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 -مقدمة:

قدم  نادب داددم في  ندو ته دالولي  يينالثاددة  نلبهادة تيت دثلدب  لثوددم   د   نلددال      

ددددد   بفيخ  نوضددددبفو  ييفداددددة لثعددددب  نلددددب  ي نعقددددب  دعددددم  نلددددال  نددددو لدددد 

هفد   ند تو يتف دا كدب دثثدي  Nisetish، ثم تخذ  اي  هاسدث Norwood(1)هالفييو

كا ي      قب  دام في      نلوبدلة لوت  يفض داثبج نثلزج دا  كالفي  هال

-، ثم قم  نااليدم (2)ك  يواث دقسلي يدا  تنكبف نالبغالف      نثابسخ يإ بوو  نلاالو 

نددو ل ددك   (4)ي ييفناددا  (3)لأداددم   ثددو ويف  نفالددبغالفثاا  Lioyd-Jones ددالهز 

 ن دادم في  يدمي  نثفالدبغالفثاا يثعثق دلب دعم  نوابو  حاث قدبت ت تنكبف دام في  نالب

كعثلم    ثو كب  د   دام في  هفسدي ندو  (5)خ  ي ييفناا  نو لصالف      نعبنم  ي

   حزن دا سافالهو  ثو كال   داهب ويالهاسداال   ندذو قضدو هوثدي  133شذفو فقم 

،ينك  ه  يعاو  (6) ثو يم  نثاثبن ،ي بقثهم زيال  دصب قثي يك  فكبوهم خثق  نث   

اال  تي لدأث   دهدالكا ي  ندال قثثادب  دمي يويالهاس  د  دام في  يسطالفو دا سفالهو

ي نفالبغالفثاددة تي يع نهددب  صددوة لثددف  نف  دداب  هسددل تنكددبف نددم لع نهددب  ييفناددة

هالكا ي  نثام في  ؟ نقم لجبه  كعظم  نثبحلا   نلومثا  تن  إلغ يق قم تخذي   د  

يكدب خد  كعثقم لهم  نميااة  ثو  إلطالق ييسالب نالب يثعثق دثصالف لهم  د   نعدبنم  ي

دعم  نوابو     ا  ههم سال ء دبهال  ك   نسدالكبفي  ي يشدالفيا  ي نكاعدبهاا  تي قدمكبء 
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، لثف  نوقاقة  نثو ي يغفثهب إي تصوب   نهالى ك   نثبحلا ، ي نثو يلك  (7)  نلص يا 

 (8) نثأدام  ثاهب ك  خالت  نعميم ك   نالثبئق  يوداة ي يث ية.

ف  ينكدبف  نلثعثقدة دلدب دعدم  نوادبو ندو إشدعبف يوبيت  نثبحدث لثثدا  دذيف ي لطدال    

دام في  ، ك  خالت كقبفهة  ينكبف  نثو قمكهب دام في  دلب دبن سدبئم   ندو  نلجثلدا 

 ناالهددبهو ذهددذ م  يكددب  ددبء  اددم قددمكبء  نلصدد يا  ناال ددا  كددمو  لددأث  داددم في  

 دبنلعثقم    نميااة  نلص ية  نقميلة  يهو  نف  اة كال الع هذ   نثوث .

 سدثدم    نلداه  دادم في   ثدو  يتنكدبف وث دصفة تسبساة ندو وف سدة تف ء ثلم  نث 

 يسددثق  ئو   نثوثاثو، نقددبئم  ثددو لوثادد   نلصددبوف  يسبسدداة ،ي نالصددالت كدد  خددالت 

 .وثسثاثبج  نكثو  نلثعثق دف  اة  نثوف سة  نجزئاب  إنو   ي

 معتقدات ما بعد الحياة.بنداروس لدراسة تطور  لماذا تم اختيار أشعار

ق.   قث  تدل  ك  خلسدا   476قم  ناب دام في  نو ته الولي  يينالثاة  نلبهاة  ب     

،يقث  دثبدي تنالطدالن  (9) ب  ك  دثبدة تيت  ينال ح  نذهثاة  نثو لاثلو نعثبو    يس  ف

نعلثي  نجلهالفية  نذو يثابيت ندو تخد   تسدطالفو إف  نثدو لثودم   د   نلوبدلدة ندو 

تيت لقسدام نلصدا   نلداللح ،حادث يثالقد  (10) د  كبئدة  دب    نعبنم  آلخد  دلدب يزيدم

  -كصا هم  ثو تنعبنهم نو  نوابو  نمهاب يهم نو  نف  حم ثال  :

 (11) -(  :60-56 نظبنم  نذو ساوبسل ييعبقل  ز ء تنعبني ) يداب   -

". 

األرواح التي ال تساعد للذين ماتوا هناك )تحت األرض( تالقي جزائهم في الحال "

 ".،في حقبة زيوس

( 67-61 يخابف   نذي  يعا الن كو فين ك   نعابء كك كالن ددا   إلنهدة )تدادب   -  

 (12) -تي دلب يقالت دام في :
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 ". يتلقى األخيار حياة بال معاناة"

ذي  حصددثال   ثددو هعلددة  ندددالو  يدددمو ي نددذي  يعا ددالن دددا   إلنهددة يتخادد    ندد   

( ك  هف   يه دالوو حادث 80-68 نعظب ،يهال كب  ث   اي دام في  نو  يداب  ك ) 

 (13) -يقالت :

". 

 " .المباركين جزر في  هناك خرونوس لبرج  زيوسق طري يسلكون"

قم  ناب دام في  تنكبف ي  وة     نوسدب  ي نثعدث  يكدالن ناهدب  نسدثالم  نث د و    

تثابء  نوابو هال  نلعابف  ييحم  نثلصدا  نالدب دعدم  نوادبو ،لثدف  ينكدبف  نثدو تف عهدب 

ي ييفنو فغم  خثالنهب نو دلا     لثف  نلذ هل   نثبحلا  نثلؤث   نفالبغالفثوكعظم 

ي نعثبو    نس ية ي قث  دهب  نال  ا ك   نلعثقم    نميااة  نلص ية حاث يللد   ن  قدم 

 نلص و  نقميم  نلؤث   ن ئاسدو  نثثدف  ينكدبف  نثدو قدمكهب دادم في  يكلثدت تيت كدب 

ة      نثعث ي نوسب  ،لثف  نف  اة  نثو دبن تسدب    نثي  نوضبفو  ييفداة  نقميل

هذ   نثوث ينثثوقق ك  صوثهب دبن نز كب  ثااب  ن  الع نجذيف نك و  نلصا  نالب دعم 

  نوابو نو  نث     إلغ يقو دمت ك  هالكا ي  يحثح دام في  .   

 عن ما بعد الحياة. المعتقد الهومري

 إلغ يدق  د   نلدال  يكدب يودم   ك   نعسا   ثاادب تن هقدم  فةيدة شدبكثة نثصدالف   

تن هدذ   إي (14)،فغم كع نثاب  نثبكة دبنطقال  ي ن عبئ   نثو للدبف   ادم  نلدال دعم 

لب دعدم  نوادبو  نلصا  نا نطقال   ثو  خثالنهب نم ل لثط دلفهال   ي ابت  نلثعبقثة    

ي ندد يح  كفهدال   إلغ يددق  د   نجسدم يلطدالف  ،دلدب ندم لددؤث   ثدو لطدالف 

(15). 
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للمهب تشعبف هالكا ي  دأنكبف ي  وة    طثاعة  نلعثقم  نمياو نالدب يثعثدق دلدب       

هدال ا  كد   دعم  نوابو نو لثف  نفث و  نثبد و ك  لبفيخ  ن عل  ناالهبهو ، حادث قدمكت

تثابء  ي نذو يالز   إلهسبن ( يفي ح ، تُطثق  ثو  حمهلب )

نا دط يهدال  نجدزء  ك   ن يح نكدبن يسدلاي خ   يحابلي  ناالكاة ،تكب  ناالع  

ي قثصدد  لصددالف هددالكا ي  نثدد يح  (16)و  نالنددبو ثدد إثاددبء  ناددال  يغاددب   نددال و يح

 نجسددم  اددم  نالنددبو كددا خدد يج   ثدو تههددب  ددزء    طثاعددة كبويددة يددد ج كد 

  ثدد   يهدد  ،يلثقددو  ندد يح نددو  نعددبنم  نسددفثو نددو صددالفو  ددثبداة( 17) ندداف 

 -:(18)يهال كب  ث   اي هالكا ي  دقالني ، تق   نثظالت

 " يرسل لم إدراك دون وصورة ،روح  هاديس منزل في  يبقي  ما عجباً،شيء"       

دب ثثبف تن كفبفقدة  ند يح  (19) قث هت  ن يح دأهفب   نوابو نو  ص  هالكا ي       

إوف م،ي  ح ي يثاف ، نااثق  إنو هبوي  د ت  دال قدالو تيي نلثالننثجسم يعاو  نلال  ، 

 (20)يثعذ  يي ي ع  دبنسعبوو، نهذ  يص  هالكا ي   نلاللح ينو تدل  كد  كال دا 

 -دقالني:

 ":شعور بال موتي  رؤوس"

نبنعبنم  نسفثو نو لصالف هالكا ي ،  بنم دال تك  نو سعبوو تي شقبء، يذهل إناي د    

ح  ثدو  يفض كد  خاد  تي شد .  نلثدالن نث   وين للااز يوين  وهو  القة دلب نعثي 

ندو تدلد    يهدالكا ي  ددا    لبتتينهذ  تيضب ه و لطبدق نو 

 . (21)ك  كال ا 
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النة  د  لال م نو  نوجب   نودب ز يدبهدت كسد    يةدبهت  ن يح  نهالك     

