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بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على النبي الكريم محمد بن عبد
هللا ،وعلى آله وصحبه ،وبعد:
أوال :أفــردتُ كتــابي هــذا المعنـ ّـون ب ـ :أوهــام فــي دراســة األســاطير
والزرادشتية  ،لموضوعي األساطير والديانة الزرادشتية ،ألن كثيرا من
الباحثين المعاصرين لم يضعوهما في مكانهما الذي يُناسب طبيعتهما التي
تغلب عليها الخرافات واألوهام واألهواء  ،وإنما وظفوهما لخدمة أغراض
مذهبيـة ودينيـة وم صالح دنيويـة بطريقـة في ها التحـريف وال كذب وال غش
والخداع واالفتراء على العقل والوحي والعلم من جهة؛ وألبسوا مزاعمهم
وشبهاتهم وأباطيلهم وأوهامهم ثوب العلم والعقالنية والموضوعية من جهة
أخرى .ثم بعد ذلك وظفوا نتائج بحوثهم الزائفة والمغشوشة لنشر األباطيل
واألكاذ يب واأل ساطير ،وا لدعوة للديا نة الزراد شتية الخراف ية من ناح ية،
ومهاجمــة األديــان األخــرى عامــة واإلســالم خاصــة بــدعوى أنهــا متــأثرة
بالزرادشتية من ناحية أخرى .فأصبح لزاما على أهل العلم التصدي لهؤالء
والرد عليهم ونقض مزاعمهم وكشف أباطيلهم بالعقل والوحي والعلم.
ثانيا :أُشير هنا إلى أني ركزتُ في نقض األوهام الواردة في هذا الكتاب
ع لى ما كت به البا حث ال سوري فراس ال سواح فيما كت به عن األ ساطير،
والزرادشتية ،ألنه من العرب الذين كتبوا كثيرا عن ذلك واشتهروا به من
جهة؛ و ِلما لكتبه من جهة أخرى من رواج ،ليس ألنها صحيحة وإنما ُوجد
من ينشرها و يروج لها ويُ ثني عليها ويحث على طلبها .وإال فإن كتبه
مملوءة باألخطاء العلمية والتاريخية والشرعية ،فهي ال تكاد تنتهي ،وهو ال
يمل من تكرارها  .ولذلك ضربتُ صفحا عن كثير منها ربحا للوقت والجهد
وتخفيفا على القارئ  ،لكني أوردت منها شواهد كثيرة تكفي إلظهار فساد
منهجه وكثرة أخطائه والحكم عليه بالعقل والوحي والعلم  .وهذا الكاتب قد
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مأل أكثر كتبه بالتحريف والتدليس واألوهام واألباطيل ،منها طائفة تتعلق
بدراسة األساطير والديانة الزرادشتية ،وهي التي سننقضها في هذا الكتاب.
و قد ت ميزت أ كثر كت به بذلك ،ألن مع ظم أخطا ئه لي ست من باب الخ طأ
العلمي ،وإنما هي بسبب التعمد واإلصرار على مخالفة الوحي والعقل
والعلم لغايات في نفسه .علما بأن السواح لم يكن هو األول من قال بتلك
األوهــام واألباطيــل والخرافــات ،فقــد ســبقه إلــى قولهــا بــاحثون آخــرون،
والظاهر أنه أخذها منهم كما سيتبين الحقا فيما يأتي من هذا الكتاب.
وأخيرا وليس آخرا  ،وفقنا هللا لما يُحبه ويرضاه ،ونسأله سبحانه
الصدق واإلخالص في القول والعمل ،والتوفيق والسداد ،إنه سميع ُمجيب .
األستاذ الكتور خالد كبير عالل
*****
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الفصل األول
أوهام في دراسة نشأة الدين واألساطير
أوال :أوهام في نشأة الدين ومكوناته .
ثانيا :الزعم بأن اإلسالم تطور كغيره من األديان.
ثالثا :أوهام في نشأة األساطير وتطورها.
رابعا :أوهام في عالقة األساطير بالفلسفة والعلم .

*****
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أوهام في دراسة نشأة الدين واألساطير
الوهم " ومشتقاتها في اللغة العربية عدة معان ٍ  ،منها
تعني عبارة " َ
الخطأ .ونحن في كتابنا هذا ال نعني به الخطأ فقط ،وإنما نعني به الخطأ
والقول بآراء ال وجود لها في التاريخ وال في الواقع ،وإنما هي تخيالت
وأباطيل ،واختالقات وأكاذيب .وانطالقا من ذلك فإن األوهام التي سنقف
عندها وننقضها في كتابنا هذا ليست مجرد أخطاء فقط  ،وإنما هي أوهام
وأهواء وظنون ،وليست من العلم في شيء  ،حتى وإن ألبسها أصحابها
ثوب العلم خداعا وتحريفا .
أوال :أوهام في نشأة الدين ومكوناته:
زعم الباحث السوري فراس السواح أن { األصل في الدين هو إحساس
متجذِّر في أعماق النفس اإلنسانية ،إحساس بحضور فائق مختلف عنا وعن
ما يحيط بنا ،وم ِت ّصل به أعمق اتصال في الوقت ذاته ،حضور تام كامل
المتحـوالت.
وكلّي ،ثابـت ال يتغيَّير ،بـه تقـوم المتغ ِيّرات و من ثباتـه تنشـأ
ِ
ِّ
خضع هذا اإلحساس للتأ ُّممل والتف ُّمكر ،تنشأ في الذهن فكرة اإلله
وعندما نُ ِ
سط بيننا وبين ذلك الحضور القدسي الذي ال نستطيع التعبير
الواحد التي تتو َّي
عن مواجهت نا الداخل ية م عه إال بتو سيط ال صور وا لرموز .هذه ال صور
والرموز تعني :الميثولوجيا .ومع الميثولوجيا تظهر اآللهة األخرى إلى
الوجود باعتبارها كائنات روحانية تنشأ عن الواحد ،ولكنها تخضع لقانون
ال صيرورة الـذي يسـري علـى ما سـوى هللا .وهـذه الكائنـات تشـترك مع
اإلنسان بكونها مخلوقة في أوقات معينة من صيرورة التاريخ المقدس،
ولكنهــا تتميَّيز عنــه بقــدراتها غــير المحــدودة فــي مجــال اختصاصــاتها
وصالحياتها ،على عكس الواحد الذي أنجب نفسه من العدم ،أي منذ األزل،
ألن العدمية واألزلية متطابقان طالما أنهما الحالة التي تسبق انطالق الزمن.
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وبتعبير آخر ،فإن اإلله الواحد هو قناع يبدو به المطلق في الزمن وفي
التاريخ .ولكن الزمن والتاريخ يأتيان إلى نهايتهما المحتومة في كل النظم
الدينية والميثولوجية .وعندما يأتي الزمن والتاريخ إلى نهايتهما يسقط القناع
ويبــدو اإللــه الواحــد نفســه بــال ضــرورة أو وظيفــة ،ووهم ـا ً مــن أوهــام
الصيرورة ،عندما تؤول الحيوات واألكوان إلى المطلق العظيم الذي نشأت
عنه }.
وعرف الدين
أقول :ذلك القول فيه مزاعم أوهام وأباطيل وخرافات،
ّ
تعريفيا أسطوريا ولم يعرفه تعريفا شرعيا وال عقليا وال علميا ،وإنما انطلق
السواح من األساطير التي قراها وكتب عنها واستخرج منها تعريفا ألصل
الدين واإليمان باهلل ووصفاته ؛ فجاء بتعريف زائف باطل متهافت مخالف
للوحي والعقل والعلم في معظم ما قاله.
وتفصيل ذلك أوال :إن األصل في الدين ليس هو كما قال السواح بأنه "
إحساس بحضور فائق مختلف  ...حضور تام كامل كلي  ، "...فهذا كالم
صوفي زائف متهافت باطل في معظمه ،وإنما الدين هو إحساس وإقرار
فطري وعقلي وكوني بأن لنا خالقا خلقنا  .وهذا أمر مفطور فينا بدليل
الفطرة والعقل والكون  ،وهذا الذي ذكره القرآن الكريم في قوله تعالى{ :
َو ِإ ْذ أ َ َخذَ َرب َُّمك ِمن بَنِي آدَ َم ِمن ُ
علَى أَنفُ ِس ِه ْم أَلَ ْستُ
ور ِه ْم ذُ ِ ّريَّيت َ ُه ْم َوأ َ ْش َهدَ ُه ْم َ
ظ ُه ِ
ِب َر ِبّ ُك ْم قَالُواْ بَلَى َ
ع ْن َهذَا غَافِ ِلينَ
ش ِه ْدنَا أَن تَقُولُواْ يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة ِإنَّيا ُكنَّيا َ
ِين َحنِيفا ً فِ ْ
ط َرة َ َّي ِ الَّيتِي فَ َ
اس
ط َر النَّي َ
[األعراف ،} ]172 :و{ فَأَقِ ْم َو ْج َه َك ِللدّ ِ
ق َّي ِ ذَ ِل َك الدّ ُ
اس َال يَ ْعلَ ُمونَ [الروم
ِين ْالقَ ِيّ ُم َولَ ِك َّين أ َ ْكث َ َر النَّي ِ
َ
علَ ْي َها َال ت َ ْبدِي َل ِلخ َْل ِ
ض فِي ِست َّي ِة أَي ٍَّيام ث ُ َّيم
س َم َاوا ِ
ِ {،} ]30 :إ َّين َربَّي ُك ُم ّ ُ الَّيذِي َخلَقَ ال َّي
ت َواأل َ ْر َ
يع إِالَّي ِمن بَ ْع ِد إِ ْذنِ ِه ذَ ِل ُك ُم ّ ُ َربُّم ُك ْم
علَى ْالعَ ْر ِش يُدَ ِبّ ُر األ َ ْم َر َما ِمن َ
ا ْست َ َوى َ
ش ِف ٍ
ب
س َم َاوا ِ
سب ِْع َو َر ُّم
فَا ْعبُدُوهُ أَفَالَ تَذَ َّيك ُرونَ [يونس ،} ]3 :و{ قُ ْل َمن َّير ُّم
ت ال َّي
ب ال َّي
ْالعَ ْر ِش ْالعَ ِظ ِيم [المؤمنون .} ]86 :وليس صحيحا أننا نحس باهلل إحساسا
شعوريا ذوقيا ،فهذا كالم باطل شرعا وعقال وعلما وال يقول به إال صوفية
وحــدة الوجــود .والمؤمنــون األتقيــاء يصــلهم اإليمــان بــأنواره وآثــاره وال
يحســون بــاهلل تعــالى إحساســا ذوقيــا ،فهــذا مســتحيل .والــدليل علــى زيفــه
وبطالنه ،أننا ال نحس بذلك اإلحساس المزعوم الذي وصفه السواح ،ال
نحس به في فطرنا ووجداننا وال في عقولنا ،ألن هللا تعالى ليس كمثله شيء
وبائن عن مخلوقاته ومنفصل عنها ،كما هو مقرر في العقيدة  ،ويقوله
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أيضا العقل والعلم  .ومن يدعي أنه يحس باهلل ذوقيا ،فهو كاذب ،أو جاهل،
أو ملبس عليه من الشيطان.
ثانيا :إن فكرة اإلله ال تنشأ فينا بالتأمل والتفكر كما زعم السواح،
وإنما هي في األصل مغروزة في نفوسنا بالفطرة والبديهة ،لكنها تظهر
وتنمو فينا وتُثمر باهتمامنا بها وبالتأمل في نفوسنا وواقعنا وبالمخلوقات
المحيطة بنا ،وبقراءتنا للوحي اإللهي والتزامنا به .وكل ذلك هو الذي
يجعلنا مؤمنين باهلل وملتزمين بدينه  ،من دون أية وسائط  .وأما الوسائط
من الصور والرموز التي تؤدي إلى األسطورة وظهور اآللهة كما زعم
السواح ،فهي كالم زائف باطل متهافت ال يقوله إال جاهل ،أو صاحب
هوى ،أو مشرك .ألن اإليمان الصحيح باهلل تعالى ينفي تماما الوسائط بين
هللا ومخلوقاته ،ألنه ال يوجد إال هللا ومخلوقاته ،والمخلوق ال يُمكن أن يكون
إلها ناقصا وال كامال .والمخلوق عاجز بذاته ،وال يستطيع وال يصح أن
ي كون إل ها ،وال يح تاج إلي ها اإلن سان ال مؤمن باهلل إيما نا صحيحا سليما.
واإلنسان المؤمن باهلل يعرف بداهة وعلما أن المخلوق يستحيل أن يصبح
إلها ليكون وسيطا ،فال مكان لألسطورة عند اإلنسان المؤن باهلل الملتزم
بالوحي والعقل والعلم .وعليه فال يصح شرعا وال عقال وال علما االعتقاد
بوجود آلهة هي وسائط بين اإلنسان وهللا حسب زعم السواح .ومن يقول
بذلك فهو جاهل ،أو صاحب هوى ،أو مشرك  ،مثل مشركي العرب عندما
قالواَ { :ما نَ ْعبُدُ ُه ْم ِإ َّيال ِليُقَ ِ ّربُونَا ِإلَى َّي ِ ُز ْلفَى ِإ َّين َّي َ يَ ْح ُك ُم بَ ْينَ ُه ْم ِفي َما ُه ْم ِفي ِه
ار [الزمر ،}]3 :و{ أ َ َجعَ َل ْاآل ِل َهةَ
يَ ْخت َ ِلفُونَ ِإ َّين َّي َ َال يَ ْهدِي َم ْن ُه َو َكاذ ٌ
ِب َكفَّي ٌ
اب [ص .}]5 :
احدا ً ِإ َّين َهذَا لَ َ
ع َج ٌ
ش ْي ٌء ُ
ِإلَها ً َو ِ
ثالثا :إن من أهوام السواح وأباطيله وأساطيره انه زعم أن اإلله الواحد
أنجب نفسه من العدم!!!! .فمن أين له هذا الكالم الزائف والمضحك؟؟!!،
من قال له ذلك؟؟!! .وهل العدم يصبح كائنا موجودا؟؟!! .وأليس القول
بذلك هو أمر مستحيل وال يصح قوله وال يُمكن أن يحدث في الواقع؟؟!!.ال
يُم كن أن ي حدث ذ لك وت صوره يك في للح كم عل يه باال ستحالة .ألن ال عدم
الشيء ،فكيف يُوجد الالشيء نفسه أو شيئا آخر وهو ال شيء ؟؟!!  .إن
العدم عدم ،ويستحيل أن يصبح العدم بنفسه شيئا موجودا .فكالم السواح
باطل من أساسه وهو من أوهامه وأساطيره التي أخذها من األساطير التي
تفرغ لدراستها  ،فأصبح خرافيا غارقا في األوهام .ولذلك فإن هللا تعالى ال
ّ
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يصح وصفه بأنه أنجب نفسه ،فهذا كالم زائف ومضحك ومخالف للشرع
والعقل والعلم .وبما أن العدم يستحيل أن يصبح بنفسه شيئا موجودا ،وبما
أن الكون بكل مخلوقاته مخلوق وموجود ،فال بد له من خالق أزلي أوجده
ومتصف بكل صفات الكمال ،منها أنه هو األول بال بداية ،واآلخر بال
نهاية ،والحي الذي ال يموت الذي لم يلد ولم يولد .قال سبحانه ُ { :ه َو
ْاأل َ َّيو ُل َو ْاآل ِخ ُر َو َّي
ع ِل ي ٌم [الحديد ،} ]3 :و{
اط ُن َو ُه َو ِب ُك ِّل َ
الظا ِه ُر َو ْالبَ ِ
ش ْيءٍ َ
ب ِعبَا ِد ِه َخبِيرا ً
س ِبّ ْح بِ َح ْم ِد ِه َو َكفَى بِ ِه بِذُنُو ِ
َوت َ َو َّيك ْل َ
ي ِ الَّيذِي َال يَ ُموتُ َو َ
علَى ْال َح ّ
ص َمدُ لَ ْم يَ ِل ْد َولَ ْم يُولَ ْد َولَ ْم يَ ُك ْن لَهُ
[الفرقان ،} ]58 :و{ قُ ْل ُه َو َّي ُ أ َ َحدٌ َّي ُ ال َّي
ُكفُ ًوا أ َ َحدٌ)(سورة اإلخالص.} 4 -1:
وبما أن األمر كذلك ،فال يصح قول السواح بتطابق العدمية واألزلية،
فهذا زعم باطل قطعا شرعا وعقال وعلما ،ألن ذلك ال يُمكن أن يحدث ،
ألن األزلي غير مسبوق بعدم ،والعدم ليس أزليا ألنه مسبوق بعدم.فال يُمكن
أن يتطابق العدم واألزل ،ومن يقل بذلك ،فهو جاهل ،أو صاحب هوى ،أو
جاحد معاند.
رابعا :أما قول السواح بأن اإلله الواحد هو قناع يظهر به في الزمن
والتاريخ ،فهو زعم باطل ومن أوهام القائلين بوحدة الوجود؛ ألن هللا عز
وجل ليس قناعا وال يصح وصفه بذلك من جهة ،وهو سبحانه ليس كمثله
شيء،ومفارق بذاته لمخلوقاته وال يُمكن أن يظهر لنا في مخلوقاته كالزمن
والمكان والتاريخ .ومعنى كالم السواح أنه يريد أن يقول بأن ما نراه من
مخلو قات بتاريخ ها وواقع ها هي تجل يات ور سوم وأ شكال ت ُ عبر عن هللا
تعالى .بمعنى آخر أنه عندما تسقط تلك األشكال والرسوم يتبين أنه ال
موجود إال هللا،فهو الكون ،والكون هو هللا .وهذا هو الذي تضمنه كالم
السواح ولم يرد اإلفصاح عنه بكالم واضح لغاية في نفسه .وزعمه هذا
با طل قط عا و هو من أوها مه وأ ساطيره ،أل نه ز عم با طل بدليل ال شرع
والعقل والواقع والعلم ،ومن يقل به فهو قد اتبع هواه وشيطانه وخالف
الشــرع والعلــم وداس علــى عقلــه .هــو كـذلك ألنــه لــم يفــرق بيــن الخــالق
والمخلوق وجعلهما شيئا واحدا ،وموقفه هذا يُلحقه بالمالحدة ال بالمؤمنين
باهلل .ألن كال من الملحد والقائل بوحدة الوجود يؤمن بوجود واحد فقط هو
ال كون  ،المل حد ي قول :ال إ له وال مو جود إ لى ال كون ،واآل خر ي قول :ال
موجود إال هللا وهو الكون .فاالثنان يؤمنان بواحد فقط هو الكون ،وبما أننا
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ال نرى هللا ،وإنما نرى أنفسنا والمخلوقات األخرى ،وليست هي هللا قطعا،،
فاهلل ال وجود له حسب القائلين بوحدة الوجود .وهكذا أصبح القائلون بوحدة
الوجود كالمالحدة ال يؤمنون إال بالطبيعة فقط.
ثم أن السواح أيد قوله بالقناع للصوفي القائل بوحدة الوجود محي الدين
بن عربي ،فقال { :يدعو الشيخ األكبر محي الدين بن عربي هذا القناع
نكونها ألنفسنا
باإلله "المجعول" .وهو يعني بهذا التعبير تلك الصورة التي ّ ِ
عن األلوهة .وبما أن هذه الصورة ليست إال وسيطا ً بيننا وبين المطلق،
فإنها ال تختلف كثيرا ً عن الوثن .إنها "وثن" من نوع فكري .وهذه بعض
أقوال الشيخ ،أقتبسها من فصوص الحكم ومن الفتوحات المكية" :وبالجملة
فالبدّ لكل شخص من عقيدة في ر ِبّه يرجع بها إليه ويطلبه فيها ،فإن تجلَّيى
ُّم
أقر به ،وإذا تجلَّيى له في غيرها أنكره […] فال يعت ِقد ُمعت ِقد
له
الحق فيها َّي
إلها ً إال بما جعل في نفسه .فاإلله في المعتقدات بال َج ْعل ،فما رأوا إال نفوسهم
وما جعلوا فيها( ".فصوص الحكم  )10/13وأيضا ً " :فال يشهد القلب وال
العين أبدا ً إال صورة معتقده في الحق( ".فصوص الحكم  )12/7وأيضا ً:
"فليس ثمة إال عابد وثنا ً" (الفتوحات .} .)4/186
أقول :إن األمر ليس كذلك ،ألن من يؤمن باهلل ويعبده بصدق وإخالص،
تصوره له.
فمهما أخطأ في تصوره هلل فال يصح وصفه بأنه يعبد إلها هو
ّ
فهو يعبد هللا بطريقة ليست بصحيحة ،وال يعبد هواه وال تصوره هلل .وإنما
الذي يعبد هواه هو الذي جعل إلهه هواه ،فهو يعبد هواه وال يعبد هللا .وأما
اإلنسان المسلم الذي يعبد هللا بصدق وإخالص ويعتقد فيه بما جاء في
الشرع ويلتزم به في كل أحواله ،فهو على منهج سليم صحيح موافق للوحي
والعقل والشرع ،وليس عابدا لهواه وال للقناع المزعوم الذي قاله السواح
وشيخه ابن عربي.
