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  العربية:اللغة الملخص ب
  وكدنا   ،به  شغفنا  وغيب   الحقيقة،  ثوب   فلبس   به  التعلق  زاد   جميل  أمل  الخلود 

 الذي   الموت   من  وثأر  الجد،  وعثور   ،الحرمان  عن  وسلوى   الحاضر،  صورة  في  نظهره
  هذا   صور  وقد   بتجددها،  ملهم  أول  الحياة  حب   كان  وربما  ، شاب   أو  شيخ  على  يبقى  ال

 يثأر  جبار  مارد   شكل  في  لإلنسان  عود   الخلود   أن  البدائيون   فظن  شتى،  بصور  التجدد 
  فيه  يرفل  ، اليقظة  من  ضرب   أنه   المتحضرين   بعض   وظن  عليه،  ى عد ت  ممن  لنفسه
 ، والشراب   ،الطعام  ولذيذ   ،والزخرف  ،الزينة  القبور  في  أعدوا  ولذا  ؛النعيم  حلل  في  المرء
 أساسه،  على  التكاليف  وأوجبت   وغاية،  ،هدفا  فجعلته  السماوية   األديان  جاءت   ثم

 . والعقلية ،ةوالحسي ،والروحية ،المادية المظاهر من األوان   اآلخرة الحياة على وأغدقت 
 .   التطهير ،األرواح تناسخ ،بستاقاال  ،الخلود  :المفتاحية الكلمات
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 المقدمة: 
 يؤديها فيها؟ التيهذه الدنيا: وما المهمة  في اإلنسان"لماذا وجد  
ذاق مبر الحيباة  حبيفكبل  ،وال بجديبد علبى أحبد مبن األحيباء  ،سؤال ليس بغريبب  
  هو عرضة ألن يمر بذهنه سؤال كهذا يوما ما من أيام حياته. ،وحلوها

ا –إنسببان  م  ولببيس ثبب    إال وقببد عببر، لببه،  – والسببعادةكببان قسببطه مببن الثقافببة  أيبب 
هذه المشكلة، مشكلة المصير  فيتحت تأثير ظرف من الظروف المحيطة به، أن يفكر 

 أم هو خالد؟ –اإلنساني، أهو إلى فناء 
زاد التعلبق ببه فلببس ثبوب الحقيقبة، وغيبب  جميبل أمل  (Immortality)الخلود   
وعثبور الجببد، وثببأر  ،عببن الحرمببان ى وسبلو  صبورة الحاضببر، فببيوكبدنا نظهببره  ،شبغفنا بببه

وربما كان حب الحياة أول ملهم بتجددها،  ،ال يبقى على شيخ أو شاب   الذيمن الموت  
شببكل  فببيوقببد صببور هببذا التجببدد بصببور شببتى، فظببن البببدائيون أن الخلببود عببود لإلنسببان 

عليبببه، وظبببن بعبببض المتحضبببرين أنبببه ضبببرب مبببن  تعبببدىمبببارد جببببار يثبببأر لنفسبببه ممبببن 
ولذيببذ  ،والزخببرف ،القبببور الزينببة فببيلببذا أعببدوا  ؛حلببل النعببيم فببييرفببل فيببه المببرء  ،اليقظببة
وغايببة، وأوجبببت التكبباليف  ،ثببم جبباءت األديببان السببماوية فجعلتببه هببدفا ،والشببراب  ،الطعببام

 ،والروحيببببة ،مببببن المظبببباهر الماديببببة اعلببببى أساسببببه، وأغببببدقت علببببى الحيبببباة اآلخببببرة ألوانبببب  
 .(1)والعقلية ،والحسية
ن يسبببتخدم اصبببطخح "الخلبببود" بصبببفة عامبببة، بمعنبببى البببدوام أو االسبببتمرار، ولكببب 
الرئيس يعنى بقاء النفس بعد فنباء الببدن مبح احتفاظهبا بخصائصبها ومميزاتهبا   هاستخدام
 .(2)الفردية

ل  ، علبببى أ ن  مبببن أجبببل مبببا تركبببه اإلنسبببانيتببباريخ الفكبببر  فبببيالبببباحثين  أجمبببح جببب 
وقوتبه  ،، فاإلنسبان أمتباز عبن غيبره بفكبرهالفلسفي الفكري اإلنسان من أثر يتمثل باإلبداع 

العاقلة المدركة، حيث الحظ ظواهر الكون على اختخفها، فتصورها، وكون له فيها رأيا، 
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ثم راح يبحث عن عللها، وعخقاتها بها، وتأثيرها عليه، فبنن فعبل اإلنسبان هبذا قلنبا عنبه 
اإلجاببة عنهبا  إنه يتفلسف، بمعنى أنه فكر فيما يحيط به مبن ظبواهر ومتغيبرات، محباوال  

إلبببى  لتسبببا ل، عبببن حقيقبببة األشبببياء وأصبببلها، وصبببلتها مبببح بعضبببها، وصبببوال  مبببن خبببخل ا
)داخببل اإلنسببان(، ويطببرد الخببوف والتببردد والخشببية مببن  فببي)موقببف( يشببيح )الطمأنينببة( 

 أسرار هذه الظواهر من داخله، ويزيل شكه.
ماهيببة األشببياء وأصببولها، وعخقتهببا باإلنسببان  فببيفيتفلسببف هنببا، يعنببى البحببث  
حياتبه  فبيبها، وهبذا فعبل يمارسبه كبل إنسبان راجبل العقبل، يبدر  أن لبه   اإلنسانوعخقة  

 .اوإنساني   اواجتماعي   اأخخقي   ابعد   -وعخقاته وتأثيراته
 البببذيفاإلنسبببان مفطبببور علبببى حبببب االسبببتطخع، هبببذا االسبببتطخع هبببو الفلسبببفة،  

وحدتبببه، وسبببعة  فاقبببه، ويحمبببل علبببى البببب معرفبببة "الحقبببائق الكببببرى"  يقبببوى بقبببوة العقبببل
 ومنها حقيقة الخلود. ،(3)الوجود والحياة فيواألساسية 
هببو:  امحوريب   نفسبه، وأظنبه سبؤاال   ايتببادر إلبى البذهن اارحب   البذيوالسبؤال الملبل  

تأكيببد شببيوع ؟ وقبببل اإلجاببة عببن التسبا ل السببابق، يجبب الفلسبفيمتبى بببدأ الخلبود بمعنبباه 
ولكبن  ،ببأفخاون  ارتببطللخلبود  الفلسبفين البحبث واة بين أوسبا  المفكبرين مفادهبا أأغل

أن عظمبة أفخابون  وهبيمن خخل هذه الر يبة سيتضبل أن الحقيقبة عكبس ذلبم تمامبا؛ 
وهبو مبا سيتضبل مبن خبخل صبفحات  ،ثقافته وإلمامبه بفكبر السبابقين  فيتكمن    تهوعبقري

 هذا البحث.
 البحث:الهدف من 

 :يهدف هذا البحث إلى

وهببو الخلببود  ،مببن جوانببب التفكيببر القببديم امهمبب   االتنبباول بالتحليببل والدراسببة جانببب    •
 وتطوراته(. ،عند فخسفة اليونان )أصوله



 2021 يوليو( األولالجزء  – 53العدد )                       بقنا               مجلة كلية اآلداب       

- 692 - 

واالعتببراف بفضببل مبببن  ،الضببوء علببى الجوانبببب الختيببة مببن تببرا  القبببدماء إلقبباء •
 هبيخطبيهم المفتبر، فائبدة عظيمبة،  فبيألن  ؛سبقونا حتى ولو كبانوا مخطيبين
 إننا نتجنب الوقوع فيه مرة أخرى.

، وهببذه ر يببة فلسببتية ونظببرة منهجيببة اليونببانيالفكببر  فببي الشببرقيإبببراز أثببر الفكببر  •
 الخلود عند فخسفة اليونان )أصوله وتطوراته(. فيمن جانبنا 

درس بتوجهببببات مختلفببببة ممببببا دفعنببببا لتقصببببى حقيقببببة هببببذه الدراسببببات الخلبببود قببببد  •
  لت إليها. التيوالنتائج 
 مناهج البحث:

 اعتمدت الدراسة عدة مناهج، هي:
، ومبا قدمبه هبؤالء هوبيانب  لدراسبة مبا أخبذه الخلبف مبن السبلف  المنهج التاارخخي: •

 ألوليم.
 قدر من معالم فكرة الخلود. أكبرللوقوف على  منهج تحليل المضمون: •
 العلمبببببيوالتسلسبببببل البببببدقيق: فهبببببم مبببببن ركبببببائز التفكيبببببر  المااااانهج المو اااااوعي: •

 المنضبط.
هببذه الدراسببة مجموعببة مببن المصببادر، باإلضببافة إلببى مجموعببة مببن  اعتمببدت وقببد  

سببببوف يشببببار إليهببببا قائمببببة المصببببادر  والتببببي ،تناولببببت الموضببببوع التببببيالدراسببببات الكثيببببرة 
 والمراجح.
أما المقدمة فقد قامت فيها الباحثبة   ،وخاتمة  ،حورينوم  ،يضم هذا البحث مقدمة 

إعبداده،  فبيوتوضيل أهميته، واإلشارة إلبى المبنهج المسبتخدم   ،بالتعريف بموضوع بحثها
 كما أشارت فيها إلى التسا الت الموجهة للدراسة.

الحضبببارات الشبببرقية  مفكبببري )الخلبببود لبببدى  وعنواناااه هاااو ،األولأماااا المحاااور  
 فقد تناولت فيه الباحثة بالدراسة الموضوعات اآلتية: ،القديمة(
 .القديمة مصر مفكري مفهوم الخلود عند  ( أ)
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 الفرس. مفكري مفهوم الخلود عند  ( ب )
 الهند. مفكري مفهوم الخلود عند   (ج)

وقبببد  ، اليونبببان( فخسبببفةللخلبببود عنبببد  الفلسبببفي)التحبببول  :وعنواناااه ،أماااا المحاااور ال ااااني
 تناولت فيه الباحثة بالدراسة الموضوعات اآلتية:

 الخلود عند األورفية. ( أ)
 سر الخلود عند فيثاغور . ( ب )
 تأمل الخلود عند سقرا .  (ج)
 حقيقة الخلود عند أفخاون. ( د )
 الخلود عند أفلواين.  (ه)

إليهبا، والمستخلصبة  انتهبت  التبيالخاتمة فقد دونت فيهبا الباحثبة أهبم النتبائج   أما 
ارحناهببا  التببيالتسببا الت  نوقببد جبباءت إجابببة عبب ،المببتن مببن مببادة علميببة فببيممببا قدمتببه 

 اعتمببدت  والمراجببح التببي، وقببد عقبببت الباحثببة الخاتمببة بقائمببة ضببمنتها أهببم المصببادر ا نفبب  
 إعداد بحثها. فيعليها 

 : المحور األول: الخلود لدى مفكري الحضارات الشرقية القديمة
 تمهيد:
عبن جبذور هبذا الفكبر، فبالخلود مبن  افكرة الخلود يتطلبب منبا بحثب    فيإن البحث   
إذ يرجبح الخلبود إلبى مراحبل  ؛شغلت اإلنسان منذ أقدم العصبور حتبى اليبوم  التيالقضايا  
محاولتبببه تحديبببد األفكبببار عبببن  فبببيلإلنسبببان  والميتبببافيزيقي والخهبببوتي األسبببطوري التفكيبببر 

مببح مخحظببة أن  ،وعخقببة ذلببم بببالثواب والعقبباب، الفنبباء والخلببود  ،حياتببه وموتببه ومصببيره
هببذه الفكببرة،  فببيولعببل أقببدم مببن حبباول البحببث  ،اتصببور ابيعببة هببذه الحيبباة كببان متباينبب  

 ،التبببباريخ فبببيلمصبببريون القببببدماء، فعلبببى أر، مصببببر عببباا الحكمبببباء األوائبببل العظببببام ا
هببذا القطببر القببديم معلببم اإلنسببانية األول، فقببد نببزح إلببى مصببر كثيببر مببن  د ويمكببن أن نعبب
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أعظبببم فخسبببفة اليونبببان؛ إن لبببم يكبببن أعظبببم  – أفخابببون ن أالعبببالم القبببديم، حتبببى  فخسبببفة
كببل  فبيصبريين القبدماء عليببه كبرواده وأسباتذته أعتببرف بفضبل الم –فخسبفة العبالم بأسبره 

لببببذا يمكببببن إرجبببباع كببببل التفكيببببر الحببببديث إلببببى حكمببببة  ؛مببببا هببببو سببببام مببببن عمببببل أو فكببببر
والفخسفة اليونبانيين اآلخبرين، فقبد أخبذ اليونبانيون  أفخاون المصريين، وذلم عن اريق 

وهكبذا فقبد أنسباب تيبار  ،فلسفتهم عن الشرق، ونحن ببدورنا أخبذنا فلسبفتنا عبن اليونبانيين
وال أفكبار جديبدة تحبت  ،بالحضبارة المصبرية االحكمة عبر األجيال من غير توقف مبتبدئ  

ونراهبا  ،امختلفب   ايمبة ألبسبت ثوبب  ها جديدة إن هبى إال مجبرد فكبرة قد د الشمس فكل فكرة نع
 .(4)تحت أضواء مختلفة

، تؤكبببد هبببذا وهبببى : مقولبببة كاشبببفة لفبببولتير هتمببباموثمبببة وجهبببة نظبببر جبببديرة باال
إننبا  Essi sur les mours"األخبخق( :  فبيكتاببه )مقبال  فبيم( 1778 – 1694)

شببكل ليديببان، ومهببد جميببح الفنببون،  وأقببدمالشببرق أقببدم حضببارة علببى اإلاببخق،  فببينجببد 
 .(5) للشرق" ءشيلذلم كله فنن الغرب مدين بكل 

 مصر القديمة:مفهوم الخلود عند مفكري   ( أ)
الحيبباة بعببد الممببات،  واسببتيناف ،الخلببود  فببيامعببت أغلببب شببعوب العببالم القببديم  

وهنبا  ،(6)وأصبرت عليبه ،وكان المصريون أول أمة أمنت بالبعث والخلود من تلقاء نفسها
كل ما حوله،  فين اإلنسان األول نظر حوله فوجد الفناء يضرب أانابه أيمكننا القول ب

مهما كانبت مبدة بقائهبا، فبرأت الحكمبة المصبرية، أن الوجبود ال يمكبن أن يكبون هبو فقبط 
وهببو  ،المحسببوس المبباديالمتغيببر، إنمببا الوجببود وجببودان أو عالمببان، عالمنببا  الفببانيا هببذ 

وعالم  خر تشكل مواصفاته واإليمبان ببه، وبوجبوده الدرجبة األخبرى   ،زائل فان ال بقاء له
 هذه الديانة، وهذا العالم يتصف بالخلود مقابل عالمنا الزائل. فياألكثر قوة 
اريقة تعباملهم  في امتميز   ابالفعل أسلوب   امتلكواال شم أن المصريين القدماء قد  

 – 484هيببببرودوت ) اليونببببانييقببببول المببببؤر   ،(7)مببببح المببببوت، وتجسببببيدهم ألمببببل الخلببببود 
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قالبت بخلبود البروح، ثبم أشبار  ةأمب إن المصريين أول :(8) (123الفقرة ) في؟ ق.م( 425
"ومبن اليونبانيين مبن نقلبوا هبذه النظريبة، بعضبهم  تناسبخ األرواح، ثبم قبال:  فيإلى قولهم  

وكبببأنهم هبببم البببذين  ،كأنهبببا نظبببريتهم ،اليونبببان فبببي، وظهبببروا بهبببا اوبعضبببهم حبببديث   ،اقبببديم  
فهيببرودوت،  ،*()ولكببن ال أذكرهببا" ،وأنببا أعببرف أسببماء هببؤالء الببذين فعلببوا هببذا ،وضببعوها
خلود الروح  في، يقرر هنا أن مفكرين يونانيين أخذوا من مصر نظريتها اليونانيالمؤر   