،لثف  نصددفب   نثددو نددم يوثب هددب  نلدداللح نددو  نعددبنم  إلحسددب  دبنعبطفددة ي ن ددهالو

 ثدو  نعميدم كد  ،يدعم كدب يقد   كد  ثالثلبئدة  دب   سدثوال    ند يح خ  ي

 .(22)حاث صبف  ك دز  نألحبسا  ي نل ب   ، يظبئ   ن يح 

نو  نعبنم  إلغ يقو  خ   يهعثقم تن ظهالف تنكبف     نعقب  ي نلال   نو  نعبنم  ي       

نثصدثا ي هث بفهب نو لثف  نفث و هال كب توو نثثغا   ناال و نو يظافة  ن يح 

تن لثف  نفث و  ك   نقد ن  نسدبدا إندو  نددبك   ، خبصةقبوفو  ثو  ن عالف ي إلحسب 

 إلغ يقدو يدادبء كميادة –ق.  قم شهم   نلال ة  نلبهادة كد   زويدبو  نثفب د   نلصد و 

يدبهدت  (23)هالق  طا  ،ي هثقثت دلا  ك   نلعثقم    نميااة  نلص ية إنو دالو  ناالهبن 

م  يسدد و  ناالهددبهو نددو دم يددة حكدد - نلال ددة  يينددو كدد   نثفب دد   نوضددبفو  نلصدد و

 ،يهددال كددب لؤدددم   آلثددبف  نلالداااددة( ق.  1550-1350)  نلصدد ية  نلبكاددة   دد 

  .(24) نلاااليةي

 إلغ يدق ندو  صد   ن  اة لقدالت تن إيلدبن Arthur Adkinsإودااز قم   َفث       

هالكا ي  دال الو حابو دعم  نلال  ، يثثعي دبنض يفو نك و تن هابم هال ب  كد   نعقدب  

يتلفدق كعدي  (25)نو هبوي   ثو  ندطبيب ي نج  ئم  نثو تفلكثهدب  نلثدالنح تثادبء حابلدي 

،يت ثلددم إودااددز نددو ن  دداثي  ثددو كددب يفو  دد  (26)نددو فتيددي Griffiths  يفاددز

 -هالكا ي  حاث يقالت:

(27) 
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"أيها األب زيوس األمجد األعظم ،حارس ادا، وأنت يا هليوس يا من تري الجميع    

 وتسمع الجميع ، وهؤالء الالئي تحت األرض يعاقبن البشر ،من منهم يحنث بقسمه"

 (28)-يقالت: تخ   ينو كال ا  

وااليرينيات الالئي تحت األرض يعاقبن البشر،من منهم يحنث  وهيليوس "جايا

 بقسمه"

يهو  هدثث   ، دب   يهثقب  ) يي يااب ( نثث    ثلم إودااز نو ن  اثي  ثو  قب  ف 

 -ي  يفاز نو لثف  نف  اة نألسثب   نثبناة: كا إودااز

نثدا  ، نبإلي ياادب   نثدو  ي  يفادز  ثدو لفسدا  خدبط  إوداازك    ثلم د   -1

ض ، ف   نلاللح نو  ناصدا  ددبن كادزنهم لودت  ييعبقث إناه   ثو تهه  تشا 

 ي نث     يهاب  ن دط دا  دثلة لوت  يفض 

  يفض لودت نكثلدة إوداادز،  نعثدي خبط  فدط هال    نلاللح نثعاو

يدبنثدبنو يي ل دا  نلكدبن  نعقدب  ،   إلي ياادب  نلسدك  ل ا 

ي نثد     نلسد حو  ناالهدبهو  لاثفو ن  اة  قب   يكال   ندو  نعدبنم  آلخد  ، 

يقم  ناب لجسام  نميف  إلي يااب  نو  يهثقب  ك   يحابء ك   نث    نذي  يقالكالن 

دم  هالكا ي  دثلدة د د  ، نهذ   سث داالب هم  ثو قام  نوابو  ي  تي دقث   ي 

 .ينا  دثلة كاللو 

 نثو لهثط نثعبنم  نسفثو لثعب  حثح  ص  هالكا ي  نم لك   ن يح   -2

 قم دسثت لثف  نقمفو  ثو  إلحسب  ي ن عالف . نالص  هالكا   هفسي

 روح وصورة بدون إدراك
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دثبدب  هالكا ي  نك و ي  وة  د   نلدال   ي نعقدب  نألخادبف نعثاب قمكت ناب  -3

 يويساال  يدمية هو  نجبئزو دلب نو حبي  دال ك  ي يش  ف، يدبهت  نوابو  

دبنقدمفو  ثدو زيدبفو  (31) يدالنثدالد  دبسدثالف ، داالب للادز(30)،يكااالي (29)

لهم ، ثو  ن غم كد  كدال(32) يحابء  ثو  يفض دط يقة س ية نو تيب  كوموو 

 . (33)هلب نزيال  سثثب نو هذ   نوبنة  يسثلابئاة يح ق  سميهلب يدبن لثجاث

 إليلبن دال الو حابو دعم  نلال  دبن كاث    نو دلا  كد   نوضدبف    يخد ى  -4

نك   ينث  ض تن هذ   إليلبن يجل تن يثثعي إيلبن دبنثعث ي نوسدب   نث   دب 

ضدددبفو  نسدددالكبفية خبط دددب،نعثو سدددثا   نللدددبت ددددبن  نلدددال  يللددد  ندددو  نو

ي نوضبف    نثو لثثهب نو دالو كب دا   ناه ي  نث و ك   ن  حدة  يدميدة ي نادال  

يهددال كددب يثضددا ناددب كدد  خددالت دثلددب   ثجددبك   دد   نلددال  إ   (34) نعلاددق 

 -:(35)يقالت

 من يا صديقي يستطيع أن يصعد إلي السماء؟"

 فقط اإللهة تمشي تحت الشمس

 أيامهمأما البشر محدودة هي 

 ".مهما فعلوا ،كل شيء قبض ريح

 -:(36) ثجبك  صميقي  هكامي  نلثالنح قبئال ييدبطل

 ".اآلن ما هذا النوم الذي القي بظالله عليك"

  يسددبطا لثدف  نفكدد و  نثددو  هثقثدت نثعددبنم  إلغ يقددو يتنقدت دظالنهددب  ثددو     

 يسبطا  يهال شدصاة هبوفو  نظهالف نو  ناالهبهاة نا و  نلال  َ

دبهعكددب  نثفكدد و  خددب شددقاقب يددم و  ناددال  تي  ناعددب   ناالهبهاددة نددي ت

 نسدالكبفية  دد   نلددال  ، ينددا  توت  ثددو خطدأ  نثدد  ض إودااددز كدد  دثلددب  

خاالن د دك  فنعدي هالكا ي  هفسي  ثو نسبن شثا  خاثثاال  ،  نذو د كي  يَ 
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، ينو  بنم  نلاللح دبن كلاز  إي تهي نم يثثد  حقدالت ثابء حابليت  إلنالهاةنل لثة 

 ناعام ،كلب يؤدم  ثو  هعم   نك و  نوسب  ي خثالف  نلصا  ندو  دبنم  نلداللح 

 -:(37)نو هذ   نفث و  نثبد و

 أن أفضييل إننييي  العظيييم وديسيييوسا ،يييا مييريح نييهأ علييي  الموت عن تحدثني  ال" 

 وال لييه أرض ال رجييال أمييوت أن ،علييي أخر شيي   ألي عبييدا األرض علي  أعيش

".رحلوا الذين األمواتكل  بين متميزا أكون رغدة،وأن معيشة

قث  تن هدثثم حميلاب    هالكا ي  يجل  ثااب تن ه ا  تن لثف  ينكبف  نثو دبهت      

سبئمو نو دثبدبلي     نلال  يكب دعم  نوابو نم لكد  هثدبج تنكدبف  إغ يقادة دلدب تسدثفاب ، 

،يتيضب  لودالت ka-ba(38)   نبن يح  نثو قمكهب هالكا ي  لطبدق  نلفهال   نلص و

هال ك هم قم فسلي  نلص يالن  ثو  دمف ن  نكلاد   ك   نظالت  ن يح نصالفو  ثبداة

ي يق   نالحثلدبت تن   (39)ي ظالت   ك  كقبد هم، حاث صالفي   نلاللح نو ها ة تشثبحأ

قدم لدأث  دبنلفدبهام  نلصد ية ينكد  كد   خد    هالكا ي  نالب قمكي ك  كعثقدم    د   نعدبنم  ي

خددالت نثد و  يلصددبت  نوضددبفو  نا ددط ذهددذ م ،ي نوددميث  دد    خدالت  ن  ندم  نلدالدااو

هالكا ي  يتث   نوضبفو  نلص ية  نقميلة  نلثبش  يغا   نلثبش  يسثوق  نعميدم كد  

 –نك و خبفين هبقد   نلداللح  - يدوب  ، يناب تن هع ف تن  فلثبط  نعبنم  نسفثو دبنلبء

 ية هو تنكدبف كصد ية يغا هب ك   ينكبف  نهالك  ويف  ن يح نو  ثل  نطعب  نثلاللح

تن  ينكبف  ن بئعة     نلال  نو  نوضبف    يخ ى قم للوالف  ، يخبصة ي تصاثة
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لثدف  نفكد و  نثدو شدب ت ندو دثبددب   نكلاد  كد   (40)نو نك و  ن  حة ذي  ناال   يدمو

 دثب   ناالهبن. 

