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والعلمللوحيانتصارا-

والزرادشتيةاألساطيردراسةفيأوهام
والديانةاألساطيرعنكتبوهفيماالباحثينمنكثيروخرافاتأوهامتكشفنقديةدراسة-

–وغيرهماالرحمنعبدوخليلالسواحكفراسالزرادشتية،

الدكتوراألستاذ
عاللكبيرخالد

-المحتسبدار-



2

الرحيمالرحمنهللابسم

المقدمة

عبدبنمحمدالكريمالنبيعلىوالسالموالصالةالعالمينربهللالحمد
:وبعدوصحبه،آلهوعلىهللا،

ـالمعنــّونهــذاكتــابيأفــردُت:أوال األســاطيردراســةفــيأوهــام:ب

منكثيراألنالزرادشتية،والديانةاألساطيرلموضوعي،والزرادشتية
التيطبيعتهمايُناسبالذيمكانهمافييضعوهمالمالمعاصرينالباحثين

أغراضلخدمةوظفوهماوإنما،واألهواءواألوهامالخرافاتعليهاتغلب
صالحودينيـةمذهبيـة هابطريقـةدنيويـةوم كذبالتحـريففي غشوال وال

مزاعمهموألبسواجهة؛منوالعلموالوحيالعقلعلىواالفتراءوالخداع
جهةمنوالموضوعيةوالعقالنيةالعلمثوبوأوهامهموأباطيلهموشبهاتهم

األباطيللنشروالمغشوشةالزائفةبحوثهمنتائجوظفواذلكبعدثم.أخرى
لدعوةواألساطير،واألكاذيب نةوا يةالزرادشتيةللديا ناحية،منالخراف
متــأثرةأنهــابــدعوىخاصــةواإلســالمعامــةاألخــرىاألديــانومهاجمــة

لهؤالءالتصديالعلمأهلعلىلزامافأصبح.أخرىناحيةمنبالزرادشتية
.والعلموالوحيبالعقلأباطيلهموكشفمزاعمهمونقضعليهموالرد

الكتابهذافيالواردةاألوهامنقضفيركزُتأنيإلىهناأُشير:ثانيا
بهماعلى سواحفراسالسوريالباحثكت ماال بهفي األساطير،عنكت

منبهواشتهرواذلكعنكثيراكتبواالذينالعربمنألنهوالزرادشتية،
ُوجدوإنماصحيحةألنهاليسرواج،منأخرىجهةمنلكتبهوِلماجهة؛

ثنيلهايروجوينشرهامن بهفإنوإال.طلبهاعلىويحثعليهاويُ كت
الوهوتنتهي،تكادالفهيوالشرعية،والتاريخيةالعلميةباألخطاءمملوءة

والجهدللوقتربحامنهاكثيرعنصفحاضربُتولذلك.تكرارهامنيمل
فسادإلظهارتكفيكثيرةشواهدمنهاأوردتلكني،القارئعلىوتخفيفا
قدالكاتبوهذا.والعلموالوحيبالعقلعليهوالحكمأخطائهوكثرةمنهجه
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تتعلقطائفةمنهاواألباطيل،واألوهاموالتدليسبالتحريفكتبهأكثرمأل
.الكتابهذافيسننقضهاالتيوهيالزرادشتية،والديانةاألساطيربدراسة

ميزتوقد كثرت بهأ ئهمعظمألنبذلك،كت الخطأبابمنليستأخطا
فةعلىواإلصرارالتعمدبسببهيوإنماالعلمي، والعقلالوحيمخال

بتلكقالمناألولهويكنلمالسواحبأنعلما.نفسهفيلغاياتوالعلم
آخــرون،بــاحثونقولهــاإلــىســبقهفقــدوالخرافــات،واألباطيــلاألوهــام
.الكتابهذامنيأتيفيماالحقاسيتبينكمامنهمأخذهاأنهوالظاهر

نا،آخراوليسوأخيرا بهلماهللاوفق سبحانهونسألهويرضاه،يُح
.ُمجيبسميعإنهوالسداد،والتوفيقوالعمل،القولفيواإلخالصالصدق

عاللكبيرخالدالكتوراألستاذ

*****
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األول الفصل

واألساطيرالديننشأةدراسةفيأوهام

.ومكوناتهالديننشأةفيأوهام:أوال
.األديانمنكغيرهتطوراإلسالمبأنالزعم:ثانيا
.وتطورهااألساطيرنشأةفيأوهام:ثالثا

.والعلمبالفلسفةاألساطيرعالقةفيأوهام:رابعا

*****
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واألساطيرالديننشأةدراسةفيأوهام

منها،ٍمعانعدةالعربيةاللغةفيومشتقاتها"الَوهم"عبارةتعني
الخطأبهنعنيوإنمافقط،الخطأبهنعنيالهذاكتابنافيونحن.الخطأ

تخيالتهيوإنماالواقع،فيوالالتاريخفيلهاوجودالبآراءوالقول
سنقفالتياألوهامفإنذلكمنوانطالقا.وأكاذيب،واختالقاتوأباطيل

أوهامهيوإنما،فقطأخطاءمجردليستهذاكتابنافيوننقضهاعندها
أصحابهاألبسهاوإنحتى،شيءفيالعلممنوليستوظنون،وأهواء

.وتحريفاخداعاالعلمثوب
   :ومكوناته الدين نشأة في أوهام :أوال

إحساسهوالدينفياألصل}أنالسواحفراسالسوريالباحثزعم
ر وعنعنامختلففائقبحضورإحساساإلنسانية،النفسأعماقفيمتجذِّ

كاملتامحضورذاته،الوقتفياتصالأعمقبهومتِّصلبنا،يحيطما
التتنشـأثباتـهومنالمتغيِّراتتقـومبـهيتغيَّير،الثابـتوكلِّي، .المتحـّوِ

لاإلحساسهذانُخِضعوعندما لذهنفيتنشأوالتفكُّمر،للتأمُّم اإللهفكرةا
التعبيرنستطيعالالذيالقدسيالحضورذلكوبينبينناتتوسَّيطالتيالواحد

ناعن يةمواجهت عهالداخل لرموزالصوربتوسيطإالم الصورهذه.وا
لرموز لىاألخرىاآللهةتظهرالميثولوجياومع.الميثولوجيا:تعنيوا إ

لقانونتخضعولكنهاالواحد،عنتنشأروحانيةكائناتباعتبارهاالوجود
صيرورة معتشـتركالكائنـاتوهـذه.هللاسـوىماعلـىيسـريالـذيال

نةأوقاتفيمخلوقةبكونهااإلنسان تاريخصيرورةمنمعي المقدس،ال
ـا ـهتتميَّيزولكنـه ـدراتهاعـن ـيربـق ـدودةـغ ـيالمـح ـالـف اختصاصــاتهامـج

األزل،منذأيالعدم،مننفسهأنجبالذيالواحدعكسعلىوصالحياتها،
.الزمنانطالقتسبقالتيالحالةأنهماطالمامتطابقانواألزليةالعدميةألن
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وفيالزمنفيالمطلقبهيبدوقناعهوالواحداإللهفإنآخر،وبتعبير
النظمكلفيالمحتومةنهايتهماإلىيأتيانوالتاريخالزمنولكن.التاريخ
القناعيسقطنهايتهماإلىوالتاريخالزمنيأتيوعندما.والميثولوجيةالدينية
أوهــاممــنووهمــاًوظيفــة،أوضــرورةبــالنفســهالواحــداإللــهويبــدو

نشأتالذيالعظيمالمطلقإلىواألكوانالحيواتتؤولعندماالصيرورة،
.{عنه

الدينوعّرفوخرافات،وأباطيلأوهاممزاعمفيهالقولذلك:أقول
انطلقوإنماعلميا،والعقلياوالشرعياتعريفايعرفهولمأسطورياتعريفيا
ألصلتعريفامنهاواستخرجعنهاوكتبقراهاالتياألساطيرمنالسواح

مخالفمتهافتباطلزائفبتعريففجاء؛ووصفاتهباهللواإليمانالدين
.قالهمامعظمفيوالعلموالعقلللوحي

"بأنهالسواحقالكماهوليسالدينفياألصلإن:أوالذلكوتفصيل
كالمفهذا،..."كليكاملتامحضور...مختلففائقبحضورإحساس
وإقرارإحساسهوالدينوإنمامعظمه،فيباطلمتهافتزائفصوفي
نابأنوكونيوعقليفطري قال بدليلفينامفطورأمروهذا.خلقناخال
}:تعالىقولهفيالكريمالقرآنذكرهالذيوهذا،والكونوالعقلالفطرة

يَّيتَُهْمُظُهوِرِهْمِمنآدََمبَنِيِمنَربُّمَكأََخذََوإِْذ أَلَْسُتأَنفُِسِهْمَعلَىَوأَْشَهدَُهْمذُّرِ
َغافِِليَنَهذَاَعْنُكنَّياإِنَّيااْلِقيَاَمِةيَْوَمتَقُولُواْأَنَشِهْدنَابَلَىقَالُواْبَِربُِّكْم

يِنَوْجَهَكفَأَقِْم}،و{[172:األعراف] ًِللدِّ ِفِْطَرةََحنِيفا النَّياَسفََطَرالَّيتِيَّي
ِِلَخْلِقتَْبِديَلاَلَعلَْيَها يُنذَِلَكَّي الروم]يَْعلَُموَناَلالنَّياِسأَْكثََرَولَِكنَّياْلقَيُِّمالدِّ

َُربَّيُكُمإِنَّي}،{[30: ثُمَّيأَيَّياٍمِستَّيِةفِيَواألَْرَضالسَّيَماَواِتَخلََقالَّيِذيّ
ُذَِلُكُمإِْذنِِهبَْعِدِمنإِالَّيَشِفيعٍِمنَمااألَْمَريُدَبُِّراْلعَْرِشَعلَىاْستََوى َربُّمُكْمّ

بُّمَمنقُْل}،و{[3:يونس]تَذَكَّيُروَنأَفاَلَفَاْعبُدُوهُ َوَربُّمالسَّيْبعِالسَّيَماَواِترَّي
إحساساباهللنحسأنناصحيحاوليس.{[86:المؤمنون]اْلعَِظيِماْلعَْرِش
صوفيةإالبهيقولوالوعلماوعقالشرعاباطلكالمفهذاذوقيا،شعوريا

والوآثــارهبــأنوارهاإليمــانيصــلهماألتقيــاءوالمؤمنــون.الوجــودوحــدة
زيفــهعلــىوالــدليل.مســتحيلفهــذاذوقيــا،إحساســاتعــالىبــاهلليحســون

لذيالمزعوماإلحساسبذلكنحسالأنناوبطالنه، الالسواح،وصفها
شيءكمثلهليستعالىهللاألنعقولنا،فيوالووجداننافطرنافيبهنحس
ويقوله،العقيدةفيمقررهوكماعنها،ومنفصلمخلوقاتهعنوبائن
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جاهل،أوكاذب،فهوذوقيا،باهلليحسأنهيدعيومن.والعلمالعقلأيضا
.الشيطانمنعليهملبسأو

ناتنشأالاإللهفكرةإن:ثانيا السواح،زعمكماوالتفكربالتأملفي
تظهرلكنهاوالبديهة،بالفطرةنفوسنافيمغروزةاألصلفيهيوإنما
وبالمخلوقاتوواقعنانفوسنافيوبالتأملبهاباهتمامناوتُثمرفيناوتنمو

نا،المحيطة ناب لذيهوذلكوكل.بهوالتزامنااإللهيللوحيوبقراءت ا
الوسائطوأما.وسائطأيةدونمن،بدينهوملتزمينباهللمؤمنينيجعلنا

زعمكمااآللهةوظهوراألسطورةإلىتؤديالتيوالرموزالصورمن
صاحبأوجاهل،إاليقولهالمتهافتباطلزائفكالمفهيالسواح،

بينالوسائطتماماينفيتعالىباهللالصحيحاإليمانألن.مشركأوهوى،
يكونأنيُمكنالوالمخلوقومخلوقاته،هللاإاليوجدالألنهومخلوقاته،هللا

أنيصحواليستطيعوالبذاته،عاجزوالمخلوق.كامالوالناقصاإلها
كون ها،ي هايحتاجوالإل سانإلي مؤمناإلن ناباهللال .سليماصحيحاإيما

يصبحأنيستحيلالمخلوقأنوعلمابداهةيعرفباهللالمؤمنواإلنسان
الملتزمباهللالمؤناإلنسانعندلألسطورةمكانفالوسيطا،ليكونإلها

االعتقادعلماوالعقالوالشرعايصحفالوعليه.والعلموالعقلبالوحي
يقولومن.السواحزعمحسبوهللااإلنسانبينوسائطهيآلهةبوجود

عندماالعربمشركيمثل،مشركأوهوى،صاحبأوجاهل،فهوبذلك
بُونَاإِالَّينَْعبُدُُهْمَما}:قالوا ِإِلَىِليُقَّرِ َإِنَّيُزْلفَىَّي فِيِهُهْمَمافِيبَْينَُهْميَْحُكُمَّي

َإِنَّييَْختَِلفُوَن اآْلِلَهةَأََجعََل}،و{[3:الزمر]َكفَّياٌرَكاِذٌبُهَوَمْنيَْهِدياَلَّي
ً .{[5:ص]ُعَجاٌبلََشْيٌءَهذَاإِنَّيَواِحداًإِلَها

الواحداإللهأنزعمانهوأساطيرهوأباطيلهالسواحأهواممنإن:ثالثا
،!!والمضحك؟؟الزائفالكالمهذالهأينفمن!!!!.العدممننفسهأنجب

القولوأليس!!.موجودا؟؟كائنايصبحالعدموهل!!.ذلك؟؟لهقالمن
ال!!.الواقع؟؟فييحدثأنيُمكنوالقولهيصحوالمستحيلأمرهوبذلك

كن حدثأنيُم لكي يهللحكميكفيوتصورهذ عدمألن.باالستحالةعل ال
إن.!!؟؟شيءالوهوآخرشيئاأونفسهالالشيءيُوجدفكيفالشيء،

السواحفكالم.موجوداشيئابنفسهالعدميصبحأنويستحيلعدم،العدم
التياألساطيرمنأخذهاالتيوأساطيرهأوهامهمنوهوأساسهمنباطل
التعالىهللافإنولذلك.األوهامفيغارقاخرافيافأصبح،لدراستهاتفّرغ
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للشرعومخالفومضحكزائفكالمفهذانفسه،أنجببأنهوصفهيصح
وبماموجودا،شيئابنفسهيصبحأنيستحيلالعدمأنوبما.والعلموالعقل

أوجدهأزليخالقمنلهبدفالوموجود،مخلوقمخلوقاتهبكلالكونأن
نهمنهاالكمال،صفاتبكلومتصف ية،بالاألولهوأ بالواآلخربدا

ُهَو}:سبحانهقال.يولدولميلدلمالذييموتالالذيوالحينهاية،
ُل يٌمَشْيٍءبُِكّلَِوُهَوَواْلبَاِطُنَوالظَّياِهُرَواآْلِخُراأْلَوَّي }،و{[3:الحديد]َعِل

َخبِيراًِعبَاِدِهبِذُنُوِببِِهَوَكفَىبَِحْمِدِهَوَسبِّْحيَُموُتاَلالَّيِذياْلَحّيَِعلَىَوتََوكَّيْل
ُُهَوقُْل}،و{[58:الفرقان] ُأََحدٌَّي َمدَُّي لَهُيَُكْنَولَْميُولَْدَولَْميَِلْدلَْمالصَّي

.{4-1:اإلخالصسورة()أََحدٌُكفًُوا

واألزلية،العدميةبتطابقالسواحقوليصحفالكذلك،األمرأنوبما
،يحدثأنيُمكنالذلكألنوعلما،وعقالشرعاقطعاباطلزعمفهذا
يُمكنفال.بعدممسبوقألنهأزلياليسوالعدمبعدم،مسبوقغيراألزليألن
أوهوى،صاحبأوجاهل،فهوبذلك،يقلومنواألزل،العدميتطابقأن

.معاندجاحد

الزمنفيبهيظهرقناعهوالواحداإللهبأنالسواحقولأما:رابعا
عزهللاألنالوجود؛بوحدةالقائلينأوهامومنباطلزعمفهووالتاريخ،

كمثلهليسسبحانهوهوجهة،منبذلكوصفهيصحوالقناعاليسوجل
كالزمنمخلوقاتهفيلنايظهرأنيُمكنواللمخلوقاتهبذاتهشيء،ومفارق

مننراهمابأنيقولأنيريدأنهالسواحكالمومعنى.والتاريخوالمكان
هابتاريخهامخلوقات ياتهيوواقع شكالورسومتجل عبروأ هللاعنتُ

نهآخربمعنى.تعالى نهيتبينوالرسوماألشكالتلكتسقطعندماأ الأ
لذيهووهذا.هللاهووالكونالكون،هللا،فهوإالموجود كالمتضمنها
هذاوزعمه.نفسهفيلغايةواضحبكالمعنهاإلفصاحيردولمالسواح

مهمنوهوقطعاباطل ساطيره،أوها شرعبدليلباطلزعمألنهوأ ال
وخالفوشيطانههواهاتبعقدفهوبهيقلومنوالعلم،والواقعوالعقل
الخــالقبيــنيفــرقلــمألنــهكـذلكهــو.عقلــهعلــىوداسوالعلــمالشــرع

بالمؤمنينالبالمالحدةيُلحقههذاوموقفهواحدا،شيئاوجعلهماوالمخلوق
هوفقطواحدبوجوديؤمنالوجودبوحدةوالقائلالملحدمنكالألن.باهلل

كون حد،ال قولالمل لهال:ي لىموجودوالإ كون،إ قولواآلخرال ال:ي
أنناوبماالكون،هوفقطبواحديؤمنانفاالثنان.الكونوهوهللاإالموجود
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قطعا،،هللاهيوليستاألخرى،والمخلوقاتأنفسنانرىوإنماهللا،نرىال
بوحدةالقائلونأصبحوهكذا.الوجودبوحدةالقائلينحسبلهوجودالفاهلل

.فقطبالطبيعةإاليؤمنونالكالمالحدةالوجود

الدينمحيالوجودبوحدةالقائلللصوفيبالقناعقولهأيدالسواحأنثم
القناعهذاعربيبنالدينمحياألكبرالشيخيدعو}:فقالعربي،بن

نهاالتيالصورةتلكالتعبيربهذايعنيوهو".المجعول"باإلله ألنفسنانكّوِ
ًإالليستالصورةهذهأنوبما.األلوهةعن المطلق،وبينبينناوسيطا

بعضوهذه.فكرينوعمن"وثن"إنها.الوثنعنكثيراًتختلفالفإنها
وبالجملة":المكيةالفتوحاتومنالحكمفصوصمنأقتبسهاالشيخ،أقوال
تجلَّيىفإنفيها،ويطلبهإليهبهايرجعربِّهفيعقيدةمنشخصلكلفالبدّ

ُمعتِقديعتِقدفال[…]أنكرهغيرهافيلهتجلَّيىوإذابه،أقرَّيفيهاالحقُّمله
ً نفوسهمإالرأوافمابالَجْعل،المعتقداتفيفاإلله.نفسهفيجعلبماإالإلها
والالقلبيشهدفال":وأيضاً(10/13الحكمفصوص)."فيهاجعلواوما

ً(12/7الحكمفصوص)."الحقفيمعتقدهصورةإالأبداًالعين :وأيضا
ًعابدإالثمةفليس" .{(.4/186الفتوحات)"وثنا

وإخالص،بصدقويعبدهباهلليؤمنمنألنكذلك،ليساألمرإن:أقول
.لهتصّورههوإلهايعبدبأنهوصفهيصحفالهللتصورهفيأخطأفمهما

وإنما.هللتصورهوالهواهيعبدوالبصحيحة،ليستبطريقةهللايعبدفهو
وأما.هللايعبدوالهواهيعبدفهوهواه،إلههجعلالذيهوهواهيعبدالذي

لذيالمسلماإلنسان فيجاءبمافيهويعتقدوإخالصبصدقهللايعبدا
للوحيموافقصحيحسليممنهجعلىفهوأحواله،كلفيبهويلتزمالشرع
السواحقالهالذيالمزعومللقناعواللهواهعابداوليسوالشرع،والعقل
.عربيابنوشيخه

يةمنانطالقاوأوهامه،مزاعمهالسواحواصلثم ناعحكا ،الق
بينالفاصلةالحدودتذوبالمنظور،هذاخاللمن}:قالهممافكان
قد قدالِشْركمعت ينالفواصلوتنمحيالتوحيد،ومعت قدب هذاالتوحيدمعت

له،أيألن.ذاكالتوحيدومعتقد داً،أمكانواحداًإ صورةإالليسمتعدِّ
الثابتالحّق،السرمديالوجه:للوجوداآلخرالوجهوبينبينناتقفذهنية
.{صورتهويعطيهمتغيِّركليسندالذي
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الكالمصددفيهناألننامتهافت،وزائفباطلووهمزعمقوله:أقول
فال.لهمخالفتهاأوللحقموافقتهامدىعنالنظربغضالمعتقدات،عن
وهذا.سواهإلهوالربوالشيء،كلخالقاحد،واحدتعالىهللاأنشك
لكن؛والعلموالعقلللشرعموافقوهو،الصحيحاالعتقادمعتمامايتفق

لذيمثالالنصراني قدس،وروح،واالبنهللا،:آلهةبثالثةيؤمنا أوال
الذيالبرهميأوأخرى،آلهةإلهكلومعبإلهين،يؤمنالذيالزرادشتي

ستبقىاعتقاداتهمفإنعقائدهم،بطالنرغمهؤالءفإناآللهة؛بمئاتيعتقد
تصبحأنويستحيلوسلوكياتهم،قلوبهمفيبهامتمسكيندامواماكذلك

الفــوارقتلــكتــذوبأنيُمكــنوالتعــددا،يصــبحالتوحيــدوالتوحيــدا،
هاتزولأوالعكس،أوتوحيدالتصبحوالحدود، قاداتوستبقى.كل االعت

فةألنهاحالهاعلىالباطلة قادوسيبقىوالعلم،والعقلللوحيمخال االعت
زعمكمااألمروليسوالعلم،والعقلللوحيموافقألنهصحيحاالصحيح
علىتصورهعلينايفرضأنوأرادوزيفها،الحقيقةحرفالذيالسواح

باهللمشركينالبشرأكثربأنعلما.!!!!زعمهبهفنقضالحقيقة،هوانه
لةوحديثا،قديما تاريخبأد قعال قةهذه.والشرعوالوا تةالحقي حاولالثاب

األمرينلنفيتمهيدابالتوحيد،وتسويتهاونفيها،وتهوينهاتقزيمهاالسواح
.الوجودوحدةخرافةالنهايةفيليقرر

والديناألسطورةظهورعنتكلمعندماأنهأيضاالسواحأوهامومن
ووافقهالماديينالغربيينالباحثينألحدكالمانقلقديمااإلنسانحياةفي

فقالوأهواءه،أوهامهيثبتبدليلطالبه،والنقاشودونبسلبيةوتبناهعليه
ًاإلنسانجهدلقد}: وشغلتهالبداياتوالحياةوالعالمحقيقةكشففيدوما

يات ياتوالغا لىوسيلتهكانوالنها التاريخيةبالمرحلةمرتبطةذلكا
ًلتطوره ًونفسيا المتنوعةمظاهرهبكلالعالمانالبدايةفياعتقد،عقليا
عدوقوانيينولترابطاتيخضع نةقوا قدو،معي تهأناعت لكمعرف بت

ممارساتطريقعناألمطاراستجالبفيتساعدهقواعدهاوالترابطات
واألمراضشفاءيستطيعكمالالستجابةمجبرةالطبيعةتدفعمعينةسحرية
تجمعتوقدالطريقةبنفسالطبيعيةالكوارثدفعواالعداءعلىالقضاء

لتيالذهبيةالقواعدمنمجموعةالقرونعبرلديه مجموعهافيتؤلفا
قوىبأيةيستعينتلكممارساتهفياإلنسانيكنولمللسحرمتكامالًسفراً

نهنوعايمنالهيةاوخارقة تابعبأنبالمطلقإليما يخضعاألحداثت
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متعالياًوالعنهاخارجاًالذاتهاوالطبيعةمنأصيلجزءهومعينلقانون
فيوالفشلواأللمبالمرارةمليءطويلتاريخبعداإلنسانانعلى.عليها

كانفإذاالدينالىاتجهالسحرذاكوالزائفبعلمهمحيطهعلىالسيطرة
ًاإلنسانعلىاآلنحتىتمردقدالعالم الترابطاتلتلكخضوعهعدمُمثبِتا

لهذاالمتبديةالمظاهروراءتقفخارقةقوىوجودمناذنفالبدالمفترضة
ًالكونيكونانوالبدفيهفعالةلهمفارقةإلهيةقوىالعالم ًتبديا لتلكماديا

مرحلةابتدأتوبذلكالمستمرةقواهاولفعاليتهاومظهراًاإللهيةالطاقات
ورغائبهاتفهمومحاولةعطفهااجتذابوالقوىلتلكبالتقربتتميزجديدة

لدينفظهرشروطهوفعلهاآلية اعتقادياالولالشق:بشقيهتطوروا
وطقســيوالثــاني.الفهــموالكشــفوللمعرفــةأداةاألســطورةيســتخدم
التفكيرهيهذهالحالةوفاألسطورةلهاالتعبدواآللهةاسترضاءيستهدف

كيفيةوللعالمالمتبديالمظهرهذاوراءالغائبةوالفاعلةالبدئيةالقوىفي
والمعرفةفيأسلوبانها،حياتناوعالمنامعترابطهاوتأثيرهاوعملها

بهيقنعللوجودمعقولومفهومنظاموضعوللحقائقالتوصلوالكشف
سان حدواإلن نهي قيمكا عالدورهوضمنهالحقي يهالف ها،ف اإلطاران
علىقادناالذي،الخالق،المبدعاإلنسانيللتفكيراألقدماألداةواألسبق

بهاتفخرالتيالمنجزاتوالحديثةبالعلومانتهتالتيالشاقةالجادةطول
.{القائمةحضارتنا

عقلبالوكالموتفصيال،جملةباطلةوهيوأهواء،أوهامتلك:أقول
كتبهفيالسواحعرضهاالتيكاألساطيروأسطورةعلم،والشرع،،وال
فيلهاقيمةالاألوهامفتلكولذلك.عنهايختلفالفكالمهاألساطير،عن

.يُثبتهــاصــحيحدليــلالمــزاعمألنهــاوالعلــم،والعقــلالوحــيمــيزان
والخالقهيعرفيكنلماألولاإلنسانبأنالزعمإنأوال،ذلكوتفصيل

لدين يقولهوالقوله،يصحوالعلم،بالكالمهووجوده،حقيقةوال،ا
صاحبأوجاهل،يقولهوإنماوالعلم،والوحيالعقليحترمعاقلإنسان
كانواأنهمشكالمعهكانواالذيناألوائلوالبشراألولاإلنسانألن.هوى

الحقيقةوهذه.أجلهامنخلقهمالتيوالغايةوخالقهمأصلهميقينايعلمون
يصحواليُعقلالأنهفبما.قطعاالوحيويؤكدها،ينفيها،والالعقليؤيدها

خلقهم،منوالغايةوأصلهم،خالقهميعرفونالاألوائلهؤالءيكونأن
لذي يهآدمأنشرعافيهشكالفا ناءهموأوالدهالسالمعل والجماعةواب

يعبدونهوكانوا؟،خلقهمولماذاخالقهميقينايعلمونكانوااألولىالبشرية
.المزعومتينوالشركالسحربمرحلتييمرواولمبهأمرهمالذيبالدين
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ًِمْنَهااْهبُِطواْقُْلنَا}:تعالىقال اَجِميعا نِّييَأْتِيَنَّيُكمفَإِمَّي ُهدَاَيتَبَِعفََمنُهدًىّمِ
قرة]يَْحَزنُوَنُهْمَوالََعلَْيِهْمَخْوٌففاَلَ بِِّهِمنآدَُمفَتَلَقَّيى}،و.{[38:الب رَّي

اُبُهَوإِنَّيهَُعلَْيِهفَتَاَبَكِلَماٍت ِحيُمالتَّيوَّي ََعلَْيِهْمَواتُْل}،و{[37:البقرة]الرَّي نَبَأ
بَاإِْذبِاْلَحّقِآدََماْبنَْي ًقَرَّي نا قَاَلاآلَخِرِمَنيُتَقَبَّيْلَولَْمأََحِدِهَماِمنفَتُقُبَِّلقُْربَا

ُيَتَقَبَّيُلإِنَّيَماقَاَلأَلَْقتُلَنَّيَك يَنِمَنّ ئدة]اْلُمتَّيِق ةًالنَّياُسَكاَن}،و{[27:الما أُمَّي
ً ُفَبَعََثَواِحدَة ِريَنالنَّيبِيِّيَنّ ِليَْحُكَمبِاْلَحّقِاْلِكتَاَبَمعَُهُمَوأَنَزَلَوُمنِذِريَنُمبَّشِ

َجاءتُْهُمَمابَْعِدِمنأُوتُوهُالَّيِذيَنإِالَّيفِيِهاْختَلََفَوَمافِيِهاْختَلَفُواْفِيَماالنَّياِسبَْيَن
ًاْلبَيِّنَاُت ُفََهدَىبَْينَُهْمبَْغيا يِهاْختَلَفُواِْلَماآَمنُواْالَّيِذيَنّ ُبِإِْذنِِهاْلَحّقِِمَنفِ ّ َو

ْستَِقيٍمِصَراٍطإِلَىيََشاُءَمنيَْهِدي .{[213:البقرة]مُّم
ومنوأحفادهوأوالدهاألولاإلنسانمعظهرالحقالدينأنيتبينوبذلك

ياوتناقضتالبشركثروعندما،بعدهمجاء والمصالحوالرغباتالنوا
الكفاركثرعندماثم.بهمكفرمنومنهمالرسل،اتبعمنفمنهمواألهواء،

انتشرالرسل،أتباعوهمالمؤمنونوتناقصوفرقهم،نحلهماختالفعلى
والشركالكفرطرقوتنوعتدول،لهوأصبحتاإليمانمنأكثرالكفر

كماوحديثاقديماالبشرعلىالغالبهوذلكوأصبحوالضالل،واإللحاد
القرآنقررهاوالمعاصرةالتاريخيةالحقيقةوهذه.زماننافيُمشاهدهو

كدها عالىبقولـهوأ ،{[50:الفرقـان]ُكفُوراًإِالَّيالنَّياِسأَْكثَُرفَأَبَى}:ت
يُْؤِمُنَوَما}،و{[103:يوسف]بُِمْؤِمنِيَنَحَرْصَتَولَْوالنَّياِسأَْكثَُرَوَما}و

ِأَْكثَُرُهْم ّ ْشِرُكوَنَوُهمإِالَّيبِا اأْلَْرِضفِيِسيُرواقُْل}و،{[106:يوسف]مُّم
ْشِرِكيَنأَْكثَُرُهمَكاَنقَْبُلِمنالَّيِذيَنَعاقِبَةَُكاَنَكْيَففَانُظُروا :الــروم]مُّم

42]}.
عليهوتنقضها،وخرافاتهالسواحمزاعمتنفيالدامغةالحقائقتلك

تهأخـرىجهةمنوتكشفجهة؛من مهتحريفا عهوأوها للقـراءوخدا
أنهاكما.والعلموالشرعالعقلحسابعلىلهاوانتصارهلألباطيلوكتابته

لذيللباحثوتبعيتهوضعفهوانهزاميتهسلبيتهمدىبوضوحتبين نقلا
أدلةإلىيحتاجزعمبأنهعلمهمعمناقشةأيةدونمنوأيدهفقبلهكالمه،

.اإلسالملدينمخالفوأنهتثبته،صحيحة
سواحأوهامومن قةأيضاال لدينبمكوناتوالمتعل نها إن}:قالأ

لىالفاحصةالنظرة يةتاريخإ ناتكشفاإلنساندينوجغراف يةعنل بن
لدين،موحدة هذهتقومالبنيةوهذه.رائدةثقافيةكظاهرةبهالتقيناأنَّيىل
نستطيعالأساسيبعضها،المكوناتأوالعتاصرمنعددعلىالبنية

فيحاسمادورايلعبالثانويوآخربدونه،الدينيةالظاهرةعلىالتعرف
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الفصلهذافيوسنلتفت.الدينيةالظاهرةعلىتعرفنافيأو،الدينتكوين
.{واألسطورةوالطقسالمعتقد:وهياألساسية،المكوناتإلى

الدينيةالخبرةعنالجمعيةالتعبيراتأشكالأولهو}الدينيوالمعتقد
.الذهنيالتأملحيزإلىالعاطفياالنفعالحيزمنخرجتالتيالفردية
سيكولوجيةحاجةهومعتقد،تكوينالىالدينيةالخبرةتوصلانويبدو
قدألنماّسة، لذيهوالمعت يةللخبرةيعطيا لذيالمعقول،شكلهاالدين ا
القدسيمعاالنفعاليةالمواجهةتلكفبعد.أحوالهاوتقنينضبطعلىيعمل

شأنهامنمفاهيمصياغةأجلمناإلنسانعقليتدخلالنفس،أعماقفي
.{هناكالقدسيوَموَضعةالخارجي،العالمعلىالداخليةالتجربةإسقاط

وليسأساسيينقسمينمنيتكونأساسهفيالدينأنالحقيقةفي:أقول
قاد،:هماثالثة، سلوكثماالعت يق-ال لبالفكرمستوىعلى-التطب والق

جوارح باداتفيوال ما.والمعامالتالع سبةوإ منفهيلألسطورةبالن
تقريباوالفلسفاتوالمذاهباألديانكلفيوجدتأنهاشك،والالسلوك

دينفيتوجدأنيُمكنفالأبدا،ضرورياليسوجودهالكنوحديثا،قديما
فيوالالقرآنفيلهاوجودفالاإلسالمدينفيثابتوهذاأوال،الحقهللا

ترويهفيمايخالفهمالماااللتفاتيصحوالله،الموافقةالصحيحةالسنة
أنكما.قطعااإلسالمدينمنليسفذلكواإلسرائيلياتاألهواءأهلكتب

السالم،عليهماألنبياءدعواتكلفيأصالوجودلهايكنلماألساطير
وال.المحرفةاإللهيةوالرساالتالباطلةوالمذاهباألديانفيوجدتوإنما
بماالملتزمالصحيحاالعتقادفياألساطيرتوجدانأخرىجهةمنيُمكن
األسطورةألن.الصحيحوالعلمالصريحوالعقلالصحيح،الوحييقوله
يقولهبماأصحابهايلتزمالعندماوالفلسفاتوالمذاهباألديانفيتوجد

أهــواءهمعليــهويقــدمونيرفضــونهعنــدماأووالعلــم،والعقــلالوحــي،
.نفوسهمفيلغاياتومصالحهموظنونهم

أنوذلك،وهموفيهناقصالدينيالمعتقدعنالسواحكالمبأنعلما
قاد ،اإلنسانفيطبيعيةفطريةضرورةهوعنهوالبحثهللافياالعت

أحاسيسوليدةليستهيالضروراتهذه.أيضاوكونيةعقليةوضرورة
تفرضموضوعيةطبيعيةضروراتهيوإنماوهمية،ذاتيةوانفعاالت

أمراليسالدينيفاالعتقاد.والعلموالعقلالفطرة،بقوةنفسهااإلنسانعلى
قديمااإلنسانعلىنفسهفرضضروريأمرهووإنمااإلنسان،اختلقه
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كلهمزماننافيالبشرنرىأننابدليل.معاوالمالحدةالمؤمنينعلىوحديثا
بهاإليمانإلىوصلمنومنهمعنه،يبحثمنفمنهمتعالىباهللمنشغلين

منالمالحدةوهم،وجودهوأنكروجحدهبهكفرمنومنهمإليه،ويدعو
ودعوةبه،كفرهمبإعالنبهمنشغلونفهمأخرىجهةمنلكنهمجهة،
!!!!بهيؤمنونالذينومحاربةبخالقهم،الكفرإلىالناس

قاد يهيصلباهللواالعت سانإل أووجد،إناإللهيالوحيبواسطةاإلن
تقديمفيوالمصادرالوسائلتلكفتتكاتفذلك،بكلأوبالعلم،أوبالعقل،
األسئلةعلىاإلجابةعلىتقوماالعتقادهذاوأصول.لإلنسانالحقاالعتقاد
أتــىأيــنمــن:وهــيإلحاحــا،اإلنســانعلــىنفســهاتفــرضالــتيالُملحــة

المصيريةاألسئلةهذه.مماته؟بعدمصيرههووماأتى؟،ولماذااإلنسان؟،
أنالبشريالعقلويستطيعالفلسفات،وفياألديان،فيموجودةإجابتها
لناإلنسانلكن،الأمصحيحةأكانتالنظربغضلهاإجاباتعنيبحث

بحقعنهااإلجابةألنقطعية،يقينيةإجاباتإلىذلكفييصلأنيستطيع
طريقعنإالإليهاسبيلوالاإلنسان،خالقعندإلىتوجدالوقطعويقين

قرآنفيإالصحيحوحيوالالوحي، كريمال مروهذا.ال بتأ بدليلثا
.تفصيلهموضعهناليسوالعلموالعقلالقرآن

منالدياناتمؤسسيظاهرة}بأنقالأنهأيضا،السواحأوهامومن
ماإلىلمتابعتهاتؤهلناالعنهاومعلوماتنا،نسبياحديثةظاهرةهياألفراد

كبير،وهموفيهجدا،ناقصهذاقوله.{الميالدقبلالسادسالقرنوراء
قةوإغفال لذيناألفرادظاهرةوهييُغفلها،أنلهكانماعظمىلحقي ا
الميالدقبلالسادسالقرنقبلالبشرإلىورساالتهتعالىهللابدينجاؤوا

تقديراقلوعلىأيضا،والتاريخبالشرعثابتووجودهمالقرون،بعشرات
أنالسواحعلىيجبفكانوجودهم؛ينفيصحيحتاريخيدليليوجدال

.منهمموقفهعنالنظربغضذلكعليهيفرضالعلمألنإليهم،يُشير
زمانهمويرجع،هللابدينجاؤواأفرادهمالسالم،عليهماألنبياءوهؤالء

ومن-السالمعليهم-وإسحاقوإسماعيلإبراهيموإلىالسالمعليهآدممنذ
يعودالسالمعليهإبراهيمألنقديماعاشواوهؤالءاألنبياءمنبعدهمجاء

:تعالىقولهذلكعلىالشواهدومن.الميالدقبل18القرننحوإلىزمانه
ةًالنَّياُسَكاَن} ًأُمَّي ُفَبَعََثَواِحدَة يَنّ ِريَنالنَّيبِيِّ نِذِريَنُمبَّشِ نَزَلَوُم َمعَُهُمَوأَ

يِهاْختَلَفُواْفِيَماالنَّياِسبَْيَنِليَْحُكَمبِاْلَحّقِاْلِكتَاَب يِهاْختَلََفَوَمافِ الَّيِذيَنإِالَّيفِ
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ًاْلبَيِّنَاُتَجاءتُْهُمَمابَْعِدِمنأُوتُوهُ ُفََهدَىبَْينَُهْمبَْغيا اْختَلَفُواِْلَماآَمنُواْالَّيِذيَنّ
ـِه ُبِإِْذنِِهاْلَحّقِِمَنفِـي ّ ْستَِقيٍمِصَراٍطإِلَىيََشاُءَمنيَْهِديَو ـرة]مُّم :البـق

213]}.

خيرا سواحأوهاممنإن،وأ نهأيضاال لمعندماأ عالقةعنتك
ماممختلفـانمفهومان}"واألخـالقالـدينبأنقالبالـديناألخـالق ت

منيبدومامنبالرغمالتمايزكلومتمايزاناألصل،حيثمناالختالف
لدين.الوطيدةصلتهما قداتعنعبارةفا ظموممارساتمعت موقفتن
اإلنسانوموضعللكونشموليةبرؤيةوتزودهالمقدساتعالمتجاهاإلنسان

اآلخرينمنالفردموقفتنظموممارساتقواعدفإنهااألخالقأما.فيه
.{إليهاينتمونالتيالجماعةوتجاهبعضابعضهمتجاهاألفرادوسلوك

لدينالسواحتعريفأن،ذلكمنواضح:أقول ناقصواألخالقل
الواسعبمعناهالدينألن.وتالعبوتحريفوباطل،وهموفيه،وضعيف

عنهاألخالقتنفصلأنيُمكنالفإنهنوعهعنالنظروبغضوالصحيح
دينبالمجتمعوالإنسانيوجدأنأخرىجهةمنيُمكنوالجهة،من

.فلسفةأومذهباأرضيا،أوسماوياباطال،أمصحيحاأكانالنظربغض
حسبأخالقهادولةأومجتمعأوشخصلكلأنبالضرورةيعنيوهذا
علمانية،أخالقلهادينوالعلمانيةإلحادية،أخالقله،دينفاإللحاد.دينها

ينوالماركسية هاد خالقل يةماركسية،أ ينوالبوذ هاد خالقل ية،أ بوذ
األديان،كلمعوهكذاوحدوية،صوفيةأخالقلهادينالوجودووحدة

وعليه.والمذهبيةوالفلسفيةالفكريةواالتجاهاتالعقائدكلعلىوينطبق
عاملونالنـاسكلفـإن هـيبـأخالقوالجماعـاتواألفـرادأنفسـهممعيت

عنالنظربغضالحياةجوانبكلفيوفلسفاتهمومذاهبهمألديانهمانعكاس
فهي؛والمجتمعاتلألفرادوممارساتقواعدبأنهاوصفهاينفعوالنوعها،

وال.أخالقبالدينوالدين،بالأخالقفالوعليه.دينيةأخالقالنهايةفي
بدايصح فانمفهومان}بأنهماوصفهماأ حيثمناالختالفتماممختل

مايزاناألصل، مايزكلومت نه،{الت هياألخالقألنباطل،وصفإ
والدين.نوعهعنالنظربغضوالمجتمعالفردلدينانعكاسبالضرورة

اإلنسانحياةجوانببكليتعلقوإنمافقط،بالمقدساتيتعلقالتعددهعلى
إنُمرّكزوباختصار.والسياسيةواالقتصاديةواالجتماعيةوالعقليةالنفسية
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لدين ئدهوا قعفيوأفعالالقلب،فيعقا يهوالفكر،والمشاعرالوا وعل
.الدينعناألخالقتنفصلأنفيستحيل

الدينبينالعالقةعنالسواحفراسالكاتبكالمأنبجالءيتبينوبذلك
تعمداأوجهال،قالهوزائفة،فاشلةومحاولةوباطل،وهمهوواألخالق

منبالبطالنعليهللحكمتصّورهويكفيجهة؛مننفسهفيلغاياتوتحريفا
الدينعنكتبهفيماالسواحأوهامكثرةعلىآخرشاهدوهو.أخرىجهة
واتضحالمبحث،هذافيمنهاشواهدذكرناوقد،وتاريخاوتعريفانشأة
انتصاراجهالالتعمدافيهاوقعأنهوالراجحوأباطيله،أوهامهفداحةمنها
.وأخالقهليدنه

:األديانمنكغيرهتطوراإلسالمبأنالزعم:ثانيا
أنهــمعليهــمالغالــبأناألديــانفــيالبــاحثينالعلمــانيينعلــىياُلحــظ
مةأحكامإصدارعلىيُصرون يانكلعلىعا نتوإنحتىاألد الكا

مثالذلكمن.أهوائهمحسبذاتيةلغاياتيُصدرونهاجميعا،عليهاتصدق
قد}:قالالسواحأن بدلللتطورالتوحيديةاألديانخضعتول مثلوالت

حفظتُمقدسةكتبفيعقائدهاتثبيتمنالرغمعلىاألديان،منغيرها
الجديدالعهدأسفاروبقيةاألناجيلفمسيحية.والتبديلالتغييرمننصوصها

المســيحية،مؤســسلقــبيحمــلالــذيالرســولبــولسمســيحيةتشــبهال
مجمعصاغهالذياإليمانقانونمسيحيةكثيراتشبهالبولسومسيحية

ية لذينيق عامفيانعقدا .م325ال . حصلاإلسالموفي}:قالثم.{.
منالمسلمينوصلماأيالحديث،-1:وهيمحاور،ثالثةعلىالتطور
قوال لهالرسولأ فاظتفسيرأيالتفسير،علم-2.وأفعا قرآنومعانيأل ال
فيالالهوتيقابلالذياإلسالميةالعقائدعلموهوالكالم،علم-3.الكريم
علىيشاءمااإلسالميالعقلأحدثالعلومهذهخاللومن.المسيحيةالديانة

يير،تطويرمناإلسالم عددتوتغ ئفوت فةوكل،اإلسالميةالطوا طائ
تدعيوكلهاالطوائف،بقيةمقابلفيلإلسالمالحقيقيةالصيغةبأنهاتدعي
.{الشريفالحديثوإلىالقرآنإلىتستندبأنهاأيضا

والنصـرانيةلليهوديـةوتحــريفتغيـيرحــدثلقــدنعـم،أوال:أقـول
جانباذكراالذيالكريمالقرآنبدليلثابتاألمراألديان،وهذامنوغيرهما

ذلكبسببعليهمحكمثملدينهم،وتحريفهمالكتابأهلانحرافاتمنكبيرا
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أُوتُواْالَّيِذيَنِمَناْلَحّقِِديَنيَِدينُوَنَوالَ):بقولهالحق،الدينعلىليسوابأنهم
وثابت[(.29:التوبة]َصاِغُروَنَوُهْميٍَدَعناْلِجْزيَةَيُْعُطواَْحتَّيىاْلِكتَاَب
ساتبدليلأيضا لتيالكثيرةالعلميةالدرا نتا فاتالتغييراتبي والتحري

لتيوالتالعبات ماصدقوأثبتتجهة؛منوالنصرانيةلليهوديةحدثتا
.أخرىجهةمنعنهماالكريمالقرآنقاله

لذيوذلك بدا،لإلسالميحدثلماألديانلتلكحدثا السواحوزعمأ
يوجدوال،واحددينواإلسالم.وتدليسوغشتحريفوفيهقطعاباطل
هذابخالفيقلومنواحد،منأكثريوجدأنيُمكنوالأكثر،والاثنان
اإلسنادي،بالتواتروصلناقدالكريموالقرآن.هوىصاحبأوجاهلفهو

تولىتعالىهللاأننتذكرأنويكفي،والمخطوط،والمحفوظوالتطبيقي،
القرآنفيإاليوجدالواإلسالم.تفصيلهموضعهناليسكتابه،وحفظ

للقرآنالموافقةالصحيحةالنبويةالسنةرواياتفيثانياثمأوال،الكريم
لتيبه،والمحكومةله،والتابعة يه،والَحكماتكونأنيُمكنالوا أنعل

وال،الثبوتوالقطعيالمحفوظهللاكتابهوالقرآنألن.أيضاعليهتتقدم
كانتوإنحتى،تنسخهأنوالعليه،تتقدمأنظنيةبشريةلرواياتيُمكن

انلتواترهايُمكنوالبشرية،برواياتومنقولنسبيتواترهاألنمتواترة،
.لههللاوحفظثبوتهوقطعيةالقرآنتواترقوتهفييصل

لهماإن:ثانيا بدعوىوالتطورللتبديلاإلسالمتعرضعنالسواحقا
والدليالليسالكالموعلمالتفسير،علموفيالنبوي،الحديثفياالختالف

يهاالعتماديصح ذلكألن.والتطورللتغييراإلسالمبتعرضللحكمعل
ـالف ـذاهبَصنعاالخـت ـموالِفَرقالـم ـلوـل ـىيصـ ـالمإـل ـدااإلـس والأـب

يه.طّوره مامفنحنوعل قرآنإسالمأ قةالصحيحةوالسنةال منلهالمواف
وهي.أخرىجهةمناإلسالمهيليستإسالميةوفرقمذاهبوأمامجهة؛
هوماومنهامنه،بعيدهوما،ومنهااإلسالممنجداقريبهومامنها
.االسمإالمنهلهوليسأصال،اإلسالممنليسهوماومنهاجدا،بعيد

عليه،حكمانجعلهاوالاإلسالمبهانعرفأنأبدايصحالالمذاهبوتلك
كمابهوتأخذإليهتعودأنعليهاويجب،عليهاالحكمهواإلسالموإنما
وتراثهامذاهبهاتتركأنثانيةجهةمنعليهاويجبجهة؛منهويأمر
أنثالثةجهةمنعليهاويجبعليه؛نفسهاتعرضعندماظهرهاوراء
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كمااألمرأنوبما.اإلسالمخالفتإذانهائياوتراثهامذاهبهامنتتخلص
.عليهومردودلهقيمةوالباطلزعمالسواحفقولذكرناه

وتعتمداإلسالمتُمثلأنهاتدعيوالِفرقالمذاهبكلبأنقولهوأما
الأنالسواحعلىلكنالفرق،تلكادعتهكالمفهذاوالحديث،القرآنعلى

قاُمكرساإشكاالاألمرويترك،مزاعمهابذكريكتفي ُمبيتة؛لغاياتمعل
موافقهومالمعرفةالصحيحالمنهجويضعالحقيقةيقولأنعليهوإنما

بينهافيمامتناقضةالمذاهبتلكأنبماألنه.لهمخالفهوومالإلسالم
لإلسالم،فهيموافقةتكونأنيُمكنفالبعضا،بعضهاوتكفراإلسالمومع
وهنا.باطلوالباقيصحيحبعضهاأوصحيحة،أوباطلة،كلهاأنهاإما

الرواياتوليسوحدهالكريمالقرآنهووالفيصلوالقاضيالَحكميكون
إلىالرجوعيجبوهنا.صحيحةأنهاتزعمالتيرواياتهالهاطائفةكلألن