 الو تناسببخ األرواح، ثببم نببادوا بهمببا علببى أنهمببا نظريتببان لهببم،  فببيونظريببة بعببض أبنائهببا 
ترجح تاريخهبا  التيالنصوص المنقوشة على األهرام  فيكما ورد    ،(9)فيهما لمصر  ءشي

مبببن كتببباب  44الفصبببل  فبببيو  ،(10)اإلبببى األسبببر األولبببى "إن البببنفس خالبببدة وال تمبببوت أببببد  
ويتضبببل مبببن  ،(11)"الثبببانيالعبببالم  فبببيالمبببوت إن الميبببت يقبببول: "أنبببا ال أمبببوت مبببرة ثانيبببة 

ن الببنفس أومناقشببة الحسبباب عببن حسببناتهم وسببيياتهم  ،الدينونببة بعببد المببوت  فببيعقيببدتهم 
"إن  ،فيؤخبببذ مبببن هبببذا أنهبببم كبببانوا يعتقبببدون أنبببه الببببد مبببن حيببباة ثانيبببة بعبببد المبببوت  ،خالبببده

ن هبذا مبإلى استثناء اإلنسان  داعيخ فومن ثم  ءشيالدوام واالستمرار لكل  هيالقاعدة  
  .(12)واالستمرار  ،الدوام

 )ق.م 2700 حببببببوالي) Ptah-hotepمبببببن هبببببذا المنطلببببببق، كبببببان بتبببببباح حتبببببب  
وهببذا  ،المصببريون األوائببل اآلخببرون هببم أول مببن سببجل إيمببان اإلنسببان بالبعببث  الفخسببفةو 

المقببابر  فبيحفبز المصبريين علببى االحتفباس بأجسباد موتبباهم، فوضبعوا  الببذياإليمبان هبو 
يسبببتخدمها المبببوتى أثنببباء انتظبببارهم ليبببوم عبببودتهم إلبببى  لكبببي هبببا؛جميع مبببن األنبببواع أوانبببي

 فببيتوضببح  التببيفأوضببحوا أن األشببياء  ،الحيبباة، وقببد هببذب الفخسببفة هببذه الفكببرة الشببعبية
وسببببائل لمسبببباعدة  هببببيالمقببببابر لببببم يقصببببد بهببببا أن تكببببون رمببببوزا لراحببببة األحيبببباء، وإنمببببا 

  .(13)الموتى
ألنهببا دار  ؛ريين بالمقببابرالمصبب اهتمببامكببذلم يفسببر لنببا هببذا القببول السببابق سببر  
 وليست دار للفناء.  ،للخلود 
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 ،الببنفس أيأن الببنفس مؤلفببة مببن جملببة أجببزاء: أوال مببن "بببا"  اعتقببادهموكببان مببن  
وهو يمثل روح الميت  ،النور يثالثا من "خو" أ ،لإلنسان الثانيالجسم  يثانيا من "كا" أ

 ،الخيبال يمن " خايبيت" أ اسادس   ،االسم أيمن "رن"  اخامس    ،القلب   أيمن "أب"    ارابع  
 فهبببيأمببا "بببا" ومعنببباه الببنفس الممثلببة علببى شببكل ايببر،  ،القببوات  أيمببن "سبباهو"  اسببابع  
وجبزء  ،ألن به حياة الجسد، ويعتقدون أن النفس منبثقة من هللا جل وعبخ  ؛الحيوي المبدأ  

"أنبه ال فبرق  :الثبانيعهبد رمسبيس  فبيأناشيدهم المؤلفبة  فينزال نقرأ    وال  ،(14)من جوهره
غيبر المخلبوق،  اإللهبيوبما ان أرواحهم مبن الجبوهر   ،بين أرواح الفراعنة وأرواح اآللهة"

حلببت  البذيلبم تخلبق للجسبد  يفخببد أن تكبون أرواحهبم غيبر مخلوقبة أيضبا، ال سببيما وهب
زعمهبببم ال  فبببي فهببيبعبببده،  أجسببباد  فببيوسبببتحل  ،أجسبباد قبلبببه فبببيفيببه فقبببط، فننهببا حلبببت 

أمبببا  ،القبببائلين بببتقمو األرواح يوهبببذا هببو رأ ،ألنهببا سبببرمدية ومببن جبببوهر اإللببه ؛تمببوت 
حلبت  البذيفهو إن كل روح خلقت مح الجسد   ،عول عليه أئمة األديان لآلن  الذي  الرأي

يوم  فيليبد  اونفس   افيه، وبما أنها خالدة فتحفظ شخصيته بعد موته، وتتألف كلها جسد  
 .(15)الجسم يولو فن ،ذلم مرجعه لخلود النفس فيالبعث، والفضل 

العصبببور  فبببييمكبببن القبببول بنيجببباز ببببأن المصبببريين  ا علبببى مبببا أوردنببباه،وتأسيسببب   
 فبيمنوا دائما بالخلود، رغم أنه ال توجد كلمة تعبر عبن معنبى الخلبود  التاريخية القديمة  

لغببتهم، فكلمببة الحيبباة نفسببها تسببتخدم لكببل مببن الحيبباة علببى األر، والحيبباة بعببد المببوت، 
كمبا  ،(16)فنن متطلبات معينبة يجبب أن تتحقبق للحصبول عليبه  ،ولكن الخلود ليس مطلقا

بمثابة  د ، حتى كانت تعالمصري الفكر  فيعميق  تقدميأن فكرة الخلود قد مرت بمعنى 
)إلبببى العبببالم اآلخبببر( دون أن  يبببأتيإن مبببن  –نزعبببة مسبببتقيمة  ذيشبببخو  أليمكافبببأة 

وربمبا كبان اإلدرا   ،كسبادة األبديبة اعيشبه حبر   فيويستمر    ،، سيحيا كأنه إلهايقترف إثم  
أدى إلببى  الببذيها يمكببن أن تؤكببد الحيبباة الخالببدة للفببرد هببو بببأن "ماعببت" وحببد  التببدريجي

النفور العام من قيم ما أالقنا عليه هنا اسم عصر بناة األهبرام، وواضبل أن فراعنبة تلبم 
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لقبد شبيدوا وجهبزوا مقبابرهم علبى ذلبم  ،"ماعبت"ب الفترة كانوا يؤمنون بالقوى عن إيمانهم ب
إقامببة ابيعيببة دائمببة، كمببا لببو كببانوا  -لعلببى األقبب-المنببوال الببذى يضببمنون بببه ألنفسببهم 

 .(17)يهدفون أن يحرموا الزمن نفسه من االنتصار على التغيير
القبديم  المصبري وجبد عليهبا  التبي، ةتبدعو إلبى الدهشب  التبيكما أن حالة الصون   

وأيقظبت خيالبة  ،بقائهم المستمر فياعتقاده  –إلى حد كبير  –أنعشت أنها أسخفه، البد 
األسبرار،  اتكتنفهب تبيال تهموحيبامرارا إلى مزيد من الصبور المفصبلة عبن صبقح البراحلين 

عثببر  التببيوتكشببف جبانببات مجتمعببات مببا قبببل التبباريخ المكتببوب، الواقعببة بمحبباذاة النيببل 
م عبن إيمبان بحيباة مسبتقبلة، كبان قبد وصبل 1894وأجريت حفائر فيها منبذ عبام   ،عليها

 .(18) مةإلى مرحلة متقد 
شببعب قببديم أو حببديث، خلببح  د ال يوجبب –وعلببى حببد تعبيببر جببيمس هنببرى برسببتيد  

خلعهببا قببدماء المصببريين علببى تلببم  التببيعلببى فكببرة الحيبباة فيمببا وراء القبببر، أهميببة كتلببم 
تطببور  فببيبوجببود "اآلخببرة" كببان لببه كبيببر األثببر  –يمببان الملببل بببل إن هببذا اإل ،(19)الفكببرة

وأول مببن أثبببت الثبببواب  ،فالمصببريون هببم أول مببن  مبببن بالحيبباة األخببرى  ،الفكببر البشببرى 
 ،بالسببلو  ااآلخببرة مرتبطبب   فببيوهببم أول مببن جعببل الثببواب والعقبباب  ،والعقبباب بعببد المببوت 

. (20)ذلبم أنبيباء اليهبود  فبيوقد سببقوا   ،والطهارة الخلقية ال نتيجة للتمسم بطقوس شكلية
ق.م،  14منتصبببف القبببرن  فبببيذلبببم الملبببم البببذى عببباا  Ikhnatonخنببباتون إن أحتبببى 

خنبباتون أ"أمنحتببب الرابببح" لكنببه غيببر اسببمه إلببى  وكببان اسببمه ،(21)ق.م(1378-1362)
نسبانية لقبد كتبب فجبر اإل فبيلقد تر  لنا أعظبم مبا أببدع اإلنسبان   ،"خادم هللا"  يعنى  الذي

عترف فيه أمام الرب بأنه كان على ثقة من لقائبه، وأنبه قبد ا   ،تقريرا مفصخ هلل عن نفسه
لهذا أقول لم يا من لم المجد أيها اإلله العظيم، إلبه الحبق   ،  عمل لهذا اليوم حسابه..."
فبببوق  عمبببخ   اإنسبببان، ولبببم أظلبببم الفقبببراء، ولبببم أكلبببف نفسببب   أيوالعبببدل أنبببى لبببم أقبببم بنيبببذاء 

... لببم أمنببح عببن الجيبباع  يغضببب هللا ا، كمببا لببم أرتكببب منكببر  واجببباتيااقتهببا، لببم أهمببل 
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 إنبي... قلببي فبيستخف بصبوت هللا أولم  ،اسل له دمع  أ، أو  ا، لم أسبب ألحد ألم  ااعام  
 .(22) ااهر ااهر ااهر!

يتضببل ممببا تقببدم أنببه قببد تراوحببت وسببائل األحيبباء لتببأمين الخلببود وتحقيببق سببعادة  
المببوتى، بببين الماديببات وبببين المعنويببات، تبعببا لتببوالى العصببور ونمببو اإلمكانيببات وتطببور 

العصور المبكرة، ثم غلبت المعنويات عنها شبييا فشبييا  فيالتصورات، فسادت الماديات 
 خخل العصور المتحضرة المتتالية.

  مفهوم الخلود عند مفكري الفرس: (ب)
بالضبببط  فال يعببر - Zoroasterإيببران مببوان الفببرس القببدامى أدر  زرادشببت  فببي     

ال بثاقببب بصببيرته أن خيببار النبباس  -(23) ق.م660هببو  كببرقببدم تبباريخ ذ  أتبباريخ مببيخده و 
 فبببببيهبببببذه الحيببببباة البببببدنيا فتحبببببد   فبببببيعبببببادة مبببببا يسبببببتحقون مبببببن حسبببببن الجبببببزاء  ن ينبببببالو 
فسبوف تببتهج نفببوس  ،الحيبباة األخبرى  فبيعمبا سبيلقونه مببن مصبير حسبن  ،*()بسبتاق""اال

 البذيوالمبؤمن هبو  ،كما سيعذب الكباذبون إلبى األببد  –الحياة الثانية الخالدة  فيالخيرين  
 فببيإلببى مملكببة العببدل السببماوية حيببث يعمببل اإللببه علببى تعويضببه عمببا فاتببه  ايتطلببح دائمبب  

 حياته الدنيا من لذة وهناء.
، كمبا يبؤمن ببأن هبذا العبالم ي فزرادشت يبؤمن إذن بمببدأ الثبواب والعقباب األخبرو  
خببر بجسببر يسببمى "جسببر االنفصببال" الببذى يمببر عليببه األشببرار متصببل بالعببالم اآل الببدنيوي 

جهبببنم مبببأوى  فبببيويرتعبببدون مبببن الفبببزع والخبببوف ممبببا سبببيخقونه مبببن عبببذاب  ،فيرتجفبببون 
بينمبببا يمبببر عليبببه األببببرار الصبببالحون المؤمنبببون وهبببم مطمينبببون إلبببى  ،األشبببرار والكبببذابين

وسبببط  فبببيحيبببث يسبببتقبلهم أهبببورا مبببازدا بعبببد أن يمبببروا  ،مصبببيرهم الحسبببن البببذى ينتظبببرهم
 .(24)كنفه بالسعادة األبدية فيتعون ويستم ،العمل الصالل والقول الخير واألفكار الطيبة

ويحببدثنا كببذلم الزرادشببتيون الصببالحون بببأن العببالم يقتببرب مببن نهايتببه المحتومببة،  
اولها ثخثة  الف سنة، وبعد أن  التيذلم بأن مولد زرادشت كان بداية الحقبة العالمية 
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ف العبالم، أابرا فبيفترات مختلفة ثخثة من النبيين ينشرون تعاليمبه   فييخرج من صلبه  
 يحبببل يبببوم الحسببباب األخيبببر، وتقبببوم مملكبببة أهبببورا مبببزدا، ويهلبببم أهرمبببان هبببو وقبببوى الشبببر

 فببيويوميببذ تبببدأ األرواح الطيبببة جميعهببا حيبباة جديببدة  ،ال قيببام لهببا بعببده اهخكبب   هبباجميع
فيبعبببث المبببوتى، وتعبببود الحيببباة إلبببى األجسبببام،  ،عبببالم خبببال مبببن الشبببرور والظبببخم واآلالم
والمبوت  ،كله إلبى أببد البدهر مبن الشبيخوخة  الماديوتتردد فيها األنفاس... ويخلو العالم  

  .(25)واالنحخل  ،والفساد 
أخببذت  التببي ،*()وهكببذا نشببأ مببا يسببمى "بببديانات الخببخص"، مثببل ديانببة "ميتببرا"  

سبببيعود يومبببا إلبببى  البببذيا" المنقبببذ ر وجعلبببت مبببن "ميتببب ،**()فكبببرة المخلبببو مبببن "المزدكيبببة" 
العبالم، فيبعبث المبوتى ويجبرى الدينونبة ويعببد خلبود األمبوات واألحيباء، ويحقبق مبا تصبببوا 

 .(26) "ملكوت هللا" أيالتعسة،  المتألمةإليه اإلنسانية 
بستان هللا"، وإنها فكرة تجعل الحياة غاية تطمين  فيووفقا لذلم فكل منا "عامل   

 .(27)زرادشت نبنى مصرينا ذكر كما –لها النفوس، وبهذا نحن جميعا 
قببد أوضببل أن المببوت لببيس هببو  أردد أن زرادشببت  فببنننيمببن تعليببق  لببيكببان  نوإ 

أحبببد المعلمبببين العظبببام األوائبببل  د وهبببو بهبببذا يعببب ،نهايبببة الحيببباة، فهنبببا  حيببباة بعبببد المبببوت 
 للجنس البشرى.

