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 ُأسلوب الدفن عند احلثيني ونظرتهم حلياة ما بعد املوت

  د. خلف زيدان احلديديم.  

  3/12/2013:ريخ القبولتأ 29/9/2013: تأريخ التقديم

 :تمهيــــــــد 

في معظم األحيان فهم وتكوين صوره عن طبيعة  المعتدةتاا الروحية  لان ةان منة   من الصعب 
ن ةةان والم ةةير نحةةوه يعنةةي انبتعةةات عةةن واأعنةةا وبمعنةة   ت  موااهةة  الدةةتمف فمهةةم التوايةةن الةةتيني لا

معتدتاا  كثر غراب  عّما هي عليها في   هاننا ومنهةا فهةم وا ةتيعاب المعتدةتاا التينية   اا الع أة  
 بالنظرة إل  حياة ما بعت الموا عنت الحثيين. 

راةاا اهلهة  إل واناتهةات الةتووب كان اإلن ان في الماتمع الحثي يت م بان تدام  والعمة 
األمةةةةراأل واألوب ةةةة   ؛ ألن  التةةةةي كةةةةان يةةةةومن بهةةةةاف وإلبعةةةةات غاةةةةبها و ةةةة طها عنةةةةن أةةةةتر الم ةةةةتطا  

كةةان  إ والكةةوارا الطبيعيةة  التةةي أةةت تصةةيبنس منهةةا وبح ةةب معتدةةتاتهم التينيةة  التةةي كةةان يةةومن بهةةاف  
مةةا عبةةرا عنةةن الممةةرتة ب هنالةةت تمييةةض وااةةا بةةين الايةةت وال ةةيف مةةن األعمةةا  فةةي الماتمةةع الحثةةي

لةةة   لةةةت فةةان اميةةةع النةةةا  ألغلةةةب (idalu-) 1( وكلمةةة   ةةةيا بةةة -assuالحثيةة  لكلمةةة  ايةةةت بةةة  ف وا 
 هةةةةونا الدةةةةةوم اهتمامةةةةةا  كبيةةةةةرا    بةةةةةت يموتونف لةةةة ا فدةةةةةت لتينيةةةةة  الدتيمةةةةة  يومنةةةةون بةةةةة نهم  ةةةةةالمعتدةةةةتاا ا

مار ةاا فةي العتيةت مةن ثدافةاا بموتاهمف وه ا كان يشةك  عةام   مهمةا  فةي األنظمة  والمعتدةتاا والم 
الم تلمة  كانةا هنالةت طةر   الحااراا الدتيم ف فمي الشر  األتن  الدتيم وكما في الثدافةاا األس ةر 

متنوع  ألتاا الطدو  عل   ا ةات المةوت  واإلاةراااا المرافدة  لعملية  الةتفنف ف ا ةات المةوت  كانةا 
تةةتم  بتايةة  هةة ه ال طةةواا المتعلدةة   إ نف عمليةة  الةةتف إتمةةامتتعةةرأل لعةةتة إاةةراااا طد ةةين مةةن  اةة  
 بالطد   و اإلاراااا أب  التفن باهتي:

                                                 

  /جامعة الموصلاآلثاركلية قسم الحضارة / . 
(1) UNAL ,A. , HiTiTLER DEVRINDE ANADOLU , Istanbul , 2005 , P. 174.  
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 الغس  .  -1
 إل  الصتر.  احتاان  و ام المتوف بيرة النظرة األ  -2
 . (1 حر  اثتن وتحويلها إل  رماتبمن األرأل وح ب اعتداتهم  حماي  المتوف  -3

 أسلوب الدفن عند الحثيين:

   حر  اثا الموت . - 

 بعت حر  اثا الموت  كان يتم تفن عظامن في أبور  اص .  -ب

مةّت  نيتم الد م اه ر منهم كان يدوم بتفن الاث  تون حر  و لت بعت  ن تربط الاث  بوثا  محكةم بعةت -ج
ثةم يدومةون بربطهةا ربطةا  محكمةا   إل  الركب  حت  تبتو الاث  ككوم  هامةتة را  الميا و لت ب حبها 