 ق .م  750هيسيودوس   

 يت  قبدأ ي  نوابو دعم نالب دثث كصا  ي    هاساالوي  ت لبت نو إشبفو تو لال م نم

 دأن دذدب يقسم تي يظثم ك  لال م نقم  نمهاالو  نعقب     تخ  لصالف  قم  نكاي(41)هعام، 

 -قبت: دلب تي تدابئي نو  قبدي يثثقح

(42) 

 ".بعد فيما ظالما أكثر عائلته ستُترك"

 ني  القة نال  خ يهال  زك  يت  نذهثو نعص      هاساالوي  حميث كبت 

 .  نوابو دعم لب نلصا  نا دلفهال 

 م.ق 525 ثيوجنيس – م.ق 575 صولون

 دعدم حادبو ندو تك  نال كسثل    و نهالك  نلعثقم هف  يكبز ت  ب  النيخلس ك ة ك  

  نجادم  ناظدب  تهلادة  ثو شمو قم  يفسثق  طاة  نا أو صبحل صالنالن تن إي  نلال ، 

  نثددو ي ينعدبت ي نغضددل ي نولبقدة ي نضددع   نفال دح هثددذ  ثدو  نقدبئم

 -:(43)هفسي صالنالن قبت دلب  نكث يبء،تي لعك 

 "بالظالمين غالبا تحيط القيود  دائما،بينما  الكمال ينتج الجيد النظام،والسلوك"

 ،  ي نميندة ي نقدبهالن نثاظدب  يعالو  نظثم  قب  تن  ثو  نثأدام  ثو تيضب صالنالن حبنظ

 يعاددو كددب يهددال خدد  ي  نعددبنم نددو  ينعددبت هددذ   دد  يث لددل  ثدد  يو ي ددا  تن وين

 دثبدددب  ندو صدمو لجدم كبز ندت خدد  ي  نعدبنم  د   يدة نهالك  ينكدبف تن دبنضد يفو

(44).ت لبني نو ظبه و  يينالثاة  إلنهة تيضب ظثتدلب   نعص ،  هذ  كفك و
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".الجميع( مصير) نهاية يقدر زيوس لكن" 

 ددالن  د   نثقثادمو  إلغ يدق لصدالف     خثالنب  نثعبنام هذ  نو ثصالفه تن يجل يي

 يك  صالنالن فدز يإهلب هعام،  تي  قب  تي حسب  تو وين  يكال   نك  كازي هبوي 

 تهدم ينعد . كلدبنو كجثلا إقبكة نو نميفهب  يخالقاة  نلعبيا  هذ   ثو ثاال اا  دعم 

 (45).ي نعمت ي ن جب ة ي نعم نة  نفضاثة دا  فدطي ثاال اا  يلاز كب

 م.ق 535 هيراقليطوس

قم  ها  قثاطال  ناب كفهال  كدثث  ياثفو ناي  نلال  ،نال ي دالو نثلدال  تي  نوسدب     

- fluxusتي  نفاددبء تي  نثعددث ،نبنعددبنم  دداله    نثوددالت ي نثغاادد  تي  يهسدداب   نددم ئم

نجاله   نعبنم هبف  إنهاة تثا ية حاة  بقثة تدمية، هو حادبو  نعدبنم ، (46)

هبف  كوسالسدة )لاثقد  إندح  صثاحبت ، يعث يهب  ناله  نث ي قبهالهي، لثوالت ك  حبت إنح

ناصثا خ   صالفو تدل  كبوية(، يثكبث  دعض  نابف ناصا  دو   ي يثكبث   نثعض  ي

تف ب ي ل لفا ك   يفض ي  نثو  تددد و فطثدة نثصدا  تددد و فطثدة لثد  دم سدوثب  

 (47)-: هفسي لثثهل  ناد ج كاهب  نث ق ي لعالو هبف  دلب يقالت ها  قثاطال ي

.

 

  الماء وحياة  للنار،  موت الهواء ،وحياة للتراب موت النار  حياة إن"

 وموت الهواء،  أصل  النار موت إن.  للماء موت التراب للهواء،وحياة موت

 "النار أصل الهواء الماء،وموت أصل الهواء

 ي دالو هثصالف تن ناب ،نكا  خبنق دمين هفسي  نعبنم ها قثاطال  فتو -
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 -:(48)هال يصالف  دلب ،نبنعبنم ت لبني نو  نوسب  تي  نلوبدلة نك و

 "هذا العالم هو نفسه واحد للجميع لم ي لقه آيا من اآللهة أو البشر ، ".

 ك  حكلة تدل  لكالن  نثو  نجبنة  ن يح    لثوم  يحام  شذفو ها  قثاطال  ناب ل م

 -:(49)قبت حاث  ن طثة  ن يح

 

 ".الروح المضيئة والجافة هي األفضل واألكثر حكمة"

ك  خالت  ن دذفو  يخاد و نها  قثاطدال   هدل  ندثعض نثقدالت دأههدب لللد  إشدبفو      

ص يوة ين  يفي ح  امكب ل    ك  هه   ناسابن لاسو حاال لهب  نسبدقة يلصثا  ق  

 هال دب كد   إليلدبن دبنثابسدخ، كلدب و دو دا هبددبدهذ   نثفسا   حكلة. يلال ا  ن ذفو 

Bernabe  ييقد ن ددا  حددميث (50)نثاز دة  ييفناددة نثقدالت ددأن ها  قثاطددال  يدمي ،

ها  قثاطال      نابف ي نطثاعة  نكالهاة دبن ذفو  ييفناة   نثو لقد ن زيدال  ددبنهال ء 

ي  ن ل  ي  نابف، دلدب يقد  دثدأثا  نالدبغالف   ثدو ها  قثاطدال  ندو ن  داثي  د  

 نادي هال دب ، تن لفسا  كب  بء نو لثف  ن دذفو كثدبن   ، يحقاقة  يك (51) ن يح  نث  ية

يي يثفق كا تنكبف ها  قثاطدال  ييلكد  نادب تن هقثد  لفسدا  تدلد  ي قعادة  د  إفشدبو 

كب يثفدق  ها  قثاطال  نثاب  دبيدثعبو     ن هال    نثو لؤث   ثو صفبء  ن يح ،يهال

 كا دلا  ك  لعبنالي  يخالقاة  نثو قمكهب نو  ميم ك   ن ذف  .

لصددا  نالددب دعددم  نواددبو  اددم هددالكا ي   ددبء كدد  تنكددبف  دد   نيدلقبفهددة كددب      

كا كب  بء  ام دام في  كد  تنكدبف  يها  قثاطال  يثاال اا  يصالنالن يهاساالوي 

 -:تن نالب دعم  نوابو هجم     نلصا   إلهسبهو
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معييييييييييييييار  المحاكمة 

 السلوك

النعيييييييييم  التناسخ

 السماوي

 الجحيم

 ال ال ال ال ال هوميروس

 ال ال ال ال ال هيسيودوس

معيييار إلقاميية  ال صولونوثيوجنيس

الدولة وليييس 

 للمحاكمة

  ال ال

 ال ال ال ال ال هيراقليطوس

 نعم نعم نعم نعم نعم بنداروس

 : الدينية  والنزعات األسرار عبادات

 واألورفية الفيثاغورثية  الدينية ،والنزعاتاالليوسية،الديونيسيةاألسرار عبادات

 يحثددح ،  ( نثبدداددة) ، نميالهاسدداة  يناالسدداة  يسدد  فكلدد    يسدد  ف  ثددبو   قددمكت  

  يينالثادة  نعثبو      يدثث  كسبف (52) ي ييفناة  نفالبغالفثاة كل   نميااة  ناز ب 

 عبيير تطييورت التي  الدينية النزعات تلك،  نلمياة دمييثة  فلثطت  نثو  نثقثامية

  ثدو  ن غدمو  نوادبو نو  يك  هذ  تن ،فغم  نوابو دعم نالب تكال نإلغ يقو نثقم  الزمن

  نددبك   نقد ن ندو  يدطبت ك  كوميو  مو  ثو قبص   دبن  نلثبفدا   ذف شال ط 

 دعدض د كدت  نثدو هدالكا ي  لعدبنام دثدأثا  هدذ  حدم  يفدلدب ، (53)  . ق ي نسبو 

 نا ل  تكثم قم  نلثبفدا   ذف كفهال تن  إي . غا هم وين  د هب يتن سثق دلب  يدطبت

 .  .ق ي نلبنث  ن  دا  نق ن خالت  نعثبو   لثف نو  نل بفدا   لاا
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 -: ورفيةواأل الفيثاغورثية التعاليم

، ينعد  (54) إلنالهادةنم لص  إنااب هصالو ص يوة     قامو  نفالبغالفثاا  نو        

، ندبن يح إنهادة  لثدبو   نثدو تق لهدب  نفالبغالفثادةك  تهدم  ندبن  كثمت لابسخ  يفي ح 

 نثدو   يسطالفوي نجسم تف و، هذ   نلثمت  نذو قب   ثو لوثا  تسطالفو ويالهاساال ، 

  ناعدام حادبو ندو تكدال   ضدبشكثت حج   نز يية نو  نعثبوو  نثبددامية لثف  نثو قدمكت تي

 دثابسددخ  إليلددبن نددو  ييفناددة  نعقاددمو كددا  نفالبغالفثاددة  نثعددبنام لث ددبدي دلددب ، (55)

 إقبكثدي تددبن نالدبغالف   لعثلهدب  نثدو  نلثبو  تحم  ن يح خثالو دبن فدلب، (56) يفي ح

 .(57)-دقالني : نالفناال   ن حثة  نثو لوم   اهب لثف، دلص 

 

    لغة( تعلم) كما حكمتهم وتعلم الكهنة  قابل قد( فيثاغوراس) هو مصر في و"

 ". المصريين ( أصوات)