 مفهوم الخلود عند مفكري الهند: (ج)
وهببذا الكتبباب يركببز الحببديث  ،*()" "Upanishadالهنببد نجببد األوبانيشبباد "  فببيو  

عبببببارة أخببببرى، لقببببد بشببببر كتبببباب  فببببيوالتمييببببز بببببين الفنبببباء والخلببببود و  ،علببببى سببببر الكببببون 
روح الفببرد مببن الحيبباة إلببى حيبباة  انتقببال أي -األوبانيشبباد بفكببرة تناسببخ األرواح المتجببددة

 البروح العامببة وال فبين تتطهبر خببخل نبار الخببرة والتجربببة، ثبم تنبدمج نهائيببا أأخبرى إلبى 
تفقببده هببو انفصببالم  الببذيتعنبى عمليببة االنببدماج هببذه أنببم تفقببد شخصبيتم الفرديببة، وإنمببا 

 .(28)وهكذا إن أضعت نفسم وجدت هللا ،أو المتمركز حول ذاتم عن هللا  الفردي
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وال يتطرق إليها البلبى، ، أما البراهمة فالنفس عندهم خالدة باقية ال يعروها الفناء 
"قبببال باسبببديو  يشبببهد بمبببا نقبببول: البيرونبببيهبببذا مبببا نقلبببه ، و (29)ولقبببد صبببرحت ببببذلم كتببببهم
علم افب اوهمبا ببين الصبفين: إن كنبت بالقضباء السبابق مؤمنب   ،ألرجن يحرضه على القتبال

ذاهبين ذهابببا ال رجببوع معببه، فببنن األرواح غيببر بببوال  كببذلم، ، وال نحببنبمببوتى أنهببم ليسببوا
األبببدان علبى تغبباير اإلنسبان مببن الطفولبة إلببى الشببباب  فبيمائتبة وال متغيببرة، وإنمبا تتببردد 

وقببال لببه أيضببا: "كيببف  ،عقباهببا مببوت البببدن، ثببم العببود لببه التببيوالكهولببة، ثببم الشببيخوخة 
دة، وال إلبى تلبف وعبدم، يذكر الموت والقتل من عرف أن النفس أبديبة الوجبود ال عبن وال

وال نار تحرقها، وال مباء يغصبها، وال ريبل توبسبها،  ،ثابتة قائمة ال سيف يقطعها  هيبل  
لكنها تنتقل من بدنها نحو  خر كما يستبدل الببدن اللبباس إذا خلبق، فمبا عملبم لبنفس ال 

 .(30)تبيد 
وأنهبا تنتقبل مبن جسبم  ،النفس أنهبا ال تبيبد   فيومن هذا النو يفهم أن عقيدتهم   
:" كمبا أن البيرونيذلم قال  فيو  ،تناسخ األرواح في اعتقادهمومن ذلم جاء   ،إلى جسم

واإلسببات  ،الشهادة بكلمة اإلخبخص شبعار إيمبان المسبلمين، والتثليبث عخمبة النصبرانية
له لم يكبن منهبا ولبم يعبد فمن لم ينتح ،عخمة اليهودية، كذلم التناسخ علم النحلة الهندية

 .(31)من حملتها
العبالم اآلخببر علببى  فببيوالعقباب(  ،منببوا بعقيبدة البعببث )الثببواب أهكبذا نجببد الهنبود  
ووفقبا لعقيبدتهم فبالثواب والعقباب يتحبدد بنباء علبى مبا قبدمت البنفس مبن أعمببال  ،ابريقتهم

أو  ،حياتهبببا األولبببى، ويمكبببن لإلنسبببان أن يبببتخلو مبببن التناسبببخ )البببوالدات المتعاقببببة فبببي
بهبببا  التبببي: بالمعرفبببة بطبببريقينوأن ذلبببم ال يكبببون إال  ،المتعبببددة( بببباعتزال األفعبببال نهائيبببا

 الثبانيويتحبرر بهبا الفبرد مبن قيبود األخطباء، والطريبق  ي،الزيف من القلب البشر   ينمحي
والفنبباء  ،هببو تمركببز اإلنسببان حببول ذات أبديببة مطلقببة يببتمكن بعببدها مببن االتحبباد ببرهمببان

 .(32) فيه
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قببببببد  *() ق.م(  480و 567أو  560 أعببببببوام:)بببببببين  Buddha ثببببببم نجببببببد بببببببوذا 
كتشببف أن شببقاء اإلنسببان يرجببح إلببى الببوالدة المسببتديمة حيببث أدر  أن كببل روح تتجسببد ا

وهنا تساءل: كيف يمكبن القضباء علبى  ،وهذا هو سر التعاسة البشرية  ،مخلوق  خر  في
أن تحيبا حيباة عبدل كامبل  هبيوكانت إجابته  ،ذلم، كيف يمكن منح هذه الوالدة الجديدة

الخليفببة، كمبببا أن عليببم أن تقمببح ر باتبببم  فببي أخوتبببموصببببر كامببل مببح  ،ورحمببة كاملببة
بببل خدمببة  ،وتجعببل هببدفم األوحببد أن ال تقببوم علببى خدمببة الجببنس البشببرى وحببده ،الذاتيببة

هنببببا نجببببد أننببببا نسببببتطيح منببببح الببببوالدة عببببن اريببببق النرفانببببا  ،(33)الكائنببببات الحيببببة جميعببببا
Nirvana ()*، ألن الببوالدة ترجببح إلببى قببانون الكرمببا )الجببزاء(  ؛راحببة الببنفس األبديببة أي

أو فاحشببة  افببنذا لببم يرتكببب المببرء إثمبب   ،مببن  ثببام ارتكبببهيحاسببب فيببه المببرء علببى مببا  الببذي
 هبيلهبذا فبنن "النرفانبا"  ؛(34)جسبم  خبر عبن اريبق التناسبخ فبيفلن تولد نفسه من جديبد 
وببالتخلو مبن  ،وبناء علبى هبذا المعنبى تبرتبط النرفانبا ببالموت  ،مصدر السعادة والخلود 

 .(35)هذه الحياة على أال يعود لها
"عنبدما  الكلمة اآلتية: يقول: فيأسلوب جميل عن هذه الفكرة   فيوقد عبر بوذا  
عنبدما  ،النرفانبا هبيعنبدما تخمبد نبار الكراهيبة فتلبم  ،النرفانبا هبيتخمد نار الشهوة فتلم 

، هبببو محبببو اأن أعلبببم إال شبببييا واحبببد   لبببيلبببيس  ،النرفانبببا هبببيكبريببباء فتلبببم يكببببل جمببباح ال
 .(36)العذاب"
وإنمبببا يعلمنبببا كيبببف  ،ال يعلمنبببا ببببوذا كيبببف نمحبببو شخصبببياتنا أخبببرى عببببارة  فبببيو  

فكانبت  ،(37)سبمو بوحبدتنا مبح هللا فبينضح حدا ألحزاننا الشخصبية؛ يعلمنبا كيبف نببتهج 
فلنحبباول  ،األبببديخببر كلماتببه: لسببنا جميعببا إال قطببرات مبباء تنسبباب تجبباه محببيط السببخم  

أو الوصول إلبى  ،الخخص  أي ،Maksaالوصول إلى  فيالر بة  هجادين لكى ننال هذ 
 .(38)األبدي
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إلبببى  االهنبببد، قبببد قبببالوا بصبببيرورة ال تقببباوم، تقودنبببا حتمببب   مفكبببري ن أهكبببذا يظهبببر  
ما نقوم به من أعمال فكل إنسان نتيجة لمبا جنبت  في هيمصيرنا، وعلة هذه الصيرورة 

ليبه، إعما نحن فيه، وعما نبؤول  ن مسؤولو فنحن  ،(39)إلى ما هو فاعل  ايداه سيؤول حتم  
 . الهنديالفكر  إليههب ذ بحسب ما ي مستقبلنا،وقد قررنا بأنفسنا ماضينا، وسوف نقرر 

 : التحول الفلسفي للخلود عند فالسفة اليونان ال اني:المحور 
 الفلسبببفيإلبببى الفهبببم  األسبببطوري التحبببول مبببن الفهبببم  فبببينجبببد لبببدى اليونبببان تبببرددا  
الفلسبفة اليونانيبة  فبيومصبيرها  ،فلم يظهر التسا ل حول جوهر النفس اإلنسانية  ،للخلود 

 .(40)إال تدريجيا
قصيدة األعمال واأليام عن البشر وكيبف يجبب أن يعملبوا مبح   فييحدثنا هزيود   
وقد مر الجنس البشرى بأربعة أدوار، العصبر  ،وسائر الفضائل ،والعفة ،والكدح  ،الشرف
، ثببم الفضببيويعببيك كاإللهببة، ثببم العصببر  ،سببعيدا ال يشببقى نسبباناإلحببين كببان  الببذهبي
 الذهبيمحاورة القوانين إلى الخيط  في ،(41)، وحين يشير أفخاون الحديدي، ثم  النحاسي

 يقود اإلنسان إلى الخير، إنما يستعير الفكرة من تلم القصيدة.  الذي
لهبة أنهبا شببيهة بالبشبر كبل مبن هبذا التصبوير لآل – ياألهبوان –نخحظ هنا مبح  
وتتحبارب،  ،وترضبى، وتحبب وتببغض، وتتهبادن ،وتتناسبل، وتسبخط  ،تتبزاوج  فهيالشبه،  

 .(42)وكل ما تمتاز به عن البشر هو الخلود، أما اإلنسان فيتصف بالفناء
والبشر عند هوميروس هو  ،بين اآللهة  األساسيوالفاصل    ،ولكن الفارق الرئيس 

، وهببو أمببر ال يسببمل للبشببر بببأن يطمعببوا فيببه أو األبببديأن الفريببق األول يتمتببح بببالخلود 
وهو ثمن باهظ من الجهد المبذول والمعاناة  ،إليه اللهم إال إذا دفعوا الثمن مقدما  يتطلعوا

ذا البثمن وقليلون من البشر هم القادرون على دفح مثبل هب ،القاسية وقد يصل إلى الموت 
، وهبببم البببذين يتفوقبببون علبببى سبببائر النببباس، ويتخطبببون حبببدود الطبيعبببة اإلنسبببانية الغبببالي
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وقبببد سبببرت فكبببرة الخلبببود مبببن األسبببااير  ،(43)ومبببواهبهم شببببه اإللهيبببة ،بقبببدراتهم البطوليبببة
 .(44)اليونانية إلى الفلسفة وظلت تسيطر على الفكر البشرى حتى اليوم

 الخلود عند األورفية:  ( أ)
وفيثبباغور   ،وال شببم أن أصببوال شببرقية ظهببرت بوضببوح عنببد كببل مببن أورفيببوس 

ويرجبببح هيبببرودتس  ،األورفيبببة فبببيشبببم  وأفخابببون يبببرى فبببون شبببرودر أن للهنبببد تبببأثيرا ببببخ
 سببطورنبصببر مخمببل الخلببود بببين  التببيمببرور هببذا التببأثير بالحضببارة المصببرية القديمببة، 

 .(45)أساايرهم الدينية
زار مصر كثيرون مبن عظمباء اليونبان المشبهورين، أمثبال اباليس، وفيثباغورس  

 .-كما سبق وأن أشرنا-وصولون، ديمقريطس، وأفخاون 
وكان علماء اليونان أمثال هيرودوتس، وأفلوارخس يرون أن العقيدة )األورفيبة(  

م، وأن حيباته فبي ن الخلق يحاسبون بعد موتهم على ما قدموا من خير وشبرإتقول    التي
كلهبا مبن عببادة  مبأخوذةاليوسبيس  فبيكانت تقام لبعث ديمتروبرسبفونى  التياالحتفاالت  

 .(46)إيزيس وأوزيريس المصريين
هبذه الجببزر  فبي( نشبأ سبماوي وممبا يفيبد أن الديانبة اليونانيبة تتضبمن بقايببا )ديبن  

ذلببم الحببديث عببن  –أو تبم اسببتيراده فيمببا اسببتوردت اليونببان مببن ثقافبات مصببرية وأسببيوية 
قبال شباعر إغريقبى: )كبل الطبرق تبؤدى  ،اآلخرة بما يشبه ما تحدثت ببه الكتبب السبماوية

  .(47)والثواب والعقاب  ،*()والحساب  إلى الموت  يإلى الدار اآلخرة(، أ
ه: قبد يقبال إن هبذا الحسباب أقبرب إلبى مبا جباء عبن ويعلق د. كامل سعفان بقول 

اعتببراه  سببماوي الديانببة المصببرية، لكببن مببن يببدرى لعببل كلتببا الببديانتين ترجعببان إلببى أصببل 
 .(48)التفاصيل فيالتحريف بمرور الزمن، وكان االختخف 

عميقة وجبادة، فقبد كبان   (orphicism)وعلى خخف هوميروس كانت األورفية   
الميثولوجيببا  احتضببنتهاأو شخصببية حقيقيببة  ،أسببطوري ، وهببو وجببه *()لهببا نبيهببا أورفيببوس
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وكانبت لهبا أسبطورتها المقدسبة  ،هبط إلى الجحيم ثم صبعد منبه  اموسيقي    فأصبحت بطخ  
 .(49)كما كان لها نظرية عن اإلنسان وعن العالم الدراميتكون نسيج تصورها  التي

األوروفيبببة إنبببه لمبببا كبببان اإلنسبببان مركببببا مبببن عنصبببرين متعارضبببين همبببا:  فبببيو  
وهبببببو مبببببببدأ  Dionisusومببببببن دم ديونيسبببببيوس  ،وهببببببو مببببببدأ الشبببببر ،يالعنصبببببر التيتبببببان

وهبببو عبببدوها اللبببدود يجبببرى معهبببا علبببى خصبببام  ،، فالجسبببد بمثاببببة القببببر للبببنفس(50)الخيبببر
أثنباء وجودهبا  ارتكبتبهلهبا علبى خطبأ  االببدن عقابب    فبيفالنفس إذن تظل سجينة    ،(51)دائم

ولما  ،إذ أكل التيتان لحم ديونيسيوس، وقد نشأ اإلنسان من التيتان ،(52)إلى جوار اإللهة
الحجبة  ي، وهبالعقوببة قديمبة، فلبيس االنتحبار مشبروع   االببدن تنفيبذ   فبيكان وجبود البنفس  

رفقببة البببدن  فببين تظببل الببنفس أإذ يجببب  ؛محبباورة فيببدون  فببييسببوقها سببقرا   التببينفسببها 
 حتى تستكمل العقوبة المفروضة.