ويحكميتكلمونتركهالمذاهبعليهونعرض،مذهبيةخلفياتدونالقرآن
يوافقه،الومايوافقهمالناسيُبينالقرآنأنشكوال.وحدهبنفسهعليها

.لهالمخالفومنلإلسالمالموافقهومنجلية،واضحةالحقيقةوستظهر
أشرناالذيبالمنهجالكريمالقرآنعلىوأفكارهمذهبهعرضيرفضومن
الصفاتتنفيالتيفالِفَرق،مثالذلكمن.بمسلمليسأوجاهلفهوإليه

.بطالنهاويبينيُخالفهاالقرآنعلىنفسهاتعرضعندماوتُّؤولهاأواإللهية
وتكفرالقرآن،تحريفوتدعيباإلمامة،تقولالتيالِفَرقتعرضوعندما

أنهشكفالالقرآنعلىعقائدهاتعرضعندماشكبالفإنهاالصحابة،
هاسينقضها الصحيحالمنهجهوهذا.مذهبهاويرفضويضللهاويبطل

ودلّسعممالذيالسواحفعلهماوليساإلسالم،غيرمناإلسالملمعرفة
يتغيرلماإلسالمأنبجالءيتبينوبذلك.اإلسالمعلىوافترىاألمروأخلط

للمذاهبحدثتتطوراتهيالسواحإليهاأشارالتيالتغيراتوأنأبدا،
والله،موافقتهابقدرإالاإلسالمتُمثلوالأوالنفسهاتمثلوهيوالِفَرق،

.لهاتابعااإلسالموالاإلسالم،هيتكونأنيُمكن

.وتطورها األساطير نشأة في أوهام :ثالثا
سواحأوهاممن ئهال نهوأهوا لمعندماأ شأةعنتك عنداألسطورةن

الىرأسهرفعقائمتينعلىاإلنسانانتصبعندما}:قال،األولاإلنسان
سماء هاوحركةنجومهاورأىال سهوأدار،كواكب مارأ لهفي فرأىحو
هاوتضاريسهااألرض هاونبات ته،وحيوان بت،الصواعقأرعب بهوخل ل
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ـرعود ـبروقاـل ـه،واـل ـزالزلواألعاصــيرداهمـت ـبراكيناـل ـهواـل والحقـت
ًيميزهاولماألحالمحيرته.الحياةوعاينالموترأىالضواري، عنتماما

توجهأينمابهيحيطغموض.داخلهفيوأخرىالخارجفيالغاز،الواقع
لحظاتوفي،األدواتوصنعاليديناستخدامتعلمللنومرأسهأسندوكيفما
أينمن.كلهذلكفيللتأملمتسعالعقللدىكان،الخوفوزوالاألمن
مااخرإلى؟وكيفالكونخلقلماذا؟نموتولماذا؟نعيشلماذا؟أتينا

ينقشلمبيضاءصفحةالعقلكان.عليهنفسهاطرحتأسئلةمنهنالك
وبعد،الغريزةنطاقخارجالحركةتألفلمعضلةكأنهو , شيءعليها
يهكان،هذهالمتواضعةأداتهومن،الفعلردحدود بدأأنعل مغامرةي
وعندما،األسطورةفكانت،المعرفةنحوأولىقفزةو،الكونمعكبرى
سانيئس ًاإلن ما نت،السحرمنتما تأمالتهلهشيءكلاألسطورةكا

،والتعليلالتفسيرفياألسبقأداته،المعرفةفيوأسلوبهمنطقه،وحكمته
نهووشعرهأدبه ساقانونهووعرفهشرعته،ف قهخارجياانعكا لحقائ

االنسانقلقاستوعب،متكاملفكرينظامفاألسطورة.الداخليةالنفسية
،محيطــهيطرحهــاالــتيالغــوامضلكشــفاألبــديتوقــهو،الوجــودي
إنها،ضمنهيتحركالذيالمحكمالكونيالتنظيمبهايتحداهالتيواألحاجي

،السؤالملحاحعلىالجوابوطرح،نظامالحيثالنظامعنبحث
.الطبيعةإيقاعاتفيودورنافيهمكاننالنجد،للوجودمتكاملةلوحةورسم

السلوكفيأخالقيومعيار،الحياةفيودليلبمرشدتزودناالتياألداةإنها
.{القديملإلنسانوالروحيةالفكريةالحياةمجمعإنها ,

وتفصيال،جملةباطلةوأهواءوأوهاممزاعمهياألقوالتلك:أقول
هافسر يةالسواحب يدةبأساطيراألسطورة،نشأةحكا يةتوهمهاجد بعقل

دليلأييوجدالالمزاعمتلكإن:أوالذلكوتفصيل.أسطوريةخرافية
يثبتدليلأييذكرلموالسواحعلما،والشرعاوالعقاليؤيدهاعلمي

اإلنسانعنداألسطورةنشأةعنوأساطيرهظنونهبسردواكتفيأوهامه،
تثبتالتيواألدلةبالشواهدنطالبههناونحن.يثبتهادليلأيدونمناألول

إنعلمبالتكلمبأنهيعترفأوبهايأتيأنعليهويجبوخرافاته،أوهامه
فيتصحالمزاعمهأنويُقريعلمأنوعليهجهة؛منمنصفامحايداكان

.أخرىجهةمنوالعلموالعقلالوحيميزان
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:قالعندماالعضوي،التطوربحكايةإيمانهإلىأشارأنهاألوهامتلكمن
سانانتصبعندما} سهرفعقائمتينعلىاإلن لىرأ سماءإ هذه.{ال

باطلةوهي،واألهواءالضاللأهلاختلقهاالعلمباسمخرافةهيالحكاية
صحيحواحددليلوالعندهاوليسجهة،منوعلماشرعاجداكثيرةبأدلة
يتطور،ولمكامالإنساناكانظهورهمنذواإلنسان.أخرىجهةمنيُثبتها

فينقضتهاأنليسبقوقدنقضها،تفصيلموضعهناوليسحيوان،من
.المعاصرينالعلمأهلمنكثيرنقضهاكماكتب،عدة

وكأنهاألسطورةنشأةعنوخرافاتهأوهامهسردفيشرعالسواحإنثم
شأتهايرىحاضراكان يه،ن يلبأييؤيدهاأندونومنبعين حددل وا

مرفوضنشأتهاعنقالهمافكلذلكيفعللمأنهوبما.ضعيفوالصحيح،
الذيوهوالصحيح،الدليلعلىيقومالعلمألن.وخرافاتهأوهامهمنويُعد
إنلهاقيمةوالبهايحتجفالواألهواءواألوهامالظنون،وأمابهيُحتج
أنإنسانأيمقدورففيأحد،عنهايعجزوال،الدليلعنمجردةكانت
الناس،علىويعرضهاوأساطيرأوهاماويختلقالسواحتخيلكمايتخيل
أنيستطيعوالنأنهموأمثالهالسواحوليعلم.شيءفيالعلممنليسوهذا
أخرىجهةمنوليعلمواجهة،منمزاعمهميثبتواحدعلميبدليليأتوا
لذينالُمضلينمنأنهم عالىقولهعليهميصدقا َخْلَقأَْشَهدتُّمُهْمَما}:ت

ـُتَوَماأَنفُِسِهْمَخْلَقَواَلَواأْلَْرِضالسَّيَماَواِت َعُضداًاْلُمِضلِّيَنُمتَّيِخذَُكـن
.{[51:الكهف]

الغايةوالخالقه،يعرفيكنلماألولاإلنسانأنصحيحاليس:ثانيا
عليه،دليلاللذلكمعرفتهبعدمالقولإن.ينتظرهالذيومصيرهخلقهمن

أخرىجهةمنوبيناجهة،منذلكمعرفةإلىيوصلنادليليوجدالألنه
األوائلوالبشراألولاإلنسانأنوالشرعالعقلبدليلالسابقالفصلفي

خالقهمتامعلمعلىكانوا همب يةودين هممنوالغا لذيومصيرهمخلق ا
البشرمناألولىوالجماعةاألولواإلنسان.هناذلكذكرنعيدفالينتظرهم،

تامعلمعلىكانوافإنهماألرض،عمارةمجالفيالتجاربقليليكانوافإن
.ودينهباهلل

البحثفيفيهاشرعالتياألولىالعقلمغامرةعنالسواححكايةوأما
كونخالقعن سانوأصلال يةاإلن هيوجوده،منوالغا فةف منخرا
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وألنهيُثبتها،دليليوجدالألنهقطعا،باطلةوأمثاله،وهيالسواحخرافات
خلقهمولماذاخالقهميعرفونكانوااألوائلوالبشراألولاإلنسانأنبينا

تلــكافــتراضأولوجــودمـبررأييوجــدفــالوعليــه.أمـرهم؟؟،وبمـاذا
.الوهميةالمغامرة
مغامراتتكنلمفهيالقديمةالشعوبعنوصلتناالتياألساطيروأما

كانتوإنماالطبيعة،فيومهمتهاإلنسانوأصلالكونخالقعنللبحث
،أنفسهمومعآلهتهممعومجتمعاتهمكاتبيهاوأحوالوأهواءلعقائدتسجيال
عنوالالخالقعنبحثاتكنلماألساطيرفتلك.أديانهممنانطالقادّونوها

ولم،وقصصهموتاريخهمأديانهملهمكانتألنهمالسواح،زعمكماالدين
األوائلوالبشراألولاإلنسانأنبحكمدينبالأمةوجودالتاريخيسجل

االنحرافاتعنالنظربغضَخلَفهمإلىالدينانتقلومنهمدينهم،لهمكان
وأهــواءهمعقائــدهمأســاطيرهمفــيوســجلواجهـة؛مـنفيــهحــدثتالــتي

يةجهةمنوطموحاتهم ما.ثان يةكذلكاألمرأنوب العقلمغامرةفحكا
أصلالكتابهفيالناسعلىوقصهاالسواحوتوهمهااختلقهاالتياألولى

كانتوالالمعرفة،نحوقفزةوالصغرى،والكبرىمغامرةتكنولملها،
سا مالألسطورة؛تأسي مهمنوهمهيوإن سطورةأوها ساطيرهمنوأ أ
.!!!!األسطوريةكتبهتضمنتهاالتيالكثيرة

أنهقالهممافكاناألسطورة،عنتكلمأنهأيضاالسواحأوهامومن
أحداثها.اآللهةأنصافواآللهةأدوارهايلعبمقدسةحكاية}بأنهاوصفها
سجلإنها,األولىاألزمنةفيحصلتوقائعبلمتخيلةأومصنوعةليست
.قائمشيءكلووطدت,العماءلجةمنالكونأخرجتالتي,اآللهةأفعال

قدفهي.البشرعالمفيالجاريةاألمورلكلأولىصيغةووضعت معت
قدانبهالكفر,راسخ فردف يملكلال لتيالق لىتشدها ثقافتهوجماعتهإ
.{الحياةفيالمعنىوفقدان

وأهميتهاوأثرهاوصفاتهااألسطورةمعنىعرضالسواحإن:أقول
قريريبأسلوب هات قةوكأن سلوبوهذا.مضامينهابكلعلميةحقي يهأ ف
الناقلبصيغةيعرضهاأنعليهكانألنهللحقيقية،وتحريفللناستضليل

منيظهر:مثاليقولأنعليهفكان.قالهبمايؤمنالنفسهوهوالمقرر،ال
أو.يؤمنواأنعليهمكانوانهبصحتها،يعتقدونكانواالناسأناألساطير

نهاألسطورةمنيبدو:يقول لذينالناسعلىحقيقيةسلطةلهاكانتأ ا
لمالسواحلكن.فيهاوردمابكليصدقونفكانوااألسطور،فيهمظهرت
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،علميةحقيقةهواألسطورةفيوردماوكأنكالمهعرضفقدذلك،يفعل
عنالنظرفبغضكذلك،ليستالحقيقةأنوالشك!!!!.بهااإليمانويجب
باطلالكالمذلكفمضمونلها،رفضاأوبهاإيمانامنهاالناسمواقف

.والعلموالعقلالوحيبميزانالحقيقةفيلهقيمةوالوتفصيال،جملةقطعا

لها،ضرورياوالأبدياوصفاليسلألسطورةالوصفذلكبأنعلما
وتتشكلتتكيفومتنوعةكثيرةومواضيعأشكاللهااألسطورةأنبحكم
تردقداألسطورةأنوالواقع،التاريخويشهد.ُكتابهاوأحوالظروفحسب

منكثيرحالهوكماعلميحتىأوأدبي،أوديني،أوفلسفي،أسلوبفي
.بالعلمفيهتسترتالتيالحاليعصرنافياألساطير

عناألساطيربعضقالتهعماتكلمعندماأنهأيضاالسواحأوهامومن
ما}:قالاألولىالمياهمناألشياءصدور المياهعناألشياءصدورأ

عدفالاألولى، شافاتعنيبت ثةالعلميةاالكت قةالحدي شأةالمتعل الحياةبن
.{البحرمنوتطورها

منوتطورهاالحياةنشأةأثبتتالعلميةاالكتشافاتبأنقولهإن:أقول
والالحفريةباألدلةعلمياذلكيثبتولماليوم،إلىيحدثلمأمرالبحر،هو

فيالحياةنشأةعنقيلماوكل.نراهالذيالواقعفيوال،المخابرفي
متتفسـيراتهـواليـومإلـىالعلميـةاألوسـاط واألوهـامالظنـونعلـىقا

التحريفأنواعمختلفمارسوافقدالتطوريون،قالهماخاصةواألهواء،
هذه.عضوياوتطورهاالبحرفيالحياةنشأةبخرافةقولهملتأييدوالتضليل

بالعلمتسترهاينفعهاوالاألولينأساطيرعنتختلفالواألهواءالمزاعم
عنيبحثزالمااليومإلىاإلنسانأنقطعاالمؤكدوالشيء.وبهتانازورا
الماديونألقامإليهوصلولوإليه،يصلولموتنوعا،ظهورا:الحياةلغز

.بصحيحليسالسواحقالهماأنيُؤكدممايُقعدوها،ولمالدنيا

ماحسبللكونالمائيالميالدعنتكلمعندماأنه،السواحأوهامومن
قرآنأنزعماألساطير،فيورد كريمال الميالد،بذلكقالأيضاهوال
قال بت "}:ف ناتث سومريةاألساطيرهذهل يدال يتتقال الفكرفىسائدةبق

كرة.المجـاورةاألخـرىوالحضاراتالمنطقـةلحضاراتاألسطوري فف
والدةعنتحكىالتىالبابليةاألساطيرفىبعدفيماتتكررالمائيالميالد
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وفــى.الســومرية"نمــو"لالمقابلــة"تعامــة"االولــىالميــاهمــنالكــون
يهانتصروقداألولىالمياه"يم"نجدالسوريةاألسطورة بعلاإللهعل

أول"رع"كانالمصريةاألسطورةوفى.العالمتنظيمانتصارهبعدوشرع
وفى.اآللهةبقيةبعدفيماأنجبالذىوهواألولىالمياهمنيخرجإله

البدئيواإلله،األولىالمياههو"اوقيانوس"نجداإلغريقيةاألسطورة
األولىالمياهنجدأيضاالعبرانيةالتوراةوفى.والحياةالكونعنهنشأالذي

لربوروح هاا بلفوق كوينق نت"الت يةخربةاألرضوكا وروحوخال
نهايةوهوالكريمالقرآنلناأثبتكما..التكوين"الماءوجهفوقيرفالرب

ُهَو}:قالإذالبدئيةالمياهوجودآدمبسيدناابتدأالذيالوحي َخلَقالَّيِذيَ
ِمَنَوَجعَْلنَا"}،و{اْلَماءَعلَىَعْرُشهَُوَكاَنأَيَّياٍمِستَّيِةفِيَواألَْرَضالسَّيَماَواِت

.{"[30:األنبياء]يُْؤِمنُوَنأَفاََلَحّيٍَشْيٍءُكلَّياْلَماء

وردكماللكوناألسطوريبالخلقالمتعلقحكمهعممالسواحإن:أقول
له،األساطيرفي قرآنعلىأيضاينطبقوجع كريم،ال لكوألحقهال بت

التحــريفمـارسقــدفهـووبــذلك.مكشــوفةتحريفيــةبطريقــةاألســاطير
بالميالديقولالقرآنأنوزعمالقرآن،معتعاملهفيواإلغفالواالنتقاء

فيلغاياتعمداذلكفعل.األساطيرتلكقالتهلماموافقاللكونالمائي
ناأثبتكما":قولهللسواحيشفعوالنفسه، قرآنل نهايةوهوالكريمال
بأنهإليهويُوحيالقارئعلىللتأثيرقاله،"آدمبسيدناابتدأالذيالوحي

ماوإالالعيون،فيللرمادوذراتقيةذلكفعلقدوهو.ويُبجلهالقرآنيُعظم
فيمنهاجانبابيناوقدكتبهفيجداكثيرةمواضعوفيهناالقرآنخالف
والللكونالمائيبالميالدأبدايقللمالكريمالقرآنأنوالحقيقة.هذاكتابنا
هذا،كونناخلققبلموجودةكانتمخلوقاتأنذكروإنماالمادة؛بأزلية

هذاكونناأنأبدايقلولمالماء،علىكانوالعرشوالماء،العرشمنها
مننفسهالماءوإنمافيه،ُخلقوالالماء،منُخلقهوفالالماء،منميالده
فيوالكون.واألرضالسمواتخلقبعدظهروقدالكون،مخلوقاتضمن
وإنما.أخرىمادةمنوالالماءمنيُخلقولمالعدممنخلقاُخلقالقرآن
أخرىجهةمنيذكرولمجهة،منهواهحسباآليةوجهالذيهوالسواح
لتياآليات يةعنتكلمتا خلقومنهاتكونهومراحلالكون،خلقبدا
مراحلذكرالقرآنأنوالحقيقة.حيشيءكلمنههللاجعلالذيالماء،

:يأتيكماالكونخلق
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كنلهفيقلأمراأرادإذاوأنهشيء،كلخالقهوتعالىهللاإن:أوال
.هللاخلقمنالموجودات،وكللهسابقةمادةمنأوعدم،منيخلقهفيكون،

ُ}:تعالىقال.سواهخالقوالهوإالإلهفال َعلَىَوُهَوَشْيٍءُكّلَِخاِلُقَّي
َولَْمَواأْلَْرِضالسَّيَماَواِتُمْلُكلَهُالَّيِذي}،و{[62:الزمر]َوِكيٌلَشْيٍءُكّلِ

َّيِخْذ تَْقِديراًفَقَدَّيَرهَُشْيٍءُكلَّيَوَخلََقاْلُمْلِكفِيَشِريٌكلَّيهُيَُكنَولَْمَولَداًيَت
ًأََرادَإِذَاأَْمُرهُإِنَّيَما}،و{[2:الفرقان] :يس]فَيَُكوُنُكْنلَهُيَقُوَلأَْنَشْيئا

82]}.

،الماءمنوليس،الفتقثمالرتق،منالكونخلقبدأتعالىهللاإن:ثانيا
ـال ـالىـق ًَكانَتَاَواأْلَْرَضالسَّيَماَواِتأَنَّيَكفَُرواالَّيِذيَنيََرأََولَْم}:تـع ـا َرتـْق

.{[30:األنبياء]يُْؤِمنُوَنأَفاََلَحّيٍَشْيٍءُكلَّياْلَماءِمَنَوَجعَْلنَافَفَتَْقنَاُهَما
السمواتوتسويةخلقتموفيها،الغازيةالمرحلةذلكبعدتأتي:ثالثا

لََهافَقَاَلدَُخاٌنَوِهَيالسَّيَماءإِلَىاْستََوىثُمَّي}:تعــالىقــالبمكوناتهــا،
ًاِئْتِيَاَوِلأْلَْرِض ًأَْوَطْوعا فِيَسَماَواٍتَسْبَعَطائِِعيَن،فَقََضاُهنَّيأَتَْينَاقَالَتَاَكْرها

ًبَِمَصابِيَحالدُّمْنيَاالسَّيَماءَوَزيَّينَّياأَْمَرَهاَسَماءُكّلِفِيَوأَْوَحىيَْوَمْيِن ذَِلَكَوِحْفظا
آيَتَْيِنَوالنَّيَهاَراللَّيْيَلَوَجعَْلنَا}و،{[11:فصــلت]اْلعَِليــِماْلعَِزيِزتَْقِديُر

نفَْضالًِلتَْبتَغُواُْمْبِصَرةًالنَّيَهاِرآيَةََوَجعَْلنَااللَّيْيِلآيَةَفََمَحْونَا بُِّكْمّمِ َوِلتَْعلَُمواْرَّي
نِيَنَعدَدَ ْلنَاهَُشْيٍءَوُكلَّيَواْلِحَساَبالّسِ .{[12:اإلسراء]تَْفِصيالًفَصَّي

ئة:رابعا ناتاإلنسانالستقبالمناسبةلتكوناألرضتهي األخرىوالكائ
فِيَهاَوبَاَرَكفَْوقَِهاِمنَرَواِسَيفِيَهاَوَجعََل}:تعالى،قالعليهاستعيشالتي
ائِِليَنَسَواءأَيَّياٍمأَْربَعَِةفِيأَْقَواتََهافِيَهاَوقَدَّيَر فمحونا}،{[10:فصلت]لِّلسَّي

هللاخلقذلكبعدثم،األرضعلىالماءظهرالمرحلةهذهوفي.{آية
العصروحسبنوع،كلزمنحسبواإلنسانوالحيواناتالنباتاتتعالى
ُ}:تعالىقالفيه،سيُخلقالذي َّي اءِمندَابَّيٍةُكلَّيَخلََقَو نفَِمْنُهممَّي يَْمِشيمَّي
نَوِمْنُهمبَْطنِِهَعلَى نَوِمْنُهمِرْجلَْيِنَعلَىيَْمِشيمَّي يَْخلُُقأَْربَعٍَعلَىيَْمِشيمَّي

ُ َإِنَّييََشاُءَماَّي ذكرناهمماواضح.{[45:النور]قَِديٌرَشْيٍءُكّلَِعلَىَّي
آياتمعتعاملالذيالسواحزعمكماليسانهالقرآنفيالكونخلقعن

األساطير،قالتهبماالقرآنليُلحقوانتقائيةوتحريفبهوىالقرآنفيالخلق
.وهواهلدينهانتصاراوترصدإصرارسابقعنذلكفعل
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عناألساطيرقولعنتكلمعندماأنهوأوهامهالسواحمغالطاتومن
خلقعنالقرآنقالهماألحقاآللهة،بفعلوفصلهماواألرضالسماءاتحاد

فكان.األمرذلكفيبينهاوبينبينهوسوىباألساطيرواألرضالسموات
ما لهم ماوكذلك}:قا لقفي كرةيتع قاحبف سماءل حدتينواألرضال المت

األرضإله”جيب“نجدالمصريةاألسطورةففي.بعدفيمابينهماوالفصل
إلهلهمافأرسل”رع“إذندونسراًبعضهماتزوجاالسماءآلهة”نوت”و

نجداإلغريقيةاألسطورةوفي.عنوةبعضعنأبعدهماالذي”شو“الهواء
الـذيالسـماءإلـه”أورانـوس“نظيرهـاتلـداألولـى،األماألرض”جيـا“

بينهماالتفريقويتماآللهة،جميعلتلدبهوتتحدالجوانبكلمنيغطيها
يةاألسطورةوفي.عنوة قومالبابل هةجسدبشطر”مردوخ“اإللهي اآلل

مة“ ياه”تعا لىالم لىاألو لىفيرفعنصفينإ سطسماء،األو ثانيويب ال
ً ً”يهوه“العبرانيينإلهيقومالتوراتيةاألسطورةوفي.أرضا بفصلأيضا
تجمعالذيالثانيوبسطسماءإلىاألولىرفعشطرينإلىاألولىالمياه
القرآنلناذكروأخيراً.آخرجانبفياليابسةمنهوبرزتجانب،فيماؤه

أَنَّيَكفَُرواالَّيِذيَنيََرأََولَْم}":بقولهاألرضعنالسماءفصلواقعةالكريم
ًَكانَتَاَواأْلَْرَضالسَّيَماَواِت أَفاََلَحّيٍَشْيٍءُكلَّياْلَماءِمَنَوَجعَْلنَافَفَتَْقنَاُهَماَرتْقا

.{"{[30:األنبياء]يُْؤِمنُوَن

إتباعاوالتالعبالتحريفيتعمدأنهالسواحكالممنواضحأوال،:أقول
أجلمنوترصدإصرارسابقعنعليهاُمصروهووأوهامه،ألهوائه
فصــلعــنقالتــهفيمــاباألســاطيروإلحاقــهوتشــويههالقــرآنفــيالطعــن

الســمواتفصــلعــنالســواحقالــهمــاإنوالحقيقــة.واألرضالســموات
لها،القرآنمخالفةعنوسكوتهباألساطيروإلحاقهالقرآنفيواألرض

كلالكون،خلقعنتضمنهاالتيالعلميةوالمعجزاتبل،عليهاوتفوقه
فيمانزيهاوالمحايداوليسللباطل،متعصبباحثالسواحبأنيشهدذلك
.الكريمالقرآنعنقاله

عنقالهفيماوتدليسهتحريفهويكشفالسواحمزاعميُبطلمماإن:ثانيا
قرآن فاءال قهوإخ ية،حقائ قهعلىوإصرارهالعلم زوراباألساطيرالحا
باتحادُخلقتاواألرضالسمواتبأنيقللمالكريمالقرآنأنهووبهتانا
وإنمااألولى؛المياهبينالفصلمنتكّوناوالبينهما،بالفصلتمثمإلهين
مادةمنأوالُخلقتا،عدمبعدواألرضالسمواتخلقتمأنهبصراحةذكر
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-الــدخانتكــّونوبــذلكوفصــلهمافتقهمــاثــمرتقــا،القــرآنســماهاواحــدة
وهذا.السابقالوهمفيبيناهاكمااألخرىالمراحلجاءتثم،-الغازات

وأباطيلأوهاممناألساطيرتلكذكرتهعماتمامامختلفالقرآنقالهالذي
فيماالمعاصرالعلميقولهمامعأخرىجهةمنويتفقجهة؛منومهازل

الكــونومــرورالعظيــم،االنفجــاربنظريــةكقولــهالكــونخلــقعــنقالــه
النجوموبقاء،الكواكبوانطفاءالملتهبة،ثمالغازية،كالمرحلةبمراحل،

إليهاأشارالمعطياتهذهوكلجيولوجية،بأزمنةاألرضومرورملتهبة،
فــيلهـاوجــودالمذهلــةرائعـةمعجــزةعلميــةبإشــاراتالكـريمالقــرآن

شرحتهاكثيرةكتبتوجدالحقائقوهذه.المقدسةالكتبفيوالاألساطير
يسوموضوعية،بعلمية كنتفصيلها،موضعهنال سواحل المتعصبال
واإلغفالالتحريفومارس،ظهرهوراءوجعلهذلككلأغفلللباطل
!!!!.وأهوائهألوهامهانتصاراباألساطيروالحاقهالقرآنحقائقلطمس

بخلقالمتعلقةالسومريةواألسطورة}:قالأنهأيضاالسواحأوهامومن
وعلى.الموضوعهذاعناإلنسانيدخطتهاأسطورةأولهياإلنسان،

لتيالمجاورة،والمناطقالمنطقة،أساطيرجرتمنوالها منهااستمدتا
كرةخصوصااألساسـية،عناصرها كوينف كرةطيـن،مناإلنسـانت وف

.{آلهةصورةعلىاإلنسانتصوير

بذلكقولهيصحوال،علمبالوكالمباطلزعمالقولذلكأوال،:أقول
ال.معلقااحتمالياقواليجعلهوإنمايجزمالأنعليهيجبكان.األسلوب

وعاصروهآخرون،بشرسبقهالسومرياإلنسانأنبماألنهقولهيصح
فقولهأيضا؛راقيةحضاراتلهموكانتالعالم،منأخرىمناطقفيأيضا

األسطورةبأنالقولأبدايصحالولذلك.تُثبتهعلميةبأدلةإاليصحال
هــذافــياإلنســانكتبهـاأســطورةأولهــياإلنســانخلــقفــيالســومرية
الشاملالبحثبعدالعلميةباألدلةالتأكدبعدإالذلكيصحوال.الموضوع

ذلكيشملأنعلىاإلنسان؛خلقعنتكلمتالتياألساطيرعنوالدقيق
السواحفعلهواليحدثلمذلكأنوبما.وباطناظاهرااألرضكلالبحث

كثيرةأساطيرُكتبتقدأنهجداالممكنفمنبهيقومأنمقدورهفيهووال
.العصرنفسفيأوالسومرية،األسطورةقبلوغيرهاإلنسانخلقعن

العقلمنوالالعلممنوليسوأهوائهأوهامهمنهوالسواحفكالموعليه
يقولوإنمالزعمه،تأييداقطعياحكمايصدرالأنعليهفكان.شيءفي
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آو.اإلنسانبخلقتتعلقأسطورةأولالسومريةاألسطورةكانتربما:مثال
أساطيرمناكتشافهاتمأسطورةأولهيالسومريةاألسطورةإن:يقول

شر قولأو.الب لى:ي يومإ ساطيرتكتشفلمال يدةأ األسطورةسبقتجد
نهالسواحعلىشاهدهوالقطعيالحكمفذلك.السومرية علمبالتكلما

.وأهوائهألوهامهانتصارا
يا خلقفكرةعنالسواحقالماعلىينطبقاألمرذلكونفس:ثان
سان كرةهذهألن.طينمناإلن بدأأوالف باألسطورةخاصةليستالم

فكرةعنتكلمتأخرىأساطيرسبقتهاقدأنهجداالممكنفمنالسومرية،
هيليستالسومريةاألسطورةأنيثبتلمأنهبما.طينمناإلنسانخلق
.طينمناإلنسانخلقعنالسواحقالهبماالقوليصحفالاألساطيرأول

معروفطينمناإلنسانخلقأنشرعاالثابتمنأنهزعمهيُبطلومما
قبلوأتباعهماألنبياءعندثمالسالم،عليهآدموهووأوالدهإنسانأولعند

بعلميتكلمولم،بهواهتكلمالسواحأنذلكمنواضح.وبعدهمالسومريين
.صريحبعقلوالشرع،وال

بخلقتتعلقأسطورةعرضعندماانه:أيضاالسواحأوهامومن
منُخلقوإنماعدممنخلقالحاليالكونأنتقللمأنهاإلىأشارالكون

وجودمنالحاليالوجودانبثاقفكرةإن}:قالثمالماء،هيسابقة،مادة
كمابالتكوين،الخاصةالتأمالتكلوتميزالمنطقة،فكرتتخللله،سابق
.واألرضالسمواتالربخلقالبدءفي}العبرانيالتكوينسفرفينجد

يرفالربوروحظلمةالغمروجهوعلىوخاليةخربةاألرضوكانت
ياهوجهفوق لى { الم ناوإ بللمهذا،يوم لميق حديثالع كرةال عدمف ال

مامادةمنالكوننشوءعنتتحدثالعلميةالتكويننظرياتفكلالمطلق،
علىالسابقالوجودفكرةالكريمالقرآنأثبتكما.سابقماووجودبدئية،
َوَكاَنأَيَّياٍمِستَّيِةفِيَواألَْرَضالسَّيَماَواِتَخلَقالَّيِذيَوُهَو}قالعندماالخلق
ْبعُوثُوَنإِنَّيُكمقُْلَتَولَئِنَعَمالًأَْحَسُنأَيُّمُكْمِليَْبلَُوُكْماْلَماءَعلَىَعْرُشهُ بَْعِدِمنمَّي
يٌنِسْحٌرإِالَّيَهـذَاإِْنَكفَُرواْالَّيِذيَنلَيَقُولَنَّياْلَمْوِت بِ أشاركما.{[7:هود]مُّم
علىأجابعندماالموضوعنفسإلىالشريفالحديثفي(ص)محمد
هووالعماء-،عماءفيكان:فقالالخلق؟يخلقأنقبلربناكانأين:سؤال
.{-الشمسوبينالناظربينيحولالذيالرقيقالغيم
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الكريمالقرآنإنأوال،منهاوأخطاء،أوهاماالقولذلكتضمن:أقول
معنىأنهوذلكوتفصيل.معناهوحددواضح،بشكلالخلقعنتكلم

هللاأفعالمنفعلوهو،،يَخلُُقَخلََق:فعلمنمأخوذ،"الَخْلق"عبارة
هللاإالالحقيقةعلىالخلقبفعليتصفوالوالخالقالخالقفهوتعالى،
ُقَوُهَوبَلَى)):تعالىلقولهتعالى، يُماْلَخالَّي ُذَِلُكُم))و،((81:يس()اْلعَِل َّي

أَيُّمَهايَا))،و((62:غافر()تُْؤفَُكوَنفَأَنَّيىُهَوإِالَّيإِلَهَالَّيَشْيٍءُكّلَِخاِلُقَربُّمُكْم
ِنِْعَمَتاْذُكُرواالنَّياُس َِغْيُرَخاِلٍقِمْنَهْلَعلَْيُكْمَّي َنيَْرُزقُُكمَّي السَّيَماِءّمِ

ِمنيَْدُعوَنَوالَّيِذيَن))و،((3:فاطر)تُْؤفَُكوَنفَأَنَّيىُهَوإِالَّيإِلَهَاَلَواأْلَْرِض
ِدُوِن ًيَْخلُقُوَنالَّ دُونِِهِمنَواتَّيَخذُوا))،و[((20:النحل]يُْخلَقُوَنَوُهْمَشْيئا
ًيَْخلُقُوَنالَّيآِلَهةً [((.3:الفرقان]يُْخلَقُوَنَوُهْمَشْيئا

بعدالشيءإيجاديعنىأنهالَخْلقبفعلالمتعلقةاآلياتتلكمنواضح
بدليل.قبلمنمخلوقةكانتمادةمنأوعدممنإما،موجودايكنلمأن

ًأََرادَإِذَاأَْمُرهُإِنَّيَما)):تعالىقوله ،((82:يس)فَيَُكوُنُكْنلَهُيَقُوَلأَْنَشْيئا
َعلَىاْستََوىثُمَّيأَيَّياٍمِستَّيِةفِيبَْينَُهَماَوَماَواأْلَْرَضالسَّيَماَواِتَخلََقالَّيِذي))و

ْحَمُناْلعَْرِش خلقهاسبحانهأنهيقلفلم،((59:الفرقان()َخبِيراًبِِهفَاْسأَْلالرَّي
بعدخلقهاالتيالحيةالكائناتعنتكلمعندمالكنهمخلوقة،كانتمادةمن

منخلقهاانهإلىأشارفإنهوالجنواإلنسانكالحيوانعدممنالكونخلق
ُ)):فقالقبل،منمخلوقةكانتمادة َّي اءِمندَابَّيٍةُكلَّيَخلََقَو نفَِمْنُهممَّي مَّي

نَوِمْنُهمبَْطنِِهَعلَىيَْمِشي نَوِمْنُهمِرْجلَْيِنَعلَىيَْمِشيمَّي أَْربَعٍَعلَىيَْمِشيمَّي
ُيَْخلُُق َإِنَّييََشاُءَماَّي )قَِديٌرَشْيٍءُكّلَِعلَىَّي نور( (45:ال )و،( الَّيِذي)
ََخلَقَهَُشْيٍءُكلَّيأَْحَسَن نَساِنَخْلَقَوبَدَأ َوَخلََق))و،((7:السجدة)ِطيٍنِمناإْلِ
اِرجٍِمناْلَجانَّي نمَّي ((.15:الرحمن()نَّياٍرّمِ

فيمنظورابنقولمنها،اللغة،معاجمعليهنصتالمعنىذلكونفس
خالقتعالىهللاصفاتومن)):العربلسان هذهتجوزوالوالخالَّيقال

بعدجميعهااألَشياءأَوجدالذيوهووجلعزهللالغيروالالمباألَلفالصفة
وُجودُهامنهماتقديرباْعتبارفهوالتقديرالخلقوأَصلموجودةتكنلمأَن

ابتِداعالعربكالمفيوالَخْلُقخالٌقالتقديرَوْفِقعلىلإِليجاِدوباالعتبار
غيرعلىُمْبتَِدئهفهوهللاخلَقهشيءوكلإِليهيُسبقلمِمثالعلىالشيء

.((الخالقينأَحسنهللاتباركواألَمرالَخلقلهأاَلإِليهُسبقمثال
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خلقهللاأنصراحةذكرقدالكريمالقرآنفإنكذلك،األمرأنوبما
دونمنابتداءخلقهوإنماسابقة،مادةمنخلقهأنهأبدايقلولم،الكون
لهوالأبدا،ماءمنخلقهأنهيقللمأنهكما.عدممنخلقهأنهأيمادة،
مراحلفيومرخاصاخلقاخلقهوإنماالعرش،عليهالذيبالماءعالقة
مابينالسواحفعلكماتشابهإيجاديصحفالوعليه.طويلةُمددادامت

.المقدسوالكتاباألساطيرتلكذكرتهماوبينالكونخلقعنالقرآنقاله
منخلقهوإنماسابقة،مادةمنالكونخلقهللاأنيقللمالقرآنفإنوعليه

فالشيء،كل،وخالقسواهأزليوالالخالقهوسبحانهأنهوبما.عدم
.عدممنيخلقأنهشك

العدممنالخلقفكرةيقبلالالحديثالعلمبأنالسواحقولإن:ثانيا
فأما.علماوالعقالوالأعاله،بيناهكماشرعاصحيحاليسفهوالمطلق،

منمخلوقاتهالخالقيخلقأنمنيمنععقليمانعأييُوجدالفإنهعقال
شيءكلوعلى،الخالقهوأنهوبما.ُمستحيالوليسُممكنأمر،فهوعدم
كانما،وإالغيرهمنوعدممنيخلقأنعلىقادربالضرورةفإنه،قدير
طبيعيوتماماوعاديمعقولأمرأنهبل،خرافياأمراليسوهذا.خالقا
القولهيالخرافةإنما،وعدممنالخلقعلىقادراالخالقيكونبأنجدا
لكن.عدممنيخلقأنعلىقادرالمخلوقأنأو،نفسهيخلقالمعدومبأن

منالخلقعلىقادرسبحانهفإنهتعالى،هللبالنسبةتماماُمختلفاألمر
.خالقاكانماإالوعدم،

أزليته،وعدمالعالمبخلققالأنهكماالمعاصرالعلمفإنعلماوأما
فيمكانتهالهاأيضاهيأصبحت-الشيءمنأي-عدممنالخلقفكرةفإن
:))النبيحسبمنصورالفيزيائييقولوعنهاالحديثة،الفيزياءعلم

كانوابعدما،اآلنالفيزياءعلماءعنهايتحدثمذهلةنتيجةمنوياليتها
طبعاصحيحهذا،وتُستحدثوالتفنىالوالطاقةالمادةإن:يقولونقديما

فهناكاإللهيالخلقطورفيأما،-الخلقبعدأي-التسخيرطورفي
((أخرىجهةمنعدممنوالخلق،جهةمنفيكونكن:أحدهماقانونان،

هوهناالزمانألنسابقزمنإلىمطلقايحتاجالعدممنوالخلق.
فييُسمىماهوو،الخلقبدايةعندفيزيائيالهوجودالذهنيافتراض
((طاقةأولمادةحاجةدونالزمكانفيكميةقفزة))بأنهالحديثةالفيزياء

.
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،والخلقزمنبالعدممنالخلقبينالتمييزيجبأنه:أيضاوقال
والخلق،سابقةمادةمنالخلقهوو،ثابتةبقوانينالُمسخراإللهيباألمر
.لطاقةالو،لمادةالولزمانيحتاجال،وفيكونكن:بـإاليتمالاألول

يصبحالخلقمنالنوعهذايُوجد،وعندمازمنالفيشيءالمنخلقفهو
في–الخاضعالتسخيرطورفيهوالذيالخلقمنالثانيللنوعخاضعا
كبارأحدوقال.العلماءيدرسهاثابتةمحددةلمقادير-والزمانالمكان

العاديةلقوانينناتخضعالالعظيماالنفجارلحظةإن)):الفيزيائيين
.((عدممنبالخلقلناتُوحيألنها،الفيزيائية

للقانونيخضعالالكونخلقأنالطائيباسلمحمدالفيزيائيوذكر
منتستحدثوالتفنىالالمادةإن:يقولالذيالحراريةللديناميكااألول
هذا))وعدم،منالخلقببدايةوالبالخالق،يتعلقالالقانونهذاألن.عدم

األولىاللحظةهيواحدةلحظةفيإالالحاالتجميعفيصحيحالقانون
تقررهماوهذا...القانونهذاخرقتمبالذاتاللحظةهذهفي.الكونلخلق

قانونفهو((....محضعدممنحصلفالخلقإذن...المعاصرةالفيزياء
عدبالكونيتعلق قهب كان.بهومحكومخل قانونهذاف المخلوقات،منال
يخلقأنيستطيعآخرمخلوقوالاإلنسانفالالخالق،الالمخلوقيخص

قادرالوحيدهوالخالقوإنما،شيئا قانونوهذا.الخلقعلىال شاهدال
الالمادةبأنيقولالقانونألن.عدممنالخالقخلقهالكونأنعلىقطعي

أنيستطيعالفهوالمادة،معتعاملهفيلإلنسانبالنسبةعدممنتستحدث
أنعلمياالثابتمنانهبمالكنعدم،منيخلقهاأويستحدثهاأنواليفنيها
فهذاالصفر،منبدأوالذيالكبيراالنفجارحدثعندماعدممنُخلقالكون
مادةمنيخلقهولمعدم،منالكونخلقوتعالىسبحانهالخالقأنيعني

.مسبقاموجودة
بأنقالالقرآنفالالسواح،زعمكماليساألمرأنذلكمنواضح

لتيواآليات.العلموالسابقة،مادةمنُخلقالكون علىبهااستشهدا
عدم،منالخلقإمكانيةنفىالمعاصرالعلموالزعم،كماليستزعمه
.بهوقالقررهوإنما

فهــوزعمــهلتأييــدالســواحبــهاستشــهدالــذيالنبــويالحــديثوأمــا
عليه-النبيفيهيقولصحيحآخرحديثإلىيرجعأنعليهوكان.ضعيف
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الماءعلىعرشهوكانغيرهشيءيكنولمهللاكان}:-والسالمالصالة
الحديثوهذا.{...واألرضالسمواتوخلق،شيءكلالذكرفيوكتب،

.سابقاخلقهاقدكانمادةمنأوعدم،منيخلقتعالىهللاأنعلىشاهد
ويذكره؟؟،إليهيرجعلمالسواحفلماذا.معهشيءوالكانسبحانهأنهبحكم
.يجهله؟كانأمقوله،يؤيدالألنهأهملهفهل

نهأيضاالسواحأوهامومن لدينيالنصسلطةعنُسئلعندماأ ا
رأييفيالدينيالنصسلطةإن}:بقوله،مطلقانفاها-وغيرهاإلسالمي–

النص،للنصفهمهوكيفيةاإلنساني،للعقلهيالحقيقيةفالسلطةخرافة،
وهذههنا،بهاالتوسعأستطيعالألسبابإشكالينصبطبيعتهالمقدس

المعانيعنالبحثأجلمنالُمفسرعقلتدخلتستدعيالتيهياإلشكالية
.{كثيرةوهياإلشكالمواضعخلفالكامنة

ندجاحدأوجاهل،إاليقولهالالجوابذلك:أقول صاحبأو،معا
لهمقدسغيرأومقدسنصأيأنقطعاالثابتمنأوال،ألنه.هوى
بغضوتأثيره،وصدقهقوتهومدىومضمونهقائلهمنتأتيهذاتيةسلطة
واحدامعنىإاليحتملالواضحاُمحكماكانفإنوقوتها،قيمتهاعنالنظر
ألنهبه،التالعبوالتحريفهلهيصحوالبمحكمهاألخذالعقلعلىيجب
وتحريفهبهوالتالعبمحكمهتركالعلموالالعقلوالالشرعمنليس

أوجهعدةويحتملمحكماليسالنصكانإنوأما.القارئهوىحسب
وجوههعنويبحثصحيحافهماطبيعتهعلىيفهمهأنالعقلعلىفيجب

النصفيإشكاالتتوجدالالمنهجوبهذافيه،ليسمايُحملهوالالمحتملة
فإنالحالتينوفيالنص؛منالالمفسرمنفهيوجدتإنوإنماالديني،
والبها،األخذعليهويجبالقارئعلىويفرضهاالذاتيةسلطتهلهالنص
ذلكيخالفومنالسواح،زعمهماخالفوهذا.عليهاالخروجلهيحق
موضوعيةقراءةيقرأهاوالومذهبيتهومصالحهبهواهالنصوصيقرأفهو

.أخرىجهةمنبهواهاإلشكاالتيُثيرالذيوهوجهة،مننزيهةعلمية
سواحفزعم فةوهوىوهمال لىودعوة،وخرا بالنصوصالتالعبإ

هوأنهأخرىناحيةمنوتناسىناحية،مناإلشكاالتبدعوىوتحريفها
وليسحقيقةأنهعلىلنافقدمه،الزعمذلكقالعندمازعمهنقضنفسه

نصهوالذيرأيهعلىزعمهيطبقأنعليهيفرضالعلمأنمعخرافة،
سلطةلهأنعلىرأيهلنافقدمذلك،يفعللملكنه.مطلقةحقيقةوليسأيضا
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خرافة،الدينيالنصسلطةتكونفلماذا.الدينيالنصعنالسلطةونفى
قةالسواحنصويكون لدينيالنصسلطةتنقضحقي نصلكلأنمعا
انتصاراوالظنونواألوهامباألهواءالتفكيرإنه.!!بالضرورة؟؟سلطته

.!!والمذهبياتللمصالح

فهو-السواحبكالمأوالالمقصودوهو-الكريمللقرآنبالنسبةوأما
ومضامينهاقائلهامنأتتهشك،دونمنالذاتيةسلطتهالهانصوصهكتاب

،متشابهاتوأخرى،محكماتآياتأخرىناحيةمنوتضمنناحية؛من
ْحَكَماٌتآيَاٌتِمْنهُاْلِكتَاَبَعلَْيَكأَنَزَلالَّيِذَيُهَو}:تعالىلقوله اْلِكتَاِبأُمُّمُهنَّيمُّم
اُمتََشابَِهاٌتَوأَُخُر َّيبِعُوَنَزْيٌغقُلُوبِِهْمفــيالَّيِذيَنفَأَمَّي اْبتِغَاءِمْنهُتََشابَهََمافَيَت
ُإِالَّيتَأِْويلَهُيَْعلَُمَوَماتَأِْويِلِهَواْبتِغَاءاْلِفتْنَِة اِسُخوَنّ آَمنَّيايَقُولُوَناْلِعْلِمفِيَوالرَّي

ْنُكلٌّلبِِه نِدّمِ لكن؛{[7:عمرانآل]األْلبَاِبأُْولُواْإِالَّييَذَّيكَّيُرَوَماَربِّنَاِع
فّسروإنماُملغزة،ُمغلقةُمبهمةُمتشابهاتهتبقلمأخرىجهةمنالقرآن

فكانــت.أخــرىمواضــعفــيأوالموضــعنفــسفــيبمحكماتــه،متشــابهاته
ُمفصلَحكيمُمحكمكتابكلههوالنهايةفيالكريمالقرآنأنالمحصلة

لَْتثُمَّيآيَاتُهُأُْحِكَمْتِكتَاٌبالَر}:تعالىقال.بنفسهنفسهيفسرُمبَيّن ِمنفُّصِ
بَْيِنِمناْلبَاِطُليَأْتِيِهاَلَعِزيٌزلَِكتَاٌبَوإِنَّيهُ}و،{[1:هود]َخبِيٍرَحِكيٍملَّيدُْن
ْنتَنِزيٌلَخْلِفِهِمْنَواَليَدَْيِه فإنذلكومع.{[42:فصلت]َحِميٍدَحِكيٍمّمِ

كماالكريمالقرآنفهميرفضونكالسواحاألهواءوأهلالقلوبمرضى
ـر ـهفـس ـه،نفـس ـابنفـس ـىيُصــرونوإنـم ـهعـل ـأهوائهمفهـم ومصــالحهمـب

حريفيالتأويل،فيُمارسون سيرالت قرآنلتف هوائهمحسبال ياتأ فيلغا
.نفوسهم

لذلك همفيالمزعومةاإلشكاالتفإنو قرآنف كريمال ليستهيال
شكاالت ية،إ ماحقيق شكاالتهيوإن باععدمسببهاُمتوهمةإ هجإت المن

قرآنفهمفيالصحيحالعلمي نهمنهجوهو،ال قرآنبي :بقولهالكريمال
ِفِييَُجاِدُلَمنالنَّياِسَوِمَن} نِيٍرِكتَاٍبَواَلُهدًىَواَلِعْلٍمبِغَْيِرَّي :الحج]مُّم
فيالتحريفيالتأويلبممارسةإماالقرآنفهمفياالنحرافويحدث.{[8

وإماوالمذاهب،والمصالحاألهواءحسبالشرعيةالنصوصمنالتعامل
اإلشكاالتفحكايةبيناهكمااألمرأنوبما.العلموقلةالفهمضعفبسبب
فيإشكاالتهيوإنماأبدا،القرآنفيلهاوجودالالسواحزعمهاالتي
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الكريمالقرآنفهمفيالسليمالمنهجعنالمنحرفينالمفسرينونفوسعقول
.وتفسيره

تهالسواحأوهامومن نهوضالالته،وخرافا يانعنقالأ ذاتاألد
يتصلهللابأنآمنَّياإذاالحقيقة،وفي}:الوضعيةواألديانالسماوياألصل
ناذلكالستتبعمختارين،أشخاصطريقعنبالبشر علىهللابأنإيمانُ
الفواصليذيبوهذا–األرضعلىاإلنسانظهورمنذبالبشردائماتصال