ن  بب ه ا الربط المحكةم ح ةب اعتدةاتهم كةان ال شةي  مةن أيةام الميةا  وبعت  لت تتفن في الدبرف وا 
إلةة   بمةةت نم ةةن مةةن هةة ه الوثةةا  وال ةةروج ماةةتتا  إلةة  الحيةةاة وكةة لت منةةع الا ةةت مةةن التمةةتت وال ةةروج

ف وال بب الثاني ح ب اعتداتهم  ياةا  فةي ربةط الاثة  هةو إعةاتة (2 عالم األحياا إ ا ما عاوتتن الروح
يا إل  حياتن األسول  التي كان يعيشةها فةي بتاية  تكوينةن فةي بطةن  سمةنف وبشةكلن المكةور لةن تا ة  الم

 .  (3 رحم  سمن أب  ونتتن و روان إل  الحياة

 اا الع أ  ب  اليب التفن فةي بة ت األنااةو  والتداليةت  وي تت  من نتا ج التنديباا اهثري      
علةة  وفةة  ين والتداليةةت أةةت تغيةةرا علةة  مةةر ال ةةن مار ةةاا والعةةاتاان تلةةت الم الانا ضيةة  المتبعةة  فيهةةا 

                                                 

(1)Yener, K. A, and Hoffner, H. Recent Development in Hittite Archaeology and History, Indiana, 

2002 , P. 73.  

ت  وح ب المعتدتاا الدتيم  للحثيين  ن الميا ي تطيع  ن ( وه ا الر ي ف ر من  غلب الباحثين عل   ن المو 2 
يملت الدوة والدترة عل  فت األربط  وال روج إل  الحياة ماتتا  وله ا فان األمر يحم  في طياتن  مور وت وي ا 

 كثيرة في المعتدتاا الحثي . ينظر:
Eyuboğlu , I. Z. , AnadoluMitolojis. , Istanbul , 1998 , P. 101.  
(3) Ibid , P. 100.  
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ألواةةا  ال ةةا تة تاةةاه المةةوت  قنةة اتف فدةةت انعك ةةا تلةةت التداليةةت ال ةةا تة قنةة ات بةةين  فةةرات الماتمةةع ا
ن  الم ةتعمل والموات  (1 الحثي عل  طر  التفن فا   عن   اليب البناا الانا ضي  للدبر فةي تشةييته وا 

والعاتاا وطر  التفن وحياة ما بعت الموا  ةاعتتنا لمهةم كثيةر مةن العةاتاا والتداليةت تلت الممار اا 
للثدافاا المتعتتة والمتغيرة وطبيعتهاف وك لت  ياةا  لطبيعة  هة ه التداليةت الثدافية  الم تلمة ف بةالرغم مةن 

فن األأةوام  ن فكرة حياة ما بعت الموا كانا  ا تة في  غلب الماتمعاا الدتيم  وحت  فةي حالة  مةتا
  . طريد  الحر  وواع الرمات في  واني ف اري  ثم تفنها ا تعملاالبتوي  والتي 

وفةةةةةةةةةةةةةةي هةةةةةةةةةةةةةة ا ال ةةةةةةةةةةةةةةيا  كشةةةةةةةةةةةةةةما  عمةةةةةةةةةةةةةةا  التنديةةةةةةةةةةةةةةب عةةةةةةةةةةةةةةن مدبةةةةةةةةةةةةةةرة فةةةةةةةةةةةةةةي موأةةةةةةةةةةةةةةع 
ف و ثبتا فيها  ن ه ه المدبةرة تعةوت إلة  عصةر المملكة  الحثية  الدتيمة  (osmankaya) 2 او مانكايا