ثم واصل السواح مزاعمه وأوهامه ،انطالقا من حكاية القناع ،
فكان مما قاله  { :من خالل هذا المنظور ،تذوب الحدود الفاصلة بين
معتقد الش ِْرك ومعتقد التوحيد ،وتنمحي الفواصل بين معتقد التوحيد هذا
ومعتقد التوحيد ذاك .ألن أي إله ،واحدا ً كان أم متعدِّداً ،ليس إال صورة
ّ
الحق ،الثابت
ذهنية تقف بيننا وبين الوجه اآلخر للوجود  :الوجه السرمدي
الذي يسند كل متغ ِيّر ويعطيه صورته }.
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أقول :قوله زعم ووهم باطل وزائف متهافت ،ألننا هنا في صدد الكالم
عن المعتقدات ،بغض النظر عن مدى موافقتها للحق أو مخالفتها له .فال
شك أن هللا تعالى واحد احد ،خالق كل شيء ،وال رب وال إله سواه .وهذا
يتفق تماما مع االعتقاد الصحيح  ،وهو موافق للشرع والعقل والعلم ؛ لكن
النصراني مثال الذي يؤمن بثالثة آلهة :هللا ،واالبن  ،وروح القدس ،أو
الزرادشتي الذي يؤمن بإلهين ،ومع كل إله آلهة أخرى ،أو البرهمي الذي
يعتقد بمئات اآللهة؛ فإن هؤالء رغم بطالن عقائدهم ،فإن اعتقاداتهم ستبقى
كذلك ما داموا متمسكين بها في قلوبهم وسلوكياتهم ،ويستحيل أن تصبح
توحيــدا ،وال التوحيــد يصــبح تعــددا ،وال يُمكــن أن تــذوب تلــك الفــوارق
والحدود ،لتصبح توحيدا أو العكس ،أو تزول كلها .وستبقى االعتقادات
الباطلة على حالها ألنها مخالفة للوحي والعقل والعلم ،وسيبقى االعتقاد
الصحيح صحيحا ألنه موافق للوحي والعقل والعلم ،وليس األمر كما زعم
السواح الذي حرف الحقيقة وزيفها ،وأراد أن يفرض علينا تصوره على
انه هو الحقيقة ،فنقض به زعمه!!!!  .علما بأن أكثر البشر مشركين باهلل
قديما و حديثا ،بأد لة التاريخ والواقع والشرع .هذه الحقي قة الثابتة حاول
السواح تقزيمها وتهوينها ونفيها ،وتسويتها بالتوحيد ،تمهيدا لنفي األمرين
ليقرر في النهاية خرافة وحدة الوجود.
ومن أوهام السواح أيضا أنه عندما تكلم عن ظهور األسطورة والدين
في حياة اإلنسان قديما نقل كالما ألحد الباحثين الغربيين الماديين ووافقه
عليه وتبناه بسلبية ودون نقاش ،وال طالبه بدليل يثبت أوهامه وأهواءه ،فقال
 {:لقد جهد اإلنسان دوما ً في كشف حقيقة العالم و الحياة و البدايات وشغلته
الغايات و النهايات و كان وسيلته الى ذلك مرتبطة بالمرحلة التاريخية
لتطوره نفسيا ً و عقليا ً  ،اعتقد في البداية ان العالم بكل مظاهره المتنوعة
يخ ضع لترابطات و قوانيين و قواعد معي نة  ،و اعت قد أن معرف ته بت لك
الترابطات و قواعدها تساعده في استجالب األمطار عن طريق ممارسات
سحرية معينة تدفع الطبيعة مجبرة لالستجابة كما يستطيع شفاء األمراض و
القضاء على االعداء و دفع الكوارث الطبيعية بنفس الطريقة وقد تجمعت
لديه عبر القرون مجموعة من القواعد الذهبية التي تؤلف في مجموعها
سفرا ً متكامالً للسحر ولم يكن اإلنسان في ممارساته تلك يستعين بأية قوى
خارقة او الهية من اي نوع إليمانه بالمطلق بأن تتابع األحداث يخضع
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لقانون معين هو جزء أصيل من الطبيعة و ذاتها ال خارجا ً عنها وال متعاليا ً
عليها .على ان اإلنسان بعد تاريخ طويل مليء بالمرارة واأللم والفشل في
السيطرة على محيطه بعلمه الزائف و ذاك السحر اتجه الى الدين فإذا كان
العالم قد تمرد حتى اآلن على اإلنسان ُمثبِ تا ً عدم خضوعه لتلك الترابطات
المفترضة فالبد اذن من وجود قوى خارقة تقف وراء المظاهر المتبدية لهذا
العالم قوى إلهية مفارقة له فعالة فيه والبد ان يكون الكون تبديا ً ماديا ً لتلك
الطاقات اإللهية ومظهرا ً لفعاليتها و قواها المستمرة وبذلك ابتدأت مرحلة
جديدة تتميز بالتقرب لتلك القوى و اجتذاب عطفها ومحاولة تفهم رغائبها و
آلية فعلها و شروطه فظهر الدين و تطور بشقيه  :الشق االول اعتقادي
يســتخدم األســطورة أداة للمعرفــة و الكشــف و الفهــم .والثــاني طقســي و
يستهدف استرضاء اآللهة و التعبد لها فاألسطورة و الحالة هذه هي التفكير
في القوى البدئية الفاعلة و الغائبة وراء هذا المظهر المتبدي للعالم و كيفية
عملها و تأثيرها و ترابطها مع عالمنا و حياتنا  ،انها أسلوب في المعرفة و
الكشف و التوصل للحقائق و وضع نظام مفهوم و معقول للوجود يقنع به
اإلن سان و ي حد مكا نه الحقي قي ضمنه و دوره الف عال ف يه  ،ان ها اإل طار
األسبق و األداة األقدم للتفكير اإلنساني المبدع  ،الخالق  ،الذي قادنا على
طول الجادة الشاقة التي انتهت بالعلوم الحديثة و المنجزات التي تفخر بها
حضارتنا القائمة }.
أقول :تلك أوهام وأهواء ،وهي باطلة جملة وتفصيال ،وكالم بال عقل
،وال شرع ،وال علم ،وأسطورة كاألساطير التي عرضها السواح في كتبه
عن األساطير ،فكالمه ال يختلف عنها .ولذلك فتلك األوهام ال قيمة لها في
مــيزان الوحــي والعقــل والعلــم ،ألنهــا مــزاعم ال دليــل صــحيح يُثبتهــا.
وتفصيل ذلك أوال ،إن الزعم بأن اإلنسان األول لم يكن يعرف خالقه وال
الدين  ،وال حقيقة وجوده ،هو كالم بال علم ،وال يصح قوله ،وال يقوله
إنسان عاقل يحترم العقل والوحي والعلم ،وإنما يقوله جاهل ،أو صاحب
هوى .ألن اإلنسان األول والبشر األوائل الذين كانوا معه ال شك أنهم كانوا
يعلمون يقينا أصلهم وخالقهم والغاية التي خلقهم من أجلها .وهذه الحقيقة
يؤيدها العقل ،وال ينفيها  ،ويؤكدها الوحي قطعا .فبما أنه ال يُعقل وال يصح
أن يكون هؤالء األوائل ال يعرفون خالقهم وأصلهم ،والغاية من خلقهم،
فالذي ال شك فيه شرعا أن آدم عليه السالم وأوالده وابناءهم والجماعة
البشرية األولى كانوا يعلمون يقينا خالقهم ولماذا خلقهم ؟ ،وكانوا يعبدونه
بالدين الذي أمرهم به ولم يمروا بمرحلتي السحر والشرك المزعومتين.
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ْ
قال تعالى {:قُ ْلنَا ا ْهبِ ُ
اي
طواْ ِم ْن َها َج ِميعا ً فَإِ َّيما يَأتِيَنَّي ُكم ِ ّم ِنّي ُهدًى فَ َمن تَبِ َع ُهدَ َ
علَ ْي ِه ْم َوالَ ُه ْم يَ ْحزَ نُونَ [الب قرة ،.} ]38 :و{فَتَلَقَّيى آدَ ُم ِمن َّير ِبّ ِه
فَالَ خ َْو ٌ
ف َ
علَ ْي ِه ْم نَبَأ َ
َك ِل َما ٍ
علَ ْي ِه ِإنَّيهُ ُه َو الت َّي َّيو ُ
اب َّي
الر ِحي ُم [البقرة ،}]37 :و{ َواتْ ُل َ
اب َ
ت فَت َ َ
ق ِإ ْذ قَ َّيربَا قُ ْربَا نا ً فَتُقُ ِبّ َل ِمن أ َ َح ِد ِه َما َولَ ْم يُتَقَب َّْيل ِمنَ اآلخ َِر قَا َل
ا ْبنَ ْي آدَ َم بِ ْال َح ّ ِ
اس أ ُ َّيمةً
َأل َ ْقتُلَنَّي َك قَا َل ِإنَّي َما يَتَقَبَّي ُل ّ ُ ِمنَ ْال ُمت َّي ِق ينَ [المائدة ،}]27 :و{ َكانَ النَّي ُ
ث ّ ُ النَّي ِب ِيّينَ ُمبَ ّ
احدَة ً فَبَعَ َ
ق ِليَ ْح ُك َم
َو ِ
ش ِِرينَ َو ُمنذ ِِرينَ َوأَنزَ َل َمعَ ُه ُم ْال ِكت َ َ
اب ِب ْال َح ّ ِ
اختَلَفُواْ فِي ِه َو َما ْ
اس فِي َما ْ
ف فِي ِه ِإالَّي الَّيذِينَ أُوتُوهُ ِمن بَ ْع ِد َما َجاءتْ ُه ُم
بَيْنَ النَّي ِ
اختَلَ َ
ْالبَ ِيّنَاتُ بَ ْغ يا ً بَ ْينَ ُه ْم فَ َهدَى ّ ُ الَّيذِينَ آ َمنُواْ ِل َما ْ
ق ِبإِ ْذنِ ِه َو ّ ُ
اختَلَفُواْ فِ ي ِه ِمنَ ْال َح ّ ِ
ص َراطٍ ُّمم ْست َ ِق ٍيم [البقرة . }]213 :
يَ ْهدِي َمن يَشَا ُء ِإلَى ِ
وبذلك يتبين أن الدين الحق ظهر مع اإلنسان األول وأوالده وأحفاده ومن
جاء بعدهم  ،وعندما كثر البشر وتناقضت النوايا والرغبات والمصالح
واألهواء ،فمنهم من اتبع الرسل ،ومنهم من كفر بهم .ثم عندما كثر الكفار
على اختالف نحلهم وفرقهم ،وتناقص المؤمنون وهم أتباع الرسل ،انتشر
الكفر أكثر من اإليمان وأصبحت له دول ،وتنوعت طرق الكفر والشرك
واإللحاد والضالل ،وأصبح ذلك هو الغالب على البشر قديما وحديثا كما
هو ُم شاهد في زماننا .وهذه الحقيقة التاريخية والمعاصرة قررها القرآن
اس ِإ َّيال ُكفُورا ً [الفرقـان ،} ]50 :
وأ كدها بقولـه ت عالى { :فَأَبَى أ َ ْكث َ ُر النَّي ِ
ت بِ ُمؤْ ِمنِينَ [يوسف ،}]103 :و{ َو َما يُؤْ ِم ُن
ص َ
اس َولَ ْو َح َر ْ
و{ َو َما أ َ ْكث َ ُر النَّي ِ
ض
أ َ ْكث َ ُر ُه ْم ِبا ّ ِ ِإالَّي َو ُهم ُّمم ْش ِر ُكونَ [يوسف  ،}]106 :و{ قُ ْل ِس ُ
يروا فِي ْاأل َ ْر ِ
فَان ُ
عاقِبَةُ الَّيذِينَ ِمن قَ ْب ُل َكانَ أ َ ْكث َ ُر ُهم ُّمم ْش ِر ِكينَ [الــروم :
ْف َكانَ َ
ظ ُروا َكي َ
.}]42
تلك الحقائق الدامغة تنفي مزاعم السواح وخرافاته  ،وتنقضها عليه
من ج هة؛ وتك شف من ج هة أخـرى تحريفا ته وأوها مه وخدا عه للقـراء
وكتابته لألباطيل وانتصاره لها على حساب العقل والشرع والعلم.كما أنها
تبين بوضوح مدى سلبيته وانهزاميته وضعفه وتبعيته للباحث الذي نقل
كالمه ،فقبله وأيده من دون أية مناقشة مع علمه بأنه زعم يحتاج إلى أدلة
صحيحة تثبته ،وأنه مخالف لدين اإلسالم.
و من أو هام ال سواح أي ضا والمتعل قة بمكو نات ا لدين أ نه قال { :إن
النظرة الفاحصة إ لى تاريخ وجغرافية دين اإلنسان تكشف لنا عن بنية
موحدة للدين ،أنَّيى التقينا به كظاهرة ثقافية رائدة  .وهذه البنية تقوم هذه
البنية على عدد من العتاصر أو المكونات  ،بعضها أساسي ال نستطيع
التعرف على الظاهرة الدينية بدونه ،وآخر ثانوي ال يلعب دورا حاسما في
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تكوين الدين  ،أو في تعرفنا على الظاهرة الدينية  .وسنلتفت في هذا الفصل
إلى المكونات األساسية ،وهي :المعتقد والطقس واألسطورة }.
والمعتقد الديني { هو أول أشكال التعبيرات الجمعية عن الخبرة الدينية
الفردية التي خرجت من حيز االنفعال العاطفي إلى حيز التأمل الذهني.
ويبدو ان توصل الخبرة الدينية الى تكوين معتقد ،هو حاجة سيكولوجية
سة ،ألن المعتقد هو الذي يعطي للخبرة الدينية شكلها المعقول ،الذي
ما ّ
يعمل على ضبط وتقنين أحوالها .فبعد تلك المواجهة االنفعالية مع القدسي
في أعماق النفس ،يتدخل عقل اإلنسان من أجل صياغة مفاهيم من شأنها
ضعة القدسي هناك}.
إسقاط التجربة الداخلية على العالم الخارجي ،و َمو َ
أقول :في الحقيقة أن الدين في أساسه يتكون من قسمين أساسيين وليس
ثال ثة ،ه ما :االعت قاد ،ثم ال سلوك -التطب يق -ع لى م ستوى الف كر والق لب
وال جوارح في الع بادات والمعامالت .وإما بالن سبة لأل سطورة فهي من
السلوك ،وال شك أنها وجدت في كل األديان والمذاهب والفلسفات تقريبا
قديما وحديثا ،لكن وجودها ليس ضروريا أبدا ،فال يُمكن أن توجد في دين
هللا الحق أوال ،وهذا ثابت في دين اإلسالم فال وجود لها في القرآن وال في
السنة الصحيحة الموافقة له ،وال يصح االلتفات لما يخالفهما فيما ترويه
كتب أهل األهواء واإلسرائيليات فذلك ليس من دين اإلسالم قطعا  .كما أن
األساطير لم يكن لها وجود أصال في كل دعوات األنبياء عليهم السالم،
وإنما وجدت في األديان والمذاهب الباطلة والرساالت اإللهية المحرفة .وال
يُمكن من جهة أخرى ان توجد األساطير في االعتقاد الصحيح الملتزم بما
يقوله الوحي الصحيح ،والعقل الصريح والعلم الصحيح .ألن األسطورة
توجد في األديان والمذاهب والفلسفات عندما ال يلتزم أصحابها بما يقوله
الوحــي ،والعقــل والعلــم ،أو عنــدما يرفضــونه ويقــدمون عليــه أهــواءهم
وظنونهم ومصالحهم لغايات في نفوسهم.
علما بأن كالم السواح عن المعتقد الديني ناقص وفيه وهم  ،وذلك أن
االعتقاد في هللا والبحث عنه هو ضرورة فطرية طبيعية في اإلنسان ،
وضرورة عقلية وكونية أيضا .هذه الضرورات هي ليست وليدة أحاسيس
وانفعاالت ذاتية وهمية ،وإنما هي ضرورات طبيعية موضوعية تفرض
على اإلنسان نفسها بقوة الفطرة ،والعقل والعلم .فاالعتقاد الديني ليس أمرا
اختلقه اإلنسان ،وإنما هو أمر ضروري فرض نفسه على اإلنسان قديما
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وحديثا على المؤمنين والمالحدة معا .بدليل أننا نرى البشر في زماننا كلهم
منشغلين باهلل تعالى فمنهم من يبحث عنه ،ومنهم من وصل إلى اإليمان به
ويدعو إليه ،ومنهم من كفر به وجحده وأنكر وجوده  ،وهم المالحدة من
جهة ،لكنهم من جهة أخرى فهم منشغلون به بإعالن كفرهم به ،ودعوة
الناس إلى الكفر بخالقهم ،ومحاربة الذين يؤمنون به !!!!
واالعت قاد باهلل يصل إليه اإلنسان بواسطة الو حي اإللهي إن و جد ،أو
بالعقل ،أو بالعلم ،أو بكل ذلك ،فتتكاتف تلك الوسائل والمصادر في تقديم
االعتقاد الحق لإلنسان .وأصول هذا االعتقاد تقوم على اإلجابة على األسئلة
ال ُملحــة الــتي تفــرض نفســها علــى اإلنســان إلحاحــا ،وهــي :مــن أيــن أتــى
اإلنسان؟ ،ولماذا أتى؟ ،وما هو مصيره بعد مماته؟ .هذه األسئلة المصيرية
إجابتها موجودة في األديان ،وفي الفلسفات ،ويستطيع العقل البشري أن
يبحث عن إجابات لها بغض النظر أكانت صحيحة أم ال  ،لكن اإلنسان لن
يستطيع أن يصل في ذلك إلى إجابات يقينية قطعية ،ألن اإلجابة عنها بحق
ويقين وقطع ال توجد إلى عند خالق اإلنسان ،وال سبيل إليها إال عن طريق
الو حي ،وال و حي صحيح إال في ال قرآن الكريم .و هذا أمر ثا بت بدليل
القرآن والعقل والعلم ليس هنا موضع تفصيله.
ومن أوهام السواح أيضا ،أنه قال بأن { ظاهرة مؤسسي الديانات من
األفراد هي ظاهرة حديثة نسبيا  ،ومعلوماتنا عنها ال تؤهلنا لمتابعتها إلى ما
وراء القرن السادس قبل الميالد} .قوله هذا ناقص جدا ،وفيه وهم كبير،
وإغفال لحقيقة عظمى ما كان له أن يُغفلها ،وهي ظاهرة األفراد الذين
جاؤوا بدين هللا تعالى ورساالته إلى البشر قبل القرن السادس قبل الميالد
بعشرات القرون ،ووجودهم ثابت بالشرع والتاريخ أيضا ،وعلى اقل تقدير
ال يوجد دليل تاريخي صحيح ينفي وجودهم؛ فكان يجب على السواح أن
يُ شير إليهم ،ألن العلم يفرض عليه ذلك بغض النظر عن موقفه منهم .
وهؤالء األنبياء عليهم السالم ،هم أفراد جاؤوا بدين هللا  ،ويرجع زمانهم
منذ آدم عليه السالم وإلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق-عليهم السالم -ومن
جاء بعدهم من األنبياء وهؤالء عاشوا قديما ألن إبراهيم عليه السالم يعود
زمانه إلى نحو القرن  18قبل الميالد  .ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى:
ث ّ ُ النَّي ِب ِيّ ينَ ُمبَ ّ
احدَة ً فَبَعَ َ
ش ِِرينَ َو ُم نذ ِِرينَ َوأ َ نزَ َل َمعَ ُه ُم
اس أ ُ َّيمةً َو ِ
{ َكانَ النَّي ُ
اختَلَفُواْ فِ ي ِه َو َما ْ
اس فِي َما ْ
ف فِ ي ِه ِإالَّي الَّيذِينَ
ق ِليَ ْح ُك َم بَيْنَ النَّي ِ
ْال ِكت َ َ
اختَلَ َ
اب ِب ْال َح ّ ِ
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اختَلَفُواْ
أُوتُوهُ ِمن بَ ْع ِد َما َجاءتْ ُه ُم ْالبَ ِيّنَاتُ بَ ْغ يا ً بَ ْينَ ُه ْم فَ َهدَى ّ ُ الَّيذِينَ آ َمنُواْ ِل َما ْ
ص َراطٍ ُّمم ْست َ ِق ٍيم [البقــرة :
ق ِبإِ ْذنِ ِه َو ّ ُ يَ ْهدِي َمن يَشَا ُء ِإلَى ِ
فِيــ ِه ِمنَ ْال َح ّ ِ
.}]213
وأ خيرا  ،إن من أو هام ال سواح أي ضا أ نه ع ندما تك لم عن عال قة
األخـالق بالـدين قال بأن الـدين واألخـالق " { مفهو مان مختلفـان ت مام
االختالف من حيث األصل ،ومتمايزان كل التمايز بالرغم من ما يبدو من
صلتهما الوط يدة  .فا لدين ع بارة عن معت قدات وممار سات تن ظم مو قف
اإلنسان تجاه عالم المقدسات وتزوده برؤية شمولية للكون وموضع اإلنسان
فيه  .أما األخالق فإنها قواعد وممارسات تنظم موقف الفرد من اآلخرين
وسلوك األفراد تجاه بعضهم بعضا وتجاه الجماعة التي ينتمون إليها }.
