�أ�ضواء
وجتس ��دها عل ��ى أش ��كال رؤوس احليوانات والطي ��ور ،وإهمال ه ��ذا اجلانب
ّ
م ��ن الرؤي ��ة التوحيدية التي أنارت فكر ش ��عوب تلك املنطق ��ة بظهور امللك
الفرعون ��ي "أخنات ��ون" وهو من األس ��رة الثامنة عش ��رة ( 1355 -1731ق.م)
ال ��ذي دعا إل ��ى عبادة اإلله الواحد في تلك الفترة ،حيث عمد كهنة "آمون"
إل ��ى طم ��س عقي ��دة "أخناتون" وتس ��ليط الش ��عوب األخرى عل ��ى محاربته
ً
خوفا على عقيدتهم واندثارها وانهيار س ��لطتهم ومصاحلهم في السيطرة
على البالد ،وش ��اركهم ف ��ي هذه الهمجية بطمس عقي ��دة "أخناتون" -فيما
بع ��د -اليه ��ود ،أي ف ��ي القرن العاش ��ر قبل املي�ل�اد ،أي بعد أرب ��ع قرون على
انتشار دعوة "أخناتون".
جدا أو
�ابها ً
إن َم ��ن يق ��رأ مزم ��ور رقم ( 104فرنس ��وا دومان) جنده متش � ً
معد ًال بعض الشيء من أناش ��يد "أخناتون" ،واملفارقة أنه يسير
مقتبس ��ا أو ّ
ً
ف ��ي الترتي ��ب نفس ��ه للنش ��يد .وقد عرفت ه ��ذه املزامي ��ر بـ "مزامي ��ر داوود"
ويعتق ��د بأنه ��ا كتبت بعد الس ��بي اليهودي إلى بابل ف ��ي الربع األول للقرن
األول قبل امليالد ،كما يرى العالم "جيمس بريس ��تد" أن أنش ��ودة "أخناتون"
ودعوته للتوحيد وعبادة اإلله الواحد جاءت في القرن  14ق.م ،بينما كتابة
املزامير جاءت بعده بحوالي  700س ��نة ،كذلك البابليون الذين نس ��بوا هذه
األناشيد إليهم بعد انتشارها في معبد الشمس في فلسطني .ويعود لليهود
املس ��ب ّيني السبب في نس ��بتها إليهم ،حيث إنهم حفظوها ولكن لم يتج ّرأوا
على نشرها قبل ذلك الزمن بسبب خوفهم من أعداء "أخناتون" وهم كهنة
تتحدى عقيدته ��م ومصاحلهم الدينية
"آم ��ون" ومحاربتهم لعقيدته التي
ّ
عدة للعبادة لنشر دعوته
مراكز
"أخناتون"
املتعددة .وقد كان لـ
بعبادة اآللهة
ّ
ّ
التوحيدي ��ة في "تل العمارنة" و"جم آتون" ،في "كاوا" وراء "اجلندل الثالث"
ف ��ي مقاب ��ل بلدة "دجلو" احلالية ،واملركز الثالث في غرب آس ��يا يعتقد بأنه
في "أورشليم" الذي كانت تدعى"بيت الشمس" (املصدر :جاردنر).

تأثّر اليهود بالفكر التوحيدي األخناتوني

العامـل

الحظ العلماء والباحثون الغرب ّيون مدى تأثّر اليهود بالفكر التوحيدي
ميج ��د خال ��ق الك ��ون ،ويص ��ف عظم ��ة خلق ��ه للبش ��ر
األخناتون ��ي ال ��ذي ّ
والطبيع ��ة وكلّ م ��ا ي ��دور في فلك الكون م ��ن كواكب وجن ��وم ،ويعتقدوا بأن
ه ��ذا هو ما دفعهم إل ��ى االعتقاد بأن اليهود تأثّروا بـ"أخناتون" ،ومبا أنه لم
يدع النبوة فلم يس ��عهم عبادته كنب ّيهم"موس ��ى" وما لقنّهم إياه في التوراة،
ّ
ل ��ذا عمدوا إلى إدراج وصايا "أخناتون" الش ��عرية في املزامير ( )104وكأنها
من أصل دياناتهم .كماع َلق "جون ويلسون"على أن ديانة "أخناتون" فطرية،
تدع ��و لعب ��ادة اإلله الواحد وأن اإلنس ��ان خل ��ق ليعبد ر ّبه فق ��ط ،وبأن هذه
التأمل بعظمة اخللق
الديانة بس ��يطة للغاية ،ليس فيها أي فلس ��فة سوى
ّ
اإلله ��ي وعبادت ��ه والعمل عل ��ى إرضائه بالعمل الصالح ،وأضاف "ويلس ��ون"
ب ��أن االقتب ��اس اليهودي ع ��ن آلهة مص ��ر وفراعنتها لي ��س األول ،بل هناك
التع ّبد الشبيه بعبادة أوائل املصريني ،حيث عبد بنو إسرائيل العجل ،وكان
هذا العجل ُيعبد س ��ابقً ا من ِقبل األس ��رة األولى املصري ��ة أي ما قبل النبي
"موسى" أي حوالي  3200ق.م.
وق ��د ذك ��ر الق ��رآن الكرمي قص ��ة "العجل الذهب ��ي" في س ��ورة البقرة آية
" -"93وف ��ي س ��ورة األع ��راف آية " -"184-152وفي س ��ورة طه آي ��ة ""89- 83
(املصدر :محمد بيومي مهران).
واس ��تم ّر ش ��عب إس ��رائيل يؤمن به ��ذه العقي ��دة حتى بعد ظه ��ور الدين
املتعصبني م ��ن اليه ��ود ي ��رون أن "أخناتون"
املس ��يحي بوق ��ت طوي ��ل ،لك ��ن
ّ
اس ��تنبط ش ��عره وأناش ��يده من الت ��وراة ،متغافلني بذلك ع ��ن أن "أخناتون"
جاء قبل ظهور التوراة بحوالي  4قرون ،وبأن التوراة كتبت في القرن العاشر
ق.م (فت ��رة حك ��م النب ��ي داوود) ،كم ��ا ُيعتقد بأن املزامي ��ر مجموعها ()150
مزم ��و ًراُ ،نس ��ب إل ��ى النبي داوود مهن ��ا ( )73مزمو ًرا فقط ،وخمس ��ون منها
مجهول ��ة املصدر واملؤلف ،والبعض اآلخر إل ��ى مؤلفني مختلفني (املصدر:
حسن ظاظا).
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العالم النفس ��ي "س ��يغموند فرويد" في نظريته الشهيرة :أن النبي
وكتب ِ
موس ��ى هو الذي نقل أفكار "أخناتون" إلى ش ��عب إس ��رائيل عندما خرج بهم
ملموس ��ا
�ابها
من مصر ،ومبقارنة نش ��يد "أخناتون" مع املزمور  104جند تش � ً
ً
رب
حيث يقول في التوحيد اإللهي "ما أعظم أعمالك يا رب كلّها ،بحكمة يا ّ
صنعت ،مآلنة األرض في غناك" (املصدر :محمد بيومي مهران ص.)24 :