ان في ب ت األنااو  بتفن موتاهم بعت عملية  حرأهةا وواةع أام ال ك إ  . م(ف  1400 - 1650 
رفةةاا موتةةاهم  ي الرمةةات المتبدةةي مةةن عمليةة  حةةر  األا ةةات فةةي اةةرار  و  نةةوا  مةةن األوانةةي الم اريةة  

(م وطولهةا 3الم تلم ف ا  واتا ه ه المدبرة   م   حت الص ور المتتلية  لهة ه الموأةع تبلةض عراةها  
( أبةةرا  تحتةةوي علةة  رمةةات 50تها وفحصةةها فتبةةين  نهةةا تاةةم حةةوالي  (مف وأةةت تمةةا ترا ةة20حةةوالي  

العتيةةةةت مةةةةن الاةةةةةرار  عةةةةةن( هةةةةيك   عظميةةةةا ف وأةةةةةت تةةةةم الكشةةةة  22األمةةةةواا بعةةةةت عمليةةةة  الحةةةةةر  و  

                                                 

(ف وهو ما يم ر  ياا  hištaخيشتا(  و بيا  hištiخيشتي الدبر: وعاتة ما ي م  عنت الحثيين ببيا العظام   (1 
 .  1237 - 1267بكونن اريا  و معبت لتفن الموت ف ألن في  حت نصوص الملت الحثي حاتوشيلي الثالا  

( أي )بيت العظام(، haštiyaspir")العظام إ  ندر  ما نصن:  م( اااا في نص العبارة األتي  و تت  عل  بيا
ن الكلمة ) ( باللغ  الحثي ف haštiف وه ه الكلم  أت تحولا إل  كلم   ( تبدو إنها كلمة حاتيه األصل"haštaوا 

وه ا  حت األمثل  الحي  لتغيير الكلماا من اصلها الطبيعي ال  اللغاا ان ر  التي كانا  ا تة في ب ت 
 نااو . ينظر:ان

Gureny , O. R. , Som Aspects of Hittite Religion , Oxford , 1977 , P. 38. (6) 
Lehmann. J. , The Hittites People of a Thousand Gods London , 1977 , P. 155.  

ط لل ل ل  الابلي  (: وهي إحت  المواأع الحثي  والتي تدع إل  الشما  من الد م الرابosmankayaإوسمانكايا  (1 
(  ي في منتص  يمين الطري  الموتي إل  الاتار الص ري Büyukkayu)بيوككاياالص ري  لمنطد  

 لياضليكيا. ينظر:
Akurgal , A. , The art of Hittites , London , 1962 , P. 103.  
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( التي احتةوا علة  رمةات اثةا المةوت ف ظهةر  ن أ ةما  منهةا كانةا 1ف  ينظر الشك  رأم (1 الم اري 
ه ةةر منهةةا واةةتا متفونةة    ةةم  هةة ه الصةة ورف فغالبيةة  مواةةوع  علةة  صةة ور م ةةتوي ف والةةبعأل ا

تم العثةةور  ياةةا  علةة  نم ةةهاف وفةةي المدبةةرة (2 هةة ه الاةةرار كانةةا محروأةة  ومغطةةاة بالحصةة  والتةةراب
رفاا لحيواناا م تلم  منها  الثيرانف وال ناضيرف واألغنامف والماعضف والكة بف وال يةو (ف ويبةتو  نهةا 

وف  اعتدةةةةاتا  مةةةةنهم بامكانيةةةة  ان ةةةةتماتة منهةةةةا فةةةةي حيةةةةاة العةةةةالم كانةةةةا تدةةةةتم ك اةةةةاحي للشةةةة ص المتةةةة
 .  (3 األ ر 

إن ه ه الممار اا  اا الع أ  لعاتاا ومرا يم الةتفن أةت تغّيةرا كثيةرا  فةي بة ت األنااةو  
علةة  مةةر العصةةور وفدةةا  لطبيعةة  المعتدةةتاا التةةي  ةةاتا فةةي كةة  مةةن تلةةت العصةةور فيمةةا لةةن ع أةة  