 نفالدبغالف   خد  ي  نعدبنم  د  دثبدبلدي ندو دادم في  لدأث   نثبحلا  ك  دعض تف ا 

 صدقثاة حدبدم ثاد ين خدالت كد  نثادم في   هثقثت قم نالبغالف   لعبنام تن قبنال  حاث

 133 فقدم دام في  شذفو نو  بء كب إنو كمحي،ك ا   نو  نلبهاة  يينالثاة دثل  نذو

  نثاثدبن يدم  ثو هوثي قضو تن دعم ويالهاساال ،   داهب كال   ثو دا سافالهو حزن   

 نث    صالفو نو  ميمو حاال    ث  لثجالت  ن يح تن نالبغالف   تنث ض حاث . (58)

إيلبهددي دبنثابسددخ كدد  خددالت  قددم  ناددب تنالطددالن وندداال  ثددوي ، (59)ي نواددال ن  ناثددب  ي

 -:(60)كوبيفلي كااالن حاث يقالت
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وأحيانا   -بالذي يدعونه الموت–أحيانا تنتهي و"هم يقولون أن روح اإلنسان  خالدة ، 

 ".مرة أخري تعود

 ،   نفالبغالفثادة  ينكدبف ك  دام في  تشعبف نو ظه  كب هال غا   وين  نثابسخ كثمت   

 ي نوادال ن،   ناثدب  تشدكبت ندو  يفي ح  هثقدبت إككبهادة  د  يثودم  نم دام في  ينك 

 -:(61)دام في  يقالت

 ". الجانبين من كل  في  ثالثا ليعيشوا الشجاعة لديهم الذين نكثيري مثل"

  نفالدبغالفثاا   ادم هجدم ندم تهاب إي  نفالبغالفثو  نثابسخ دلثمت دام في  لأث  يفغم    

  دد  يفوهددب كددب نقثددة هددذ  دددبن يفدلددب (62) نجوددام تي نثلوبدلددة كثبشدد و إشددبفو تو

 ددبنثقالى  هثلبكدي نالدبغالف    د  دثل كب خالت ك   نلؤدم يلعبنالي،نك  نالبغالف  

 (63) -:دقالني يبكثثادال   اي  ث  كب يهال  يخالقاة ي نثعبنام

 ، التقوى إلىصلتبقدر ما و  ، ةالرائع ةاإللهي عمالأسست األ" بقدر ما   

 "للبشر عمال الفاضلةقدمت االلآللهة  وعن طريق العطف العظيم 
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 نثلعثقدم لثعدب ي نوسدب  دبنثعدث نالدبغالف   إليلدبن ل دا  فدلدب نثفضدبئ   نم الو هذ 

 ي ثقدبو يكب يثدق ف سددب  ، هذ   نف  اة لثقو  حثلبي  وين لأدام ينك   نقميم  نلص و

ثدددم يكددد  كعثقدددم  كصددد يب  ندبيصددد   إلنهدددو نإلهسدددبن ،تكدددب كثدددمت لابسدددخ  يفي ح 

  نوادبو تن كدمفدب ددبن يهدي ددبنثوااط  نلدال  دعدم  سم   ثو حبنظ نبنلص و، خبنصب

 .دبي ثح ناثثوق هفسي ناهب يعم فحثة كج و

 -: ورفيةاأل التعاليم

 كدد  دلادد     ،يلثعددي(64) ي ييفناددة  نفالبغالفثاددة  نثعددبنام دددا  سددق  ط سددبيو قددميلب

 إنهدب    إلهسدبن ددبن  نكبك   إليلبن هال  ييفناة  نعقامو يلاز كب تهم ينع  ، (65) نلومثا 

  نعظدم ك  نالحة نو  بءب ك ،يهال(66) يحال ت د  نو  نسلبيو يصثي يساعالو ،  سقط

Tablet   A   كمياة نو  ندبك   نق نلعالو OLBI (67) ثاهب دثل:- 

 حياة-موت– حياة"

 "الحقيقة

 دثل  نظه  ي ثو

 

 ( ورفييناأل -ديونيسيوس)

 ال هدذ  يك ،ينكااب  ثدو  نثأدادم ددا  ي دااادب يودالت  نفالبغالفثادة  نلصبوف همفو ينك 

 ألوزوريييس اليونانييية الصييورة باعتبييار  بديونيسيييوس فيثيياغورس إيمييان نسييتبعد

 اإللييه لعييودة خاطئييا تفسيييرا كييان التناسييخ فييي  االعتقيياد كان ربما هنا ومن المصري

 ،  نثوادبو  بو  ثم قثال قم يتيزيفي  ويالهاساال  ك  نك  ، أخري مرة للحياة المصري

  تهثهب،     ي نوكلة  نعثال  ي خذ تسثفاب دلب كص  نو  بش قم نالبغالف  نيت ييسالب
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  هعكبسدب   دب ثثبفهب  نميالهاساة بيسطالفود نالبغالف   إيلبن  نطثاعو ك  تهي ه و نذنف

 .  نلص ية نألسطالفو

 .األورفي والمذهب الباك ية والعبادة األسرار عبادات

 -: األتي  مالحظة علينا يجب م تلفة عبادات باعتبارها العبادات تلك دراسة قبل

 للاادز وين كعدب ي نثدبدداا  نأليفنادا  لاسدل  نثدو لثدف ،   نذهثاة  ينال ح  ثو  ُل   

 إيطبنادب  ادال  ندو ينا سبنال   يث  قاب يإيطبناب يصقثاة هاثالهاالن نو  دث فت ي نثو

 ددا   نوضدبفو  نثثبوت نو  نا طة  نفث و  ، .ق ي نلبنث ي ن  دا  ندبك  نثق ين يلعالو

 يدادبء تيضدب ااقادا ا نف  نثجدبف ه دبط ندو كثوالظب ه بطب شهم  ي نثو ي ناالهبن كص 

 ي دالو  ثدو Guthrie ال و تدم دلب ، (68). يكا  هالق  طا  نو يالهبهاة كسثعل   

 (69).  .ق  ندبك   نق ن دم ية كاذ  نلابطق لثف نو نأليفناا  كجثلا

 ندو  نلثدالنح نثصدبحل صدللت قث يدي هقدالش  د   ثدبفو  يندال ح هذ  دبهت -

 يدبهت ،  (70). نطال ئ  لثف نل يمو  نثثقا  ك  داالع ،   يخ   نعبنم نو فحثثي

  نثعدبنام هفد  ل دل   نثدبدداا  يت ناليفنادا  هسدثت  نثدو سدال ء  يندال ح هذ 

 (71) -: يتهلهب

 (72). نلال  دعم فحثثهب خالت  نذ د و لوالو  نلثالنح فيح-ت

 "عندما تصبح علي وشك الموت ،فتذكر يا بطل". 

 نثسدث يا  يفي ح إنادي لهدثط  ييلد   نجبهدل  ثو هبوي  نو هثا يال م–  

 (73).فحثثهب  ابء ك 

 

 ".اليمن علي  هاديس منزل في  نبعا ستجد أنت" 
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 هثعهدب كد  نث د    نذ د و نثوا و ط يقف يتدل   ناثا هذ  ك  لقث   ي– ج

 (74). نثبفو

 

 ".النبع هذا من ( بالقرب ) أبدا  تقترب ال"

 (75)هبوي ؟ ظثلة نو لثوث كب   ي   تهت ك  يسأنالهف ح    سثقبد -و

 

 ". البارد الماء  نبع قبل حراس( يكون) يوجد"

 تن يتطثددل دددبناجال   نل صددعة ي نسددلبء  يفض  ددد  تهددب دقالنددف ت ددل– 5

 (76). نذ د و دوا و كبء ك  ل   

 

 ".لكن نوعي ينتمي للسماء أنا طفل األرض والسماء المرصعة بالنجوم"

 ط يدق ندو سثسدا  دعدمهب،   نصدبئثة إ بدثدف دعم دبن    نف ساسلوالن -ي

 . إلنهة دا  لعا  إنهب نثصثا كقم 

-Wilamowitzكالنثااددميفف، االكددالناثزن تكلددبت  كدد   نثددبحلا دعددض تهكدد  -

Moellendorff ثدو كؤددم   ييفندو دبنلدذهل  نذهثادة نألندال ح  القة تو  

 ندو يخصالصدب  نلصد ية  نمياادة  نثعبنام كا لث بدي  ينال ح هذ  ندأ ن  اثي

 ندو ها ويلدال   ام  بء كب كا يثفق كب يهال (77) . نثبفو نثلبء  نعط   زئاة

  نلصد يا  كدايثفقدال   ي نثبددامي  ي نفالبغالفثا   ييفناا  دأن  نلبهو  نكثب 

 نو هم  نعثبو   هذ  ك يمو تن يؤدم د  نقط هذ  نا  نثلاللح وناهم ط يقة نو

 -: كص يا   نوقاقة
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(78)

 اورفيييون يدعون للذين بالنسبة( الموتى دفن طريقة) األشياء هذ  في يتفقوا  هؤالء"

 ."وفيثاغورثيون مصريون يكونوا هم الذين نوباك يديي

 يسدثثم ي نثبددادة  ييفناة  نذهثاة  ينال ح دا   نثلااز خطب نو نااقا سثق كلب -

  ندذو  ييفندو  نلجثلدا     ال و ن تو لثعب  ينال ح هذ  نو  بء كب وف سة

 .ذهذ م إيطبناب  اال  نو ه أ

 إنهدب ،نبإلهسبن نإلهسبن  نلسثق  نال الو  ثو  ييفناة ي نعقامو  يس  ف  ثبو   لؤدم  

 هثاجدة  نعقب  للل   نثو  نلال  نث و هو نهم دبناسثة  نوابو.  إلنهو نثعبنم يساعالو سقط