تعاليم أمنؤوبي املصري

ومم ��ا ُيلف ��ت النظ ��ر و ُيظهر م ��دى تأثّر الدي ��ن اليهودي ب ��األدب املصري
ّ
وخاص ��ة ف ��ي "العهد الق ��دمي" :ما نُقل م ��ن تعالي ��م "أمنؤوبي" إلى
�دمي،
الق �
ّ
العالم البريطاني الس ��ير "أرنس ��ت
"س ��فر األمثال" ،وقد نش ��ر هذه التعاليم ِ
ألف ��رد واليس برج" (1943 -1857م) وهي محفوظة في املتحف البريطاني،
العال ��م األملاني"أدولف أرم ��ان" (1937-1854م) واعتبرها
كذل ��ك أش ��ار إليها ِ
األس ��اس الذي اعتمد في تعاليم النبي س ��ليمان احلكيم ،ونشر ترجمة هذه
البردي ��ة أع ��ادت لألذهان ما نقله اليهود من أناش ��يد "أخنات ��ون" ومحاربتهم
لديانته وطمس ��هم له ��ذا التاريخ املضيئ في ديانة املصريني ،وتش ��ويه تاريخ
حيات ��ه ،ومحو مجموعة كبيرة من تعاليم ��ه على اجلدران أو في البرديات أو
في ما خلّف من آثار تثبت نبوته.
< أم ��ا ع ��ن تعاليم أمنؤوبي املصري وما يقابلها في "س ��فر األمثال" فهذا
بعض منها:
< الفص ��ل األول( :آمل أذنيك تس ��مع أقوالي ،وأعك ��ف قلبك على فهمها،
يتعداها) ..وفي املقابل
ألنه شيء مفيد إذا وضعتها في قلبك ،ولكن الويل ملن ّ
ووجه
جاء في "سفر األمثال" العبراني -1( :آمل أذنك واسمع كالم احلكماءّ ،
جميعا على
حسن إن حفظتها في جوفك ،إن ثبتت
قلبك إلى معرفتي ،ألنه
ٌ
ً
شفتيك  -سفر األمثال .)18 -17 :22
< الفص ��ل اخلام ��س( :الفق ��ر ف ��ي ي ��د الل ��ه خي ��ر م ��ن الغنى ف ��ي الهرى
(املخ ��زن) ،وأرغف ��ة (حتصل عليه ��ا) بقلب فرح خير من ث ��روة حتصل عليها
بقل ��ب حزين) ..وفي املقابل جاء في "س ��فر األمث ��ال" العبراني( :القليل مع
هم" ،أكلة من البق ��ول" حيث تكون
محافظ ��ة ال ��رب خير من كنز عظيم م ��ع ّ
احملبة خير من ثور معلوف ومعه بغض).
< الفص ��ل العاش ��ر( :تبصر نفس ��ك في ه ��ذه الفص ��ول الثالثينية ،حتى
وتعلما) ..وهذا في "س ��فر األمثال" طبق األصل( :ألم أكتب
تكون مس� � ّرة لك
ً
لك ثالثني فصال من جهة مؤامرة ومعروفة -سفر األمثال .)2 :22
ونتيج ��ة لهذه املقارنة ب�ي�ن أدب املصريني القدامى وفلس ��فتهم وفكرتهم
التوحيدي ��ة ،ن ��رى أن هن ��اك موروث ��ات إس ��رائيلية تأ ّث ��رت باحلي ��اة املصري ��ة
االجتماعي ��ة والديني ��ة املواكب ��ة له ��م ف ��ي فلس ��طني ،حي ��ث كان الفراعن ��ة
عما ًال من بني إس ��رائيل ومن الش ��عوب املجاورة ،للعمل في بناء
يس ��تقدمون ّ
املعاب ��د وف ��ي صناعة معظم الرم ��وز الدينية وتصويرها على ج ��دران املعابد
والقب ��ور واملصاطب والقص ��ور .لذا تأثّرت تلك الش ��عوب اليهودية بالتعاليم
الدينية املصرية وشعائرها.