 . م( فةةةةي موأةةةةع  5650 - 6500مةةةةن العصةةةةر الحاةةةةري الحةةةةتيا   بطدةةةةو  تفةةةةن المةةةةوت  بةةةةتاا  
اطلهيوت إل   ن ا تدرا ه ه العةاتاا لحةت مةا فةي العصةور المتة  رةف وأةت تةم تفةن المةوت  فةي أ ةم 
من مواأع ب ت األنااو  تحةا  راةي  المنةاض ف ولةم تكةن هة ه الحالة  شةا ع  لةت  عامة  النةا ف وأةت 

ألحيةان تفةن الهيكة  العظمةي لان ةان المتةوف  ب كملةن كمةا تميةت ن تشم  عملي  التفن في كثيةر مةن ا
نما أت يدتصر  حيانةا  علة  الامامة  اهثري ب لت الكثير من األتل   فدةط  و  حةت  عاةاا الا ةمف  (4 وا 

وه ا  ياا  مماث  لمةا حصة  فةي العصةور المبكةرة مةن ممار ة  تفةن هيكة  عظمةي لطمة  تحةا بةاب 
 .  (5 وتعبيرا  عن تدتيم األااحي البشري  قن ات المنض  الاتيت ربما كان شك   

                                                 

لم اري  وبعأل  واني ال كب التي ارا في المدابر الحثي  واتا بعأل األواني ا اهثري من     التنديباا  (1 
 المدت  وك لت بعأل األواني الم اري  الملون  و شياا  س ر  ت ت تم في التفن. ينظر:

Hall , H. R. , The Ancient History of the Near East , London , 1963 , P. 340.  
(2) Akurgal , A. , Op. Cit , P. 104.  
(3) Collins , B. J. , The Hittites and Their world , Atlanta , 2007 , P. 195.  

( تعتدت الشعوب الدتيم  في تفن امام  بممرتها     عملي  التفن و لت لألهمي  ال اص  للر   والتي تتور 4 
حو  معتدت ير  في  ن الر   كان هو م توتعا  لدوة وأت ي . ينظر: ال واحف فرا ف تين اإلن انف بحا في 

 . 214-213ف ص ص 2002المعتدت التينيف تمش ف ماهي  التين ومنش  
(5) Lehmann , J. , Op. Cit , P. 151.  



 م2014/هـ1435                                                            (          69)العدد  –آداب الرافدين 

 

 
545 

ا تاتر اإلشارة إلين  نن لةم تاةر ممار ة  حةر  اثةا المةوت  فةي كة  بة ت األنااةو  بة  ومم          
يبةةتو  ن ممار ةةتها  ّمةةا حةةتتها مةةع مةةرور الةةضمن ون ةةيما  فةةي العصةةور المتةة  رة لةةب ت األنااةةو  

أللةة  الثةةاني أبةة  المةةي ت واأتصةةرا ممار ةةتها علةة  بعةةأل وتحتيةةتا  منةة  بتايةة  النصةة  األو  مةةن ا
المواأع إ   ن بعأل اهاا األنااو  لم تعر  فكةرة حةر  الاثة  ولةم يكةن هنالةت تدليةت معةرو  عةن 

ف ولكن واتا قثةار حةر  بعةأل الاثةا فةي (1 حر  اثا األمواا عنت األأوام الداطن  في األنااو 
ي تراةةع بت ري هةةا إلةة  طةةور تراأيةةا ال ةةام ف وكةة لت واةةت مةةا والتةة (2 الدبةةور المكتشةةم  فةةي متينةة  تراأيةةا

 تلة  علة  نطةا  وا ةع مةن التعاصةر مةا بةين  وثمة ف (3 يماث  ه ا الطد  لحر  الاثة  عنةت اليونةانيين
الحةةر  وعةةاتة الةةتفن حتةة  فةةي المدةةابر نم ةةها لةةب ت األنااةةو  ويبةةتو  ن هكةة ا نةةو  مةةن ممةةاهيم الةةتفن 