أقول :واضح من ذلك  ،أن تعريف السواح للدين واألخالق ناقص
وضعيف  ،وفيه وهم وباطل ،وتحريف وتالعب .ألن الدين بمعناه الواسع
والصحيح وبغض النظر عن نوعه فإنه ال يُمكن أن تنفصل األخالق عنه
من جهة ،وال يُمكن من جهة أخرى أن يوجد إنسان وال مجتمع بال دين
بغض النظر أكان صحيحا أم باطال ،سماويا أو أرضيا ،مذهبا أو فلسفة.
وهذا يعني بالضرورة أن لكل شخص أو مجتمع أو دولة أخالقها حسب
دينها  .فاإللحاد دين  ،له أخالق إلحادية ،والعلمانية دين لها أخالق علمانية،
والمارك سية د ين ل ها أ خالق مارك سية ،والبوذ ية د ين ل ها أ خالق بوذ ية،
ووحدة الوجود دين لها أخالق صوفية وحدوية ،وهكذا مع كل األديان،
وينطبق على كل العقائد واالتجاهات الفكرية والفلسفية والمذهبية .وعليه
فـإن كل النـاس يت عاملون مع أنفسـهم واألفـراد والجماعـات بـأخالق هـي
انعكاس ألديانهم ومذاهبهم وفلسفاتهم في كل جوانب الحياة بغض النظر عن
نوعها ،وال ينفع وصفها بأنها قواعد وممارسات لألفراد والمجتمعات ؛ فهي
في النهاية أخالق دينية .وعليه فال أخالق بال دين ،وال دين بال أخالق .وال
يصح أبدا وصفهما بأنهما{ مفهومان مختلفان تمام االختالف من حيث
األصل ،ومتمايزان كل التمايز}  ،إنه وصف باطل ،ألن األخالق هي
بالضرورة انعكاس لدين الفرد والمجتمع بغض النظر عن نوعه .والدين
على تعدده ال يتعلق بالمقدسات فقط ،وإنما يتعلق بكل جوانب حياة اإلنسان
النفسية والعقلية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية  .وباختصار ُمر ّكز إن
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الدين هو عقائد في القلب ،وأفعال في الواقع والمشاعر والفكر ،وعليه
فيستحيل أن تنفصل األخالق عن الدين.
وبذلك يتبين بجالء أن كالم الكاتب فراس السواح عن العالقة بين الدين
واألخالق هو وهم وباطل ،ومحاولة فاشلة وزائفة ،قاله جهال ،أو تعمدا
تصوره للحكم عليه بالبطالن من
وتحريفا لغايات في نفسه من جهة؛ ويكفي
ّ
جهة أخرى .وهو شاهد آخر على كثرة أوهام السواح فيما كتبه عن الدين
نشأة وتعريفا وتاريخا  ،وقد ذكرنا شواهد منها في هذا المبحث ،واتضح
منها فداحة أوهامه وأباطيله ،والراجح أنه وقع فيها تعمدا ال جهال انتصارا
ليدنه وأخالقه.
ثانيا :الزعم بأن اإلسالم تطور كغيره من األديان:
يُالحــظ علــى العلمــانيين البــاحثين فــي األديــان أن الغالــب عليهــم أنهــم
يُ صرون ع لى إصدار أحكام عامة ع لى كل األد يان حتى وإن كا نت ال
تصدق عليها جميعا ،يُصدرونها لغايات ذاتية حسب أهوائهم .من ذلك مثال
أن السواح قال {:ولقد خضعت األديان التوحيدية للتطور والتبدل مثل
غيرها من األديان ،على الرغم من تثبيت عقائدها في كتب ُمقدسة حفظت
نصوصها من التغيير والتبديل .فمسيحية األناجيل وبقية أسفار العهد الجديد
ال تشــبه مســيحية بــولس الرســول الــذي يحمــل لقــب مؤســس المســيحية،
ومسيحية بولس ال تشبه كثيرا مسيحية قانون اإليمان الذي صاغه مجمع
نيقية الذي انعقد في العام  325م  .}...ثم قال { :وفي اإلسالم حصل
التطور على ثالثة محاور ،وهي -1 :الحديث ،أي ما وصل المسلمين من
أقوال الرسول وأفعاله -2.علم التفسير ،أي تفسير ألفاظ ومعاني القرآن
الكريم  -3 .علم الكالم ،وهو علم العقائد اإلسالمية الذي يقابل الالهوت في
الديانة المسيحية.ومن خالل هذه العلوم أحدث العقل اإلسالمي ما يشاء على
اإل سالم من تطو ير وتغ يير ،وت عددت الطوا ئف اإل سالمية  ،و كل طائ فة
تدعي بأنها الصيغة الحقيقية لإلسالم في مقابل بقية الطوائف ،وكلها تدعي
أيضا بأنها تستند إلى القرآن وإلى الحديث الشريف}.
أقـول :أوال  ،نعـم لقــد حــدث تغيـير وتحــريف لليهوديـة والنصـرانية
وغيرهما من األديان،وهذا األمر ثابت بدليل القرآن الكريم الذي ذكرا جانبا
كبيرا من انحرافات أهل الكتاب وتحريفهم لدينهم ،ثم حكم عليهم بسبب ذلك
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ق ِمنَ الَّيذِينَ أُوتُواْ
بأنهم ليسوا على الدين الحق ،بقوله َ ( :والَ يَدِينُونَ دِينَ ْال َح ّ ِ
اب َحتَّيى يُ ْع ُ
صا ِغ ُرونَ [التوبة  .)]29 :وثابت
طواْ ْال ِج ْزيَةَ َ
ْال ِكت َ َ
عن يَ ٍد َو ُه ْم َ
أيضا بدليل الدراسات العلمية الكثيرة ا لتي بينت التغييرات والتحري فات
والتالعبات التي حدثت لليهودية والنصرانية من جهة؛ وأثبتت صدق ما
قاله القرآن الكريم عنهما من جهة أخرى.
وذلك الذي حدث لتلك األديان لم يحدث لإلسالم أبدا ،وزعم السواح
باطل قطعا وفيه تحريف وغش وتدليس .واإلسالم دين واحد  ،وال يوجد
اثنان وال أكثر ،وال يُمكن أن يوجد أكثر من واحد ،ومن يقل بخالف هذا
فهو جاهل أو صاحب هوى .والقرآن الكريم قد وصلنا بالتواتر اإلسنادي،
والتطبيقي ،والمحفوظ  ،والمخطوط  ،ويكفي أن نتذكر أن هللا تعالى تولى
حفظ كتابه،و ليس هنا موضع تفصيله .واإلسالم ال يوجد إال في القرآن
الكريم أوال ،ثم ثانيا في روايات السنة النبوية الصحيحة الموافقة للقرآن
والتابعة له ،والمحكومة به ،والتي ال يُمكن أن تكون َحكما عليه،وال أن
تتقدم عليه أيضا .ألن القرآن هو كتاب هللا المحفوظ والقطعي الثبوت  ،وال
يُمكن لروايات بشرية ظنية أن تتقدم عليه ،وال أن تنسخه  ،حتى وإن كانت
متواترة ،ألن تواترها نسبي ومنقول بروايات بشرية ،وال يُمكن لتواترها ان
يصل في قوته تواتر القرآن وقطعية ثبوته وحفظ هللا له.
ثانيا :إن ما قاله السواح عن تعرض اإلسالم للتبديل والتطور بدعوى
االختالف في الحديث النبوي ،وفي علم التفسير ،وعلم الكالم ليس دليال وال
يصح االعتماد عليه للحكم بتعرض اإلسالم للتغيير والتطور  .ألن ذلك
صنع المــذاهب وال ِف َرق ولـ ـم يصــل إلـ ـى اإلســالم أبــدا وال
االختــالف َ
طوره.وعليه فنحن أمام إسالم القرآن والسنة الصحيحة الموافقة له من
ّ
جهة؛ وأمام مذاهب وفرق إسالمية ليست هي اإلسالم من جهة أخرى .وهي
منها ما هو قريب جدا من اإلسالم ،ومنها ما هو بعيد منه ،ومنها ما هو
بعيد جدا ،ومنها ما هو ليس من اإلسالم أصال ،وليس له منه إال االسم.
وتلك المذاهب ال يصح أبدا أن نعرف بها اإلسالم وال نجعلها حكما عليه،
وإنما اإلسالم هو الحكم عليها  ،ويجب عليها أن تعود إليه وتأخذ به كما
يأمر هو من جهة؛ ويجب عليها من جهة ثانية أن تترك مذاهبها وتراثها
وراء ظهرها عندما تعرض نفسها عليه؛ ويجب عليها من جهة ثالثة أن
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تتخلص من مذاهبها وتراثها نهائيا إذا خالفت اإلسالم .وبما أن األمر كما
ذكرناه فقول السواح زعم باطل وال قيمة له ومردود عليه .
وأما قوله بأن كل المذاهب وال ِفرق تدعي أنها تُمثل اإلسالم وتعتمد
على القرآن والحديث ،فهذا كالم ادعته تلك الفرق ،لكن على السواح أن ال
يكتفي بذكر مزاعمها  ،ويترك األمر إشكاال ُمكرسا معلقا لغايات ُمبيتة؛
وإنما عليه أن يقول الحقيقة ويضع المنهج الصحيح لمعرفة ما هو موافق
لإلسالم وما هو مخالف له .ألنه بما أن تلك المذاهب متناقضة فيما بينها
ومع اإلسالم وتكفر بعضها بعضا ،فال يُمكن أن تكون موافقة لإلسالم،فهي
إما أنها كلها باطلة ،أو صحيحة ،أو بعضها صحيح والباقي باطل .وهنا
يكون ال َح كم والقاضي والفيصل هو القرآن الكريم وحده وليس الروايات
ألن كل طائفة لها رواياتها التي تزعم أنها صحيحة .وهنا يجب الرجوع إلى
القرآن دون خلفيات مذهبية  ،ونعرض عليه المذاهب ونتركه يتكلم ويحكم
عليها بنفسه وحده .وال شك أن القرآن سيُبين لنا ما يوافقه وما ال يوافقه،
وستظهر الحقيقة واضحة جلية ،من هو الموافق لإلسالم ومن المخالف له.
ومن يرفض عرض مذهبه وأفكاره على القرآن الكريم بالمنهج الذي أشرنا
إليه فهو جاهل أو ليس بمسلم .من ذلك مثال  ،فال ِف َرق التي تنفي الصفات
اإللهية أو وتُؤّ ولها عندما تعرض نفسها على القرآن يُخالفها ويبين بطالنها.
وعندما تعرض ال ِف َرق التي تقول باإلمامة ،وتدعي تحريف القرآن ،وتكفر
الصحابة ،فإنها بال شك عندما تعرض عقائدها على القرآن فال شك أنه
سينق ضها ويبطلها وي ضللها و يرفض مذهبها  .هذا هو المنهج ال صحيح
لمعرفة اإلسالم من غير اإلسالم ،وليس ما فعله السواح الذي عمم ودلّس
وأخلط األمر وافترى على اإلسالم .وبذلك يتبين بجالء أن اإلسالم لم يتغير
أبدا ،وأن التغيرات التي أشار إليها السواح هي تطورات حدثت للمذاهب
وال ِف َرق ،وهي تمثل نفسها أوال وال تُمثل اإلسالم إال بقدر موافقتها له ،وال
يُمكن أن تكون هي اإلسالم ،وال اإلسالم تابعا لها.
ثالثا :أوهام في نشأة األساطير وتطورها.
من أو هام ال سواح وأهوا ئه أ نه ع ندما تك لم عن ن شأة األ سطورة ع ند
اإلنسان األول  ،قال { :عندما انتصب اإلنسان على قائمتين رفع رأسه الى
ال سماء ورأى نجوم ها وحر كة كواكب ها  ،وأدار رأ سه في ما حو له فرأى
األرض وتضاريسها ونباتها وحيوانها  ،أرعبته الصواعق  ،وخلبت لبه
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الــرعود والــبروق  ،داهمتــه األعاصــير و الــزالزل والــبراكين والحقتــه
الضواري ،رأى الموت وعاين الحياة  .حيرته األحالم ولم يميزها تماما ً عن
الواقع  ،الغاز في الخارج وأخرى في داخله  .غموض يحيط به أينما توجه
وكيفما أسند رأسه للنوم تعلم استخدام اليدين وصنع األدوات ،وفي لحظات
األمن وزوال الخوف ،كان لدى العقل متسع للتأمل في ذلك كله  .من أين
أتينا ؟ لماذا نعيش ؟ ولماذا نموت ؟ لماذا خلق الكون وكيف ؟ إلى اخر ما
هنالك من أسئلة طرحت نفسها عليه  .كان العقل صفحة بيضاء لم ينقش
عليها شيء  ,و كأنه عضلة لم تألف الحركة خارج نطاق الغريزة  ،وبعد
حدود رد الفعل  ،ومن أداته المتواضعة هذه  ،كان عليه أن يبدأ مغامرة
كبرى مع الكون  ،و قفزة أولى نحو المعرفة  ،فكانت األسطورة  ،وعندما
ي ئس اإلن سان تماما ً من ال سحر  ،كا نت األ سطورة كل شيء له تأمال ته
وحكمته  ،منطقه وأسلوبه في المعرفة  ،أداته األسبق في التفسير والتعليل ،
أدبه وشعره و فنه  ،شرعته وعرفه و قانونه انعكاسا خارجيا لحقائقه
النفسية الداخلية  .فاألسطورة نظام فكري متكامل  ،استوعب قلق االنسان
الوجــودي  ،و توقــه األبــدي لكشــف الغــوامض الــتي يطرحهــا محيطــه ،
واألحاجي التي يتحداه بها التنظيم الكوني المحكم الذي يتحرك ضمنه  ،إنها
بحث عن النظام حيث ال نظام  ،وطرح الجواب على ملحاح السؤال ،
ورسم لوحة متكاملة للوجود  ،لنجد مكاننا فيه ودورنا في إيقاعات الطبيعة .
إنها األداة التي تزودنا بمرشد ودليل في الحياة  ،ومعيار أخالقي في السلوك
,إنها مجمع الحياة الفكرية والروحية لإلنسان القديم }.
أقول :تلك األقوال هي مزاعم وأوهام وأهواء باطلة جملة وتفصيال،
فسر بها السواح حكاية نشأة األسطورة ،بأساطير جديدة توهمها بعقلية
خرافية أسطورية .وتفصيل ذلك أوال :إن تلك المزاعم ال يوجد أي دليل
علمي يؤيدها عقال وال شرعا وال علما ،والسواح لم يذكر أي دليل يثبت
أوهامه ،واكتفي بسرد ظنونه وأساطيره عن نشأة األسطورة عند اإلنسان
األول من دون أي دليل يثبتها.ونحن هنا نطالبه بالشواهد واألدلة التي تثبت
أوهامه وخرافاته ،ويجب عليه أن يأتي بها أو يعترف بأنه تكلم بال علم إن
كان محايدا منصفا من جهة؛ وعليه أن يعلم ويُقر أن مزاعمه ال تصح في
ميزان الوحي والعقل والعلم من جهة أخرى.
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من تلك األوهام أنه أشار إلى إيمانه بحكاية التطور العضوي ،عندما قال:
{ ع ندما انت صب اإلن سان ع لى قائمتين ر فع رأ سه إ لى ال سماء } .هذه
الحكاية هي خرافة باسم العلم اختلقها أهل الضالل واألهواء  ،وهي باطلة
بأدلة كثيرة جدا شرعا وعلما من جهة ،وليس عندها وال دليل واحد صحيح
يُثبتها من جهة أخرى .واإلنسان منذ ظهوره كان إنسانا كامال ،ولم يتطور
من حيوان ،وليس هنا موضع تفصيل نقضها ،وقد سبق لي أن نقضتها في
عدة كتب ،كما نقضها كثير من أهل العلم المعاصرين.
ثم إن السواح شرع في سرد أوهامه وخرافاته عن نشأة األسطورة وكأنه
كان حا ضرا يرى ن شأتها بعين يه ،و من دون أن يؤ يدها بأي دل يل وا حد
صحيح ،وال ضعيف.وبما أنه لم يفعل ذلك فكل ما قاله عن نشأتها مرفوض
ويُعد من أوهامه وخرافاته .ألن العلم يقوم على الدليل الصحيح ،وهو الذي
يُحتج به ،وأما الظنون واألوهام واألهواء فال يحتج بها وال قيمة لها إن
كانت مجردة عن الدليل  ،وال يعجز عنها أحد ،ففي مقدور أي إنسان أن
يتخيل كما تخيل السواح ويختلق أوهاما وأساطير ويعرضها على الناس،
وهذا ليس من العلم في شيء.وليعلم السواح وأمثاله أنهم لن يستطيعوا أن
يأتوا بدليل علمي واحد يثبت مزاعمهم من جهة ،وليعلموا من جهة أخرى
أنهم من ال ُم ضلين ا لذين يصدق عليهم قو له تعالىَ { :ما أ َ ْش َهدت ُّم ُه ْم خ َْلقَ
ضدا ً
س َم َاوا ِ
ال َّي
ع ُ
ت َو ْاأل َ ْر ِ
ض ِلّينَ َ
ض َو َال خ َْلقَ أَنفُ ِس ِه ْم َو َما ُكنــتُ ُمت َّي ِخذَ ْال ُم ِ
[الكهف .} ]51 :
ثانيا :ليس صحيحا أن اإلنسان األول لم يكن يعرف خالقه ،وال الغاية
من خلقه ومصيره الذي ينتظره .إن القول بعدم معرفته لذلك ال دليل عليه،
ألنه ال يوجد دليل يوصلنا إلى معرفة ذلك من جهة ،وبينا من جهة أخرى
في الفصل السابق بدليل العقل والشرع أن اإلنسان األول والبشر األوائل
كانوا ع لى ع لم تام ب خالقهم ودين هم والغا ية من خلق هم وم صيرهم ا لذي
ينتظرهم ،فال نعيد ذكر ذلك هنا.واإلنسان األول والجماعة األولى من البشر
فإن كانوا قليلي التجارب في مجال عمارة األرض ،فإنهم كانوا على علم تام
باهلل ودينه.
وأما حكاية السواح عن مغامرة العقل األولى التي شرع فيها في البحث
عن خالق ال كون وأ صل اإلن سان والغا ية من و جوده ،ف هي خرا فة من
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خرافات السواح وأمثاله،وهي باطلة قطعا ،ألنه ال يوجد دليل يُثبتها ،وألنه
بينا أن اإلنسان األول والبشر األوائل كانوا يعرفون خالقهم ولماذا خلقهم
؟،وبمـاذا أمـرهم؟ .وعليــه فــال يوجــد أي مـبرر لوجــود أو افــتراض تلــك
المغامرة الوهمية.
وأما األساطير التي وصلتنا عن الشعوب القديمة فهي لم تكن مغامرات
للبحث عن خالق الكون وأصل اإلنسان ومهمته في الطبيعة ،وإنما كانت
تسجيال لعقائد وأهواء وأحوال كاتبيها ومجتمعاتهم مع آلهتهم ومع أنفسهم ،
دونوها انطالقا من أديانهم  .فتلك األساطير لم تكن بحثا عن الخالق وال عن
ّ
الدين كما زعم السواح ،ألنهم كانت لهم أديانهم وتاريخهم وقصصهم  ،ولم
يسجل التاريخ وجود أمة بال دين بحكم أن اإلنسان األول والبشر األوائل
كان لهم دينهم ،ومنهم انتقل الدين إلى َخلَفهم بغض النظر عن االنحرافات
الــتي حــدثت فيــه مـن جهـة؛ وســجلوا فــي أســاطيرهم عقائــدهم وأهــواءهم
وطمو حاتهم من ج هة ثان ية .وب ما أن األ مر كذلك فحكا ية م غامرة الع قل
األولى التي اختلقها وتوهمها السواح وقصها على الناس في كتابه ال أصل
لها ،ولم تكن مغامرة كبرى وال صغرى ،وال قفزة نحو المعرفة ،وال كانت
تأسي سا لأل سطورة؛ وإن ما هي و هم من أوها مه وأ سطورة من أ ساطيره
الكثيرة التي تضمنتها كتبه األسطورية!!!! .
ومن أوهام السواح أيضا أنه تكلم عن األسطورة ،فكان مما قاله أنه
وصفها بأنها{ حكاية مقدسة يلعب أدوارها اآللهة و أنصاف اآللهة .أحداثها
ليست مصنوعة أو متخيلة بل وقائع حصلت في األزمنة األولى ,إنها سجل
أفعال اآللهة ,التي أخرجت الكون من لجة العماء ,ووطدت كل شيء قائم .
ووضعت صيغة أولى لكل األمور الجارية في عالم البشر .فهي معتقد
راسخ ,الكفر به فقدان الفرد لكل القيم التي تشده إلى جماعته و ثقافته
وفقدان المعنى في الحياة }.
أقول :إن السواح عرض معنى األسطورة وصفاتها وأثرها وأهميتها
بأسلوب ت قريري وكأنها حقي قة علمية بكل مضامينها .و هذا أسلوب فيه
تضليل للناس وتحريف للحقيقية ،ألنه كان عليه أن يعرضها بصيغة الناقل
ال المقرر ،وهو نفسه ال يؤمن بما قاله .فكان عليه أن يقول مثال :يظهر من
األساطير أن الناس كانوا يعتقدون بصحتها ،وانه كان عليهم أن يؤمنوا  .أو
يقول :يبدو من األسطورة أنه كانت لها سلطة حقيقية على الناس الذين
ظهرت فيهم األسطور ،فكانوا يصدقون بكل ما ورد فيها .لكن السواح لم
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يفعل ذلك ،فقد عرض كالمه وكأن ما ورد في األسطورة هو حقيقة علمية ،
ويجب اإليمان بها!!!! .والشك أن الحقيقة ليست كذلك ،فبغض النظر عن
مواقف الناس منها إيمانا بها أو رفضا لها ،فمضمون ذلك الكالم باطل
قطعا جملة وتفصيال ،وال قيمة له في الحقيقة بميزان الوحي والعقل والعلم.