كلهااألديانأنفإما":وضعية"وديانات"سماوية"دياناتيُدعىمابين
.{!كلهاوضعيةأنهاوإماسماوية،

مزاعمتلـك:أقـول تتضـمنوهـيوأهوائـه،والسـواحأوهـاممنهـيال
بأنآمنَّياإذا"قولهإنأوال،ألنه.الوجودبوحدةالسواحاعتقادإلىاإلشارة

ماوإالواألنبياء،بالنبوةيؤمنالالسواحبأنيُوحي..."بالبشريتصلهللا
أنكما.الزائفقولهعليهوبنىمنهوانطلقكمقدمةالفرضذلكفرض
والعنه،المسؤولوننحنوالبأيدينا،أمرهوليسواألنبياءبالنبوةإيماننا

متىويوقفهيشاء،متىيبدأهتعالىهللابيدأمرهووإنمانحن،أوجدناه
ُ}:سبحانهقال،المصطفينعبادهمنيشاءفيمنويجعلهيشاء، أَْعلَُمّ
َإِنَّي}،و{[124:األنعام]ِرَسالَتَهُيَْجعَُلَحْيُث ًآدََماْصَطفَىّ َوآَلَونُوحا

ا}،و{[33:عمرانآل]اْلعَالَِميَنَعلَىِعْمَراَنَوآَلإِْبَراِهيَم دٌَكاَنمَّي أَبَاُمَحمَّي
نأََحٍد َجاِلُكْمّمِ ُسوَلَولَِكنّرِ ِرَّي يَنَوَخاتََمَّي َُوَكاَنالنَّيبِيِّ ًَشْيٍءبُِكّلَِّي َعِليما

:مخلوقاتهمنأحدبيدوليسوحدههللابيدالنبوةفأمر.{[40:األحزاب]
يفرضأنألحديحقوالعباده،منيشاءلمنواختياًراوانتهاًء،ابتداًء
ليستفالنبوةوعليه.السواحفعلكماغيرهاوالالنبوةفيرأيههللاعلى

هللامشيئةحسبمؤقتاتصالهيوإنماالسواح،زعمكمادائمااتصاال
له،وحكمة هذاوعد سلبالفترةَخّصول ينُر سىب عليهماومحمدعي
لَُكْميُبَيُِّنَرُسولُنَاَجاءُكْمقَْداْلِكتَاِبأَْهَليَا}:تعالىلقولهوالسالم،الصالة

َنفَتَْرةٍَعلَى ُسِلّمِ بَِشيٌرَجاءُكمفَقَْدنَِذيٍرَوالَبَِشيٍرِمنَجاءنَاَماتَقُولُواْأَنالرُّم
َُونَِذيٌر ّ بخاتمالنبوةختمذلكبعد،ثم{[19:المائدة]قَِديٌرَشْيٍءُكّلَِعلَىَو

ا}وسلمعليههللاصلىمحمداألنبياء دٌَكاَنمَّي نأََحٍدأَبَاُمَحمَّي َجاِلُكْمّمِ َولَِكنّرِ
ُسوَل ِرَّي َُوَكاَنالنَّيبِيِّيَنَوَخاتََمَّي ًَشْيٍءبُِكّلَِّي وبما.{[40:األحزاب]َعِليما

مساوية-الوضعية-األرضيةاألديانتكونأنيُمكنفالكذلك،األمرأن
باطلزعمفهذاالنوعين،بينالفوارقتذوبأنوالالسماوية،للرساالت
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هووالهللا،عندمقبولهووالحقيقيا،ديناليساألرضيالدينألن.قطعا
فةللشرعمخالفزائفمتهافتباطلالسواحفكالمإلهي؟وحي مخال

.وتدليسوتحريفوعنادبجحودصريحة
مخالفباطلالسواحزعمأنوتبين،قررناهكمااألمرأنبما:ثانيا

قع،هللالـدين ماذاالسـماوية؛الرسـاالتبتوقفيشـهدالـذيوللوا قالـهفل
ذلكقالالسواحأنالراجح.وواقعا؟؟شرعاصحتهعدميعلموهوالسواح

بوحدةاعتقادهمنانطلقوإنماعلم،والعقلوالشرعمنانطالقاليس
وبما.هللاهووالكونالكونهووهللاهللا،إالموجودالأنهوتعنيالوجود،

منالطبيعةفيويحدثنراهمافكلبهالقائلينزعمحسبكذلكاألمرأن
للبشرتظهرلكنها،هللاهيبلهلل،وامتداداتأشكالهيوأفعالكائنات

خرافةحسبكذلكليستلكنهابذاتها،وقائمةمخلوقةتراهاكماأنهاعلى
واألديــانالعقائــدكــلتكــونالخرافــةهــذهمــنوانطالقــا.الوجــودوحــدة

وهذه.تتوقفوالتتحولوالتتغيروالهللا،هيألنهاصحيحةوالمذاهب
لراجحلكنوعلما،وعقالشرعاباطلةأنهاشكالالخرافة السواحأنا

كمحيالمسلمينصوفيةمنالوجودبوحدةالقائلينطريقةعلىبهايؤمن
سبقمامنهاكتبهمنكثيرفيالوساحعليهأثنىالذيعربيابنالدين
نهكماجهة،منذكره يانمناقشتهموضعهناليسأ قادهبطالنوب اعت

.أخرىجهةمنالوجودوحدةبخرافة

نهأيضاالسواحأوهامومن قد}:قالأ طريقهودينكلَّيأنأعت
دينمنما.آخردينلكّلِماالمشروعيةمنبالتالي،ولههللا،إلىللوصول

كر قةيحت خرالحقي ها؛زاغوآ يناالختالفوماعن يانب مرسوىاألد أ
.{والشعوبواألممالجماعاتبينالثقافيالتباينيقتضيه

ئه،والسواحأوهاممنهيالمزاعمتلك:أقول إاليقولهاوالوأهوا
اعتقادإلىاإلشارةتتضمنوهيهوي،صاحبأومعاند،جاحدأوجاهل،
طريقهودينكلبأنقولهإنأوال،ذلكوتفصيل.الوجودبوحدةالسواح

هواألخرى،األديانمنلغيرهماالمشروعيةمنولههللا،إلىللوصول
علىالعلميالدليليقيمأنعليهيجبكانأيضا،وباطل،دليلبالزعم

ليستفهيوأهوائه،وظنونهرغباتهعلىاعتمادهيصحوالزعمهصحة
المنطقذلكبنفسردهاويُمكنأحدعنهايعجزوالإليها،يُحتكمعلميةأدلة

كلبأنتقولقطعيةحقيقةوقلبينفسيفيأجديإني:مثالفيُقالالذاتي؛
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ينقضأنأحديستطيعفهل.هللاعندمعتبرفقطواحددينإالباطلة،األديان
فيويصبحيستطيع،لنطبعا،!!السواح؟؟منهجمنانطالقاالقولهذا

منليسوهذا.كذباأوصدقاقلبهفييجدهبمايحتجأنإنسانأيإمكان
باألدلةإاليقومالوالعلموظنون،وأوهامأهواءهووإنماشيء،فيالعلم

األمرأنوبما.ذلكبكلأوالعلم،أوالعقل،أوالوحي،منالصحيحة،
فزعمهالعلم،والالعقلوالالوحيمنبدليلزعمهيؤيدلموالسواحكذلك،

.يصحال

الُمجردالذاتيباالعتقادعليهاالستدالليصحالالسواحزعمأنوبما
لدليلعن الثابتفمننفسها،باألديانأيضاباطلزعمهفإنالصحيح،ا

يانأنقطعا فةوحديثاقديمااألد هافيمامختل فروع،األصولفيبين وال
األخرى،األديانينكردينوكل.جداكثيرةتناقضاتبينهافيماومتناقضة

أنيُمكنفالكذلكأنهاوبما.الشديدبالعقابويتوعدهبهيؤمنالمنويكفر
.عندهومقبولةهللاإلىموصالصحيحاطريقاكلهاتكون

أنهوهللا،إلىموصالطريقايُمثلدينكلبأنأيضازعمهيُبطلومما
كليقبلتعالىهللابأنيُثبتصحيحدليلإلىيحتاجوتقريرهبذلكالقول

هللاأنالمحتملمنألنه.إليهموصالطريقابأنكلهاجعلهاوأنهاألديان
وبما.رسلهبهوأرسلارتضاهالذيالدينفقطيقبلوإنما،يقبلهاالتعالى

سواحأن بتبدليليأتلمال لك،يث فيذ يسفزعمهوهواه،بظنهواكت ل
العلمأوالعقل،أوالشرع،منصحيحبدليلأتىإذاإاليصحولنصحيحا،

.منهبأمرهللاإلىموصلطريقهودينكلأنيُثبت

علىدينهينزلتعالىهللاأنشرعاوالعقاليصحالانهأيضايُبطلهومما
لهمساويةالباطلةاألديانتكونثمسواهدينايقبلالبأنهويُخبرهمالبشر

كانتفلووعليه.وتعالىسبحانهإليهموصالطريقاوتكونهللاعندومقبولة
قااألديانكل يرسلبأنمعنىفالتعالىهللاإلىوموصالصحيحاطري

نهعليهموينزلالرسل نهوبمابتبليغه؛ويأمرهمدي نزلأ نهأ وأرسلدي
فالشكالنار،إلىفمصيرهبهمكفرومنسواه،يقبلالبأنهوأخبرنااألنبياء

قال.عندهمقولةوليستهللاإلىموصالطريقاليستاألخرىاألديانأن
ًاإِلْسالَِمَغْيَريَْبتَغَِوَمن):تعــالى ِمَناآلِخَرةِفِيَوُهَوِمْنهُيُْقبََلفَلَنِدينــا

يَنإِنَّي)،و([85:عمرانآل]اْلَخاِسِريَن لدِّ ندَا ِِع اْختَلََفَوَمااإِلْسالَُمّ
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ًاْلِعْلُمَجاءُهُمَمابَْعِدِمنإِالَّياْلِكتَاَبأُْوتُواْالَّيِذيَن ِبِآيَاِتيَْكفُْرَوَمنبَْينَُهْمبَْغيا ّ
ِفَإِنَّي [(.19:عمرانآل]اْلِحَساِبَسِريُعّ

يا سواحزعمإن:ثان نهال ينالبأ كرد يانكلوانالحقيقـة،يحت األد
يهوشاهدقطعاباطلقولهوصحيحة، نهعل قدبأ .الوجودبوحدةيعت
ثالثةعلىهيوالبطالنالصحةجهةمناألديانكلأنهوذلكوتفصيل

واحدأوصحيحة،كلهاأوباطلة،كلهاتكونأنإما:لهارابعالاحتماالت
ها ها.صحيحمن هافكون مالهذاباطلةكل ما.ُممكناحت هاوأ هاكون كل

األصولفيبينهافيمامتناقضةاألديانتلكألنمستحيل،فهذاصحيحة،
صحيح،بينهامنواحددينوجودوأما.بينهاالجمعيُمكنوالوالفروع

الثانيوسقطوالثالث،األولاالحتمالعندنايبقىوهنا.أيضاُممكنفهذا
ونقدهمااآلخريّناالحتماليّنبدراسةنقومذلكبعدثم.السواحبهقالالذي

بدونالنتيجةوستكون.وموضوعيةوتجردحيادوبكلوالعلمالعقلبميزان
ألنقطعاثابتأمروهذا.اإلسالمدينهوصحيح،منهاواحداديناأنشك

يانكلعلـىيتفـوقاإلسالم نهاألد ينبأ طرةالعقـلد والوالعلـم،والف
كتاباويملكجهة؛منالكريمالقرآنفيأخطاءوالمتناقضاتوالخرافات
بههللاتحدىالعلوم،مجاالتكلفيلهانهايةالومعجزاتهمذهال،معجزا
حاالبالعجزعليهموحكمفعجزوابمثلهيأتواأنعلىمعاوالجناإلنس

أنجن،،والشيطانوالأمة،والجامعة،والإنسانيستطعفلمومستقبال
فيهأُلفتاألمروهذا.الكريمالقرآنمثلبكتابيأتيبأنالتحديعلىيرد
.تفصيلهموضعهناليسجداكثيرةكتب

والصحةالحقيقةيحتكراإلسالمدينأنشكفالكذلك،األمرأنوبما
وستبقىتتعددالالواحدةالحقيقةألنيحتكرهاأنويجب.شكدونمن

تتكرر،والتتعددالالمعينةالواحدةالحقيقةلكنكثيرة،والحقائق.واحدة
صحيحةتجعلهاالجانبيةجزئيةحقائقعلىوالمذاهباألديانواحتواء

أنيُمكنوالبداخلها،هامشيةحقائقوجودينفعهاوالباطلةأصولهاألن
.صحيحةتصبح

التباينيقتضيهأمرسوىاألديانبيناالختالفوما"قولهأما:ثالثا
غشوفيهباطلزعمفهو،".{والشعوبواألممالجماعاتبينالثقافي

تجمعأنيُمكنالوالتياألديان،بينالكثيرةللتناقضاتوتهوينوتدليس
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لدينصريحةمخالفةهوهذاوزعمه.صحيحةكلهاتجعلهاأنوالبينها،
عندوالمقبولالوحيدالحقالدينهواإلسالمبأنمراراأكدالذياإلسالم

هللاعندمقبولةغيرمتهافتةزائفةأديانهياألخرىواألديانتعالى،هللا
.ُمحرفةمتهافتةزائفةفكلها،أرضياأوسماوياأصلهاكانسواءتعالى،

يَنإِنَّي:)تعالىقال ِِعندَالدِّ ِمنإِالَّياْلِكتَاَبأُْوتُواْالَّيِذيَناْختَلََفَوَمااإِلْسالَُمّ
ًاْلِعْلُمَجاءُهُمَمابَْعِد يا ِبِآيَاِتيَْكفُْرَوَمنبَْينَُهْمبَْغ ِفَإِنَّيّ اْلِحَساِبَسِريُعّ

ًاإِلْسالَِمَغْيَريَْبتَغَِوَمن)و([19:عمرانآل] فِيَوُهَوِمْنهُيُْقبََلفَلَنِدينا
ِيُْؤِمنُوَنالَالَّيِذيَنقَاتِلُواْ)و،([85:عمرانآل]اْلَخاِسِريَنِمَناآلِخَرةِ ّ بِا

ُموَنَوالَاآلِخِربِاْليَْوِمَوالَ َمَمايَُحّرِ َُحرَّي يَنيَِدينُوَنَوالََوَرُسولُهُّ اْلَحّقِِد
:التوبة]َصاِغُروَنَوُهْميٍَدَعناْلِجْزيَةَيُْعُطواَْحتَّيىاْلِكتَاَبأُوتُواْالَّيِذيَنِمَن
يَنَواْلُمْشِرِكيَناْلِكتَاِبأَْهِلِمْنَكفَُرواالَّيِذيَنيَُكِنلَْم)،و([29 َحتَّيىُمنفَّكِ

[(.1:البينة]اْلبَيِّنَةُتَأْتِيَُهُم

للوحيمخالفةفهيبصحيحة،ليستأنهاالمزاعمتلكمنيتبينوبذلك
يؤمنأنهجداالراجحمنألنهتعمدابهاقالالسواحلكنوالعلم،والعقل
بينتسويتهألن.معهاتنسجمومزاعمهالوجود،وحدةوجنونيةبخرافة
:وقوله،-اإلسالمدين–اإللهيللوحيومخالفتهاتناقضاتهارغماألديان

بيــنالثقــافيالتبــاينيقتضــيهأمــرســوىاألديــانبيــناالختــالفومــا"
هوهللابأنالوجود،بوحدةاالعتقاديتضمن،{والشعوبواألممالجماعات

كذلكاألمرأنوبما.الوجودوحدةخرافةحسبهللاهووالكونالكون،
ذلككلوفسادوظلمحقمنالبشروحياةالطبيعةفينراهماكليكون

لتيالوجودوحدةمظاهرمنمظهرألنهوسليمصحيح حسبهللاهيا
.!!!!!الوجودبوحدةالقولخرافة

نهأيضاوضالالتهالسواحأوهامومن واليهوديةالوحيعنقالأ
فلماذاوالناس،هللابينقائمةًحقيقةًالوحيكانإذا}:واإلسالموالنصرانية

لكيالبشريةتاريخمنالمتأخرالوقتهذاحتىينتظرأنهللاعلىكان
هللامعرفةلنفسهمنهاكلٌّليحتكرأديانثالثةخاللمننفسهعنيعلن

انقطاع،دونمتصالًالوحيهذاكانفقدحقيقة،الوحيكانإذا!الحق؟
شر فةكل–الـدينيتاريخهمعبرهللاعرفواجميعًاوالب ماثقا سبب يتنا

الدينمحيييقولالموضوعهذافي.الثقافياالرتقاءسياقفيووضعها
بهفيعربيبن بوداتكلَّيإنالحكمفصوصكتا لتيالمع ها هاتوجَّي إلي

ألسماء"مجاٍل"غيرالحالواقعفيتكنلمومكان،زمانكّلِفيالبشر،
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هللاألنالحق،هللامعرفةإلىطريقًاإاليكنلمبالعبادةإليهاالتوجهوإنهللا،
ًَوبِاْلَواِلدَْيِنإِيَّياهُإِالَّيتَْعبُدُواْأاَلَّيَربُّمَكَوقََضى):العزيزكتابهفيقال اإِْحَسانا إِمَّي

لَّيُهَماَوقُلتَْنَهْرُهَماَوالَأُّفٍلَّيُهَماتَقُلفاَلَِكالَُهَماأَْوأََحدُُهَمااْلِكبََرِعندََكيَْبلُغَنَّي
ًقَْوالً ".إياهإالتعبدواأالربكوأَمَر"يقل،ولم([23:اإلسراء]َكِريما
فيللحقفإن":إليهالنهايةفيمآلُهاهللالغيرهذه،والحال،"عبادة"فكل
فيهللاغيرُعبِدَفما.يجهلهَمنويجهلهيعرفهَمنيعرفهوجًهامعبودكّلِ
كلَّيهااألديانبأنبقوليأعنيهماهذا[الفصوصعربي،ابن]."معبودكّلِ
.{وضعيةتكونأوسماويةًتكونأنإما

أوهوى،صاحبأو،جاهلإاليقولهاالوأهواءأوهامتلك:أقول
بتحريفقائلهاعلىتشهدمتهافتةزائفةمزاعموهي.الوجودبوحدةقائل

معهتعاملهفياالنتقاءوممارستهبهوتالعبهالكريمالقرآنقالهماوإغفال
.هواهحسب

والانقطع،والتأخراإللهيالوحيأنصحيحاليسأوال،ذلكوتفصيل
تاريخعبر–فقطتمثل وإنماقطعا؛باطلزعمفهذاأديان،ثالثةفي-ال

البشرزمنمنذاألنبياءهللاأرسلوقدتأخر،والينقطعلماإللهيالوحي
جديدة،ألديانواختالقهموانقسامهماختالفهمبعدإرسالهمواستمراألولين

قالنذير،فيهوخالإالأمةمنوما.وتحريفهتعالىهللالدينومقاومتهم
ةًالنَّياُسَكاَن>>:تعالى ًأُمَّي ُفَبَعََثَواِحدَة ِريَنالنَّيبِيِّيَنّ َوأَنَزَلَوُمنِذِريَنُمبَّشِ
يِهاْختَلَفُواْفِيَماالنَّياِسبَْيَنِليَْحُكَمبِاْلَحّقِاْلِكتَاَبَمعَُهُم يِهاْختَلََفَوَمافِ إِالَّيفِ
ًاْلبَيِّنَاُتَجاءتُْهُمَمابَْعِدِمنأُوتُوهُالَّيِذيَن يا ُفََهدَىبَْينَُهْمبَْغ ِلَماآَمنُواْالَّيِذيَنّ

ُبِإِْذنِِهاْلَحّقِِمَنفِيِهاْختَلَفُواْ ّ ْستَِقيٍمِصَراٍطإِلَىيََشاُءَمنيَْهِديَو :البقرة]مُّم
213]> >،و< ٍةُكّلِفِيبَعَثْنَاَولَقَْد> ُسوالًأُمَّي َاْعبُدُواْأَِنرَّي َواْجتَنِبُواّْ

ْنفَِمْنُهمالطَّياُغوَت َُهدَىمَّي ْنَوِمْنُهمّ فِيفَِسيُرواْالضَّياللَةَُعلَْيِهَحقَّيْتمَّي
بِيَنَعاقِبَةَُكاَنَكْيَففَانُظُرواْاألَْرِض إِنَّيا>>،و<<[36:النحـل]اْلُمَكذِّ
ْنَوإِنَونَِذيراًبَِشيراًبِاْلَحّقِأَْرَسْلنَاَك ٍةّمِ ـاَلإِالَّيأُمَّي ـاطر]نَِذيٌرفِيَهاـخ :ـف

24]>>.
الكتابأهلمنوغيرهموالنصارىاليهودأنأيضاذلكعلىوالشاهد

وحرفوههللا،دينعنانحرفواأيضاهملكنهمهللا،رسلجاءتهمالسابقين
ومقاومتههللالدينرفضهمفيالسابقينالضاليناألقوامواتبعواوحاربوه،
فه يانواختالقوتحري لدليل.أرضيةأد لكعلىوا لهذ عالىقو هودت للي

َّيبِعُواَْوالَاْلَحّقَِغْيَرِدينُِكْمفِيتَْغلُواْالَاْلِكتَاِبأَْهَليَاقُْل>>:والنصارى تَت
المائدة]السَّيبِيِلَسَواءَعنَوَضلُّمواَْكثِيراًَوأََضلُّمواْقَْبُلِمنَضلُّمواْقَْدقَْوٍمأَْهَواء
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ِاْبُنُعَزْيٌراْليَُهودَُوقَالَِت>>و<<[77: ِاْبُناْلَمِسيُحالنَّيَصاَرىَوقَالَْتّ ّ
ُقَاتَلَُهُمقَْبُلِمنَكفَُرواْالَّيِذيَنقَْوَليَُضاِهُؤوَنبِأَْفَواِهِهْمقَْولُُهمذَِلَك أَنَّيىّ

.<<[30:التوبة]يُْؤفَُكوَن
فلماذامتهافتة،زائفةباطلةالسواحمزاعمأناآلياتتلكمنواضح

.!!؟؟بهعلمعلىوهوكالمهوحرفهللاعلىوافترى،أغفلها
التيلآليةتفسيرهفيلهوتأييدهعربيابنقالهبمااستشهادهإن:ثانيا
الهوى،أو،بالجهلصاحبهعلىيشهدمتهافتباطلعملهوذكرها

>>اآليةألن.الكريمللقرآنالمتعمدوالتحريفالوجود،بوحدةأوالقول
<[23:اإلســراء]إِيَّياهُإِالَّيتَْعبُدُواْأاَلَّيَربُّمَكَوقََضى قصــدهمـاتعـنيال<
هللاأنتعنيفهي.أيضاوأمرَحَكمهللاأنتعنيوإنماعربي،وابنالسواح
للناسارتضاهالذيدينهحسبيعبدهأنوأمرهاإلنسانعلىَحكمتعالى
يُقبلفلنذلكيفعلومن،هواهحسبيعبدهأنونهاهبتبليغه،األنبياءوأمر

كماهللا،بعبادةاألمرمنهاجدا،كثيرةذلكتثبتالتيالقرآنيةواألدلة.منه
>:تعــالىقولــهفــي نبَيِّنٍَةَعلَىإِنِّيقُْل> بِّيّمِ َماِعنــِديَمابِِهَوَكذَّيْبتُمرَّي

ِإِالَّياْلُحْكُمإِِنبِِهتَْستَْعِجلُوَن ّ عام]اْلفَاِصِليَنَخْيُرَوُهَواْلَحقَّييَقُصُّمِ :األن
57]> >و< ٍةُكّلِفِيبَعَثْنَاَولَقَْد> ُسوالًأُمَّي َاْعبُدُواْأَِنرَّي َواْجتَنِبُواّْ

ْنفَِمْنُهمالطَّياُغوَت َُهدَىمَّي ْنَوِمْنُهمّ فِيفَِسيُرواْالضَّياللَةَُعلَْيِهَحقَّيْتمَّي
بِيَنَعاقِبَةَُكاَنَكْيَففَانُظُرواْاألَْرِض َوَمن>>و<<[36:النحل]اْلُمَكذِّ

ًاإِلْسالَِمَغْيَريَْبتَغِ آل]اْلَخاِسِريَنِمَناآلِخَرةِفِيَوُهَوِمْنهُيُْقبََلفَلَنِدينــا
بنالسواحزعمأناآلياتتلكمنواضح.<<[85:عمران عربيوا

جهةمنوهيجهة،منوالتدليسبالتحريفعليهماوشاهدقطعا،باطل
دينعلىكانتإذاإالأحدعبادةيقبللنتعالىهللابأنقطعيةأدلةأخرى

.األنبياءكلدينهوالذياإلسالم،
فكل>>:قالعندماعربيابنقولوتهافتوزيفبطالنيتبينوبذلك

كّلِفيللحقفإن":إليهالنهايةفيمآلُهاهللالغيرهذه،والحال،"عبادة"
كّلِفيهللاغيرُعبِدَفما.يجهلهَمنويجهلهيعرفهَمنيعرفهوجًهامعبود
أنصحيحافليساإلسالم،لدينصارخصريحتحريفإنه.<<."معبود

يعبدالذيألنزائف،باطلكالمهذا.هللاإلىالنهايةفيمآلهاالعباداتكل
لهباطلدينعلىهللا هللاألنهللا،إلىوليسوالشياطيناألهواءإلىفمآ

ومآلهامقبولةكانتولوالنار،إلىمصيرهويكونعبادتهيقبللنتعالى
الرسلأرسلوماالنار،خلقوماالجنة،إالكلهمالناسهللاألدخلهللاإلى

عقيدةعلىقائمعربيوابنالسواحكالمأنالحقيقةلكن.أصالوالكتب
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وإنماوالمخلوق،الخالقبوجوداالعتقادعلىقائماوليسالوجود،وحدة
هللاهووالكونالكون،هووهللا،هللاهوواحد،إالموجودالبأنهاالعتقاد
فةحسـب كونوهنـا.الوجـودوحـدةخرا صحيحةالنـاسعبـاداتكلت

فيوتدبرفانظر.الوجودوحدةوخرافةجنونيةحسبهللاهيألنهاومقبولة
.!!للناسوخداعهوتحريفهبالشرعوتالعبهوتحريفاتهالسواحخرافات

ماإن>>:األديانعنقالأنهأيضا،السواحأوهاممنإنوأخيرا
ولكننفسه،الشيءتقولكلهااألديانأنهوالدينتاريخدراسةمننتعلمه

دينوإنمالإلنسانأديانيوجدالالحالواقعفيوأنهطريقته،علىكٌل
أديــانالاإلنســانديــنعنــوانمؤلفــاتيأحــدعلــىأطلقــتولــذلك.واحــد

فياألديانتجمعالتيالجوهريةالوحدةالكتابهذافيوأوضحتاإلنسان،
.<<خالقهمإلىالبشروتجمعواحد،

حقللقراء،وكلمةوخداعتحريفوفيهقطعا،باطلالزعمذلك:أقول
واحداكانالدينفياألصلأنشكالأنههوذلكوتفصيل.باطلبهاأريد

إلىآدممناألنبياءكلبهجاءاإلسالم،سماهالذيتعالىهللادينوهو،
لدينهذااختارتعالىوهللا.والسالمالصالةعليهممحمدخاتمهم للناسا
وحــرفوهاإللهــيالوحــيفرفضــواذلــك،أبــواالبشــرمعظــملكــن.جميعــا

القرآنذكرهاألمروهذا.وأهوائهممصالحهمحسبجديدةأدياناواختلقوا
هنافنحنكذلكاألمرأنوبما.ذكرهاسبقالتيمنهاكثيرةآياتفيالكريم

لعباده،هللااختارهالذياإلسالمدينهواألول:واحددينوليسدينينأمام
أنثم.تعالىهللادينعنبديالالبشرمعظماختارهالذيالدينهووالثاني

لدينهذا أمورفيمتناقضةكثيرةأرضيةأديانوظهرتوانقسمتعددا
زعمكماليسفاألمر.الناساختلقهدينأنههوواحدأصلهالكنكثيرة

سواح، حنال مامفن ينأ هيد حدإل يانالصحيح،هووا ثيرةوأد باطلةك
صحيحا،لكنهكانوالبعيداألولأصلهابعضهاكانوإنحتىالبشراختلقها
.بشرياأصبح

البشرصنعمنفهيواحدأصلهاأنمع،البشريةاألديانبأنعلما
ماهللا،وتوجدعندمنوليست هافي ثيرةوتناقضاتاختالفاتبين .جداك
يوموالباهلل،اإليمانفيهاليسفالبوذية علىتقوموالنصرانية.اآلخرال
تصلاآللهةتعددعلىوالهندوسيةالثنوية،علىتقوموالزرادشتيةالتثليث،

هللاوجودإنكارعلىقائمدينهوواإللحاد.المزعومةاآللهةمنالمئاتإلى
لإليمانفيهامكانوالدينهيوالعلمانية.عليهايقومالتيأصولهوله،

منفيهامعادالدنيويةديانةوهيجهة؛منكلهذلكأبعدت،ألنهاوالمعاد
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والباهللفيهاإيمانالدنيويةديانةفهيالماركسيةحالوكذلك.أخرىجهة
ال:تقولديانةفهي،الوجودوحدةديانةعلىينطبقاألمرونفس.بالمعاد
وجودنفييستلزموهذا.الكونهووهللاهللاهووالكونهللا،إالموجود

هللايحاسبفهل.عقابوالحسابوالمعادفالوعليهأصال،المخلوق،
وهذه!!؟؟الوجودوحدةخرافةحسبالكونهوانهبحكمنفسهويعاقب
مابطالنقطعايتبينوبذلك.اإللحاددينإليهاانتهىالتينفسههيالنتيجة

.السواحقاله

هاًء هذاوإن ستنتجالمبحثل نهيُ سةأنم سوريالباحثدرا فراسال
وضالالتأوهامتخللتهاجدا،وضعيفةناقصةدراسةهيللدينالسواح

متعصبقاصرذاتيبمنهجدرسهابأنهعليهتشهدمنهاطرفاذكرناكثيرة
باوالعلموالعقلالوحيعلىقائمصحيحبمنهجيدرسهولمللباطل؛ طل
قة نتوإنحتىللحقي تهضدكا ته؛قناعا ماواعتقادا انتصارادرسهوإن

.المذهبيةوقناعاتهلمصالحه

 :والعلم بالفلسفة األساطير عالقة في أوهام :رابعا
عالقةعنكتبهفيماكثيرةأوهامفيالسواحفراسالباحثوقع

}:تهاوتاألسطورةبأنقالأنهمنهاوالعلم،بالفلسفةاألسطورة
آلهةعلىاجترائهجزاءالسمسقراطتجرعوالفلسفةمطارقتحت

أنغير}:و.{...المهمةأرسطووأفالطونتابعبعدهمنواليونان
تظهر،لإلنسانالفكريةالحياةمسارعلىمتحيزةغيرجديدةنظرة

ما،عارضةبارقةسوىتكنلماإلغريقيةالفلسفةأنبوضوحلنا
الفكروتراجع،واألسطوريالدينيالفكرمدأمامانطفأتأنلبثت

{"مجددايبعثأنقبلعديدة"قروناالفلسفي
هوى،صاحبأوجاهل،إاليقولهاالوأوهاممزاعمتلك:أقول

علىالغالبأنوتفصيلها.كذلكليستالحقيقةألنمعاند،جاحدأو
سفة يةالفل هاهياليونان سفةأن ساطيروظنونأوهامفل عرضهاوأ

وإنمااألسطورة،والاألوهامتُسقطولمفكريةقوالبفيأصحابها
هاقامت هاُسحبتولوعلي سقطتمن سفةل اإللهياتفياليونانفل

كانواوفالسفتهمبعوامهماليونانيينأنمثالذلكمن.والطبيعيات
الطبيعـةمظـاهرمختلــفألّهـواواآللهـة،بتعـدديؤمنــونمشــركين
قامــتوعليهــاواألرض،كالســماء،وعبــدوهاوالســفليةالعلويــة
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بأجدادهأشادالمفارقةالعقولبألوهيةأرسطوقالوعندما.فلسفتهم
.السماويةاألجرامبأُلوهيةقالواالذيناليونانيين
:ق)ألقمايوناليونانيالطبيب:بذلكقالواالذيناليونانفالسفةومن

ق6:ق)فيثاغورثقالو.السماويةاألجرامبألوهيةقالفقد،(مق5
:ق)أكسينوفانسأيضابتعددهاقالو.آلهةكلهاالسماويةاألجرامبأن(م
عددأفالطونقالو.(مق5 هة،بت هااآلل هةمن ية،آل خرىوعلو أ

كلفيجعلالعالمصنععندمااإللهأنوزعم.سفليةأخرى،ومتوسطة
.خالدةعاقلةإلهيةنفوسوهيتديره،وتحركهنفساالكواكبمنكوكب

.األرواحوتناسخالُمثلعالمبخرافتييعتقدكانوكان<<

ماعالمأنيزعمو،عقواليُسميهاواآللهةبتعدديعتقدأرسطووكان
ذلكتفصيلو.إلهيةطبيعةذاتكلها-السماويةاألجرام-القمرفلكفوق
،ومحركاتجواهروهيالعلوي،العالمفيعقولبوجودقالأنههو

العشرةالعقولوصفوقد.هيوالنية،وليستللمادةمفارقةأزليةوعقول
ها هةبأن ثرال،والزمانعنخارجة،وهيآل هايُؤ عددهاجعلو.في

فلكيُحركالذي،الفعالالعقلآخرهاالكواكب،والحركاتعدديُساوي
أزليةحركةتحركها،والطبيعيةالسماويةاألجراممحركاتوهي.القمر
.دائمة

،بهيُعنىالوشيئا،عنهيعلمال،والعالمصانعهوليسأرسطووإله
يفعلفهو.لهفاعلةعلةليسولهمعشوقألنه،للعالمغائيةعلهفهو

والمعقولوالعاقلالعقلإذنفهو،أزلياذاتهيتأملو،اختياراًالضرورة
عاقال))يكونأنإمافهوعقلأنهبمااإللهأنوخرافاتهأوهامهومن.

عقلهيكونأنيخلوفماآخرلشيءعاقالكانإنو...آخرلشيءأولذاته
،عنهمنفصلهذاعلىفمعقوله.كثيرةألشياءأو،واحدلشيءدائما

منأنهإال.آخرشيءعقلفيلكنذاتهيعقلأنفيالإذنكمالهفيكون
اإللهيةمنالغايةفيجوهراكانإذ،غيرهبعقلكمالهيكونأنالمحال

لىانتقالفيهفالتغيّريتغيرالو.العقلووالكرامة هوهذااألنقص،وإ
هكذاكانإذاو...بالقوةلكنبالفعلعقالليسالعقلهذافيكون،ماحركة

العقلاتصالمنالتعبوالكالليلزمهمحالةفال-بالقوةالوجودأي–
،المعقوالتمنكالعقلبغيرهفاضاليصيرفإنهبعدمنو.بالمعقوالت

هكذاهذاكانإذاو.بمعقوالتهيُكملوناقصانفسهفيالعقلذلكفيكون
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منأفضلاألشياءبعضيُبصرماال.بهااالعتقادهذامننهربأنفيجب
.((يُبصرأن

لواإللهأنالنهايةفيليُقررأرسطوقالهاالوهميةالمقدماتتلككل
قادومضحكباطلزعموهذاوالتعب،بالكللفسيصابغيرهعلم واعت

بأناليهودقولعنصميمهفييختلفوالأرسطو،قالهصبيانيخرافي
عالمخلقعندماهللا يومفيوارتاحتعبال سابعال ِسفرفيجاءكماال

.اليهوديبالفكرتأثرابذلكقالأرسطويكونوربماالتكوين،
سفةأنذلكمنواضح يةالفل والاألسطورةضدتكنلماليونان
أوهــامأنهــاعليهــاالغالــببنفســهاهــيوإنمــاأبعــدتهاوالنقضــتها

ساطير فات،وأ هاُسحبتلووخرا سقطتمن سفةل فهياليونان،فل
عقالنية،والعلميةفلسفةوليستوأساطيروخرافاتأوهامفلسفة

.بهاوردتالتيالفكريةالقوالبذلكمنتنقذهاوال
متحيزةغيرجديدةنظرةأنغير}:قالأنه،أيضاالسواحأوهامومن

اإلغريقيةالفلسفةأنبوضوحلناتظهر،لإلنسانالفكريةالحياةمسارعلى
لدينيالفكرمدأمامانطفأتأنلبثتما،عارضةبارقةسوىتكنلم ا

"مجددايبعثأنقبلعديدة"قروناالفلسفيالفكروتراجع،واألسطوري
ثةالعصورفي ئا،الحدي يةعصا"متوك قتعرب منقبسعلىعلىأب

الثقافةفيسواء،سائدةدينيةلثقافةالخارجيةاألطرافعلى،متقدالفلسفة
ــــــــة ــــــــيأمالعربـي ــــــــةـف ــــــــةالثقاـف ــــــــيطةاألروبـي .الوـس

مدهافترةمعالفلسفةأمامهفرشتهاالتيالصلبةاألرضيةفرغم،العلمأما
أينعتأنإلى،األسطوريةوالدينيةالتصوراتأسيربقيفقد،األولى

تهكوبرنيكوسوجاء،أوربافيالنهضةعصرثمار عنالجديدةبنظري
،واألسطورةالدينعنالعلمالستقاللفاتحةكانتالتي،الشمسيالنظام
العلميالتفكيرأسسوضعفضل"معالهؤالءفكان،فنيوتنغاليلووتبعه

{الحديث
،أقدامهماترسيخفيوالفلسفةالعلملنجاح"جداالقريبالتاريخإن}و
يدةمقاومةمننراهوما لدينيللفكرعن العالمثقافاتمنثقافةكلفيا

حديث سيممنيجعل،ال لىالفكرتاريختق حلإ لميتوجهاأربعمرا الع
يا"أمراال،الدراسةلغرضنظريةموضوعة، قعيعكس"فعل .الحالوا

بقوةيزاحمزالوما،والفلسفةالعلمانتصارصدمةالدينيالفكرامتصلقد
.{مكانكلفيالناسوعقلهوىاقتسامعلى
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الجانب}وأخذالكونخلقبموضوعاالهتمامزادالحديثالعصروفي
الحديثة،العلومفيحيزاوشغلت،الفلسفاتجميعميتافيزيقامناألكبر
.{المجردالفلسفيالتأملومحلاألسطورة،محلالعلميةالنظرياتفحلت

أوهاماتضمنتوقدمعظمها،فيصحيحةغيراألقوالتلك:أقول
.للباطلومتعصبةمتحيزةوخلفياتبأفكارالسواحشحنهاكثيرة،وتدليسات
صلبةأرضيةقدمتاالغريقيةالفلسفةأنصحيحاليسأوال،ذلكوتفصيل

فةأرضيةلهقدمتوإنماللعلم، أصوالواألساطيرباألوهاممملوءةزائ
الوهمفيأعالهذكرناهمابدليلالقليل،إالالصحيحمنفيهاوليسوفروعا،

والعلميةوالصلبةأرضيةتكونأنيُمكنالحالهاذلكوفلسفة.السابق
تختلفالوأصبحتواألساطيراألوهامللعلمقدمتالتيهيوإنماعقالنية،

.عاصرتهاوالتيسبقتهاالتيالباطلةوالمذاهباألديانأساطيرعن

يس سفةأنصحيحاول يةالفل عدتراجعتاليونان لىأرسطوب العصرإ
حديث هذاالوسطى،بالعصورمروراال حدثلمف ماي ستمرتوإن لكا ت
،ومنطقياتإلهياتمنبهيتصلوماالطبيعيالعلمعلىمهيمنةالفلسفة

فتبنوهاوالمسلمينالنصارىفالسفةعندلهاأرضيةإيجادمنوتمكنت
.ونهايتهالعالموخلقهللا،بصفاتيتعلقفيماالدينيقولهمابهاوخالفوا
فارابيمثالفوجدنا بنال بنسيناوا فونرشدوا ويقولونالعلم،صفةين
حامدأبووأدخل.الشرعيللمعادمخالفبمعادويقولونالكون،بأزلية

غزالي لىالصوريالمنطقال قه،أصولإ عهالف لكفيواتب ثيرذ منك
هناليسمذهبهم،إلىالفالسفةأفكارمنكثيراوأدخلوااألشاعرةمتكلمي
.ذلكتفصيلموضع

بالعلمأضرتفإنهاالفلسفةتلكأصولمعظموفسادالهيمنةتلكوبسبب
منقدمتهمماأكثرالعلموأخرتجهة؛منجداكبيربفارقنفعتهمماأكثر
إالتدريجيامنهايتحررولمقرنا،عشريننحوعليهفسيطرتأخرى؛جهة
لمالحديثالعلمفإنكذلكاألمرأنوبما.والمعاصرالحديثالعصرينفي

ـدم ـةالفلســفةنـقـضبـعـدماإاليتـق ـدمهااليونانـي ـهـمـنوأبـعـدهاوـه طريـق
مزاعمخالفوهذاأنقاضهاعلىقاموإنماعليهايقملمفهو.وتجاوزها

علىالقائمبطليموسنظامرفضالحديثالعلمأنذلكعلىوالدليل.السواح
ومركزيتهـا،األرضوثبــاتالعشــرة،بــالعقولقولهـافــيأرســطوفلســفة
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ها هافيوخالف يةقول علىوركزالصوري،المنطقوأبعد،الكونبأزل
.االستقراءعلىالقائمالتجريبيالمنهج

زعمهوواألسطورة،الدينعلىوالفلسفةالعلمانتصارحكايةإن:ثانيا
أوليحققلمالمعاصرالعلمألن.صحيحغيرومعظمهوباطل،حقفيه

منطريقهمنوأبعدهاونقضهااليونانيةالفلسفةهدمبعدماإالانتصاراته
مذاهباألديـانبطـالنأخـرىجهةمنوأظهرجهة؛ فـالعلم.الزائفـةوال

ناحيةمنلكنهالباطلة،والمذاهبواألديانالفلسفاتزيفأظهرالمعاصر
جديدةأسطوريةفلسفاتظهورإلىفأدىاألسطورة،منيتخلصلمأخرى
ناتمثلوأصبحتبه،ُمتسترةالعلمباسم أوهامهاولهابذاتها،قائمةأديا

العلمانية،اإللحاد،:اآلتيةالماديةاألديانمنها!!.وأساطيرهاوأهواؤها
لك.التطوريةالماركسية، يةحقيقتهافيأديانهيالفلسفاتت ماالعمل ب

.بيانهاموضعهناليسوسلوكياتوأخالقعقائدمنتضمنته

مناهجمستوىعلىانتصاراتمنحققهمارغمالمعاصرالعلمبأنعلما
بهتسترتفكريةاتجاهاتبداخلهوجدتفقدوالنتائج،والتطبيقالبحث
العلماءمنطائفةفظهرت.وبهتانازوراالعلمباسمجديدةأساطيروتبنت
بأنكقولها،العلممنأنهاوزعمتوعلما،وشرعاعقالباطلةبأفكارقالت

لقالكون قتالطبيعةأنأوعدم،منبنفسهنفسهخلقأوصدفة،ُخ خل
لتيهيالكونقوانينأنأونفسها، قتا لتالعالم،خل فةأيضاوقا بخرا
منطائفةبينانتشرتوأساطيرأوهامهيالمزاعمتلك.العضويالتطور
مناقشتهاموضعهناليسوبهتانازوراإليهونسبتهابالعلمتسترتالعلماء
تطورهرغماإلنسانمعستبقىاألسطورةبأنيشهدوهذا.زيفهاوبيان

لتزمالماداممعهستبقى،العلمي الصريحوالعقلالصحيح،بالوحيي
.والسلوكوالمشاعرالفكرمستوىعلىالصحيحوالعلم

لدينعلىانتصرالعلمبأنالسواحقولواما بانتصاراته،وصدمها
يسفاألمر مازعم،كمال لمأنهووإن سفاتكلهزمالمعاصرالع الفل

منلكنهجهة؛منالحقالدينأبدايهزمولمالباطلة،والمذاهبواألديان
فقدوزواله،الكونبخلققولهافيووافقهااألديانلكلانتصرأخرىجهة
هدموهذا.الزوالإلىسائروأنهأزليا،وليسمخلوقالكونأنالعلماثبت

الحقالدينوأما.األديانلكلعظيموانتصارالمادية،والمذاهبلإللحاد
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لذي حديثالعلمنصرها قداإلسالم،دينفهومؤزرانصراال قتف تطاب
قرآنمعالعلمحقائق قاال ماتطاب ماتا لهفي ومظاهرهالكوننشأةعنقا

منوكشفجهة،منوالجيولوجياوالفلكواألمطار،كالرياحالطبيعية،
العلوممجاالتمختلفشملومذهلمبهرقرآنيإعجازعنأخرىجهة

يا،كالفلـك ياوالجغراف يهوأُلفـتاألجنة،وعلـموالجيولوج تبف ثيرة،ك ك
مختلففيمختصينكبارعلماءأيديعلىعلميةمؤسساتلهوأُنشئت

والوحده،اإلسالمدينبهاختصاألمروهذا.واإلنسانالطبيعةعلوم
تحملالمقدسةكتبهاإن؛بلالعالمأديانمنآخردينأيفيلهوجود

وأوهامومستحيالت،أباطيلمنفيهابمابطالنها،علىقطعيةأدلةبداخلها
ثيرةعلميةوأخطاء ينوبذلك.جداك فتيتب لهماوبطالنوزيفتها قا
.واألسطورةوالفلسفةبالدينالعلمعالقةعنالسواح

خيرا سواحأوهاممنإن،وأ ماال لديناألسطورةعنذكرهفي وا
مواقعهاعناألسطورةتراجعتلقد}:قالأنهالحاضر،وقتنافيوالعلم

مة عات،فيالفكريـةللحيـاةكمركزالقدي متالمجتم والعلـومالفلسـفةوقا
خاصوبشكلميادينها،معظمعلىباالستيالءالطبيعيةوالعلوماإلنسانية

للبرهــانمقوالتهــاإخضــاعيمكــنالــتيالموضــوعاتذاتالميــادينتلــك
تستطعلمالذيالقويالموقعذلكفيمتحصنةبقيتولكنهاولالختبار،

لدين،وهواآلن،حتىدكَّيهالحديثةوالعقلالعلمدولة المساحةتلكفيا
وعلــىالــدحضعلــىعصــيَّيةبقيــتالــتيالــدينأطروحــاتمــنالضــيقة
علىحريصةمازالتالعالمثقافاتشتىفياليومالقائمةفاألديان.االختبار

وذلكما،حدإلىاإليحائيةطاقاتهاعلىحافظتالتيالتقليديةأساطيرها
مناحيشتىفيومؤثراًفاعالًكانالذياألسطوريالفكرنضوبرغم
.{القديمةالثقافاتحياة

ذلكوتفصيل.وأهواءوأوهاموباطل،حقفيهالسواحقولإن:أقول
علىوالعلماءالعوامبينموجودةتزالماوالحديثةالقديمةاألساطيرأنهو
القديمةباألديانُمتحصنةأنهاكماوهي.قطعاثابتأمروهذاسواء،حدا
.بالعلمومتسترةالحديثةواألديانوالمذاهببالفلسفاتمتحصنةأيضافهي

كلمتهمايقواللمالصريحوالعقلالصحيحالعلمألنليسذلكفيوالسبب
ـانفــي ـة،والفلســفاتوالمــذاهباألدـي ـمالباطـل ـاوـل وأوهامهــازيفهــايُبيـن

أيديعلىفعالتمقدهذاوإنمانقدها؛فييدخاللمأنهماوالوأساطيرها،
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ماء طالبينالنزهاءاألحرارالعل حق؛ال كنلل ناسأنول اختالفعلىال
الباطلةوفلسفاتهمومذاهبهمعقائدهمعنالتخليرفضواالذينهمفئاتهم
.العلميةكلمتهقالفقدالصحيحالعلموأماومصالحهم،ألهوائهمإتباعا
قدالصريحوالعقلالصحيحالعلمأنهيالثابتةالحقائقمنفإنولذلك
علىالباطلة،باالعتمادوالفلسفاتوالمذاهباألديانكلوهدّماودّكانقضا

.الفطريةوأدلتهاومسلماتهاالعقولوبدائهواإلنسانالطبيعةعلومحقائق
بالصبرفعليهالحقيقةعنالبحثوإخالصبصدقيريدمنكلبأنعلما

لتزودوالتضحية نه؛بالعلموا مهالطريقسيجدفإ ومفتوحاواضحاأما
لتيواألساطيروالضالالتاألوهاممنليتخلص لكنوأفسدته؛أضلتها
أوهامهمعنوالتخليالحقإتباعمنالناسأكثريمنعانوالمصالحاألهواء

مصيرهويكونويُضلفيضل،اإلنسانمأساةتكمنوهنا.وأساطيرهم
يُمكنالعلميوالحيادوالعقلالعلمبفضلبأنهعلما.واآلخرةالدنياخسران

وستظهرالصحيح،للنقدفيُخضعوفروعه،بأصولهكان،مهمادينأينقد
ته، ناكانفإنحقيق قومسيصمدصحيحاكانوإن،سيسقطباطالدي وت

.صحتهعلىالقطعيةاألدلة

نضبقدنشطاحياكانالذياألسطوريالفكرأنصحيحاليس:ثانيا
عنمنحرفااإلنسانداممايحدثولنيحدثلمفهذا.الحاضرعصرنافي
العلمباسمالحديثالعصرفياإلنسانفإنولذلك.والعلموالعقلالوحيعن