وعلببى ذلببم البببد لإلنسببان مببن أن يتطهببر وهببذا أمببر يحتبباج إلببى سلسببلة والدات  
صحبة الجسبم علبى  في وهي ،ب على النفسويج ،تطيل مدة التطهير إلى  الف السنين

وجه األر، أن تتببح قواعبد معينبة مبن الطعبام أو الشبراب، وأن تخضبح لعببادات خاصبة 
فبنذا تطهبرت البنفس ببأنواع العببادات  ،تعد من األسبرار الختيبة إال عبن األتبباع والمريبدين

تبعبببت حيببباة او  ،أمبببا إذا تدنسبببت  ،صبببحبة اآللهبببة فبببيوألبببوان الزهبببد بلغبببت السبببعادة الدائمبببة 
 .(53)والفجور تناسخت  ،الفسق

فكببببرة التناسببببخ بببببين األرواح، بتبببببادل عجيببببب مببببدهك ال  وقببببد صببببورت األورفيببببة 
يتصببببوره العقببببل، مببببح تثبيببببت واضببببل للببببنفس وخلودهببببا بعببببد المببببوت، باعتبببببار أن الكببببون 

ألنهبا عقباب  ؛وعقوببة مفروضبة ومرفوضبة: مفروضبة ،المحسوس ما هو إال سبجن كبيبر
ن هبببذه أل ؛الرفيبببح، ومرفوضبببة السبببماوي عالمهبببا  فببيالبببنفس  اقترفتهبببا التبببيعلببى الخطييبببة 

والببوالء أن ترتفببح ثانيببة إلببى عالمهببا  ،والزهببد  ،الببنفس تحبباول جاهببدة بكببل وسببائل التقشببف
 .(54)الذى صدرت عنه
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عليهبا  ،(55)وجبدت فيهبا صبفائل ذهبيبة ،إيطاليا الجنوبيبة  فيمقابر    كتشفت ا  ولقد   
إرشادات للبنفس عمبا يجبب أن تسبلم بعبد المبوت مبن ابرق؛ وتتلبوا مبن صبلوات، فكانبت 

علببى أنهببم عرفببوا كتبباب المببوتى وأخببذوا عنببه، كمببا أنهببم أخببذوا  اقااعبب   هببذه الصببفائل دلببيخ  
 .-كما سبق أن أشرنا-(56)فكرة الوالدات المتعاقبة عن الهنود، مباشرة أو بواسطة الفرس

وعببدم االهتمببام بالجسببد  ،ن فكببرة األورفيببة حببول خلببود الببنفسوقببد الحببظ تسببيلر أ 
 .(57)الجسد هو األصل د الذى يع اليونانيللتيار  امناقض   افكري   اتشكل خط  
مببن أن األورفيببة تعببار،  قرنببيوهببذا يتفببق أيضببا مببح مببا توصببل إليببه د. عببزت  
عبدم  :والثباني، اتمجيد الجسد البشبرى تمجيبدا عظيمب    :األول  ،يونانيين خالصين  اتجاهين
 ،ألن مببا يحيببى اإلنسببان إنمببا هببو محببض" نفببس" ؛بقبباء الحيبباة بعببد المببوت  فببياالعتقبباد 

 هببيسببتظهر فيمببا بعببد  التببيوحببين يحببين المببوت فننببه ال يكببون، ولهببذا فببنن فكببرة "الببنفس" 
 .(58) على الثقافة اليونانية افكرة جديدة حقا، "وغريبة" أيض  

ذه المدرسة وتعاليمها الروحية يتمثبل ليه هإلى األورفية، سنجد ما تهدف إوعودة  
ن تبتخلو مبن مقببرة الجسبد، أن تحقق للنفس الوصبول البى السبعادة بعبد أن تهدف  أ  في

 خر.العالم اآل فيهذا العالم، بل  فيخير، لكن ليس وتحصل النفس على خخصها األ
 الخلود عند في اغورث:سر  (ب)

 التببيق.م( حركببة إصببخح ليورفيببة 580يعببد مببذهب فيثبباغور  )ولببد نحببو عببام  
 احتفظببت ، السببرية، فمببن عبببادة ديونيسببيوس *()ديونيسببيوس لديانببة اكانببت بببدورها إصببخح  

دورات يتعاقبب فيهببا المببوت والحيباة، ومببن األورفيببة  فببيالفيثاغوريبة بمبببدأ اسبتمرار الحيبباة 
بسببببها  التببيللببنفس وخلودهببا بعببد المببوت وفكببرة خطييتهببا  لهببياإللمصببدر أخببذت فكببرة ا

الجسببم الببذى مببا تنفببم تحبباول باسببتمرار  فببيوسببجنت  ،سببقطت مببن السببماء إلببى األر، 
ولكبن اختلفبت الفيثاغوريبة عبن  ،واقبوس الطهبارة المختلفبة  ،الخخص منه بواسبطة الزهبد 
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 ،مببببن ديونيسببببيوس إلببببه األورفيببببة بببببديخ   اإلهبببب   األوليمبببببيأبوللببببون  اختببببارت األورفيببببة حببببين 
 .(59)والخخص  ،وسيلة للتطهير ،الفكرو  ،والتأمل ،من الفلسفة واتخذت 
ظهببرت  التببيعلببى التيببارات المثاليببة  خخصببة هببذا كببان لهببذه النحلببة تببأثير كبيببرو  

أنبه  Briggsرائهبا إلبى حبد بعيبد، بريجبز آتبأثرت ب  التبياليونان، وخاصة الفيثاغورية    في
وتقبببببول بتناسبببببخ األرواح  ،مبببببن الناحيبببببة الدينيبببببة تؤكبببببد الفيثاغوريبببببة فكبببببرة خلبببببود البببببنفس

Reincarnation(60). 
، وأنهبببا إلهبببيكانبببت تعببباليم فيثببباغور  تسبببتند إلبببى إثببببات أن البببنفس ذات جبببوهر  

حببين أننببا نجببد  ففببي ،أنببه مؤلببف مببن نفببس وبببدن أي، ةخالببدة، وإن ابيعببة اإلنسببان ثنائيبب
، إذ يعبود خلودهبا إلبى (61) الببدن خالبدة  في، نجد النفس الموجودة قبل حلولها  االبدن فاني  

ألنهببا  ؛(62)جسببد فببان فببيثببم سببجنت  ،قطعببت  اإللهببيأو ومضببة مببن الببروح  ،كونهببا شببذرة
والبببدن سببجن للببنفس، ولببيس لإلنسببان أن يفببر مببن هببذا  ،علببى ذنببب اقترفتببه اتتلقببى عقاببب  

وهبو هللا، ولبيس لنبا أن نهبرب بغيبر   الراعبيألننا كالقطيح الذى يملكبه    ؛السجن باالنتحار
 .(63)أمره

ليصبل روحبا  ؛الحياة، أن يهز بعنف فساد الجسد   فيوهكذا كان لإلنسان هدف   
 بالضرورة إليه. ينتمي الذي الروحانيويلحق بالعالم  ،اخالص  

أو التصببتية هببو السبببيل الوحيببد إلببى  Katharsisويببرى فيثبباغورس أن التطهيببر  
وأن التطهبببر  ،إلبببى حيبباة أعلببى بببدال مببن تناسببخها وارتقائهببا ،خببخص الببنفس بعببد المببوت 

ويؤكبد  ،(64)والبعبد عبن المحرمبات  ،الطقبوس الدنسبة واجتنباب  ،والنقباء  ،النظافة  فييكمن  
فيثببباغورس أن أعلبببى درجبببات التطهيبببر هبببو النظبببر، وإن كبببل مبببن كبببرس نفسبببه للعلبببم هبببو 

ولبم  ،(65)وهبو البذى اسبتطاع أن يتحبرر كليبة مبن عجلبة المبيخد   ،الفيلسوف على الحقيقة
تكن فكرة التطهير من ابتكار فيثاغورس كما سبق وأن أشرنا، فاألورفية تطلبب الخبخص 

والملببس،  ،الطعبام فبيتباع قواعبد معينبة التطهير، وذلم بمن عجله الميخد" عن اريق ا
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والعببادات،  ،داب تببح فيثباغورس هبذه اآلاوقبد  ،الكهنة يوعبادات منظمة تجرى على أيد 
 الببذيولكنببه أضبباف إلببى الزهببد  ،أنببه كببان يعببيك علببى الخبببز والعسببل والخضببر ي إذ يببرو 

 يهدف إلى تطهير البدن أمرين:
والموسببببيقى لتصببببتية الببببنفس، كمببببا يسببببتخدم الببببدواء  ،الرياضببببياالشببببتغال بببببالعلم  

الشعائر الدينية القديمة،  فيومح ذلم فقد كان العخج بالموسيقى مألوفا   ،لتصتيه الجسم
ولكببببن الجديببببد عنببببد  ،أعيبببباد بعببببض اآللهببببة فببببي احيببببث كانببببت الموسببببيقى عنصببببرا أساسببببي  

إلببى المرتبببة النظريببة، فجعببل مببن  العمليببةة فيثبباغورس أنببه رفببح هببذا التطهيببر مببن المنزلبب
والموسيقى علوما بمعنبى الكلمبة، ورفبح مبن شبأن الباحبث فيهبا علبى   ،والهندسة  ،الحساب 

 فبيوقبد تطبورت فكبرة التطهيبر وسبارت  ،(66)مجرد العامل بها عن اريق التجربة والدرببة
س، وأصببببحت فيلبببوالو  :، فأخبببذ بهبببا الفيثببباغوريون المتبببأخرون، مثبببلالعلمبببيهبببذا الطريبببق 

وهببو بهببذا علببى  ،ومعظببم أصببحاب المببذاهب الروحيببة حتببى اليببوم ،محبور فلسببفة أفخاببون 
 ،، وحامى ذمار المفكرين النظريينهاجميع العصور فيحد تعبير "سارتون" إمام العلماء 

 .(67)وأرباب التأمل
 تأمل الخلود عند سقراط: (ج)

ورأى أن البنفس متمببايزة مببن البببدن فبخ تفسببد بفسبباده، بببل  ،مبن "سببقرا " بببالخلود   
 .(68)تخلو بالموت من سجنها، وتعود إلى صفاء ابيعتها

د نظبام ثابببت   الكبون، وهببذا النظببام  فببيوالمعرفبة عنببده ال تكبون ممكنببة إال إذا وجبب 
وتعنببى بشببؤون البشببر؛  ،ال يمكببن تصببوره إال إذا و جببدت  لهببة عاقلببة حكيمببة تببدبر األمببور

، إال إذا كانت لإلنسان نفس خالدة اإلنسانيوهذا النظام ال يمكن أن يكون على الصعيد 
 .(69)أو العقاب حسب استحقاقها ،عالم اآلخرة الثواب  فيتنال 

خوانببه المببواانين بببأن يجببب علببيهم "أن وضببعها سببقرا  إل التببيوالقاعببدة الرئيسببة  
وحسبب،  ،اإلغريقيبةالفلسبفة  فبيلبيس  اكانبت تحمبل داللبة، تميبز عصبر    "،يراعوا أرواحهم
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 لإلغريقببيتعنبى  (Psyche)الفكبر البشبرى بأجمعبه عببن البروح، وكانبت البروح  فبيولكبن 
يغبادر الجسبم  البذيالقرن الخامس ما كانت تعنيه لهومر، بأنها أصبل الحيباة   في  يالعاد 

حالببة دون  فببيويسببير إلببى العببالم السببفلى حيببث يعببيك كشبببل ال حيبباة فيببه  ،عنببد المببوت 
ومببن  ،إن أمببر النبباس بمراعبباة مثببل هببذه الببروح، كببان اسببتخدام ألفبباس ال معنببى لهببا ،وعببى

تحديببد واضبببل البببروح  فبببيالفيثببباغوريين ميببزوا الجهببة األخبببرى، فببنن المعلمبببين األورفيببين و 
لخطييببة مببا قبببل  افيببه عقاببب   احتبسببت بأنهببا إلهيببة، وعلببى ذلببم خالببدة، عببن الجسببد الببذى 

للخبخص، ببالتطهير  اوكبانوا يعلمبون اريقب    ،أحبخم التنببؤ  فبيغفبوة إال    فبيالميخد، وهى  
اليقبببين أن  ومثبببل هبببذه الطريقبببة للتطهيبببر يمكبببن علبببى –مبببن الحاجبببة إلبببى العبببود للتجسبببد 

 .  (70)توصف بأنها" مراعاة الروح"
مبن اإلنسبان  الماديبأن الجسد هو الجانب  االقتناعتمام   القد كان سقرا  مقتنع   

ولبذلم فبخ يسبتطيح أحبد أن يبدر   ؛منبه اإللهبيذلبم الجانبب    هبيأو البروح    ،بينما النفس
أو إن كبان سبقرا  أميبل  ،الفبانيبالضبط ما مصير هذه الروح بعبد أن تتبر  هبذا الجسبد 

حيباة البدنيا سبتلقى مصبيرها الحسبن  فيإلى االعتقاد بأن النفس أو الروح إن كانت خيرة 
 .  (71)والجزاء األوفى بعد الموت 

فقببببط أن نشببببير أن  فببببيويك ،هولببببيس يهمنببببا كثيببببرا أن نقببببف علببببى شببببروحه وأدلتبببب 
 .(72)البرهان األكبر واألكيد على إيمانه بخلود النفس هيمات بها سقرا   التيالطريقة 
ما حد  لم يكن  إن قائخ   أصدقائهوجه إلى  الذيوخير دليل على ذلم الحديث  

حببخم، وإمببا أن يكببون أبببخ  األنببه إمببا أن يكببون نومبب   ؛فلببيس ألحببد أن يخبباف المببوت  ،اشببر  
وهزيببود  ،وموزايببوس ،عببالم  خببر يسببتطيح فيببه أن يتحببد  بحريببة مببح أورفيببوس فببيحيبباة 

 .(73)ذلم العالم ال يمكن أن يكون جزاء من يطرح األسيلة هو القتل فيوهوميروس، و 
 تية:العبارة اآل هينطق بها أمام القضاة  التيخر كلماته  وكانت  
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نفترق فيه: أنا إلى الموت، وأنتم إلى الحيباة، فأينبا صباحب الحبظ " لقد حان الوقت الذى 
                                                                                                                                   .                                                                                                                            (74)األفضل، ال أحد يعلم ذلم إال اإلله

أنببه  Guthrie ي كمببا يقببول جثببر  –هببذا  فببيوأفخاببون  ،فكببل الفببرق بببين سببقرا  
 الهوتيببةوهببو يفعببل هببذا بأقببل مببن  –الخلببود بتواضببح  فببيسببقرا  باالعتقبباد  ىفبببينمببا اكت

وكنوع من االعتقاد الساذج البسيط، نجد أفخاون قد شبعر بالحاجبة  ،العقخنية المسيحية
تسبتطيح علبى األقبل ببث الخبوف حتبى يتحبول غيبر  التبيإلى تأييد هذا االعتقاد بالحجج 

لبببود البببنفس مبببن مجبببرد المبببؤمن إلبببى هبببذا االعتقببباد، فقبببد بحبببث أفخابببون ليرقبببى بمسبببألة خ
 سنراه فيما بعد. الذي ،(75)الفلسفياالعتقاد إلى المبدأ 

 حقيقة الخلود عند أفالطون: (د)
ضبوء  يوف ،عالجها "أفخاون" التيكانت فكرة الخلود من الموضوعات الرئيسة  

جدلببه حببول الحقيقببة، مببثخ، وأنهببا مببن الناحيببة الجوهريببة روحيببة، حبباول "أفخاببون" وهببو 
 .(76)مصر على أن الروح ال يمكن إبادتها، أن يدلل على فكرة الخلود 

نهببا أزليببة أبديببة، إال تنقسببم وال تنحببل، بببل  أيذكببر أفخاببون أن الببنفس بسببيطة  
بقا هبا بعبد  أيومعنبى أببديتها  ،ود البدنوجودها السابق على وج أيومعنى أزلية النفس 

قتببببببس أفخابببببون فكبببببرة وجبببببود البببببنفس قببببببل الببببببدن مبببببن تعببببباليم االمبببببوت وخلودهبببببا، ولقبببببد 
كانببت تببنو علببى أن  التببيوأتببباع الببديانات السببرية خاصببة األورفيببون  ،(77)يثبباغوريينفال

هببذا  فببياألجسببام، وكانببت تببنعم  فببيقبببل أن تحببل  قدسببيمكببان  فببيالنفببوس كانببت توجببد 
فعوقببت علبى مبا فعلبت، وحبق عليهبا أن تهببط  اإثمب   ارتكببت المكان بالسعادة الكاملة، ثبم 

خبر،  بعبد  اسلسبلة مبن األجسباد تنتقبل فيهبا واحبد   فيمن نعيمها نحو األر،، وأن تحل  
وحتببى تسببتطيح أن يتبباح لهببا أن تنجببو مببن سببجنها فتنطلببق صببوب  ،حتببى تنببال جزاءهببا

 .-أشرناكما وسبق أن  - (78)العالم الذى أكرهت من قبل على تركه
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تعببود إليببه بعببد  وهببيعببالم المثببل  فببيكانببت الببنفس قبببل هبواهببا إلببى العببالم تحيببا  
خلببود  نظببره الوجببود السببابق للببنفس، فهنببا  أدلببة تثبببت  فببيالمببوت. وإذا كببان التببذكر يؤكببد 

تسبجل لنبا  التبيمحباورة "فيبدون"  فبيوهو يعبر، هبذه األدلبة   ،النفس وبقاءها بعد الموت 
ويؤكببد سببقرا  إيمانببه بخلببود  ،يرويهببا لنببا فيببدون  التببيحيبباة سببقرا ،  فببياللحظببات األخيببرة 

 ،تظل حبيسة فيه حتى الموت   التيسبيل الحياة للروح   فيالنفس اإلنسانية فالجسم عقبة  
وغيرهبا مبن المحباورات عبن خلبود البنفس  ،محباورة "فيبدون" فييعرضها   التيوهذه األدلة  