علما بأن ذلك الوصف لألسطورة ليس وصفا أبديا وال ضروريا لها،
بحكم أن األسطورة لها أشكال ومواضيع كثيرة ومتنوعة تتكيف وتتشكل
حسب ظروف وأحوال ُكتابها .ويشهد التاريخ والواقع ،أن األسطورة قد ترد
في أسلوب فلسفي ،أو ديني ،أو أدبي ،أو حتى علمي كما هو حال كثير من
األساطير في عصرنا الحالي التي تسترت فيه بالعلم.
ومن أوهام السواح أيضا أنه عندما تكلم عما قالته بعض األساطير عن
صدور األشياء من المياه األولى قال { :أما صدور األشياء عن المياه
األو لى ،فال يبتعد عن االكت شافات العلم ية الحدي ثة المتعل قة بن شأة الح ياة
وتطورها من البحر } .
أقول :إن قوله بأن االكتشافات العلمية أثبتت نشأة الحياة وتطورها من
البحر،هو أمر لم يحدث إلى اليوم ،ولم يثبت ذلك علميا باألدلة الحفرية وال
في المخابر  ،وال في الواقع الذي نراه .وكل ما قيل عن نشأة الحياة في
األوسـاط العلميـة إلـى اليـوم هـو تفسـيرات قا مت علـى الظنـون واألوهـام
واألهواء ،خاصة ما قاله التطوريون ،فقد مارسوا مختلف أنواع التحريف
والتضليل لتأييد قولهم بخرافة نشأة الحياة في البحر وتطورها عضويا .هذه
المزاعم واألهواء ال تختلف عن أساطير األولين وال ينفعها تسترها بالعلم
زورا وبهتانا .والشيء المؤكد قطعا أن اإلنسان إلى اليوم ما زال يبحث عن
لغز الحياة  :ظهورا وتنوعا ،ولم يصل إليه ،ولو وصل إليه ألقام الماديون
الدنيا ولم يُقعدوها ،مما يُؤكد أن ما قاله السواح ليس بصحيح.
ومن أوهام السواح ،أنه عندما تكلم عن الميالد المائي للكون حسب ما
ورد في األساطير ،زعم أن القرآن الكريم هو أيضا قال بذلك الميالد،
ف قال" {:تث بت ل نا هذه األ ساطير ال سومرية تقال يد بق يت سائدة فى الفكر
األ سطوري لح ضارات المنطقـة والح ضارات األخـرى المجـاورة .فف كرة
الميالد المائي تتكرر فيما بعد فى األساطير البابلية التى تحكى عن والدة
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الكــون مــن الميــاه االولــى "تعامــة" المقابلــة ل " نمــو" الســومرية .وفــى
األسطورة السورية نجد " يم" المياه األولى وقد انتصر عليه اإلله بعل
وشرع بعد انتصاره تنظيم العالم .وفى األسطورة المصرية كان " رع" أول
إله يخرج من المياه األولى وهو الذى أنجب فيما بعد بقية اآللهة  .وفى
األسطورة اإلغريقية نجد " اوقيانوس " هو المياه األولى  ،واإلله البدئي
الذي نشأ عنه الكون والحياة .وفى التوراة العبرانية أيضا نجد المياه األولى
وروح ا لرب فوقها ق بل التكوين " وكا نت األرض خر بة وخال ية وروح
الرب يرف فوق وجه الماء" التكوين .كما أثبت لنا القرآن الكريم وهو نهاية
الوحي الذي ابتدأ بسيدنا آدم وجود المياه البدئية إذ قالُ َ { :ه َو الَّيذِي َخلَق
ع ْر ُ
علَى ْال َماء }،و{" َو َجعَ ْلنَا ِمنَ
س َم َاوا ِ
ال َّي
شهُ َ
ض فِي ِست َّي ِة أَي ٍَّيام َو َكانَ َ
ت َواأل َ ْر َ
ي ٍ أَفَ َال يُؤْ ِمنُونَ [األنبياء . } " ]30 :
ْال َماء ُك َّيل َ
ش ْيءٍ َح ّ
.

أقول :إن السواح عمم حكمه المتعلق بالخلق األسطوري للكون كما ورد
في األ ساطير  ،وجع له ينط بق أي ضا ع لى ال قرآن ال كريم ،وألح قه بت لك
األســاطير بطريقــة تحريفيــة مكشــوفة .وبــذلك فهـو قــد مـارس التحــريف
واالنتقاء واإلغفال في تعامله مع القرآن ،وزعم أن القرآن يقول بالميالد
المائي للكون موافقا لما قالته تلك األساطير  .فعل ذلك عمدا لغايات في
نفسه ،وال يشفع للسواح قوله " :كما أثبت لنا القرآن الكريم وهو نهاية
الوحي الذي ابتدأ بسيدنا آدم " ،قاله للتأثير على القارئ ويُوحي إليه بأنه
يُعظم القرآن ويُبجله .وهو قد فعل ذلك تقية وذرا للرماد في العيون ،وإال ما
خالف القرآن هنا وفي مواضع كثيرة جدا في كتبه وقد بينا جانبا منها في
كتابنا هذا .والحقيقة أن القرآن الكريم لم يقل أبدا بالميالد المائي للكون وال
بأزلية المادة؛ وإنما ذكر أن مخلوقات كانت موجودة قبل خلق كوننا هذا،
منها العرش والماء ،والعرش كان على الماء ،ولم يقل أبدا أن كوننا هذا
ميالده من الماء ،فال هو ُخلق من الماء ،وال ُخلق فيه ،وإنما الماء نفسه من
ضمن مخلوقات الكون ،وقد ظهر بعد خلق السموات واألرض  .والكون في
القرآن ُخ لق خلقا من العدم ولم يُخلق من الماء وال من مادة أخرى .وإنما
السواح هو الذي وجه اآلية حسب هواه من جهة ،ولم يذكر من جهة أخرى
اآليات التي تكلمت عن بداية خلق الكون ،ومراحل تكونه ومنها خلق
الماء ،الذي جعل هللا منه كل شيء حي .والحقيقة أن القرآن ذكر مراحل
خلق الكون كما يأتي:
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أوال  :إن هللا تعالى هو خالق كل شيء ،وأنه إذا أراد أمرا فيقل له كن
فيكون ،يخلقه من عدم ،أو من مادة سابقة له ،وكل الموجودات من خلق هللا.
علَى
فال إله إال هو وال خالق سواه .قال تعالىَّ { :ي ُ خَا ِل ُق ُك ِّل َ
ش ْيءٍ َو ُه َو َ
ض َولَ ْم
ُك ِّل َ
س َم َاوا ِ
ش ْيءٍ َو ِك ي ٌل [الزمر ،} ]62 :و{ الَّيذِي لَهُ ُم ْلكُ ال َّي
ت َو ْاأل َ ْر ِ
ش ْيءٍ فَقَد ََّيرهُ ت َ ْقدِيرا ً
يَت َّي ِخ ْذ َولَدا ً َولَ ْم يَ ُكن لَّيهُ ش َِر ٌ
يك فِي ْال ُم ْل ِك َو َخلَقَ ُك َّيل َ
شيْئا ً أ َ ْن يَقُو َل لَهُ ُك ْن فَيَ ُك ُ
ون [ يس :
[الفرقان ،} ]2 :و{ ِإنَّي َما أ َ ْم ُرهُ ِإذَا أ َ َرادَ َ
.} ]82
ثانيا :إن هللا تعالى بدأ خلق الكون من الرتق ،ثم الفتق  ،وليس من الماء ،
ض َكانَتَا َرتْقــا ً
س َم َاوا ِ
قــال تعــالى{ :أ َ َولَ ْم يَ َر الَّيذِينَ َكفَ ُروا أ َ َّين ال َّي
ت َو ْاأل َ ْر َ
ي ٍ أَفَ َال يُؤْ ِمنُونَ [األنبياء .}]30 :
فَفَت َ ْقنَا ُه َما َو َجعَ ْلنَا ِمنَ ْال َماء ُك َّيل َ
ش ْيءٍ َح ّ
ثالثا :تأتي بعد ذلك المرحلة الغازية  ،وفيها تم خلق وتسوية السموات
ي دُخ ٌ
َان فَقَا َل لَ َها
بمكوناتهــا ،قــال تعــالى { :ث ُ َّيم ا ْست َ َوى ِإلَى ال َّي
س َماء َو ِه َ
ط ْو عا ً أ َ ْو َك ْر ها ً قَالَتَا أَت َ ْينَا َ
ض اِئْ ِتيَا َ
س َم َاوا ٍ
ت ِفي
َو ِل ْأل َ ْر ِ
طا ِئ ِعينَ ،فَقَ َ
س ْب َع َ
ضا ُه َّين َ
صابِي َح َو ِح ْفظا ً ذَ ِل َك
س َماء أ َ ْم َرهَا َوزَ يَّينَّيا ال َّي
يَ ْو َمي ِْن َوأ َ ْو َحى فِي ُك ِّل َ
س َماء الدُّم ْنيَا بِ َم َ
ار آيَتَي ِْن
ت َ ْقد ُ
يز ْالعَ ِليـ ِـم [فصــلت  ،} ]11 :و{ َو َجعَ ْلنَا اللَّي ْي َل َوالنَّي َه َ
ِير ْالعَ ِز ِ
ضالً ِ ّمن َّير ِبّ ُك ْم َو ِلت َ ْعلَ ُمواْ
ْص َرة ً ِلت َ ْبتَغُواْ فَ ْ
ار ُمب ِ
فَ َم َح ْونَا آيَةَ اللَّي ْي ِل َو َجعَ ْلنَا آيَةَ النَّي َه ِ
صيالً [اإلسراء .} ]12 :
اب َو ُك َّيل َ
عدَدَ ال ِ ّ
ش ْيءٍ فَ َّي
َ
س َ
ص ْلنَاهُ ت َ ْف ِ
سنِينَ َو ْال ِح َ
رابعا:تهيئة األرض لتكون مناسبة الستقبال اإلنسان والكائنات األخرى
ار َك فِي َها
ي ِمن فَ ْوقِ َها َوبَ َ
التي ستعيش عليها ،قال تعالىَ { :و َجعَ َل فِي َها َر َوا ِس َ
سائِ ِلينَ [فصلت {،}]10 :فمحونا
س َواء ِلّل َّي
َوقَد ََّير فِي َها أ َ ْق َوات َ َها فِي أ َ ْربَعَ ِة أَي ٍَّيام َ
آية} .وفي هذه المرحلة ظهر الماء على األرض  ،ثم بعد ذلك خلق هللا
تعالى النباتات والحيوانات واإلنسان حسب زمن كل نوع ،وحسب العصر
الذي سيُخلق فيه ،قال تعالىَ { :و َّي ُ َخلَقَ ُك َّيل دَابَّي ٍة ِمن َّيماء فَ ِم ْن ُهم َّيمن يَ ْمشِي
علَى بَ ْ
علَى أ َ ْربَ ٍع يَ ْخلُ ُق
علَى ِر ْجلَي ِْن َو ِم ْن ُهم َّيمن يَ ْمشِي َ
ط ِن ِه َو ِم ْن ُهم َّيمن يَ ْمشِي َ
َ
ِير [النور  .}]45 :واضح مما ذكرناه
علَى ُك ِّل َ
ش ْيءٍ قَد ٌ
َّي ُ َما يَشَا ُء إِ َّين َّي َ َ
عن خلق الكون في القرآن انه ليس كما زعم السواح الذي تعامل مع آيات
الخلق في القرآن بهوى وتحريف وانتقائية ليُلحق القرآن بما قالته األساطير،
فعل ذلك عن سابق إصرار وترصد انتصارا لدينه وهواه .
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ومن مغالطات السواح وأوهامه أنه عندما تكلم عن قول األساطير عن
اتحاد السماء واألرض وفصلهما بفعل اآللهة ،ألحق ما قاله القرآن عن خلق
السموات واألرض باألساطير وسوى بينه وبين بينها في ذلك األمر .فكان
م ما قا له { :و كذلك في ما يتع لق بف كرة ل قاح ال سماء واألرض المت حدتين
والفصل بينهما فيما بعد .ففي األسطورة المصرية نجد “جيب” إله األرض
و”نوت” آلهة السماء تزوجا بعضهما سرا ً دون إذن “رع” فأرسل لهما إله
الهواء “شو” الذي أبعدهما عن بعض عنوة .وفي األسطورة اإلغريقية نجد
“جيـا” األرض األم األولـى ،تلـد نظيرهـا “أورانـوس” إلـه السـماء الـذي
يغطيها من كل الجوانب وتتحد به لتلد جميع اآللهة ،ويتم التفريق بينهما
ع نوة .و في األ سطورة البابل ية ي قوم اإل له “ مردوخ” ب شطر ج سد اآلل هة
“تعا مة” الم ياه األو لى إ لى ن صفين فيرفع األو لى سماء ،ويب سط ال ثاني
أرضا ً .وفي األسطورة التوراتية يقوم إله العبرانيين “يهوه” أيضا ً بفصل
المياه األولى إلى شطرين رفع األولى إلى سماء وبسط الثاني الذي تجمع
ماؤه في جانب ،وبرزت منه اليابسة في جانب آخر .وأخيرا ً ذكر لنا القرآن
الكريم واقعة فصل السماء عن األرض بقوله{ " :أ َ َولَ ْم يَ َر الَّيذِينَ َكفَ ُروا أ َ َّين
ي ٍ أَفَ َال
ض َكانَتَا َرتْقا ً فَفَت َ ْقنَا ُه َما َو َجعَ ْلنَا ِمنَ ْال َماء ُك َّيل َ
س َم َاوا ِ
ال َّي
ت َو ْاأل َ ْر َ
ش ْيءٍ َح ّ
يُؤْ ِمنُونَ [األنبياء . } " }]30 :
أقول :أوال ،واضح من كالم السواح أنه يتعمد التحريف والتالعب إتباعا
ألهوائه وأوهامه ،وهو ُم صر عليها عن سابق إصرار وترصد من أجل
الطعــن فــي القــرآن وتشــويهه وإلحاقــه باألســاطير فيمــا قالتــه عــن فصــل
الســموات واألرض .والحقيقــة إن مــا قالــه الســواح عــن فصــل الســموات
واألرض في القرآن وإلحاقه باألساطير وسكوته عن مخالفة القرآن لها،
وتفوقه عليها  ،بل والمعجزات العلمية التي تضمنها عن خلق الكون ،كل
ذلك يشهد بأن السواح باحث متعصب للباطل ،وليس محايدا وال نزيها فيما
قاله عن القرآن الكريم.
ثانيا :إن مما يُبطل مزاعم السواح ويكشف تحريفه وتدليسه فيما قاله عن
ال قرآن وإخ فاء حقائ قه العلم ية ،وإ صراره ع لى الحا قه باأل ساطير زورا
وبهتانا هو أن القرآن الكريم لم يقل بأن السموات واألرض ُخلقتا باتحاد
تكو نا من الفصل بين المياه األولى؛ وإنما
إلهين ثم تم بالفصل بينهما ،وال ّ
ذكر بصراحة أنه تم خلق السموات واألرض بعد عدم ُ ،خلقتا أوال من مادة
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واحــدة ســماها القــرآن رتقــا ،ثــم فتقهمــا وفصــلهما وبــذلك تكـ ّـون الــدخان-
الغازات ، -ثم جاءت المراحل األخرى كما بيناها في الوهم السابق .وهذا
الذي قاله القرآن مختلف تماما عما ذكرته تلك األساطير من أوهام وأباطيل
ومهازل من جهة؛ ويتفق من جهة أخرى مع ما يقوله العلم المعاصر فيما
قالــه عــن خلــق الكــون كقولــه بنظريــة االنفجــار العظيــم ،ومــرور الكــون
بمراحل ،كالمرحلة الغازية ،ثم الملتهبة ،وانطفاء الكواكب  ،وبقاء النجوم
ملتهبة ،ومرور األرض بأزمنة جيولوجية ،وكل هذه المعطيات أشار إليها
القــرآن الكـريم بإشــارات علميــة معجــزة رائعـة مذهلــة ال وجــود لهـا فــي
األساطير وال في الكتب المقدسة  .وهذه الحقائق توجد كتب كثيرة شرحتها
بعلم ية ومو ضوعية ،ل يس ه نا مو ضع تف صيلها ،ل كن ال سواح المتع صب
للباطل أغفل كل ذلك وجعله وراء ظهره  ،ومارس التحريف واإلغفال
لطمس حقائق القرآن والحاقه باألساطير انتصارا ألوهامه وأهوائه!!!!.
ومن أوهام السواح أيضا أنه قال{ :واألسطورة السومرية المتعلقة بخلق
اإلنسان ،هي أول أسطورة خطتها يد اإلنسان عن هذا الموضوع .وعلى
منوالها جرت أساطير المنطقة ،والمناطق المجاورة ،التي استمدت منها
عنا صرها األساسـية ،خصو صا ف كرة ت كوين اإلنسـان من طيـن ،وف كرة
تصوير اإلنسان على صورة آلهة} .
أقول :أوال ،ذلك القول زعم باطل وكالم بال علم  ،وال يصح قوله بذلك
األسلوب  .كان يجب عليه أن ال يجزم وإنما يجعله قوال احتماليا معلقا .ال
يصح قوله ألنه بما أن اإلنسان السومري سبقه بشر آخرون ،وعاصروه
أيضا في مناطق أخرى من العالم ،وكانت لهم حضارات راقية أيضا؛ فقوله
ال يصح إال بأدلة علمية تُثبته .ولذلك ال يصح أبدا القول بأن األسطورة
الســومرية فــي خلــق اإلنســان هــي أول أســطورة كتبهـا اإلنســان فــي هــذا
الموضوع .وال يصح ذلك إال بعد التأكد باألدلة العلمية بعد البحث الشامل
والدقيق عن األساطير التي تكلمت عن خلق اإلنسان؛ على أن يشمل ذلك
البحث كل األرض ظاهرا وباطنا .وبما أن ذلك لم يحدث وال فعله السواح
وال هو في مقدوره أن يقوم به فمن الممكن جدا أنه قد ُكتبت أساطير كثيرة
عن خلق اإلنسان وغيره قبل األسطورة السومرية ،أو في نفس العصر.
وعليه فكالم السواح هو من أوهامه وأهوائه وليس من العلم وال من العقل
في شيء .فكان عليه أن ال يصدر حكما قطعيا تأييدا لزعمه ،وإنما يقول
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مثال :ربما كانت األسطورة السومرية أول أسطورة تتعلق بخلق اإلنسان .آو
يقول :إن األسطورة السومرية هي أول أسطورة تم اكتشافها من أساطير
الب شر .أو ي قول :إ لى ال يوم لم تكت شف أ ساطير جد يدة سبقت األ سطورة
السومرية .فذلك الحكم القطعي هو شاهد على السواح انه تكلم بال علم
انتصارا ألوهامه وأهوائه.
ثانيا :ونفس ذلك األمر ينطبق على ما قال السواح عن فكرة خلق
اإلن سان من ط ين  .ألن هذه الف كرة أو الم بدأ لي ست خا صة باأل سطورة
السومرية ،فمن الممكن جدا أنه قد سبقتها أساطير أخرى تكلمت عن فكرة
خلق اإلنسان من طين  .بما أنه لم يثبت أن األسطورة السومرية ليست هي
أول األساطير فال يصح القول بما قاله السواح عن خلق اإلنسان من طين.
ومما يُبطل زعمه أنه من الثابت شرعا أن خلق اإلنسان من طين معروف
عند أول إنسان وأوالده وهو آدم عليه السالم ،ثم عند األنبياء وأتباعهم قبل
السومريين وبعدهم .واضح من ذلك أن السواح تكلم بهواه  ،ولم يتكلم بعلم
وال شرع ،وال بعقل صريح.
ومن أوهام السواح أيضا  :انه عندما عرض أسطورة تتعلق بخلق
الكون أشار إلى أنها لم تقل أن الكون الحالي خلق من عدم وإنما ُخ لق من
مادة سابقة ،هي الماء ،ثم قال { :إن فكرة انبثاق الوجود الحالي من وجود
سابق له ،تتخلل فكر المنطقة ،وتميز كل التأمالت الخاصة بالتكوين ،كما
نجد في سفر التكوين العبراني{ في البدء خلق الرب السموات واألرض.