العلموباسم.القديمةوخرافاتهوأوهامهبأساطيرهيحتفظيزالماوالعقل
فأصبحنا.وبهتانازوراالعلمثوبألبسهاكثيرةحديثةأساطيراختلقأيضا
.بالعلممتسرةالعلميةالنظرياتفيوخرافاتوأوهاما،أساطيرنجداليوم
االنتخابووهمالعضوي،التطوربخرافةالعلماءمنطائفةقولمثالمنها

قولالطبيعي، كونبأنوال كونأنأوالشيء،مننفسهخلقال لقال ُخ
بعلميدرسهامنالمزاعمهذهكل.الكونخلقتالطبيعةقوانينوأنصدفة،

وخرافاتأساطيرعنصميمهافيتختلفالأنهاقطعاسيتأكدوموضوعية
.بالعلمتسترهارغمالقدماء

ما فاتاألساطيرحصريصحفالكذلك،األمرأنوب فيوالخرا
يان فة،األد ماالمعرو قةوإن شرتزالمااألساطيرأنهيالحقي فيتنت

.لهالضيقبالمعنىوليسللدينالواسعبالمعنىالجديدةواألديانالمذاهب
ديــن،والبهائيــةديــن،والقاديانيــة،ديــن،والعلمانيــةديــن،مثــالفاإللحــاد
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ـنوالماركســية ـذهوـكـل.دـي ـانـه ـةاألدـي ـاالحديـث ـالـه ـاأوهامـه وخرافاتـه
دراســةفــيتخصصــواالــذينالمعاصــرينالبــاحثينوحــتىوأســاطيرها،

همجوانبه،أكثرفيوالوحيوالعقلللعلممخالفناقصبمنهجاألساطير
عبدخليلاألفستاومحققالسواح،كفراس،وأساطيرهمأوهامهملهمأيضا

خرافــةأكــبرأنوالحقيقــة.هــذاكتابنــافــيبينــاهكمــاوأمثالهمــاالــرحمن
هو.اإللحادهيالعلمأهلمنكثيربينالحاليعصرنافيراجتوأسطورة

العقلوعصيانها،ومخالفةالفطرةمعاندةعلىأساسايقومدينألنهكذلك
.واألوهاموالظنونلألهواءإتباعاالعلمورفضوالوحي،

أوهامفيوقعالسواحفراسالباحثأنمنهيُستنجالفصل،لهذاوإنهاًء
لدينبنشأةتتعلقومتنوعة،كثيرةشواهدمنهاذكرناكثيرةوضالالت ا
.والعلموالفلسفةبالديناألساطيروبعالقةوتطورها،وباألساطيرومكوناته،

ين نهمنهافتب لدينيدرسلمأ علميبمنهجوالعلموالفلسفةواألساطيرا
ناقصذاتيبمنهجذلكدرسوإنماوالعلم،والوحيالعقلعلىقائمصحيح

منكبيراجانباأنالنتيجةفكانتللعلم،تعصبهمنأكثرللباطلمتعصب
.!!وأساطيروظنونوأهواءأوهامهووإنماشيء،فيالعلممنليسفكره



49

الثانيالفصل
الزرادشتيةالديانةدراسةفيأوهام

الزرادشتيةلتاريخكمصدروأدبياتهباألفستااالحتجاج:األولالوهم
ونبوةتوحيدديانةالزرادشتيةبأنالقول:الثانيالوهم
التوحيديةالدياناتأقدممنالزرادشتيةبأنالقول:الثالثالوهم

والحريةالشرمشكلةحلتالزرادشتيةبأنالقول:الرابعالوهم
.أخرىوأدياناإلسالمفيأثرتالزرادشتيةبأنالزعم:الخامسالوهم

*****
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الزرادشتيةالديانةدراسةفيأوهام

فيالزرادشتيةالديانةدرسواالذينالمعاصرينالباحثينمنكثيروقع
ساطيروضالالتأوهام ثيرةوأ لىفأوصلتهمومتنوعة،ك تائجإ فةن زائ

التفصــيل،مــنبشــيءأوهــامخمســةمنهــاجــدا،أذكروخطــيرةومتهافتــة
بتفيهاوأناقشهم أصولوتُهدممزاعمهموتنقضجهة؛منبطالنهاوأُث

.أخرىجهةمنأساسهامنالزرادشتية

 :الزرادشتية لتاريخ كمصدر وأدبياته باألفستا االحتجاج :األول الوهم
وأدبياتهاألفستابكتابالزرادشتيةفيكتبواالذينالباحثينأكثراحتج

،وتطوراًنشأة:المزعومالزرادشتيةبتاريخيتعلقفيمامقبولكمصدر
عليهبنواصحيحكدليلبهاحتجوام؛227سنةالساسانيةالدولةقيامإلى

فيــهوقعــواَوهــموهــوبصــحيح،ليــسهــذاومــوقفهم.ونتــائجهمأبحــاثهم
لىوأوصلهم تائجإ يانيتطلبذلكوتفصيل.خاطئةن نبب تاريخمنجا

وإظهارجهة؛منواإلسالميالساسانيالعصرينفيوتطوراًنشأة:األفستا
.أخرىجهةمنالزرادشتيةلتاريخكمصدرالعلميةللقيمةافتقاده

:الساسانيين عصر في مرة ألول األفستا تدوين :أوال
بعضاوالاألفستاكتبزرادشتأنيثبتفلمأوال،بذلكيتعلقفيما

فيمرةأولُكتبأنهالثابتوإنماالساسانيين،قبلمكتوباكانوالمنه،
ولوتدوينهتاريختحديدفيواُختلف.{م637-227}الساسانيينعصر

القرنفيكتبفقيلفيه،دُّونالذيالقرنفيحتىواختلفبلبالتقريب،
.الميالديالسادسالقرنأو،الخامسأوالرابع،أوالثالث،

)بابكبناألولأردشيرالساسانيالملكأنُرويذلكمقابلوفي
-الزرادشــتيينالمغــانطائفــةكهنــةكبــيرتنســرأمــر(م241–224
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وأُجيزتفجمعهاواحد،نصفيالمبعثرةاألفستانصوصبجمع-المجوس
.مقدساكتاباواُعتبرت

أخرىنصوصبإدخالأمرأردشيربناألولشابورالملكأنوقيل
استمراروبسبب.الطبيعةوراءوماوالنجومبالطبتتعلقاألفستافي

(م379-309)الثانيشابورالملكأمرالزرادشتيينبينالدينيةالخالفات
ُحددوهناك،"سفندانمهرآذربد"الكهنةكبيربرئاسةمقدسمجمعبعقد

.مقدسانصاواعتبروه–نسكا–كتابا21إلىوقُسم،األفستيالنصنهائيا
راعيةالمغانطائفةمعوبالتعاونمتقطعة،فتراتفيتمتدوينهبأنعلما
.المجوسدين

إلىتعودنصوصوالرواياتتصلنالمأنهإلىهنااإلشارةوتجب
رواياتهووصلناالذيوإنما،األفستاتدوينزمنتحددالساسانيينعصر

رواياتوهيذلك؛منجانباذكرتاإلسالميالعصرفيكتبتزرادشتية
كماصحتهاتثبتولمبظروفهاومتأثرةفيها،ومشكوكوُمتهمةمتأخرة
أمامولسناواحتماالتوظنياتتخميناتأمامأننايعنيوهذا.قريباسنبينه

عصرفياألفستاتدوينزمنبدقةتحددأنيُمكنهاقطعيةوالثابتةمعطيات
جدا،خطيرةوتساؤالتشكوكايُثيرجدا،غريباختالفوهوالساسانيين

رغماألفستاتدوينوقرنتاريختحديدفياالختالفذلكاُختلفلماذا:منها
الساسانية،السلطةوأمروبتوجيهاالستقرار،فيهسادعصرفيظهرأنه

-الزرادشتية-المجوسيةعلىالمشرفينالمجوسكهانوتدوينوبإشراف
فياختالقااُختلقاألفستاأنذلكيعنيوهل!!.ساسان؟؟بنيعصرفي

عدةفترات لمالظروف،حسبمتبا بلأصوللهتكنو زمنفيوالق
ومعروفـامكتوبـاواحـداكتابـاكانلـواألفسـتاأنشـكال.الساسـانيين؟؟

زمنتحديدفياُختلفلماالعلمأهلبيناألقلعلىأوالناسبينومتداوال
زمنتحديدفياختلفقدأخرىجهةمنوهواالختالف؛ذلككلكتابته
ته لفكماكتاب يدفياُخت لزمنتحد لذيا يهعاشا مزعومزرادشتف ال

أو،15أو،10أو،6:القرن:فيعاشأنهفقيلالكتاب،إليهوالمنسوب
زمنتحديدفييُختلفأنيُعقلفهل!!!!!!.؟؟المالدقبلقرنا20،60

.!!االختالف؟؟ذلككلحياته
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أومكتوبةونصوصوثائقلألفستاكانتفهل،كذلكاألمرأنبما:ثانيا
بنيزمنكتابتهفيالمجوسُكهاناستعانوبهاالساسانيين،قبلشفوية

لهاستمرقد}:األفستاأنباريندرجوفريالباحثزعم.ساسان؟ تناق
قرونشفهيا فراسالباحثوزعم.الساسانيينعصرفيدُّونحتى،{ل

أنإلىشفهيااألجيالتناقلتهاالشفويةوأحاديثهزرادشتتعاليمأنالسواح
أجزاءتناقلواالفرسأنالباحثينبعضوزعم.الساسانيينزمنفيدّونت
أواخرفيإالالكتابةإلىيلجأوالمألنهم"بالسماعالقديمةأفستاالزندكتاب
.الميالدي"السادسالقرن

:"اإلسالميالعصرفيالمدونةاألفستاأدبياتمنكتابينفيوُروي
الذيهو-الساسانيةالدولةمؤسس–أردشيراإلمبراطورأن"م9/هـ3ق

المتفرقةنصوصهمناألفستايجمعبأنتنسرالمجوسكهانكبيرأمر
.كتابفيويجمعهمنه،الناسيحفظهومماالمقدونياألسكندرأحرقهبعدما

تناقلتهاأفستيةشفويةنصوصوجودعنهؤالءقالهماكلإن:أقول
ورغباتوظنونتخميناتهوالساسانيينأياماألفستاتدوينقبلاألجيال

يات لةيُوثقوهالمواجتهادات،وتمن لىتعودتاريخيةبأد قبلماعصرإ
األفستاتدوينقبلماإلىترجعقديمةتاريخيةشواهدتوجدوالالساسانيين،

الزرادشتيونكتبهبمااستعانتشخصيةظنيةآراءهيوإنمازعمهم؛تثبت
همعن باسنبينهكمااإلسالميالعصرفيدين يصحالآراءوهي.قري

ـااالعتـمـاد ـرلـعـدمعليـه ـةتوـف ـدةالقديـمـةاألدـل ـا،المؤـي ـمـراجعوألنلـه
قدةومتأخرةجدا،ضعيفةالمتأخرةالزرادشتيين العلميةللموضوعيةوفا

.الحقاسيتضحكماغالبا

يستخدموالمألنهماألفستاتراثيدونوالمالفُرسبأنالقولأنكما
ويجبيصح،الزعم،هوالميالديالسادسالقرنأواخرفيإالالكتابة
للحقيقةمخالفألنهفعلهيُمكنهماوالالمؤلفان،يفعلهلموهذاأوال،إثباته

مؤسساتوفيالمجوسكهانبينمنتشراكانالتدوينأنوهيالتاريخية،
علىالمشرفونهمالمجوسوكاندولتهم،وفيالساسانيينقبلالفرسدول

يةالحياة أمسفيكانواأنفسهموالكهانجهة،منفارسبالدفيالدين
جة لىالحا ثيراتدوينإ شاطهممنك لدينين سمحوالا تأخيروضعهمي
أنعلىشاهدوهذا.الميالديالسادسالقرنأواخرإلىالتدويناستخدام
كتابفيالمجوسكهانلكتبهمبعثراأوشفوياموجوداكانلواألفستا
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منيمنعهممانعيوجدوالإليه،الحاجةأمسفيألنهمالساسانيينقبلواحد
الفرسدولفيقوينفوذ،ولهمُمنظمةطائفةكانواوأنهمخاصةتدوينه،

أوشفويامروياكانلواألفستاأنشكوال.الحقاسنبينهكما،وشعوبهم
الساسانيين،عصرفيتدوينهتأخرلماساسان،بنيدولةقبلمبعثرامكتوبا

تلكاستغرقوالالكبير،االختالفذلككتابتهزمنتحديدفياختلفوال
مدة صبححـتىالطويلـةال صرأواخـرفـيكبـيراواحـداكتابـايُمثـلأ الع

.الساساني

الاألمرفإن،الُمتأخريّنالزرادشتيينالكتابينفيوردلمابالنسبةأما
قالهمانقدفيقلناهماأيضاويردهالسابقون،الباحثونقالهعمايختلف
"بهفاشتهرتنسر،الكاهنكتبهكتاب:هماالكتابان:أيضاأقوللكني.هؤالء
تاب سرك بنترجمه"تن غةإلـىالمقفـعا يةالل ثانيالقـرنفيالعرب ال

لىتُرجمثمالهجري، غةإ قرنفيالفارسيةالل لثال الميالديعشرالثا
مؤلفاتمن،الدينكردكتاب:والثاني.اليومإلىمفقودةالعربيةوالنسخة

يهوسنعود،-م9/هـ3ق"اإلسالميالعصرفيالزرادشتيين باإل .قري
الساسانيينقبلمازمنعنجدابعيدالكتابينفيوردماأنذلكمنواضح

ماإلىتعودتاريخيةشواهدتوجدوالجهة،مندولتهمتأسيسأياموعن
الكتابينأنكما.أخرىجهةمنذلكتؤيدمنهمقريبةوالالساسانيينقبل

كاناألنهمابهما،يُوثقالاإلسالميالعصرفياألفستاأدبياتمنوغيرهما
تاج يدةظروفن باجد ياتاجلمنوُكت قاذزرادشتيةغا الزرادشتيةالن

الظروفتلكفحالت،الفرسمعظمأسلمبعدمااالنقراضمنوالزرادشتين
وأدخلواناحية،منوعلميةموضوعيةبطريقةألدبياتهمهؤالءكتابةدون
.أخرىناحيةمنكثيرةوأساطيروأكاذيبأباطيلفيها

األفستاأنيثبتولميصحلمأنهالرواياتتلكقالتهممايتبينوبذلك
بلمكتوباوالشفهيامتداوالكان نهق سانيينزمنتدوي لم؛السا بتو يث

.ساسانبنيدولةقيامبعدإالتدوينه

األفستاكتابأنروتالمتأخرةالزرادشتيةالمراجعأنأيضاذلكومن
هذالكن.-م77-51:-األولأولغاشالفرثيالملكعهدفيودُّونُجمع

متأخرةالروايةتلكألنتاريخيةروايةهومماأكثرزعمفهويثبت،لم
تاريخيشاهديوجدوال،اإلسالميالعصرفياألفستاأدبياتضمنكتبت
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والمزاعمالزعمهذاينفيمماأنكما.العهدذلكإلى،ويعوديثبتهقديم
الكتابةأنهوالساسانية،الدولةقيامقبلدُّوناألفستابأنقالتالتياألخرى

معبدجدارفيالمنقوشة-م272-241–الساسانياألوللشابورالعائدة}
ويميلبعد،دُّونتقدتكنلماألفستاانإلىتشير-رستمنقش"فيالنار

قاتمعظم لىالمختصينالث مدّونالخطزمنإرجاعإ لىاألفستابهال إ
.{للميالدالسادسلعلهأوالرابعالقرنمنتصف

:ق)زرادشتأنبالمسعوديالمؤرخرواهماأيضاالمزاعمتلكومن
)المقدونياألسكندروأن،األفستابكتابجاء(مق60أو،10أو،6

بعضه،أحرقأو،.أحرقهفارسبالداحتلعندما(مق323–356
يدركونوالمثلها،إيرادعنيعجزونبلغةهذابكتابهم))قومهأتىوأنه
زرادشت،بهأتىماالكتابهذامنالموضعهذابعدوسنذكرمرادها،كنه
عشرأثنيفيالكتابهذاوكتبالتفسير،وتفسيرالتفسيرمنلهجعلوما
الشرائعمنذلكوغيرونهي،وأمرووعيد،وعدفيهبالذهب،مجلدألف

))ااِلسكندرعهدإلىالكتابهذافيبماتعملالملوكتزلفلموالعبادات
ااِلسكندرفأحرقدارا،بنلداراقتلهمنكانوما((مق323–356
.((الكتابهذابعض

لمالمسعوديفإنإسنادافأمامتنا،والإسنادايصحالهذاقولهإن:أقول
أكثروبينهابينهأنمع،الحادثةمنقريبامصدراوالإسنادالروايتهيذكر

هذاروايةقبوليصحالولهذا.المزعومزرادشتزمنمنذقرنا12من
ثمأوال،إسنادلهيكونأنيجبكهذافخبر.لهاأصلالروايةفهيحالها،

وخطيرهامخبرهووإنما،عادياخبراليسألنه،يُقبللكيثانيايُصحح
لقجـدا نةبأصليتع شتيةالديا هذاالزراد قومأنيجـبو ينعلىي اليق

منتصحالفهيلهاإسنادالالروايةتلكأنوبما.األخبارمنوالصحيح
.نوعهكانمهماخبر،أيلصحةأساسيشرطهووالذي،اإلسنادجهة

.صحيحاإسنادهيكونأنيجبمنهولنتيقن

وقد،األفستابكتابجاءزرادشتبأنالقائلالروايةتلكمتنوأما
أحرقهدخلهافلمافارسلبالدالمقدونياالسكندراحتاللقبلموجوداكان
:اآلتيةالشواهدبدليليصحواليثبتلمفهو،بعضهأوكله
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بالد(هـ425–484)هيرودوتاليونانيالمؤرخزارعندما:أولها
دينفسماهاإليرانييندينعنتكلمالميالدقبلالخامسالقرنفيفارس

كتابالهأنيذكرلملكنهخصائصهوأهموفروعهأصولهوذكرالفرس،
كتابلهيكنلمالفرسدينأنعلىيدلمما.آخراسملهوالاألفستااسمه

لماألفستاأنيعنيوهذا.الكتابهذامثلللفرسكانوالعليه،يقومُمقدس
.الميالدقبلالخامسالقرنفيوجودلهيكن

دينسماهاإليرانييندينوصفعندماهيرودوتفإنثانيةجهةومن
فيوجودلهايكنلمأنهعلىأيضايدلمما.الزرادشتيةيُسمهولمالفرس
هيالزرادشتيةألنأيضا،وجودلهيكنلماألفستاأنيعنيوهذا،زمانه

.بهجاءتالتي

لهيذكرلمالفرسدينعنتكلمعندماهيرودوتإنثالثةجهةومن
هوأنهوال،إليهوينتمونيتبعونهالفرسأنقالوال،مؤسسههوشخصا
أشاروالبعيد،منوالقريبمنزرادشتإلىأشاروالدينهم،مؤسس

ليسالفرسدينمؤسسأنإلىيُشيروهذا.إليهالمنسوبةالزرادشتيةإلى
يكنلمأيضااألفستاأنعلىيدلمما.إليهينتمونكانواوال،زرادشتهو
قرنفيوجودله خامسال بلال يالد،ق ستاالألنهالم زرادشتدونأف

.والزرادشتية
وتكلمفارسبالدزارعندماهيرودوتالمؤرخأنمفاده:الثانيالشاهد

كانواأنهمبينهامنيذكرلموالحميدةالقبيحةوعاداتهمالفرسدينعن
لمأنهمصراحةذكربل،...-األخت،البنت،األم-بالمحارميتزوجون

بل.يستنكرونهكانواأنهمإلىوأشار،المحارمزواجيُمارسونيكونوا
وغيرهامصرفيوتوسعاتهقورشبنقمبيزالفرسملكعنتكلمعندما
شار لىأ نهإ لملهبأختينتزوجأ ينممارساهذايكنو فرسب علىال

مبرراتمنهموطلبالملكيينالقضاةواستشارذلكمنفتحرجاإلطالق
لماإلخوةزواجأنمنبالرغم)):هيرودوتفقال،ذلكلهفأوجدوالفعله
أشارواألفستاكذلكاألمرأنوبما((.اإلطالقعلىالفرسعاداتمنيكن
فإنسابق،بحثفيبيناهكمااألسريالزواجوسماهبالمحارمالزواجإلى
الميالد،قبلالخامسالقرنفيموجودايكنلماألفستاكتابأنيعنيهذا
استنكروهوماالفرسبينمنتشراالمحارمزواجلكانموجوداكانلوألنه

.يحرمهلماألفستاأنبحكم
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تبيحكانتالزرادشتيةأنوتاريخيادينياالثابتفمنأخرىجهةومن
اإلسالميةالقرونوفيالساسانيالعصرفيعليهوتحثالمحارمزواج

فرسبأنأكدهيرودتأنوبما.األولى بزواجيأخذونيكونوالمال
يدلهذافإن،الميالدقبلالخامسالقرنفيإيرانزارعندماالمحارم

وبما.هيرودوتزمنإيرانفيوجودلهايكنلمالزرادشتيةأنعلى
ألنأيضــاوجــودلــهيكــنلــماألفســتاأنيعــنيفهــذاكــذلك،أنهــاأن

لتيهيالزرادشتية الذيزرادشتبأنيقالفكيف.األفستاأوجدتا
قبلالستينأوعشر،الخامسالعاشر،أوأو،السابعالقرنفيعاش

.!!؟؟واألفستابالزرادشتيةجاءالذيهوالميالد
الذيالحقيقياألفستابأنالزرادشتييناعترافإن:الثالثالشاهد

جمعهالذياألفستاذلكهوالناسبينومعروفالواقعفيوجودلهكان
وتوجيهوإشرافبأمر-الزرادشتيةالمجوسيةكهان–المغانوكتبه

أنعلىصحيحشاهدهو،م224سنةدولتهمقيامعندالساسانيينمن
األسكندرحرقحكايةوأن،الساسانيينقبلوجودلهيكنلماألفستا

:اآلتيةالمعطياتبدليل،تصحوالتثبتلمالمقدوني
معظمأنيعنيفهذا،األفستابعضأحرقالرجلأنقلناإذا:منها

عندهمبماإكمالهإمكانهموفيالفرسأيديبينوكانيُحرقلماألفستا
ناقصامعهالتعاملفيمكنهميُكمللموإنوحتى،ومحفوظات،نُسخمن

نهبحكم حرقلمأ نهي يلإالم كن.القل ياتألنيصحالهذال الروا
أعيدتقرونبعدإالأخرىمرةيُكتبلماألفستاأنتقولالساسانية

)الساسانيةالدولةفتولت،منهالمتبقيةوالشذراتالذكرياتمنكتابته
نهجمعه(م224-652 يهواإلشرافوتدوي متقطعة،فترتفيعل

الملكأنذلكمن.المجوسدينراعيةالمغانطائفةمعوبالتعاون
كبيرتنسرأمر(م241–224)بابكبناألولأردشيرالساساني

فةكهنة فيالمبعثرةاألفستانصوصبجمعالزرادشتيينالمغانطائ
باواُعتبرتوأُجيزتفجمعهاواحد،نص انيعنيوهذا.مقدساكتا

.الحرقروايةحسبفقطبعضهوليسمعظمهأوكلهأُحرقاألفستا
يزالماكانأنهلوقرون6نحوبعدإالاألفستايظهرلملماذاوإال

زمنكتبواوماذاالزرادشتيةكهانجمعماذاو؟؟،تقريباكلهموجودا
باكلهموجودايزالمااألفستاكانلوالساسانيين أنوبما.؟؟تقري

األفستاأنعلىهذادلالساسانيينزمنهؤالءأيديعلىظهراألفستا
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األسكندرحرقهوالالميالدقبلالخامسالقرنفيوجودلهيكنلم
.المقدوني

أنجداالُمستبعدفمن،األفستاكلأحرقالمقدونيبأنقلناإذاوأما
شكفال،موجوداكانالكتابأنجدالفرضنالوألنه.نُسخهكليحرق

عندالكبرىالنارمعابدفياألقلعلىكثيرةوأجزاءنُسخلهكانتأنه
لذينالمجوسيةعلماءكبار والمؤسساتالمعابدعلىيُشرفونكانواا

أنوبما.الساسانييندولةقيامإلىالميالدقبلالسابعالقرنمنذالدينية
.الكتابنُسخكليحرقأنالمقدونياألسكندريستطيعفالكذلكاألمر
ما نهوب بتمنأ خاالثا فرسأنتاري غيروالمال هميُ احتلعندمادين

اإلشكانيةالدولةوزمندولتهأيامبهمتمسكينوبقوا،بالدهمالمقدوني
أنالفرسمنويستلزمبليتطلبهذافإن،الساسانيةالدولةقيامإلى

.أحرقهالمقدونيأنزعمواالذيكتابهمإنقاذإلىوسريعاجميعايهبوا
الساسانيينأنأخبرناأنهوبماحدث،أنهالتاريخيسجللمهذاأنوبما

يكنلماألفستاأنعلىدامغدليلفهذاقرون6نحوبعدجمعوهالذينهم
.المقدونياألسكندرأحرقهوالقبلهموجودله

خروبمعنى لو،آ ستاكانف قدونيوأحرقهوجودلألف سارعالم ل
ودينهملكتابهمإنقاذاوالخفيةالعلنيةالوسائلبكلكتابتهإلعادةالمجوس

وال،ومعابدهموجماعتهمدينهمعلىمحافظينيظلواأنيُعقلفال،
أسهلمباشرةانقاذهألن،حرقهبعدمباشرةكتابهمإنقاذإلىيُسارعون

أنقبلورواياتهوأجزائهنسخهعلىالحصولوسهولةبهالعهدلقرب
سنة،20بعدوالمباشرة،يحدثلمهذاأنوبما.الزمنويُفسدهاتضيع

هذادلقرون6نحوبعدإاليظهرولم،سنة300وال،سنة50وال
.أحرقهوالاألسكندرزمنوجودلهيكنلمالكتابأنعلى

األسكندرغزومنقرون6نحوبعدإاليظهرلماألفستاأنوبما
يُجمعلمفلماذاالرواية،تلكزعمحسبلألفستاوحرقهإليرانالمقدوني
تأخرولماذا،!!؟؟عامأوشهوربعداألقلعلىأوحرقه،بعدمباشرة

وأسهلأولىمباشرةحرقهبعدجمعهأليس،!!؟؟قرون6نحوجمعه
بعدجمعهوأليس،!!؟؟عامةوالفرسللمجوسوأحسنوأوثقوأضمن

يكنلمالكتابهذاأنعلىدامغدليلهوإليهأتباعهحاجةمعقرون6
..!!؟؟إيرانالمقدونياحتلعندماأصالوجودله



58

وصاحبهاألفستاوصفتالتيالمسعوديبروايةيتعلق:الرابعالشاهد
يةهذه.لهالمقدونياألسكندروحرقزرادشت معطياتتضمنتالروا

لهيكنلمالمزعوماألفستاوكتاب،صحيحةغيربأنهانفسهاعلىتشهد
.فارسبالدالمقدونياحتلعندماوالزرادشتزمنوجود

زرادشتبهجاءمعجزاكتاباكاناألفستابأنقالتالروايةتلكإنمنها
دونمنباطلزعموهذا.منهجزءأحرقاألفستاوأننبوته،علىكدليل

وحيايكونأنيستحيل-غيرهأفستاوال-أيدينابينالذياألفستاألن،شك
ووثنية،وتعددشرككتابألنهنبيا،كانبهجاءالذيوالمعجزاوالإلهيا

ذكرنا،والمستحيالتواألخطاءواألهواء،واألوهامباألساطيرومملوء
نافيمنهاطرفا يعنيوهذا.ذلكتفصيلموضعهناوليسهذا،كتاب

كذلكاألمرأنوبما.ومتناإسناداالمسعوديروايةصحةعدمبالضرورة
نه ستاكتابأنعلىيدلفإ نبيزرادشتزمنوجودلهيكنلماألف ال

المقدونياألسكندراحتلعندماالميالدقبلالرابعالقرنفيوال،المزعوم
كاناألفستاأنوزعمهمالروايةتلكمختلقيأنالظاهرلكن.فارسبالد
بدليلمعجزكتابهوالذيالكريمبالقرآنتأثرابذلكوصفوهمعجزاكتابا

حرفواعندمابذلكاألفستاوصفواإنهم.والتاريخوالواقعوالعلمالشرع
لتحقيقوأهلهباإلسالمتأثرااإلسالميالعصرفيوتراثهموكتابهمدينهم

يةمكاسب ناهكماودنيويةدين نافيبي نةالزرادشتيينتحريف:كتاب للديا
.اإلسالميالعصرفيالزرادشتية

عقاليُنكرماوتضمنت،خرافيةصبغةعليهاالروايةتلكأنومنها
وال،خرافيكالمفهذامجلد،ألف12منيتكونكانالكتاببأنكقولها،

أنحديثاوالقديماالبشريةتاريخيشهدفلم.قبولهالغباءومنتصديقهيصح
.!!مجلدألف12منيتكونبهجاءأوكتاباألفالناسمنأحدا

هووإنما،بشرياعماليكنلمالحجمبذلكاألفستاإن:قيلإذاوأما
لىذلكنسبةإن:فأقول.إلهيتنزيل ناكمايصحالالبشرإ ،أعالهقل

اإللهية،الحكمةفيطعنهوبهالقولألن.أيضايصحالهللاإلىونسبته
،مجلدالف12منيتكونكتاباعبادهعلىهللايُنّزلأنالحكمةمنفليس

العملية،الناحيةمنممكنغيرفهذاوتطبيقه،وتدبره،بقراءتهويأمرهم
.عليهمإنزالهمنفائدةبهم،والرحمةاللهموعقابا،عليهمثقيلحملوهو
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ما عالىهللاأنوب بادهورحيم،يعبثوالحكيمت بهوينزل،بع نوراكت
منكتاباأنزلهللابأنالقوليصحفالالعصر،الاليسرلهمويريد،وهداية

بهجاءوال،إلهياكتاباليساألفستاأنأيضايعنيمما.مجلدألف12
بالدالمقدونياألسكندراحتلعندماوجودلهكانوالالمزعومزرادشت

.الفرس

زرادشتبهجاءالذياألفستاأنزعمتالروايةتلكأنأيضاومنها
مرادكنهإدراكعنعاجزينكانواقومهأنالُمعجزةصفاتهمنالمزعوم

يستحيلألنهالرواية،تلكصحةعدمعلىدامغدليلهوالزعموهذا.لغته
أوامرهيدركواأنواليفهموهأنيُمكنهمالقومعلىكتاباتعالىهللاينزلأن

الحكمةوعدمبالعبثهللاتهامهوبذلكالقولأنكما.مراميهوكنهوِحكمه
والباطلهذاأنوبما.وغاياتهاالرسالةلمبدأتعطيلهوبلأفعاله،في

وعلىالرواية،تلكصحةعدمعلىيدلفإنه،تعالىهللاإلىنسبتهيصح
.المقدونياألسكندرزمنوالزرادشتزمنوجودلهيكنلماألفستاأن

والزرادشتيينالفرسيسملمالكريمالقرآنأنمفاده:الخامسالشاهد
:هوواحدة،مرةالجامعباسمهمذكرهموإنمامزدكيين،وال،مانويين

ـيالمجــوس ـهـف ):تعــالىقوـل ابِئِيَنَهادُواَوالَّيِذيَنآَمنُواالَّيِذيَنإِنَّي) َوالصَّي
َإِنَّيأَْشَرُكواَوالَّيِذيَنَواْلَمُجوَسَوالنَّيَصاَرى َإِنَّياْلِقيَاَمِةيَْوَمبَْينَُهْميَْفِصُلَّي َّي

بوضوحيعنيإنه؟،ذلكيعنيفماذا.((17:الحج)َشِهيدٌَشْيٍءُكّلَِعلَى
لتيبأصولهاالمجوسيةهيوديانتهممجوس،كلهمهؤالءأن تجمعهم،ا

.ُمزدكيونوال،مانويونوال،زرادشتيونالمجوساألصلفيوأنهم
لملكنه،الساسانيينزمنالُمتأخرةعصورهمفيبينهمحدثانقسامهموأن

زرادشتيايكنلماألصلفيدينهمأنأيضاويعني.المجوسيةمنيُخرجهم
باسمهمبالزرادشتيينتعالىهللالسماهمكذلككانفلو،زرادشتأسسهوال

والحقيقتهمعنيُعبرالباسموتسميتهماسمهمتغييريصحفالاألصلي،
أنهمعلىهذادلالمجوسسماهمتعالىهللاأنوبما.الصحيحالتاريخعن
مازرادشتيينيكونوالم قونظهورهممنذمجوساكانواوإن نةيعتن الديا

أنوبما.المزعومالنبيزرادشتهودينهممؤسسكانوالالمجوسية،
واللدينهوالكنبيلزرادشتوجودالأنهعلىيدلنافالقرآنكذلكاألمر
به يه،المنسوباألفستالكتا لمإل قرنفيوجودلهيكنف بلالخامسال ق
.بعدهوالقبلهوالالميالد



60

الكتابأهلمصيرعنتكلمعندماالكريمالقرآنإن:السادسالشاهد
كانواالذينالكتابأهلبينفّرقفإنهوأهله،اإلسالمظهربعدماالقيامةيوم
كانواوالذين،والسالمالصالةعليهماومحمدعيسىبينالفترةزمنفي
بهــموألحــقاإلســالمديــنعليهــمفأوجــبوانتشــارهاإلســالمظهــوربعــد

ـيوالمـجـوسالمشــركين ـهـف ـالىقوـل َهادُواَوالَّيِذيَنآَمنُواالَّيِذيَنإِنَّي}:تـع
ابِئِيَن َإِنَّيأَْشَرُكواَوالَّيِذيَنَواْلَمُجوَسَوالنَّيَصاَرىَوالصَّي يَْوَمبَْينَُهْميَْفِصُلَّي

َإِنَّياْلِقيَاَمِة أهلعنتكلمعندمالكنه.{[17:الحج]َشِهيدٌَشْيٍءُكّلَِعلَىَّي
َوالَّيِذيَنآَمنُواْالَّيِذيَنإِنَّي}فقالالكتابأهلثمبالمؤمنينبدأالفترةزمنالكتاب
ابِئِيَنَوالنَّيَصاَرىَهادُواْ ِآَمَنَمْنَوالصَّي َّي ًَوَعِمَلاآلِخِرَواْليَْوِمبِا فَلَُهْمَصاِلحا

واضح.{[62:البقرة]يَْحَزنُوَنُهْمَوالََعلَْيِهْمَخْوٌفَوالََربِِّهْمِعندَأَْجُرُهْم
عالىهللاأناآليةمن هود،ثمالمسلمين،ذكرت والصابئةوالنصارىالي

اآلخر،واليومباهلل،اإليمانشريطةالقيامةيوموالفوزباألجرووعدهم
يوجدوالفالحهم،وشروطكلهمالكتابأهلهمهؤالء.الصالحوالعمل

.مثالالصابئةإلىبالمقارنةدينهموقِدمعددهمكثرةرغمالمجوسبينهممن
والاألحد،الواحدباهلليؤمنونكانواوالكتاب،أهلليسواألنهميذكرهملم

زرادشتفالكذلك،األمرأنوبما.كتابلهوالنبيا،المزعومنبيهمكان
احرقهوالمقدس،بكتابجاءوالنبيا،كانوجود،واللهالمزعومالنبي

.المقدونياالسكندر
الهنــودأنعلــىوالدينيــةالتاريخيــةالشــواهددلــت:الســابعالشــاهد

فيدينهمفإن-اآلريالجنس–واحدالعرقيأصلهمأنكماواإليرانيين
ولذلك.-مزدالإللهنسبة–المزديةالديانةهوأيضا،واحداكاناألصل

شابهت ساطيرت نودأ يةاله يدافيالموجودةالدين ساطيرمعالف فرسأ ال
ووقــائعوالشــرالخــيروقِوىاآللهـةأســماء،وفــياألفســتافــيالموجــودة
منوحياليساألفستاأنيعتقدونالهندعلماءجعلت))درجةإلىحوادثهم

معظماتفق))وقد((.الهنديةالفيدامنمأخوذبل،مزداأهورا:عند
وارونا"هواألكبراألهورااإليرانيينعند–الحكيم-مزداأنعلىالعلماء
سمهاإليرانيونيحفـظولـم"القـديم مااألصلي،ا يةأنك قدمالمزد منأ

التيوالشواهدالمعطيات،تلكعلىبناء؟؟،هذايعنيفماذا((.الزرادشتية
قبلالخامسالقرنفيوجودلهيكنلماألفستاأنبينتفإنهاهناأوردناها
منالقدماءأنهواألول:جداوخطيرةهامةأمورثالثةيعنيوهذاالميالد،
باإللهاالعتقادعلىتقومالمزدية،الديانةهو،واحددينهموالفرسالهنود

الديانةهوأنهبماالفرسدينإن:والثاني.األخرىاآللهةمع،أهورامزدا
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زرادشتأسسهوالبالزرادشتية،يُعرفيكنلمأنهيعنيفهذاالمزدية،
فارس،بالدهيرودوتزارعندماوجودللزرادشتيةكان،والالمزعوم

لماألفستاأنبالضرورةيعنيوهذا.الزرادشتيةالالفرسدينسماهولهذا
.أيضاوجودلهيكن

الدولــةقيـامعنـدالمجــوسالُكهـانأنمفــاده:-الثالـث-األخـيراألمـر
اختلقواالذينهممنهم،وتشجيعوبرعايةالساسانيينمعوتحالفهمالساسانية

أدخلواثمأساسا،المجوسيةديانتهمعلىأساساأقاموهاالزرادشتية،الديانة
الفرعونيــة،كالديانــة،أخــرىأديــانمــنأخــرىوتشــريعاتعقائــدفيهــا

جديدةديانةبذلكفكونوا.والمزديةوالنصرانية،والهندوسية،واليهودية،
لىونسبوهاالزرادشتية،سموها نبيزرادشتإ ذلكبعدثم.المزعومال

.الجديدةديانتهموشريعةعقائدوضمنوهاألفستاكتبوا
:متّى)مرةمنأكثرللمجوسذكروردمتىإنجيلفي:الثامنالشاهد

منالثانيالنصففيموجوداكاناإلنجيلهذاأنوبما((.2/1-16-
كانواخاصةوكهنتهمعامةالفُرسأنعلىيدلفهذا.الميالدياألولالقرن

تكـنلــمالرزدشــتيةأنعلــىويشــهد.بالزرادشــتيينالبــالمجوسيُعـرفون
ظهرتالساسانيةالدولةأنوبما.الزمنذلكفيأتباعلهاكانوالظهرت

الديانةهذهأنعلىيدلفهذا،لهاديناالزرادشتيةوتبنتم227سنةفي
دينعدلواالذينالمجوسوالمغانالساسانيينصنيعةهيوأتباعهابكتابها

ظهــرتأيــدهموعلــى،ثنويــاوأبقــوهواســماوكتابــامضــموناالمجــوس
وجودلهيكنلماألفستاوأنجهة،منالمجوسلدينوريثةالزرادشتية

.أخرىجهةمنموجودةتكنلمالزرادشتيةأنبحكم

قيامقبلموجوداكاناألفستابأنالزعمينفيمماإن:التاسعالشاهد
–الساســانياألوللشــابورالعائــدة}الكتابــةأنهــوالساســانية،الدولــة

انإلىتشير-رستمنقش"فيالنارمعبدجدارفيالمنقوشة-م241-272
إرجاعإلىالمختصينالثقاتمعظمويميلبعد،دُّونتقدتكنلماألفستا

السادسلعلهأوالرابعالقرنمنتصفإلىاألفستابهالمدّونالخطزمن
ألولوظهرُكتباألفستاكتابأنيعنيجداقويماديدليلوهذا.{للميالد

حرقحكايةينقضوهذاقبلهم،وجودلهيكنولمالساسانيينعصرفيمرة
.أساسهامنلهاألسكندر
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للعالماألفستاحرقحكايةمنعلميموقففييتمثل:العاشرالشاهد
االسكندرحرقحكايةأنذكرباقر،طهالقديمالتاريخفيالمختصالعراقي
الثنويةالديانةعنيُذكرومما}:فقالأسطورةإالهيوماباطلةلألفستا
قةبالمآثر بتعاليمالخاصالمقدسالكتابأياألفستا،تدوينبزمنالمتعل

لةاألسطورةذلكفمن،زراوستر هذاأحرقالكبيراالسكندربأنالقائ
لذيالكتاب لذهبمنبحروفالجلدمنرقألفعلىمدوناوجدها ،ا

ُمختص،مؤرخمندامغةعلميةشهادةهذاوقوله.{أسطورةمجردوهذه
لتيالكثيرةالشواهدتؤيدها األسكندرحرقلحكايةنقضنافيأوردناهاا
.لألفستا

عدمالسابقةبالشواهدبيناأنهبما:-عشرالحادي-األخيرالشاهد
األسكندرفأحرقهزرادشتبهجاءاألفستابأنالزرادشتيينقولصحة

قدوني قرنفيالم لرابعال بلا ما.الميالدق نهوب ناأ ظهورأولأنذكر
النبيزرادشتأنالحقاسنبينأنهوبما.الساسانيةالدولةفيكانلألفستا

يكنلمالزرادشتيةالديانةوأنله،وجودوالخرافيشخصهوالمزعوم
ُمختلقكتاباألفستاأنيعنيذلككلفإن؛الساسانيينقبلوجودله

عصرإلىوال،المزعومزرادشتزمنإلىيُرجعهلهأصلوالوُملفق
فرثيينوالاالخمينيين لذينال قهكتابهووإنماالساسانيين،سبقواا اختل

.منهموبتشجيعالساسانيينعصرفيالمجوسعلماء

نصوصاالميالديالرابعالقرنفيباألفستاألحقواالزرادشتيينأنوبما
العملبهذاالكتابفاكتملالطبيعة،وراءوماوالنجومبالطبتتعلقكثيرة

كتابهمحرفواالزرادشتيينأنالصحيحةباألدلةأثبتناأنهوبما.التحريفي
والرابعالثالثالقرنينفيوباألخصاإلسالمي،العصرفيوتراثهمودينهم

،جهةمنإسالميةوتشريعاتومفاهيمبأصولدينهمفطعّمواالهجريين؛
فإنه.أخرىجهةمنالربعإالمنهيبقفلماألفستامعظممنوتخلصوا

الإنهاألول،:جداوخطيرةهامةأساسيةأمورثالثةذلككلمنيتبين
كانأنهثَبُتوال،المزعومالنبيزرادشتإلىاألفستاكتابنسبةيصح

األسكندراحتلعندماالميالدقبلالرابعالقرنفيوالزمانهفيموجودا
.أحرقههووالإيران،المقدوني



63

الــذينهــموالساســانيونالمجــوسالمغــانهــؤالءإن:الثــانياألمــر
المجوسدينوَوّرثوها،وأتباعهاواسمهابكتابهاالزرادشتيةالديانةاختلقوا

هاوأدخلـوا، منالفـرسديـنمنجانبـاأيضـافي سـبقتأخــرىأديـانو
الذينهمفهؤالء.الزرادشتيةالمجوسية:تسمىأنيجبالتيالزرادشتية

.وديانتهاألفستاأوجدوا

مروياتهم،فيوالالزرادشتيينفينثقأنيصحالإنه:الثالثواألمر
ناألنه لةبعشراتأثبت يدين،ال،موضوعيينيكونوالمأنهماألد والمحا

العصــرينفــيوأدبياتــهاألفســتافــيالزرادشــتيةعــنكتبــوهفيمــانزهــاء
بشكلواالختالقالتحريفمارسوافقد.بعدهماوماواإلسالميالساساني

األفستااختلقواأنهمحتىلدينهمانتصاراوتعمدإصرارسابقوعنواسع
حرفواالقومأننتذكرأنويكفي.ومصالحهمدينهمأجلمنمراراوحرفوه

منعندهممماكبيراجانبافأخذوااإلسالمي،العصرفيرهيببشكلدينهم
عنذلكوأخفواوبهتانا،زورابدينهموألحقوهاإلسالميوالفكراإلسالم

أهلفالقوم.الكتابأهلومنموحدونبأنهموتظاهرواوغيرهم،المسلمين
فيوموضوعيةحيادأهلمنوليسوا،وتدليس،وتلبيسوتلفيقتحريف

تحقيقهابعدإالومروياتهمأقوالهمنصدقالأنعلينايفرضوهذا.شيء
.خارجهامنصحيحةبأدلةإالنقبلهاوالونقدها،

الساسانيينقبلوجودلهكاناألفستاأنيثبتلمأنهبجالءيتبينوبذلك
أنهوالصحيحالثابتوإنماالمقدوني؛األسكندرأحرقهوالكتابيا،والشفهيا
منالساسانيةالدولةفيالمجوسكهانأيديعلىمرةألولظهركتاب
أوردهفيماحجةهووالبهاالحتجاجيصحالأخرىجهةمنوانهجهة؛

بأدلةإالتُقبلالمزاعمهيوإنماالساسانيين،قبلماإلىترجعرواياتمن
.واهمفهوالتاريخفيبهيحتجومناألفستا،خارجمنصحيحة

لهكانوالأصوللهتكنلماألفستاكتابأنبيناانهمنالرغمعلى:ثالثا
المزعوم؛النبيزرادشتكتبهوالكتابة،والشفهياالساسانيينقبلوجود

ثيرافإن باحثينمنك منقديماصغيراجزءاأنزعمواالمعاصرينال
منأنهاالراجحأوزرادشت،أقوالمنهي-أناشيد–بالغاتايُعرفاألفستا
تقييمهافيبالغوبعضهمإليه،نسبوهاأمورفياعتمدواوعليهاكالمه،
.؟؟صحيحهذازعمهم؟،وهلوأدلتهمآراؤهمتتمثلففيما.ومدحها
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مفرقانشيدا17عددهازرادشتإلىمنسوبةأناشيدهيالغاتاإن:أقول
24:الياسناكلماتعددومجموعاألفستا،كتابمنالياسناجزءضمن

.األفستاُمحققذكرهماحسبالغاتامنكلمة7600بينهامنكلمة،ألف

ذكرباريندر،جوفريالباحثفمنهم،وآرائهمالباحثينهؤالءعنوأما
وزعمالفيدية،باللغةصلةذاتقديمةمحليةبلغةمكتوبةالغاتاأناشيدأن

لتيالوحيدةهي}أنها ناا وفكرحياةعنبالثقةالجديرةالمعلوماتتعطي
.{زرادشت

فيثمينةجوهرةبأنهاالغاتاالرحمنعبدخليلاألفستامحققووصف
السواحفراسووصفها.ديانتهأرستالتيزرادشتأناشيدوهي،الياسنا

فيالمغرقة}لهجتهامنويُستدلالزرادشتي،الدينجوهرحفظتبأنها
عبرجوهريتعديليمسهاأندوناألصليشكلهافيُحفظتقدأنهاالِقدم

الغاتاأناشيدأنوزعم.{التدوينعصرسبقمماالطويلالشفويالتداول
.بنفسهزرادشتوضعها

يليوجدوال،وأوهامورغباتوادعاءاتمزاعمهياألقوالتلك دل
حد هاصحيحوا لةهؤالءأورد،واليُرّجحها،أويُثُبت يةوشواهدأد علم

ً.تؤيدها :اآلتيةواألدلةالمعطياتأوردلهاونقضا
فيلغاياتالغاتاعلىالثناءفيجدابالغواالباحثينهؤالءإن:أولها
وكأنهابذلكوصفوهاوقد.عليهاحكمهمفيُمنصفينيكونواولمنفوسهم،

تكونأنيُمكنوالأبدا،كذلكليستأنها،والحقيقةبثمنيُقدرالعلميكنز
وضالالت،،وشركياتوظنونأوهاممعظمهافيالغاتاأنوالحقيقة.كذلك

ساطير كادوالومستحيالت،وأ جدن هان كرةفي حدةف جديرةصحيحةوا
مام، كنوالباالهت تاتكونأنيُم ها،وحياالغا ياكالماوالإلي وال،علم

يالبداخلهاتحوي هايثبتواحداصحيحادل نبيزرادشتكالممنأن ال
هذاووصفنا.صحيحةقديمةتاريخيةحوادثتتضمنأنها،والالمزعوم

مبحثفيإليهسأعودلكني،تفصيلههناليسصحيحوصفهوللغاتا
.قلتهماتؤكدمنهانصوصاوأذكرالكتاب،هذامنالحق

لدليل نهبما:الثانيا ناأنسبقأ نهبي كاناألفستاكتابأنيثبتلمأ
منليستالغاتاأنفبالضرورةمنه،جزءوالغاتا،الساسانيينقبلموجودا

إالبزرادشتوتُلحق،هذاحكمنامنتُخرجأنيُمكنوال.زرادشتكالم



65

ليستاألدلةهذهأنوبما.األفستاخارجمنصحيحةعلميةأدلةتوفرتإذا
تا،الموجودهووخالفها،متوفرة النبيزرادشتكالممنليستفالغا

.بصحيحةليستالباحثينهؤالءومزاعمالمزعوم،

تاريخيكشخصالنبيزرادشتوجوديقينايثبتلمأنهبما:الثالثالدليل
األمرهذاسنناقشأنناوبما.قائمةوجودهحولالشكوكتزالوماحقيقي،

والبلوجدوه،يثبتلمالمزعومالنبيزرادشتأنمنهوسيتبينالحقا
ُمختلقةوحيهمنأنهاعلىإليهالمنسوبةالغاتافأناشيدأصاللهوجود
سبت يهن ما.وخداعاوغشاكذباإل يداتكذلك،األمرأنوب هؤالءفتأك

بصحيحةليستالمزعومووحيهزرادشتأقوالمنالغاتابأنالباحثين
.أصالعلميةباجتهاداتوليستورغباتأوهامإالهيوما