 (79).كسثقة حابو نو  ييت نثج  

(

(

 فلتصييبح ،  قبييل ميين هييذا تعان لم لكنك ،  المؤلمة األشياء عانيت الذي نتتحيات،أ"  

 إلي  األيمن الطريق أبتهج أبتهج ،  الحليب في  يسقط كان نتأ طفل فاني،  من بدالُ  إلها

المقدسة بيرسيفوني  وبساتين مروج 

هصب يؤدم  ثو هف   نلعاو ييول   داله   petelia thurii(80)ثالفو نالحة ناب لقم   

 (81) -،  نا  يقالت: ييفناة ي نعقامو  يس  ف  ثبو  
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 أنا طفل األرض والسماء المرصعة بالنجوم"

 ".لكن نوعي ينتمي للسماء

لعك  هذ   نسدطالف  ي ثقدبو ددبن  نث د  إنهدة سدقطال  ندألفض يسداعالوين نثلادزت   

ي الو سبدق يحادبو سدبدقة  ثإلهسبننفض ،  ي نسلبيو دعم إقبكة كؤقثة نو  نجسم  ثو 

،  وهييبط اإلنسييان ليي رضقدم حدمثت دبنفعد  ن نلوبدلة  نوقاقة  إكب ثو حابو  يفض ، 

 ن دك   ندذو ددبن  ثادي  نلثدالنح قثد   يطفد   يفض هادب إشدبفو نثعاصد   نثاثدبهو تي

 نثطها  تكب تد   نسلبء نث ا  نألص   إلنهو نإلهسبن ،تكب كعابف  نسثالم  ثدو  يفض 

 (82) - نعالوو نألص   إلنهو  حثلاة :ين نهال غا  كثز  خالت نث و  نعقالدة 

 ".له بدال من فاني ( كن كإلك والسعادة األبدية ) التحية" 

 (83) -ينو نالحة تخ و لعالو نثق ن  ن  دا ق.  :

) )

ايوكيليس )هيياديس( ، ملكيية النقييية باألسييفلمال ن  األميياكن الطيياهرة قد جئت ميي  "    

والييدايمونات وأنييا ادعييي أننييي ميينكم ميين األخرون وايوبوليس )ديونيسيوس( واإللهة

 . "جزاء أفعالي غير العادلة قد عانيت األلم ني مباركا وأجنسكم ، 
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يؤدم  نا   ثو تن  إلهسبن دلج و إوف دي نوقاقة  هثلبئي نجا   إلنهة ي نميلالهب       

لاثهو نث و  نعقب ، نبنوابو  ثو  يفض هو  نعقب ، يهو هثبج  نلوكلة  إلنهادة  نثدو 

 يفض. تكدب  نودميث  د   نلكبندأو  للت نو  ص  سدبدق  ثدو ي دالو  إلهسدبن  ثدو

ي تن  إلهسدبن قدم لدثد  كد   قالددة  نوادبو  ثدو ي نثدث  كد   نلعبهدبو ندال يعادو إ

 (84) يفض ي نثجمو نو تشكبي  ميمو .

) )  

 ". جزاء أفعالي غير العادلة " قد عانيت األلم

 (85) نذهثاة.  ينال ح يحقاقة  يك  تن  نعقب  نو هبوي  نم يذد  تدم 

 إلنهدو يصدثهب  نعالوو حثح  نلثالنح ن حثة يصفب petelia thuriiثالفو نالحة ناب لقم 

 (86)  -"نثقالت

 ،سوف تجد في منييزلالظالل تنتشر،  تذكر يا بطل، عندما تصبح علي وشك الموت "  

 أبييدا تقتييرب ال، تقييف هنيياك شييجرة سييرو المعيية بيضيياء، هيياديس نبعيياي علييي اليمييين 

بحيييرة  )نبعا( أخر،نبييع ميياءا بييارد )ينسيياب( ميين ستجد ،لكنكالنبع هذا من( بالقرب)
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قييل أنييا طفييل األرض ، ) سيسألون (البارد الماء نبع قبل حراس( يكون) يوجدالذاكرة ، 

 ".لكن نوعي ينتمي للسماء والسماء المرصعة بالنجوم

 -: يثضا تنك  خالت هذ   نا  

 نذهثاة كج و لثقا  نثلثالنح ،يؤددم نادي  ثدو لدذد  تصدثي  ينال ح كب  بء نو  -1

 . د  نلوبدلة لعثلم  ثو  نسثالم  نث  و دلعابف تو،وين  نسلبيو 

 .يص  ن حثة  نلثالنح دعم  نلال  -2

 Fritz Graf &Sarahدعض  نثبحلالن تكلبت ن يثز    ف ي سبفو  الهسثالن -3

Johnston نذهثاة  لالكب يهذ   ندا   ثدو   ينال ح قم حبيت لصالف كب  بء 

سثا   نللبت  ثو  هدي يللد  كوبدلدة نثلثدالنح  كثعدموو  نلسدثاليب  ،ندبنلثالنح 

 امكب يثجال  نثوا و  نثو  ام شج و  نس ي  يكالن قم لجدبيز داجدبح كسدثالو 

يكدالن قدم لجدبيز كسدثالو ة  نود    وبدلة ،يهكذ   امكب يجال  ثو تس ثنثل

ا  كثبن  ناي نبنلوبدلة تن لوبسدل  ثدو تنعبندف ،ي نال قا تن هذ   نثفس(87)ذخ 

 نمياو يكب قمكدي دادم في  ،تكدب  لفهال   نلص وهال كب يثفق كا  ني، نو  نمهاب

ينم  نسج  نو  نجسم  نث د و ،يندا      ينم ي نلعبهبو نا ا    نا  حميث

 .  نظثم هثاجة  نفع   نث  و تثابء  نوابو

 ح  يصد   إلنهدو يهسدابن  نثثقدا دلب تن  نوميث     نف   ندو  نثعد ف  ثد  -4

–يؤوو دبنلثالنح نثعالوو إنو  نط يق  ييس   نذو نم يال ا كب ناي نكادي يللد  

ط يقب ينثوبق  ن يح دجسدم  ميدم ي نعدالوو  -نال تهاب   ث ناب دبإليلبن دبنثابسخ 

 .نوابو  نث  

تيضدب  تدبهد  ، نكاهب ي نفالبغالفثاة دبنكلا      نثعبنام  ييفناة  تنالطالن دثبدب تكملاب

 سثثب نو خثط  نكلا  ك   نلعثقم   ينع   ندف ي  دا ندو  يسدب  نثفسدا   نلودمثا  ، 

نبنلصبوف  ييفناة  ثو سثا   نللبت نم لذد  تو شدوء  د   نلوبدلدة دعدم  نلدال  تي 
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لقسم هبوي  نجزء يوالو  ناعدام تي  دذف  نلثدبفدا  ي دزء يعدا  نادي  نلعدذدالن ندو 

 لهالفيثدي   د   نلوبدلدة كد  خدالت    دي  تنالطدالن  ندو نك  حميثفي ، لبفلب

نلعبفم نا يو كب حدم  ، نف  ن     نذو  بو نثوابو دعم تن قث  نو  حم  يسطالفو إف

ييثوم      نقضبو  ندذي  يوبسدثالن  نلداللح ي ناعدام ي نجودام ،حادث خ آلنو  نعبنم  

 (88)-يقالت تنالطالن :

 

يجلس بينهم قضاة الذين يطلبون من العادلين بعد كل حكم يصدرونه أن يتوجهوا "

من الطريق األيمن الصاعد إلى السماء. بعد أن يعلقوا على صدورهم إشارات بالحكم  

 ." الصادر عليهم، أما الظالمون )فيسيروا( في الطريق األيسر المؤدي إلى األسفل

 ينالطالهاة نثلصمف  ييفنو فغم تن تنالطالن  هفسدي   يسطالفوسل  نلومثالن هذ  ه

نم يفع  ،يقم  سثدم   سم تيفناال  نو تدل  ك  كال ا إي تن هذ   نقصة قدم تيفوهدب 

ي نفالبغالفثادة  فنادة نال قا تن نك و  نلوبدلة لابقض  نثعبنام  ييي ثو نسبن سق  ط ، 

تي ندو  خد ذإنهب قم سقط ، دلدب ندم لد و ندو تو كصدمف   إلهسبن نثو ل لكز  ثو دالن 

 ب  نكلاد   د   نلعثقدم    ييفنادة نذهثاة  نثو لدم  دث دبنهب حدميلب يقدمكت ناد   ينال ح 

 د  كصد  ،يقدم كثبشد و يغا هب ك   ثبو    يس  ف ،هذ   نفك و قم هقثهب تنالطالن  

 ة نو  حم تدوبثي  نسبدقة.لابيت  نثبحث  يصالت  نلص ية يسطالفو إف  ينالطالها
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تن  نكثب   نلساواا  قم  سثغثال   ينكدبف  ن دبئعة ندو  نعثدبو    ييثثقح ناب  إلشبفو إنو

،دلدب نعد  ددالن  ندو  ثادي  نسدال   نس ية كص ية  يص  ندو إثثدب  فدالدادة  اسدو 

 (89)-إنو ته  دالفهلة حاث يقالت: فسبنثي  يينو

 

اإلنسان األول )ادم عليه السالم( من تراب األرض ،أما اإلنسان الثاني )عيسي "

 ."عليه السالم ( فمن السماء

يدلقبفهة كب ثثت هسدثي نعثدبو    يسد  ف كدا كدب  دبء  ادم دادم في  كد  تنكدبف  د  

 -:تننالب دعم  نوابو هجم  نلصا   إلهسبهو

معييييييييييييييار  المحاكمة 

 السلوك

النعيييييييييم  التناسخ

 السماوي

 الجحيم

نعييييييييييييم  نعم ال ال عبادات األسرار

بييييييالعودة 

إلي األصل 

 اإللهي 

ال، لكيييييييين 

العيييييييييودة 

 لحياة البشر

 نعم نعم نعم نعم نعم بنداروس

 مصر القديمة 

 المحاكمة

يعالو إيلبن  نلص و  نقميم دبنثعث ي ندثالو نعص  كب قث   يسد   ، ناد و ندو كقدبد  

ق.   ثددو تي هددو يتوي    Naqada II3650-3300لعددالو نوضددبفو هقددبوو  نلبهاددة 

ي م  دجال ف  نلثالنح ناسثدمكهب نو  نوابو  يخ ى ،هذ   يوي   كال دالوو حبنادب ندو 
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ق.  يددم و  2291-2323نألسدد و  نسبوسددة ،ينددو هقدد  يعددالو (90)كثودد  دددبفهجو.