وكانت األرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الرب يرف
فوق و جه الم ياه } وإ لى يوم نا هذا ،لم يق بل الع لم ال حديث ف كرة ال عدم
المطلق ،فكل نظريات التكوين العلمية تتحدث عن نشوء الكون من مادة ما
بدئية ،ووجود ما سابق .كما أثبت القرآن الكريم فكرة الوجود السابق على
ض فِي ِست َّي ِة أَي ٍَّيام َو َكانَ
س َم َاوا ِ
الخلق عندما قال { َو ُه َو الَّيذِي َخلَق ال َّي
ت َواأل َ ْر َ
ع ْر ُ
ت ِإنَّي ُكم َّيم ْبعُوثُونَ ِمن بَ ْع ِد
ع َمالً َولَ ِئن قُ ْل َ
س ُن َ
شهُ َ
َ
علَى ْال َماء ِليَ ْبلُ َو ُك ْم أَيُّم ُك ْم أ َ ْح َ
ت لَيَقُولَ َّين الَّيذِينَ َكفَ ُرواْ إِ ْن هَـذَا إِالَّي ِس ْح ٌر ُّممبِ ٌ
ين [ هود . } ]7 :كما أشار
ْال َم ْو ِ
محمد (ص) في الحديث الشريف إلى نفس الموضوع عندما أجاب على
سؤال :أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ فقال :كان في عماء -،والعماء هو
الغيم الرقيق الذي يحول بين الناظر وبين الشمس. }-
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أقول :تضمن ذلك القول أوهاما وأخطاء ،منها أوال ،إن القرآن الكريم
تكلم عن الخلق بشكل واضح ،وحدد معناه .وتفصيل ذلك هو أن معنى
عبارة " الخ َْلق"  ،مأخوذ من فعلَ :خلَقَ ،يَخلُ ُق  ،وهو فعل من أفعال هللا
تعالى ،فهو الخالق والخالق وال يتصف بفعل الخلق على الحقيقة إال هللا
تعالى ،لقوله تعالى(( :بَلَى َو ُه َو ْالخ َّيَال ُق ْالعَ ِل ي ُم)( يس ،))81 :و((ذَ ِل ُك ُم َّي ُ
ش ْيءٍ َّيال إِلَهَ إِ َّيال ُه َو فَأَنَّيى تُؤْ فَ ُكونَ )(غافر ، ))62 :و((يَا أَيُّم َها
َربُّم ُك ْم خَا ِل ُق ُك ِّل َ
ق َ
اء
اس ا ْذ ُك ُروا نِ ْع َم َ
غي ُْر َّي ِ يَ ْر ُزقُ ُكم ِ ّمنَ ال َّي
س َم ِ
النَّي ُ
ت َّي ِ َ
علَ ْي ُك ْم ه َْل ِم ْن خَا ِل ٍ
عونَ ِمن
ض َال ِإلَهَ ِإ َّيال ُه َو فَأَنَّيى تُؤْ فَ ُكونَ ( فاطر ،)) 3 :و(( َوالَّيذِينَ يَ ْد ُ
َو ْاأل َ ْر ِ
شيْئا ً َو ُه ْم يُ ْخلَقُونَ [النحل ،))]20 :و(( َوات َّي َخذُوا ِمن دُونِ ِه
ُون ّ ِ الَ يَ ْخلُقُونَ َ
د ِ
شيْئا ً َو ُه ْم يُ ْخلَقُونَ [الفرقان .))]3 :
آ ِل َهةً َّيال يَ ْخلُقُونَ َ
واضح من تلك اآليات المتعلقة بفعل الخ َْلق أنه يعنى إيجاد الشيء بعد
أن لم يكن موجودا  ،إما من عدم أو من مادة كانت مخلوقة من قبل .بدليل
شيْئا ً أ َ ْن يَقُو َل لَهُ ُك ْن فَيَ ُك ُ
ون ( يس ،))82 :
قوله تعالىِ (( :إنَّي َما أ َ ْم ُرهُ ِإذَا أ َ َرادَ َ
علَى
س َم َاوا ِ
و((الَّيذِي َخلَقَ ال َّي
ض َو َما بَ ْينَ ُه َما فِي ِست َّي ِة أَي ٍَّيام ث ُ َّيم ا ْست َ َوى َ
ت َو ْاأل َ ْر َ
الر ْح َم ُن فَاسْأ َ ْل بِ ِه َخبِيرا ً)(الفرقان  ،))59 :فلم يقل أنه سبحانه خلقها
ْالعَ ْر ِش َّي
من مادة كانت مخلوقة ،لكنه عندما تكلم عن الكائنات الحية التي خلقها بعد
خلق الكون من عدم كالحيوان واإلنسان والجن فإنه أشار إلى انه خلقها من
مادة كانت مخلوقة من قبل ،فقالَ (( :و َّي ُ َخلَقَ ُك َّيل دَابَّي ٍة ِمن َّيماء فَ ِم ْن ُهم َّيمن
علَى بَ ْ
علَى أ َ ْربَ ٍع
علَى ِر ْجلَي ِْن َو ِم ْن ُهم َّيمن يَ ْمشِي َ
طنِ ِه َو ِم ْن ُهم َّيمن يَ ْمشِي َ
يَ ْمشِي َ
ِير) (ال نور  ،) )45 :و( (الَّيذِي
علَى ُك ِّل َ
ش ْيءٍ قَد ٌ
يَ ْخلُ ُق َّي ُ َما يَشَا ُء ِإ َّين َّي َ َ
سنَ ُك َّيل َ
ين (السجدة  ،))7 :و(( َو َخلَقَ
اإلن َ
أ َ ْح َ
ان ِمن ِط ٍ
ش ْيءٍ َخلَقَهُ َوبَدَأ َ خ َْلقَ ْ ِ
س ِ
ْال َج َّي
ار)(الرحمن .))15 :
ج ِ ّمن نَّي ٍ
ان ِمن َّيم ِ
ار ٍ
ونفس ذلك المعنى نصت عليه معاجم اللغة ، ،منها قول ابن منظور في
لسان العرب(( :ومن صفات هللا تعالى الخالق والخالَّيق وال تجوز هذه
الصفة باألَلف والالم لغير هللا عز وجل وهو الذي أَوجد األَشياء جميعها بعد
أَن لم تكن موجودة وأَصل الخلق التقدير فهو باعْتبار تقدير ما منه و ُجودُها
ٌ
خالق والخ َْل ُق في كالم العرب ابتِداع
ق التقدير
وباالعتبار ل ِ
إليجا ِد على َو ْف ِ
الشيء على ِم ثال لم يُ سبق ِإليه وكل شيء خلَ قه هللا فهو ُم ْبت َ ِد ئه على غير
سبق إِليه أَال له الخَلق واألَمر تبارك هللا أَحسن الخالقين)).
مثال ُ
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وبما أن األمر كذلك ،فإن القرآن الكريم قد ذكر صراحة أن هللا خلق
الكون  ،ولم يقل أبدا أنه خلقه من مادة سابقة ،وإنما خلقه ابتداء من دون
مادة ،أي أنه خلقه من عدم  .كما أنه لم يقل أنه خلقه من ماء أبدا ،وال له
عالقة بالماء الذي عليه العرش ،وإنما خلقه خلقا خاصا ومر في مراحل
دامت ُمددا طويلة  .وعليه فال يصح إيجاد تشابه كما فعل السواح بين ما
قاله القرآن عن خلق الكون وبين ما ذكرته تلك األساطير والكتاب المقدس.
وعليه فإن القرآن لم يقل أن هللا خلق الكون من مادة سابقة ،وإنما خلقه من
عدم  .وبما أنه سبحانه هو الخالق وال أزلي سواه ،وخالق كل شيء ،فال
شك أنه يخلق من عدم .
ثانيا :إن قول السواح بأن العلم الحديث ال يقبل فكرة الخلق من العدم
المطلق ،فهو ليس صحيحا شرعا كما بيناه أعاله ،وال عقال وال علما .فأما
عقال فإنه ال يُوجد أي مانع عقلي يمنع من أن يخلق الخالق مخلوقاته من
عدم ،فهو أمر ُممكن وليس ُمستحيال  .وبما أنه هو الخالق  ،وعلى كل شيء
قدير  ،فإنه بالضرورة قادر على أن يخلق من عدم و من غيره ،وإال ما كان
خالقا  .وهذا ليس أمرا خرافيا  ،بل أنه أمر معقول وعادي تماما و طبيعي
جدا بأن يكون الخالق قادرا على الخلق من عدم ،و إنما الخرافة هي القول
بأن المعدوم يخلق نفسه  ،أو أن المخلوق قادر على أن يخلق من عدم  .لكن
األمر ُمختلف تماما بالنسبة هلل تعالى ،فإنه سبحانه قادر على الخلق من
عدم ،و إال ما كان خالقا .
وأما علما فإن العلم المعاصر كما أنه قال بخلق العالم وعدم أزليته،
فإن فكرة الخلق من عدم-أي من الشيء -أصبحت هي أيضا لها مكانتها في
علم الفيزياء الحديثة ،وعنها يقول الفيزيائي منصور حسب النبي ((:
وياليتها من نتيجة مذهلة يتحدث عنها علماء الفيزياء اآلن  ،بعدما كانوا
قديما يقولون :إن المادة والطاقة ال تفنى وال تُستحدث ،و هذا صحيح طبعا
في طور التسخير-أي بعد الخلق ، -أما في طور الخلق اإللهي فهناك
قانونان ،أحدهما :كن فيكون من جهة  ،والخلق من عدم من جهة أخرى ))
.والخلق من عدم ال يحتاج مطلقا إلى زمن سابق ألن الزمان هنا هو
افتراض ذهني ال وجود له فيزيائيا عند بداية الخلق  ،و هو ما يُسمى في
الفيزياء الحديثة بأنه (( قفزة كمية في الزمكان دون حاجة لمادة أو طاقة ))
.
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وقال أيضا :أنه يجب التمييز بين الخلق من عدم بال زمن ،والخلق
باألمر اإللهي ال ُمسخر بقوانين ثابتة  ،و هو الخلق من مادة سابقة  ،والخلق
األول ال يتم إال بـ :كن فيكون ،و ال يحتاج لزمان و ال لمادة  ،و ال لطاقة .
فهو خلق من ال شيء في ال زمن ،وعندما يُوجد هذا النوع من الخلق يصبح
خاضعا للنوع الثاني من الخلق الذي هو في طور التسخير الخاضع –في
المكان والزمان -لمقادير محددة ثابتة يدرسها العلماء  .وقال أحد كبار
الفيزيائيين (( :إن لحظة االنفجار العظيم ال تخضع لقوانيننا العادية
الفيزيائية  ،ألنها تُوحي لنا بالخلق من عدم )) .
وذكر الفيزيائي محمد باسل الطائي أن خلق الكون ال يخضع للقانون
األول للديناميكا الحرارية الذي يقول :إن المادة ال تفنى وال تستحدث من
عدم .ألن هذا القانون ال يتعلق بالخالق ،وال ببداية الخلق من عدم ،و(( هذا
القانون صحيح في جميع الحاالت إال في لحظة واحدة هي اللحظة األولى
لخلق الكون  .في هذه اللحظة بالذات تم خرق هذا القانون  ...وهذا ما تقرره
الفيزياء المعاصرة  ...إذن فالخلق حصل من عدم محض  .)) ...فهو قانون
يتع لق بالكون بعد خل قه ومحكوم به .فكان هذا ال قانون من المخلوقات،
يخص المخلوق ال الخالق ،فال اإلنسان وال مخلوق آخر يستطيع أن يخلق
شيئا  ،وإنما الخالق هو الوحيد القادر على الخلق .وهذا القانون شاهد
قطعي على أن الكون خلقه الخالق من عدم .ألن القانون يقول بأن المادة ال
تستحدث من عدم بالنسبة لإلنسان في تعامله مع المادة ،فهو ال يستطيع أن
يفنيها وال أن يستحدثها أو يخلقها من عدم ،لكن بما انه من الثابت علميا أن
الكون ُخلق من عدم عندما حدث االنفجار الكبير والذي بدأ من الصفر ،فهذا
يعني أن الخالق سبحانه وتعالى خلق الكون من عدم ،ولم يخلقه من مادة
موجودة مسبقا.
واضح من ذلك أن األمر ليس كما زعم السواح ،فال القرآن قال بأن
الكون ُخ لق من مادة سابقة ،وال العلم  .واآليات التي استشهد بها على
زعمه ليست كما زعم ،وال العلم المعاصر نفى إمكانية الخلق من عدم،
وإنما قرره وقال به.
وأمــا الحــديث النبــوي الــذي استشــهد بــه الســواح لتأييــد زعمــه فهــو
ضعيف.وكان عليه أن يرجع إلى حديث آخر صحيح يقول فيه النبي -عليه
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الصالة والسالم { : -كان هللا ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء
 ،وكتب في الذكر كل شيء  ،وخلق السموات واألرض .} ...وهذا الحديث
شاهد على أن هللا تعالى يخلق من عدم ،أو من مادة كان قد خلقها سابقا.
بحكم أنه سبحانه كان وال شيء معه .فلماذا السواح لم يرجع إليه ويذكره؟؟،
فهل أهمله ألنه ال يؤيد قوله ،أم كان يجهله؟.
سئل عن سلطة النص الديني
ومن أوهام السواح أيضا أنه عندما ُ
–اإلسالمي وغيره -نفاها مطلقا  ،بقوله { :إن سلطة النص الديني في رأيي
خرافة ،فالسلطة الحقيقية هي للعقل اإلنساني ،وكيفية فهمه للنص  ،النص
المقدس بطبيعته نص إشكالي ألسباب ال أستطيع التوسع بها هنا ،وهذه
اإلشكالية هي التي تستدعي تدخل عقل ال ُمفسر من أجل البحث عن المعاني
الكامنة خلف مواضع اإلشكال وهي كثيرة}.
أقول :ذلك الجواب ال يقوله إال جاهل ،أو جاحد معاند  ،أو صاحب
هوى .ألنه أوال ،من الثابت قطعا أن أي نص مقدس أو غير مقدس له
سلطة ذاتية تأتيه من قائله ومضمونه ومدى قوته وصدقه وتأثيره ،بغض
النظر عن قيمتها وقوتها ،فإن كان ُمحكما واضحا ال يحتمل إال معنى واحدا
يجب على العقل األخذ بمحكمه وال يصح له تحريفه وال التالعب به ،ألنه
ليس من الشرع وال العقل وال العلم ترك محكمه والتالعب به وتحريفه
حسب هوى القارئ .وأما إن كان النص ليس محكما ويحتمل عدة أوجه
فيجب على العقل أن يفهمه على طبيعته فهما صحيحا ويبحث عن وجوهه
المحتملة وال يُحمله ما ليس فيه ،وبهذا المنهج ال توجد إشكاالت في النص
الديني ،وإنما إن وجدت فهي من المفسر ال من النص؛ وفي الحالتين فإن
النص له سلطته الذاتية ويفرضها على القارئ ويجب عليه األخذ بها ،وال
يحق له الخروج عليها .وهذا خالف ما زعمه السواح ،ومن يخالف ذلك
فهو يقرأ النصوص بهواه ومصالحه ومذهبيته وال يقرأها قراءة موضوعية
علمية نزيهة من جهة ،وهو الذي يُ ثير اإلشكاالت بهواه من جهة أخرى.
فزعم ال سواح و هم و هوى وخرا فة  ،ود عوة إ لى التال عب بالن صوص
وتحريفها بدعوى اإلشكاالت من ناحية ،وتناسى من ناحية أخرى أنه هو
نفسه نقض زعمه عندما قال ذلك الزعم  ،فقدمه لنا على أنه حقيقة وليس
خرافة ،مع أن العلم يفرض عليه أن يطبق زعمه على رأيه الذي هو نص
أيضا وليس حقيقة مطلقة .لكنه لم يفعل ذلك ،فقدم لنا رأيه على أن له سلطة
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ونفى السلطة عن النص الديني .فلماذا تكون سلطة النص الديني خرافة،
ويكون نص السواح حقيقة تنقض سلطة النص الديني مع أن لكل نص
سلطته بالضرورة؟؟!!  .إنه التفكير باألهواء واألوهام والظنون انتصارا
للمصالح والمذهبيات!! .
وأما بالنسبة للقرآن الكريم  -وهو المقصود أوال بكالم السواح -فهو
كتاب نصوصه لها سلطتها الذاتية من دون شك ،أتته من قائلها ومضامينها
من ناحية؛ وتضمن من ناحية أخرى آيات محكمات  ،وأخرى متشابهات ،
ات ُّمم ْح َك َم ٌ
اب ِم ْنهُ آيَ ٌ
ب
ات ُه َّين أ ُ ُّمم ْال ِكتَا ِ
ِي أَنزَ َل َ
علَي َْك ْال ِكت َ َ
لقوله تعالىُ { :ه َو الَّيذ َ
َوأُخ َُر ُمتَشَابِ َه ٌ
ات فَأ َ َّيما الَّيذِينَ فــي قُلُوبِ ِه ْم زَ ْي ٌغ فَيَتَّيبِعُونَ َما تَشَابَهَ ِم ْنهُ ا ْبتِغَاء
الرا ِس ُخونَ فِي ْال ِع ْل ِم يَقُولُونَ آ َمنَّيا
ْال ِفتْنَ ِة َوا ْبتِغَاء تَأ ْ ِوي ِل ِه َو َما يَ ْعلَ ُم تَأ ْ ِويلَهُ ِإالَّي ّ ُ َو َّي
ِب ِه ُك ٌّلل ِ ّم ْن ِع ن ِد َر ِبّنَا َو َما يَذَّي َّيك ُر ِإالَّي أ ُ ْولُواْ ْ
ب [آل عمران } ]7 :؛ لكن
األلبَا ِ
سر
القرآن من جهة أخرى لم تبق ُمتشابهاته ُمبهمة ُمغلقة ُملغزة ،وإنما ف ّ
متشــابهاته بمحكماتــه ،فــي نفــس الموضــع أو فــي مواضــع أخــرى.فكانــت
المحصلة أن القرآن الكريم في النهاية هو كله كتاب ُمحكم َحكيم ُمفصل
صل َ ْ
اب أ ُ ْح ِك َم ْ
ت ِمن
ُمبَيّن يفسر نفسه بنفسه .قال تعالى {:الَر ِكت َ ٌ
ت آيَاتُهُ ث ُ َّيم فُ ِ ّ
ع ِز ٌ
اط ُل ِمن بَي ِْن
ير [ هود  ،}]1 :و{ َو ِإنَّيهُ لَ ِكت َ ٌ
يز َال يَأْتِي ِه ْالبَ ِ
اب َ
لَّيد ُْن َح ِك ٍيم َخ ِب ٍ
نز ي ٌل ِ ّم ْن َح ِك ٍيم َح ِم ي ٍد [فصلت  . }]42 :ومع ذلك فإن
يَدَ ْي ِه َو َال ِم ْن خ َْل ِف ِه ت َ ِ
مرضى القلوب وأهل األهواء كالسواح يرفضون فهم القرآن الكريم كما
فســر نفســه بنفســه ،وإنمــا يُصــرون علــى فهمــه بــأهوائهم ومصــالحهم
،فيُمار سون التأو يل الت حريفي لتف سير ال قرآن ح سب أ هوائهم لغا يات في
نفوسهم .
و لذلك فإن اإل شكاالت المزعو مة في ف هم ال قرآن ال كريم هي لي ست
إ شكاالت حقيق ية ،وإن ما هي إ شكاالت ُمتوه مة سببها عدم إت باع المن هج
العلمي الصحيح في فهم القرآن  ،وهو منهج بينه القرآن الكريم بقوله:
ير [الحج :
اس َمن يُ َجا ِد ُل فِي َّي ِ ِبغَي ِْر ِع ْل ٍم َو َال ُهدًى َو َال ِكتَا ٍ
{ َو ِمنَ النَّي ِ
ب ُّممنِ ٍ
 .} ]8ويحدث االنحراف في فهم القرآن إما بممارسة التأويل التحريفي في
التعامل من النصوص الشرعية حسب األهواء والمصالح والمذاهب ،وإما
بسبب ضعف الفهم وقلة العلم .وبما أن األمر كما بيناه فحكاية اإلشكاالت
التي زعمها السواح ال وجود لها في القرآن أبدا ،وإنما هي إشكاالت في
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عقول ونفوس المفسرين المنحرفين عن المنهج السليم في فهم القرآن الكريم
وتفسيره.
ومن أوهام السواح وخرافاته وضالالته ،أنه قال عن األديان ذات
األصل السماوي واألديان الوضعية {:وفي الحقيقة ،إذا آمنَّيا بأن هللا يتصل
بالبشر عن طريق أشخاص مختارين ،الستتبع ذلك إيمانُ نا بأن هللا على
اتصال دائم بالبشر منذ ظهور اإلنسان على األرض – وهذا يذيب الفواصل
بين ما يُدعى ديانات " سماوية" وديانات "وضعية" :فإما أن األديان كلها
سماوية ،وإما أنها وضعية كلها!}.