. وعلة  مةا يبةتو هنةا  ن النةار (4 حيةاة مةا بعةت المةوا والعةالم اه ةرهي كحال  ان ةت   المتاةمن  ل
أت لعبا تورا  مهمةا  اةتا  فةي عملية  حةر  الاثة ف وهنالةت افتةراأل بح ةب المعتدةتاا الحثية  لحيةاة مةا 

 (5 من  ا  تطهيرها المتوف شيا ما أت ند  بوا ط  ه ه النار إل  اث   فينبعت الموا ب ن 

                                                 

إن العاتاا والتداليت الثدافي  لطر  التفن والتي ظهرا بين األأوام الهنتو  وربي  الم تلم  التي ا تدرا في ب ت  (1 
لثدافي بين ه ه الهاراا المتعاأب  عل  األنااو  لم تكن متشابه  إل  حت ما فيما بينهاف و لت ب بب التتا   ا

ه ه المنطد  فيما بينها من اه ف ومن اه   س ر  فان  ي تداليت وعاتاا تيني  روحي  ن تحتت إل  ما ن نهاي  
ما با تعارة تكاف   و إلغاا. ينظر: إلياتف مر ياتف تاريخ  بتون تغيراا متحصل ف إما بابتاعاا روحي  اتيتةف وا 

 . 237ف ص2006فكار التيني ف ترام  عبت الهاتي عبا ف تمش ف المعتدتاا واأل
تراأيا: هي إحت  المواأع والتي تدع تاري يا  واغرافيا  في انوب شر  البلدان بشر  اوربا وتتدا مها بلغاريا  (2 

بحر واليونان وتركيا انوربي  في الوأا الحاارف وتااور تراأيا ث ث  بحار هي البحر األ وت وبحر ايا  و 
مرمرة. ينظر: عبوف عات  نامف ومحمتف عبت المنعم رشاتف اليونان والرومانف ترا   في التاريخ والحاارةف 

 . 166ف ص1993موص ف 
(3) Macqueen , J. G. , The Hittites and Their Contemporaries in Asia Minor , London , 

1986 , P. 133.  
(4) Burney , C. , Historical Dictionary of the Hittites , Oxford , 2004 , P. 69.  

(5) (17)Yener. K. A, and Hoffner, H. Op. Cit , P. 73.  
 . 160ف ص2003وتاريخ اهله ف بيرواف  اإللوهي التملوايف فارو ف تاريخ األتيانف  (18 
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 دات حياة ما بعد الموت:نظرة الحثيين إلى معتق

ن اإلن ةةةان يتمنةةة  الحيةةةاة   لمةةةا كةةةان المةةةوا الةةة ي يداةةةي علةةة  الحيةةةاة وملةةة اتها ون ممةةةر منةةةنف وا 
التا م  ويطلب ال لوتف فدت ا تمات الكهن  منة   أةتم العصةور البشةري  مةن هة ه الرغبة  الملحة ف فوعةتوه 

ا التمنةي فةي هة ه الةتنيا  ةياته فةي حيةاة بالحياة الثاني  ال التة بعةت المةواف حتة  إ ا لةم يتي ةر لةن هة 
مابعت الموا فاطم ن إليها ورغب فيهاف فكانا أت شةغلا هة ه الحيةاة اميةع األأةوام ال ةابد ف فدةت واةت 
األثريون في كثير من الدبور المكتشم   طعم  و  لح  وروو  حيواناا متفونة  مةع الميةا وا ةتنتاوا 

اتا  منةةن  نةةن  ةةيعوت ثانيةة  إلةة  الحيةةاة بعةةت المةةواف ثةةم مةةن واوتهةةا بةة ن عمليةة  تفنهةةا معةةن كانةةا اعتدةة
نااا وتكاملا ه ه الدواعت فافتراوا واوت عالم ق ر وراا ه ا العالم مع حيةاة ثانية  طبة  األصة  

 له ه الحياة التنيوي  بعت الموا وواعوا لها أواعت مغري  من اه ف وم يم  من اه   س ر . 