 (91)-ي يق  قثثي شبهم   ثاة ،حاث يقالت: دو  نلثالنح

" أيها القلب الذي أخذته عن أمي ،أيها القلب الذي ينتمي إلي روحي ،ال تعارضني 

 أمام القضاة" 

يدبنثثعاة دبن  إليلبن دبنثعث سثثب  نو قاب   نلص و دعلثاة  نثوااط نوفظ  نجسم         

  خد  ،يهدال كدب  دبء ندو كثدالن يلزييم  نلقثد و دلدب قدم يوثب دي  نلثدالنح ندو  نعدبنم  ي

 (92)- يه    :

" لديك شرابك ،لديك طعامك ،لديك الزاد الذي انبعث عن أوزير ، أوزير يجمع 

 عظامك، ويجهز أعضائك ".

يثثا  ناب كد   ندا  تن حفدظ  نجسدم ددبن هبكدب حادث يدثم دعلدي دعدم كوبدلدة  ند يح  

 سطة شدصاة إنهاة ، ي نا  ياثلو نفث و دبد و يي هسدثطاا كعدي تن هاكد  كع ندة دال

 نعقامو  نميااة  نلص ية نعقامو لابسخ  يفي ح دصالفو شدبكثة ،يفدلدب ظهد    ينكدبف 

 نلثعثقة دبنثابسخ ندو نثد و يحقدة  دب ثثبفهدب لطدالي  نفكد و  نثعدث ي نوسدب  ناعطدو 

نو حادبو تخ   لة  يثعثم ناهب ك  خالت حثالني نو  سم  آلك  نإلهسبن دلوبينة ثبهاة يثبن

 لبناة دا  يعالو نألص   نسلبيو .

تكب  نوميث     ن يح نقم   ف  نلصد و ثالثدة تشدكبت نثد يح تطثدق  ثاهدب          

ka-ba-akh    هذ   يهال ع قم لطالف  كفبهالهب  ث   نعصالف،حاث ظهد،akh-ka 

ندو  صد   يسد و  ن  دعدة baنو نث و دبد و ك  زكد   يسد و يينو ،داالدب ظهد   

لد   نف  الن يحمو دب ثثبف  تنهب ،ندذنف ددبن دكككبههدب  ن لداهض  BA، يدبهت (93)

نثف  الن  نقدمفو إلظهدبف  ك   نقث  نو ها ة هجلاي نثاعم د نقة فع إني  ن ل  ،يلالهل

 بكة ،للل   ن يح  نثدو لوبسدل دلدب يظهد   BA، نالب دعم تصثوت  ت (94)قالو  إلني 

 .(95)نو هصالو  يدفبن يدثب   نلاللح
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نثلل   ن يح  نوبفسة ،يهو  د يفية نكد  كد   إلنهدة ي نث د  ،يل شدم  KAتكب  ت 

ف هادة  قدل  يلودبو  ند يح  ناال Akh، يلللد   ت (96) إلهسبن نو فحثثدي دعدم  نلدال 

 (97)..دبإلني ينهب  نقمفو  ثو كسب مو  يحابء

 ثااب تن هلاز دا  كفهال   نلوبدلة دلب   نهب  نلص و  نقدميم يقدم  تنالطدالن صدالفو 

  يندال ح ، ي نل حثدة  نالحقدة نثلوبدلدة ي نثدو صدالفلهب ي يسدطالفو إفنهب نو    د 

كد  Merikareكاد و ددبفو   نذهثاة  يهو ك حثة  ندالو،لع ض ناب لعدبنام  نلثدف

 (98) - يس و  نعبش و صالفو نثلوبدلة حاث لقالت :

القضاة الذين يحاكمون المحزون  الذي يعاني ، أنت تعلم أنهم ال يتساهلون  في  " 

ذلك اليوم ... الرجل يبقي بعد الموت والي جوار  أعماله ، لكنه يأتي إليهم )اإللهة(  

 ."ثابتا كسادة األبديةبال خطيئة ، وسيبقي مثل اإلله 

 - نا  يؤدم  ثو:

 يول  دعم  نلال  ت لبني نو  نمهاب ييوبدم  ثاهب .  نلثالنح إن -1

 امكب يعث  لثف  نلوبدلدة  نعسدا و ساصدثا إنهدب يندا  د د  ، يهدال كدب تهي ي -2

 (99) - نذهثاة :  ينال ح يطبدق 

 

 نذهثادة   يندال ح يصالف  نا  حبت  نلثالنح دبنلوزين  نذو يعبهو  ناقبد  كب  بء ندو 

 ك  يص   نلثالنح   

 .بعد مرحلة المحاكمة خر  صورة العالم األ

 .السؤال عن األصل  -1

نو د  ك   ناصالو  نلص ية ي ينال ح  نذهثادة هجدم تن  نلثدالنح يدثم سدؤ ني  -

 (100) -: ا  ياثلو   تصثي يك  تو 
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يسأل المتوفى من قبل األرواح النورانية األخرى،من أنت ؟ ميين أي نوعييا أنييت "     

أنا واحد منكم أعطوني جرة الحليييب فقييد عبييرت  ؟أين جئت للوجود؟ فيجيب المتوفى

 Book of dead spell 129. "معبد موجد الوجو 

 (101) - نذهثاة تيضب:  ينال ح يهال كب ه    نو 

) )

نقييية قييد جئييت ميين النقيياء الملكيية النقييية لهييؤالء باألسييفل ايييوكيليس )هيياديس( "   

وايوبوليس )ديونيسيوس( واإللهة األخرى والييديمونات وأنييا ادعييي أننييي ميينكم ميين 

 . ة"جنسكم ، واني مباركا  قد عوقبت جزاء أفعالي غير العادل

 لماء النبع البارد  المتوقي طلب  -2

 ن  ينددال ح  نذهثاددة هجددم تن  نلثددالنح يطثددل تنددو ددد  كدد   ناصددالو  نلصدد ية ي   

 (102) -ي   :

ال اصة بك كإله   KAبجوار قدم اإلله من ،تحية لك ،أنت يا من صعدت مع ال "

 ". موحد ،مثلما كبرت علي تراب األرض أنت سوف تسقي الماء البارد

 (103)- نذهثاة تيضب: ينال ح يهال كب ه    نو  

 ".دائم الجريان الذي عند الجهة اليمني أنا عطشان وأفني ،لكن اسقني من النبع " 
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 إعطاء المتوفي الحليب -3

 (104)-نو دثب   نلاللح دعم سؤ ت فيح  نلثالنح يسقو نثاب: 

 . جرة الحليب" أنا واحد منكم أعطوني  فيجيب المتوفى"

Book of dead spell 129 

  نذهثادة  يندال ح  نثدبحلا  يسدلاي كدب تي  نلاللح لثقا   ثبف   نوتيضب لم  د    ي نثث 

 (105) -: بء ناهب حاث

". 

 ( في نفس اليوم 106)فلتحيي أيها المبارك ثالثا أنت تموت واآلن ن"اآل

 ". الحليبتغسل )تسقط( في  أنتباك وس نفسه قد حررك بيرسيفوني قالت أن

 الشجرة عند النبع -4

 ناثا  نذو يسقو  نلثالنح دعم ك قة حسبدي و ئلب  ام شج و ،نو دثب   نلاللح            

 (107) -ه و:

"أنت يا شجرة الجميز المباركة لنوت التي تنعش األول من أبناء الغييرب الييذي        

 Book of dead spell 2جاء ساخنا "       

 (108) - نذهثاة تيضب:  ينال ح يهال كب ه    نو 

 ".)النبع( شجرة سرو المعة بيضاءعند"

 بالمباركينوصف الموتى  -5

  ينكاهدب  ناالهبهادة ندو  دذيف نهدب ندا   نصدفة ،هدذ  نصفة 

 صدالفو ندو تيي  ييالهادة وخثدت نثو  maakheru  نقميلة  نلص ية  نكثلة ك ل ثق 
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 لصدالف نهو  نلوبدلة ك   ثالف  دعم  نلثالنح حبت لص  صفة ،يهو(109)

إداقدالف  ي سدثدمكهب هفسدهب  إلنهة  ثو طثقل تصثوت ثم  ابء د  ك  كو ف     ن د 

  نسعام  نذو ي يوف  دبنث  .  إلنالهاةنو هظ يثي    كفهال  

 -مقارنة مفهوم بنداروس عن ما بعد الحياة والمفهوم المصري الديني:

ساع ض هاب نثث داز  ثدو  نفكد و كدمو  نث دبدي ندو  نلعثقدم    نمياادة ندو كصد     

دام في  ،ك  خالت كقبفهدة  ناصدالو ،نهدو  نث هدبن  ثدو صدمق  نقميلة يكب قمكي 

  نف  اة  نثو يعبنجهب  نثوث .