لغةأنهابدعوىالغاتابلغةالباحثينهؤالءاستداللإن:الرابعالدليل
استداللهوأقواله؛منوإنهازرادشتزمنإلىترجعالِقدمفيموغلة

وال،راجحوالقطعيبدليلإثباتهيُمكنوال،يصحوالبلجدا،ضعيف
األمرأنوبما.زرادشتإلىالغاتانسبةإلثباتصحيحااستدالاليكونأن

ليثبتوإنماالغاتا،لغةقِدمبدعوىإثباتهيُمكنالهؤالءزعمفإنكذلك،
يعودمكتوبنصأوأثري،شاهدمنصحيحتاريخيدليليوجدأنيجب

اليومإلىيتوفرلمهذاأنوبما؛منهالقريبةأوالمزعومزرادشتزمنإلى
تخالفالتيالشواهدمقابل،واألفستاوالغاتازرادشتبتاريخيتعلقفيما
-الِقدمفيموغلةانهاقيلالتي-الغاتالغةشاهديكونأنيُمكنالفإنه؛ذلك
ال.زرادشتكالممنالغاتاكونعلىراجحاوالصحيحا،والقطعيادليال
المجوسكهانبهاَكتبقدقديمةبأنهاالموصوفةاللغةهذهألنذلكيُمكن
هذهأنقطعايعنيوهذااألفستا،دونواعندماالساسانيينعصرفيالغاتا
فارسبالدفيومتداولةمعروفةلغةكانتفقدبقدمهاسلمناوإنحتىاللغة

ها،منجهةفيأو نتاألقلعلـىأوجهات غةكا فةل هانلـدىمعرو ك
يصحواليعرفونها،وهمالغاتابهافكتبوامنقرضة،لغةتكنولمالمجوس،

قلوال هاأنيُع هايكتبو همب هاو مامفنحـن.ويجهلون غةأ نتل مةكا قدي
فهلالغاتا؟ُكتبتوبهامنهم،قلةعندأوالناسمنكثيرلديحيةواستمرت

هيكال،وألفكالالمزعوم؟،النبيزرادشتكالممنأنهاعلىدليلهذا
،زرادشتكالممنكونهايثبتصحيحدليلأيتحملالألنهاكذلكليست
علىمعروفةكانتوإنمامنقرضة،تكنلملكنهاقديمةأنهاصدقناإنفهي
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لهجةمنهافارسيةلهجاتبعدةاألفستافكتبواالمجوس،كهانلدىاألقل
وفيجماعيااألفستاودّونوا،يعرفونهاكانواأنهمبحكمذلكفعلواالغاتا؛
الالغاتالهجةفدليل.الفرسلهحاتمنلهجةمنوبأكثرمتباعدةفترات
أنهاوالزرادشت،أقوالمنالغاتاأناشيدأنيُثبتدلياليكونأنيُمكن
ذلكوإنماخرافيا،الحقيقياشخصاكانالمزعومالنبيزرادشتأنتُثبت

معروفةماتزالكانتالتيالقديمةالغاتابلغةكتبتأنهافقطيثبتالدليل
أو،ُمبيتةلغاياتالغاتابلهجةكتبوهااألقل،علىالمجوسبينومتداولة

.ذلكلغير

أقوالمنهيالغاتاأناشيدبأنالباحثينهؤالءزعمإن:الخامسالدليل
جداضعيفاستداللهو،الِقدمفيموغلةبلغةكتبتأنهابدعوىزرادشت

ميمبررلـهوال،يصحوال يدهعل يس.يؤ هانأنثبُتألنهكذلكل ك
كتبوهوإنماواحدة،فارسيةبلهجةيكتبوهلماألفستاكتبواعندماالمجوس

ليسكتابتهلهجاتتعددأنيعنيوهذا.الفرسلهجاتمنلهجةمنبأكثر
لهجاتبعدهكتبوهأنهميعنيوإنماأخرى،دونمنهنصوصقِدمعلىدليال
كثيرةأخرىنصوصاأنأيضاهؤالءزعمينفيومما.الفرسلهجاتمن
منســوبةكثــيرةأقــواالأيضــاتضــمنتاألفســتامــنوالياشــتاالياســنامــن

فيالمرويةاألخرىأقوالهعنتختلفالوغيرهمازداأهورامعلزرادشت
:الحصرالالتمثيلبابمنمثالمنهامعنى،واللفظاالغاتا

والشرالخيرإلهيبوجودالشركاقرتالتيالغاتافياألفستاأقوالفمن
الطيبة،:منهماكلطبيعةعنالتوأمانالروحانأعلنتالبدءمنذ)):قوله

يعرف.واألفعالالكلماتوكذلكطاهر،غيروفكرطاهر،فكر،والشريرة
...((.األشراريعرفهاوال،بهاالمصّرحتلكبينالفرقالطيبونالحكماء

قابأنهماالروحيّنإلىأشارثم عنتكلمذلكوبعد،واألجسامالحياةخل
عندمااألولىالمرةفي)):فقالومخلوقاتهمزداأهوراوهيالطيبةالروح
ظهرتالشركانفحيث.العالميتضمنهماوكل،واألجسامالحياةخلقتا

الروحإلىأشارثم((.دائماالخيرةالروحرافقتفقدالقداسةوأما.النجاسة
الشريرةالروحواختارت)):فقالومنهجهاواعمالها–أهريمن-الشريرة
الســماءفـيتســكنالــتيالخــيرةالــروحوأمـا،المدنســةاألعمـاللنفســها

((.6-30/3الياسنا–...الطاهرةاألعمالفاختارتالراسخة
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عانيتلـك صطلحاتواألسـماءوالشـركياتالم وروحهابنفسـهاوالم
العالمالروحانخلقتعندما)):قولهمنهاالغاتا،خارجاألفستافينجدها

لروح، بة،ا لروحالطي الياسناوفي-((.13/76:الياشتا–الشريرةوا
وأنصر،أسرع،أنشط،أشد،أقوى))كانزرادشتأنمفادهاعبارة

-فايواإللهلسانعلىالياشتاوفي-((.9/15الياسنا.-الروحيّنمخلوقات
والثانيالطيب،الروحخلقهامخلوقاتهلهاألول:عالَماَنيوجدأنه–رام
-.15/43،44:الياشتا-الشريرالروحخلقهامخلوقاتهله

لكمنواضح واحدمصدرمنأنها-جداكثيروغيرها–الشواهدت
منبأكثردفتيهبيناألفستاجمعهاالتعبيرفيوأساليبهاومعانيهابألفاظها

عنالساسانييندولةفيالمجوسكهانبهادّونهالفرسلهجاتمنلهجة
طبقاتهماختالفعلىالفرسبينقبوالليجدربمانفوسهمفيلغاياتقصد

تزالماكانتقديمةبلغةالغاتاكتابةأندليلناوخالصة.لهجاتهموتباين
كنالمسـتعملة كونأنيُم هاعلـىدليـالت النـبيزرادشـتاقـوالمنأن
.الزعمذلكعلىكدليلأصالبهااالستشهاديصحوالالمزعوم،

زرادشت،أقوالمنليستالغاتاأناشيدأناألدلةتلكمنيتبينوبذلك
مرةألولالمجوسكهانكتبهالذياألفستاأجزاءباقيعنتختلفالوهي

يُحتجأنيصحوالجهة؛منسابقةأصوللهتكنولمالساسانييندولةفي
رواياتهوأنثانية؛جهةمنعنهاالكبيرلبعدهتدوينهسبقتحوادثعلىبه

خارجهامناألدلةقامتإذاإالتُصدقوالبهايُحتجوالُمعلقةمزاعمتبقى
فيماالباحثينهؤالءمزاعمأنيعنيذلكوكل.ثالثةجهةمنصحتهاعلى
.نفوسهمفيلغاياتبهاتعلقواورغباتأوهامإالهيماالغاتاعنقالوه
نهكذلك،األمرأنوبما بينتأثيرحدوثبسببتشابهوجودثَبُتإنفإ

الزرادشتيةأنشكفال،والنصرانيةكاليهوديةأخرىوأديانالزرادشتية
تلكعنمتأخرةوهيالزرادشتيةمنأسبقأنهابحكمبهاتأثرتالتيهي

.وأدبياتهاألفستاوليدةاألديان،

:اإلسالمي العصر في أدبياته وكتابة األفستا تدوين اعادة:ثانيا
سنةنحوالساسانيةالدولةوأسقطوافارسبالدالمسلمونفتحعندما

فرسبدأ،م،637/هـ15 ناقفيالمجوسال ماتدريجيا،اإلسالماعت فل
تقريبا،اإلسالماعتنقواقدالفرسمعظمكانالهجريالثانيالقرنانتهى
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فكريانشاطاوأظهرتالزرادشتية،بالمجوسيةُمتمسكةمنهمطائفةوبقيت
بهاالمحيطةالظروفمعوتماشياوكيانهادينهاعلىحفاظاواضحاودعويا

البدايةفيالنشاطذلكتزعمت،بعدهوماالهجريالثانيالقرنأواسطفي
الزرادشــتيالمجســويالكــاهنمؤسســهاإلــىنســبةالبهافريديــةالحركــة
مقتلبعدأتباعهابينوالدعويالفكرينشاطهافياستمرتوقد.بهافريد
تدوينأعادتأنهابهقامتممافكان،هـ132سنةنحوبهافريدزعيمها

األفستابأدبياتُعرفتجديدة،زرادشتيةمجوسيةكتباوكتبتاألفستاكتاب
منإسالميةوتشريعاتعقائدومؤلفاتهاالزرادشتيةفيوأدخلتجهة،من

خرىجهة ما.أ لكتفاصيلهيف يةت لواوهل؟العمل لكفع قةذ بطري
يةموضوعية يةأمللعلـمانتصارحياد ماذا.؟أخـرىلغا هـؤالءقامول

وعلىعليهمآثارهاهيوما؟،أصالالحركةبتلكالزرادشتيونالمجوس
.؟غيرهم

-نسكا-كتابا21منيتكوناألصلفيكاناألفستاأنأوال،ذلكمن
وماالهجريالثالثالقرنفيالزرادشتيينالمجوسعلماءفيهفتصّرف

وظروفهممصالحهمحسبوالتلخيصوالتحريفوالنقصانبالزيادةبعده
أرباعهثالثةمنهفُحذفتالربع،إالمنهيبقفلم،اإلسالميالعصرفي

إاليُمثلالأيدينابيناآلنمنهوالموجود.ُمزقتأوأُخفيت،أوأُحرقت،
ذلكفعلوا.األصلياألفستابربعقُدرالساسانية،األفستامنصغيراجزءا

.يحدثلمشيئاوكأنفعلوه،أنهمللناسيُعلنواأندونوأدبياتهاألفستامع
المتوفرالوحيداألفستاهوأيدينابينالموجوداألفستاأنيعنيوذلك

المجوسيةعلماءمنهتخلّصقدفهوالساساني،األفستايوجدوال،اليوم
اليومالموجودأنيعنيمما.دفناأوتمزيقا،أو،حرقافأعدموهالزرادشتية،

ترجعهقديمةمخطوطات،والنصوصوالأسانيدعندهفال،لهأصلال
بنفسهيُمثلوأصبحاألول،أصلهعنمقطوعكتابفهو.األولأصلهإلى

اإلسالمي،العصرفيبعدهوماالهجريالثالثالقرنفيُكتبجديداكتابا
اإلسالمظهوربعدظهروإنماقبلهموالالساسانيينعصرإلىيعودالفهو

نسخةأمامهنافنحن.اإلسالميالعصرخاللأكثرأوقرونثالثةبنحو
األولــىالنســخةأمــامولســناالزرادشــتية،المجوســيةللديانــةثانيــةأفســتية

.الزرادشتيةللمجوسية
السكوتوالجهلالتضليلومن،الفادحالخطأفمنكذلك،األمرأنوبما

قولاإلسالمي،العصرفيلألفستاحدثعما نهوال تببأ العصرفيُك
لهوجودالفيهُكتبالذيألنأبدا،فيهيظهرلمفهو،قبلهأوالساساني
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الموجوداألفستاأنهيالحقيقةوإنماربعه؛إالمنهيبقولمكلهأُعدمبعدما
ولماإلسالميالعصرفيوُكتباألول،عنجداكبيربشكليختلفاليوم
علىمعهنتعاملأنعلينايفرضوهذا.قبلهوالالساسانيالعصرفييكتب

نه الساسانيينعصرفيالفرستاريخعنجدامتأخرتاريخيكتابا
هم يساإلسالميالعصرفيكتبمتأخرمرجعفهو؛وقبل مصدراول
.عامةالفرسوتاريخخاصةالزرادشتيةلتاريخ

اليومالموجوداألفستاأنعنايغيبالأنيجبفإنهأخرىجهةومن
والمحايدةوالعلميةبطريقةيُكتبلمألنهالعلمية،المصداقيةإلىيفتقد

.للباطلمتعصبةذاتيةتحريفيةتدليسيةماكرةبطريقةكتبوإنما؛عالنية
والالعلم،خدمةهدفهميكنلمكتبوهالذنالزرادشتيينالمجوسعلماءألن

للمجوســيةاالنتصــارهــدفهمكـانوإنمـاوالحــق؛والعلــمللعقــلاالنتصــار
شتية كلالزراد كنلموإنحتىلديهمالمتوفرةالوسائلب يةت والأخالق

نفعيةإجراميةبطريقةالساسانيةاألفستافيتصرفواوجدناهمولذلك.علمية
والذلك،فعلوا.الربعإالمنهيبقولممنهفتخلصوا،بشعةوخفيةمروعة

الكتابيتركواأنعليهمكان،تحريفيإجراميعملألنهفعله،لهميحقوا
له،على فهلهميحقوالحا أنيُمكنهمكاناألقلوعلىوإعدامه،تحري

الكتابتحريفدونوظروفهممصالحهمحسبملخصامنهيستخرجوا
فعلوهبماأتباعهمأو،الناسيُخبرواأنعليهميجبذلكبعدثم.وإعدامه

كتابهوالحاليفاألفستاذلكيفعلوالمأنهموبما.والثانياألولاألفستافي
الحوادثعنجداومتأخركثيرة،وشبهاتشكوكحولهوتدورُمحرف

حرفوهكتبوهالذينألنوالمصداقية،التوثيقإلىويفتقدعنها،يتكلمالتي
الهجريالثالثالقرنفيومصالحهموأوهامهمأهوائهمحسببهوتالعبوا

أصلوالاألول،أصلهاضاعجديدةزرادشتيةنسخةأمامفنحن.بعدهوما
فيعليهيُعتمدالحالههذاوكتاب.اليومالموجودالُمحرفاألفستاإاللها

.رواياتهصحةعلىخارجهمناألدلةقامتإذاإالالتاريخ،معرفة
جانبلهاوحدثاإلسالميالعصرفيُصنفتفقداألفستا،أدبياتوأما

ما ستاحـدثم فقلألف يةو يةعمل ينمتكاملـةتحريف ستاب تهاألف ؛وادبيا
ـت ـدفيهــافأدخـل مــنوأخــرىالزرادشــتية،مــنليســتوتشــريعاتعقاـئ

األدبياتتلك.وملتويةغامضةبطريقةوردتأوفيها،تَردولمالزرادشتية
عنه،،ودفاعالدينهمانتصاراالزرادشتيونالمجوسعلماءصنفهاكتبهي

قاذا ظاله،وان مامطائفتهمعلىوحفا يارأ لذياالنه بالزرادشتيينحلا
.اإلسالميالعصرفيودينهم
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وعقائدهاالزرادشتيةتاريخفيموسوعيكتابهو:الدينكرد:منها
القرنفينهائياونُقح،م9/الهجريالثالثالقرنفيُكتبوتشريعاتها،

لرابع لذينومن.الهجريا نوها وآذربادا،فّرخزادانفَرنبَغآذر:دّو
التأليف»دينكردكلمةوتعنيالهجريالثالثالقرنفيعاشاوقدميدان،
كتب9علىاألصلفييشتملالكتابوكان.«الدينيةاألعمال»أو«الديني

.الثالثالكتابمنوقسموالثانياألولالكتابضاعوقد
ًيعرف:البندهيشن:الثانيالكتاب المعلومات)آگاهيَزندباسمأيضا
عني،(زنـدإلـىالمسـتندة مةت «األساسـيأواألول،الخلـق»بندهيشـنكل

العصرأواخرفياألوليتأليفهتموقد.فصال36ًعلىالكتابويشتمل.
القرنينفيخاصةالساسانيةالدولةبعدكتبتفصولهمعظملكنالساساني،

لث لرابعالثا فهأنويُظن.–م9،10-الهجريينوا فيإاليكمللمتألي
واسعاًطيفاًشملفقدمضمونه،وأما.بعدهالذياوالهجريالخامسالقرن

ساطيرمن تاريخالخلق،أ قياألسطوريوال لك،لإليرانيينوالحقي والف
.المواضيعمنوغيرها،والنباتاتوالجبال،األنهار،،وأسماء

لثالكتاب كاهنرؤية:الثا أيضاوالمعروفالمنامية،ويرافأرداال
إبانالهجريالثالثالقرنفيالكتابهذا،ُصنفويرافالكاهنبمعراج

المتأثرينالزرادشتيةعلماءبهاقامالتيالنشطةالزرادشتيةالتأليفحركة
وتطعيمهاالزرادشتيةفيالنظرإعادةإلىدعتالتيالبهافريديةبالحركة
المصنفاتبينمنويرافالكاهنكتابفكان.إسالميةوتشريعاتبأصول

.الهجريالثالثالقرنفيهؤالءكتبهاالتي
مردانصنفه-الشكينفيبيان-فجاركمانيكِشكنِد:الرابعالكتاب

لدينمثنوية))عندفاعاأورمزدادبنفرخ عقائدضدالزرادشتيا
القرنفيتأليفهانتهىوقد...والمسلمينوالمانويةوالنصارىاليهود
.((الهجريالثالث

شرحفيرسالةهو،أباليشُكَجستك:-الخامس-األخيرالكتاب
الزرادشتيوبينأباليش،يُسمىاإلسالماعتنقزرادشتيبينمناظرة

(.هـ218ت)المأمونالعباسيالخليفةبحضورآذرفرخزادان

أفعالأنها،وأدبياتهلألفستاحدثتالتيالعملياتتلكمنواضح:أقول
الفرسبهاقامواسعةتحريفيةعمليةضمنتمتورهيبة،خطيرةتحريفية

نهمنها.اإلسالميالعصرفي لةقامتقدأ بأنوالدامغةالصحيحةاألد
ظروفويواكباإلسالم،معليتفقتاريخهممنكثيربتحريفقامواالفرس
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شتيينالمجوسوأنجهة؛مناإلسالميالعصر فيشرعواقدالزراد
حريف همت همدين ئدوتطعيمهماوكتب شريعاتبعقا سالميةوت نذإ قرنم ال

.ذلكتفصيلموضعهناليس،بعدهوماالهجريالثاني
تهاألفستاحالهوذلكأنوبما يومالموجودةوأدبيا ينال يديناب فمنأ
فادحالخطأ يُمكنمصادرأنهاعلىعليهااالعتمادللباطل،والتعصبال

قبلالزرادشتيةالمجوسيةتاريخيخصفيمافيهاوالوثوقعليهااالعتماد
سانيين ها.عصرهموفيالسا تأخرةمراجعإن عودم لىت قرنإ لثال الثا

والنصرانيةباليهوديةوكتابتهامضامينهافيتأثرتبعده،وماالهجري
ظهــوربعــدظهــرتألنهــاخاصــة،اإلســالميوالفكــروباإلســالمعامــة،

مصنفاتمعنتعاملفنحن.العكسوليس،واإلسالموالنصرانيةاليهودية
العصــرفــيتكتــببعــده،ولمومــام9/الهجــريالثالــثالقــرنفــيُكتبــت

كبيرلتحريفوتعرضتبعلمية،ليستبطريقةوُصنفتقبله،والالساساني
نسخةالتحريفيةالعمليةتلكلنافأنتجتمدوينيها،نفوسفيلغاياتُمتعمد
هذاوُكتُب.األولىنسختهاعنكثيراتختلفالزرادشتيةالديانةمنجديدة
فيماعليهااالعتماديُمكنمصادرأنهاعلىعليهااالعتمادالخطأفمنحالها
مراجعهيوإنماوقبله؛الساسانيينعصرفيالزرادشتيةبتاريخيتعلق

الفرستاريخإلىالمنسوبةومروياتهااإلسالمي،العصرإلىترجعمتأخرة
أثريـةوأدلــةشــواهدتوفـرتإذاإالبهـايُحتـجوالتُقبـلالاإلســالمقبـل

.خارجهامنصحيحةوتاريخية
هاكما ماءعلىتشهدأن لذينالزرادشتيةعل للباطلبالتعصبكتبوهاا

عنالتحريفوممارسةوالحق،والعلمالعقلحسابعلىلهواالنتصار
نســخةوالعــالمللزرادشــتيينوقــدمواجهــة؛مــنوترصــدإصــرارســابق

ً.أخرىجهةمنُمحرفةجديدةزرادشتية بطالنمنتيقنواأناسمنفعحبا
هم نههمثمدين كليحرفو قلأنمع،لهانتصاراالوسائلب لمالع والع

!!.والخداعوالغشوالكذببالتحريفلهاالنتصارالتركهعليهميفرضان

علىالمعاصرينالباحثيناعتمادأنمنهيُستنتجالمبحثلهذاوإنهاًء
تاب ستاك تهاألف نهعلىوأدبيا تاريختاريخيمصدرأ شتيةل فيالزراد

؛القراءعلىوتدليستغليطوفيهفاحش،وهمهووقبله،الساسانيالعصر
اإلسالمي،العصرفيالمدونةالزرادشتيةمراجعمنوأدبياتههووإنما

عّولمصدراوليست هيوالبه،يُحتجصحيحمرجعهيوالعليها،يُ
كذلكاألمرأنوبما.قبلهموماالساسانيينعصرإلىيرجعقديممصدر
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الزرادشتيةبينتأثيرلحدوثتشابهوجودأخرىجهةمنثَبُتإنهفإن
تأثرتالتيهيالزرادشتيةأنشكفال،واإلسالموالنصرانيةواليهودية

اليومالموجودةالزرادشتيةمصادرمنأسبقمصادرهاألناألديانبتلك
.قبلهوليساإلسالميالعصرفيكتبتوالتي
 : ونبوة توحيد ديانة الزرادشتية بأن القول :الثاني الوهم

ِلمامسايرةونبوةتوحيدديانةالزرادشتيةأنالباحثينمنكثيرزعم
زرادشتوانتوحيد،ديندينهمبأن،المعاصرونالزرادشتيونيدعيه

أناشيدأنزعمباريندر،جوفريالباحثمنهم.إلهيكتابصاحبنبياكان
.حكمتهإلىباإلضافةلإللهوحبهزرادشتحمية}إلىالنظرتُلفتالغاتا

لذيأهورامزداالحكيمالربهولزرادشتبالنسبةواإلله السماءخلقا
علىيقوم،وحدانيةدينزرادشتودين.{واألخيراألولوهوواألرض،

.خيّرواحدبإلهاالعتقاد

ـدماالنشــار،مصــطفىالباحــث:ومنهــم ـمعـن ـدعــنتكـل ـيالتوحـي ـف
عنتكلمعندمالكنهتعاليمها،مصدرهواألفستاأنإلىأشارالزرادشتية

دونفيها،ليستبأوصافووصفهاتوحيديةأنهازعمالزرادشتيةالعقيدة
رجعوإنماالساسانية،والشواهدالنصوصإلىوالاألفستاإلىيرجعأن

لى تبإ باحثينبعضك قال.المعاصرينال مزدابأنف اإلله}هوأهورا
العللعلةوهويموت،ولنيولدلمالذيوحدههو،وزرادشتعنداألوحد
منالعكسوعلى...الموجوداتلجميعاألولالمصدروهوعلة،لهوليس

الشيطانأهريمنيأتيمازداأهوراالخالقالخيرالرحيمالواحداإللههذا
.{...والموتاألمراضعنالمسؤولفهو،العالمشروركلمصدر

زرادشتعقيدةوصفا:أوبويهوجانينإيمار،أندريه:الباحثانومنهم
قياسالأورمزد،واحدبإلهإالتقرالفهي.مظاهرهبأنقىالتوحيد}بأنها

.{...وروحانيتهوقدرتهلعظمته

كثيروِمثلهاالحصر،الالتمثيلبابمنشواهدهياألقوالتلك:أقول
فـيمـزاعمهموســتأتيالزرادشــتية،عـنكتبـواالــذينالبـاحثينعنـدجــدا

وتلك.الرحمنعبدخليلاألفستاومحقق،السواحكفراسأخرىمواضع
قةالشواهد يةالمتعل مزاعمهيوالزرادشتيةزرادشتعندالتوحيدبحكا

لةقطعاباطلة هاوالوتفصيال،جم هلإاليقول حدأو،جا ند،جا أومعا
واآلثــاراألفســتامــنجــداكثــيرةبطالنهــاعلــىواألدلــة.هــوىصــاحب
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منكثيرةشواهدمنهاسأوردلكنيفيها،التوسعموضعهناليسوالتاريخ،
الباحثينهؤالءأمامالطريقوقطعالمزاعمتلكلهدمالواسعالتمثيلباب

لذينالمغالطينالمحرفين بونا هوائهمبأوهامهميكت ياتوأ فيسيئةلغا
.نفوسهم

تاأناشيدومنها،األفستابأدلةباطلةواألوهامالمزاعمتلك لتيالغا ا
النصوصمنها.التوحيدتضمنتوزعموانهاالباحثينمنكثيربهاتستر
:اآلتية

بوجودالثنوياالعتقادتقريرالمقطعتضمنالغاتامن"30هايتي"في
الروحانأعلنتالبدءمنذ}:فقالالمخلوقات،خلقاالذينالتوأمينالروحين
روحينأمامهناونحن.{والشريرةالطيبة:منهماكلطبيعةعنالتوأمان
المخلوقات،خلقااللذانوهما.يُسملمألبمولودانأنهمابمعنى،توأمين

الحياةخلقتاعندمااألولىالمرةفي}:الغاتامن"30هايتي"فيكما
وأما.النجاسةظهرتالشركانفحيث.العالميتضمنهماوكل،واألجسام

لنفسهاالشريرةالروحواختارت.دائماالخيرةالروحرافقتفقدالقداسة
سة،األعمال ماالمدن سكنالـتيالخيّرةالـروحوا سماءفيت سخةال الرا
.{الطاهرةاألعمالفاختارت
أهورا:توأمانإلهانهماالتوأمانالروحانأنالغاتاقالتهمماواضح

األفستالكن،أبوهماهوإلهولدهماالشر،إلهوأهريمنالخير،إلهمزدا
اإللهينميالدذكرانهرغمموجودغيروكأنهالمزعوماإللهاألبأسقط

توأمين .ال ! ! لذانوهما!! قاال مامهنافنحنواألجسام،الحياةخل إلهيّنأ
وهذاولدهما،إلهولهماوالميتة،الحيةمخلوقاتهمنهمالكلخالقينأخوين
والالتوحيدتقررولمالثنويةثمالتثليث،قررتالغاتاأنبالضرورةيعني

.فيهالهأثر
الياسنا،فيأيضاوردالياسنامنالغاتاأناشيدقررتهالذيالكالمونفس
الطيبة،الروح،العالمالروحانخلقتعندما)):فقالاألفستامنوالياشتا
لروح شتا–الشريرةوا سناوفي-((.13/76:اليا أنمفادهاعبارةاليا

الروحيّنمخلوقاتوأنصر،أسرع،أنشط،أشد،أقوى))كانزرادشت
يوجدأنه–رام-فايواإللهلسانعلىالياشتاوفي-((.9/15الياسنا.-

تهلهاألول:عالَماَن هامخلوقا لروحخلق ثانيالطيب،ا تهلهوال مخلوقا
له-األفستاحسب-فالكون-.15/43،44:الياشتا-الشريرالروحخلقها
قانإلهان قاخال التوأماناألخوانهما،مخلووقاتهمنهماولكلالعالمخل
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أسقطهإلهأبولدهماخالقيّنروحيّنأمامفنحن.وأهريمنمزدا،أهورا
ستا هةزوجتهمعوأخفـاهاألف بدليلـداألبأنبحكممثلـهاإلل منلـهال
اإللههوالشريروالروحمازدا،أهوراهووالخالقالخيّروالروح.زوجة
توأم يدفأين.أهـريمنال مزعوم؟؟التوح !ال ماذا،! باحثونهـؤالءول لـمال

.!!األفستا؟؟فيالموجودةوغيرهاالنصوصهذهيوردوا

أهورااإللهأنذكرانصانفيهاوردأنهوكفرياتهاالغاتاشركياتومن
آرمايتيوابنتهالفعالفاهومانوأبو}:فقال،وبنت،ابن:ابنانلهمازدا

.{فاهومانووالدوبأنك}:الغاتامن31:هايتي:وفي.{الخيرةالتقوىهي
تاوذكرتو لتيهيآرمايتيأنالغا قتا هدوءخل أجلمنللمراعيال

لهمازدافأهورا.47:هايتي-ألبقار ،إلهيّنأيضاولدقدوهومولود،إ
أمامهنافنحن.والدهيشبهبالضرورةالمولودوفاهومانوا،آرمايتي،:هما

أربعة،بلآلهة،ثالثةيساوىوهذااألخوين،اإللهينولدالذياإللهاألب
لهإلهةزوجةمنلهبدالاألباإللهألن ابنينولدمازداأهورثم.مث

كلوفيالغاتافيالمزعومالتوحيدفأين.!!آلهةستة:والمجموعآخرين،
الوكفرياتوضالالتوشركياتوتعددوثنويةتثليث،امامفنحن.األفستا

ذلكمعتوحيديُوجدأنيُمكنوهل،!!؟؟المزعومالتوحيدلها،فأيننهاية
!!؟؟والشركياتالتعدد

حسباعترفزرادشتأن،"43:هايتي"فيالغاتاشركياتومن
أهورامازداياكمقدسعرفتك}:فقالويقدسها،الناريعبدأنهالغاتازعم

؟،"عبادتكستوجهمنإلى"هذاسؤالهعلىوإجابةفاهومانو،أتانيعندما
.{...ناركإلى:أجبُت

األفستامكوناتباقيمنبالتوحيدالقولتنقضالتيالنصوصوأما
،واحدفمصدرهاالغاتا،فيوردمامعتماماوتتفقجدا،كثيرةأيضافهي

اإللهيّنمخلوقاتذكرتنصوصمنها.التوحيدونفتالشركأكدتوكلها
الخيرةالمخلوقاتخالقمزداأهوراأناألفستاوحسب.التوأمينالروحين

أنذلكمن،والفاسدةالشريرةالمخلوقاتخالقأهريمنوأنوالصالحة،
):قالزرادشت نا) .المقـدمبقربان . بد. خـالقالمقـدسمزداأهـورانع

ـات .الصــالحةالمخلوـق . .16/1الياســنا–. ) إلهــهزرادشــتووصــف(
نهأهورامزدا )بأ عوالمخالق) يةال شتا-الصالحةالماد وفي-.22/1:اليا

القدسياروح)):بقولهووصفهمزداأهوراخاطبزرادشتأنالفنديداد
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.الماديالعالموخالق . لدنيويالعالمخالق. -((.2/1،7/32:الفنديداد-ا
العوالموخالقالقدس،الروحأيها،أهورامزدايا)):بقولهأيضاوخاطبه
-((.22/1:الياشتا-والصالحةالمادية

:بقولهاألفستاوصفهميثرا،اإلله:المزعومةاألخرىاألفستاآلهةومن
"-هارا"جبلقمةتسلقالذيالسماء،آلهةكلبيناألولكانميثرا))

الجيشصفوففيتركونالمدافعوناآللهةوأما))و،-((10/13:الياشتا
عترفالعندما همي يثراب مراعيذوم سعةال شتا-الوا ((10/41:اليا -.
ميثرابأنيعترفاآللهةكبيرمزداأهورالسانعلىنصاالفنديدادوأورد

):تقـولأنعليـكلزرادشـتفقـال،إلـه مثرااسـتغيُث) مراعيسـيدب ال
-...-كلهااألسلحةبينمنتمجيدااألكثربالسالحالمدججاإللهالواسعة،
حروبه،فيميثرااإللهتساعدكائناتإلىالياشتاوأشار-.19/15:الفينديداد

-الســماويةعربتــهجــرفــيأيضــاتســاعدهوالــتي"النصــرآلهـة"منهـا
اآللهة،بينمناألقوى))بأنهميثراالياشتاووصف.-10/66،68:الياشتا

...اآللهةبينمناألذكى...اآللهةبينمناألسرعاآللهة،بينمناألشجع
-.141،142،-10/98:الياشتا-الكائناتيخلق،العظيماإللههو

المزعومة،الزرادشتةآلهةوأذكىوأسرعوأشجعأقوىميثراهوذلك
االعترافهذاوبعد.األفستازعمحسب"للكائناتوخالقعظيمإله"وهو

"المزعومالنبيزرادشتوحي"األفستامنوالمؤكدوالمكررالصريح
األفستافيتوحيدبوجودالقولوالخيانةوالتدليسوالجهلالكذبمنأليس

.!!؟؟

،نابات-آبام:بأيضاوالمعروفةأناهيتا:األفستيةاإللََهةأيضاومنها
الياسنا–مازداابنة،نابات-آبامالساميةتلك)):بقولهزرادشتوصفها

3/7. ) )و( ـازدا،-نابــاتآبــام-الشــامخةاإللََهة) وللصــلوات،ـم
يالكالياسنانعلن)):األفستامنالفيسبردفيوجاء-((.11/6:الفيسبرد...-

-نابــاتآبــام-الســاميةاإللهــةأيتهــاوإليــِك،ولزرادشــت،مــزداآهــورا
بذورتخلق))بأنهاالياشتاووصفها-((.21/2:الفيسبرد-الكرماءوللخالدين

صّل)):بقولهووصفهالهابالصالةأهورامزداوأمر،...((الرجالكل
اليانبيعآالفالخلجان،آالفتملك))وأنها،((الالمتناهيةالممجدةللعظمة

امنحيني)):بقولهمنهاوطلبالقرابين،لهايقدمبنفسهمزداأهورا،وأن((
عبَدةأنأيضاالياشتاوفي.آناهيداأردفيسوراالقويةالطيبةأيتهاالنجاحهذا
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حاجاتهممنهاويطلبونحولهاويجتمعونالقرابينلهايقربونمزداأهورا
ياتهمورغباتهم شتا-وأمن .5/2،3،4،17،18،98،99،105:اليا -

))فيلهاقدمتهاألناهيدا،القرابينقدمتالكائناتبعضأنالياشتاوفي
ماكن هةمكرسةأ لهفهي-(.5/72:الياشت-األعلىلآلل والفعلباالسمإ
.األفستاحسب

بأنالياسنافيوردمامثالمنهااألفستا،فيأيضاإلههيالناروحتى
من)):زرادشتقولمنها،مراراذلكوتكررمزداأهوراابنهيالنار
فيوقال.((1:12الياسنا)...،مزداآهورايابنالنار،أيتهاأجلِك

الياسنا-مزداأهوراابن-النار–واآلتارفاهيشتاأجلمن)):آخرموضع
بنالمقدسةآشانارياأجلكمن))و،((2/4 آشاومعلممزداأهوراا

،النارأيتهاأنِتاسترضائِكأجلمن))و،((-2/12الياسنا–المقدسة
إليِكمقدسكاملبقربانوأتقدم))و،((–3/2الياسنا-مزداآهورايابن
.-((7/14الياسنا...-مزداآهورايابنالنارأيتها

معبودةإلََهةاألفستافيوهيالشمس،منهاجدا،كثيرةاألفستافيواآللهة
كأهورااآللهةكبارمعومذكورةومقرونةالقرابين،إليهاوتُقدملهايُصلى
النصوصومن.صحبتهمفيوهي،الخالدينمنوغيرهماوميثرامزدا

مزداآهوراالخالقنعبد)):زرادشتقولالشمسبعبادةالمتعلقةاألفستية
المقدسةالشمس،مزداخلقهاالتيالمقدسةالمياه،آهورامزدابنالنار،

–الماشــيةبــذرةيحمــلالــذيالقمــر،المتألقــةالرشــيقةاألحصــنةذات
تشرقعندما...الخالدللضوء،للشمسنصلينحن))و((.16/4الياسنا

منهــماآلالفمئــات،كلهــااآللهــةتقــفالشــمستــدفيءعنــدماالشــمس،
،لهيصلىوإلهحيكائنفالشمس-((.6/1:الياشتا-السعادةويختارون

:الياشتاويقول.األفستازعمحسبباآلالفالمقدرةاآللهةحتىلهوتقف
وللضياءللشمسيصليالذيالخالدين،والمقدسينلمازدايصليالذي))

-((.6/4:الياشتا-واألرضيةالسماويةاآللهةبروحهيُرضي...الخالد
األعلىهيالتيالساطعةللشمسالقرابينونقدمنبجل)):الفيسبردوفي

ـدينبصــحبة ـثرا،األســخياءالخاـل ـعمـي ـوسـم ـيرةالطـق :الفيســبرد-الـخ
19/2.))-
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فلتبتعد)):قالأنهزرادشتلسانعلىاألفستاأورد:الشرآلهةومنها
هذامنفليجعل،مكانهاالطيبسراوشوليحل،الشيطانيةاآللهةهنامن

-لــهمقــراالمكــان .10/1الياســنا. ) ) )و- خلقــهالــذيالتنيــنويقابــل)
-الشــيطان . . (16/8الياســنا. )و،( خلقــهالــذيالتنيــنيعارضــانوبــذلك)
أنهايعنيالوإبليسيةشيطانيةبأنهالهاووصفه-((.68/8الياسنا-األبالسة

وإبليسية،شيطانيةأعمالهاآلهةأنهايعنيوإنما،واألبالسةالشياطينمن
الرساالتفيالشياطينألن.األفستاحسبشريرةآلهةأنهاآخروبمعنى

آلهة،ليستفالشياطينآلهة،وليستمخلوقةلكنهاشريرةأنهامعالسماوية
أفعالهاوإنماآلهة،ألنهاشياطينليستمعهالتيالشريرةواآللهةوأهريمن

األسماءمنهيشيطانية،عباراتووجودجهة،منوشيطانيةشريرة
.وأدبياتهاألفستافيالزرادشتيونالمجوسأدخلهاالتياإلسالمية

لخصومهمميتةضرباتيسددالزاوتارالمقدسالكائنأنالياشتاوفي
أيضاوفيه-((.4/9:الياشتا-المقدسةاآللهةوتمجيداسترضاءأجل))من
مناألسرعاآللهة،بينمناألشجعاآللهة،بينمناألقوى))ميثراأنأن
-الكائناتيخلق،العظيماإللههو...اآللهةبينمناألذكى...اآللهةبين

كلبيناألولكانميثرا)):أنالياشتاوفي-.141،142،-10/98:الياشتا
هة سماء،آل لذيال سلقا مةت شتا"-هارا"جبلق .10/13:اليا ) ) وسأل-

محاربةاألكثرالسماويةاآللهةِمنَمن)):بقولهمزداأهوراإلههزرادشت
منهمافكل-((.14/1:الياشتا–اإللهيفرتراكناهو)):أهورافاجابه.؟

هذهمثلوجودبعدالزرادشتيةفييوجدتوحيدفأياآللهة،بتعدديعترف
.؟واآللهةاألرباببتعددالصريحةاالعترافات

هي:مازداآهوراوزوجاتأوالدمنآلهةأيضااألفستاآلهةومن
ومتعاونةمزداألهورامساعدةوهي،األميشاسبينتا:باسمالمعروفةاآللهة
(18/1،19/1:الفيســبرد-أوشــاواإللــه،ميــثراكاإللــهمعـه، ) ،واإللََهة-

أبناءمنوهوووهمان،ببهمنالمعروفمانوفاهوواإلله،آرمايتي
أهورابنتوهي،-النار-آتاراإللََهةومنها.سابقاذكرناكمامزداأهورا
جهوداتكبدتالتيتلك،مزداأهورانار)):بقولهزرادشتوصفهامزدا،
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الياسناوفي-((.1/2الياسنا–أميشاسبينتاتكلمنأكثرلمساعدتناجبارة
(.12/1الياسنا-لهاويُصلياألميشاسبينتايُبجلبأنهقالزرادشتأن

ـدهمالســبعةاألميشاســبينتاأنالياشــتاوـفـي الخــالقـهـوواحــدواـل
أهورامزدامخلوقاتمنوليسواآلهةفهم-((.19/16:الياشتا-آهورامزدا

لده،طبيعةمنيكوناالبنألن توأمأخيهمعمزداأهوراكانكماوا ال
أنفبمــاوعليــه.األفســتاذكــركمــاأبيهمــاطبيعــةحســبإلهيّنأهــريمن

حتىمخلوقاته،منوليسوامثله،آلهةفهماألميشاسبينتاوالدهوأهورامزدا
بذلكالمقصودألنمخلوقاته،منبأنهاالمواضعبعضفيُوصفتوإن

مرينتقـرير غـيرتضـليلوالثـاني.بـالخلقالـوالدةعـنالتعبـيراألول:أ
شتيين بيربذلكالزراد هامهمالتع لونبأنهمإلي لوابالتوحيد،يقو لكأدخ ت

العصــرفــيوكتــابهمدينهـمالزرادشــتيونحــرفعنــدماوأمثالهـاالعبــارة
شرناكمااإلسالمي بتومما.سابقاأ لكيث شاتاأنأيضاذ وصفاليا

فهويخلقومن-((.19/18:الياشتا-...الخالقون))بأنهماألميشاسبينتا
.شكدونمنمثلهإلهفهو،إللهابنهوومنخالق،

لكمنواضح هةأنذ سبينتاآل لةهياألميشا هوراعائ بيرمزداأ ك
فيلكن.سايقاأوالدهمنبعضاذكرناسبعةوهمالخير،آلهةمعسكر
ستا خرىنصوصاألف لكفّصلتأ شارتذ لىوأ لةأبإ تهالعائ وزوجا
زوجاتهمعالخيرآلهةكبيرتمثلاآللهةمنعائلةأمامهنافنحن.وأوالده
تغنىالذيالمزعومالزرادشتيالتوحيدوأين؟؟توحيدهذافهل.وأوالده

:والقدرالسعادةإلهةآشيعنالياشتاقولذلكمن!!.الباحثون؟؟هؤالءبه
واألمنفسه،آهورامزدا،اآللهةبينمنواألفضلاألعظم،هوأبوِك))

شنوا،العظيمالصالح،سراوشواإلخوةسبينتا،آرمايتي يثرارا ذووم
.الشاسعةالمراعي . ناواألخت. ناءجديرةآشياإللهة.داي تقفين،بالث

-بحــزم . . .17-17/16:الياشــتا. ) ) )و- كابنــة،الخــيرةآشــينقــدس)
.2-17/1:الياشــتا-الخالــدينالمقدســينوأخــت،آهورامـزدا ) ) ووصـف-

شتا سبينتااليا سبعةاألميشا لدهمبأنال حدوا خالقهووا مزداال -آهورا
-((.19/18:الياشتا-...الخالقون))مثلهأيضاوهم-((.19/16:الياشتا
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أهوراياالمختارةنساءكونقدس:))زرادشتقولذلكمنوأصرح
مزداآهورازوجاتوهنلآلهورياتقربانهوقدم-((.38/1الياسنا-مزدا
لدينمزدا،ألهورااسترضاًءلهنقدمه وناروسراوش،الكرماء،والخا

اآلهورياتأيتهاامنحينا)):بقولهدعاهنأنهثم-.66/1الياسنا-مزداأهورا
سماء، كونوأنال يةذريةليي لتيوشرعية،قو يتيترفععساهاا ،ب
فيوقال((.68/5الياسنا–ذلكجراءمنوالسلطةإقليمي،قبيليتي،قريتي،

((.-3/4:الفيسبرد-آهورايازوجاتكحتىوأدعو)):الفيسبرد

وهومزداأهوراابناءهم-المقدسونالخالدون–األميشاسبينتافهؤالء
فيثابتأمروهذامزدا،أهوراالخيرآلهةكبيرعائلةيُمثلونوزوجاته

المجازهذهالبنوةنسبةإن:يُقالأنيصحوال.مرارابهوصّرحاألفستا
فيآلهةبأنهاالكائناتتلكوصفاألفستاإنأوالألنهيصحال.حقيقة

ناهكماالمواضععشرات يا.سابقابي ستاأنوثان هانسباألف أعمالإلي
إليهاوتُقرب،لهاويُصلىوتُعبداألكبر،اإللهوتساعد،تخلقفهياآللهة،

أيضاهذاينطبقانفيجبمجازية،البنوةهذهكانتإذاوثالثا.القرابين
األفستاذكرهماحسبوأهريمنمزداأهورااإللهيّنالتوأمينالروحينعلى

لحكايةأصالوجودالثمومنيلد،الاإللهألن،أيضاإلهينيكونافال،
توأمين هوراال هريمنأ ما.وأ قرأفإ هيوصفتكماالزرادشتيةونفهمن

وإما،المطلوبهووهذابنفسها،تعرفناونتركها،المقدسكتابهافينفسها
منليسألنهيصح،الوهذا،التحريفيةوتأويالتنالرغباتنانُخضعهاأن

ضوعيةمنوالالعلـم نطبـقأنيجـبالحالـةهـذهوفـي.شـيءفـيالمو
فقطوأهريمنمزداأهوراأبناءعلىوليساآللهةكلعلىالفاسدةتأويالتنا

،التأويللنفسإخضاعهمايجبأيضافهماأهورامزدا،التوأمأخيهدون
بلنقده،لنايحقنعم.أصولهعنوأخرجناهاألفستاحرفناقدنكونوهنا

نريدكماليكونوتطويعهتحريفهلنايحقاللكنذلك،فعلعليناويجب
كتاباألفستاأنصحيح.عليهنظرناووجهاترغباتنانفرضوال،نحن

كن،ووثنيـاتوشـركياتوأباطيـلوأهـواءخرافـات لنـايسـمحالهـذال
لنايسمحوإنما،رغباتناحسبلتطويعهومفاهيمهمضمونهفيبالتدخل

والمضمونه،نمسأندونمنباطلهمنصحيحهوبيانوتمحيصهبنقده
.ورغباتناقناعاتناعليهنفرضأن
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،الشيءحقيقةنفييعنيالواللغةالشرعفيالمجازأننعلمأنويجب
ساليبمنأسلوبهووإنما يةاللغةفيالتعبيرأ منغيرهاوفيالعرب

وصففإنوعليه.مباشرغيربطريقالحقيقةنفسعنبهيُعبراللغات
والبنوةاألبوةعالقةيقصدكاناألفستاأنينفيالبالمجازالبنوةعالقة
قةعلى ستاألن،.الحقي لهاألف مةاأللوهيةعلىقائمك األبوةعلىالقائ

أيةفإنولهذا.وأباطيلهخرافاتهمنهيكماأساسياتهمنوهذهوالبنوة،
لة ستاكالماتمعانيلصرفمحاو هافيوالصريحةالواضحةاألف قول
ومكشوفةوفاشلة،وتلبيسةتحريفيةمحاولةفهياآللهةبينوالبنوةباألبوة
بهدموينتهيكثيرةتناقضاتفيسيوقعبهااألخذعلىواإلصرارمسبقا،
لهعلميانقداوليساألفستا،لكتابتحريفألنه،يصحالوهذاكلهاألفستا

.

،مكوناتهبكلاألفستامنوالنصوصالشواهدبتلكنكتفي،وأخيرا
هنا،أذكرهالمأخرىنصوصفهناكوإالالواسع،التمثيلبابمنوهي
خرافةهوبهالقولالزرادشتية،وأنفيالتوحيدبوجودالقولتنقضوكلها
نةالزرادشتيةبأنقطعيةأدلةكلهاوهيفقط؛أسطورةوليس شركديا
أصال،بذلكوصفهايصحوالتوحيدية،تكونأنويستحيلووثنية،وتعدد

هاعالقةفال يلأييوجدوال.بعيدمنوالقريبمنبهل بتدل أنيُث
ديانةفهيالعكس،وإنمابعدهم،والالساسانيينقبلتوحيدديانةالزرادشتية

وتدليس؛،وتحريفوكذبجهلهوبالتوحيدووصفها.قطعاووثنيةشرك
فيتوحيدبوجودزعمهمفيالباحثينهؤالءأقوالبطالنقطعايعنيمما

محرفونأومعاندون،جاحدونأوجاهلون،إمابذلكوهم.الزرادشتية
سون هواءأوهامأصحابمدل لكقالوا،وأ مزاعمبت ياتال ئةلغا فيدني
!!!!!والحقيقةوالعلموالوحيالعقلحسابعلىللباطلانتصارانفوسهم

وتثليـث،وثنويـةووثنيـة،شـركديانـةالزرادشـتيةأنثَبُتأنـهوبمـا
فال؛توحيديةتكونأنيُمكن،والتوحيدديانةوليستبعده،وماوتربيع

يكونأنيُمكنالالزرادشتية،إليهنُسبتوالتيالمزعومزرادشتأنشك
كونالالنـبيألننبيـا، ماوثنيـا،والمشـركاي كونوإن توحيـداموحـداي

أدلةتوجدأنهالقطعيالدليلذلكإلىويُضاف.فيهنقصالكامالصحيحا
وأساطيرأباطيلوجودمنهازرادشت،بنبوةالقولتنقضكثيرةأخرى

تلكتفصيلموضعهناليساألفستا،فيكثيرةعلميةوأخطاءوتناقضات
.نبيايكنلمالمزعومزرادشتأنتُثبتالتياألدلة
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وتنقضهاالباحثين،هؤالءمزاعملدحضوحدهاتكفيالشواهدوتلك
ناسوغشهموتدليسهمخداعهممدىوتكشف،أساسهامن بوهفيمالل كت

وضوحومع.والتدليسوالمغالطاتوالتحريفبالكذبللزرادشتيةمدحا
مزاعمودحضهوقوتهذلك فاتهم،ألباطيلهموكشفههؤالءل فإنيوتحري

ماذجلـذكرهنـاأتوقف غشوالتغليـطوالتـدليسالخـداعمنكثـيرةن وال
حريف لتيوالت باحثون،هؤالءمارسهاا يلبابمنأذكرهاال الالتمث

.كتبوهاالذينومنمنهاويحذرونعليهاالناسليطلعالحصر،

التنــاقضإلــىيحــيىعــدنانأســامةالعــراقيالباحــثأشــار،منهــا
وروحالخــيرروح:الــروحيّنبيــنالزرادشــتيةفــيالموجــوداألخالقــي

{"مازداأهوراالخالقاإلله}وبينبينهماالعالقةإلىأيضاأشارالشر،ثم
ونفس.مازداأهوراالخالقاإللهمخلوقاتمنالروحينأنزعمهومعنى.