لمةةةوا لةةةت  الشةةةعوب الدتيمةةة  يكتنمهةةةا نةةةو  مةةةن الغمةةةوأل حيةةةاة مةةةا بعةةةت ا (1 إن ترا ةةة  معتدةةةتاا 
واللةةةب ف إن  ن األ ةةةاليب المتبعةةة  فةةةةي عةةةاتاا الةةةتفن فةةةي بةةةة ت األنااةةةو  و فةةةي بعةةةأل نصةةةةوص 

ف (2 األ ةةاطير والنصةةوص التينيةة  األس ةةر  والتةةي ت ةةص  فكةةار والمعتدةةتاا عةةن حيةةاة مةةا بعةةت المةةوا
صةةةوص األ ةةةاطير الحثيةةة  ورت نةةةص فيةةةن ربمةةةا تواةةةا لنةةةا اوانةةةب مةةةن هةةة ه المعتدةةةتااف فمةةةي  حةةةت ن

ن هنالةةت إلهةة  ا مها كول ةةي ( وهةةي اإللهةة  المدةةررة لمصةةا ر  إشةةاراا إلةة  عةةالم مةةا بعةةت المةةواف وا 
تدةةةةوم هةةةة ه اإللهةةةة  بانهةةةةاا حيةةةةاة اإلن ةةةةان علةةةة  األرأل ويصةةةة  إلةةةة  يومةةةةن المحتوم يةةةةوم  إ البشةةةةرف 
 .  (3 الوفاة(

يمكةن  ن يتّطلةع إليهةا اإلن ةان بعةت مماتةن ف  إ ا  فما هي نو  ه ه الحياة لما بعت الموا التةي
علةة  حةةت  ةةواا توصةةي فيمةةا ي ةةص ظةةاهرة المةةوا بةةان معظةةم النةةا  فةةي  اهثريةة إن األتلةة  النصةةي  و 

                                                 

 هني  لعالم المدت ااف وتواا  المعتدت عاتة من عتت من األفكار الوااح  والمباشرة وتعم  عل  ر م صورة (1 
ال واحف فرا ف  الصل  بينن وبين عالم انن انف وغالبا  ما تصاغ ه ه األفكار في شك  صلواا وتراتي . ينظر:

 . 49المصتر ال اب ف ص
(20) Burney , C. , Op. Cit , P. 86.  
 (3) Collins , B. J. , Op. Cit , P. 192.  
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ان إلهةة  شةةم  األرأل أةةت   ةة ا علةة  عاتدهةةا فةةف (1 بةة ت الحثيةةين كةةانوا يتبنةةون معتدةةت الحيةةاة األ ةةر 
هنالةةت وبهةة ا ال صةةوص ورت فةةي  حةةت النصةةوص مهمةة  ندةة  األرواح إلةة  عالمهةةا لظةةرو  مهيةة ة لهةةا 

 التيني  الحثي  ما نصن:

األ ةةةةواا التةةةي هةةةن  مةةةةن  سم واحةةةتة  ن( يعةةةةرفّن و فةةةان اإلن ةةةان ن يعةةةةر  اإلن ةةةان اه ةةةرف "
يعاةةهّنف واأل ةةوة الةة ين هةةم مةةن األب نم ةةن  ن( يعرفةةون بعاةةهم الةةبعألف واألسم  ن( تعةةر  طملهةةاف 

 يةة كلون الطعةةام الايةةتف ن يشةةربون   ( الشةةراب الايةةتف فهةةم يةة كلون  الطمةة (  ن( يعةةر   مةةن. . .ف ن
 .  (2 أطع الوح  ويشربون الحياة الد رة   ("