أقـول :تلـك ال مزاعم هـي من أوهـام والسـواح وأهوائـه ،وهـي تتضـمن
اإلشارة إلى اعتقاد السواح بوحدة الوجود .ألنه أوال ،إن قوله" إذا آمنَّيا بأن
هللا يتصل بالبشر  "...يُوحي بأن السواح ال يؤمن بالنبوة واألنبياء ،وإال ما
فرض ذلك الفرض كمقدمة وانطلق منه وبنى عليه قوله الزائف .كما أن
إيماننا بالنبوة واألنبياء ليس هو أمر بأيدينا ،وال نحن المسؤولون عنه ،وال
أوجدناه نحن ،وإنما هو أمر بيد هللا تعالى يبدأه متى يشاء ،ويوقفه متى
يشاء ،ويجعله فيمن يشاء من عباده المصطفين  ،قال سبحانه ُ ّ { :أ َ ْعلَ ُم
ص َ
َحي ُ
طفَى آدَ َم َونُوحا ً َوآ َل
سالَتَهُ [األنعام ،} ]124 :و{إِ َّين ّ َ ا ْ
ْث يَ ْجعَ ُل ِر َ
علَى ْالعَالَ ِمينَ [آل عمران ،}]33 :و{ َّيما َكانَ ُم َح َّيمدٌ أَبَا
يم َوآ َل ِع ْم َرانَ َ
ِإب َْرا ِه َ
ع ِليما ً
سو َل َّي ِ َوخَات َ َم النَّي ِب ِيّ ينَ َو َكانَ َّي ُ ِب ُك ِّل َ
أ َ َح ٍد ِ ّمن ِ ّر َجا ِل ُك ْم َولَ ِكن َّير ُ
ش ْيءٍ َ
[األحزاب  .}]40 :فأمر النبوة بيد هللا وحده وليس بيد أحد من مخلوقاته :
واختيارا لمن يشاء من عباده ،وال يحق ألحد أن يفرض
ابتدا ًء وانتها ًء،
ً
على هللا رأيه في النبوة وال غيرها كما فعل السواح .وعليه فالنبوة ليست
اتصاال دائما كما زعم السواح ،وإنما هي اتصال مؤقت حسب مشيئة هللا
َص فترة بال ُر سل ب ين عي سى ومح مد عليه ما
وحك مة وعد له ،ول هذا خ ّ
سولُنَا يُبَ ِيّ ُن لَ ُك ْم
ب قَ ْد َجاء ُك ْم َر ُ
الصالة والسالم ،لقوله تعالى{ :يَا أ َ ْه َل ْال ِكتَا ِ
ِير
الر ُ
علَى فَتْ َرةٍ ِ ّمنَ ُّم
ِير فَقَ ْد َجاء ُكم بَش ٌ
َ
ِير َوالَ نَذ ٍ
س ِل أَن تَقُولُواْ َما َجاءنَا ِمن بَش ٍ
ِير [المائدة ،}]19 :ثم بعد ذلك ختم النبوة بخاتم
علَى ُك ِّل َ
ش ْيءٍ قَد ٌ
َونَذ ٌ
ِير َو ّ ُ َ
األنبياء محمد صلى هللا عليه وسلم { َّيما َكانَ ُم َح َّيمدٌ أَبَا أ َ َح ٍد ِ ّمن ِ ّر َجا ِل ُك ْم َولَ ِكن
ع ِليما ً [األحزاب .} ]40 :وبما
سو َل َّي ِ َوخَات َ َم النَّيبِ ِيّينَ َو َكانَ َّي ُ بِ ُك ِّل َ
َّير ُ
ش ْيءٍ َ
أن األمر كذلك ،فال يُمكن أن تكون األديان األرضية -الوضعية -مساوية
للرساالت السماوية ،وال أن تذوب الفوارق بين النوعين ،فهذا زعم باطل
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قطعا .ألن الدين األرضي ليس دينا حقيقيا ،وال هو مقبول عند هللا ،وال هو
وحي إلهي؟ فكالم السواح باطل متهافت زائف مخالف للشرع مخالفة
صريحة بجحود وعناد وتحريف وتدليس.
ثانيا :بما أن األمر كما قررناه  ،وتبين أن زعم السواح باطل مخالف
لـدين هللا  ،وللوا قع الـذي يشـهد بتو قف الرسـاالت السـماوية؛ فل ماذا قالـه
السواح وهو يعلم عدم صحته شرعا وواقعا؟؟  .الراجح أن السواح قال ذلك
ليس انطالقا من شرع وال عقل وال علم ،وإنما انطلق من اعتقاده بوحدة
الوجود ،وتعني أنه ال موجود إال هللا ،وهللا هو الكون والكون هو هللا .وبما
أن األمر كذلك حسب زعم القائلين به فكل ما نراه ويحدث في الطبيعة من
كائنات وأفعال هي أشكال وامتدادات هلل ،بل هي هللا  ،لكنها تظهر للبشر
على أنها كما تراها مخلوقة وقائمة بذاتها ،لكنها ليست كذلك حسب خرافة
وحــدة الوجــود .وانطالقــا مــن هــذه الخرافــة تكــون كــل العقائــد واألديــان
والمذاهب صحيحة ألنها هي هللا ،وال تتغير وال تتحول وال تتوقف .وهذه
الخرافة ال شك أنها باطلة شرعا وعقال وعلما ،لكن الراجح أن السواح
يؤمن بها على طريقة القائلين بوحدة الوجود من صوفية المسلمين كمحي
الدين ابن عربي الذي أثنى عليه الوساح في كثير من كتبه منها ما سبق
ذكره من جهة ،كما أنه ليس هنا موضع مناقشته وبيان بطالن اعتقاده
بخرافة وحدة الوجود من جهة أخرى.
ومن أوهام السواح أيضا أنه قال { :أعتقد أن ك َّيل دين هو طريق
للوصول إلى هللا ،وله بالتالي ،من المشروعية ما لك ِّل دين آخر .ما من دين
يحت كر الحقي قة وآ خر زاغ عن ها؛ و ما االخ تالف ب ين األد يان سوى أ مر
يقتضيه التباين الثقافي بين الجماعات واألمم والشعوب}.
أقول :تلك المزاعم هي من أوهام والسواح وأهوائه ،وال يقولها إال
جاهل ،أو جاحد معاند ،أو صاحب هوي ،وهي تتضمن اإلشارة إلى اعتقاد
السواح بوحدة الوجود .وتفصيل ذلك أوال ،إن قوله بأن كل دين هو طريق
للوصول إلى هللا ،وله من المشروعية ما لغيره من األديان األخرى ،هو
زعم بال دليل  ،وباطل أيضا ،كان يجب عليه أن يقيم الدليل العلمي على
صحة زعمه وال يصح اعتماده على رغباته وظنونه وأهوائه ،فهي ليست
أدلة علمية يُحتكم إليها ،وال يعجز عنها أحد ويُمكن ردها بنفس ذلك المنطق
الذاتي؛ فيُقال مثال :إني أجدي في نفسي وقلبي حقيقة قطعية تقول بأن كل
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األديان باطلة ،إال دين واحد فقط معتبر عند هللا .فهل يستطيع أحد أن ينقض
هذا القول انطالقا من منهج السواح؟؟!! ،طبعا لن يستطيع ،ويصبح في
إمكان أي إنسان أن يحتج بما يجده في قلبه صدقا أو كذبا  .وهذا ليس من
العلم في شيء ،وإنما هو أهواء وأوهام وظنون ،والعلم ال يقوم إال باألدلة
الصحيحة ،من الوحي ،أو العقل ،أو العلم ،أو بكل ذلك .وبما أن األمر
كذلك ،والسواح لم يؤيد زعمه بدليل من الوحي وال العقل وال العلم ،فزعمه
ال يصح .
وبما أن زعم السواح ال يصح االستدالل عليه باالعتقاد الذاتي ال ُم جرد
عن الدليل الصحيح ،فإن زعمه باطل أيضا باألديان نفسها ،فمن الثابت
قطعا أن األديان قديما وحديثا مختلفة فيما بينها في األصول والفروع،
ومتناقضة فيما بينها تناقضات كثيرة جدا .وكل دين ينكر األديان األخرى،
ويكفر من ال يؤمن به ويتوعده بالعقاب الشديد .وبما أنها كذلك فال يُمكن أن
تكون كلها طريقا صحيحا موصال إلى هللا ومقبولة عنده.
ومما يُبطل زعمه أيضا بأن كل دين يُمثل طريقا موصال إلى هللا ،هو أن
القول بذلك وتقريره يحتاج إلى دليل صحيح يُثبت بأن هللا تعالى يقبل كل
األديان وأنه جعلها كلها بأن طريقا موصال إليه .ألنه من المحتمل أن هللا
تعالى ال يقبلها  ،وإنما يقبل فقط الدين الذي ارتضاه وأرسل به رسله .وبما
أن السواح لم يأت بدليل يثبت ذ لك ،واكت في بظنه و هواه ،فزعمه ليس
صحيحا ،ولن يصح إال إذا أتى بدليل صحيح من الشرع ،أو العقل ،أو العلم
يُثبت أن كل دين هو طريق موصل إلى هللا بأمر منه.
ومما يُبطله أيضا انه ال يصح عقال وال شرعا أن هللا تعالى ينزل دينه على
البشر ويُخبرهم بأنه ال يقبل دينا سواه ثم تكون األديان الباطلة مساوية له
ومقبولة عند هللا وتكون طريقا موصال إليه سبحانه وتعالى .وعليه فلو كانت
كل األديان طريقا صحيحا وموصال إلى هللا تعالى فال معنى بأن يرسل
الرسل وينزل عليهم دينه ويأمرهم بتبليغه؛ وبما أنه أنزل دينه وأرسل
األنبياء وأخبرنا بأنه ال يقبل سواه ،ومن كفر بهم فمصيره إلى النار ،فالشك
أن األديان األخرى ليست طريقا موصال إلى هللا وليست مقولة عنده .قال
تعــالىَ ( :و َمن يَ ْبت َ ِغ َ
اإل ْسالَ ِم دِينـا ً فَلَن يُ ْقبَ َل ِم ْنهُ َو ُه َو فِي
اآلخ َرةِ ِمنَ
ِ
غي َْر ِ
اإل ْسالَ ُم َو َما ْ
ف
اختَلَ َ
ْالخَا ِس ِرينَ [آل عمران ، ) ]85 :و( ِإ َّين الدِّينَ ِع ندَ ّ ِ ِ
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اب إِالَّي ِمن بَ ْع ِد َما َجاء ُه ُم ْال ِع ْل ُم بَ ْغيا ً بَ ْينَ ُه ْم َو َمن يَ ْكفُ ْر بِآيَا ِ
ت ِّ
الَّيذِينَ أ ُ ْوتُواْ ْال ِكت َ َ
ب [آل عمران .)]19 :
سا ِ
س ِري ُع ْال ِح َ
فَإِ َّين ّ ِ َ
ثان يا :إن ز عم ال سواح بأ نه ال د ين يحت كر الحقيقـة ،وان كل األد يان
صحيحة ،هو قول با طل قط عا و شاهد عل يه بأ نه يعت قد بو حدة الو جود.
وتفصيل ذلك هو أن كل األديان من جهة الصحة والبطالن هي على ثالثة
احتماالت ال رابع لها :إما أن تكون كلها باطلة ،أو كلها صحيحة ،أو واحد
من ها صحيح .فكون ها كل ها باط لة هذا احت مال ُمم كن  .وأ ما كون ها كل ها
صحيحة ،فهذا مستحيل ،ألن تلك األديان متناقضة فيما بينها في األصول
والفروع وال يُمكن الجمع بينها .وأما وجود دين واحد من بينها صحيح،
فهذا ُممكن أيضا .وهنا يبقى عندنا االحتمال األول والثالث ،وسقط الثاني
الذي قال به السواح .ثم بعد ذلك نقوم بدراسة االحتماليّن اآلخريّن ونقدهما
بميزان العقل والعلم وبكل حياد وتجرد وموضوعية .وستكون النتيجة بدون
شك أن دينا واحدا منها صحيح ،هو دين اإلسالم .وهذا أمر ثابت قطعا ألن
اإل سالم يتفـوق علـى كل األد يان بأ نه د ين العقـل والف طرة والعلـم ،وال
خرافات وال متناقضات وال أخطاء في القرآن الكريم من جهة؛ ويملك كتابا
معجزا مذهال ،ومعجزاته ال نهاية لها في كل مجاالت العلوم ،تحدى هللا به
اإلنس والجن معا على أن يأتوا بمثله فعجزوا وحكم عليهم بالعجز حاال
ومستقبال فلم يستطع إنسان وال جامعة ،وال أمة ،وال شيطان ،وال جن ،أن
يرد على التحدي بأن يأتي بكتاب مثل القرآن الكريم .وهذا األمر أُلفت فيه
كتب كثيرة جدا ليس هنا موضع تفصيله .
وبما أن األمر كذلك ،فال شك أن دين اإلسالم يحتكر الحقيقة والصحة
من دون شك  .ويجب أن يحتكرها ألن الحقيقة الواحدة ال تتعدد وستبقى
واحدة .والحقائق كثيرة ،لكن الحقيقة الواحدة المعينة ال تتعدد وال تتكرر،
واحتواء األديان والمذاهب على حقائق جزئية جانبية ال تجعلها صحيحة
ألن أصولها باطلة وال ينفعها وجود حقائق هامشية بداخلها ،وال يُمكن أن
تصبح صحيحة.
ثالثا :أما قوله " وما االختالف بين األديان سوى أمر يقتضيه التباين
الثقافي بين الجماعات واألمم والشعوب} ، " .فهو زعم باطل وفيه غش
وتدليس وتهوين للتناقضات الكثيرة بين األديان ،والتي ال يُمكن أن تجمع
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بينها ،وال أن تجعلها كلها صحيحة .وزعمه هذا هو مخالفة صريحة لدين
اإلسالم الذي أكد مرارا بأن اإلسالم هو الدين الحق الوحيد والمقبول عند
هللا تعالى ،واألديان األخرى هي أديان زائفة متهافتة غير مقبولة عند هللا
تعالى ،سواء كان أصلها سماويا أو أرضيا  ،فكلها زائفة متهافتة ُمحرفة.
اإل ْسالَ ُم َو َما ْ
اب ِإالَّي ِمن
ف الَّيذِينَ أ ُ ْوتُواْ ْال ِكت َ َ
اختَلَ َ
قال تعالىِ (:إ َّين الدِّينَ ِعندَ ّ ِ ِ
ب
بَ ْع ِد َما َجاء ُه ُم ْال ِع ْل ُم بَ ْغ يا ً بَ ْينَ ُه ْم َو َمن يَ ْكفُ ْر ِبآيَا ِ
سا ِ
س ِري ُع ْال ِح َ
ت ّ ِ فَإِ َّين ّ ِ َ
[آل عمران  ) ]19 :و( َو َمن يَ ْبت َ ِغ َ
اإل ْسالَ ِم دِينا ً فَلَن يُ ْقبَ َل ِم ْنهُ َو ُه َو فِي
غي َْر ِ
ِ
اآلخ َرةِ ِمنَ ْالخَا ِس ِرينَ [آل عمران  ،) ]85 :و( قَاتِلُواْ الَّيذِينَ الَ يُؤْ ِمنُونَ ِبا ّ ِ
ق
َوالَ ِب ْاليَ ْو ِم ِ
اآلخ ِر َوالَ يُ َح ِ ّر ُمونَ َما َح َّير َم ّ ُ َو َر ُ
سولُهُ َوالَ يَدِينُونَ ِد ينَ ْال َح ّ ِ
اب َحتَّيى يُ ْع ُ
صا ِغ ُرونَ [التوبة :
طواْ ْال ِج ْزيَةَ َ
ِمنَ الَّيذِينَ أُوتُواْ ْال ِكت َ َ
عن يَ ٍد َو ُه ْم َ
ب َو ْال ُم ْش ِر ِكينَ ُمنفَ ِ ّك ينَ َحتَّيى
، ) ]29و( لَ ْم يَ ُك ِن الَّيذِينَ َكفَ ُروا ِم ْن أ َ ْه ِل ْال ِكتَا ِ
تَأ ْ ِتيَ ُه ُم ْالبَ ِيّنَةُ [البينة .)]1 :
وبذلك يتبين من تلك المزاعم أنها ليست بصحيحة ،فهي مخالفة للوحي
والعقل والعلم ،لكن السواح قال بها تعمدا ألنه من الراجح جدا أنه يؤمن
بخرافة وجنونية وحدة الوجود ،ومزاعمه تنسجم معها  .ألن تسويته بين
األديان رغم تناقضاتها ومخالفتها للوحي اإللهي – دين اإلسالم ، -وقوله :
" ومــا االختــالف بيــن األديــان ســوى أمــر يقتضــيه التبــاين الثقــافي بيــن
الجماعات واألمم والشعوب} ،يتضمن االعتقاد بوحدة الوجود ،بأن هللا هو
الكون ،والكون هو هللا حسب خرافة وحدة الوجود .وبما أن األمر كذلك
يكون كل ما نراه في الطبيعة وحياة البشر من حق وظلم وفساد كل ذلك
صحيح وسليم ألنه مظهر من مظاهر وحدة الوجود التي هي هللا حسب
خرافة القول بوحدة الوجود !!!!! .
ومن أوهام السواح وضالالته أيضا أنه قال عن الوحي واليهودية
والنصرانية واإلسالم  { :إذا كان الوحي حقيقةً قائمةً بين هللا والناس ،فلماذا
كان على هللا أن ينتظر حتى هذا الوقت المتأخر من تاريخ البشرية لكي
يعلن عن نفسه من خالل ثالثة أديان يحتكر ك ٌّلل منها لنفسه معرفة هللا
الحق؟! إذا كان الوحي حقيقة ،فقد كان هذا الوحي متصالً دون انقطاع،
والب شر جميعًا عرفوا هللا عبر تاريخهم الـديني – كل ثقا فة ب ما يتنا سب
ووضعها في سياق االرتقاء الثقافي .في هذا الموضوع يقول محيي الدين
بن عربي في كتا به ف صوص الح كم إن ك َّيل المع بودات ا لتي تو َّيجه إلي ها
البشر ،في ك ِّل زمان ومكان ،لم تكن في واقع الحال غير "مجا ٍل" ألسماء
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هللا ،وإن التوجه إليها بالعبادة لم يكن إال طريقًا إلى معرفة هللا الحق ،ألن هللا
سانا ً ِإ َّيما
قال في كتابه العزيزَ ( :وقَ َ
ضى َرب َُّمك أَالَّي ت َ ْعبُدُواْ ِإالَّي ِإيَّياهُ َو ِب ْال َوا ِلدَي ِْن ِإ ْح َ
ف َوالَ ت َ ْن َه ْر ُه َما َوقُل لَّي ُه َما
يَ ْبلُغ َّيَن ِعندَ َك ْال ِكبَ َر أ َ َحدُ ُه َما أ َ ْو ِكالَ ُه َما فَالَ تَقُل لَّي ُه َما أ ُ ّ ٍ
قَ ْوالً َك ِريما ً [اإلسراء ، ) ]23 :ولم يقل "وأ َم َر ربك أال تعبدوا إال إياه".
فكل "عبادة" ،والحال هذه ،لغير هللا مآلُها في النهاية إليه " :فإن للحق في
ع ِبدَ غير هللا في
ك ِّل معبود وج ًها يعرفه َمن يعرفه ويجهله َمن يجهله .فما ُ
ك ِّل معبود[ ".ابن عربي ،الفصوص] هذا ما أعنيه بقولي بأن األديان كلَّيها
إما أن تكون سماويةً أو تكون وضعية}.
أقول :تلك أوهام وأهواء ال يقولها إال جاهل  ،أو صاحب هوى ،أو
قائل بوحدة الوجود  .وهي مزاعم زائفة متهافتة تشهد على قائلها بتحريف
وإغفال ما قاله القرآن الكريم وتالعبه به وممارسته االنتقاء في تعامله معه
حسب هواه .