فيهللاهـومزداأهـوراأنفزعم،السـواحفراسالباحـثقالـهاألمر
لذيوهو،الزرادشتية لروحينخلقا توأمين،ا سبينتاهوخيّر،واحدال

.مينوأنغراهوشرير،واآلخرماينو،
وغشتحريفوفيهاوتفصيال،جملةباطلةمزاعماألقوالتلك:أقول

ـىوكــذب ـىالزرادشــتيةعـل ـاسوعـل ـانقالهــا.الـن ـداأندونالمؤلـف يؤـي
أدلةدونوالمزاعمدليل،بالمزاعمفهي.األفستامندليلبأيمزاعمهما

باطلةالمزاعموتلك.أبدابهايُحتجوالأحد،عنهايعجزواللها،قيمةال
الالخالقأوهللاألن.أعالهبيناهكماالزرادشتيةفيلهاوجودوالقطعا
اختفىثمالتوأمينولدالذياألباإلله:فيهاوإنماالزرادشتية،فيلهوجود

اإللهفهو.أخرىمرةإليهتطرقوالباسمهاألفستايذكرهفلموانسحب
لهمزدااهور:همااإللهانوالتوأمانمازدا،أهوراهووليساألب، إ

أحدمزدافأهورا.سابقابيناهكماالشرإله-ينيوأنغراما-وأهريمنالخير،
بدايتهامنواألفستا.التوأمينخلقالذيهللاوال،الخالقهووليسالتوأمين

منهمالكلأصبحثم.المتصارعينالتوأميناإللهينعنتتكلمنهايتهاإلى
وبشرمخلوقاتأيضامنهماولكلجهة،منتساعده،وآلهةوزوجاتأوالد

لهكلطبيعةحسب قطعياتمنهيالمعطياتهذه.أخرىجهةمنإ
والمغالطاتالمزاعمتلكأبدافيهيوجدوالنهايته،إلىبدايتهمناألفستا

لنفسيهماسمحاكيفمنهمافعجبا.السابقانالكاتبانأختلقهاالتيواألكاذيب
لمولماذا،!!العلمية؟؟واألمانةالموضوعيةأين،!!األكاذيب؟؟تلكباختالق
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قا مايوث نامزاعمه ماصادقينلوكا باه؟؟في !كت نه،! طل،التعصبإ للبا
.!!واألهواءلألوهامانتصارا

النشارمصطفىالباحثَزعم:أيضاواألباطيلالمغالطاتتلكومن
يولدلمالذيوحدههو،وزرادشتعنداألوحداإلله}هوأهورامزداأن

لجميعاألولالمصدروهوعلة،لهوليسالعللعلةوهويموت،ولن
.الموجودات . لرحيمالواحداإللههذامنالعكسوعلى. خالقالخيرا ال

المسؤولفهو،العالمشروركلمصدرالشيطانأهريمنيأتيمازداأهورا
.{...والموتاألمراضعن

قول لك:أ هامت مزاعماألو لةباطلةوال هاوتفصيال،جم حريفوفي ت
فيهاوإنماأبدا،أوحدإلهالزرادشتيةفييوجدالألنه.وكذبوغشوجهل

.أعالهبيناهكمااآللهةعشراتإلىبعدهوماوالتربيع،والتثليثالثنوية،
لذيالواحداإللههوليسمزداوأهورا اإللهينأحدهووإنمايولد؛لما
مازداواهورا.باسمهاألفستايذكرهلمالذياإللهلألبالمولودينالتوأمين

أهريمنوأما.سابقابيناهكماوزوجاتأبناءلهأيضافهومولود،أنهكما
فيجاءكمامزداألهوراالتوأماألخاإللههووإنماالشيطان،هوفليس

نفسهيُكلفولمعلم،باليتكلمأنلنفسهالباحثهذاسمحفكيف.األفستا
كانإنذلكقاللماإليهعادولوقاله؟؟،مماليتأكداألفستاإلىبالعودة

ربماإليهورجعواألهواء،األوهامأهلمنكانإنوأماللحق،طالبانزيها
.!!قالهمماأكثركالماسيفتري

وجانينإيمار،أندريهالباحثانَزعم:والمزاعماألباطيلتلكومن
تقرالفهي}مظاهرهبأنقىزرادشتعقيدةجوهرهوالتوحيدأنأوبويه

وجهلتحريفوفيهقطعا،باطلهذا،قوله.{أورموزدهوواحدبإلهإال
األفستا،فيإاللهاوجودالزرادشتعقيدةألن.أباطيلهيوثقولموكذب،

جمعكتابإنه.أصالتوحيدفيهيوجدوالووثنية،شرككلهالكتابوهذا
مازاوأهورا.اآللهةعشراتإلىبعدهوماوالتربيعوالتثليث،الثنوية،بين
الكذبومنالواحد،اإللههووليس،األخوينالتوأميناإللهيناحدهو

الزرادشتية؛فيالواحدأإللههومازداأهوربأنالقولوالجهلوالغش
.تساعدهأخرىآلهةومعوأبناء،زوجاتلهأيضاوهومولود،إلههووإنما
.األفستافيهيكماالزرادشتيةوقطعياتبديهياتمنهياألموروهذه
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هوزرادشتعنداإللهأنباريندرجوفريالباحثَزعم:أيضاومنها
األولوهــوواألرض،الســماءخلــقالــذيمــزداأهــوراالحكيــمالــرب"

اإللهألن.وكذبوتضليلتحريفوفيه،باطلزعمهذاقوله".واآلخر
زرادشــتلفكــرالوحيــدالمصــدرهــو-األفســتاذكــركمــازرادشــتعنــد

األب:هيأخرى،آلهةبينمنإلههووإنماواحدا،إلهاليس-والزرادشتية
مزداأهوراولدثم.وأهريمنمازدا،أهورا:التوأميناإللهينولدالذياإلله
أخرىآلهةأيضاومعه.وأبناءزوجاتعندهأصبحتبعدماأخرى،آلهة

المزعومالنبيفزرادشت.وتصارعهتناقضهأخرىآلهةمقابلتساعده،
ليسأنهكما.أبداموحدايكنولماألفستا،بآلهةيؤمنووثنيامشركاكان

خلقهووإنماواألرض،السماءخلقالذيهومزاداأهوراأنصحيحا
األفستا،حسبخالقانإلهانفهماالتوأم،أخوهاإللهخلقهوالباقيمنهاقسما

.الكاتبذلكزعمكماوليس

دينكريستنسنآرثرالباحثَوصف:واألباطيلالمغالطاتتلكومن
ألن.قطعاوباطلبصحيح،ليسهذاوصفه.ناقصتوحيدبأنهزرادشت

ستا،فيهوكما-الزرادشتيةالمجوزية–زرادشتدين يوجدوالاألف
ناقص،توحيدفيهفليسأصال،توحيددينليسهو،إاللدينهآخرمصدر

ودينووثنية،شركدينهووإنماكامل؛توحيدوالالكامل،منقريبوال
ماوتـربيعوتثليـث،،ثنويـة عدهو هةعشـراتإلـىب ما.اآلل اإللـهأنوب

آلهةومعهوأبناءزوجاتولهالمولودين،التوأميناإللهينأحدأهورامازدا
والكامال،والناقصاتوحيديادينازرادشتدينيكونأنفيستحيلأخرى
.الكمالمنقريبا

اتجاهاتوجودرغمأنهالسواحَزعم:والتحريفاتالمزاعمتلكومن
زرادشتأن}إالالزرادشتية،علىالسابقةالدياناتفيواضحةتوحيدية

ماقـدممنأولكان أيديولوجيـةفـيوصـاغهالتوحيـدعـنصـافيامفهو
.{ومتكاملةمتماسكة
ساقطمضحكباطلزائفكالمزرادشتتوحيدعنالقولذلك:أقول

بأييوثقه،ولموتفصيالجملة،وباطلوكذبوخداعوغشتحريفوفيه،
يوجدالألنه.جداكبيرةوكذبةشك،دونمنوأهواءأوهاموهوتوثيق،

يل بتصحيحواحـددل مزعومزرادشتأنيث لوموحـدا،كانال كانو
وجدولو.بعضهمذكرناالذيناآلخرونوالباحثونالسواحلذكرهموجودا
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قاموالذكروهوهمهميؤيددليلنصفأوواحددليلعندهم لدنياوأ ولما
صافياموحدايكنلمالمزعومالنبياألفستازرادشتأنوالحقيقة.يُقعدوها

وثنيامشركاكانوإنمانبيا،كانوالأصال،بتوحيدجاءوالمخلطا،وال
هومزداأهوراأنيعتقدوكانبعده،وماوالتربيعوالتثليث،بالثنويةيؤمن
بيناهكماتساعدهخيرةوآلهة،وأبناءزوجاتولهالتوأمين،اإللهينأحد

صاٍف،والنقيتوحيدالزرادشتيةفيوجودفالوعليه.األفستامنسابقا
وإنمامتكاملة،وال،متماسكة"إيديولوجية"عليهأقيمتوالدخن،فيهوال
أوجاهل،إالنبياأوموحدا،كانزرادشتبأنيقولالوأهواء،أوهامهي

.هوىصاحبأومعاند،جاحد

المعتقداتعنتكلمعندماأنهوخرافاتهالسواحأوهاممن:أيضاومنها
ية كرالتوحيد يةذ حقثمواإلسالم،اليهود ماأل شتيةبه ية،الزراد والمنو

-.الجديدالعهدمسيحية-والنصرانية

قولذلك يهال قيالتوحيدألنمتهافت،وأكثرهوباطل،حقف الالحقي
دخنمعالمحرفةالتوراةفيومخدوشاناقصاويوجداإلسالم،فيإاليوجد
فهوالتوحيديةباألديانوالمنويةوالمسيحيةالزرادشتيةإلحاقوأماكثير،
والتوحيدية،الدياناتتلكتكونأنويستحيل،وخداعوغشوكذبباطل
تلكأنوالحقيقة.هوىصاحبأو،معاندجاحدأوجاهل،إالبذلكيقول

الزرادشتيةألن.كذلكتكونأنيُمكنوالقطعا،توحيديةليستاألديان
بينهماوالجمعالتوحيد،الالثنويةعلىتقومانمجوسيتينديانتينوالمانوية

يساويال01و،01يساويال02:ألنيجتمعان،أنويستحيلتناقض
.جاهلأووغشاشوكاذبمحرففهوكالسواحبينهمايساويومن.02

ما يدالعهدمسيحية-النصرانيةوأ هي-الجد يةليستأيضاف توحيد
اإلله،:المعروفالثالوثعلىتقومديانةألنهاكذلك،تكونأنويستحيل
حسباأللوهيةوكاملبذاتهقائمإلهمنهاواحدوكلالقدس،وروحواالبن،

يساويوواحدواحد،تساويثالثةتكونأنيستحيلوعليه.النصارىزعم
صاحبُمحرفأوكاذب،جاهل،أوفهوتوحيدذلكأنيدعيومن.ثالثة
كماتوحيديةدياناتالثالثاألديانتلكتكونأنفيستحيلوعليه.هوى
.السواحزعم
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فاتالمزاعمتلكومن قدأنالسواحَزعم:والتحري فياأللوهيالمعت
زعمهذاوقوله.والكونهللابينللعالقةرؤيتهفيالكمالبلغالزرادشتية

يهوشاهدوتفصيال،جملةباطل نهعلىعل صاحبمحرفأوجاهل،أ
علىتقوموإنماأصال،هللاعقيدةفيهايوجدالالزرادشتيةالديانةألن.هوى

،األباختفيثمأخوين،توأمينإلهينولدالذياألباإلله:إلهيثالوث
ـي ـانوبـق ـعمتصــارعين،اإللـه ـلوـم ـاـك ـاتمنهـم ـةوأوالدزوـج ،وآلـه

أصال،لهوجودال،!!الزرادشتية؟؟الدينةفيالمزعومهللافأين.تساعده
خرافيةديانةألنهافيهايوجدأنيُمكنوالالزرادشتية،فيلهمكانوال

.بعدهوماوالتربيعوالتثليثالثنويةعلىتقوموهمية

يةفكذلكالزرادشتية؛فيلهاوجودالهللاعقيدةأنوكما رؤيةحكا
وجودالوإنماالسواح،زعمكماالكمالتبلغلمفهيوالكونهللابينالعالقة

منمكونهووإنماواحدا،ليسالزرادشتيةفيالكونألن،أصاللها
والكونان.أهريمناإللهخلقهوالثانيأهورامزدا،اإللهخلقهواحد:كونين

لىفانظر.!!المزعوميناإللهينتصارعبحكممتصارعان فاتإ تحري
.وأهوائهألوهامهانتصاراومفترياتهومجازفاتهالسواح

}يتميزالزرادشتيالمعتقدأنكعادتهالسواحَزعم:أيضاومنها
صــفةتلغــيالهنــاالثنويــةوصــفةالثنويــة،الوحدانيــةلمفهــومبابتكــاره

هومألن.الوحدانيـة عارضفييقـفالزرادشـتيالثنويـةمف هوممعت مف
.{معهايتالزمبلالوحدانيةمعيتعارضالولكنه،التعددية

وكذبوتناقضتحريفوفيهوتفصيال،جملةباطلالزعمذلك:أقول
فيليؤثروترصدإصرارسابقعنذلكعلىوإصراروخداع،وغش
تالعباذلكزعمإنه.ومعارفهموتصوراتهمعقولهمفيويُشككهمالقراء

باطلوزعمه.واقعيأوعقليدليلبأيمزاعمهيثبتأندونمنباأللفاظ
والتوحيدية،تكونأنويستحيلتوحيديةليستالزرادشتيةألنوكذب،
األباإلله:،هيآلهةثالثةعلىتقومديانةألنها.توحيديةتكونأنتستطيع

لذي توأمين،ولدا هانثمال ماناإلل هريمن،أوهرامزدا،:التوأ هةثموأ آل
وله،-األهوريات-زوجاتعدةلهأهورامزداأنكما.منهماكلمعكثيرة
أوردناهاأنسبقوحرفهاالسواحأغفلهاالتيالمعطياتوهذا.أوالدمعها

المزعومالتوحيدفأينكذلكاألمرأنوبما.األفستامنالنصوصبعشرات
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وتربيعوتثليث،ثنوية،وديانةووثنية،شركديانةوهيالزرادشتية،في
والتحريفوالجهلوالجنونالكذبمنأليس.االلهةعشراتإلىبعدهوما

العقيدةذكروالسواح.!!توحيديةديانةبأنهاللزرادشتيةالسواحوصف
عشراتإلىوتربيعيةتثليثيةأيضاهيالزرادشتيةأنوتجاهلفقطالثنوية
.توحيديةتكونأنيستحيلووثنيةوتععدشركديانةإنهااآللهة،

الوحدانيةمفهومابتكرتالزرادشتيةأنزعمأنهوغشهمفترياتهومن
ـة، ـذاالثنوـي ـاقضوـه ـتحيلتـن ـدأنومـس ـييوـج ـلـف ـيالعـق ـع،وـف الواـق

وعليه.صحيحوالعكسأثنينيصبحأنيستحيلالواحدألن.والزرادشتية
.بينهماالجمعيُمكنوالالتوحيدتنقضوالثنويةالثنوية،ينقضفالتوحيد

نهمهازلـهومن كرأ ئهأن نةانتصاراالعقـلبدا يةللديا المجوسيةالخراف
!التعدديــةمـعتتعـارضالالثنويــةأنزعـمعنــدماالزرادشــتية، وهــذا،!

تكونأنيُمكنوالبالضرورة،تعددالثنويةألن،وخداع،،وكذبمستحيل
السواحمزاعمتصّورأنشكوال.ثنويايكونأنيُمكنالوالتوحيدتوحيدا،

تفعلماذااألهواءإلىفانظر.والبطالنباالستحالةعليهاللحكميكفيعقليا
ها، هابأهل لىتوصلهمإن كارإ ئهإن قول،بدا هاالع وجندتهمصرعتهمألن

األهواءأعمتهاالتيالمريضةبعقولهمخدمتهاوفيجنودهامنوأصبحوا
واألخذالعقولبدائهإلىواالحتكامالحقإتباععنوأبعدتها،والمصالح
بمنطقلخدمتهاضحاياهاوتجندوتصم،تعميالتياألهواءإنها!!.بأحكامها

.!!الوسيلةتبررالغاية

أنبدعوىالسواحقالهالذيالزعمذلكإلىهنااإلشارةتجبلكن
لكنهالزرادشتية،معيتناقضأنهمعفهوالتوحيد،معتتعارضالالثنوية

الكون،هوهللاأنتعنيوالتي.الوجودوحدةبخرافةالسواحقولمعيتفق
كون كلوعليـه.هللاهـووال فـيتنـوعمنالعقيـدةتلـكحسـبنـراهماف

الكون؟هووهللاهللا،هوالذيللواحدمظاهركلهاهيواألفكارالمخلوقات
لك لىترجعالكثرةفت فةزعمحسبمظاهرهومنالواحدإ يةخرا جنون

.السواحبهايقولالتيالوجودوحدةوخرافة
سارتوقد}:قالالسواحأن،والمفترياتالمغالطاتتلكومن

إلهبشخصيةاستبدلتلكنهانفسه،النهجعلىذلكبعدالتوحيديةالديانات
رمزهوالشيطانإن:قوليمعنىوهذا.إبليسأوالشيطانشخصيةَالشر
الخياردونومنخيار،يوجدالالشيطاندونمنألنه .اإلنسانحريةإلى
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غير"طبيعاني"كائنإلىاإلنسانيتحولالحريةدونومنحرية،توجدال
.{األرضكائناتبقيةشأنشأنهعاقل،

وأباطيلهالسواحأوهاممنوهووتفصيال،جملةباطلالزعمذلك:أقول
أمرهوليساإللهيةالرساالتفيالشيطانوجودإن،أوالألنه.وأهوائه

حقيقيةهووإنماالزرادشتية،منبتأثيروالالناس،فعلمنهوطارئ،وال
بنيومنالجنمنكغيرهمكلفالجنمنكمخلوقالشيطانوجودتعني

يسوهو.آدم ًل ها لهنصفوالإل مان.إ شيطانواإلي لف،كمخلوقبال مك
منهووإنماالزرادشتية،منوالاإلنسان،اختالقمنليسلإلنسانوكعدو
الرساالتكلبهجاءت-اإلسالموهو-تعالىهللادينفياإليمانأركان

وأدخلتالسماويةبالرساالتتأثرتالتيهياألرضيةواألدياناإللهية،
ماعكسوهذاوظروفها،ومصالحهاأهوائهاحسبفيهاالشيطانعقيدة
.السواحزعمه

هوالشيطانألناإلنسان،لحريةرمزالشيطانأنصحيحاليس:ثانيا
ومخيرمسيركائنأيضاهوواإلنسان،ومكلفومخيرمسيركائننفسه

هو،والالشيطانمنوليستطبيعتهمنهياإلنسانفحرية.ومكلف
النظربغضبطبيعتهحرفاإلنسان.وحرمكلفاإلنسانكونفيالسبب

ُمسيراإلنسانكونفيتأثيرأيلهيكنولمعدمه،منالشيطانوجودعن
اَهاَوَماَونَْفٍس}:تعالىقال.وُمخير أَْفلََحقَْدَوتَْقَواَهافُُجوَرَهافَأَْلَهَمَهاَسوَّي

النَّيْجدَْيِنَوَهدَْينَاهُ}،و{[10-7:الشمس]دَسَّياَهاَمْنَخاَبَوقَْدَزكَّياَهاَمْن

ا}،و{[10:البلــد] (6)بِاْلُحْسنَىَوَصدَّيَق(5)َواتَّيقَىأَْعَطىَمْنفَأَمَّي

ُرهُ ا(7)ِلْليُْسَرىفََسنُيَّسِ (9)بِاْلُحْسنَىَوَكذَّيَب(8)َواْستَْغنَىبَِخَلَمْنَوأَمَّي
ُرهُ ـل]ِلْلعُْسَرىفََسنُيَّسِ ـان.{[10-5:اللـي ـرفاإلنـس ـهـح ـسبطبيعـت ولـي

اإلنسانلكانالشيطان،يخلقولماإلنسانهللاخلقلوفحتىبالشيطان،
يكلفأنالممكنمنفكانوعليه.ُمختارحرطبيعتهمناإلنسانألنحرا،

نفسهمنها،طبيعتهحسبويبتليه،الشيطانغيابفيبعبادتهاإلنسانهللا
اإلنسان،حريةفيالسببهوليسالشيطانفوجود.والشرللخيرالميالة
هللالكن.تماماعنهاالستغناءيُمكنتحريضيخارجيعاملهووإنما
ويبتليواإلنسالجنيخلقأنوقدرتهورحمتهوحكمتهبعلمهشاءتعالى
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السواحفزعموعليه.أخرىجهةمنوباآلخر،جهةمنبنوعهمنهماكال
.وشطحاتهوأهوائهأوهامهمنوهوأساسةمنباطل

مخلوقاتبقيةهوالزرادشتيةفياإلنسانأنالسواحَزعم:وآخرها
شيءفيالزرادشتيةمنليسهذاوقوله.{الواحدهللاصنعة}جميعاكلهم

ليسالزرادشتيةألن.الناسوعلىعليهاوافتراءلهاتحريفهووإنما،
اإلله:فييتمثلأوليثالثوثعلىتقومهيوإنمااألحد،الواحدهللافيها

شريرإلهثممازدا،أهوراالخيرإله:التوأماناألخواناإللهانثماألب،
منهماكلومعاإللهان،التوأمانويبقىاألب،اإللهيختفيثم،،أهريمن

.األفستازعمحسبوأوالدزوجاتألهورامزداوكانت.كثيرةأخرىآلهة
والخطيرالمتعمدالتحريفهذاولماذا!!الزرادشتية؟؟فيالواحدهللافأين

.!!توثيق؟؟بالوالكالمعليه،واإلصرار

فيهللاصنعمنكلهااألخرىوالمخلوقاتاإلنسانبأنالسواحزعموأما
يخلقهالمالمخلوقاتأنالزرادشتيةفيألنأيضاباطلفهوالزرادشتية،

كلومعوأهريمن،أهورامزدا،:المزعوماناإللهانخلقهاوإنماواحدإله
كوينيّنأمامهنافنحن.سابقابيناهكماالخلقفيتساعدهأخرىآلهةمنهما

خلقهاخيرةإنسانية:هماواحدة،إنسانيةالإنسانيتينوأمام.واحدكونال
إلىفانظر.األفستازعمحسبأهريمنخلقهاشريرةوإنسانيةأهورامزدا،

بهمامُمكلفوكأنهعليهاوإصرارهوتدليساتهومغالطاتهالسواحتحريفات
يهيجب والوحيالعقلحسابعلىللزرادشتيةانتصارابهايقومأنعل
.!!!!والعلم

هاءوقبل ساءلالمبحثهذاإن ماذا:أت باحثونهؤالءقالل لكال بت
ومخالفتهابطالنهاظهوررغموالتحريفاتالمغالطاتوالضالالتالمزاعم

لتيللزرادشتية هاانتصرواا خداعوالغشبالتحريفل هموال فيوأوقعت
!!؟؟جداكثيرةوانحرافاتوتحريفاتأخطاء

بتلكقالواأنهموأمثالهمالباحثينهؤالءمواقفتتبعمنليتبين:أقول
مزاعم خداعوالتحريفالغشومارسوا،والمغالطاتوالضالالتال وال

بماجهالذلكقالتربمامنهمطائفةأنمنها.ُمجتمعةأوُمنفردةأسبابلعدة
لىالعودةدونالمعاصرونكتبهماعلىباالعتمادواكتفتاألفستافي إ

بتلكقالتمنهمطائفةأنومنها.الساسانيةوالشواهدوالنصوصاألفستا
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وزائفةدنيئةلغاياتوترصد،إصرارسابقوعنتعمداواألباطيلالمزاعم
يانفيكالطعننفوسهمفي لتياألد هاا قيتوحيدأوتوحيدشبهفي حقي

تلكمنأقدموهيبالتوحيدقالتقديمةتوحيديةديانةالزرادشتيةأنبدعوى
لتيهيأنهايعنيمما؛زعمهمحسباألديان فيبالزرادشتيةتأثرتا

أنمعالزرادشتية،إلىيعودالفضلوأنادعائهم،حسببالتوحيدقولها
!!.تماماذلكعكسالحقيقة

هؤالءبعضيكونربماأنههوآخرسببيوجدأنه،أيضاومنها
الشرإلهدونالخيرإلهعلىركزتأفستيةنصوصعلىاعتمدقدالباحثين

.تماماذلكعكسالحقيقةأنمعتوحيدية،ديانةالزرادشتيةأنهؤالءفظن

وإنما،األفستاعلىيطلعلمبعضهميكونقد:أيضااألسبابتلكومن
تهعلىأطلع لدينكرد،أدبيا قواالفيهافوجدوالبندهيشن،كا لىأشارتأ إ

زعمحسبوأوالدهزوجاتهواهمالمازداأهوراعلىبتركيزهاالتوحيد
الكثيرةاألخرىواآللهةأهريمنالثانياإللهوبإغفال؛جهةمنالزرادشتية

.توحيديةديانةالزرادشتيةأنهؤالءفظنجدا؛

أقوالبوجودانخدعالباحثينهؤالءبعضأن،أيضااألسبابتلكومن
توحيدية،شبهأوتوحيديةأقواالتضمنتاألفستاأدبياتفيونصوص
ليستوالنصوصاألقوالتلكأنإلىيتفطنواولمينتبهواولمفانخدعوا،

فيهاأدخلهاوإنماالزرادشتية؛الديانةمنوالأدبياتهمنوالاألفستامن
ورهيبمنظمبشكلوأدبياتهاألفستاوحرفواكتبواعندماالزرادشتيةعلماء

.سابقابيناهكمابعده،وماالهجريالثالثالقرنفي
أباطيلمنقالوهفيماالباحثينهؤالءأن،األسبابتلكمنيتبينوبذلك

الجاهلمنهمأن،وتحريفوخداعغشمنمارسوهوفيما،ومغالطات
المصادرإلىيرجعفلمبه،الُمغررومنهم.كتبهاإلىيرجعولمبالزرادشتية
باحثينفيالظنواحسنالزرادشتية، عنكتبهممنوأخذالمعاصرينال
كتبتهفيماوالكذبوالتضليلالتحريفمارستطائفةومنهم.الزرادشتية

مداالزرادشـتيةعن عاتع صاراوأهـوائهمألوهـامهموإتبا للزرادشـتيةانت
.خاصةواإلسالمعامةاألخرىاألديانفيوطعناوالتحريف،بالكذب
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هاًء هذاوأن لوهم-المبحثل ثانيا ستنتج-ال نهيُ نةأنقطعا،م الديا
ديانةهيوإنماكذلك،تكونأنيُمكنوالتوحيدية،ديانةليستالزرادشتية

.اآللهةعشراتإلىبعدهوماوتربيع،وتثليثثنوية،وديانةووثنية،شرك
إاليقوله،القطعاباطلوزعموهمهوتوحيديةديانةكانتبأنهاالقولوأن

.هوىصاحبأومعاند،جاحد،أوُمغفلأوجاهل،

  :التوحيدية الديانات أقدم من الزرادشتية بأن القول : الثالث الوهم
الدياناتأقدممنهيالزرادشتيةالديانةأنالباحثينمنكثيربينشاع

بزرادشتيُعرففارسيأنهقيلشخصأسسها،أقدمهاأوالتوحيدية،
}الزرادشتيةأنزعمالسواحفراسالباحثمنهم.إليهونُسبتبهفسميت

المصريةاآلتونيةاستثنيناإذاتاريخيالنامعروفةتوحيديةديانةأولهي
}أنبــويسمــاريالباحثــةوزعمــت.{الكثــيرعنهــانعــرفالالــتي

لهاكانوربما،عنهاالكشفتمالتيالعالميةالدياناتأقدمهيالزرادشتية
دينأيمنأكثر،مباشرغيرأومباشربشكل،البشريةعلىأكبرتأثير
يمدينأولهيالزرادشتيةأنآخرباحثوزعم.{ ".آخر التوحيدلتعل

لهواإليمان .واإلسالموالنصرنيةاليهوديةفيتأثيرلهاوكان،واحدبإ
إاليعترفالموحداكانزرادشتأنسمارعبودسعدالباحثوزعم
.وأناهيتناكميثراأخرى،آلهةيتقبلولمأهورامزدا،هومطلق،واحدبخالق

قديمةديانةالزرادشتيةأنحقاوهلصحيحة؟،المزاعمتلكهل:أقول
مشكوكايزالوماوجوده،يثبتلمنفسهزرادشتأنأمزرادشتأسسها

باسمالساسانيينقبلفارسبالدفيموجودةكانتالزرادشتيةوهل.فيه؟
وجودلهاكانوإن.؟أصالوجودلهايكنلمأمآخر،باسمأمالزرادشتية

طائفةفيمحصورةكانتأمالفرسبينمنتشرةكانتفهلبغيرهأوباسمها
كانتفهلآخرباسمأوالزرادشتيةباسمحقاموجودةكانت،وإذافقط؟منهم

وماالساسانيينعصرفيكانتكماوثنيةشركيةأمظهورهاعندتوحيدية
.بعدهم؟

مناقشــتناخــاللمــنأجوبتهــاســتجدوالتســاؤالتاالعتراضــاتتلــك
:اآلتيةالمطالبمنانطالقاحقيقتهاوبيانهؤالءلمزاعم
 : !خرافية؟ ام تاريخية شخصية زرادشت هل : أوال

زرادشت،شخصيةوجودفيشككمنالُمحدثينالباحثينمنُوجد
أنهعلىوجودهيُثبتونالباحثينأكثرلكن.أصالوجودهنفىمنومنهم



91

هوأمتاريخيحقيقيشخصهوفهل.خرافياشخصاوليسحقيقيشخص
مدوهل.خرافي؟شخص لةعلىطرفكلاعت يةأد يةعلم بتيقين تُث
الصحةدرجةإلىأبداترقىالواحتماالتظنياتعلىاعتمدأمموقفه،
لتيوالشواهدالمعطياتوماهي.؟واليقين فيماطرفكلعليهااعتمدا

.؟إليهذهب

وضعيفةقليلةأدلتهمفإنزرادشت،بوجودالقائلينللباحثينبالنسبة
لزرادشــت،المنســوبةوأدبياتــهاألفســتاروايــاتبــذكريكتفــونوأكــثرهم

غالبيــةأنبــدعوىزرادشــتبتاريخيــةالقــائلينمواقــفإلــىوباإلشــارة
وجودعلىدليلنفسههوالغالبيةقولوكأن؛بوجودهيقولونالباحثين

لوجودهالُمنكرينعلىبهللردويكفيتُثبته،أدلةإلىيحتاجوالزرادشت
والعلمياموقفاوليسمتهافت،وموقفزائف،زعموهذا.فيهالمشككينأو

تثبتالتياألدلةإلىوافتقادهمموقفهمضعفعلىقويشاهدوهومحايدا،
.قولهم

علىالباحثينأكثريُجمع}:غالبمحمدالباحثقولمثال،ذلكمن
ًكانواوإنحقاًوجدقدزرادشتأن لديهمبأنالقولعلىيجرؤونالجميعا
حواليوجدأنهعلىكذلكيجمعونوهموجوده؛علىيدلعلميبرهانأي

األخيراإلجماعهذاعنشذتقدكانوإنالمسيح،قبلالثامنالقرننهاية
كليمـاناألســتاذشخصـيةوهــيالعلميــة،الشخصـياتأجــلمـنشخصـية
.{.الميالدقبلالعاشرالقرنأوائلفيوجدأنهيرىالذيالفرنسي

أنكروامؤرخينوجودإلىأشارديورانتويلالمؤرخأنأيضا،ومنها
بوجودهالقائلينإلىأشارثمحقيقية،تاريخيةكشخصيىةزرادشتوجود
تاريخهفيحددونالُمحدثينالمؤرخينمنبوجودهيؤمنمنوأما}:فقال
.{الميالدقبلالسادسوالقرنالعاشرالقرنبينفيما

:زرادشتعنقالبروان،أدوارداألديبالمؤرخأنأيضا،ومنها
ُمتعددةفاآلراءرأسهومسقطحياتهوتاريخزرادشتلشخصيةبالنسبةأما}

ويرى...تاريخياوجودهينفياآلراءهذهوبعض..كبيرحدإلىُمتشعبة
أو1800عامأيالفدا،عصرمعيتفقحياتهتاريخأنالدارسينبعض
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يعيشكانأنهيقولمنوهناك.المسيحميالدقبل6000حتىأو،2000
.{سنةآالفبسبعةالمسيحقبل

أظهرالعلماءبعضلكّن}:قالمرعيفرستالكرديالباحثأنومنها
ً بابتحتيدخلعنهذُكرماكّلأّنوذكرواالرجل،هذاوجودفيشّكا

شخصيّةزرادشتأّنأثبتتالحديثةاألبحاثولكّنواألساطير،الخرافات
.{القديمالشرقفيظهرواالذينالحكماءأكبرمنحكيٌموأنّهتأريخيّة،

بأناشيديستدلونزرادشتبوجودالقائلينبعضأن:أيضاأدلتهمومن
هابـدعوىوجـوده،علـىاألفسـتامنالغاتـا هران زرادشـتشخصيةتُظ

فإنهاوإرشاداتهزرادشتتعاليمتكنلم}إنرأيهمحسبوهيبوضوح،
.{وحواريهأتباعهكلماتاألقلعلى

قائلينأنأيضا،ومنها شخصاوليسحقيقيشخصزرادشتبأنال
أخبارمنوأدبياتهاألفستافيوردبماوجودهعلىأساسايستدلونخرافيا

يتكلمونعندمانجدهمبذلكالقائلينفكل،معروفأمروهذا.زرادشتعن
بينلديانتهوانتشاراودعوةً،ميالداً:زرادشتعنالمرويةاألخبارعن

تلكألنوأدبياته،األفستاعلىفيهايعتمدونعصرهملوكوبعضالناس
فيُكتبتأنهابيناأنسبقالتيوأدبياتهاألفستاخارجلهاوجدودالاألخبار
.اإلسالميالعصر

ومفادهزرادشت،بوجودالقائلينعنددليلأقوىفييتمثل،وآخرها
معروفاكانأنههو،حقيقيشخصزرادشتأنيُثبتممابأنقالواأنهم
نهوغيرهما،وأرسطواكافالطوناليونانفالسفةبين وصاحبحكيمبأ

.فلسفة
ينوبذلك لكمنيتب لةت قائلينأناألد أدلتهمزرادشتبتاريخيةال

جهة؛منزرادشتفيهعاشأنهالمفترضالزمنعنجداومتأخرةضعيفة
.أخرىجهةمنتُثبتهاصحيحةأدلةبالومزاعمذاتية،مواقفوبعضها

فالسفةبمعرفةالمتعلقالميالدقبلالرابعالقرنإلىيرجعواحددليلإال
دليالليسلكنهأدلتهمأقوىوهوُمتفلسف،حكيمانهعلىبزرادشتاليونان
هوليسبأنهوالجزمبلوجه،منأكثرعلىوحملهإضعافهويُمكنحاسما،

.قريباسنبينهكماالمزعومالنبيزرادشت
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علىوردودهمفيه،والُمشككينزرادشتلوجودالُمنكرينأدلةوأما
القائليناألكثريةبموقفالُمثبتيناستداللإن:فمنها،لوجودهالُمثبتينأدلة

لردزرادشتبتاريخية يةعلىل يةأنبدعوىلوجودهالُمنكرةاألقل غالب
باحثين كرونالال ستداللهووجوده؛يُن يسبلجدا،ضعيفا حجةول
والالمؤيدينبأكثريةتُعرفالالعلميةالحقيقةأنألنراجحة،والحاسمة
شخصكانوإنحتىوتؤيدهاتحملهاالتيباألدلةتُعرفوإنما،بأقليتهم

تهالُمثبتينأدلةأنوبما.العشراتمقابلبهايقولواحد جداضعيفةأدل
سمةوليست كنوالراجحة،والحا كونأنيُم يةت ية،والعلم فإنيقين

دلياليكونأنيُمكنوالضعيف،استداللهو،األكثريةبدليلاستداللهم
نبي،زرادشتوجودعلى لوجودهالُمنكرينموقفتُضعفحجةوالال

بأنزعمهمأنكما.زرادشتبوجودالقائلينأدلةمنأقوىبأدلةالمؤيد
بابمنقالوهباطلزعمهووأثبتته،الحديثةالعلميةاألدلةأيدتهقولهم

لمعلميةأدلتهمكانتولوواألهواء،باألوهاموالتعلقوالدعايةالتشويش
.!!والرهيبالمتعددالكبيراالختالفذلكعصرهتحديدفييختلفوا

األفســتاأخبــارعلــىالُمثبتيــناعتمـادإن:أيضـاالُمنكـرينأدلــةومـن
يصحوالبلجدا،ضعيفاستداللهوزرادشت؛بوجودقولهمفيوأدبياته
قريباوال،المزعومالنبيزرادشتعصرفييُصنفلمكتابألنهأصال،

أدينا،بيناليومتوجدالونسخته،الساسانيينعصرفيُصنفوإنمامنه،
ما يومالموجودةوإن ستاال تهاألف لذيوأدبيا تبا اإلسالميالعصرفيُك

هؤالءفاعتمادوعليه.سابقابيناهكمابشعةمروعةماكرةتحريفيةبطريقة
أنيُمكنوالجدامتأخرةبزرادشتالمتعلقةوادبياتهاألفستاأخبارعلى

عصرإلىترجعتاريخيةأدلةمنلهاالبدوإنمابها،يُحتجحجةتكون
يصحفالمتوفرةغيراألدلةهذهأنوبما.لقبولهامنهقريبةأوزرادشت
بوجودالقولفيصحيحةحجةتكونأنيُمكنوالاألفستابأحباراالحتجاج
نبيزرادشت ستداللهم.المزعومال ستافا تهباألف بولغيروادبيا عقالمق

فيراجحةحتىوالصحيحة،واليقينيةأدلةتكونأنيُمكنوال،وعلما
.المزعومزرادشتبتاريخيةالقول

بيــنحــدثالــذيوالُمتعــددالكبــيراالختــالفإن:أيضــاأدلتهــمومــن
قائلينالباحثين الذيالعصرتحديدفيالمزعومالنبيزرادشتبوجودال
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إليهالمنسوبينوأتباعهالزرادشتيةوبينبينهالتاماالنقطاعمعفيهعاش
منوظنونهممزاعمهميُثبتصحيحدليلأيتوفرعدمومعجهة؛من

نبيزرادشتأنعلىدامغانقوياندليالنهماأخرى؛جهة شخصال
باحثينهؤالءأنذلكوتفصيل.حقيقياشخصاوليسخرافي منمنهمال

لبرونزيالعصرأواخرفيولدزرادشتأنزعم ليا .1767عامحوا
أنحتىكبيرا،اختالفاعصرهتحديدفياختلفوافقد،اليونانفالسفةومنهم

لىأرجعهأرسطو حددمنومنهم.أفالطونوفاةقبلسنةآالفستةإ
بأنقالمنومنهم.الميالدقبلماوالسادسالعاشرالقرنينبينفيماعصره

قبلالعاشرأوائلفيأوالميالد،قبلالثامنالقرننهايةنحوُوجدزرادشت
منومنهم.الميالدقبلالسادسالقرنإلىعصرهأرجعمنومنهم.الميالد
.الميالدقبل7000،أو6000أو،1800إلىزرادشتعصرأرجع

النبيزرادشتعصرتحديدفياختالفهمأنذلكمنواضح:أقول
والفرقالميالد،قبل600–7000:القرنينبينفيمامحصورالمزعوم

غريبآمرأمامإننا.!!!!!!!!!!!!!!.قرنا64:أيسنة،6400:بينهما
فييصحوهليُعقلفهلجدا،وعجيبورهيبوُمضحكومزعجومريب

عصرتحديدفيوالبعيدوالُمتعددالكبيراالختالفذككليحدثأنالعقل
أتباعولهووحيدينصاحبحقيقياشخصاحقاكانلوالمزعومزرادشت

!؟؟ ـاذا.! ـلولـم ـكـك ـالفذـل ـدداالخـت ـيوالتـع ـدـف ـكعصــرتحدـي ذـل
أييُثبتصحيحعلميدليلأيغيابفيذلككليحدث!!.الشخص؟؟

!!.المزعومةاالحتماليةالظنيةالتواريختلكمنتاريخ

زرادشتعصرتحديدفيوالُمتعددالكبيراالختالفذلكأنشكوال
وليسخرافيشخصزرادشتأنعلىدامغشاهدبنفسههو،المزعوم
مشهوراشخصاأنالتاريخيسجللم-علميحسب-ألنه.تاريخياشخصا

عصرهتحديدفياُختلفإليهالمنسوبينوأتباعهوديانتهباسمهالتاريخفي
زرادشتمعحدثذلكأنوبما.زرادشتعصرتحديدفياختلفكما

.حقيقياشخصاوليسخرافيشخصأنهعلىدامغدليلفهوالمزعوم

والمتناقضوالرهيبالغريباالختالفذلكحدوثأنأيضاذلكومن
فيوأدبياتهاألفستارواياتمزاعممعيتفقال،زرادشتعصرتحديدفي

ها ياكانزرادشتبأنادعائ نةوحيوصاحبنب باعوديا انتصرواوأت
شروا عدهمنوانت لىدوالوأسسواب يامإ لةق سانيةالدو هذافلوجد.السا
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عصرتحديدفيجداالكبيراالختالفذلكحدثلمااالنقطاعوعدمالتواتر
ليسفهو،لهُمبرروالجدا،كبيراختالفإنه.المزعومالنبيزرادشت
عشرةوال،قرنينوالبقرن،حتىوال،السنواتبعشراتوالبسنوات

واليُعقلواليصحالاختالفإنه.!!!!قرنا64:بـهووإنما،قرون
دعوةوصاحبونبياحقيقياشخصاالنبيزرادشتكانلويحدثأنيُمكن

فيحدثقدجداالكبيراالختالفذلكأنوبما.بعدهمنتنقطعلموديانة
وجودالالمزعومةاالستمراريةتلكأنيعنيفهذازرادشت،عصرتحديد

ألنعصره،تحديدفيالكبيراالختالفذلكيحدثلموجدتلوألنهالها،
حدثوإنعصره،تحديدفياالختالفمنيمنعاناالنقطاعوعدمالتواتر

يحدثوالبعصرهيتعلقوالوفاته،او،ميالدهسنواتتحديدفيفسيكون
.تحديدهفيجداالكبيراالختالفذلك

عصرتحديدفيجداالكبيراالختالفذلكأنبجالءيتبينوبذلك
النبيزراشتوجودعدمعلىجداقويدليلهوالمزعوم،النبيزرادشت

وأتباعهزرادشتبينوالتواصلاالستمراريةوجودعدموعلىجهة،من
تاريخياالنقطاعهذاأنكما.أخرىجهةمنبعدهمن ينال زرادشتب

نبيزرادشتوجودعدمعلىجداقويدليلهوالمزعومينوأتباعه ال
.المزعوم

جدا،الكبيراالختالفذلكإلىبالباحثينأدتالتياألسبابعنوأما
تعودالالغالبفيفهيوالُمنَكر،والُمضحكوالغريبوالمتناقضوالمتعدد

إلىأساساتعودأنهاوالراجحالظاهروإنماموضوعية،علميةأسبابإلى
وقبل.أصحابهانفوسفيهيأخرىولغاياتوعنصريةدينية،أسباب

وأهوائهمأوهامهممنتجردواالباحثينهؤالءأنلوشكفال،بعضهاذكر
اختلفوالماالمتوفرةوالعلميةالعقليةاألدلةعلىفقطواعتمدواومصالحهم

لك يدفيالكبيراالختالفذ عندولثَبُتجهة؛منزرادشتعصرتحد
نبي،زرادشتوجودعدممعظمهم عدمعندهملترجحاألقلعلىأوال
.النبيزرادشتالالحكيمزرادشتوجودأووجوده،

العلمانيينالباحثينمنكثيراأنيبدوأنهفمنهااألسباب،تلكعنوأما
عصرهوإرجاعزرادشتعصرتحديدفيالخالفتعميقتعمدواوالماديين

زعمواثمالمعروفةالدياناتأقدمالزرادشتيةليجعلواجدا،قديمتاريخإلى
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زعمواثمجهة؛منوالمعراجوالصراطبالمعادوتقولتوحيدية،كانتأنها
الدياناتمعظمأوكلفيأثرتالتيهيالزرادشتيةأنهاأخرىجهةمن

عدهاظهرتوقدالمعروفة يةب هووهذا.واإلسالموالنصرانيةكاليهود
واإلسالمعامةاألديانفيبهاليطعنوامنه،األساسيةوالغايةاألولالسبب
الالنبيزرادشتألنقطعا،باطلةونتيجتهامقدماتهمأنشكوال.خاصة
اختلقهاديانةهيوإنمازرادشت،ديانةليستوالزرادشتيةأصال،لهوجود

.هذاكتابنافيبيناهكماإليهنسبوهاثمدولتهمفيوالساسانيونالمجوس
ويكذبونيُحرفونالباحثينهؤالءجعلالذيالسببهوهنايهمناالذيلكن

.والحقيقةوالعلمالعقلحسابعلىومصالحهموأهوائهمألوهامهمانتصارا

عصرتاريخأرجعواالباحثينمنكثيراأن:أيضااألسبابتلكومن
لىالمزعومزرادشت العنصرضداآلريللعنصرتعصباقديمتاريخإ

،-السالمعليه-موسىالنبيمنزماناأقدمزرادشتبأنفقالوا.السامي
بيداألفستاورفعواالثاني،وقزمواالمزعومزرادشتمكانةمنورفعوا

.األخرىباليدالتوراةوخفضوا

عصرإلىيرجعصحيحعلميدليلأيعلىالعثورعدم:أيضاومنها
لمالسببهذا.زمانهويُحددوجودهيُثبتأنيُمكنمنهقريبأوزرادشت

لمالنبيزرادشتأنوهيبالحقيقة،االعترافإلىالباحثينببعضيؤد
موجود؛غيرانهالراجحاألقلعلىأوخيالية،شخصيةوهووجوده،يثبت
األمربهمانتهىثم.يرجحونهأوبوجوده،القولعلىيُصرونجعلهموإنما

دليلأيدونمنفيهاعاشربمازرادشتأنزعمواعصور،اقتراحإلى
.يُرجحهاحتىواليُثبتها

باحثينإصرار:األسبابتلكومن ومنالمعاصرينالزرادشتيينال
باحثينمنمعهميتعاون ياكانزرادشتأنعلىوغيرهمالغربيينال نب

.عصرهموفيالساسانيينقبلُكثرأتباعلهوكانوديانة،وحيوصاحب
واحدعلميدليلوالعندهميوجدوالباطلة،كلهاهذهمزاعمهمأنومع

أصرواذلكمعفإنهممنه،قريبأوزرادشتعصرإلىيرجعصحيح
منأقدمعصورإلىزرادشتعصروأرجعوا،وأوهامهممزاعمهمعلى

الزرادشتيينالباحثينبعضأنحتىالميالد،قبلالسابعأوالسادس،القرن
.1767الميالدقبلإلىأرجعوهالمعاصرين
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أوللزرادشتيةالمؤيدينالباحثينبعضأنيبدو:األسبابتلكوآخر
ياتمعهاالمتعاطفين نهنفوسهمفيلغا ماأ ينل همتب عصرإرجاعأنل
علـىخطـرهـوالميـالدقبـلالسـادسأو،السـابعالقـرنإلـىزرادشـت

يدذلكأنبحكمالزرادشتية، العصرفيعاشزرادشتأنيعنيالتحد
الدولةإلىقريبهوأخرىجهةمنوأنهجهة،منالخرافيالالتاريخي
وجودويتطلبيلزموهذا،مق559سنةنحوفيقامتالتياالخمينية
يات ثارروا بةأولزرادشتمعاصرةوآ منعصرهقرببحكممنهقري

تُثبتصحيحةأدلةيجدوالمفلما.التاريخيالعصروفياالخمينيةالدولة
أويقيناوديانتهالنبيزرادشتوجودعميعنيوجودهاعدمأنوتبينذلك،

ثمظهورهم،وراءوجعلوهامنهاوتهربوابالحقيقةيعترفوالم،ترجيحا
نبيزرادشتعصرأنزعموا لىوأرجعوهالِقدم،فيموغلال األلفإ
لحجةوإضعافاالحقيقةمنتهرباذلكفعلوا.الميالدقبلبعدهاوماالثانية

منأنهوزعموا.يقينازرادشتوجودتُثبتالتيالعلميةباألدلةالمطالبين
شخصزرادشتأنبحكماألدلةتلكتوجدالأنجداوالعاديالطبيعي