 ق.  قثد  دثبددة تيي 476نو ته الولي  يينالثاة  نلبهادة  نثدو دثثهدب دادم في   دب     

 نذهثاة ددلسا   ب  ،قم  ناب دام في  لصالف     كب دعم  نوابو يدثثد  للبكدب  ينال ح 

حاث حمو كصا   نث   نالب دعم  نوادبو نلالثدة   دثب   ناالهبن ذهذ م لب قمكي غا   ك  

ينعدبنهم  نظبنلدة   ز ء، نف ة  يينو  هم  نظبنلالن تحابء  ي نذي  ساعبقثالن (110)ن ب  

 (111) -( :60-56نو ككبن غا  كومو ) يداب  

"الضوء األكثر صدقا لإلنسان ،لو أن أحد ما لديه  وعرف المستقبل أن األرواح   

التي ال تساعد للذين ماتوا هناك )تحت األرض( تالقي جزائهم في الحال ،في حقبة 

زيوس يحاكم أي احد لذنوبه تحت األرض حيث تنطق الكلمة )الحكم( بالضرورة 

 القاسية ". 
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تكب  نف ة  نلبهاة ك   نلاللح ي نثو يقمكهب دام في  هم  يخابف   نذي  يعا الن  -

(112)-(:67-61كك كالن دا   إلنهة )تداب  كو فين ك   نعابء 

في   وا أرضا وال ميا  بحر بطهر أيديهم"يتلقى األخيار حياة بال معاناة ألنهم لم يفسد

 ".  المبجلين عيشة راضية )خالية( لكنهم في جانب اإللهة

تكب  نف ة  نلبنلة  نثو لوم   اهب دام في  ،نهو ن ة  يدل  هقبء    نذي  يصثال      

نل حثة  ندالو  نكبك  حاث  سثطب ال  تن يعا ال  ثال  ك    وين ظثم ،ييقضو 

هؤيء تيبكهم دا   إلنهة حاث  زف  ناعم نو  نسلال    نعثو ،يهال كب  ث   اي 

 (113)- يه الوو حاث يقالت : ( ك  هف 72-68دام في  نو  يداب  ك ) 

  ولديهم الجانبين من كل في   مرات ثالث ليعيشوا الشجاعة لديهم الذين نكثيري مثل"

 جزر في  هناك خرونوس لبرج  زيوس طريقيسلكوا  اإلطالق علي  ظلم بال روح 

 " . المباركين

 المحاكمة

 المحاكمة تتم عبر عنصر الهي 

 (114)-:نو كص   نقميلة لثم  نلوبدلة  ث   اص   نهو

 ".العدالة انأ قد جئت إليكتحية إليك أيها اإلله العظيم سيد "

Book of dead spell 125 

 (115)-ينو كال ا تخ :

 ".سالما عليك أيها اإلله الذي سيحاكمني "
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Book of dead spell 95 

ن يفهم د ك   لاو ك   نا   نثدبنو ت كب دام في  نثم يص ح د ك  كثبش  ،نك ت    

 (116) -: نلوبدلةزيال  هال ك  يق ف  نلصا  يدبنثبنو هال  نلس الت    

 ،وذهب لتحت األرضهناك مبارك هو الذي شاهدهم"

 هو عرف نهاية الحياة

 ". وعرف أن زيوس يعطي البداية

  إلندي هال  نث   يوبدم ك  تن  ثو يؤدم هال شوء د  دأهي  إلني دام في  يع ف  امكب

 (117)-: هفسي

 ".ما هو اإلله، هو كل شيء"

 -المعيار األخالقي للمحاكمة:

يهصدالو   يهد   هثم  نلص و  نقميم دبنلعابف  يخالقو ي نسثالدو يحلثدت كثدالن ت 

ك   تي دلب  بء نو تحم  ناصالو (118) نسثثاة يدفبن  نكلا  ك  هصالو  ي ث  نب  

 (119)-كقث و هادثاثال ك   يس و  نسبوسة :

 لقد أتيت من بلدتي "

 تصرفت بالعدل

 قلت الصدق 

 فعلت الصواب 

 ". تكلمت بأنصاف

Nekhebu 6th dynasty 

 (120)-ينو كال ا تخ :
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 لم اضرب رجال أبدا "

 لم أهين أي إنسان 

 دوما ما كنت مسالما 

 لم اغضب 

 كنت أعطي دائما ال بز والكساء للجائعين والعرايا 

 ".كنت محبوبا من كل الناس

Nekhebu 6th dynasty 

 -المعيار األخالقي للمحاكمة:

ثاددددددد ين  طبغادددددددة صدددددددقثاة نكالهدددددددي  دددددددبوي كدددددددا  دادددددددم في  كدددددددمح 

ندو   ي و تن  ن    يجل تن ي   دو  إلندي يدبن،(121) نغ دبء

(122) -د  تنعبني تي دلب قبت :

م طئ  فانه عمال اإلله عن ي في  نأ تمني  ما رجل أن لو"

نددو  ثددبفو كال زيددة نثعثددبفو  نلصدد ية "قثددت  نصددمق" يدد نض داددم في   نكددذ       

 (123)- سثعم و  نثلوبدلة: 

 ".الفانيين اختبار هي  المحاكمة بالكذب،الن كلمتي  ألون لن أنا

 (124) -: ي نفضبئ   نعل  كعابف  ثو ناؤدم  ناهبية ك  دام في  ييوذفهب
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 عندما وال ، الموت هو شئ  أي وال ، اإلطالق علي  اختيار  ليست  النهايةالفانين عند"

الصالح   مع سننهيه إننا  إال الشمس،  ابن النهار نكمل

 نافسي نا ا   نجلا  نلثكثم نو    نفع  دام في   سثدم  يهاب

ينو لأدام كثبش   ثو تن كعابف  نسثالم  ،  ك   زء   ثثبفهمدب يكسثلعاي

( 125) -دام في  : نث  و هال نقط كب يومو   نلصا  ،تي دلب يقالت 

 ".ظلم أو عدل في  األعمال  تتم حينما؟

 لغاا هفسي   إلنهة دثا  يسثطاا ن  نذنف نقط،   إلهسبن نع   ثو لثالق   نلوبدلة يين

 (126) -:  نلصا 

 

 ".مصيرهم غير ي أن يقدر لن لجميعأب ا خرونوس حتى"
 

 المصير السماوي النعيم

دأن كصا   إلهسبن دعم  نلوبدلة يثلل  نو  لفق دام في  كا  نلعثقم  نلص و  نقميم   

ي  نعبنم  إلنهدو ، يهدال كدب هد    ي  دوب ت ناعام يصوثة  إلنهة ،سال ء نو  نعبنم  يخ  

 (127) -نو كثالن  يه    :

 

تستطيع أن ترتحل في Akh إليك ،روحه النورانية  اتوم هذا الملك قد أتي 0يا رع "

 ".السماء

Pyramid text 152 

 (128)-خ :ينو كال ا ت

ن تصعد في السماء لتري  أ طيبتك ، لك اآلن أبواب السماء قد فتحت بسبب "

 ".حتحور
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Book of dead spell 36 

 (129)-خ :ينو كال ا ت

 ".اآلن نجم وحيد فتح مكان في السماء بين نجوم السماء ألنك" أ

Pyramid text 251 

 (130)-خ :ينو كال ا ت

م اطبا التاسوع العظيم في حضر  اوزير ، اسمعوا هكذا يتكلم تحوت، قاضي الحق "

كلمة الصدق ،أنا قد حكمت علي قلبه وروحه  شاهدة عليه ، هو قد فعل الحق والعدل  

 ".بال خطيئة

Book of dead spell 116 

تي  ودام  ialuدعمهب يق ف  نثبسالع  نعظام إ   كب دبن  نلثدالنح سداذهل نجدذف  ناعدام  

ammit .(131) 

 (132) -تن  و  نعبئثة  إلنهاة ناقالت : يثوم  دام في      ندالو ي نثقبء دأحم  

 علي  محافظين حياتهم في   مرات ثالث ليعيشوا الشجاعة لديهم الذين هؤالء لكن" 

 جزيرة في  خرونوس لبرج  زيوس طريقيسلكوا  ظالمة أعمال أي من حرة أرواحهم

 " . المباركين

 (133)-خ :ينو كال ا ت

 

 ". المباركين جزيرة في  خرونوس برج  من بالقرب زيوس طريق في "

هؤيء  نلثبفدالن ي  ق  الت  ن ل  تسفثهم داادب غاد   نلثدبفدالن يعا دالن ندو ههد  

 كظثم .
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 ثبو    يسد  ف كدا كدب  دبء قمكثي  نعقامو  نميااة  نلص ية يكب  بء نو  يدلقبفهة كب 

 -:تن نالب دعم  نوابو هجم  ام دام في  ك  تنكبف     نلصا   إلهسبهو

 

معييييييييييييييار  المحاكمة 

 السلوك

النعيييييييييم  التناسخ

 السماوي

 الجحيم

نعييييييييييييم  نعم ال ال عبادات األسرار

بييييييالعودة 

إلي األصل 

 اإللهي 

ال، لكيييييييين 

العيييييييييودة 

 لحياة البشر

 نعم نعم ال نعم نعم المعتقد المصري

 نعم نعم نعم نعم نعم بنداروس

 

 ال اتمة

  ض  نثوث نطثاعة لصالف  إلغ يق نلب دعم  نوابو كوثال  نعميم ك   ينكدبف  نثدو    

شهم  لطالف   ث   نعصالف قث  تن لث دك  ندو ي دو دادم في  ،يدبهدت  نهدمف كد  

ي نثدو   ثث هدب  دمو كد   - نثوث  نثأدام  ثو تخذ دام في  تنكبف     كب دعم  نوادبو 

 نوضدبفو  ييفدادة لقد ن  نلصدا   إلهسدبهو  نثبحلا   نلودمثا  تيت دثلدب  شدبهملهب 

ك  خالت  نثدأث   نلثبشد  دبنعقبئدم  نمياادة  نلصد ية ،يقدم ثثدت كد   -دبنسثالم  نث  و

 -خالت  نثوث كب يثو :



 محمود حنفي
 

317 

نثو لعم ك  تقم  كدب يصدثاب  د  حضدبفو   –نم لع ف دثبدب  هالكا ي   .1

ا  دعددم  نواددبو يي   ندت  قثدد  ن  نلصدد كفهددال   نوسددب  نالدب  - إلغ يدق

 دبنسثالم  نث  و .