 :اآلتييمكن أن نوجزها على النحو 
غيبر  ءشبيأن األضبداد ال تولبد مبن   أيينشبأ مبن ضبده،    ءشيكل    :برهان األ داد •

ألبيس مبن  ضبد هبو القببل، وللعبدل ضبد هبو الظلبم، فمبثخ   أضداها، فيكون للجمال مبثخ  
 يبببأتيمبببن قببببل، وهكبببذا  ا، أن يكبببون صبببغير  امبببا كبيبببر   ءشبببي، عنبببدما يصبببير الضبببروري 

 ،أضبداد لهبا هبيمبن األضبداد تتولبد مبا  أيالضعيف مبن القبوى، واألسبرع مبن األبطبأ، 
والحيباة  ،حياةأن الموت يكون من ال أي ،والحياة لها ضد هو الموت   ،والنوم من اليقظة

 فببيمكبان مبا تبأتى منبه فتشبيح الحيباة  فبين تبقبى النفبوس أومعنبى هبذا  ،(79)مبن المبوت 
 .ةإذن فالنفوس أبدي ،البد أن تبقى النفس بعد الموت  أيالجسم مرة أخرى، 

علببى  أيزليتهببا، أوالتببذكر هببو الببدليل علببى  ،الببنفس األزليببة ال تمببوت : برهااان التااذكر •
والجمبال قببل  ،فالنفس تتبذكر الخيبر  ،عالم المثل قبل هبواها على األر،   فيوجودها  

 .(80)هذا العالم فيلها  يكل إدرا  حس
وقببد شببرح أفخاببون قبببل أن يقببدم لنببا هببذا البرهببان مببا يعنيببه بببأن المعرفببة تببذكر،  

، (81)أخرى ابتداء من المختلف اوأحيان   ،فأوضل أن "التذكر يتم أحيانا ابتداء من المشابه
المسبباواة، وذلببم قبببل ذلببم  اأذن أن نكببون قببد عرفنببا مسبببق   الضببروري "فمببن  ويقببول أيضببا

وتفكرنببا أن كببل تلببم األشببياء تسببعى  ،الوقببت الببذى رأينببا فيببه ألول مببرة األشببياء المتسبباوية
نذا كنا ويورد أيضا "ف ،(82)ن تكون شبيهة بالمساواة، وأن يكن ذلم على نحو ناقو أإلى 
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وكنا نولد معه فنننبا نعلبم، قببل ميخدنبا وفبور أن نولبد، لبيس  ،ن نولد أحاصلين عليه قبل 
وكل ما هو من نفس النوع على وجه اإلاخق،  ،بل كذلم العظم والصغر ،فقط المساواة 

بببل كببذلم علببى  ،ذلببم أن البرهببان الببذى يقببدم بخصببوص المسبباواة ال ينطبببق عليهببا فقببط
ذاتها، وكما نقبول، علبى  فيوالتقوى  ،ذاته فيوالعدل    ،ذاته  فيوالخير    ،ذاته  فيالجمال  

إجاباتنبا حينمبا  فبيأو  ،أسيلتنا حبين نسبأل فيذاته سواء  فيكل ما نختمه بخاتم الوجود  
أن نكون قد حزنا علوم هذه األشياء قببل أن  الضروري وعلى هذا النحو فننه من   ،نجيب 
 .(83)نولد"

مكبان مبا،  فبيالببد أن تكبون البنفس قبد وجبدت مبن قببل   ،ايكون هذا ممكن    ولكي 
 يتأملت فيه الصور؛ وحين تهبط إلى األر، تتبذكرها بمناسببة المحسوسبات، األمبر البذ 

 يدل على أن النفس تستطيح الحياة حتى لو فارقت الجسم.
 ،"مينبون"، "فايبدروس" يمحاورات أخبرى وهب فيوهذا الدليل قد عرضه أفخاون   

وهبو باختصبار  ،نجبد سبقرا  يطببق أسبلوب التوليبد ف ،"مينون" في  هأما عن أسلوب عرض
مثخ فنن إجاباته المتتالية   ،لقينا على شخو ما عدة أسيلة حول مسألة رياضيةأأننا إذا  

معرفتببه بنفسببه للحقببائق الرياضببية  هببيسببتجعلة يكشببف بنفسببه عببن جوانببب ختيببة عنببده، 
 .(84)منطقيوأن تكون مرتبة ترتيب  ،بعناية بشر  أن توضح األسيلة ،األولية

بالمعتقببببد  السببببقراايوهنبببا يمببببزج أفخاببببون نظريببببة التببببذكر المبنيببببة علببببى التوليببببد  
 هبيوإنما  ،، والمعرفة هنا ال تكتسب اوالفيثاغورى القائل بأن للنفس وجودا سابق    ،األورفى

 البرأيوقبد أكبد أفخابون صبحة هبذا  ،ومهمتنا القيام بتبذكرها ،النفس  فيموجودة من قبل  
حيببببث يببببذكر فيهببببا أسببببطورة المركبببببة المجنحببببة،  ،Phaedrus"محبببباورة "فايببببدروس  فببببي

ألنهبا كانبت  ؛الجسبد  فبيمعرفبة األشبياء قببل حلولهبا   اكتسببت ويوضل فيها أن البنفس قبد  
وال  ،لببون لهببا "ال التببيوهنببا  رأت هببذه الحقببائق  ،عببالم فببوق السببماء فببيتحيببا مببح اآللهببة 

وال تتعببدد بتعببدد  ،ال ينتابهببا تغيببر التببيوالمعرفببة  ،ذاتهببا والحكمببة فببيشببكل وهببى العدالببة 
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ألنهبببا معرفبببة تتعلبببق  ؛موجبببودات  الحببباليوجودنبببا  فبببينسبببميها  التبببيالموضبببوعات الكثيبببرة 
"فايبدروس" يبرتبط بمشباركة الببنفس  فبيومعنبى هبذا أن التبذكر  ،(85)ببالجوهر التبام الوجبود 

 ومنها الخلود ور ية الحقائق العقلية. ،بعض خصائصه فيلعالم اآللهة 
وهبو يبدور علبى تعقبل المثبل وفحبواه أن البنفس بسبيطة ألنهبا تبدر    :برهان البسااطة •

 ،ويتحببول ،ن المركببب هببو الببذى ينحببل إلببى بسببائطهإالمثببل، والمثببل ثابتببة وبسببيطة، إذ 
فخبببد أن تكببون  ،(86)ولمببا كببان الشبببيه هببو الببذى يببدر  الشبببيه علببى حسببب القببول القببديم

مبببن جبببنس ابيعبببة الصبببورة  أي ،تتعقلبببه يالبببذ  ءالشبببيابيعبببة البببنفس مبببن جبببنس ابيعبببة 
تكبون كببذلم ال تفعببل شبييا  خببر إال التفلسببف ببالمعنى الحببق لهببذه  التببي"والببنفس  :فيقبول

 يهب ههذ  ت يسر وسهولة.... فنذا كان فيالكلمة، وتكون قد تمرست حقيقة على الموت 
والحكبببيم،  ،الخالبببد  اإللهبببي، المرئبببيلهبببا، غيبببر  المشبببابهى حبببال البببنفس، أفلبببن تبببذهب إلببب

وألببوان  ،وألببوان الخببوف ،والجنببون  ،وقببد ابتعببدت عنهببا الضببخلة ،وتصبببل عنببد وصببولها
حيببث إنهببا، كمببا تصببيب اإلنسببان،  التببيوغيببر ذلببم مببن ألببوان الشببرور  ،الحببب الهمجيببة
 .(87)"األسرار" تبقى حقيقة ما بقى من الزمن بجوار اآللهة فييقال عمن قبلوا 

 فهببيولمبا كانببت الصببورة بسبيطة فببالنفس إذن بسببيطة، وإذا كانبت الببنفس بسببيطة  
 فببيوتشببار   ،يصببيب األجسببام ومببا دامببت الببنفس تشببابه المثببل الببذيال تقبببل االنحببخل، 

 .ةة أبديإذن أزلي فهيمثال الحياة، إذن فالنفس ال يجرى عليها الفساد، 
أسببطورة " ر  ففببيمحبباورة الجمهوريببة إلببى تأكيببد نفببس هببذا البرهببان  تنتهببيكببذلم  

"فقبد قتبل  ،فخاون كيف تلقى كل نفبس حسبابها يبوم الدينونبةأيقو  ي، رمينوس البامفيل
 هبيالحرب، وعندما جمعت الجثث لدفنها بعبد عشبرة أيبام، تببين أن جثتبه وحبدها   في ر  
لبم تفسبد، فنقبل إلبى بيتبه، وبينمبا كبانوا يهمبون بدفنبه بعبد يبومين، إذ ببه يبنهض حيبا   التي

خبر.. حسباب العبالم اآل فيوهو راقد على فراا الموت، ثم بدأ يقو على الباقين ما ر ه 
سبتحياها بعبد  التبيوتختبار الحيباة  ،صبورة أخبرى  فيحياة عادل تعود بعده النفوس إلى ال
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حببين تسببعد  فببي ،ال مثيببل لببه اعببذاب   ون يوالمسببي ،ويببروى كببذلم كيببف يعببذب الطغبباة ،ذلببم
 .(88)النفوس الخيرة بسعادة ال تضارعها سعادة على وجه هذه األر، 

"وهبببا   :"فايبببدروس" قبببائخ   محببباورة فبببيذكبببر أفخابببون هبببذا البببدليل  برهاااان الحركاااة: •
تحريبم  فبيإن مبن يسبتمر  ،رهن بهبا علبى أن كبل نفبس خالبدةيمكن أن نب التي  الطريقة

فننمببا يتحببر  بغيببره،  ،يحببر  غيببره الببذيحببين أن  فببي االبببد أن يكببون خالببد   اذاتببه دائمبب  
ال يكبف  البذيأمبا مبا يحبر  نفسبه فهبو وحبده  ،وتوقف حركته هو توقف لحياته ووجبوده

كبببل  فبببي هاومصبببدر وهبببو مببببدأ الحركبببة  ،ألنبببه ال يمكبببن أن يهمبببل نفسبببه ؛عبببن الحركبببة
حبين أن المببدأ  فبيألن كل حاد  يحبد  بفضبل مببدأ   ؛اوالمبدأ ال يكون حادث    ،متحر 

 ءالشببيفلبن يكبون هبذا  ءشببيلبو جباز صبدوره عبن  ليببه إذ سبابق ع ءشبيال يصبدر عبن 
لم أال يتعر، للفسباد ولما كان مبدأ الوجود غير حاد  يحد  فيترتب على ذ   ،مبدأ له

 خر مبادام مبن  ءشيوال أن يصدر عنه  ،ولو فرضنا أنه فسد فلن يمكن أن يوجد ثانية
فهبو هنبا يميبز ببين نبوعين مبن  ،(89) أن كل ما يوجبد إنمبا يوجبد بفضبل مببدأ  الضروري 

 التبببيتتحبببر  ببببذاتها، والموجبببودات  التبببيالموجبببودات مبببن حيبببث حركتهبببا، الموجبببودات 
 هبببيها مببببدأ الحركبببة، وماهيتهبببا الذاتيبببة وصبببفتتحبببر  بغيرهبببا، وعلبببى ذلبببم فبببنن البببنفس ب

 وغير قابلة للفناء. ،وأيضا خالدة ،قديمة أبدية فهيألنها إنما تتحر  بذاتها  ؛الحركة
وهبذه األدلبة إن  ،ساقها أفخابون للبرهنبة علبى خلبود البنفس  التياألدلة    هيهذه   
إال أن البدليل الثالبث يعبد أقبوى دليبل فهبو يثببت أن   ،و خبر  ،قوتها بين برهبان  فيتفاوتت  
بعينهبا موضبوع الخلبود، ومبن ثبم  هبي ،صبورة الحيباة فبيالمشبار    ءالشبيوهى    –النفس  
كمبا أن هبذا البرهبان متصبل بنظريبة  ،(90) وتبقى حية خالبدة  ،نجو من الموت أن ت  ينبغي

فبنذا سبلمنا بهبذه النظريبة، سبلمنا  ،ويقبوم عليهبا ،نظريبة المثبل  وهيأفخاون الرئيسة، أال  
 .(91)قطعا بصحة هذا الدليل
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بكبل هبذه  تبأثرنه إن كبان قبد أكما أن هذه األدلة أكدت بما ال يدع مجاال للشم  
اعتقبباده بخلودهببا،  فببيأو  ،وأصببلها اإللهببي ،تحليلببه لطبيعببة الببنفس فببيالنظريببات السببابقة 

قبببدمها إلثببببات خلبببود البببنفس قبببد تجببباوز هبببذه النظريبببات  التبببيفننبببه بهبببذه الببببراهين العقليبببة 
، وبهببذا نببرى أن مببا قدمببه ااألكثببر عقخنيببة وعمقبب   الفلسببفي عليهببا الطببابح وأضببفى ،السبابقة

 وليس اليقين به. ،الخلود  فيلنا أفخاون هو األمل 
 الخلود عند أفلوطين: (ه)

 ،ارئيسبب   فقببد خصببو فصببخ   ،(92)م205د عببام و ولببالم  Plotinusأمببا أفلببواين 
بببدأ أفلببواين هببذا  ،المقببال السببابح مببن التسبباعية الرابعببة( إلثبببات خلببود الببنفس فببيوهببو )

 ءشببيعلببى  اعتمادهبباوقيامهببا بببذاتها، وعببدم  ،الفصببل بتأكيببد اسببتقخل الببنفس وروحانياتهببا
 ،، بببل لببه نفببسابسببيط   اأن اإلنسببان لببيس موجببود   مفببخ شببيتصببل بالبببدن يقببول أفلببواين: "

بهببا علببى  اكببان مرتبطبب   مذلببم الجسببم بمثابببة األداة للببنفس، أ أكببانولببه أيضببا جسببم، سببواء 
ا، لذا يدلنا العقل على أنبه ال يمكبن أن يظبل متماسبك   ؛نحو  خر.. إن الجسم ذاته مركب 

لمختلف ضروب الفساد، بحيث يعبود كبل مبن  ا، خاضع  خ  متحل اكما يراه اإلحساس مفكك  
 خبر، ويبؤدى ببه  ا، ويحيلبه جسبم  اليفسبد بعضبها بعضب    األجسبامن  أو   ،مكوناته إلى أصبله

 فبببيتجمبببح بينهمبببا بالصبببحبة، قائمبببة  التبببيإلبببى الفسببباد، وخاصبببة عنبببدما ال تعبببود البببنفس، 
إذ  ؛واحبدة ببالفطرة، فلبن نجبدها واحبدة بحبق  هبي  التبيوحتبى لبو تأملنبا األشبياء    ؛كتلتيهما

تتركبببب منهمبببا األجسبببام ذاتهبببا إنهبببا تنقسبببم إلبببى صبببورة وهيبببولى، وهمبببا القسبببمان اللبببذان 
وتتجبزأ إلبى  ،تنقسبم ي، وهباأجسبام، حجمب   هين لهذه األجسام، من حيث  إبالضرورة، ثم  

 دقائق، وبهذا تتعر، للفساد.
وما دام الجسبم أداة،  ،منا، فنحن لسنا بأسرنا خالدين  اوإذن فنن كان الجسم جزء   
مبا  ببرزأن تكون الطبيعة قد أعطته لنا بوصبفه أداة لوقبت معلبوم فحسبب، ولكبن أ  فينبغي
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 فبببياإلنسببان ذاتببه، هببو )للجسببم( بمثابببة الصببورة للمببادة، أو بمثابببة الفاعببل لببيداة، و  فببي
 .(93) الحالين يكون اإلنسان الحق هو النفس"