لكن.القرونبعشراتالميالدقبلالسادسالقرنقبلالقديمالعصرفيعاش
قذهملمهذازعمهم نههربوامماين لةتطاردهماألسئلةوظلتم واألد

إلىزرادشتوجودإرجاعهمإن،مثالذلكمن.زيفهمتكشفالصحيحة
همجعل،األسـطوريالتـاريخعصورأوالتـاريخ،قبـلماعصور نبي
الذياألسطوريالتاريخأوالتاريخ،قبلماعصرفييعيشالمزعوم

يهتهيمن أصبحنفسهزرادشتأنيعنيوهذا.واألكاذيبالخرافاتعل
يُرجحواليثبتهدليليوجدوالوجوده،منالتأكديُمكنوالخرافيةشخصية
وإنماينقذهملمالميالدقبلالسابعأوالسادسالقرنمنفهروبهم.وجوده
وجودهمنالتأكديُمكنوالأسطوريا،شخصازرادشتوجعلورطهم

وجوده،يثبتلمشخصالنبيزرادشتأنواحدة،النتيجةفكانت.أصال
اقلوعلىخرافي،شخصانهوالصحيحتُثبته،صحيحةأدلةتوجدوال

.سماويةديانةوالوحيصحابوالموحداوالنبيايكنلمأنهتقدير

الباحثينمنكثيراستداللإن:زرادشتلوجودالُمنكرينأدلةومن
بوضوحتشهدبِقدمهاالغاتاأناشيدأنبدعوىالنبيزرادشتوجودعلى
ها هااألقلعلىأو،زرادشتكالممنأن وحواريهأتباعهكالممنأن

نفوسهمفيلغاياتهؤالءبهتعلقوذاتيوباطلزائفاستداللهواألوائل؛



98

جهةمنزعمهمقطعايُثبتصحيحعلميدليلأييوجدوالجهة،من
المزعوم،النبيزرادشتأقوالمنليستالغاتاأنبيناأنسبقوقد.أخرى

المزعومعصرهبعدإليهنُسبتأقوالهيوإنما،عصرهمنقريبةوال
عدة بتقرون،ب سانيالعصرفيُكت هاأعيدتثمالسا العصرفيكتابت

هذا.اإلسالمي سقطوب ستداللهمي يةا تابحكا هابدعوىالغا قوالمنأن أ
.المزعومالنبيزرادشت

لزرادشتاليونانفالسفةكبارذكرإن:وردودهمالمنكرينأدلةآخر
يدفيجداالكبيرواختالفهم نهالشكعصره،تحد يلا أنعلىقويدل
يا،وليستاريخيشخصزرادشت لدليلهذالكنخراف وحدهيكفيالا

فيديانتهوالاسمهذكريردلمالنبيزرادشتأنبحكموجودهإلثبات
أوزرادشتعصرإلىتعودوالتيالفارسيةاألثريةوالشواهدالروايات

مما،وجودهيثبتلمزرادشتأنعلىدامغدليلالغيابوهذا.منهقريبة
تاريخية؛حقيقيةيجعلهالزرادشتالسماليونانفالسفةتداولأنيعني
.خرافياشخصاويكونالناسبينمالشخصاسمينتشرأنالممكنفمن

وغيرهماليونانفالسفةبينمنتشرةكانتالخرافاتمنكثيراأنبدليل
رئيساليونانيوهرمسالحكيم،هرمسكشخصيةبصحيحةليستوهي

زماناالفالسفةهؤالءعنالمزعزمالفارسيزرادشتبُعدأنكما.اآللهة
زمنياعنهمبعيدألنهحقيقيا،الخرافياشخصاكونهاحتمالفييزيدومكانا

تحديدهمفيالكبيراختالفهمأنكما.حقيقياشخصاكانبأنهلهمأينفمن،
؛؛أفالطونقبلسنة6000إلىأرسطوأرجعهحتىفيهعاشالذيللعصر

عني نتالمزعومبزرادشتمعرفتهمأني وغامضةوضبابيةضعيفةكا
ويختلفونعصرهتحديدعنيعجزونجعلتهمحتىزمنياوبعيدةوناقصة

.واحدةمرةإالأفالطونكتبفيذكرهيردولمكبيرا،اختالفاتحديدهفي
اليونانفالسفةكباربعضبينزرادشتاسمفانتشاركذلكاألمرأنوبما
مشكوكاأوخرافيا،شخصاكونهينفيوالوجوده،علىقطعيادليالليس
.وجودهفي

بشخصيةاليونانفالسفةكباربعضمعرفةجدال،أنفرضناإذاوحتى
يلهيزرادشت وجوده؛رجحانعلىاألقلعلىأووجوده،علىدل
ياتمنأدلةوجودعدممنوانطالقا لىترجعالماديةوالشواهدالروا إ

يتبينفإنهوجوده؛تُثبتالتيالساسانيينقبلمنهقريبةأوزرادشتعصر
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ناالحالتينمن نهقيلواحداالسم،نفسلهمامختلفيّنشخصيّنأمامأن أ
الزرادشتيةإليهانتسبتودعوةوحيصاحبنبيأنهقيلوآخرفيلسوف

.كبيرااختالفافيهعاشالذيالعصرتحديدفيأُختلفوكالهماوأتباعها،
زمنالزرادشتيةقبلظهرألنهوجودهيُرجحدليليوجدالفيلسوفلكن

دليليوجدالالمزعومالنبيزرادشتلكنقرون؛خمسةبنحوالساسانيين
ته،راجحوالصحيحواحد الصحيحةاألدلةوإنماوجوده،يُرجحأويُثب
الذيزرادشتفيكون.وجودهعدمترّجحتقديرأقلوعلى،وجودهتنفي

وليساليونانيعرفهلمالنبيزرادشتلكنحقيقياشخصااليونانعرفه
.خرافيشخصهووإنماحقيقياشخصا

وليسوالفيلسوفالحكيمزرادشتأنهشكالاليونانعرفهالذيذلك
ذكــرواالــذيناليونــانفالســفةأنبــدليل.المــزعومالنــبيزرادشــتهــو

نهيذكروالمزرادشت لهوالوحي،صاحب،والنبياوالموحداكانأ
.ثنوياكانانهإلىأشارواوإنماوديانة،دعوة

خيرا، ستنتجوأ مايُ ناهم نبيزرادشتأنالمطلبهذافيذكر ال
قائلينأدلةألنوجوده،يثبتلمالمزعوم والبلجدا،ضعيفةبوجودهال

الُمثبتينأدلةوتُدحضجدا،قويةلوجودهالُمنكرينوأدلةجهة،منتصح
وجوده،يُرجحدليلُوجدفقدالفيلسوف،زرادشتأما.ثانيةجهةمنلوجوده

النبيزرادشتهووليسزرادشتاسميحملآخرشخصأنهإمافهو
صاحبوالموحداوالنبيايكنلملكنهواحدشخصهوأنهوإماالمزعوم،

زرادشتأنذلكوخالصة.ثنويامتفلسفاحكيماكانوإنما،وديانةوحي
الديانـةبـأنالقـولأنيتبيـنالحـالتينومن.شـكبـاللـهوجـودالالنـبي

ألنهبذلك،القائلينأوهاممنوهمهوالتوحيديةاألديانأقدمالزرادشتية
أصال،قديمةديانةليستأنهابحكموجوداالدياناتأقدمهيليستأنهاتبين
توحيديةكانتوالقديمة،ديانةليستفهي.التوحيديةالدياناتأقدمهيوال

وُعرفتالمزعومزرادشتإلىونُسبتالساسانيينعصرفيظهرتعندما
.باسمه

: !؟ الساسانيين قبل وتوحيدية موجودة الزرادشتية كانت هل :ثانيا
نبيزرادشتوجودعدمثبوتأنكما أنعلىدّلحقيقيكشخصال

قديمةديانةكانتوالالمزعوم،عصرهفيوجودلهايكنلمالزرادشتية
دليلهوالساسانيينقبلالزرادشتيةوجودعدمإثباتفإنتوحيدية؛والجدا
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الشركية؛والالتوحيديةالدياناتأقدممنليستالزرادشتيةأنعلىدامغ
فهل.التوحيديةاألديانأقدممنكانتأنهايحتملوجودهاإثباتأنكما

.الساسانية؟الدولةقبلالفرسبالدفيكديانةالزرادشتيةوجدت

الدولتعتنقهكانتالذيالدينعنبالبحثأوالنبدأذلكعنلإلجابة
والدولةالسلوقية،والدولةاإلخمينية،الدولة:وهيالساسانيين،قبلالفارسية
الشعبعامةيعتنقهكانالذيالدينعننبحثثم.-اإلشكانية-الفرثية

.-المغان-المجوسطائفةتعتنقهكانتالذيالدينعننبحثثم.الفارسي
.الساسانيةالدولةقيامقبلوجودلهاكانإنالزرادشتيةعنأخيرانبحثثم

فإنالساسانيين،دولةقبلالفارسيةالدولتبنتهالذيللدينبالنسبة:أوال
ملوكهااعتنقهرسميادينااتخذت،(مق330–559)اإلخمينيةالدولة

آخر؟،ديناأمزرادشتياديناكانفهل.إليهبانتمائهموافتخروالهوانتصروا
:اآلتيةالتاريخيةبالشواهدذلكوبيان.؟شركياأمتوحيدياكانوهل

مراسيمفيهتُقامدينيرسميمقاماإلخمينيينللملوككان:منها
ية سمىمتنوعة،مكل قام"يُ هةم قش"اآلل ستونبن ينهوكمابي فيمب

يشهددليلالمقاموهذا."اآللهةتسكنهالذيالمكان"ومعناه.اآلتيةالصورة
ديانةتكنولموثنيةشركيةديانةكانتاالخمينيينالملوكديانةأنبنفسه

كبيربوصفهلههووإنما،فقطمزداألهورامقاماليسفهو،توحيدية
.وأناهيتاكميثراأخرىوآللهة،اآللهة

"اإلخمينيةاآللهةمقام"بيستوننقش
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آلهتممثّلواأنهمهواإلخمينيينملوكبدينيعرفنامماإن:أيضامنها
أرتحشتاالملكنجدمثالذلكمنالصخر،فيالمنحوتةواألصنامبالصور

كثيرةمدنفي"أناهيتا"لإللهةتماثيلعدةأقام،(مق359-404)الثاني
لإللهبارزةمنحوتاتأيضاوأقام.وبابلأكباتنا،سوسة،:منهامملكته،من

فكان.اإلخمينيةبالساللةالخاصةالملوكيةالقبورواجهاتعلىأهورامزدا
وتعلو"المقدسةالنارفيهمذبحأماميضحيهو"واإلخمينيالملكيظهر
أنذلكمنواضح.المجنحالقرصداخلمزداأهورااإللهصورةفوقه

.وثنيينمشركينكانوااإلخمينيينالملوك

الملــوكنقــوشوتــدبرقــراءةمــنيتبيــن:أيضــاالشــواهدتلــكومــن
ين هماإلخميني عدةيؤمنونمشركينكانواأن هة،ب مزداأكبرهاآل ،أهورا

مجنحشمسبقرصمزداأهورااألكبراإللهومثلّوا.وأناهيتاميثرا:ومنها
وهذا.هامهالتاجويُكلللحيةيحملاألعلىالشخصنصفمنهيخرج
لرموزمنُمشتقالرسم يةاألشوريةا :األكبرإلههمصفاتومن.الدين
.والسماءاألرضفيهبماالعالمخالقأنهمزداأهورا

ها لةتوجد:أيضاومن ملوكدينمنجوانبحفظتكثيرة،أثريةأد
دـيـنحقيـقـةوكشــفتجهــة؛مــنبالـنـاسالدينـيـةوعالقتهــماالخمينيـيـن
كانوااإلخمينيينانثالثةجهةمنوأظهرتثانية؛جهةمناإلخمينيين

الملكأنمثالمنها.زرادشتيينوالموحديديكونواولموثنيينمشركين
ساندكان(مق530–559)الكبيرقورش ناسيُ .لآللهةعبادتهمفيال
فياإليرانيةاآللهةتماثيلبهاتحفمناطق"فييظهرونهؤالءوكان
ونارياياسانغا،،وهفاريرا،-زرفان-،باغاودرفافيزيمنها.كثيفتالحم

قورشوكان.المناطقمنوغيرها"غردياوسبانتارافرافارتيس،وردانا
لكنه،"طرااآللهةأعظم"أنهعلىمازداأهوراعننقوشهفييتحدث
".وجودلهمالذين...اآللهةبكلمقرونا"أيضايذكره

قدماآللهةيستشيرالكبيرقورشالملكوكان قرابينلهاوي عندماال
:بقولهأصحابهوخاطبذلكفعلالمراتإحدىوفيرجاله،كباريختار

الحملةهذهبدأتعندما،اآللهةهذهفيثقتكميقويأنهاعتقدماوهذا}
بدونصغيراأوكبيراعمالابدأأنطبعيمنليسألنهأجلكممنوهذا
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يصحبونكانواوالجيشقورشالملكأنأيضاذلكومن.{اآللهةموافقة
.القرابينوتقديمالجنود،وتشجيعللنصرحروبهمفيالفارسيةاآللهةمعهم

هةومن لتياآلل سهاكانا لكيقد بدها،قورشالم هانالكبيرويع :اإلل
قرب"باسركارد"بعاصمتهألناهيتامعبدابنىوقد.وأهورامزداأناهيتا
لإللــهمــذبحيوجــدمنــهوبــالقرب.الغربيــةالضــفةجهــةمــنمــاءعيــن

.أهورامزدا

لكومن شواهدت نه،أيضاال ثيرة،نصوصتوجدأ علىمنقوشةك
كانواالذيالدينمنهاكثيرة،أموراتضمنتإخمينيونملوككتبهاالصخور
ها.يعتنقونه قش(مق486–522)األولداريوسللملكنص:من بن
:)فقالاألخرى،واآللهةاآللهةكبيربينفيهجمعاآللهة،مقامفيبيستون

لىيقفأهورامزداكانذلكأجلومن لىتقفكانتمثلما،جانبيإ إ
...(.هناالموجودةاألخرىاآللهةجانبي

وممابرسيبوليس،فيبقصرهيوجداألوللداريوسآخرنصومنها
وهذه،سيساعدوننيالملكيالبيتآلهةكلمعأهورامزداإن}:فيهجاء

يةاألرض بلمنمحم مزداقِ كذب،والجفافاألعداءمنأهورا والوال
كذب،بالقحطتُصابوالاألعداء،جيوشتصلها بهماهذاوال منأطل

.{الملكيالبيتوآلهةأهورامزدا
}:يقول،(مق465–486)األولأحشويرشللملكنصومنها

الناسفيوبثالبشر،وخلقالسماءهذهخلقالذيأهورامزدااألكبرالرب
الهذاوقوله.{الحكاموحاكمالملوكوملكملكاخشيارشاوجعل،المسرة

اعتقادضمنيندرجقولهووإنماُمشركا،يكنولمموحداكانأنهيعني
كماوأناهيتاكميثرااألخرىاآللهةمعأهورامزدااآللهةبكبيراإلخمينيين

فهو،"األكبرالرب":قولهبدليلاألول،وداريوسقورشمعمرأنسبق
االعترافقولهتضمنااللهة،وإنمامنغيرهنفىوال،باالعتقاديُفردهلم

قولهيكونوبذلك.مكانةأهورامزدامنأقلهيضمنياأخرىآلهةبوجود
لكن،"الملكيالبيتآلهةكلمعأهورامزدا":األولداريوسقوليُشبه

االعتقادوَضّمنهواحدإلهفيوركزهاالعتقادأجمل-خشيارشا-أحشويرش
.األخرىباآللهة
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فيه،"اناهيتا"لإللَهةمعبداالخمينيينعهدفييوجدكانأنهومنها،
هةوتباركهالُحكمملوكهميتقلد ثانيأرتحشتاالملكمنهم.اإللَ –404)ال
يبدأوهناك،-لقورشالقديمالمقر-بَزرغدايبمدينةحكمهتقلد(مق359
}:اآلتيالنصفيُمبينهوكماوالطقوس،الشعائرمنبنوعللُملكتقلده

الكهنــةليَدَعبزرغــداي،إلــىالملــكتوجــهالثــانيداريــوسوفــاةوبُعيــد
ًيُباركونهالفارسيين الناسبعضيودمحاربةإلهٍةَحَرُميكونوهناك.ملكا

نايعدوهاأن تا"أثي هذادخلقدمباركتهتَتَرتّبمنيكونوعندما".أناهي
كانالتيتلكيرتديوان،ثيابهيخلعأنعليهالواجبمنيكونالمعبد

بلالشيخقورشيرتديها ًيغدوأنق كا ًيأكلأنلهوالبد،مل نا فاتي مجف
.{الحامضاللبنمنقدحاويتناولفستقاويقضم

دشــيراإلخميـــنيللملـــكنـــص:ومنهــا تحشـــتا-الثــانيأر )الثـــانيأر -
مما،(مق359-338 بارادةبنيتهالذيالقصرهذاوأن}:فيهجاءو

منيحفظونناوميثراوأناهيتاآهورامزداوأنوميثرا،وأناهيتاآهورامزدا
.{والدمارللفناءيعرضوهلمبنيتُهالذيوأنبالء،كل

-359)-الثالثأرتحشتا-الثالثأردشيراإلخمينيللملكنصوآخرها،
:همافقط،إلهيّنفيهذكرجمشيدبتختكتابيةلوحةفيتمثل(مق338

.أناهيتااإللهةيذكرولموالحفظ،الحمايةمنهماوطلبوميثرا،أهورمزدا

كقورشالملوكهؤالءأنالمنقوشةالنصوصتلكمنيتبينوبذلك
مشركينكانوااإلخمينيينالملوكمنوغيرهمااألول،وداريوسالكبير
.زرادشتيينوالُموحدين،يكونواولموثنيين

دينمنجانباكشفتطينيةألواحتوجدأنهأيضا،الشواهدتلكومن
ذلكوتفصيل.توحيدالشركدينأنهيُثبتدولتهممؤسساتفياإلخمينيين

االخمينيةالدولةمنكثيرةأماكنفيالضرائببدفعخاصةاأللواحتلكأن
،مق458-509:بينماالفترةإلىوتعوداالخمينية،بِرسيبوليسكمدينة

تبين،(مق486–522)األولداريوسالملكعهدإلىيرجعومعظمها
وعمالها،الدولةمرافقعلىوتوزعتُجمعكانتعينية،ضرائبمنهاأن

قدمونهاالكهنةوعلى قرابينيُ جلمنك هةأ هاواتضح.اآلل أنأيضامن
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عددبتبجيلللرعيةيسمحون"كانوااألولكداريوساالخمينيينالملوك
".اآللهةمنكبير

ها ناسجلتكثيرةأثريةشواهدأيضا،ومن نبل خصائصمنجوا
وثَبُتجهة،منالزرادشتيةعنبهاتميزاإلخمينييندينوطقوسوعبادات

مثال،ذلكمن.أخرىجهةمنزرادشتيادينايكنلماإلخمينيالدينأنبها
خلقالذيهوأنهاإلخمينييندينفيأهورامزدااألكبراإللهصفاتمنأن

متصارعان،كبيرانخالقانإلهانيوجدالزرادشتيةفيلكن؛والبشرالسماء
.بيناهأنسبقكمامخلوقاتهمنهمالكل

األبقارذبائحفيهاتُذبحمذابحلهكانتانهاإلخمينييندينطقوسومن
ذلك،يُحّرميكنلماإلخمينيينفدين.المجوسكهنةيُقدمهاوالقطعانوالجياد

أنومنها.لآللهةكقرابينالذبائحتُحرمكانتالتيالزرادشتيةخالفوهذا
الزرادشتيين-المجوسلكنالتراب،فيموتاهميدفنونكانوااإلخمينيين

ُمسجى"الجثمانيبقونوإنماموتاهم،يدفنونيكونوالم-الساسانيينزمن
.إلهيةعناصرأنهابدعوى"بلمسهالنارأو،الماءأواألرضتنجسلئال

وأنهاإلخمينييندينتميزيكشفمماأن،أيضاالشواهدتلكومن
الُمنصفينالباحثينمنطائفةأن،زرادشتيادينايكنولمبذاتهقائمدين

قةبذلكاعترفوا ستبعدهورن،باولمنهم.أخرىأوبطري يكونأنا
دينعلىاألخمينيونالفرسيكونأنفيبعد}:فقالزرادشتييناالخمينيون

ماقاطعةبصفةاآلنحتىيثبتلمفإنه}:براونأدواردوقال.{زرادشت
.{يتبعوهلمأمزرادشتتبعواقد-اإلخمينيون-الهخامشيونخلفاؤهمكانإذا

تتأكدتقدمماكلمن}:،قالسمارعبودسعدالعراقيالباحثومنهم
علىكانإذفارس،بالدفيالثانيقورشعليهاكانالتيالدينيةالمعتقدات
اسمورودعدمبداللةزرادشتياكانانعنهيُعرفولماآلرية،المعتقدات

مزدااإللـه كذلككتاباتـهفيأهورا قدمأنـهعنفضال.زرادشـتاسـم،
ذلكإلىويُضاف.الزرادشتيةالديانةتجيزهاالالتيالمذابحوبنىالقرابين

كانوإنماالصمت،بأبراجيُعرففيماالزرادشتيةالطريقةعلىيُدفنلمأنه
وقد}:اإلخمينييندينعنأيضاوقال.{باسركاردعاصمتهفيقبرله

اإلخمينيــةواأللــواحالكتابــاتمـنعقائــدهمعـندقيقــةمعلومـاتوصـلتنا
،زرادشتللنبيذكرأيفيهايردلمالكتاباتهذهبحيث،ومستنداتهم
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متفاوتةكانتاالخمينيينلدىالديانةأنباالعتقادالكافيالدليللديناوأصبح
.{الزرادشتيةللمعتقداتذكرأييردفلم.الزرادشتيةالديانةمع

لى،الباحثينأحدوأشار نهإ ممااآلثارعلماءاكتشافاتمنتبينأ
لمأنهااالخمينيينعصرفيباآللهةالمتعلقةوالقوانينالمعابدفيالحضوه

قةتكن تبرمامتف نهكما.الزرادشتيةالتعاليممنيُع النقوشمناتضحأ
مةالفارسـية هايـردلـمأنـهمسـماريةبأبجديـةالمكتوبـةالقدي كرفي اسـمذ
ينفرقاوجدواأنهمكما.زرادشت ينالملوكمصطلحاتب فياالخميني

يننقوشهم ستامصطلحاتوب فس.اآلف لكون فقاألمرذ ذكرهمامعيت
.زرادشتاسمإلىأشارواليذكرلمالفرس،دينعنهيرودوت

أنذكرإيران،تاريخفيالُمختصكريستنسنآرثرالباحث:ومنهم
يةبالمزديةيُدينونكانوااالخمينيين دينعلىيكونواولمالقديمةاإليران

كانتوإنمااالخمينيين،الفرسبينغريبةكانتالتيالزرادشتية،المزدية
.المجوسفيتقريبامحصورة

كلوعلى}:قاالأوبويه،وجانينإيمار،أندريهالباحثان:وآخرهم
زرادشـــتالرســـميةاالخمينييـــنديانـــةتجاهلـــتكيـــفالمـــرءيعجـــب

تجاهل"منالباحثانتعجبكماأيضاًعجيبهواعترافإنه.{وتعاليمه
ودينــهلزرادشــتتجــاهالليــسإنــه،"وتعاليمــهلزرادشــتاالخمينييــن

سوب يهالمن ماإل ماالباحثان،ظنك كنلمألنهيذكروهلمهؤالءوإن ي
.وجودهمامعودينهزرادشتتجاهلواأنهموليسوجود،ودينهلزرادشت

عنكتبواالذينالباحثينأكثرفيهوقعالتياألوهامأكبرمناألمروهذا
وأكاذيبواساطيرأباطيلمنوادبياتهاألفستاقالهمافصدقواالزرادشتية،

شأةعن شتية،ن عواالزراد ثيرةواباطيلأوهـامفيفوق نةتتعلـقك بالديا
.نفوسهمفيلغاياتبذلكالقولتعمدبعضهموربماالزرادشتية،

بالكتابـاتتبيـنلقــد-اإلخمينييـنلــدينالُممـيزةالشــواهد–وآخرهـا
علىكانوااإلخمينيينالملوكأن،-منهاطرفاأوردنا–اإلخمينيةاألثرية

التيوطقوسهوفروعهأصولهولهالزرادشتية،قبلظهربذاتهقائمدين
أصلهاإلخمينييندينأنذلكوتفصيل.الزرادشتيةالديانةعنبهاتميز

ظهـورقبــلوالميــدييناآلرييــنبيــنمنتشــرةكانــتالــتيالمزديــةالديانــة
لىنسبةبالمزديةتسمت.الزرادشتية أو،أمزداأومزدا،اآللهةكبيرإ

آرثرايرانتاريخفيالمختصالباحثوذكر.مزداأهوراأويسنا،أمزدا
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اإليرانيينعند-الحكيم–مزداأن}علىاتفقواالعلماءمعظمأنكريستنس
.األصلياسمهاإليرانيونيحفظولمالقديم،واروناهواألكبراألهورا:

األخالقإلىبالدعوةيتميزطابعلهمكانمزدارأسهاوعلىواألهورات
واللصوص،والمحاربونالرحلالقبائلتعبدهاالشياطينبعكسوالعمران،

مزدا،مزداكانالتاريخيالعصراإليرانيونفيهدخلالذيالوقتوفي
الشرقفيوالمتمدنةالمستقرةللقبائلاألعلىاإللهأهورامزداأوأهورا،

دينأنأنذلكومعنى.{الزرادشتيةمنعهداأقدموالمزدية.والغرب
أدلةأقمناوقدجهة،منالزرادشتيةقبلظهرمزدي،دينهواإلخمينيين

وذلك.أخرىجهةمنزرادشتيينيكونلماإلخمينيينأنعلىكثيرةمادية
كتابنافيأثبتناوألنه،وفروعهبأصولهالزرادشتيةعنيختلفدينهمألن
فيالساسانيينعصرفيإالتظهرفلممتأخرة،ظهرتالزرادشتيةأنهذا

.الميالديالثالثالقرن
اإلخمينيينالملوكدينأناألثريةواألدلةالمعطياتتلكمنيتبينوبذلك

بقرونالزرادتشةقبلظهرمزدياديناكانوإنمازرادشتيا،دينايكنلم
توحيديا،دينايكنلمأنهكما.وطقوسهوفروعهبأصولهعنهاتميزكثيرة،

األثريةكتاباتهتضمنتوال.وثنياشركياكانوإنماكالزرادشتية،ثنوياوال
عنيمماللزرادشتية،واللزرادشتذكرا شتيةأني كنلمالزراد قدمت أ

لديانات نةكانتوالمنها،والا نه.توحيديةديا والجريمةالخطأمنوأ
أواألديانكلفيأثرتوتوحيديةقديمةديانةالزرادشتيةبأنالقولوالوهم

قةوإنمامعظمها،في لتيهيالزرادشتيةأنهيالحقي باألديانتأثرتا
.فيهاأثرتالتيهيوليستواإلسالمي،الساسانيالعصرينفياألخرى

ق155-323)السلوقيةالدولةملوكعليهكانالذيللدينبالنسبةأما
فإناإلغريقيةالدينيةوالمعتقداتالعاداتشجعواأنهمفمعفارس،ببالد(م

ين يند مزدي–اإلخميني ستمر-ال همفيشائعاا قائمدولت عبادةعلىوال
تا،:اآللهة انتشارعلىيدلماغيابمقابلوأهورامزدا،،وميثراأناهي
.الزرادشتيةالديانة

في لةو يةالدو ستمر،(م224-مق115)-اإلشكانية-الفرث ينا د
قائمالناسبينمنتشرا-المزدي-االخمينيين :اآللهةعبادةعلىأساساال

مع،والقمركالشمسالطبيعةقوىعبادةمعوأهورامزدا،وميثرا،أناهيتا،
"أناهيتا"عبادةبينهمشاعتوقد.الفرثيينبينالزرادشتيةانتشارغياب
ومن.أناهيتافيهاُعبدتكثيرةمعابدلهاوأقيمتاألخرى،األلهةمنأكثر
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فوقالجثةوضعفيالمجوسطريقةعلىيكونوالمأنهمالفرثيينطقوس
جملةذلكإىتشيركما،االعتياديةالدفنطريقةاتبعوا"وإنماالمرتفعات،

الشــبيهةالعهـدبهـذاالخاصـةالُمزججــةالتوابيـتوالســيما،فرثيـةقبـور
".بالحذاء

ملوكبينومنتشرامعتمداكانالذيللدينعرضنامنيتبينوبذلك
واحددينهوالرسميةالدينيةومؤسساتهموالفرثيينوالسلوقييناإلخمينيين

مزدا،أهورا:اآللهةوعبادةعامة،الطبيعةقوىعبادةعلىالقائم،تقريبا
عدممعجهة،منبالمزديالمعروفالدينوهو.خاصةوميثراوأناهيتا

القولأنيعنيمما.أخرىجهةمنوالزرادشتيةلزرادشتذكرأيوجود
باطلزعمهوتوحيداوأقدمهاظهورا،الدياناتأقدممنالزرادشتيةبأن

.الُمعاصرينالباحثينمنكثيربينراجتالتياألوهاممنووهم

:الفرسعامةدين:ثالثا
تُقدمالساسانيين،قبلالفرسعامةبينمنتشراكانالذيالدينمعرفةإن

حالعنأخرىجهةمنلناوتكشف،جهةمنالدينذلكعنمهمادلياللنا
.؟الأمبينهمومنتشرةموجودةكانتفهلالزرادشتية،الديانة

اآلثارمنتبينقدمنها،:اآلتيةالتاريخيةالشواهدأذكرذلك،عنجوابا
ية شفةالماد لتيالُمكت لىترجعوا بلماإ سانيينق فرسأنالسا كانواال

ـركين ـنمـش ـانوا.وثنيـي ـدونفـك ـةيعـب ـيرةآلـه ـنكـث ـةـم ـة،اآللـه اإليرانـي
بابليوآدادوُهمبان،كأهورامزدا، أنهموكما.كثيروغيرهاوأناهيتا،ال

آلهةأيضاعبدوافإنهم،المجوسالكهنةمنبإشرافالفارسيةاآللهةعبدوا
.الكهنةهؤالءمنومرأىبعلمأجنبية

مثالوِكسرىكقورش،اإلخمينيينملوكبعضأنأيضاذلكومن
تحفمناطق"فيويظهروناآللهة،لتلكعبادتهمفيالناسيُساندونكانوا

ها يلب هةتماث يةاآلل يفتالحمفياإليران ها.كث -،باغاودرفافيزيمن
"غردياوسبانتارافرافارتيس،ورداناونارياياسانغا،،وهفاريرا،-زرفان

برسيبوليسمنالواردةااللواحتلكمنايضاوتبين.المناطقمنوغيرها
اآللهةمنكبيرعددبتبجيلللرعيةيسمحون"كانوااالخمينيينالملوكأن
فيويظهروناآللهة،لتلكعبادتهمفيالناسيُساندونبعضهموكانبل".
.كثيفتالحمفياإليرانيةاآللهةتماثيلبهاتحفمناطق"
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(مق425-484)هيرودوتاليونانيالمؤرخشهادةأيضا،ومنها
دينلناوصفوفيهاالميالدقبلالخامسالقرنفيفارسبالدزارعندما

الفرسعاداتبعضوهاكم)):فقالذكره،فيماعيانشاهدوهوالفرس
..وخبرتهاعرفتهاكما نار،واألرضوالقمر،الشمسيعبدونوهم. وال

الفرسدينأنكالمهمنواضح((....الوحيدةآلهتهموهيوالرياحوالماء
علىالاآللهةتعددعلىيقومكان(هـ425–484)هيرودوتزمانفي

يعنيمماآخر،دينامعهيذكرولمالفرس،دينوصفهناوهوالتوحيد،
.عامةبصفةواحددينعلىكانواأنهم

مظاهريُؤلهونكانوازمانهفيالفرسأنأيضاهيرودوتوذكر
ها،ويعبدونهاالطبيعة نارمن فالفرس))وقال.آلهتهممنفهيال
تقديموإن،أبداموتاهميحرقونالفإنهمولذلك،إلهالنارأنيعتقدون

اليونانيالمؤرخبعدهأكدهاألمرونفس....((إثمإلهإلىالميتجثة
إلىبالخيوليضحونكانواالفرسأنفذكر(مق354ت)زينوفون

فذكر(مق1:ق)ستربونالجغرافيالرحالةبعدهمنأكدهثم.الشمس
.ميثرااإللهأنهاعلىويدعونهاالشمسيعبدونكانواالفرسأن

أنهدينهم،عنكتبهوماالفرسبالدفيهيرودوتمشاهداتمنويُستنتج

وفروعهأصولهوذكرالفرس،دينفسماهاإليرانييندينعنتكلمعندما
قريبمنالأصال،الزرادشتيةالديانةإلىيُشرلمأنه،خصائصهوأهم

،مؤسسههوشخصالهيذكرلمالفرسدينعنتكلموعندما.بعيدمنوال
أشاروالدينهم،مؤسسهوبأنهإليهوينتمونيتبعونهالفرسأنقالوال
لى شيروهذا.أصالزرادشتإ لىيُ ينمؤسسأنإ فرسد يسال هول

مقدساكتاباللفرسأنيذكرلمأنهكما.إليهينتمونكانواوال،زرادشت
كتابلهيكنلمالفرسدينأنيعنيوهذا.آخراسملهوالاألفستااسمه

للزرادشتيةكانوالالكتاب،هذامثلللفرسكانوالعليه،يقومُمقدس
.وجود

عبادةهوالفارسيالشعببينسائداكانالذيالدينأنيتبينوبذلك
المجوس،الكهنةمنوإشرافبتوجيهاآللهةبتعددالطبيعة،واالعتقادقوى

وأنهجهة؛منالساسانيةالدولةقيامقبلالفرسملوكمنوبأوامروبعلم
والذكروكتابهاومؤسسهاللزرادشتيةيكنلمأنهأخرىجهةمناتضح
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وال،الدياناتأقدمكانتوال.ساسانبنيدولةقيامقبلالفرسبينانتشار
.التوحيديةاألديانأقدم

:المجوسطائفةدين:رابعا
ميزةطبقـةالمجـوسطائفـةمثلـت عاتالـدولفيومتنفـذةمت والمجتم
الحياةلخدمةبالتفرغواُشتهرت.عصرهموفيالساسانيينقبلالفارسية

جهةمنوبقيتجهة؛منومجتمعاتهاالفارسيةالدولمؤسساتفيالدينية
الذيوقانونهاونظامهادينهالهانفسها،علىومنغلقةمحافظةطبقةأخرى

ها ها،منيحكم سمأيضاوُعرفتداخل غان،با سمهاالم لدينيوا األولا
طقوسهوتمارستعتنقهكانتالذيالدينهوفما.المجوسهوواألصلي

.أوامره؟إلىوتحتكم

ينمعروفينالمجوسكان فرسب نذال بلم يامق لةق يةالدو اإلخمين
ظهورقبلالمزديةالديانةفيالروحيةالحياةلرياسةتفرغوابأنهموبعدها
واحدةقبيلةمناجتماعيةطبقةأنهمالناسبينوأشاعوا.الزرادشتيةالديانة

.اآللهةخدمةعلىوُجلبوا،
لدينوأما لذيا دينهمبينالتشابهبعضوجودفرغميعتنقونه،كانواا
بعضاسموتشابهوعبادتها،الناركتقديسالشعب،وعامةالملوكودين
الملوكدينطقوسعلىيُشرفونالذينهمأنهميعبدونها؛ورغمالتياآللهة

طبقةيمثلونجعلتهموفروعبأصولتميزوافقدذلكمعفإنهموالشعب،
.بهاتميزتالتيوتشريعاتهاوطقوسعادينهالها

وإلهالخير،إله:الثنويةعلىأساسايقومدينهمكان:مثالأصولهامن
فيمـاالزرادشــتيةالمجوســيةفــيكمـاوأهــريمنأهورامـزدا،:همـاالشــر،

الشركعلىالقائموشعوبهمالفرسملوكدينعليهكانماخالفوهذا.بعد
،وميثراوأناهيتا،مزدا،أهورا:أساسيبشكلآلهةثالثةبعبادةوالتعدد،
كانواالذينهمالمجوسأنذلكومعنى.سابقابيناهكمااآللهةمنوغيرها
باسمالعقيدةهذهسيسمونالذينوهموأهريمن،أهورامزدا:بثنويةيعتقدون

سانيالعصرفيالزرادشتية سمفأطلقوا.السا نةعلىالزرادشتيةا الديا
ئدطعموهابعدماالمجوسية، أخرى،أديانمنوتشريعاتوطقوسبعقا

.الحقاسيتبينكمامجوسية،أصولهاوبقيت
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بعضهممنإاليتزوجونالكانواأنهم،المجوسديانةفروعومن
الفرسعامةعندمرفوضاكانالفعلوهذا.بالمحارمويتزوجونبعضا،
قمبيزاإلخمينيالملكأرادوعندما.هيرودوتذكركمايستهجنونهوكانوا

الدولــةرجــالمـنمعارضـةووجــدبأختــهيــتزوجأنالثــانيقــورشبــن
ذلك،بهلهأباحوامخرجالهفأوجدواالقضاة،الفارسي،أستشاروالمجتمع

كانواالذينهمألنهمالمجوسطائفةمنهمالقضاةوهؤالء.بأختهوتزوج
شرفون لزواجالقضاءعلىيُ الدولةفياألخرىالشخصيةواألخوالوا

مع هاوالمجت هم،ومن ماموتاهميدفنونالكانواأن هميُعرضونوإن جثث
.موتاهميدفنونكانواالفرسعامةلكنالمفترسة،للحيوانات

كانوااالخمينيينأنذكركريستنسنآرثرالباحثأنإلىهناوأشير
الزرادشتية،المزديةدينعلىيكونواولمالقديمةاإليرانيةبالمزديةيُدينون

فيتقريبامحصورةكانتوإنمااالخمينيين،الفرسبينغريبةكانتالتي
ألنبالزرادشــتية،يتعلــقفيمــاكــذلكليــساألمــرأنوالحقيقــة.المجــوس
هذهألنالزرادشتية،المزديةوليسالمجوسية،المزديةعلىكانواالمجوس

تعاونعندماوإنمازرادشت،والهيال،وجودلهايكنلمانهبيّناالديانة
قوادولتهموكونواالساسانيينمع-المجوس-المغان الزرادشتيةاسمأطل

أصولعلىالقائمالزرادشتية،باسمللناسأظهروهالذيالجديدالدينعلى
دينمنأخذوهاأخرىوتشريعاتوطقوسعقائدفيهوأدخلواالمجوسية،

المجوســيةتســمىأنيجــبفالزرادشــتية.األخــرىواألديــانالفــرس
ثمأوال،مجوسةالزرادشتيةألنالزرادشتية،المزديةوليسالزرادشتية،

.ثانيامزدية

ستنتجوبذلك اشرافهارغم-المغان-المجوسطبقةأن،ذكرناهممايُ
متميزةكانتأنهاإالوشعبيارسمياالفارسيالمجتمعفيالدينيةالحياةعلى

الــدينعلــىتكـنولــمالمجوســية،الديانـةوتعتنـق،نفســهاعلــىومنغلقــة
يعنيوهذا.الساسانيةالدولةقبلأصالظهرقديكنلمألنهالزرادشتي،
شتيةأنبالضرورة ستالزراد قدملي لدياناتأ قدممنوال،ا لدياناتأ ا
.توحيديةتكونولنتوحيدية،كانتوالالتوحيدية،

:؟الأمالساسانيينقبلوجودللزرادشتيةكانهل:خامسا
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نهسابقا،ذكرناهمماتبين نهيثبتلمأ نبيلزرادشتكانأ وجود،ال
وجودللزرادشتيةيكنلمأنهيعنيوهذاخرافية،شخصيةأنهوالصحيح

ذلكبعدظهرتفهل.فيهاعاشزرادشتأنقيلالتيالعصورفيأيضا
الدولةقيامسبقتالتيالثمانيةالقرونفيوجودلهاوأصبحإليه،ُونسبت

.؟؟م227سنةالساسانية
الفارسيوالشعبالفرسملوكديانةعنذكرناهمماتبينأنهبما:أقول

جهةمنوأنهجهة؛مندينههؤالءمنلكلكانأنه،المجوسوطبقة،
تملماخرى يلأيعلىالعثوري لىيرجعأثريأوتاريخيدل قبلماإ

الزرادشتيةللديانةأوالمزعوم،النبيلزرادشتذكرفيهورد،الساسانيين
للديانةيكنلمأنهذلككلمنيُستنتجفإنهاسمه؛وحملتإليهنُسبتالتي

الدولةقبلالفرسبينمنتشرةكانتوال،فارسبالدفيوجودالزرادشتية
النبيلزرادشتكانلوانهوالشك.بعدهاوالقبلهاتوحيديةوالالساسانية

علىالعثورلتمالساسانيين،قبلالفرسبينوانتشاروجودوالزرادشتية
لة بتأد لكتُث ستاوأنخاصةذ تهاألف شتيةأنزعموادبيا نتالزراد كا

.الساسانيينفبلظهرتالتيوالدولزرادشتزمنفيومنتشرةموجودة

لوهمفمنكذلك،األمرانوبما قولللباطلوالتعصبوالجهلا بأنال
نتالزرادشتية نةكا لدولالمجتمعديا بلالفارسيةوا سانيين،دولةق السا

نةكانتوانها باحثينمنكثيرافإنذلكوضوحومع!!.توحيديةديا ال
لغاياتأوتعمداجحودا،،أوجهالذلكخالفيقولونبالزرادشتيةالمهتمين

.نفوسهمفي
باحثينهؤالءمزاعمومن يتوإذ}:باقرطهالباحثقول،ال بق

فيسيماوالوصفائهابساطتهاعلىوهيقصيرازمناالزرادشتيةالديانة
فإنهالرسمية،الديانةجعلهاالذي-األولداريوس-داراالملكحاميهازمن

اإللهةوعبادةميثرا،اإللهعبادةالقديمةالبعباداتإلىالناسعادماسرعان
.{أرتحشتاعهدمنذالملكيةالكتاباتفييُذكراننجدهماحيثأناهيتا

قول لك:أ قولذ طلال لةبا لدينألنوتفصيال،جم لةالرسميا للدو
الزرادشتيةألن.أبداالزرادشتيةيكنولمالقديمة،المزديةهواإلخمينية

كما.أصالوجودالنبيلزرادشتكانوالبعد،ظهرتقدتكنلمأنهاأثبتنا
نةأن يةالدولةديا لىقورشمناإلخمين بداريوسمروراملوكهاآخرإ

:األكبراإللهعبادةعلىتقوموثنية،شركيةديانةهي-األولدارا-األول
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ثنويا،والموحدا،يكنلمنفسهاألولوداريوس.األخرىاآللهةأهورامزدا
إذاوحتى.سابقابيناهكمااآللهةبتعدديؤمنوكانوثنيامشركاكانوإنما

ألن،زرادشتيايجعلهالفهذاموحدا،كانهذاداريوسأنجدالفرضنا
تكونأنيُمكنوالتوحيدية،ليستوألنها،ظهرتقدتكنلمالزرادشتية

والاإلسالمي،العصرفيوالعصرهمفيوالالساسانيينقبلتوحيدية
وماوتربيعتثليثديانةثانياهيثمأوال،ثنويةديانةهيوإنما،اليومإلى
.نهايتهاإلىكذلكوستبقىسابقا،بيناهكمابعده

معزرادشتيا،كانقورشأنزعمباريندرجوفريالباحثأنومنها
اقلكاناوأحشويؤشاألولداريوسلكنبالزرادشتية،تمسكهفيتساهله
.واألرضالسماءإلهبأنهأهورامزداعبدةومن،تساهال

الوجودالنبيزرادشتأنبيّناألنهوتفصيال،جملةباطلالقولذلك
والاإلخمينيينعصرفيوجودلهايكنلمالزرادشتيةوأنالتاريخ،فيله

سلوقيين فرثيينوالال يونو.ال كانواوإنمازرادشتيينيكونوالماإلخمين
بيناواحشويرشاألولوداريوسقورشأنكما.وثنيينمشركينمزديين
بتعـدديؤمنـونمشــركينكـانواأنهـماألثريـةوالشــواهدالتاريخيـةباألدلــة
والموحدينيكونواولماآللهة،مقاميُسمىملكيمقاملهموكاناآللهة،

والالزرادشتيةيعنيالألهورامزدااإلخمينيينعبادةأنكما.زرادشتيين
جهة؛مناألخرىااللهةمعبأهورمزدايؤمنونكانواهؤالءألن.التوحيد

قبلاآلريةالشعوببينومعروفاقديماإلهاكانأهورامزدااإللهأنكما
ظهورإلىاألخرىاآللهةمععبادتهفيالناسواستمرالزرادشتية،ظهور

بالزرادشتية،خاصاإلهاليسفهوأيضا،تبنتهنفسهاهيالتيالزرادشتية
لتيهيوإنما أنهميعنيالألهورامزدااإلخمينيينعبادةأنكما.تبنتها
اآللهةكبيرهواإلخمينييندينفيمزداأهوراألنالزرادشتية،الديانةعلى

الزرادشتيةفيأهورامزدالكنأخرى؛آلهةومعهواألرضالسماءخالق
توأمواألخاإللههو توأماإللهألخيهال آلهةمنهماكلمعثمأهريمن،ال

.سابقابيناهكماوالجماداألحياءمنمخلوقاتهمنهماولكل،تساعدهاخرى
ومعهاألكبراألله:اآللهة،وتعددوالوثنيةالشركعلىيقوماإلخميننينفدين
فيالتعددثمأوال،الثنوية،علىيقومالزرادشتيةدينلكنأخرى،آلهة

إلهفلكلالمخلوقات،فيالتعددثمثانيا،تساعدهآلهةإلهكلفمع،اآللهة
ته لوهمالجهلفمن.مخلوقا قولللباطلوالتعصب،وا ينبأنال اإلخميني
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قبـــلوموجـــودةتوحيديـــةكانـــتالزرادشـــتيةوأنزرادشـــتيين،كـــانوا
!!!!.الساسانيين

وانلــه،وجــودالالنــبيزرادشــتبــأنبينــاهكمــااألمــرأنوبمــا
ومتىفكيف،الساسانيينقبلوجودلهايكنلمإليهالمنسوبةالزرادشتية
إن:أقــولمــركزباختصــار.وفروعهــا؟أصــولهاأهــمومــاهيظهــرت؟،
منأبنانئهوبعضالمجوس،كهانمنكاهناساسانجدهمكانالساسانيين

ية،الدولةرجال فرثيينعلىبابكبناألولأردشيرثاروعندماالفرث ال
م،224سنةعليهماالنتصارمنالنهايةفيوتمكنواالمجوس،معهتعاون

دولتهمتكونتفلما.م227سنةالساسانيةالدولةوأسسنهائياوهزمهم
همالرسـميالـدينهـوالمجوسـيالـدينجعلـوا همفيلـهومكنـوال دولت

المجوسيةبالديانةالمعروفالدينهذا.رعيتهمعلىوفرضوهلهوانتصروا
سههي يهأطلقنف سمعل شتية،ا سهمعلىالمجـوسوفّصلهالزراد مقا

.ثانيةجهةمنأخرىأديانمنأمورافيهوأدخلواجهة،منوالساسنيين
لدينألحقوها يدبا لذيالجد كنا سميتهيُم هم.الزرادشتيةبالمجوزسيةت أ
قاد:أصوله خوينبإلهيناالعت مزدا،الخيّراإلله:هماتوأمين،ا أهورا
هريمن،الشريرواإلله لهكلومعأ هةإ يدةوهذه.تساعدهأخرىآل العق
تكنولمسابقا،بيناهكمااألفستافيومذكورة،المجوسعليهاكانالثنوية

.الساسانيينسبقتالتيالدولفيأثرلهاُوجدوالالفرس،عامةعقائدمن
طريقةتعميم:الفرسعلىوعمموهاأدخلوهاالتيالمجوسشرائعومن
لدفن الشعبباقيدونبهمخاصةكانتبعدماالرعية،علىالمجوسيةا

عممواأنهمأيضاومنها.سابقابيناهكماالساسانيةالدولةسبقتالتيوالدول
كانالذيالفارسيالشعبدونبالمجوسخاصاكانفقدبالمحارم،الزواج
.سابقاهيرودتعنذكرناهكماويستنكرهذلكيرفض

ها سانيينأنأيضاومن لوا-المجوس-والمغانالسا يانتهمفيأدخ د
فألحقوهمالساسانيين،الملوكتأليه–الزرادشتيةالمجوسية-الجديدةالقديمة
نصمثالمنها.الكثيرةالصخريةكتاباتهمفيذلكوسجلوااآللهة،بساللة

قولشابورللملكمنقوش يهي نا):ف لذيشابور/شاهبوراإللهأ يُبّجلا
نسبهيرجعوالذي-إيرانخارج–وأنيرانغيرانفيالملوكملكمازدا،

يرجعالذيإيرانملوكملكمازدايعبدالذيأردشير،اإللهابناآللهةإلى
األقاليميملكالذيإيراندولةحاكمأنا.باباغاإللهوحفيد،اآللهةإلىنسبه



114

منالرومانيةالدولةمننُجرجرهمجعلناالذينوالبشر..التاليواإلثنيات
...(.إيرانخارج

السهمرميةمدىهوهذا}:الساسانيينملوكأحديقولآخرنصوفي
يرجعالذيإيرانوخارجإيرانملوكملكمزدايعبدالذياإللهنحنمنا،
إيرانملوكملك،مزدايعبدالذيأردشيراإللهابنوهواآللهة،إلىنسبه

أطلقناوحينالملك،،باباغاإللهحفيدوهواآللهة،إلىنسبهيرجعالذي،
،"فاسبوهراغان"واألمراء"شهرداران"الملوكقبلأطلقناه،السهمهذا