يمهةةم مةةن  ةة   أةةرااة نةةص لحيةةاة مةةا بعةةت المةةوا ح ةةب المعتدةةتاا التينيةة  الحثيةة ف إن هنالةةت  
معتدةتهمبحياة مةا بعةت رحل  لان ان  و  يدوم بها اإلن ان بعت مماتن إ  تص  بهال  العالم اه ةر و 

يةةت   اإلن ةةان فةةي هةة ا العةةالم بحيةةاة ن يعةةر  اإلن ةةان   يةةن اإلن ةةانف إ  ن يعةةر  األ   إ المةةواف 
نهةةةم يةةة كلون الطعةةةام    ةةةاهف وكةةة لت األس ةةةا   تهةةةاف واألسم ن تعةةةر  طملهةةةاف والطمةةة  ن يعةةةر   سمةةةنف وا 

الحيةاة التةي يةت لها اإلن ةان هةي حيةاة  الرتيا ويشربون المياه اه ن  والرتي  ف فعل  ما يبتو إن هة ه
كة  إن ةان بعةت مماتةن  ةو  يةت   هة ا العةالم فملي   بة هوا  ومماا ةاا ا ةام تمةر عليةن الرحلة  هة ه 

                                                 

اننااب عنت الحثيينف وهي من الحانا المهم  و اا  همي    ا ي  لت  الماتمع  ( وه ا ما ن حظن في حانا1 
الحثيف ألن عملي  اننااب لي ا هي عملي  أل باب عاطمي  ولكن  ياا  ألن الوالتان ي م ن من  ونتهما عل  

أام  الطدو  حت  واا ال كور وانناا في م اعتتهم عنت الشي و   وك لت تكريمهم بعت وفاتهم من     إ
التيني  عنت الوفاة و ياا  تدتيم الدرابين الم تلم  بالطعام والشراب إااف  إل  الص ة من  ا  الت مي  عليهم 

  ثناا واوتهم في الحياة اه ر   و حياة ما بعت الموا. ينظر:
Imprati , F. ,"Private life among the Hittite " Civilization of Ancient Near East ed,Jack 

Sasson ,Vols:I. II,Newyork,1995, P. 574.  
(2) Collins. B. J. , Op. Cit , P. 193.  

 وللمضيت  ياا  حو  رحل  ال لوت لروح اإلن ان ولحياة ما بعت الموا. ينظر:
Laroche. E,Cataloue des texts Hittites ,Paris,1971,CTH , 457. P. 80.  

 :وك لت ينظر حو  ه ه المرحل 
Hoffner , H. , Hittite Myths , Vol. 34 , No. 11 , Atlanta , 1998.  
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الشةةاأ  المتعبةة  بح ةةب  ويةراهف حتةة  ي ةةتدر فةةي نهايةة  المطةةا  إلةة  مكانةةن األ يةةر لةةن بعةةت هةة ه الرحلةة 
 واه  نظرهم لها. 

عثةر علة  مدةابر  إ فيما يتعل  باعتدات الحثيين با تمرار حياة ما بعت الموا فدت كان كا نا   
تحةةا  راةةياا المنةةاض ف ولكةةن لةةةم يدتصةةر علةة   لةةت بةة  كانةةةا هنالةةت ظةةاهرة حةةر  الاثةةا وحمةةةظ 
رماتهةةا فةةي  وعيةة  ف اريةة   اصةة ف ويبةةتو  ن تلةةت العةةاتاا تراةةع إلةة  تداليةةت هنتيةة   وربيةة  صةةحيح ف 

(  ن  لةةةت التدليةةةت كةةةان م ةةةت تما  لةةةت  الحثيةةةين منةةة  بتايةةة  عصةةةرهم Gurneyلباحةةةا ارنةةةي  ويةةةر  ا
التةة ري يف وبةة لت يكةةون الحثيةةين أةةت امعةةوا فةةي حاةةارتهم بةةين تداليةةتهم الوافةةتة معهةةم والمكت ةةب  مةةن 