 :"فيببدون" فببيقببال بهببا أفخاببون مببن قبببل  التببي هانفسببثببم نببراه يلجببأ إلببى البببراهين  
: "إن كببل مببا وقببد عبببر أفلببواين عببن هببذا قببائخ   ،وأول هببذه البببراهين هببو برهببان البسببااة

يتركب منهبا، غيبر أن  التييتحلل بطبيعته إلى العناصر   ايتضمن من أجل وجوده تركيب  
 .(94) إذن لن تفنى" فهيالنفس ابيعة واحدة، بسيطة، توجد كلها بالفعل في حالة حياة، 

مببن النصببين السببابقين أن أفلببواين قببد  -باختصببار-أريببد أن أخلببو إليببه  البذيو  
إثببببات خلبببود البببنفس علبببى القبببول بأنهبببا ال ماديبببة  فبببييعتمبببد  البببذيأفخابببون،  يسببباير رأ
والفسباد، فبنن  ،والكبون  ،يسبرى عليهبا التحلبل التبي  هبيولما كانبت المبادة وحبدها    ،بسيطة

 النفس خالدة بالضرورة.
اإلنسببان ماهيببة، ولمببا  إن نفببسأمبا األدلببة العقليببة فأهمهببا برهببان الحيباة، إذ يقببال  

إذ تهبب الحيباة  وهيفس أزلية فيقول "أفلواين": "كانت الماهيات أزلية فخبد أن تكون الن
إذ  ؛مبا دامبت تسبتمدها مبن ذاتهبا ا، فننما تسبتمدها مبن ذاتهبا، وال تفقبدها أببد  الحيللجسم  

فخببد مبن ابيعبة حيبة  ،ليست حياة كل األحياء مستفادة، وال لسرنا هكبذا إلبى مباال نهايبة
 .(95) ألنها مبدأ الحياة لسائر األحياء" ؛أن تكون أزلية غير فانية ينبغيمنذ البداية، 

قبببال ببببه  ييخحبببظ علبببى البببنو السبببابق هنبببا تكبببرار لبببذلم البرهبببان المشبببهور البببذ  
مبببدأ الحيبباة، ال تسببتمدها مببن الخببارج،  هببيألنببه مببا دامببت الببنفس  ؛"فيببدون" فببيأفخاببون 

 .(96)افمن المحال أن تفقد هذه الحياة، وبهذا يثبت خلوده
فلببواين قببد أمببح د. فببؤاد زكريببا بأنببه ال نسببتطيح أن نقببول بببأن  الببرأيويكبباد ينعقببد  

ولكنه ال يكتفى بهذه البراهين العقلية على خلود النفس بل  ؛هذا المضمار بجديد   فيأتى  
هبذا يقبول أفلبواين: "والبنفس مبن  فييتحد  عن دليل  خر يتمشى مح نزعته الصوفية و 
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وعلببى  ،ااإللهيببة األزليببة ذاتهببا: ودليببل ذلببم مببا ثبببت مببن أنهببا ليسببت جسببم  جببنس الطبيعببة 
 أدلة أخرى إلثبات ذلم: ةن ثمإوال لون، وال يمكن أن تحس على  ،ذلم، فليس لها شكل

الحق ينعم كله بحيباة خيبرة حكيمبة، فعلينبا  اإللهيفنحن إذا اعترفنا بأن الموجود   
فلنتأمببببل إذن  ،ابيعببببة ذلببببم الموجببببود  يفبببب –قياسببببا علببببى نفسببببنا  –أن نبحببببث فيمببببا بعببببد 

هبذه الحالبة أن الشبرور  فبيفواضبل  ،ا.. وفضت عخئقها بالجسبم علبى قبدر وسبعهاننفسأ
وبقية  ،تضاف إلى النفس من مصدر  خر، وأنها إن كانت خالصة، فنن الخير والحكمة

فبنن كبان ذلبم حبال البنفس حبين تعبود إلبى  ،وكأنها من خصائصبها ،الفضائل تكمن فيها
 اإللهبيإلبى الموجبود  يقلنبا إنهبا تنتمب التبيتها، فكيف ال تكون لها ابيعة مماثلبة لتلبم ذا

 فبيإلهية، فخ يمكن أن يكونا  اوالفضيلة الحقة أمور   ،؟ ذلم بأنه لما كانت الحكمةاألزلي
الماهيبة  فبي اشبتراكه. بفضبل .خسيس فان، بل الببد أن يكبون ذلبم الموجبود إلهيبا.  ءشي

.. . حالته المجردة فيبنن ننظر إليه  ءالشيأن نبحث ابيعة  فينبغيمعها... ومح ذلم 
يخحببظ علببى  ،(97)خببالو   عقلببيعببالم  فببيوعندئببذ سببتؤمن بخلببود ، عنببدما تببرى نفسببم 

وتنقيتهبببا مبببن الشبببوائب الماديبببة  ،هبببذا البببنو تفهبببم فيلسبببوفنا علبببى ضبببرورة تطهيبببر البببنفس
وتبببدريبها علبببى التأمبببل الخبببالو للحقبببائق العليبببا، وحبببين تصبببل  ، والشبببهوات( ،)الملبببذات 

وتلببم التنقيبببة سببتدر  حينيببذ أنهببا خالبببدة ال  ،الببنفس إلببى العببالم العلببوى بعبببد هببذا التطهببر
 .(98)ى اإلاخقوال تندثر عل ،تفسد 

ويتابح أفلواين بحثه عن خلود النفس مستعرضبا صبفات نفبوس الكائنبات الحيبة  
هبطببت مببن تلببم المجبباالت ووصببلت حتببى أجسببام الكائنببات  التببيالنفببوس  وهببياألخببرى، 

هبطببت مببن  التببيالنفببوس  يالحيببة فيقببول:" وتتصببف نفببوس الكائنببات الحيببة األخببرى، وهبب
ووصلت حتى أجسام الكائنات الحية، تتصف هذه النفوس أيضا بالخلود   ،تلم المجاالت 

أن يكبون مصبدره األوحبد هبو  فينبغينوع من النفوس غير هذه،   ةفنن كانت ثم  ،ضرورة
وهببذا القببول  ،ذاتهببا علببة الحيبباة لسببائر الكائنببات الحيببة هببيتلببم الطبيعببة الحيببة، مادامببت 
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ات أيضا فكلها صدر عن مصبدر واحبد، مادامبت لهبا كلهبا حيباة ينصب على نفس النبات
 .(99) وال منقسمة، ومادامت جواهر" ،خاصة بها، ومادامت ال مادية

 ،عصبره فيمستمد من المعتقدات الشائعة  دينيوأخيرا يلجأ أفلواين إلى برهان   
إليهبا  يءأسب تبيالمؤداه أنه لو كانت النفوس فانية لما أمرتنا اآللهبة بتهدئبة نقمبة النفبوس 

ونو هبذا البرهبان "لقبد قلنبا  ،(100)وتبجيلهم ،خخل حياتها، ولما دعتنا إلى تكريم الموتى
، فعلبيهم املموسب   أمبا البذين يطلببون دلبيخ   ،ان يقال ألوليم الذين يرومون برهانب  أما يجب  

 التببييببرتبط بهببذه المشببكلة، مببن نبببوءات اإللهببة  الببذيأن يستخلصببوه مببن التببرا  الضببخم 
أن  اعتقبباد إليهببا، وتببدعو إلببى تكببريم المببوتى علببى  يءأسبب التببيتببأمر بتهدئببة نقمببة النفببوس 

وكم من نفبس كانبت مبن  ،وهو أمر يمارسه الناس بنزاء الراحلين بالفعل  –لديهم مشاعر  
ن تعرفنبا النببوءات، الخير على النباس، فتنفعنبا ببأ تضفيأناس، ال تكف عن أن  فيقبل  

 .(101)وذلم يثبت لنا أن بقية النفوس بدورها لم تفن" ،وتعلمنا كل األشياء
الببال  ببأفخاون  تبأثرهأدلة ادلة أفلواين علبى خلبود البنفس يظهبر فيهبا   هيتلم   

 .(102)والتنوير ،وبمعتقدات عصره دون محاولة للنقد 
 :الخاتمة

 انتهيت إليها مما قدمته في النقاط اآلتية:يمكن إجمال أهم النتائج التي 
تعاملببه مببح األفكببار كلهببا، وليسببت األفكببار الدينيببة  األسببطوري  الببوعيأبببرز مخمببل   •

وحدها، على أنها تحمل اابح القداسة، فالحقائق األسطورية تستمد نفوذها من يقين 
ولعببل هببذا مببا فسببر لنببا ميببل  ته،قدسببيببببل  األسببطوري الموضببوع  ،االعتقبباد بواقعيببة

 التببببي، إذ لمببببا كانببببت الحقببببائق أو الدوجماايقيببببة ،إلببببى القطعيببببة األسببببطوري الفكببببر 
فننها من هذا المنطلق أصببحت تشبكل مجموعبة  ،تتضمنها األسطورة حقائق مقدسة

أو النقبببباا، ومببببن هببببذه  ،مببببن المعتقببببدات الجازمببببة الصببببارمة التببببي ال تقبببببل الجببببدل
 ،والهنبببود  ،والفبببرس ،ظهبببرت عنبببد المصبببريين القبببدماء التبببيالمعتقبببدات فكبببرة الخلبببود 

 واليونان.
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القببول بخلببود  فببي القببدماءبذلببه المصببريون  الببذيا أن المجهببود الجبببار تضببل لنبباكمببا  •
خطببا باإلنسببان خطببوة واسببعة  ،والعقبباب بعببد المببوت مجهببود جبببار ،الببروح، وبببالثواب 

واألخبببخق علبببى أسببباس مبببن التقبببوى  ،ووضبببح المعبببامخت  ،سببببيل تهبببذيب البببنفس فبببي
 من الحياة الوحشية. اوقت كان اإلنسان فيه ال يزال قريب   في ،والخوف من هللا

كبببل القبببرون، ولكبببن المحتويبببات  فبببيونفبببس الحلبببول  ،إن نفبببس المشببباكل عبببن الخلبببود  •
الكتبب  فبيجوهريبة ببين الحلبول  اختخفبات وأن أريد أنبه ال توجبد   ،والتفاصيل تغيرت 

أو البروح الكليبة  ،قبةوهبذا يبدل علبى أن الحقي  ،الهندية القديمة والكتابات األفخاونية
  واآلخر. ،وأنها تظهر نفسها واحدة بين الحين  ،واحدة

 فبي كيفبي، أدى بنا إلى االعتبراف بوجبود "قفبزة" أو تببدل الموضوعيكما أن البحث   •
الحضارات اليونانية، إال أنه تبدل حبد   ءمجيمسار الحضارة البشرية، حصل مح 

 هو حصيلة ما كسبته البشرية من تقدم قبل اليونان. كميمح تجمح 
وهبببم أنفسبببهم يقبببرون ببببذلم أن التحبببول  ،يوجبببد عنبببد فخسبببفة اليونبببان أصبببول شبببرقية •

القائببل  الببرأيولكبن لببم يعببد مقببوال  ،فخسبفة اليونببان أيببديللخلببود يوجبد علببى  الفلسبفي
وحبده بحسبب مبا نقصبده، إن مبا   العلمبيفمن منطلق التاريخ    ليونانيابأصالة الفكر  
ويبدل علبى عبقريبة متميبزة، نعبم، ولكنبه لبيس " معجبزة"  ،عظبيم ءشيصنعه اليونان 

من عدم القبول هذا مبا قدمتبه حضبارات الشبرق   ي وتفوق غيرها، ويقو   اإلنسانتفوق  
  القديم قبل اليونان بوقت اويل.

  خالصة القول:
ث ن الموضبوع أكببر مبن أن يحبيط ببه بحبوأل ،عبالم الخلبود  فبيهكذا قمنبا برحلبة 

نقوم به  ،ا لدراسات أخرى حول هذا الموضوعزال الطريق ممهد   فما ،مثل هذا الحجم  في
 نحن أو يقوم به غيرنا.
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 .434م، ص 1971لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة سنة 

 .435ول ديورانت: المرجع السابا، ص  (25)

البونااات  منطقتاااي فااايسااايا الغربياااة حياااث أوت شاااعوب ايرانياااة آ فاااي( يجاااد ديااان "ميتااارا" أصاااله *)
األفيساتا  فايقوالاب هيلينياة، وهاو اللاه الحااكم   فايصب    بابلي  فارسي، وهو دين مزخج  والكابادوس

علاى األماوات، ومناذ العصاور األولاى تاولى  والقا ايالعقود  فيإن "ميترا" هذا هو الشاهد والضامن 
ومن جهة أخارى فا ن  ،مهمة الصانع والمنقذ تحت سلطة الزمن العليا  هيهذا الله مهمة مزدوجة،  

يحيى األموات باعتبار أن هذا شرط من شروط الحساب، وخعد خلاود األماوات واألحيااء، فاألمال   ميترا
الخالص العام يتجه إليه، واألروا  القلقة التى تساورها هاذ  األسارار تنتظار الوصاول إلاى الناور   في

باول ماساون  :انظارالخالد والعدالة والسعادة معا، فيما وراء السماء السابعة، التاى هاى مملكاة  . 
 .97 ،96أورسيل: المرجع السابا، ص ص 

مزدا معنا  "الذكاء" والله مزدا هو اللاه الحكايم   ،إيران  فيالديانة السائدة    هيالديانة المزدكية    (**)
 –برز من بين اآللهة العديدين وهيمن عليهم، كما برز إله آخر، أهورا وهو يم ل القوة   الذيالعاقل  

ماع العقاال وأصاابه اللهااان، أهااورا  امتزجااتقااوة عاقلااة، ألنهااا  فهايلكان هااذ  القااوة ليساات بغاشاامة  
الساابا،  خليال الجار: المرجاع، د. الفااخوري ذلاك حناا    فايومزدا إلها واحدا، هو أهاورا ماازدا. راجاع  

 .23 ص

 .25، د خليل الجر: مرجع سابا، ص الفاخوري حتا   (26)

 .27توماس: مرجع سابا، ص   هنري د.  (27)

" ومعناهااا "قرخااب" Upaكلمااة سنسااكرختية تتااألف ماان مقطعااين يوبااا  Upanishad( األوبانيشاااد *)
ومعناهااااا يجلااااس، والمااااراد يجلااااس قاااارب المعلاااام، وخقصااااد بهااااا محاااااورات تأمليااااة  Shad"و"شاااااد 

ق.م وهاى علاى حاد تعبيار   500،    800محااورة صايغت فيماا باين    وثماانيميتافيزخقية، تضم مائة  
 قمته العليا. النساني الفلسفيمنهاج وصل فيه التأمل  M. Mullrماكس موللر 
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وكذلك د. هنرى توماس: مرجع  181فة الشرق ص من التفصيل: أ.و.ف توملين فالس راجع بشيء
  في. وراجع كذلك المقدمة التى كتبها ماكس موللر لترجمته لألوبانيشاد  33سابا، ص 

The upanisads: Translated in two parts by E. Max Muller, Dover 

publications, Inc. New York, 1962. 

 .33توماس: المرجع السابا، ص   هنرى   (28)

م، 1965محمد أبو زهرة: مقارنات األديان )الديانات القديمة( دار الفكار العرباي، القااهرة، سانة   (29)
 .43ص 

م، 1958العقال أو مرذولاة، حيادر أبااد، سانة   في: تحقيا ما للهند من مقوله مقبولة  البيروني  (30)
 .24ص 

 .44با، ص محمد أبو زهرة: المرجع السا عن:نقال 

 .24: المصدر السابا، ص البيروني (31)

حربااى عباااس عطيتااو محمااود: اتجاهااات التفكياار الفلساافي فااي حضااارات الشاارق القااديم، ص  (32)
131. 