.{..."أزادان"والنبالء"فوزورغان"والكبراء

قائمةوهيالزرادشتية،ُسميتجديدةديانةأمامأنناذلكمنواضح
ئدوُمطعمةالمجوسيةعلى نةفهي.أخرىأديانمنوتشريعاتبعقا ديا
عصرفياخرىأديانستظهرألنهالزرادشتية،المجوسيةتُسمىأنيجب

أننايعنيوهذاوالمزدكية،المانوية،مثلالمجوسة،منتنطلقالساسانيين
والمجوســيةالزرادشــتية،المجوســية:هــيمجوســية،أصــولهاأديــانأمــام

وليســتثنويــةكلهــاالمجوســياتوهــذه.المزدكيــةوالمجوســيةالمانويــة،
ية، هاوالتوحيد كونأنيُمكن يةت هاتوحيد ساقامتألن الثنويةعلىأسا
.المجوسية

لوهموإنهاًء نبيزرادشتأنمنهيتبينالثالثل وان.لهوجودالال
أقدممنهيوالأقدمها،منوال،الدياناتأقدمليستالزرادشتيةالديانة

لديانات عصرفيمرةأولظهرتعندماتوحيديةتكنولم.التوحيديةا
كتاباألفستاكتابهاألنتوحيديةتكونأنيُمكنوالبعدهم،والالساسانيين،

.اآللهةعشراتإلىبعدهوماوتربيعوتثليثثنويةوكتابووثنية،شرك
تكنلمالساسانيةالدولةقيامسبقتالتيالفاسريةالدولأنأيضاواتضح
شركدينوهيالمزدية،الديانةعلىكانتوإنمازرادشتية،وال،مجوسية
ية، لتيالحقائقهذه.اآللهةفيوتعددووثن إالينكرهاالإليهاتوصلناا
.هوىصاحبأومعاند،جاحدأوجاهل،

:والحريةالشرمشكلةحلتديانةالزرادشتيةبأنالقول:الرابعالوهم
اإليجابيةالزرادشتيةالديانةخصائصمنأنمعاصرونباحثونزعم

الخيرأنفقالت،العالمفيالموجودالشرلمشكلةمقبوالحالوضعتأنها
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كونفيالموجود قهال مزدا،الخيّراإللهخل تهومنأهورا البشرمخلوقا
ومنأهريمن،الشريراإللهخلقهالعالمفينراهالذيالشروأن.الطيبيين
ته عاونالزرادشتيةفياإلنسانوأن.الشريرينالبشرمخلوقا هللامعمت
في}أنديورانتويلالمؤرخوزعم.الشيطانمكافحةفيمعهوشريك

وانحرافوالتواءتناقضمنالعالمفينراهمايُبررمابعضالثنائيةفكرة
السواحقررهاألمرونفس.{..التوحيدفكرةقطتفسرهلمالحقطريقعن

تعليلهالسهلمنالوثنيةالتعدديةالمعتقداتفيالشروجودأنزعمعندما
"بل.التوحيديالمعتقدفيصعبةمهمةلكنهاآللهة،أهواءتناقضبدعوى

."ابتداءحلبدونالعالمفيالشروجودمشكلةيجعل
ـم ـواجوزـع ـلأنالـس ـكلةـح ـرمـش ـيالـش ـدينـف ـالميالتوحـي اإلـس
الذيوهوأزليا،وليسمخلوقوهوالشيطانإلىالشريعزو"والنصراني

الوجودإلىالشرظهروبهاإلنسان،بافسادالشرطريقحريةبكلاختار
والشر،الخيرفوقيسمواالزرادشتيةفيهللاأنأيضاوزعم.فيهوتأصل

فيوالخيروالشر.الشرمقابلفيويدعمهالخيرمعيقفذلكمعلكنه
اختارأحدهمااألزلي،الواحدعنصدراتوأمانروحانهماالزرادشتية

.وصرعتنافسفيودخالالشر،اختارواآلخرالخير

هؤالءزعمفقدالزرادشتية،فيومسؤوليتهاإلنسانحريةعنوأما
مســؤوليةوحملتــهاإلنســانبحريــةأيضــاقالــتالزرادشــتيةأنالبــاحثون
رؤيتهاكمالبلغتالزرادشتيةوأن.واقعهيُصلحانعلىوقادرأعماله،

عالمهللابيـنالعالقـةفـي هاواإلنسـان،وال ملمتسـقومفهوم "عـنمتكا
علىالزرادشتيةوفي.الوجودفيوالفعالاإليجابيودورها"اإلنسانية
عنى"أناإلنسان سانبأخيهيُ يةاإلن هماألرضمخلوقاتوببق عاألن جمي

".هللاصنعة
.!!إيجابياتها؟؟منوهيالمزاعمبتلكقالتالزرادشتيةانصحيحفهل

باحثينهؤالءأوهاممنإنهاكال،وألفكال الزرادشتيةأباطيل،ومنال
.وخرافاتها

تهلمافبالنسبة زعمفهوالعالم،فيالشروجودعنالزرادشتيةقال
إنأوال.وأهواءوأساطيروأباطيلأوهامعلىقامألنهأساسه،منباطل
هوالشر،خلقواآلخرالخير،خلقواحد-أكثرأو–إلهينبوجودالقول
إلهخلقهمخلوقاتهبكلالكونألن.وعلماوعقالشرعاقطعاباطلزعم
وانهارالضطربواحدمنأكثرلهكانولوأكثر،والاثنانوليسواحد
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والشرعالعلمبداللةنراهونحنذلك،لهيحدثلمالكونأنوبما.وفسد
ومتكاملة،واحدةدقيقةلقوانينوخاضعواحدة،مادةمنمخلوقبأنهوالعقل

لهالكونأنعلىدامغةأدلةوهذه.والِحكمةواإلحكامالدقةغايةوفي
ُإِالَّيآِلَهةٌفِيِهَماَكاَنلَْو):تعالىقال.التعدديقبلوالواحدخالق لَفََسدَتَاَّي

ِفَُسْبَحاَن ااْلعَْرِشَرّبَِّي ياء]يَِصفُوَنَعمَّي ُاتَّيَخذََما)،و[(22:األنب ِمنَّي
َعلَىبَْعُضُهْمَولَعاََلَخلََقبَِماإِلٍَهُكلُّملَّيذََهَبإِذاًإِلٍَهِمْنَمعَهَُكاَنَوَماَولٍَد

ُِسْبَحاَنبَْعٍض اَّي (91:المؤمنــون]يَِصفُوَنَعمَّي الزرادشــتيةفقــول.[
قالتواهواءأوهامهووإنماالواقعفيلهوجودوالأصال،باطلوأمثالها

فــيلغايــاتأولجهلهــمالبــاحثونهــؤالءعليهــاوواقفهــاالزرادشــتيةبهــا
.نفوسهم

بماأساسهمنباطلاألشرار،خلقشريرإلهبوجودالقولإن:ثانيا
ناه ألنهشريرايكونأنيُمكنالالحقاإللهألنأيضاوباطلأعاله،قل

خرافةالشريرفاإللهوعليه.وحكمتهاوعدلهاوكمالهااإللوهيةمعيتناقض
وماوالتثليثيينالثنويينمنالمشركينوقلوبعقولفيإاللهوجودوال

باطلالزرادشتيةقولأنيعنيوهذا.عنهمالمدافعينقلوبوفيبعدهم
بُنيوما.الشرخلقالذيهوالشرإلهبأنقالتهلماقيمةفالوعليهأصال،

ومدحواموقفهمبنواقدالباحثونهؤالءيكونوبذلك.باطلفهوباطلعلى
وصّوبواعليهموأثنواومدحوهموغيرهمالزرادشتيينمنالمشركينبه

.والتحريفوالجهلبالباطلموقفهم

انهوعنها،دافعواالتيوالزرادشتيةهؤالءمزاعميُبطلمماإن:ثالثا
منهمقسمالبشرفييوجدالانههوذلكوتفصيل.ويفضحهميكذبهمالواقع

خلقهشريرقسميوجدوالالزرادشتية،تقولكماالخيرإلهخلقهكلهخيّر
البشرنجدأنللزمصحيحازعمهاكانولو.الزرادشتيةتدعيكماالشرإله

قسمكلأنبحكمبعضهمعنومنفصلينأنفسهمعلىبالضرورةمنقسمين
فيلهوجودالوهذا.طبيعتهعلىأوالدهوسيكونخلقه،الذيلإللهتابع

.قطعاالواقع

ويوجدوالوالشر،الخيرفيهمكلهمالبشرنجدأنناأيضاذلكيُبطلومما
ليسالبشرخلقالذيأنبالضروةيعنيوهذا.شركلهوالخيركلهبشر
اإلنسانألنهماليساأهريمن،الشريراإللهوالأهورامزدا،الخيراإلله
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وعدلهبقدرتهواحدإلهخلقهموإنماوالشر،الخيرعلىطبيعتهفيمجبول
والأهورامزداوليستعالىهللاخلقهموالشر،الخيرصفتيعلىوحكمته
اَهاَوَماَونَْفٍس}:تعالىقال.أهريمن (8)َوتَْقَواَهافُُجوَرَهافَأَْلَهَمَها(7)َسوَّي

}،و{[10-7:الشمس](10)دَسَّياَهاَمْنَخاَبَوقَْد(9)َزكَّياَهاَمْنأَْفلََحقَْد
.{[10:البلد]النَّيْجدَْيِنَوَهدَْينَاهُ

فيالصحيحجوابهيجدالالعالمفيالشروجودأنقطعايتبينوبذلك
للواقع؛ومخالفأصال،باطلموقفألنه،كالزرادشتيةالشركيةالديانات

جهة؛قريبامنسنبينهكماوالعلموالشرعالعقلبدليلالتوحيدفييجدهوإنما
وأمثالهاالزرادشتيةوخرافاتأوهامفيالصحيحجوابهيجدانيُمكنوال
.أخرىجهةمن

لوجودالصحيحالجوابتُقدمالتيالوحيدةهيالتوحيدعقيدةإن:رابعا
مشكلةتجعلهوالبلوُمقنعة،وكافيةوشاملةعلميةبطريقةالعالمفيالشر

.لهاصحيححلإيجادعنعاجزةبأنهاهؤالءزعمكماوليست،أصال
وإنمافقط،واحدفاعللهليسالعالمفينراهالذيالشرأنذلكوتفصيل

للكونتقديرهمنكجزءتعالىهللاخلقهشرهوأولها:أنواعثالثةعلىهو
الطبيعــةبقــوىوالظــالمينللعصــاةكمعاقبتــه،وحكمتــهبعدلــهلــهوخلقــه

َعلَْيِهْمَوأَْمَطْرنَاَسافِلََهاَعاِليََهافََجعَْلنَا}:تعــالىقــال،والــزالزلكالريــاح
نِحَجاَرةً يٍلّمِ َوَهْلَكفَُروابَِماَجَزْينَاُهمذَِلَك}،و{[74:الحجــر]ِسّجِ
بادهسبحانهواختابره.{[17:سبأ]اْلَكفُوَرإِالَّينَُجاِزي لفلع نواعبمخت ا

َواْلَخْيِربِالشَّيّرَِونَْبلُوُكماْلَمْوِتذَائِقَةُنَْفٍسُكلُّم}}:تعالىقال.والخيرالشر
ليستهللاأفعالمنالنوعوهذا..{[35:األنبياء]تُْرَجعُوَنَوإِلَْينَافِتْنَةً
ألن.الصحيحمكانهافيوضعهاوحكمةعدلهيوإنماإليه،بالنسبةشرا

والبدالعدلعينهيوإنماشراوالظلماليستوالمعتديالظالممعاقبة
ها، لذيللُمعاقَبيصحوالمن ستحقا همأنالعقابي لذييت بها نهعاق بأ
.مسؤوليتهويتحمليعترفأنعليهيجبوإنماظلمه،

مننراهلمابالمقارنةجداقليلشرهوالكونفينراهالذيالشرأنعلما
والأصالوليساستثناءالحقيقةفيفهوكله،العالمفيجداكثيرةخيرات

قال.أخرىجهةمنالخيرإلىطريقايكونماكثيراوهوجهة؛منقاعدة
عالى ًتُِحبُّمواْأَنَوَعَسى}:ت ُلَّيُكْمَشرٌّلَوُهَوَشْيئا ّ تَْعلَُموَنالََوأَنتُْميَْعلَُمَو

.{[216:البقرة]
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وإنماتعالىهللايفعلهلمالبشر،وفعلمنهو،الشرمنالثانيالنوع
نوعوهذا،اإلنسانيفعله ضمنالبشرفعله،وحديثاقديمامعروفال

وماوالحروب،الفسادونشرلبعض،بعضهمكظلماألرضفيافسادهم
عالميتينالحربينفيحدثكما،وتدميرظلممنعنهاترتب األولىال

اإلنسانفعلهجدا،كثيروهوالنوعهذا.أيضااآلنيحدثوكماوالثانية،
َكَسبَْتبَِماَواْلبَْحِراْلبَّرِفِياْلفََسادَُظَهَر}:تعالىقال.مسؤوليتههوويتحمل

.{[41:الروم]يَْرِجعُوَنلَعَلَّيُهْمَعِملُواالَّيِذيبَْعَضِليُِذيقَُهمالنَّياِسأَْيِدي

علمنهو،الشرمنالثالثوالنوع انهمبحكموالشياطين،الجنفِ
فيماكثيرةشريرةأعمالفلها.كاإلنسانبالعبادةمكلفةمختارةحرةكائنات

لهموتزينللبشرتوسوسمثالفالشياطين.اإلنسانوبينبينهاوفيمابينها
أنيُمكنوالوسوسةيبقىهذاعملهالكن.األرضفيلإلفسادأعمالهم

فيالفساديحدثيُطيعهاوعندماهو،بإرادتهإالذلكعلىاإلنسانتجبر
يتعاونأخرىأعمالوتوجد.اإلنسانوبفعلالشياطينمنبتأثراألرض

الكفرونشراألرضفيلإلفساداإلنس،شياطينمعالجنشياطينفيها
إِنَّي}:تعالىقولهبدليل.آدمبنيبينوالظلموالضالل لَيُوُحوَنالشَّييَاِطيَنَ

:األنعــــام]لَُمْشِرُكوَنإِنَّيُكْمأََطْعتُُموُهْمَوإِْنِليَُجاِدلُوُكْمأَْوِليَآئِِهْمإِلَى
ٍِلُكّلَِجعَْلنَاَوَكذَِلَك}،و{[121 يُوِحيَواْلِجّنِاإِلنــِسَشيَاِطيَنَعدُّواًنِبِّي

َوَمافَذَْرُهْمفَعَلُوهَُماَربُّمَكَشاءَولَْوُغُروراًاْلقَْوِلُزْخُرَفبَْعٍضإِلَىبَْعُضُهْم
ًيِْحُشُرُهْمَويَْوَم}،و{[112:األنعـام]يَْفتَُروَن قَِداْلِجّنَِمْعَشَريَاَجِميعـا

َناْستَْكثَْرتُم نِسّمِ َنأَْوِليَآُؤُهمَوقَاَلاإِل نِسّمِ بِبَْعٍضبَْعُضنَااْستَْمتََعَربَّينَااإِل
ْلَتالَّيِذَيأََجلَنَاَوبَلَْغنَا َُشاءَماإِالَّيفِيَهاَخاِلِديَنَمثَْواُكْمالنَّياُرقَاَللَنَاأَجَّي إِنَّيّ
.{[128:األنعام]َعليٌمَحِكيٌمَربَّيَك

عقيدةضوءفيأصالمشكلةليسالعالمفيالشروجودأنيتبينوبذلك
الزرادشتيةقولوانجهة؛منفيهاإالالصحيحجوابهيجدوال،التوحيد

جهةمنصحيحاجوابايكونأنيُمكنوالقطعا،باطلقولهوأيدهاومن
.أخرى

حراجعلتهوانهاالزرادشتية،فياإلنسانحريةلحكايةبالنسبةوأما
وأكاذيبتحريفاتمنوهيأساسهامنباطلةفالحكايةأفعاله،عنمسؤوال
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منالزرادشتيةالديانةفيأصاللهاوجودوالجهة،منالباحثينهؤالء
.أخرىجهة

قهلمالزرادشتيةفياإلنسانإنأوال،ذلكوتفصيل هووالهللا،يخل
الزرادشتية،الديانةفيأصالهللاعقيدةتوجدوالأبدا،حرهووالمكرم،
:هماتوأمينأخوينإلهيّنوجودبخرافةاالعتقادعلىتقومديانةهيوإنما

تابعةوهيخلقها،التيمخلوقاتلهمنهماولكلوأهريمن،مازدا،أهورا
ولهإليه،وتابعيُناسبهبشراخلقمنهماكالأنمنهاطبيعته،وعلىله،

أنيجبوخيرةمخلوقاتألهورامزداأنوبالضرورة.أخرىمخلوقات
شريرةتكونأنوالطبيعتها،عنتخرجانأنتستطيعوالكذلك،تكون

خيرةتكونأنتستطيعوالمثلهشريرةمخلوقاتألهريمنوأن،جهة،من
منها.وأدبياتهاألفستامنجداكثيرةذلكعلىوالشواهد..أخرىجهةمن
تدخلمخلوقاتهبعضخلقفيشرععندماأهورامزداأنذكراألفستاأن

ـاينيو ـق-أـهـريمن-أنكراـم وشــتاءُمهلـكـة،حـمـراءأفـعـىـكـّونأووخـل
.1/2:الفينديـداد-الشـيطانيةالمخلوقـات مزداخلـقوعنـدما- منطقـةأهورا

أغــوتالــتيالمهلكـةالســحرة"هنافايتــا"أنكرامـاينيوخلــق،"فيكتريــا"
يداد-كيرسابا يدادإنبل-.1/9:الفيند ماينيوأنذكرالفند أيضاخلقأنكرا

وإنماأهورامزداخلقمنكلهمليسواالبشرأنيعنيمماله،تابعينبشرا
ليسالبشرأنايضاذلكومعنى.!!أهريمنمخلوقاتمنطائفةمنهم

لتيالمزعومةاإلنسانيةفأينواحدة،أموالواحدأبعندهم بهاتغنىا
أنالفنديدادحسبو.!!الزرادشتية؟؟فيمكانةلهاأنبدعوىالسواح
غندئذ،بالمروجالغنية"أورفا"خلقُتأهورامزداأنا)):قالمزداأهورا
-((.1/10:الفينديداد-القتلةاألشراركامُالحمنالكثيرأنكراماينيوخلق

،"هفارنو"علىحصلتوالتي-إقليم"-هاتومنت"خلقُتأهورامزداأنا))و
ــذ ــقعندـئ ــيرأنكرامـــاينيوخـل ــناألشـــرارالســـحرةمـــنالكـث -المهلكـي

-((.1/13:الفينديداد
ها ياتمنهو-العقلروحأحكامكتابفيجاءماأيضاومن أدب

يوافقوال،أبداالشريقبلوال،الخيريتمنى))أهورامزدابأن-األفستا
ولكل،((عليهيُوافقوالالخيرفييفكروالالشريتمنىوأهريمن.عليه
كل)):فقالتتغير،الوالسيئةالطيبةاالخالقأنقررثم.مخلوقاتهمنهما
أنيُمكنالالطيبوالخلقوالسيئ،الجيدأخالقعداتغييرهممكنشيء

هذاوقوله.((طيبإلىتحويلهيُمكنالالخبيثوالخلقشر،إلىيتحول
خلقهمنهقسممخلوقاته،بكلالكونجعلالذياألفستاقالهمامعتمامايتفق
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ـزدا ـاني،أهوراـم ـهوالـث ـريمن،خلـق ـلأـه ـهوـك ـهإـل ـةمخلوقاـت ـهتابـع إلـي
.بالضرورة

صارمةجبريةيعيشالزرادشتيةفياإلنسانأنذلكمنواضح
وليس،حياتهجوانبكلفيُمسيراوجعلتهلحريته،ُمعطلةظالمةقاتلة

جهة،منوأمثالهالسواحزعمهماخالفوهذامنها،جانبأيفيُمخيرا
قعأنبدليلأخرىجهةمنوباطل طلالوا بوجودالزرادشتيةزعميُب
الخيرطريقيبيناالختيارفيلهماحريةوالمجبوريّنالبشرمننوعيّن
يوجدالالبشرفنحنالبشر،حياةفيلهوجودوالباطل،زعموهذا.والشر

واحدوكلأهريمن،مخلوقاتمنوالأهورامزدا،مخلوقاتمنواحدفينا
بداخلهويجمعوُمخيّر،ُمسيركائنأنهبعينيهويرىبداخلهويحسإالمنا

.أرادإنشريراأوخيرايكونأنويستطيعوالشر،الخيرنوازع

إنخيّرايكونأنعلىُمجبرالزرادشتيةفياإلنسانأنآخروبمعنى
لهمخلوقاتمنكان منكانإنشريرايكونأنعلىوُمجبراالخير،إ

والضرورةبالطبعخيّرةمزداأهورامخلوقاتأنأي.الشرإلهمخلوقات
أيضاهيأهريمنمخلوقاتوأن،أرادتإنشريرةتكونأنيُمكنهاوال

وهذه.ذلكأرادتإنخيرةتكونأنتسطيعوالوالِجبلةبالضرورةشريرة
لةجبرية لةلإلنسانُمكب اإللهيالتكليفلمبدأوُمعطلة،لهوظالمةوقات

.أبدامعهاتستقيموالالبشريةللحياة،وهادمة

حريةخرافةعنقالهفيماباطلةأنهامعالسابقةالسواحأقوالإن:ثانيا
وأوهاماوتحريفاتأباطيلأيضاتضمنتقدفإنهاالزرادشتية،فياإلنسان

.واإلنسانية،والشيطانهللا،:الزرادشتيةفييوجدأنهزعمأنهمنها.كثيرة
باهللاالعتقادفيهايوجدالالزرادشتيةألنووهم،وخداعوباطلكذبوهذا

أخوينإلهيّنبوجوداالعتقادعلىتقومثنويةشركيةديانةهيوإنماأصال،
وقدتساعده،ومخلوقاتآلهةمنهماكلومعللكون،الخالقانهماتوأمين،

والوأبدا،أصالشيطانفيهايوجدوال.واألوهاماألكاذيبهذهتفصيلسبق
إلههووإنمامخلوقاليسألنه،أهريمنعلىالوصفهذااطالقيصح

الخيّرالتــوأمأخيــهمقابــلالشــريرالتــوأماألخفهـو،الزرادشــتيةحســب
مزدا يه.أهورا منوعل لوهمف كذبا حريفوال هريمنوصفوالت نهأ بأ

و.هوىصاحبأومعاند،جاحدأوجاهل،إالذلكيقولوالشيطان،
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نهكما الزرادشتية،فيإنسانيةبوجودالقولوالتحريفالكذبمنأ
يةأهورامزدا،اإللهخلقهاخيرةواحدة:إنسانيتانفيهاتوجدوإنما والثان
بوجودالقوليصحفال.الزرادشتيةخرافاتحسبأهريمناإللهخلقها

الخرافــاتبهــذهقولهــافــيالزرادشــتيةعلــىالثنــاءوالواحــدة،إنســانية
الذيالواقعألن،زعمهابطالنقطعايثبتالواقع؛ألنواألوهاموالمهازل

يهونشاهدهنحياه مخلوقاتمنوليستتعالىهللاخلقهاواحدةإنسانيةف
.الزرادشتيةالخرافةحسبأهورامزداوالأهريمن

أنبقولهالقبيحة،وأقوالهالمكشوفةوتحريفاتهالسواحأباطيلومن
الخيرمعيقفذلكمعلكنهوالشر،الخيرفوقيسمواالزرادشتيةفيهللا

توأمانروحانهماالزرادشتيةفيوالخيروالشر.الشرمقابلفيويدعمه
ودخالالشر،اختارواآلخرالخيراختارأحدهمااألزلي،الواحدعنصدرا

مئــاتتنقضــه،وأهوائــهأوهامـهمـنهــذاوزعمـه.وصــرعتنــافسفــي
الساسانيةواألثريةالتاريخيةالشواهدومنوأدبياتهاألفستامنالنصوص

أهورامزدااألول:متصارعينتوأمينأخوينإلهيّنوجودذكرتكلهاالتي
زعمحسبالعالمخلقااللذانالروحان،وهماشريرأهريمنوالثانيخيّر،

يُمكنوالأبدا،الزرادشتيةفيهللالعقيدةوجودفال.سابقابيناهوقداألفستا
قادثنوية،شركيةديانةألنهافيها،يوجدان ذلكيهدمتعالىباهللواالعت

.ويُبطلهويرفضهوينقضه

أنيُمكنهاالالزرادشتيةالديانةأنالرابع،للوهمنقدنامنيُستنتجوبذلك
نةالعالم،ألنهافيالشروجودظاهرةتحل قادعلىقائمةباطلة،ديا اعت

قطعايشهدالذيالكونلواقعومخالفتهابالثنوية،قولهافيوخرافيزائف
قاتمن،وليـساألحـدالواحـدهللمخلـوقبأنـه مزدااإللهيـنمخلو أهورا

العالمفيالشروجودظاهرةتحلأنيُمكنالاالعتقادبهذاوهي.وأهريمن
.حالوليستمشكةبنفسهاهيألنها،

فاوالحراليساألفستافياإلنسانأنأيضاوتبين نةبحملُمكل أما
القائمالمزعومالكونيللصراعتابعُمجبرُمسيركائنهووإنماهللا،عبادة

؛توقيفهوالمنهالتخلصيستطيعوالالمتصارعين،الخرافييناإللهيّنبن
ال،ثانويدورإالفيهالهليسشغالةكبيرةآلةفيصغيركترسفهو

حريةعنقيلماكلأنوالحقيقة.منهايسقطأنواليُوقفهاأنيستطيع
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لغاياتباحثونقاله،وخداعوغشوتحريفكذبالزرادشتيةفياإلنسان
!!!!.دنئية

:أخرىوأديانواإلسالمفيأثرتالزرادشتيةبأنالزعم:الخامسالوهم
الديانةأنزعمواالمعاصرينالباحثينمنكثيراأنفيالوهمذلكيتمثل

وخطيراواضحاتأثيراوالنصرانيةواليهوديةاإلسالمفيأثرتالزرادشتية
.العقيديةأصولهاَمسَّي

الدياناتأقدمهيالزرادشتية}بأنبويسماريالباحثةقولذلكمن
،البشريةعلىأكبرتأثيرلهاكانوربما،عنهاالكشفتمالتيالعالمية

آخرباحثوزعم.{ ".آخردينأيمنأكثر،مباشرغيرأومباشربشكل
لهاوكان،واحدبإلهواإليمانالتوحيدلتعليمدينأولهيالزرادشتيةأن

.واإلسالموالنصرنيةاليهوديةفيتأثير
سواحوزعم نبيأنال لمال ثرزرادشتالخالقيوالمع كارهأ فيبأف

.بعدهظهرتالتيالعالميةالديانات
بفكرةقالوااليهودأنالرحمنعبدخليلاألفستاكتابمحققوزعم

الزرادشتيقورشردهمثمببابل،كانواعندمابالزرادشتيةتأثراالشيطان
واإلسالموالمسيحيةاليهوديةمنكالأنزينرالباحثزعم.فلسطينإلى
.بالشيطانقولهافيبالزرادشتيةتأثرقد

فيمابالزرادشتيةتأثرتاليهوديةأنباريندرجوفريالباحثوزعم
فيمرةأولظهرتالشيطانفكرةأنالسواحوزعم.الشيطانعنقالته
وتنوعتانتشرتثم،الميالدقبلاألولىاأللفمطلعنحوزرادشتتعاليم
.المعمورةسكاننصفمنأكثربهايدينمعتقداتفيودخلتفكرته

اليهوديةمنكالأنأحدهمزعمفقداألخروي،بالمعاديتعلقوفيما
هافيبالزرادشتيةتأثرقدواإلسالموالمسيحية لروحبخلودقول ياما وق

قالتهفيمابالزرادشتيةتأثرتاليهوديةأنباريندرجوفريوزعم.الجسد
قالتالتوراةأنالرحمنعبدخليلوزعم.والناروالجنةاألخروي،المعاد
تأثراإلسالموأن.ببابلاليهودكانعندمابالزرادشتيةتأثراوالناربالجنة
.األفستيبالمعاد
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وأهواءأوهاممنوهيوتفصيال،جملةقطعاباطلةالمزاعمتلك:أقول
بدليل،ومصالحهمألهوائهموانتصاراللعلمتحريفاقالوهاالباحثينهؤالء

:اآلتيةالعلميةواألدلةالمعطيات
يلأولإن:أوال لكينقضعلميدل منويهدمهاواألوهامالمزاعمت
وجودالالمزعومالنبيزرادشتأندامغةبأدلةسابقااثبتناانههوأساسها

هرلـمإليـهالمنسـوبةديانتـهوأنالتـاريخ،فـيأصـاللـه عصـرهفـيتظ
ظهرتوإنماوالفرثيين؛والسلوقييناإلخمينيينعصورفيوالالمزعوم،

أنهايعنيوهذا.م227سنةالساسانيةالدولةظهرتعندمامرةألول
وظهرتالميالد،قبلقرنا14منبأكثراليهوديةبعدظهرتُمتأخرةديانة
الزرادشتيةفإنتأثر،حدثإنأنهيعنيمماسنة،227بـالنصرانيةبعد
.العكسوليسوالنصرانيةباليهوديةتأثرتالتيهي

ما نهوب تاأ لةأثب يةباألد يومالموجودةالزرادشتيةأنالعلم هاال بكتاب
بشعتحريفبعداإلسالميالعصرفيأدبياتههوجديدمنُكتباألفستا
كثيرةإسالميةوأفكارعقائدأدبياتهوفيفيهأدخلواوعريضطويلرهيب

منكثيرفيجديدزرادشتيدينظهورإلىأدىوترصدإصرارسابقعن
به ما.جوان نهوب ينتوجدالأ يديناب يةأ مةروياتوالمخطوطاتأ قدي
أنيعــنيهــذاكــلفــإنالساســاني؛العصــرفــيُكتبــتوأدبياتــهلألفســتا

الزرادشتيةللديانةوُمحرفةمعدلةجديدةنسخةهيوصلتناالتيالزرادشتية
الهجريينوالرابعالثالثالقرنينفيظهرتإليهالرجوعيُمكنلهاأصلال

قرنفيتظهرولمبعدهماوما لثال هاأي.الميالديالثا بعدظهرتأن
فإنتأثرحدثقدكانإنأنهقطعايعنيوهذا.أكثرأوقرونبثالثةاإلسالم

لتيهيالزرادشتية النتيجةهذه.!!!!العكسوليس،باإلسالمتأثرتا
منواألهواءواألوهامالمزاعمتلككلبطالنعلىعلميدليلهيالقطعية

أوجاهلواألهواءالمزاعمبتلكيقولمنانعلىدامغةأدلةوهيجهة؛
.أخرىجهةمنهوىصاحب

يا ماإن:ثان طلم لكيُب مزاعمت قةال شيطانالمتعل تأثيربدعوىبال
فيشيطانيوجدالانههو،بالشيطانقالتالتياألديانفيالزرادشتية

ـذيوإنمــاأصــال،الزرادشــتيةالدياـنـة ـههــوفيهــايوجــداـل أهــريمناإلـل
حســبخــالقإلــهوهــو،-الخيّرأهورامــزدالإللــهالتــوأماألخ-الشــرير

ألنشيطانا،وليسشريرإلهفهو.شريرةومخلوقاتآلهةومعهالزرادشتية
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ًوليسالجنمنمخلوقالشيطان شيطانيةبأنهاألفعالهاألفستاووصف.إلها
أنيعنيوهذا.شيطانيةشريرأفعالهإلهأنهيعنيوإنماشيطان،أنهيعنيال

بأنهاأهريمنأفعالوصفتعندمااخرىبأديانتأثرتالتيهيالزرادشتية
.أخرىجهةمناألفستاأدبياتفيبهاالعتقادوأدخلتجهة،منشيطانية
وال،أصالالنبيلزرادشتوجودالأنهالدامغةباألدلةأثبتناأنهوبما

بنسختينظهرتمتأخرةديانةهيوإنماالساسانية،الدولةقبلللزرادشتية
وهــياإلســالميالعصــرفــيظهــرتوالثانيــةأُعــدمت،ساســانيةاألولــى

هيفالزرادشتيةتأثيرحدوثثَبُتإنأنهيعنيهذافإناليوم،الموجودة
ـتي ـأثرتاـل ـيـت ـاـف ـيطانقولـه ـانبالـش ـتيباألدـي ـبقتهااـل ـة،ـس كاليهودـي

.العكسوليسواإلسالم،والنصرانية،

ـةيُبطــلوممــا ـأثيرخراـف ـةـفـيالزرادشــتيةـت ـةاإلســالمدياـن واليهودـي
محمدخاتمهمإلىآدممنذاألنبياءكلأنهوبالشيطانقولهافيوالنصرانية

يَنإِنَّي)واحدبدينجاؤوا-والسالمالصالةعليهم– ِِعندَالدِّ آل]اإِلْسالَُمّ
أَْعَهْدأَلَْم)طاعتهومنمنهالناسوحذرالشيطانفيهذُكر[(19:عمران

بِيٌنَعدُوٌّللَُكْمإِنَّيهُالشَّيْيَطاَنتَْعبُدُواالَّيأَنآدََمبَنِييَاإِلَْيُكْم وبما(.[60:يس]مُّم
نبيوزرادشتكذلك،األمرأن والنسخةأصال،لهوجودالالمزعومال

فيظهرتالثانيةوالنسخةم،227سنةبعدظهرتاألولىالزرادشتية
قولهافيتأثرتالتيهيالزرادشتيةفإنبعده،ماأوالهجريالثالثالقرن

يحدثولمأيضا،وباإلسالمالساسانيينقبلظهرتالتيباألديانبالشيطان
.العكس

األرضيةالدياناتبهقالتجداقديماعتقادهوبالشيطانالقولأنوبما
أنوبما.والكنعانيةوالسومرية،كالفرعونية،األنبياءبرساالتتأثراالقديمة

وجــودوالالتــاريخ،فــيأصــاللــهوجــودالالمــزعومالنــبيزرادشــت
الزرادشتيةانشكبالفإنه؛م227سنةالساسانييندولةقبلللزرادشتية

.القديمةاألديانبتلكبالشيطانقولهافيتأثرتالتيهي

ثا لكيُبطلمماإن:ثال قةالمزاعمت الحساب-األخرويبالمعادالمتعل
أنهوبه،قالتالتياألديانفيالزرادشتيةتأثيربدعوى-والناروالجنة
الصالةعليهم-محمدخاتمهمإلىالبشرابوآدم:اولهممنكلهماألنبياء
وأنهبه،أقوامهموأخبروااألخرويبالمعاديؤمنونكانوا-جميعاوالسالم
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وانأصال،لهوجودالالمزعومالنبيزرادشتأنوبما.اإليمانأركانمن
العصرفيإالاألولىبنسختهاوجودلهايكنلمأرضيةديانةالزرادشتية
فياليومالموجودةوالُمحرفةالمعدلةالثانيةبنسختهاظهرتثمالساساني،

فياألنبياءبدينتأثرتالتيهيالزرادشتيةأنشكفالاإلسالمي،العصر
.العكسوليساألخرويبالمعادقولها

هووناروجنةحسابمنومشاهدهاألخرويبالمعاداالعتقادأنوبما
األنبياء،برساالتتأثراالقديمةاألرضيةاألديانبهوقالتجداقديماعتقاد

نة لتيوالفرعونيةالسومرية،كالديا وتصويرتسجيلفيكثيراتوسعتا
بدعلىوتجسيمهاألخرويالمعاد ماتالمعا ما.واألهرا زرادشتأنوب
وجودللزرادشتيةيكنولمالتاريخ،فيأصاللهوجودالالمزعومالنبي
هيأنهاشكفالإلهية؛رسالةهيوال،227سنةالساسانييندولةقبل
.األخرويبالمعادقولهافيسبقتهاالتياألديانبتلكتأثرتالتي

الذينهمالزرادشتيينأنعلىالقطعيةاألدلةمنإن:-رابعا-وأخيرا
هموحـرفواباإلسـالمتـأثروا العصرفيوظروفهممصالحهمحسـبدين

تأثرتالتيهيوإنمابالزرادشتية،تأثرالذيهواإلسالموليساإلسالمي
أنهواألولى؛نسختهامنكبيراقسماأسقطتجديدةنسخةفيوظهرتبه

ماءأحـد شتيينعل نداإلسالميالعصرفيالزراد لفباله باأ "سماهكتا
فارسبالدفيظهروانبيا16عنتكلم.الفارسيةباللغةكتبه،"دساتير
،زرادشتجمشيد،هوشنك،جيلشاهمهاباد،:منهممؤلفه،زعمحسب

الكتـابوتضـمن.الخــامسوساسـاناألول،وساسـانالمقـدوني،األسـندر
.قادمبنبيتتعلقاألنبياءهؤالءأحدلسانعلىنبوءة
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1818سنةالمنشوردساتيركتاب

"فيوردتكماوالسالم،الصالةعليهمحمدبالنبيتتعلقالنبوءةوتلك
ـاتير ـانصــها،دـس ":ُمترجـم ـةإّن) ـتأـم ـنزردـش ـذونحـي ـمينـب دينـه

ويُخضعفارس،أتباعهيهزمالعرببالدفيرجلوينهضيتضعضعون
كعبةنحووجوههميولونهياكلهمفيالنارعبادةوبعدالمتكبّرين،الفرس
رحمةللنبيأتباعوهميصبحونويومئذاألصناممنتطهرتالتيإبراهيم
(.بالمعجزاتيتحدثفصيًحاليكونننبيهموإن...لفارسوسادةللعالمين

قول لك:أ بوةت يبمنهيالمزعومةالن شتيينأكاذ بدليل،الزراد
واحددليلواليوجدالالمزعوميناألنبياءهؤالءأنمنها:اآلتيةالشواهد
يوجدالأسطوريةشخصياتمنهمأنومنها.أنبياءكانواأنهميثبتصحيح

يلوال بتصحيحواحددل باد،:منهمتاريختهم،يُث هوشنك،جيلشاهمها
المزعومين،األنبياءهؤالءبينمنزرادشتذكرتأنهاومنها.جمشيد

لهوجودالالمزعومالنبيزرادشتأنبيناأنسبقألنهباطلزعموهذا
باطلوهذا،المقدونياألسكندربينهممنذكرتأنهاومنها.التاريخفي

ومنها.موحداوالنبيايكنولممشركايونانياكانهذااألسكندرألنقطعا،
يا،كاناألولساسانأنزعمتأنها ساسانألنصحيح،غيروهذانب

ولمأناهيتامعبدفيكاهناكانوقدالساسانيينجدهوهذابابكبناألول
.نبيايكن
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نبينبوءةتضمنالكتابأنمفادهصارخا،تناقضاتضمنتأنهاومنها
بالدمن-والسالمالصالةعليه-محمداألنبياءخاتمبمجيئبشرتهؤالءمن

نتالعرب، يهوأث كن،الزرادشتيينوالمتعل قواالزرادشتيينل علىب
وخالفوااإلسالميعتنقوالمفلماذا.المزعومنبيهمبشارةيتبعواولمديانتهم
قواأنهمذلكمنواضح؟؟،نبيهم لكاختل بوءةت قواكماالن هؤالءاختل

يعيشونكانواعندماودنيويةدينيةلمصالحذلكفعلواالمزعومين،األنبياء
.المسلمينبين

والنبوءةاألنبياءهؤالءحكايةاختلقواالزرادشتيينأنجليايتبينوبذلك
العصرفيالدينيوتاريخهملدينهمتحريفهمفيسياستهمضمنالمزعومة
دليلثانيةجهةمنوهيجهة،منودنيويةدينيةمصالحلتحقيقاإلسالمي

ـأنقطـعـي ـتيـهـيالزرادشــتيةـب ـأثرتاـل ولـيـسوالمســلمينباإلســالمـت
يقوله،والووهمباطلهواإلسالمفيالزرادشتيةبتأثيرالقولوأن.العكس

.هوىصاحبأوجاهلإال

الباحثينمنكثيرألوهامنقدنامنيتضح-الثاني-الفصللهذاوإنهاء
قة نا،بالزرادشتيةالمتعل ناأن األفستاأنكثيرة،وأثريةتاريخيةبأدلةأثبت
الدولـةقبـلالزرادشـتيةلتـاريخكمصدربـهاالحتجـاجيصحالوأدبياتـه

ولمواإلسالمي،الساسانيالعصرينفيدُونكتابوأدبياتهألنهالساسانية،
.اإلسالميالعصرفيكتبتالتيوالُمحرفةالمعدلةنسختهإالاآلنمنهيبق
تكونأنيُمكنالوتحريفاتوظنونواهواءوأوهاممزاعممجموعةفهي

.خارجهامنالصحيحةاألدلةأيدتهاإذاإالعليهيُعتمدتاريخيامصدرا

نا لةوأثبت نةبأنالدامغةباألد شتيةالديا نةالزراد يةشركديا ووثن
نةوليست يةديا نبيزرادشتوان.توحيديةتكونأنويستحيلتوحيد ال

لذيالمزعوم يهنسبتا يا،شخصايكنلمالزرادشتيةإل ماحقيق هووإن
.لهوجودوالخرافيشخص

مزاعمنقـدنامنوتبيـن الحــلقـدمتديانـةالزرادشـتيةبـأنالقائلـةلل
اختلقهاوباطلةزائفةمزاعمبأنها،اإلنسانوحريةالشرلمشكلةالصحيح

وتشكيكوتقزيمهفيهوالطعناإلسالمعلىبهاللتشويشالباحثونهؤالء
يعلمونوهمذلكفعلواقداخرىجهةمنوهمجهة؛مندينهمفيالمسلمين
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ديانةألنهاوالحرية،الشرلموضوعحالتكونأنيُمكنهاالالزرادشتيةأن
.والعلموالوحيللعقلومخالفةوالوثنيةالشركعلىتقومخرافيةمتهافتة

*****
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الخاتمة

والديانــةباألســاطيرالمتعلقــةالبــاحثينمـنكثــيرآلراءنقــدناأظهـر
إالبهايقولوال،شيءفيالعلممنوليستوأهواءأوهامانهاالزرادشتية

.هوىصاحب،أوجاهل

أوهامفيوقعالسواحفراسالباحثأنكثيرةبأدلةتبينقد،أوالمنها
لهحدث.والعلمبالدينوعالقتهااألساطيرعنكتبهفيماكثيرةوضالالت

صحيحعلميبمنهجوالعلموالفلسفةواألساطيرالدينيدرسلمألنهذلك
قاصـرذاتـيبمنهـجذلــكدرسوإنمـاوالعلــم،والوحــيالعقــلعلــىقـائم

منكبيراجانباأنالنتيجةفكانتللعلم،تعصبهمنأكثرللباطلمتعصب
أوهامهووإنماشيء،فيالعلممنليسوالدينباألساطيرالمتعلقفكره

!!وأساطيروظنونوأهواء

يا قد:ثان ينل لةتب يةباألد مادأنالعلم كثراعت باحثينأ ستاعلىال األف
ته هاوأدبيا مدتاريخيمصدربأن يهيُعت ثقعل تاريخمعرفةفيبهويُو

ال.موضوعياعلمياموقفاوليس،فادحخطأهوالزرادشتيةالمجوسية
الثالثالقرنإلىتعودمتأخرةمراجعهيوأدبياتهاألفستاألنذلكيصح

والنصرانيةباليهوديةوكتابتهامضامينهافيتأثرتبعده،وماالهجري
ظهـوربعـدظهـرتألنهـا.خاصـةاإلســالميوالفكـروباإلســالمعامـة،

قدكماالعكسوليس،واإلسالموالنصرانيةاليهودية باحثينأكثريعت .ال
بعده،ولمومام9/الهجريالثالثالقرنفيُكتبتمصنفاتمعنتعاملفنحن
له،والالساسانيالعصرفيتكتب قةوُصنفتقب والعلميةليستبطري
قةالزرادشتيةعلماءحرفهافقد.علميةشبهحتى مروعةاجراميةبطري

نسخةالتحريفيةالعمليةتلكلنافأنتجت.وتعمدإصرارسابقعنوبشعة
هيالمزورةاألولىنسختهاعنكثيراتختلفالزرادشتيةالديانةمنجديدة
إلىنشأتهامنذوالخداعوالغشالتزويرعلىقامتديانةأمامفنحن.أيضا
أنويستحيلووثنية،شركديانةأخرىناحيةمنوهيناحية؛مناليوم
وحيديانةبأنهاوصفوهاالذينالباحثينوأنوتوحيد،وحيديانةتكون
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لغاياتبذلكوصفوهاأهواءأصحابأوبحقيقتها،جاهلونإماهموتوحيد،
.بريئةليست

المعاصرينالباحثيناهتمامفيالسسببأنهذاكتابناكشفلقد:ثالثا
طائفةأنهوفيها،ليسبماووصفهاعليهاالثناءفيومبالغتهمبالزرادشتية

اليهوديةلمحاربة-زيفهارغم-فعالةوسيلةالزرادشتيةفيوجدتمنهم
فياألديانهذهفيأثرتالزرادشتيةأنبدعوىواإلسالموالنصرانية

فيوجدتوجدتطائفةومنهم.زمنيامنهاأسبقوهي،بالتوحيدالقول
لةوسيلةالزرادشتية بدعوىوهدمهاإلسالمفيللتشكيكجداوقويةفعا

نسخةيكونيكاداإلسالم،وأنواإلسالمالزرادشتيةبينكبيرتشابهوجود
هيالزرادشتيةأنهيالحقيقةأنمعذلكزعموا.الزرادشتيةعنمعدلة
اعجبهاطائفةومنهم.كثيرةوأفكارعقائدمنهوأخذتباإلسالمتأثرتالتي

أنبدعوىذلكأعجبهاموقفها،خطورةإلىتنتبهولمبهورحبتاألمر
وبشرتالسماويةالرساالتقالتهلماتشهدقديمةتوحيديةديانةالزرادشتية

علــىبـالرداهتمـتطائفــةومنهـم.خاصـةاإلســالمونـبيعامـةباألنبيـاء
لهماانأدركتعندماعنهاوالمدافعينالزرادشتية مزاعمهوهؤالءقا

الزرادشتيةوأنجهة؛منبعلميةوليستسيئةغاياتولهمواوهاموأباطيل
.أخرىجهةمنُمختلقةزائفةديانةهيعنهاويُدافعونلهايروجونالتي

قالوهفيماالباحثينمنكثيرألهوامنقدنامنتبينلقد:-رابعا–وأخيرا
علمعلىقائمةتكنلممنهامواقفهمأنلها،وتعظيمامدحاالزرادشتيةعن

جهة؛منُمبيتةذاتيةمواقفعلىأقاموهاوإنما؛صريحعقلوالصحيح
جهةمنومصادرهاوفروعهاأصولهافيالزرادشتيةزيفعنوتغاضوا

باطلهذاوزعمهموتوحيد،وحيديانةالزرادشتيةبأنكقولهم.أخري
ديانةالزرادشتيةوالوجود،لهكانالمزعومالنبيزرادشتفالقطعا،
شــركياتمـنتضـمنتهبمـاكـذلكتكـونأنويســتحيلتوحيـد،والوحــي

الباحثينهؤالءانولو.تنتهيتكادالوأساطيرواوهاموأباطيلوضالالت
وخرافاتووثنيةشركمنالزرادشتيةفيوجدوهمااإلسالمفيوجدوا

لدنياألقامواوأباطيل وإنماالزرادشتيةمعذلكيفعلوالم.يقعدوهاولما
ـيالحــدودوتجــاوزدللوهــا ـاتباألكاذـيـبوتعظيمهــامــدحهاـف والتحريـف

حباليسلها،انتصاراواألهواءباألوهاموالتعلقوالمبالغات،والتدليسات
نةأنهايعلمونفهمفيها، فةديا فةباطلةزائ والوحيللعقلخرافية،ومخال
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اإلســالمفــيللطعـنوســيلةفيهـاوجــدواألنهـمذلــكفعلــواوإنمـاوالعلــم؛
أخذوأنهبالزرادشتية،ُمتأثرأنهبدعوىبهوالتشهيروتقزيمهوإضعافه

منانطالقاإليهاوصلواالزائفةالمزاعمهذه!!!!.منهاوفروعهأصوله
إلىفأوصلتهمعليها،اعتمدواالتيالباطلةوالزرادشتيةالتاريخيةالمقدمات

ووجودزرادشت،بنبوةكقولهم.والعلموالوحيللعقلالمخالفةالمزاعمتلك
يةاإلسالمفيوتأثيرهاالزرادشتية،فيالتوحيد هذه.وغيرهماواليهود
النــبيزرادشــتفــالبطالنهــا،القطعيــةباألدلــةأثبتنــاالمتهافتــةالمــزاعم
فيأثرتهيوالتوحيدية،ديانةالزرادشتيةوالوجود،لهكانالمزعوم
نفسهاوأقامتجهة،منأخرىوبأديانبهتأثرتالتيهيوإنمااإلسالم،

منذذلكفعلت.أخرىجهةمنوالخداعوالتدليسوالتحريفالكذبعلى
العصرفيذلكعلىواستمرتالساسانية،الدولةفيمرةألولظهرتأن

يشجعهامنووجدتالعملية،نفستواصلاليومإلىوهيبلاإلسالمي،
ومنهمالُمغفل،ومنهمالجاهل،منهمالباحثين،منكثيرمنلهاوينتصر

!!!!الماكر

وأخيراأوالالحمدوهللالكتابتم

عاللكبيرخالدالدكتوراألستاذ
م2018/ديسمبر/14-هـ1440/الثانيربيع/05:الجزائر

*****
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