 . (1 حااراا المنطد  التي ا توطنوا فيها

الحثيةةةين كانةةةا ت تلةةة  نوعةةةا  مةةةا عةةةن المعتدةةةتاا التينيةةة  لحيةةةاة مةةةا بعةةةت المةةةوا عنةةةت  ويبةةةتو  ن   
للمملكةة   (2 معتدةةتاا األأةةوام األس ةةر  رغةةم ت ثرهةةا فةةي بعةةأل اوانبهةةا بغيرهةةا مةةن الماتمعةةاا الماةةاورة

بصةورة عامة  كانةا تلةت الممار ةاا الطد ةي  تعكة  اةمن  غيةر  ن هةاالحثي  ومنها األأةوام الحورية ف 
 .(4 م البحر المتو طوك لت شعوب  أوا (3 تداليت وعاتاا الشعوب الهنتي 

                                                 

 . 154ف ص1966النااوريف رشيتف المت   في التطور الت ري ي للمكر التينيف بيرواف  (1 
إن الماتمعاا التي عاشا في ب ت األنااو  في تلت العصور شكلا في تا لها حاارة  حاتي  متكامل  في  (2 

ا وم تلم  بعأل الشيا عن الحااراا األس ر ف وه ه الحاارة ياب  ن ن تبد  بعيتة عن بعأل اوانبه
ف و اص  مما ن حظن في ماا  المعتدتاا التيني  لحياة ما بعت حااري  للحااراا المااورة األس رالت ثيراا ال

ت ف وه ا التشابن في طريد  الموا و لت من     تضيين األواني الم اري  المتعلد  باألمواا وتفنها باانب المو 
ن حظ مت  ت ثر الحااراا مع بعاها  إ تفن األواني في ب ت األنااو  تم العثور علين في شما   ورياف 

 .Eyuboğlu , I. Z. , Op. Cit , P. 103     ينظر: فالبعأل في اانب المعتدت التيني لحياة ما بعت الموا
الاث  في ب ت األنااو  من عملي  تفن الاث  إل  عملي  حر  الاث  يتواف  تماما   في الحديد   ن عملي  اننتدا  في تفن (3 

مع تلت المترة التي ن تطيع الدو  فيها هو تتف  األأوام الغير اضري   ال امي ( الهنتو  وربي  إل  ب ت األنااو  ب  شتف 
ل  حت ما ن تطيع ال را في ب ت اننااو ف فان عملي  حر  الاث  أت والتي ا اهثري دو   ياا  ومن     التنديباا وا 

   ا عل  عاتدها بعأل الوأا لتصبا عرفا   ا تا  ومشروعا  في ب ت األنااو  وتحتيتا  في المملك  الحثي  الحتيث . 
 .Lehmann , J. , Op. Cit , P. 155 ينظر:

(4)Eyuboğlu , I. Z. , Op. Cit , P. 106.  
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 (1رأم    الشك 
في  حت المواأع   م طط ومدطع عراي يظهر فين  حت  المتافن الحثي  والتي تم العثور علين  

 في او مانكايا  .  الابلي  الص ري
  .Akurgal. E, The art of Hittite ,London,1962,P.105م  و  من:
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Burying Way by the Hittites and Their View of Life after Death 

Lect .Dr. Khalaf Zeidan  AL-Hadeedy 

Abstract 

 This research includes burial methods that were used by the Hittites in 

addition to their view of life after death. We concluded through this 

research that there are three ways for burying the body in Anatolia. These 

methods had been  naturally changed from one era to another according to 

the nature of the cultural customs and traditions that came to Anatolia as 

well as customs and traditions that were prevalent at the time until the 

cremation way had been used finally.  

  We also observe in this study and through written texts for religious 

Hittite myths related to religious ideas and beliefs of life after death, that 

they gave us a view of  the beliefs that they were common  about the other 

life as well as the fate of the human being and how he lived it as the 

population of Anatolia adopted  the beliefs of what after death and the other 

life as the condition was with their preceding or contemporaneous nations .     

 
 

 
 