ألناه لام يؤساس   ألنه لم يقرر عقائاد ولام يكان كاذلك فيلساوفا  لم يكن بوذا نبيا وى صاحب دين  (*)
وبنما أسس دعوته بناء على تجربة روحية ى يمكان إى بأناه عنهاا باأللفااأ بادأ باوذا   ،افلسفي    امذهب  

 ،ساتمر ماا يقاارب مان أربعاين عاماا يبشار بتعاليماهاعاماا و   36العالن عن رسالته عنادما بلا     في
العالم أخرج تعاليمه من دور التبشاير المحلاى إلاى العاالمي، فجااب حوارخاو    فيوخعد بوذا أول حكيم  

  :ذلك فيباعه أطراف العالم المتحضر المعروف حين ذا،. راجع وأت

، 5ط ،403البوذياة( ج  –الجينياة   –أدياان الهناد الكبارى )الهندوساية    األدياان،حمد شلبي: مقارنة  
 م.1979مكتبة النهضة المصرخة، القاهرة سنة 

G.F. Allen: The Budd ha's philosophy. London. 1963: P:30 
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  :أيضا انظر 

Edward Thomas. The life of Buddha, a stegend and history, New Yourk , 

1952, P. 27. 

 .39توماس: مرجع سابا، ص  ي هنر   (33)

يطلا عند البوذيين على الخير األعلى الذى يبلغه النسان برجوعه إلاى   سنسكرختيالنيرفانا لفظ    (*)
، 2، جالفلسافيذلاك د. جميال صاليبا: المعجام  فاي انظارالكل    فيالمبدأ األول، وبمحاء ذاته الفردية  

 .514م، باب النون مادة )النيرفانا(، ص 1971، بيروت لبنان سنة اللبنانيدار الكتاب 

(2) Oltramare (P.) : Historire des idées thé osophi ques dans l’Inde, Vol. 

II, Bouddhisme paris, Guime, 1906, PP. 168. 

 .161عباس عطيتو محمود: مرجع سابا، ص   حربينقال عن 

(3 ) Edward Thomas: The History of Buddhist Thought, N.Y, 1958, P.P. 

119., 121. 

 .161: مرجع سابا، ص شلبينقال عن أحمد 

 :انظرلمزخد من التفصيل 

Ninian: The Religious experience of Mankind, Charles Scribner’s sons, 

N.Y,          1968, P. 82. 

(36 ) Allen, G.F., Op.cit., P. 38. 

 .40توماس: أعالم الفالسفة "كيف نفهمهم، ص  هنري  (37)

(38) Radhakrishnan & Charles A Morre: A source: book in Indian 

philosophy- princeton New-Jersey: 1957. 

اليوناان أو باواكير الفلسافة : من المي ولوجيا إلى الفلسافة عناد األلوسينقال عن: حسام محى الدين  
 .277م، ص 1981، بيروت 2قبل طاليس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط
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 .29: د. خليل الجر: تارخ  الفلسفة العربية، ص الفاخوري حنا   (39)

الفلسافة اليونانياة، ترجماه عان األلمانياة وعلاا علياه: د.   فاياولف جايجن: المشاكالت الكبارى    (40)
 .344م، ص 1976، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة قرنيعزت 

 . نقال عن:644أفالطون: القوانين   (41)

 عيساى ،، دار إحيااء الكتاب العربياة1ط (،: فجر الفلسفة اليونانية: )قبل ساقراطياألهوانأحمد فؤاد   
 .27م، ص 1954هرة، سنة ، القايالحلب البابي

 .27: ص هالمرجع نفس(42)

لل قافاااة والفناااون  الاااوطنيتراثاااا إنساااانيا وعالمياااا، المجلاااس  الغرخقااايأحماااد عتماااان: الشاااعر   (43)
 .57م ص 1984(، الكوخت سنة 77واآلداب، عالم المعرفة، العدد )

 .27: المرجع السابا، ص ياألهوانأحمد فؤاد (  44)

أحمد عبد الحليم: التناسخية )الموسوعة الفلسافية العربياة(،) المادارس والماذاهب واىتجاهاات    (45)
 .376م، ص 1988سنة  العربيعهد األنماء . طبع م1، ط2والتيارات، إشراف د. معن زخادة، مج 

، دار النادى، القااهرة، 1كامل سعفان: موسوعة األديان القديمة )معتقدات يونانية ورومانية(، ط(  46)
 .11م. ص 1999سنة 

عان الحسااب، فتقاول: بعاد أن تاؤدى األروا  مراسام الادفن، وتجتااز   الغرخقياةتتحدث األساطير    (*)
غنيااء مان وأحيارون، تحضار أماام قضااتها، وهناا، يتجارد األماراء مان سالطانهم، واألنهرى ستيكس  

 أيمصاااف الفقااراء األذلااة، وى يسااتطيع المااذنبون أن يعتماادوا علااى  فاايثاارواتهم، وخو ااعون جميعااا 
 فاايكائنااة  فهاايخيااار أو ت ناايهم، أمااا المحكمااة يااة وى تسااتطيع النميمااة أن تمااس األو حماأعااون 

مان ناحياة  فهايألن الكاذب والنميماة ى يساتطيعان اىقتاراب منهاا،   الحقيقاة(مو ع يسمى )ساحة 
وكاان هناا، قضااة ثالثاة يتاولى   ،تنتهى عند الترتار )جهنم(، ومان الناحياة األخارى عناد الشاانزليزخه

حالة الشك أو التاردد يتادخل ال الاث الاذى يشاغل   فياألوىن تحقيا القضية، وخصدران مادة الحكم، و 
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ع من مكان األولين، وخصدر حكماه الاذى ى يقبال اىساتئناف، وخناساب العقااب وال اواب ماع مكانا أرف 
 .58، 57ذلك نفس المرجع، ص ص فيالجرخمة والفضيلة، راجع 

 .57: ص هنفس المرجع(47)

 .58كامل سعفان: المرجع السابا، ص  (48)

ألنااه ماان تراقيااا، وروى عنااه أنااه رحاال إلااى الشاارق   أجنباايأورفيااوس: صاااحب النحلااة األورفيااة ( *)
وكاان يقادس اللاه ديونيسايوس إلاه   ،خارآوجاود عاالم    فاينه اعتقاد  أو   ،وتعرف على ديانات مختلفة

الابالد البربرخاة المتوحشاة معبودهاا  فيالمدن المتحضرة، بينما كان  فيوهو إله غير مقدس   ،الخمر
هااو أوجااروس لمزخااد ماان  بربااري إلااى والااد يساامى باساام  ينتماايالمقاادس وممااا عاارف عنااه أنااه كااان 

 :انظرالتفصيل  

G.S.Ki rk: "The nature of Greek Myths, penguin books London 1977, P. 

172. 

 أيضا: انظر

 .27: مرجع سابا، ص ياألهوانأحمد فؤاد  

كراساات الحلقاة التوماوخاة، السانة   فاي، منشور  النسانيالفكر    في  النسانييوسف كرم: القلا  (  49)
نقاال  220 – 204م من ص 1939ديسمبر( القاهرة سنة  –نوفمبر  –أكتوبر    4السادسة، العدد   

، المجلااس األعلااى لل قافااة، العراقاايليوسااف كاارم، تصاادير وبشااراف د. عاااطف  التااذكاري عاان الكتاااب 
 403م، ص 1988سنة   القاهرة

(50) B.A.G. Fuller: A history of philosophy Revised, by sterling M 

Memurrin, Third edition Oxford, and Ibh publishing Co., New Delhi, 

1949, P. 25. 

، مطبعااة لجنااة التااأليف والترجمااة والنشاار، القاااهرة، 5يوسااف كاارم: تااارخ  الفلساافة اليونانيااة، ط (51)
 .7م،      ص 1966سنة 
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يوناااان، دار المعرفاااة عناااد ال الفلسااافيعبااااس عطيتاااو محماااود: مالماااه الفكااار  حربااايأيضاااا:  انظااار
 .34م، ص 1995سكندرخة سنة الجامةية، األ

(52) K.Freeman: companion to the pre. Socratic philosophers, oxford 

1966, PP. 10-11. 

م 1986العاراق سانة  –أيضا: محمد جلوب فرحان: النفس النساانية، مكتباة بساام، الموصال   انظر
 .51ص 

 .30: مرجع سابا، ص ياألهوانأحمد فؤاد   (53)

ومزخااادة، المكتباااة منقحاااة  3جعفااار آل ياساااين: فالسااافة يوناااانيون مااان طااااليس إلاااى ساااقراط، ط( 54)
 .15م، ص 1985الوطنية ببغداد، سنة 

(55) See: Harrison: prolegomena, Appendix by Gilbert Murray; Guthrie, 

Orpheus and Greek Religion" 1935. P.172. 

 .308: من المي ولوجيا إلى الفلسفة عند اليونان، ص األلوسينقال عن: حسام محى الدين 

 .7يوسف كرم: تارخ  الفلسفة اليونانية، مرجع سابا، ص (  56)

كااذلك: حاااطوم نااور الاادين )وآخاارون(: مااوجز تااارخ  الحضااارة، مطبعااة الكمااال، القاااهرة، ساانة قااارن 
 .454م، ص 1965

(57) E. Zeller: Outline of the History of Greek Philosophy, London, 1963, 

PP. 2-33. 

، دار الفلساافة اليونانيااة فاايعبااد  ، د. عااالء عبااد المتعااال: دراسااات  فتحاايأيضااا: محمااد  انظاارو 
 .21الحضارة للطباعة والنشر، طنطا د.ت، ص 

ديساامبر،  –، عاادد أكتااوبر 2عاادد  38: مقااال أثينااا والفلساافة، عااالم الفكاار، مجلااد قرناايعاازت  (58)
 .38م، ص 2009لل قافة والفنون واآلداب، الكوخت سنة  الوطنيالمجلس 
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والادراما والكارم، كاان   العااطفي، رب التفرخج  ، ابن زخوس وسيمبلىالالتينيديونيسيوس: باخوس    (*)

يصااحبه ساااتيرس وساايبلينى )نصااف حصااان ونصااف عناازة( عبدتااه مياناادات )النساااء المتوحشااات(، 
 الرمز = كرمة. –حامى طيبة 

ناو  كارخم: أسااطير العاالم القاديم، ترجماة، د. أحماد عباد الحمياد يوساف، مراجعاة د.   : صموخلانظر
 .242م، ص 1974ة المصرخة العامة للكتاب، القاهرة سنة عبد المنعم أبو بكر، الهيئ

 .7عبد  ، د. عالء عبد المتعال: مرجع سابا، ص  فتحيوأيضا. د. محمد 

(59) F.M. Cornford: From Religion To Philosophy, harper Torch books. 

New York 1957, P. 199-200. وأيضا 

أمياارة حلمااى مطاار: الفلساافة اليونانيااة تارخخهااا ومشااكالتها، ط جدياادة، دار قباااء للطباعااة والنشاار 
 .72م، ص 1998والتوزخع، القاهرة سنة 

(60) Michaeel A. Briggs; Hand Book of Philosophy, Philosophical library, 

New York 1946. P. 174. 

، منشاورات دار األناوار، بياروت 1شارل فرنر: الفلسفة اليونانية، ترجمة تيساير شاي  األرط ط(  61)
 . وأيضا.36م، ص 1968سنة 

 .100عبد  ، د. عالء عبد المتعال: مرجع سابا، ص  فتحيمحمد  

من طاليس إلى أرسطو، ترجمة وتقديم د. رأفت حليم سيف،   الغرخاو.،.س ج رى: الفالسفة    (62)
 .39مراجعة د. إمام عبد الفتا  أمام، مطابع الطليعة، القاهرة، د.ت، ص 

 .79، ص : فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراطياألهوانأحمد فؤاد (  63)

 قارن كذلك:

John Burnet: Early Greek Philosophy, Macmillan, London, 1963, P. 108. 
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(64) John Ferguson; "A nillus trated Encycl of mysticism & The mystery 

religion". Filmiest and printed in Great Britain by Basprinters limited, 

wallop, Hampshire tames & Hudson Ltd. London 1976. P. 52. 

(65) J. Burnet; Op. Cit., P. 108. 

 .79: مرجع سابا، ص ياألهوانأحمد فؤاد   (66)

، إشاراف د. إباراهيم بياومى مادكور وآخارون ترجماة د. أحماد 1: تاارخ  العلام، ججورج سارتون (  67)
 .441م ، ص1991وآخرون، دار المعارف القاهرة سنة  ياألهوانفؤاد  

 .54يوسف كرم : تارخ  الفلسفة اليونانية، ص (  68)

 .63، د. خليل الجر: تارخ  الفلسفة العربية، ص الفاخوري حنا   (69)

اث العااالم القاديم، ترجمااة زكااى سااوس، راجعاه د. يحيااى الخشاااب ود. صااقر و.ج. دى باورج: تاار  (70)
(، دار الكرناك للنشار والطباع والتوزخاع، القااهرة سانة 557، سلسلة األلف كتااب العادد )1خفاجة، ج

 .184م، ص1965

أيضااا: الفاارد إدوارد تيلاار: سااقراط: ترجمااة محمااد بكياار خلياال، راجعااة د. زكااى نجيااب محمااود،  انظاارو 
  113، 112، ص ص 1962مكتبة نهضة مصر، القاهرة سنة 

 ،ساااقراط ،)السوفساااطائيين شااارقيمصاااطفى النشاااار: تاااارخ  الفلسااافة اليونانياااة مااان منظاااور   (71)
 .131م، ص 2000، دار قباء للطباعة والنشر والتوزخع، القاهرة سنة 2أفالطون(، ج

 .66شارل فرنر: مرجع سابا ص  (72)

 .269عند اليونان، ص  الفلسفيعباس عطيتو محمود: مالمه الفكر  كذلك: حربي  انظرو 

(، والسياساي اىجتمااعيإطارهاا  فيللفلسفة الغربية  تارخخيرسل: حكمة الغرب )عرط   ( برتراند73)
، ص 1983(، فبراياار شااباط(، الكوخاات ساانة 62، عااالم المعرفااة، عاادد )1ترجمااة د. فااؤاد زكرخااا، ج

103. 
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(74) V. Delbos: Figures et doctrines de philosophes, Paris, 1918, P. 27. 

ة ساانة ، مكتبااة األنجلااو المصاارخة، القاااهر 2، ط1، جالغرخقيااةغااالب: الفلساافة  عاان: محماادنقااال 
 .149، ص1950

(75) W.K.C. Guthrie: Socrates, Cambridge, At the University, Press, 1971, 

PP 163. 164. 

الفلساافة السااالمية  فاايثرهااا أحساان النشااار: فكاارة األلوهيااة عنااد أفالطااون و  أيضااا: مصااطفى انظاار
 .96م، ص 1988، القاهرة سنة مدبولي، مكتبة 2والغربية، ط

(76) Encyclopaedia Britannica; Great Britain, Vol. 12, 1957, PP 107-108. 

 .414عند اليونان، ص  الفلسفيحربى عباس عطيتو محمود: مالمه الفكر (  77)

، الهيئااة المصاارخة العامااة للكتاااب، القاااهرة، ال قااافيالتااراث  فاايعااوخس: الخلااود  أيضااا: ساايد انظاار
 .52م ص 1999

(78) k. Freeman: Op. Cit.,  P. 10. 