وتفصيل ذلك أوال ،ليس صحيحا أن الوحي اإللهي تأخر وال انقطع ،وال
تمثل فقط – عبر التاريخ -في ثالثة أديان ،فهذا زعم باطل قطعا؛ وإنما
الوحي اإللهي لم ينقطع وال تأخر ،وقد أرسل هللا األنبياء منذ زمن البشر
األولين واستمر إرسالهم بعد اختالفهم وانقسامهم واختالقهم ألديان جديدة،
ومقاومتهم لدين هللا تعالى وتحريفه .وما من أمة إال وخال فيه نذير ،قال
ث ّ ُ النَّيبِ ِيّينَ ُمبَ ّ
احدَة ً فَبَعَ َ
ش ِِرينَ َو ُمنذ ِِرينَ َوأَنزَ َل
اس أ ُ َّيمةً َو ِ
تعالىَ << :كانَ النَّي ُ
ف فِ ي ِه ِإالَّي
اختَلَفُواْ فِ ي ِه َو َما ْ
اس فِي َما ْ
ق ِليَ ْح ُك َم بَيْنَ النَّي ِ
َمعَ ُه ُم ْال ِكت َ َ
اختَلَ َ
اب ِب ْال َح ّ ِ
الَّيذِينَ أُوتُوهُ ِمن بَ ْع ِد َما َجاءتْ ُه ُم ْالبَ ِيّنَاتُ بَ ْغ يا ً بَ ْينَ ُه ْم فَ َهدَى ّ ُ الَّيذِينَ آ َمنُواْ ِل َما
ْ
ص َراطٍ ُّمم ْست َ ِق ٍيم [البقرة :
ق بِإِ ْذنِ ِه َو ّ ُ يَ ْهدِي َمن يَشَا ُء إِلَى ِ
اختَلَفُواْ فِي ِه ِمنَ ْال َح ّ ِ
اجتَنِبُواْ
سوالً أ َ ِن ا ْعبُدُواْ ّ َ َو ْ
، > >]213و< < َولَقَ ْد بَعَثْنَا فِي ُك ِّل أ ُ َّيم ٍة َّير ُ
َّي
الطا ُ
وت فَ ِم ْن ُهم َّيم ْن َهدَى ّ ُ َو ِم ْن ُهم َّيم ْن َحقَّي ْ
ِيرواْ ِفي
غ َ
علَ ْي ِه الضَّياللَةُ فَس ُ
ت َ
ض فَان ُ
عاقِبَةُ ْال ُم َك ِذّبِينَ [النحـل ،> > ]36 :و< < إِنَّيا
األ َ ْر ِ
ْف َكانَ َ
ظ ُرواْ َكي َ
ق بَشِيرا ً َونَذِيرا ً َو ِإن ِ ّم ْن أ ُ َّيم ٍة ِإ َّيال خ َ
ِير [فــاطر:
س ْلن َ
ــال فِي َها نَذ ٌ
أ َ ْر َ
َاك ِب ْال َح ّ ِ
.>>]24
والشاهد على ذلك أيضا أن اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكتاب
السابقين جاءتهم رسل هللا ،لكنهم هم أيضا انحرفوا عن دين هللا ،وحرفوه
وحاربوه ،واتبعوا األقوام الضالين السابقين في رفضهم لدين هللا ومقاومته
وتحري فه واخ تالق أد يان أر ضية .وا لدليل ع لى ذ لك قو له ت عالى للي هود
ق َوالَ تَت َّي ِبعُواْ
ب الَ ت َ ْغلُواْ فِي دِينِ ُك ْم َ
والنصارى << :قُ ْل يَا أ َ ْه َل ْال ِكتَا ِ
غي َْر ْال َح ّ ِ
س ِبي ِل [المائدة
س َواء ال َّي
ضلُّمواْ َك ِثيرا ً َو َ
ضلُّمواْ ِمن قَ ْب ُل َوأ َ َ
أ َ ْه َواء قَ ْو ٍم قَ ْد َ
ضلُّمواْ َ
عن َ
38

عزَ ي ٌْر اب ُْن ّ ِ َوقَالَ ْ
>>]77 :و<< َوقَالَ ِ
ت ْاليَ ُهودُ ُ
ارى ْال َمسِي ُح اب ُْن ّ ِ
ت النَّي َ
ص َ
ضا ِهؤُونَ قَ ْو َل الَّيذِينَ َكفَ ُرواْ ِمن قَ ْب ُل قَاتَلَ ُه ُم ّ ُ أَنَّيى
ذَ ِل َك قَ ْولُ ُهم ِبأ َ ْف َوا ِه ِه ْم يُ َ
يُؤْ فَ ُكونَ [التوبة .>> ]30 :
واضح من تلك اآليات أن مزاعم السواح باطلة زائفة متهافتة ،فلماذا
أغفلها  ،وافترى على هللا وحرف كالمه وهو على علم به ؟؟!! .
ثانيا  :إن استشهاده بما قاله ابن عربي وتأييده له في تفسيره لآلية التي
ذكرها هو عمل باطل متهافت يشهد على صاحبه بالجهل  ،أو الهوى،
أوالقول بوحدة الوجود ،والتحريف المتعمد للقرآن الكريم .ألن اآلية <<
ضى َرب َُّمك أَالَّي ت َ ْعبُدُواْ إِالَّي إِيَّياهُ [اإلســراء  > >]23 :ال تعـني مـا قصــده
َوقَ َ
السواح وابن عربي ،وإنما تعني أن هللا َح َكم وأمر أيضا  .فهي تعني أن هللا
تعالى َح كم على اإلنسان وأمره أن يعبده حسب دينه الذي ارتضاه للناس
وأمر األنبياء بتبليغه ،ونهاه أن يعبده حسب هواه  ،ومن يفعل ذلك فلن يُقبل
منه .واألدلة القرآنية التي تثبت ذلك كثيرة جدا ،منها األمر بعبادة هللا ،كما
علَى بَ ِيّنَ ٍة ِ ّمن َّير ِبّي َو َكذَّي ْبتُم ِب ِه َما ِعنـدِي َما
فــي قولــه تعــالى < <:قُ ْل ِإ ِنّي َ
اص ِلينَ [األن عام :
ت َ ْست َ ْع ِجلُونَ بِ ِه إِ ِن ْال ُح ْك ُم إِالَّي ِ ّ ِ يَقُ ُّم
ص ْال َح َّيق َو ُه َو َخي ُْر ْالفَ ِ
اجتَنِبُواْ
سوالً أ َ ِن ا ْعبُدُواْ ّ َ َو ْ
> > ]57و< < َولَقَ ْد بَعَثْنَا فِي ُك ِّل أ ُ َّيم ٍة َّير ُ
َّي
الطا ُ
وت فَ ِم ْن ُهم َّيم ْن َهدَى ّ ُ َو ِم ْن ُهم َّيم ْن َحقَّي ْ
ِيرواْ فِي
غ َ
علَ ْي ِه الضَّياللَةُ فَس ُ
ت َ
ض فَان ُ
عاقِبَةُ ْال ُم َك ِذّبِينَ [النحل  >> ]36 :و<< َو َمن
األ َ ْر ِ
ْف َكانَ َ
ظ ُرواْ َكي َ
يَ ْبت َ ِغ َ
اآلخ َرةِ ِمنَ ْالخَا ِس ِرينَ [آل
اإل ْسالَ ِم دِينـا ً فَلَن يُ ْقبَ َل ِم ْنهُ َو ُه َو فِي
ِ
غي َْر ِ
عمران .>> ]85 :واضح من تلك اآليات أن زعم السواح وابن عربي
باطل قطعا ،وشاهد عليهما بالتحريف والتدليس من جهة ،وهي من جهة
أخرى أدلة قطعية بأن هللا تعالى لن يقبل عبادة أحد إال إذا كانت على دين
اإلسالم ،الذي هو دين كل األنبياء.
وبذلك يتبين بطالن وزيف وتهافت قول ابن عربي عندما قال << :فكل
"عبادة" ،والحال هذه ،لغير هللا مآلُ ها في النهاية إليه " :فإن للحق في ك ِّل
ع ِبدَ غير هللا في ك ِّل
معبود وج ًها يعرفه َمن يعرفه ويجهله َمن يجهله .فما ُ
معبود .>> ".إنه تحريف صريح صارخ لدين اإلسالم ،فليس صحيحا أن
كل العبادات مآلها في النهاية إلى هللا  .هذا كالم باطل زائف ،ألن الذي يعبد
هللا على دين باطل فمآله إلى األهواء والشياطين وليس إلى هللا ،ألن هللا
تعالى لن يقبل عبادته ويكون مصيره إلى النار ،ولو كانت مقبولة ومآلها
إلى هللا ألدخل هللا الناس كلهم إال الجنة ،وما خلق النار ،وما أرسل الرسل
والكتب أصال .لكن الحقيقة أن كالم السواح وابن عربي قائم على عقيدة
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وحدة الوجود ،وليس قائما على االعتقاد بوجود الخالق والمخلوق ،وإنما
االعتقاد بأنه ال موجود إال واحد ،هو هللا  ،وهللا هو الكون ،والكون هو هللا
حسـب خرا فة وحـدة الوجـود  .وهنـا ت كون كل عبـادات النـاس صحيحة
ومقبولة ألنها هي هللا حسب جنونية وخرافة وحدة الوجود .فانظر وتدبر في
خرافات السواح وتحريفاته وتالعبه بالشرع وتحريفه وخداعه للناس!! .
وأخيرا إن من أوهام السواح أيضا ،أنه قال عن األديان << :إن ما
نتعلمه من دراسة تاريخ الدين هو أن األديان كلها تقول الشيء نفسه ،ولكن
ك ٌل على طريقته ،وأنه في واقع الحال ال يوجد أديان لإلنسان وإنما دين
واحــد .ولــذلك أطلقــت علــى أحــد مؤلفــاتي عنــوان ديــن اإلنســان ال أديــان
اإلنسان ،وأوضحت في هذا الكتاب الوحدة الجوهرية التي تجمع األديان في
واحد ،وتجمع البشر إلى خالقهم>>.
أقول :ذلك الزعم باطل قطعا ،وفيه تحريف وخداع للقراء،وكلمة حق
أريد بها باطل .وتفصيل ذلك هو أنه ال شك أن األصل في الدين كان واحدا
 ،وهو دين هللا تعالى الذي سماه اإلسالم ،جاء به كل األنبياء من آدم إلى
خاتمهم محمد عليهم الصالة والسالم .وهللا تعالى اختار هذا الدين للناس
جميعــا .لكــن معظــم البشــر أبــوا ذلــك ،فرفضــوا الوحــي اإللهــي وحــرفوه
واختلقوا أديانا جديدة حسب مصالحهم وأهوائهم .وهذا األمر ذكره القرآن
الكريم في آيات كثيرة منها التي سبق ذكرها .وبما أن األمر كذلك فنحن هنا
أمام دينين وليس دين واحد :األول هو دين اإلسالم الذي اختاره هللا لعباده،
والثاني هو الدين الذي اختاره معظم البشر بديال عن دين هللا تعالى .ثم أن
هذا الدين تعدد وانقسم وظهرت أديان أرضية كثيرة متناقضة في أمور
كثيرة لكن أصلها واحد هو أنه دين اختلقه الناس .فاألمر ليس كما زعم
ال سواح ،فن حن أ مام د ين إل هي وا حد هو ال صحيح ،وأد يان ك ثيرة باط لة
اختلقها البشر حتى وإن كان بعضها أصلها األول والبعيد كان صحيحا،لكنه
أصبح بشريا.
علما بأن األديان البشرية  ،مع أن أصلها واحد فهي من صنع البشر
ولي ست من ع ند هللا،وتو جد في ما بين ها اختال فات وتناق ضات ك ثيرة جدا.
فالبوذية ليس فيها اإليمان باهلل ،وال اليوم اآلخر .والنصرانية تقوم على
التثليث ،والزرادشتية تقوم على الثنوية ،والهندوسية على تعدد اآللهة تصل
إلى المئات من اآللهة المزعومة .واإللحاد هو دين قائم على إنكار وجود هللا
 ،وله أصوله التي يقوم عليها .والعلمانية هي دين وال مكان فيها لإليمان
والمعاد ،ألنها أبعدت ذلك كله من جهة؛ وهي ديانة دنيوية ال معاد فيها من
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جهة أخرى .وكذلك حال الماركسية فهي ديانة دنيوية ال إيمان فيها باهلل وال
بالمعاد .ونفس األمر ينطبق على ديانة وحدة الوجود  ،فهي ديانة تقول :ال
موجود إال هللا ،والكون هو هللا وهللا هو الكون .وهذا يستلزم نفي وجود
المخلوق ،أصال ،وعليه فال معاد وال حساب وال عقاب .فهل يحاسب هللا
ويعاقب نفسه بحكم انه هو الكون حسب خرافة وحدة الوجود ؟؟!! وهذه
النتيجة هي نفسه التي انتهى إليها دين اإللحاد .وبذلك يتبين قطعا بطالن ما
قاله السواح.
وإن ها ًء ل هذا المب حث يُ ستنتج م نه أن درا سة البا حث ال سوري فراس
السواح للدين هي دراسة ناقصة وضعيفة جدا ،تخللتها أوهام وضالالت
كثيرة ذكرنا طرفا منها تشهد عليه بأنه درسها بمنهج ذاتي قاصر متعصب
للباطل؛ ولم يدرسه بمنهج صحيح قائم على الوحي والعقل والعلم طلبا
للحقي قة حتى وإن كا نت ضد قناعا ته واعتقادا ته؛ وإن ما در سه انت صارا
لمصالحه وقناعاته المذهبية.
رابعا :أوهام في عالقة األساطير بالفلسفة والعلم:
وقع الباحث فراس السواح في أوهام كثيرة فيما كتبه عن عالقة
األسطورة بالفلسفة والعلم ،منها أنه قال بأن األسطورة تهاوت {:
تحت مطارق الفلسفة و تجرع سقراط السم جزاء اجترائه على آلهة
اليونان و من بعده تابع أفالطون و أرسطو المهمة .}...و { :غير أن
نظرة جديدة غير متحيزة على مسار الحياة الفكرية لإلنسان  ،تظهر
لنا بوضوح أن الفلسفة اإلغريقية لم تكن سوى بارقة عارضة  ،ما
لبثت أن انطفأت أمام مد الفكر الديني واألسطوري  ،وتراجع الفكر
الفلسفي قرونا" عديدة قبل أن يبعث مجددا"}
أقول :تلك مزاعم وأوهام ال يقولها إال جاهل ،أو صاحب هوى،
أو جاحد معاند ،ألن الحقيقة ليست كذلك .وتفصيلها أن الغالب على
الفلسفة اليونانية هي أنها فلسفة أو هام وظنون وأساطير عرضها
أصحابها في قوالب فكرية ولم ت ُسقط األوهام وال األسطورة ،وإنما
سحبت منها ل سقطت فل سفة اليو نان في اإلله يات
قامت عليها و لو ُ
والطبيعيات  .من ذلك مثال أن اليونانيين بعوامهم وفالسفتهم كانوا
مشــركين يؤمنــون بتعـدد اآللهـة ،و ألّهـوا مختلــف مظـاهر الطبيعـة
العلويــة والســفلية وعبــدوها  ،كالســماء  ،واألرض وعليهــا قامــت
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فلسفتهم .وعندما قال أرسطو بألوهية العقول المفارقة أشاد بأجداده
اليونانيين الذين قالوا بأُلوهية األجرام السماوية .
ومن فالسفة اليونان الذين قالوا بذلك  :الطبيب اليوناني ألقمايون ( ق:
 5ق م ) ،فقد قال بألوهية األجرام السماوية  .و قال فيثاغورث ( ق 6:ق
م ) بأن األجرام السماوية كلها آلهة  .و قال بتعددها أيضا أكسينوفانس ( ق:
 5ق م )  .و قال أفال طون بت عدد اآلل هة ،من ها آل هة علو ية ،و أ خرى
متوسطة ،و أخرى سفلية  .وزعم أن اإلله عندما صنع العالم جعل في كل
كوكب من الكواكب نفسا تحركه و تديره ،وهي نفوس إلهية عاقلة خالدة .
>> وكان كان يعتقد بخرافتي عالم ال ُمثل وتناسخ األرواح.
وكان أرسطو يعتقد بتعدد اآللهة و يُسميها عقوال  ،و يزعم أن عالم ما
فوق فلك القمر-األجرام السماوية -كلها ذات طبيعة إلهية  .و تفصيل ذلك
هو أنه قال بوجود عقول في العالم العلوي ،وهي جواهر ومحركات ،
وعقول أزلية مفارقة للمادة ،وليست هيوالنية  .وقد وصف العقول العشرة
بأنها آلهة ،و هي خار جة عن الزمان ،و ال يُؤ ثر فيها  .و جعل عددها
يُساوي عدد الحركات و الكواكب ،آخرها العقل الفعال  ،الذي يُحرك فلك
القمر  .وهي محركات األجرام السماوية والطبيعية  ،تحركها حركة أزلية
دائمة .
وإله أرسطو ليس هو صانع العالم ،و ال يعلم عنه شيئا ،و ال يُعنى به ،
فهو عله غائية للعالم  ،ألنه معشوق له و ليس علة فاعلة له  .فهو يفعل
ضرورة ال اختيارا ً  ،و يتأمل ذاته أزليا  ،فهو إذن العقل والعاقل والمعقول
 .ومن أوهامه وخرافاته أن اإلله بما أنه عقل فهو إما أن يكون (( عاقال
لذاته أو لشيء آخر  ...و إن كان عاقال لشيء آخر فما يخلو أن يكون عقله
دائما لشيء واحد  ،أو ألشياء كثيرة  .فمعقوله على هذا منفصل عنه ،
فيكون كماله إذن ال في أن يعقل ذاته لكن في عقل شيء آخر  .إال أنه من
المحال أن يكون كماله بعقل غيره  ،إذ كان جوهرا في الغاية من اإللهية
فالتغير فيه انتقال إلى األنقص،و هذا هو
والكرامة و العقل .و ال يتغير
ّ
حركة ما  ،فيكون هذا العقل ليس عقال بالفعل لكن بالقوة  ...و إذا كان هكذا
– أي الوجود بالقوة -فال محالة يلزمه الكالل و التعب من اتصال العقل
بالمعقوالت  .و من بعد فإنه يصير فاضال بغيره كالعقل من المعقوالت ،
فيكون ذلك العقل في نفسه ناقصا و يُكمل بمعقوالته  .و إذا كان هذا هكذا
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فيجب أن نهرب من هذا االعتقاد بها  .ماال يُبصر بعض األشياء أفضل من
أن يُبصر)) .
كل تلك المقدمات الوهمية قالها أرسطو ليُقرر في النهاية أن اإلله لو
علم غيره فسيصاب بالكلل والتعب ،وهذا زعم باطل ومضحك واعتقاد
خرافي صبياني قاله أرسطو ،وال يختلف في صميمه عن قول اليهود بأن
هللا ع ندما خ لق ال عالم ت عب وار تاح في ال يوم ال سابع ك ما جاء في ِسفر
التكوين ،وربما يكون أرسطو قال بذلك تأثرا بالفكر اليهودي.
واضح من ذلك أن الفلسفة اليونانية لم تكن ضد األسطورة وال
نقضــتها وال أبعــدتها وإنمــا هــي بنفســها الغالــب عليهــا أنهــا أوهــام
سحبت منها ل سقطت فل سفة اليو نان ،فهي
وأ ساطير وخرافات ،لو ُ
فلسفة أوهام وخرافات وأساطير وليست فلسفة علمية وال عقالنية،
وال تنقذها من ذلك القوالب الفكرية التي وردت بها.
ومن أوهام السواح أيضا  ،أنه قال { :غير أن نظرة جديدة غير متحيزة
على مسار الحياة الفكرية لإلنسان  ،تظهر لنا بوضوح أن الفلسفة اإلغريقية
لم تكن سوى بارقة عارضة  ،ما لبثت أن انطفأت أمام مد الفكر الديني
واألسطوري  ،وتراجع الفكر الفلسفي قرونا" عديدة قبل أن يبعث مجددا"
في الع صور الحدي ثة  ،متوك ئا" ع صا عرب ية أب قت ع لى ع لى ق بس من
الفلسفة متقد ،على األطراف الخارجية لثقافة دينية سائدة  ،سواء في الثقافة
العربيـــــــــة أم فـــــــــي الثقافـــــــــة األروبيـــــــــة الوســـــــــيطة.
أما العلم  ،فرغم األرضية الصلبة التي فرشتها أمامه الفلسفة مع فترة مدها
األولى  ،فقد بقي أسير التصورات الدينية و األسطورية  ،إلى أن أينعت
ثمار عصر النهضة في أوربا ،وجاء كوبرنيكوس بنظريته الجديدة عن
النظام الشمسي  ،التي كانت فاتحة الستقالل العلم عن الدين واألسطورة ،
وتبعه غاليلو فنيوتن ،فكان لهؤالء معا" فضل وضع أسس التفكير العلمي
الحديث}
و{ إن التاريخ القريب جدا" لنجاح العلم والفلسفة في ترسيخ أقدامهما ،
وما نراه من مقاومة عنيدة للفكر الديني في كل ثقافة من ثقافات العالم
ال حديث  ،يجعل من تق سيم تاريخ الفكر إ لى مرا حل أر بع يتوجها الع لم
،موضوعة نظرية لغرض الدراسة ،ال أمرا" فعليا" يعكس واقع الحال.
لقد امتص الفكر الديني صدمة انتصار العلم والفلسفة  ،وما زال يزاحم بقوة
على اقتسام هوى وعقل الناس في كل مكان } .
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وفي العصر الحديث زاد االهتمام بموضوع خلق الكون وأخذ {الجانب
األكبر من ميتافيزيقا جميع الفلسفات  ،وشغلت حيزا في العلوم الحديثة،
فحلت النظريات العلمية محل األسطورة ،ومحل التأمل الفلسفي المجرد}.
أقول :تلك األقوال غير صحيحة في معظمها ،وقد تضمنت أوهاما
وتدليسات كثيرة ،شحنها السواح بأفكار وخلفيات متحيزة ومتعصبة للباطل.
وتفصيل ذلك أوال ،ليس صحيحا أن الفلسفة االغريقية قدمت أرضية صلبة
للعلم ،وإنما قدمت له أرضية زائفة مملوءة باألوهام واألساطير أصوال
وفروعا ،وليس فيها من الصحيح إال القليل ،بدليل ما ذكرناه أعاله في الوهم
السابق .وفلسفة ذلك حالها ال يُمكن أن تكون أرضية صلبة وال علمية وال
عقالنية ،وإنما هي التي قدمت للعلم األوهام واألساطير وأصبحت ال تختلف
عن أساطير األديان والمذاهب الباطلة التي سبقتها والتي عاصرتها.
ول يس صحيحا أن الفل سفة اليونان ية تراج عت ب عد أر سطو إ لى الع صر
ال حديث مرورا بالع صور الو سطى ،ف هذا لم ي حدث وإن ما ا ستمرت ت لك
الفلسفة مهيمنة على العلم الطبيعي وما يتصل به من إلهيات ومنطقيات ،
وتمكنت من إيجاد أرضية لها عند فالسفة النصارى والمسلمين فتبنوها
وخالفوا بها ما يقوله الدين فيما يتعلق بصفات هللا ،وخلق العالم ونهايته.