 ندذو يجسدم طغو  ثو تنكبف هالكا ي   نلالفي   نوضبفو  نسالكبفو  .2

، ي نلدال  هال دب  نعبنم  يخ  نو صالفو تشكبت  دثبداة نثد يح وين نعد 

 .   يدموك   ناال  

فك و تن إثثددبلArthur Adkinsفث إوداازحددبيت دعددض  نثددبحلالن تكلددبيَ  .3

ي نجد  ئم  نثدو تفلكثهدب هابم هال ب  ك   نعقب  ندو هدبوي   ثدو  ندطبيدب 

 يهو ن  اة قم   نثوث هقم  كال ال اب نهب .  نلثالنح

تشعبف هالكا ي  قدم شدهم   نعميدم كد   ينكدبف  نلصد ية نالدب  فغم تن .4

يثعثق دلب دعم  نوابو كل  لصالي   ن يح نو ها ة  سم د ت  طبئ  ينكد و 

تن  نثودث يد  ا تن لثدف  ينكدبف قدم  خدبفين هبقد   نلداللح  يغا هدب إي

 هثقثت نثفك   ناالهبهو خالت نثد و  يلصدبت  نوضدبفو  ييندو كد  خدالت 

 نلص و ،نك  هذ   نفث و قم شدهم  تيضدب  – يلصبت  نلااالو / نلالدااو 

لأث  ي  ا نوضدبفو ددالو كدب ددا   ناهد ي  ) نعد  ق يسدالفيب( يهدال كدب 

 يثضا  ثاب ك  لوثا  تنكبف كب دعم  نوابو نو تشعبف هالكا ي .

   كب دعم  نوادبو وين  هاساالوي  ييحقاي هف   نلالفي   نهالك و لثا  .5

 لغاا  يذد .

–شهم  ص  دام في   نلال ة  نلبهاة ك   يلصبت  نوضدبفو  نلصد و  .6

 إلغ يقو ،يدبن ك  تثد    هثقدبت  نكلاد  كد   ينكدبف  نلصد ية نثلجثلدا 

 ناالهددبهو دصددفة  بكددة يدددبيخ   نلسددثعل     اددال   يطبناددب ي لثددف 

 نصغ ى ،هث   د  لثدف  نلال دة كد   يلصدبت ظهدالف  و نو تساب نلال الو



 شعار بنداروس الغنائية تطور مفهوم ما بعد الحياة في أ   

318 

دعض  نعثبو   ي ناز ب   نميااة  نس ية  نثو قبكدت  ثدو كدب تخدذي   د  

 نفك   نلص و تي  ثو  يق  دبن  نلؤث   نلص و هال  نلؤث   ن ئا  نو 

 قاب  لثف  نو دب   نميااة .

ي ييفنادا   اا نم يكالن  نلؤث   نلص و يحم  ك  شك  تنكبف  نفالبغالفث .7

يتلثبع  ثبو   ويالهاساال  ي ويلاثد  ،نثدم لعد ف هدذ   نعثدبو    كفهدال  

 نثو يكالن ناهب  نسدثالم  نث د و كعادبف  نثلصدا  دلدب   نثدي – نلوبدلة 

 نميبهددة  نلصدد ية  نقميلددة ،ينكدداهم ل ددثهال  دبنلصدد يا  نددو ط يقددة وندد  

 كاللبهم يإيلبههم دبيص   إلنهو نثث   .

لب دثل    كب دعم  نوابو كا  نلعثقم    نميااة  نلصد ية  لفق دام في  نا .8

 لفبقب دبكال ك  حاث إيلبهي دميف  نفع   إلهسبهو دلعابف نثلصا  ،يي الو 

  نلوبدلة ي نقضبو  إلنهاالن ، يغا   نف ك   ينكبف  نثو    هب  نثوث.

 خذ دام في     كص     كعثقم لي    كب دعم  نوادبو ينكد  كدا إيلبهدي  .9

سددخ  نددذو نددم يع نددي  نلصدد و  نقددميم ،يهددال كددب يؤدددم  ثددو كددزج دبنثاب

 دام في  نثعض  ينكبف  نفالبغالفثاة كا كب تخذ     كص .

نقم قم  دام في  كفهالكب      نعبنم  يخ   يدثث     سبدقاي ك  دثب   إلغ يق       

حاث  قثد   ندو إيلبهدي كد  تيلدبن  نلصد و  نقدميم  ندذو فتو تن  نوسدب   د يفو 

نثدالو ، يتن كعابف  نفضاثة ي نفع   نث  و هال  نط يق نالنثوبق دبنعبنم  إلنهو نالب 

 نلوبدلة ي نلصا  ي ويف  نفضاثة كا  قادمو  نلصد و دعم  نوابو، ي لفقت دثلبلي    

 نقميم نذنف كلثت دثبدبلدي لطدالف  ندو كفدبهام  نوضدبفو  إلغ يقادة  نقميلدة ي نوضدبفو 

   ييفداة دصفة  بكة.

 

 



 محمود حنفي
 

319 

 الحواشي
1. G.Norwood.1945: "Pindar",Berkeley,university of 

California Press,.p61. 

2. F.Nisetish. 1989 "Pindar and Homer" ,Johns Hopkins 

University Press.,P27. 

نم يك   نفالدبغالفثاالن تلثدبع  ي لالكادذ نالدبغالف  نوسدل دد  ددبهال  ت ضدبء  -3

 ادال  إيطبنادب ندو Kroton لب ة وياادة تسسدهب  نالدبغالف  هفسدي ندو د يلدالن

 ناصدد   نلددبهو كدد   نقدد ن  نسددبو  ق .  ، نقددم  خددذ نالددبغالف   دد   نطثاعاددا  

 نكالن ي  خدذ  لوميدم   د   هكسدالااا  هظبكدي  نكدالهو ي   ثقدم تن كفهالكهم    

 هدي إي  ( نلبوو  يينو  نثو خثق كاهب  نعبنم دبهت  نهال ء ) غا   نلومو

كثدمت  ، نع  ك  تهم  نلثبو   نثو تق لهب  نفالبغالفثادة هدال دبإلنالهاةنم يق ن  نهال ء 

، ي نو هذ  لث بدي  نفالبغالفثاة كدا لابسخ  يفي ح، نبن يح إنهاة ي  نجسم  ف و 

  نعقامو  ييفناة

لاسددل إنددح  يفناددال   نددذو يعثثدد   دعددض  نلددؤفخا  شدصدداة  - ييفنااددا : -4

 ن  قاة  بكة ي  نلص ية   نلعثقم    نميااةتسطالفية ، هذ   نميبهة تخذ   نكلا  ك  

خبصة ، ي لهمف هذ   نميبهة إنح لها ة  نف و نثعبنم  يخ  ظاأن  نجسم سج  نثد يح 

ي  إلهسبن ك دل كد   سدم )كد   يفض / ي لوميدم   نعاصد   نثاثدبهو ( ي  ند يح 

 ندبنم ك   إلهسبن( لثجي نثثوق د ددل    آلنهدة ندو   إلنهو ي دثو ف  ن يح ) نجزء

، ي تن  نوابو يجل تن لكالن لوضا   نثلال   ندذو يدثد   نداف  كد    نعبنم  يخ 

سجاهب ، ي لوبدم دعم  نلال  نثاظ  إ   كدب ددبن  نجسدم قدم تنسدمهب نثعبقدل دبنعدذ   

 يدمو ي لعدالو  ندح  نسدجالن  يف داة ) ت سدب  تخد ى ( حثدح يدثم نهدب  نثطهد  ي 

هدو لثصد  دعثدبوو   ندالو ي  نميبهة  ييفناة ظه   ندو  نقد ن  نسدبو  ق .   ي

ي   Scythia سكالاب تي Thraciaويالهساال   نثو  بء  إنح دالو  ناالهبن ك  ثا  قاب

ل ددبدي  ييفناددة ي  نفالبغالفثاددة يعددالو إنددح لددأثا   حددمهلب دددبيخ ى ي تن دددبن كدد  

 . نصعل لوميم ك   يسثق

Copleston (F). 1963   "A History of Philosophy" ,vol 1, image 

Books editions , , Newman press,pp13-14. 



 شعار بنداروس الغنائية تطور مفهوم ما بعد الحياة في أ   

320 

5-H.Lioyd-Jones:1985."Pindar and Afterlife "L'Antiquite 

Classique 31,Vandoeures-Geneve,p247. 

6-Ibid.pp259 

  نعدبنم ندو  نوادبو لصدالف ك دبهم  ثدو  إلغ يقادة  نفاادة  ي لدبت ك   نعميم  حثال 7

 كلد   نقميلدة  نلصد ية نألنكدبف  نكلاد ي    ثادبق  ثو لؤدم  نثو  نل بهم لثف  آلخ ، 
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