، مكتبااة الحرخااة الحدي ااة، قرناايد. عاازت  – اليونااانيأفالطااون : فياادون، الترجمااة عاان الاانص  (79)
 من الترجمة العربية. 180-172د، ص ص 72 -ها 69، 1979القاهرة سنة 

، ترجمااة وتعليااا. نجيااب بلاادى، وعلااى 1افالطااون: فياادون )األصااول األفالطونيااة(، ج كااذلك:قااارن 
 م وأيضا.1961النشار، وعباس الشربينى، منشأة المعارف القاهرة،  سامي

الدار القومياة للطباعاة   (،)مذاهب وشخصيات  تناجهإ  فيمحمد غالب: الخصوبة والخلود ألفالطون   
 .141م، ص 1962والنشر، القاهرة سنة 

أيضاا  انظارمن الترجماة العربياة   192-180ب، ص  77  -ها  72أفالطون: المصدر السابا،  (  80)
د. ناااازلى إساااماعيل حساااين: الفلسااافة اليونانياااة مااان ساااقراط إلاااى أفلاااوطين، حقاااوق الطباااع والنشااار 

 .230م، ص 1983محفوظة، القاهرة سنة 
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  .من الترجمة العربية 186، ص 75أفالطون: فيدون: ف  (81)

 .186، ص  75أفالطون: المصدر السابا، ف (  82)

 .188، ص 75، ف  هنفس المصدر السابا(83)

(84 ) Plato; Menon, Translated by: G.M.A Grube Hockett, Publishing Co. 

Inc. India, 1978, P. 100. 

)عن الجمال(، ترجمة وتقديم، د. أميارة حلماى مطار، دار المعاارف بمصار،   أفالطون: فايدروس  (85)
 . من الترجمة العربية.73ها، ص 247م، ف 1969القاهرة سنة 

 .90يوسف كرم: تارخ  الفلسفة اليونانية، ص  (86)

، مكتبااة األنجلااو 4والسااالم، ط الغرخاااالاانفس والعقاال لفالساافة  فاايأيضااا: محمااود قاساام:  انظاارو 
 .35 – 34م، ص ص 1969المصرخة، القاهرة سنة 

 كذلك: انظر من الترجمة العربية. 203ب، ص 81 – 80أفالطون: فيدون، ف  (87)

Plato; Great Dialogues, translated by W.H.D, Rouse, edited by Eric H, 

warming to nand Philip G, Rouse New York: Signet Classic, 1999.  

د. محمااد سااليم  اليونااانيأفالطااون : الجمهورخااة، ترجمااة: د. فااؤاد زكرخااا، راجعهااا علااى األصاال  (88)
، ص ص 614، 613م، ف  1968سالم، المؤسسة المصرخة العامة للتأليف والنشر، القاهرة سنة  

 من الترجمة العربية. 388، 387

 . 194حلمى مطر: الفلسفة اليونانية تارخخها ومشكالتها، ص  يضا: أميرةأو 

 من الترجمة العربية 69، ص 245أفالطون: فايدروس، ف  (89)

:                           R. Hack forth; Plato’s phaedo, Translated wihan )90(

 انظر       
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Introduction and commentary, Cambridge university press 1972. 

 . 201م، ص  1945، مكتبة النهضة المصرخة ، القاهرة 3عبد الرحمن بدوى :أفالطون، ط  (91)

، مكتباااة النهضاااة المصااارخة، القااااهرة سااانة 4، طاليوناااانيف الفكااار عباااد الااارحمن بااادوى: خرخااا( 92)
 . 121م، ص 1970

د. فاؤاد زكرخاا، مراجعاة د.  :النفس(، دراساة وترجماة  فيأفلوطين: التساعية الرابعة ألفلوطين )  (93)
ماع وزارة ال قافاة، القااهرة سانة  باىشاترا،محمد سليم سالم، الهيئة المصرخة العامة للتأليف والنشر  

 من الترجمة العربية. 301 – 300، ص  1فا   – 7م انظرم، 1970

 من الترجمة العربية.  320، ص 12ف  – 7: م هنفس  المصدر(94)

 من الترجمة العربية. 317، ص 9ف  – 7التساعية الرابعة مأفلوطين:   (95)

(A.H) Armstrong; an introduction to encient                            قارن كذلك  

Philosophy Methuenand Co.Ltd, London, First published in 1947, P 195.  

 رجم. من مقدمة المت 133أفلوطين: التساعية الرابعة، ص  (96)

 من الترجمة العربية.  318- 317ص  10ف  -7نفس المصدر: م (97)

الفلسااافة القديماااة والعصاااور  فااايمحمااد علاااى أباااو رخاااان، د. جرباااى عبااااس عطيتااو: دراساااات   (98)
 . 301م، ص 1997الوسطى، دار المعرفة الجامةية بالسكندرخة، القاهرة سنة 

 من الترجمة العربية.  322، 321، ص 14ف  – 7أفلوطين: المصدر السابا، م (99)

 . 134أفلوطين: مقدمة المترجم، ص  (100)

 لعربية. من الترجمة ا 322، ص 15، ف 7أفلوطين: المصدر السابا م (101)

 ، من مقدمة المترجم. 135أقلوطين: التساعية الرابعة، ص  (102)
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 المصادر والمراجع
 أوى: المصادر المترجمة إلى العربية:

، مكتببببة الحريبببة قرنبببيد. عبببزت  اليونببباني:فيبببدون، الترجمبببة عبببن البببنو   أفخاون: (1)
 م.1979الحديثة، القاهرة سنة 

، علبببى ي، ترجمبببة وتعليبببق: د. نجيبببب بلبببد 1األفخاونيبببة(، جفيبببدون )األصبببول  وكبببذلم:
 م.1961، منشأة المعارف، القاهرة سنة الشربينيالنشار، عباس  يسام
مطبببر، دار المعبببارف  مبببيحل. أميبببرة د وتقبببديم: ببببببببببب فايبببدروس )عبببن الجمبببال(، ترجمبببة  (2)

 م.1969بمصر، القاهرة سنة 
د. محمبد سبليم  اليونباني. فؤاد زكريبا، راجعهبا علبى األصبل ترجمة: د بببببببب الجمهورية،  (3)

 م.1968سالم، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، سنة 
د. فبؤاد زكريبا، مراجعبة د.   البنفس(، دراسبة وترجمبة:  فيأفلواين: التساعية الرابعة ) (4)

مببببح وزارة   باالشببببترامحمببببد سببببليم سببببالم، الهييببببة المصببببرية العامببببة للتببببأليف والنشببببر 
 م.1970الثقافة، القاهرة سنة 

( المترجم عن الهيروغليتية: السير الفرعونيبردية  نى: برت إم هرو )كتاب الموتى  (5)
د. فيليببب عطيببة، عببن برديببة  نببى بببالمتحف  والتعليببق:والسببن بببدج، الترجمببة العربيببة 

 م.1988، القاهرة سنة مدبولي، مكتبة البريطاني
: د. محمبد اإلغريقيبةن مصر، ترجم األحاديث عن  هيرودوت: هيرودوت يتحد  ع (6)

 م.1966، دار القلم، بيروت سنة بدوي صقر خفاجة، قدم لها وتولى شرحها، أحمد 
 ثانيا: المراجع العربية والمترجمة إليها:

الفلسبفة القديمبة  فبيعبباس عطيتبو محمبود(: دراسبات   يعلى، حرب  )محمد أبو ريان   (7)
 م.1997سنة  ،اإلسكندريةمعية، والعصور الوسطى، دار المعرفة الجا
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، القبباهرة العربببيأببو زهببرة )محمببد(: مقارنببات األديببان )البديانات القديمببة(، دار الفكببر  (8)
 م.1965سنة 

د. عببد  ومراجعبة:أرمان )أدولبف(: ديانبة مصبر القديمبة )نشبأتها وتطورهبا(، ترجمبة  (9)
، القباهرة سبنة الحلبي البابي، مكتبة مصطفى شكري المنعم أبو بكر، د. محمد أنور  

 م.1965
د. أحمبببد زهيبببر أمبببين، مراجعبببة د. محمبببود  ترجمبببة:ألدريبببد )سبببيريل(: أخنببباتون،  (10)

(، الهييبببة المصبببرية العامبببة 100، العبببدد )الثبببانيمببباهر ابببه، سلسبببلة األلبببف كتببباب 
 م.1992للكتاب، القاهرة سنة 

)حسام محى الدين(: من الميثولوجيا إلبى الفلسبفة عنبد اليونبان )ببواكير   سياأللو  (11)
، المؤسسببببة العربيببببة للدراسببببات والنشببببر، بيببببروت سبببببنة 2الفلسببببفة قبببببل ابببباليس(،  

 م.1981
منقحببببة  3(: فخسببببفة يونببببانيون مببببن ابببباليس إلببببى سببببقرا ،  )جعفببببر ل ياسببببين  (12)

 م.1985ومزيدة، المكتبة الوانية ببغداد، سنة 
، دار إحيببباء 1فبببؤاد(: فجبببر الفلسبببفة اليونانيبببة )قببببل سبببقرا (،   )أحمبببد  ياألهبببوان (13)

 م.1954، القاهرة سنة الحلبي البابيالكتب العربية عيسى 
محمبد يوسبف موسبى، دار   ترجمبة:الشبرق،    فبيأورسيل )ببول ماسبون(: الفلسبفة   (14)

 م. 1945المعارف بمصر، القاهرة سنة 
العقببل أو مرذولبة، حيببدر  ببباد.  يفبب: تحقيببق مببا للهنبد مببن مقولببة مقبولبة يالبيرونب (15)

 م.1958سنة 
، مكتببببة النهضبببة المصبببرية، 4  اليونببباني)عببببد البببرحمن(: خريبببف الفكبببر  ببببدوي  (16)

 م. 1970القاهرة سنة 
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 القاهرة،  المصرية،مكتبة النهضة    ،3   : أفخاون،---------------- (17)
 م.1945سنة 

سلسبببلة األلبببف (: فجبببر الضبببمير، ترجمبببة: سبببليم حسبببن، هنبببري برسبببتيد )جبببيمس  (18)
 م.1956(، مكتبة مصر، القاهرة سنة 108كتاب العدد )

مصببر القديمببة، ترجمببة: زكببى سببوس، دار الكرنببم  فببيتطببور الفكببر والببدين  بببببببب: (19)
 م.1961للنشر والتوزيح، القاهرة سنة 

، مراجعبة قبدري . أحمد  د ترجمة:  تشرنى )ياروسخف(: الديانة المصرية القديمة،   (20)
(، مطبعبببببة هييبببببة اآلثبببببار 6د. محمبببببود مببببباهر ابببببه، مشبببببروع المائبببببه كتببببباب العبببببدد )

 م.1987المصرية، القاهرة سنة 
تومبباس )هنببرى(: أعببخم الفخسببفة "كيببف نفهمهببم"، ترجمببة: متببرى أمببين، مراجعببة  (21)

وتقببديم د. زكببى نجيببب محمببود، دار النهضببة العربيببة مببح مؤسسببة فببرانكلين للطباعببة 
 م.1964نيويور ، سنة – والنشر، القاهرة

تبببوملين )أ.و.ف(: فخسبببفة الشبببرق، ترجمبببة: عببببد الحميبببد سبببليم، مراجعبببة علبببى  (22)
 أدهم، دار المعارف، القاهرة د.ت.

تيلببر )إلفببرد إدوارد(: سببقرا ، ترجمببة: محمببد بكيببر خليببل، راجعببة د. زكببى نجيببب  (23)
 م.1962محمود، مكتبة نهضة مصر، القاهرة سنة 

مببن ابباليس إلببى أرسببطو، ترجمببة وتقببديم:  غريببقاإلجثببرى )و. .س(: الفخسببفة  (24)
د. رأفببت حلببيم سببيف، مراجعبببة د. إمببام عبببد الفتبباح إمبببام، مطببابح الطليعببة، القببباهرة 

 د.ت.
الفلسببفة اليونانيببة، ترجمببه عببن األلمانيببة  فببيجببيجن )أولببف(: المشببكخت الكبببرى  (25)

 م.1976، دار النهضة العربية، القاهرة سنة قرنيوعلق عليه د. عزت 
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إسبببماعيل(: الفلسبببفة اليونانيبببة مبببن سبببقرا  إلبببى أفلبببواين، حقبببوق  ازلي)نبببحسبببين  (26)
 م.1983الطبح والنشر محفوظة، القاهرة سنة 

، مطبعببة دار 2القببديم، مببج المصببري حمببزة )عبببد القببادر(: علببى هببامك التبباريخ  (27)
 م.1941الكتب المصرية، القاهرة سنة 

ترجمبببة: ، 1مبببن مجلبببد  2ديورانبببت )ول(: قصبببة الحضبببارة )الشبببرق األدنبببى(، ج (28)
 م.1971والترجمة والنشر، القاهرة سنة  التأليفمحمد بدران، لجنة 

دى ببببورج )و.ج(: تبببرا  العبببالم القبببديم، ترجمبببة: زكبببى سبببوس، راجعبببة د. يحيبببى  (29)
(، دار الكرنببم 557، سلسببلة األلببف كتبباب، العببدد )1الخشبباب، د. صببقر خفاجببة، ج

 م.1965للنشر والطبح والتوزيح، القاهرة سنة 
، مطبعبببة المعبببارف، 1األدب والبببدين عنبببد قبببدماء المصبببريين،  زكببى )أنطبببون(:  (30)

 م.1923القاهرة سنة 
مدكور و خرون، ترجمبة:  بيوميسارتر )جورج(: تاريخ العلم، أشراف د. إبراهيم   (31)

 م.1961، دار المعارف، القاهرة سنة 1و خرون، ج ياألهواند. أحمد فؤاد  
، مكتببببة 4-3، ج5الكببببرى(،  (: مقارنبببة األديبببان، )أديبببان الهنبببد )أحمبببد  شبببلبي (32)

 م.1979النهضة المصرية، القاهرة سنة 
 م.1967، دار المعارف، القاهرة، سنة 2)أحمد(: الحكماء الثخثة،   ي الشنتناو  (33)
الفلسبفة اليونانيبة، دار  فبي، عخء عببد المتعبال(: دراسبات فتحي  )محمد عبد هللا   (34)

 الحضارة للطباعة والنشر، انطا د.ت.
، الهييبببة المصبببرية العامبببة المصبببري  الثقبببافيالتبببرا   فبببيد (: الخلبببو )سبببيد عبببويس  (35)

 م.1999للكتاب، مكتبة األسرة، القاهرة سنة 
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(: الفلسبببببفة الشبببببرقية، مكتببببببة األنجلبببببو المصبببببرية، القببببباهرة سبببببنة )محمبببببد غبببببخب  (36)
 م.1950

، مكتببببببة األنجلبببببو المصبببببرية، القببببباهرة، سبببببنة 2،  1، جاإلغريقيبببببةالفلسبببببفة  ببببببببببب: (37)
 م.1950

إنتاجه )مذاهب وشخصيات(، الدار القوميبة   فيوالخلود ألفخاون    بببببب: الخصوبة (38)
 م.1962للطباعة والنشر، القاهرة سنة 

، دار الجيبببل، 1: )حنبببا، د. خليبببل الجبببر(: تببباريخ الفلسبببفة العربيبببة، جي الفببباخور  (39)
 م.1982بيروت سنة 

الموصبل، العبراق سبنة  –جلبوب(: البنفس اإلنسبانية، مكتببة بسبام   )محمبد فرحان   (40)
 م.1986

، منشببورات 1رنببر )شببارل(: الفلسببفة اليونانيببة، ترجمببة: تيسببير شببيخ األر،،  ف (41)
 م.1968دار األنوار، بيروت سنة 
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 Abstract: 

Immortality is that sweet hope to which we all passionately 

aspire so that it becomes a sort of reality. Through this passion we 

nearly show immortality as being a form of the present, a remedy 

from deprivation and a revenge from death which neither the 

young nor the old survives. Perhaps the love of life is its first 

inspirational and innovative power. This innovation is represented 

in several ways; the primitives believed that immortality is the 

return of man in the form of a mighty genie who comes to take 

revenge against aggressors. Some civilized people believed that it 

is a sort of vigilance where the individual enjoys all sorts of 

blessedness. Therefore, they prepared their tombs to be full of 

decoration, ornaments, and delicious food and drink. Then 

revealed religions came to make it both an objective and an end, 

and assigned obligations accordingly. Moreover, they coloured the 

hereafter life with material, spiritual, sensuous and mental 

manifestations.  
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