فوجدنا مثال الفارابي وابن سينا وابن رشد ينفون صفة العلم ،ويقولون
بأزلية الكون ،ويقولون بمعاد مخالف للمعاد الشرعي  .وأدخل أبو حامد
ال غزالي المن طق ال صوري إ لى أ صول الف قه ،واتب عه في ذ لك ك ثير من
متكلمي األشاعرة وأدخلوا كثيرا من أفكار الفالسفة إلى مذهبهم ،ليس هنا
موضع تفصيل ذلك.
وبسبب تلك الهيمنة وفساد معظم أصول تلك الفلسفة فإنها أضرت بالعلم
أكثر مما نفعته بفارق كبير جدا من جهة؛ وأخرت العلم أكثر مما قدمته من
جهة أخرى؛ فسيطرت عليه نحو عشرين قرنا ،ولم يتحرر منها تدريجيا إال
في العصرين الحديث والمعاصر.وبما أن األمر كذلك فإن العلم الحديث لم
يتقــدم إال بعــدما نقــض الفلســفة اليونانيــة وهــدمها وأبعــدها مــن طريقــه
وتجاوزها .فهو لم يقم عليها وإنما قام على أنقاضها وهذا خالف مزاعم
السواح.والدليل على ذلك أن العلم الحديث رفض نظام بطليموس القائم على
فلســفة أرســطو فــي قولهـا بــالعقول العشــرة ،وثبــات األرض ومركزيتهـا،
44

وخالفها في قولها بأزلية الكون  ،وأبعد المنطق الصوري ،وركز على
المنهج التجريبي القائم على االستقراء.
ثانيا :إن حكاية انتصار العلم والفلسفة على الدين واألسطورة ،هو زعم
فيه حق وباطل ،ومعظمه غير صحيح .ألن العلم المعاصر لم يحقق أول
انتصاراته إال بعدما هدم الفلسفة اليونانية ونقضها وأبعدها من طريقه من
ج هة؛ وأظ هر من ج هة أخـرى بطـالن األديـان وال مذاهب الزائفـة.فـالعلم
المعاصر أظهر زيف الفلسفات واألديان والمذاهب الباطلة ،لكنه من ناحية
أخرى لم يتخلص من األسطورة ،فأدى إلى ظهور فلسفات أسطورية جديدة
باسم العلم ُمتسترة به ،وأصبحت تمثل أديانا قائمة بذاتها ،ولها أوهامها
وأهواؤها وأساطيرها !! .منها األديان المادية اآلتية :اإللحاد ،العلمانية،
الماركسية ،التطورية  .تلك الفلسفات هي أديان في حقيقتها العملية بما
تضمنته من عقائد وأخالق وسلوكيات ليس هنا موضع بيانها.
علما بأن العلم المعاصر رغم ما حققه من انتصارات على مستوى مناهج
البحث والتطبيق والنتائج ،فقد وجدت بداخله اتجاهات فكرية تسترت به
وتبنت أساطير جديدة باسم العلم زورا وبهتانا .فظهرت طائفة من العلماء
قالت بأفكار باطلة عقال وشرعا وعلما ،وزعمت أنها من العلم  ،كقولها بأن
الكون ُخ لق صدفة ،أو خلق نفسه بنفسه من عدم ،أو أن الطبيعة خلقت
نفسها ،أو أن قوانين الكون هي التي خلقت العالم ،وقالت أيضا بخرافة
التطور العضوي .تلك المزاعم هي أوهام وأساطير انتشرت بين طائفة من
العلماء تسترت بالعلم ونسبتها إليه زورا وبهتانا ليس هنا موضع مناقشتها
وبيان زيفها .وهذا يشهد بأن األسطورة ستبقى مع اإلنسان رغم تطوره
العلمي  ،ستبقى معه مادام ال يلتزم بالوحي الصحيح ،والعقل الصريح
والعلم الصحيح على مستوى الفكر والمشاعر والسلوك .
واما قول السواح بأن العلم انتصر على الدين وصدمه بانتصاراته،
فاألمر ل يس كما زعم ،وإنما هو أن الع لم المعا صر هزم كل الفل سفات
واألديان والمذاهب الباطلة ،ولم يهزم أبدا الدين الحق من جهة؛ لكنه من
جهة أخرى انتصر لكل األديان ووافقها في قولها بخلق الكون وزواله ،فقد
اثبت العلم أن الكون مخلوق وليس أزليا ،وأنه سائر إلى الزوال .وهذا هدم
لإللحاد والمذاهب المادية ،وانتصار عظيم لكل األديان .وأما الدين الحق
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الذي نصره العلم الحديث نصرا مؤزرا فهو دين اإلسالم ،فقد تطابقت
حقائق العلم مع القرآن تطابقا تاما فيما قاله عن نشأة الكون ومظاهره
الطبيعية ،كالرياح واألمطار ،والفلك والجيولوجيا من جهة ،وكشف من
جهة أخرى عن إعجاز قرآني مبهر ومذهل شمل مختلف مجاالت العلوم
كالفلـك والجغراف يا ،والجيولوج يا وعلـم األج نة ،وأُلفـت ف يه ك تب ك ثيرة،
وأُنشئت له مؤسسات علمية على أيدي علماء كبار مختصين في مختلف
علوم الطبيعة واإلنسان .وهذا األمر اختص به دين اإلسالم وحده ،وال
وجود له في أي دين آخر من أديان العالم ؛بل إن كتبها المقدسة تحمل
بداخلها أدلة قطعية على بطالنها ،بما فيها من أباطيل ومستحيالت ،وأوهام
وأخطاء علم ية ك ثيرة جدا .و بذلك يتب ين تها فت وز يف وبطالن ما قا له
السواح عن عالقة العلم بالدين والفلسفة واألسطورة.
وأ خيرا  ،إن من أو هام ال سواح فيما ذكره عن األ سطورة وا لدين
والعلم في وقتنا الحاضر ،أنه قال { :لقد تراجعت األسطورة عن مواقعها
القدي مة ك مركز للحيـاة الفكريـة في المجتم عات ،وقا مت الفلسـفة والعلـوم
اإلنسانية والعلوم الطبيعية باالستيالء على معظم ميادينها ،وبشكل خاص
تلــك الميــادين ذات الموضــوعات الــتي يمكــن إخضــاع مقوالتهــا للبرهــان
ولالختبار ،ولكنها بقيت متحصنة في ذلك الموقع القوي الذي لم تستطع
دولة العلم والعقل الحديثة د َّيكه حتى اآلن ،وهو الدين ،في تلك المساحة
الضــيقة مــن أطروحــات الــدين الــتي بقيــت عصـيَّية علــى الــدحض وعلــى
االختبار .فاألديان القائمة اليوم في شتى ثقافات العالم مازالت حريصة على
أساطيرها التقليدية التي حافظت على طاقاتها اإليحائية إلى حد ما ،وذلك
رغم نضوب الفكر األسطوري الذي كان فاعالً ومؤثرا ً في شتى مناحي
حياة الثقافات القديمة}.
أقول :إن قول السواح فيه حق وباطل ،وأوهام وأهواء .وتفصيل ذلك
هو أن األساطير القديمة والحديثة ما تزال موجودة بين العوام والعلماء على
حدا سواء ،وهذا أمر ثابت قطعا  .وهي كما أنها ُمتحصنة باألديان القديمة
فهي أيضا متحصنة بالفلسفات والمذاهب واألديان الحديثة ومتسترة بالعلم .
والسبب في ذلك ليس ألن العلم الصحيح والعقل الصريح لم يقوال كلمتهما
فــي األديــان والمــذاهب والفلســفات الباطلــة ،ولــم يُبينــا زيفهــا وأوهامهــا
وأساطيرها ،وال أنهما لم يدخال في نقدها؛ وإنما هذا قد تم فعال على أيدي
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العل ماء األ حرار النز هاء ال طالبين لل حق؛ ول كن أن ال ناس ع لى اخ تالف
فئاتهم هم الذين رفضوا التخلي عن عقائدهم ومذاهبهم وفلسفاتهم الباطلة
إتباعا ألهوائهم ومصالحهم ،وأما العلم الصحيح فقد قال كلمته العلمية .
ولذلك فإن من الحقائق الثابتة هي أن العلم الصحيح والعقل الصريح قد
نقضا ود ّكا وهدّما كل األديان والمذاهب والفلسفات الباطلة،باالعتماد على
حقائق علوم الطبيعة واإلنسان وبدائه العقول ومسلماتها وأدلتها الفطرية.
علما بأن كل من يريد بصدق وإخالص البحث عن الحقيقة فعليه بالصبر
والت ضحية وا لتزود بالعلم ؛ فإ نه سيجد ال طريق أما مه وا ضحا ومفتو حا
ليتخلص من األوهام والضالالت واألساطير التي أضلته وأفسدته؛ لكن
األهواء والمصالح يمنعان أكثر الناس من إتباع الحق والتخلي عن أوهامهم
وأساطيرهم  .وهنا تكمن مأساة اإلنسان  ،فيضل ويُ ضل ويكون مصيره
خسران الدنيا واآلخرة .علما بأنه بفضل العلم والعقل والحياد العلمي يُمكن
نقد أي دين مهما كان ،بأصوله وفروعه ،فيُخضع للنقد الصحيح ،وستظهر
حقيقته ،فإن كان دينا باطال سيسقط  ،وإن كان صحيحا سيصمد وتقوم
األدلة القطعية على صحته.
ثانيا :ليس صحيحا أن الفكر األسطوري الذي كان حيا نشطا قد نضب
في عصرنا الحاضر .فهذا لم يحدث ولن يحدث ما دام اإلنسان منحرفا عن
عن الوحي والعقل والعلم .ولذلك فإن اإلنسان في العصر الحديث باسم العلم
والعقل ما يزال يحتفظ بأساطيره وأوهامه وخرافاته القديمة .وباسم العلم
أيضا اختلق أساطير حديثة كثيرة ألبسها ثوب العلم زورا وبهتانا .فأصبحنا
اليوم نجد أساطير وأوهاما ،وخرافات في النظريات العلمية متسرة بالعلم.
منها مثال قول طائفة من العلماء بخرافة التطور العضوي ،ووهم االنتخاب
الطبيعي ،وال قول بأن الكون خ لق نف سه من ال شيء ،أو أن الكون ُخ لق
صدفة ،وأن قوانين الطبيعة خلقت الكون .كل هذه المزاعم من يدرسها بعلم
وموضوعية سيتأكد قطعا أنها ال تختلف في صميمها عن أساطير وخرافات
القدماء رغم تسترها بالعلم .
وب ما أن األ مر كذلك ،فال ي صح ح صر األ ساطير والخرا فات في
األد يان المعرو فة ،وإن ما الحقي قة هي أن األ ساطير ما تزال تنت شر في
المذاهب واألديان الجديدة بالمعنى الواسع للدين وليس بالمعنى الضيق له.
فاإللحــاد مثــال ديــن ،والعلمانيــة ديــن ،والقاديانيــة ،ديــن ،والبهائيــة ديــن،
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والماركســية ديــن .وكــل هــذه األديــان الحديثــة لهــا أوهامهــا وخرافاتهــا
وأســاطيرها ،وحــتى البــاحثين المعاصــرين الــذين تخصصــوا فــي دراســة
األساطير بمنهج ناقص مخالف للعلم والعقل والوحي في أكثر جوانبه ،هم
أيضا لهم أوهامهم وأساطيرهم  ،كفراس السواح ،ومحقق األفستا خليل عبد
الــرحمن وأمثالهمــا كمــا بينــاه فــي كتابنــا هــذا .والحقيقــة أن أكــبر خرافــة
وأسطورة راجت في عصرنا الحالي بين كثير من أهل العلم هي اإللحاد.هو
كذلك ألنه دين يقوم أساسا على معاندة الفطرة وعصيانها،ومخالفة العقل
والوحي ،ورفض العلم إتباعا لألهواء والظنون واألوهام .
وإنها ًء لهذا الفصل ،يُستنج منه أن الباحث فراس السواح وقع في أوهام
وضالالت كثيرة ذكرنا منها شواهد كثيرة ومتنوعة ،تتعلق بنشأة الدين
ومكوناته ،وباألساطير وتطورها ،وبعالقة األساطير بالدين والفلسفة والعلم.
فتبين منها أنه لم يدرس الدين واألساطير والفلسفة والعلم بمنهج علمي
صحيح قائم على العقل والوحي والعلم ،وإنما درس ذلك بمنهج ذاتي ناقص
متعصب للباطل أكثر من تعصبه للعلم ،فكانت النتيجة أن جانبا كبيرا من
فكره ليس من العلم في شيء ،وإنما هو أوهام وأهواء وظنون وأساطير!! .
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الفصل الثاني
أوهام في دراسة الديانة الزرادشتية
الوهم األول :االحتجاج باألفستا وأدبياته كمصدر لتاريخ الزرادشتية
الوهم الثاني :القول بأن الزرادشتية ديانة توحيد ونبوة
الوهم الثالث :القول بأن الزرادشتية من أقدم الديانات التوحيدية
الوهم الرابع  :القول بأن الزرادشتية حلت مشكلة الشر والحرية
الوهم الخامس :الزعم بأن الزرادشتية أثرت في اإلسالم وأديان أخرى.

*****
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أوهام في دراسة الديانة الزرادشتية
وقع كثير من الباحثين المعاصرين الذين درسوا الديانة الزرادشتية في
أو هام و ضالالت وأ ساطير ك ثيرة ومتنو عة ،فأو صلتهم إ لى ن تائج زائ فة
ومتهافتــة وخطــيرة جــدا،أذكر منهــا خمســة أوهــام بشــيء مــن التفصــيل،
وأناقشهم فيها وأُثبت بطالنها من جهة؛ وتنقض مزاعمهم وت ُ هدم أصول
الزرادشتية من أساسها من جهة أخرى.
الوهم األول :االحتجاج باألفستا وأدبياته كمصدر لتاريخ الزرادشتية:
احتج أكثر الباحثين الذين كتبوا في الزرادشتية بكتاب األفستا وأدبياته
كمصدر مقبول فيما يتعلق بتاريخ الزرادشتية المزعوم  :نشأة وتطورا ً ،
إلى قيام الدولة الساسانية سنة  227م؛ احتجوا به كدليل صحيح بنوا عليه
أبحــاثهم ونتــائجهم .ومــوقفهم هــذا ليــس بصــحيح ،وهــو َوهــم وقعــوا فيــه
وأوصلهم إلى نتائج خاطئة.وتفصيل ذلك يتطلب بيان جانب من تاريخ
األفستا :نشأة وتطورا ً في العصرين الساساني واإلسالمي من جهة؛ وإظهار
افتقاده للقيمة العلمية كمصدر لتاريخ الزرادشتية من جهة أخرى .
أوال :تدوين األفستا ألول مرة في عصر الساسانيين:
فيما يتعلق بذلك أوال ،فلم يثبت أن زرادشت كتب األفستا وال بعضا
منه ،وال كان مكتوبا قبل الساسانيين ،وإنما الثابت أنه ُك تب أول مرة في
عصر الساسانيين{ 637 -227م} .واُختلف في تحديد تاريخ تدوينه ولو
بالتقريب ،بل واختلف حتى في القرن الذي د ُّون فيه ،فقيل كتب في القرن
الثالث ،أو الرابع ،أو الخامس  ،أو القرن السادس الميالدي.
وفي مقابل ذلك ُروي أن الملك الساساني أردشير األول بن بابك (
 241 – 224م ) أمــر تنســر كبــير كهنــة طائفــة المغــان الزرادشــتيين-
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المجوس -بجمع نصوص األفستا المبعثرة في نص واحد ،فجمعها وأُجيزت
واُعتبرت كتابا مقدسا.
وقيل أن الملك شابور األول بن أردشير أمر بإدخال نصوص أخرى
في األفستا تتعلق بالطب والنجوم وما وراء الطبيعة  .وبسبب استمرار
الخالفات الدينية بين الزرادشتيين أمر الملك شابور الثاني ( 379 -309م )
بعقد مجمع مقدس برئاسة كبير الكهنة " آذربد مهر سفندان "  ،وهناك ُحدد
نهائيا النص األفستي  ،وقُسم إلى  21كتابا – نسكا – واعتبروه نصا مقدسا.
علما بأن تدوينه تم في فترات متقطعة ،وبالتعاون مع طائفة المغان راعية
دين المجوس.
وتجب اإلشارة هنا إلى أنه لم تصلنا روايات وال نصوص تعود إلى
عصر الساسانيين تحدد زمن تدوين األفستا  ،وإنما الذي وصلنا هو روايات
زرادشتية كتبت في العصر اإلسالمي ذكرت جانبا من ذلك؛ وهي روايات
متأخرة و ُمتهمة ومشكوك فيها ،ومتأثرة بظروفها ولم تثبت صحتها كما
سنبينه قريبا.وهذا يعني أننا أمام تخمينات وظنيات واحتماالت ولسنا أمام
معطيات ثابتة وال قطعية يُمكنها أن تحدد بدقة زمن تدوين األفستا في عصر
الساسانيين وهو اختالف غريب جدا ،يُثير شكوكا وتساؤالت خطيرة جدا،
منها :لماذا اُختلف ذلك االختالف في تحديد تاريخ وقرن تدوين األفستا رغم
أنه ظهر في عصر ساد فيه االستقرار ،وبتوجيه وأمر السلطة الساسانية،
وبإشراف وتدوين كهان المجوس المشرفين على المجوسية -الزرادشتية-
في عصر بني ساسان؟؟!! .وهل يعني ذلك أن األفستا اُختلق اختالقا في
فترات متباعدة ح سب الظروف ،و لم تكن له أ صول ق بل وال في زمن
الساسـانيين؟؟ .ال شـك أن األفسـتا لـو كان كتابـا واحـدا مكتوبـا ومعروفـا
ومتداوال بين الناس أو على األقل بين أهل العلم لما اُختلف في تحديد زمن
كتابته كل ذلك االختالف؛ وهو من جهة أخرى قد اختلف في تحديد زمن
كتاب ته كما اُخت لف في تحد يد ا لزمن ا لذي عاش ف يه زراد شت المزعوم
والمنسوب إليه الكتاب ،فقيل أنه عاش في :القرن ،6 :أو  ،10أو  ، 15أو
 60 ،20قرنا قبل المالد ؟؟!!!!!! .فهل يُعقل أن يُختلف في تحديد زمن
حياته كل ذلك االختالف؟؟!! .
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ثانيا :بما أن األمر كذلك  ،فهل كانت لألفستا وثائق ونصوص مكتوبة أو
شفوية قبل الساسانيين ،وبها استعان ُك هان المجوس في كتابته زمن بني
ساسان؟  .زعم الباحث جوفري باريندر أن األفستا  {:قد استمر تناقله
شفهيا لقرون } ،حتى د ُّون في عصر الساسانيين .وزعم الباحث فراس
السواح أن تعاليم زرادشت وأحاديثه الشفوية تناقلتها األجيال شفهيا إلى أن
دونت في زمن الساسانيين .وزعم بعض الباحثين أن الفرس تناقلوا أجزاء
ّ
كتاب الزند أفستا القديمة بالسماع "ألنهم لم يلجأوا إلى الكتابة إال في أواخر
القرن السادس" الميالدي .
وروي في كتابين من أدبيات األفستا المدونة في العصر اإلسالمي " :
ُ
ق  3هـ 9 /م" أن اإلمبراطور أردشير – مؤسس الدولة الساسانية -هو الذي
أمر كبير كهان المجوس تنسر بأن يجمع األفستا من نصوصه المتفرقة
بعدما أحرقه األسكندر المقدوني ومما يحفظه الناس منه ،ويجمعه في كتاب.
أقول :إن كل ما قاله هؤالء عن وجود نصوص شفوية أفستية تناقلتها
األجيال قبل تدوين األفستا أيام الساسانيين هو تخمينات وظنون ورغبات
وتمنيات واجتهادات ،لم يُوثقوها بأدلة تاريخية تعود إلى عصر ما قبل
الساسانيين ،وال توجد شواهد تاريخية قديمة ترجع إلى ما قبل تدوين األفستا
تثبت زعمهم؛ وإنما هي آراء ظنية شخصية استعانت بما كتبه الزرادشتيون
عن دين هم في الع صر اإل سالمي ك ما سنبينه قري با .و هي آراء ال ي صح
االعتمــاد عليهــا لعــدم توفــر األدلــة القديمــة المؤيــدة لهــا ،وألن مــراجع
الزرادشتيين المتأخرة ضعيفة جدا ،ومتأخرة وفاقدة للموضوعية العلمية
غالبا كما سيتضح الحقا.
كما أن القول بأن الفُرس لم يدونوا تراث األفستا ألنهم لم يستخدموا
الكتابة إال في أواخر القرن السادس الميالدي ،هو زعم ال يصح ،ويجب
إثباته أوال ،وهذا لم يفعله المؤلفان ،وال يُمكنهما فعله ألنه مخالف للحقيقة
التاريخية ،وهي أن التدوين كان منتشرا بين كهان المجوس وفي مؤسسات
دول الفرس قبل الساسانيين وفي دولتهم ،وكان المجوس هم المشرفون على
الحياة الدينية في بالد فارس من جهة ،والكهان أنفسهم كانوا في أمس
الحا جة إ لى تدوين ك ثيرا من ن شاطهم ا لديني وال ي سمح و ضعهم تأخير
استخدام التدوين إلى أواخر القرن السادس الميالدي .وهذا شاهد على أن
األفستا لو كان موجودا شفويا أو مبعثرا لكتبه كهان المجوس في كتاب
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واحد قبل الساسانيين ألنهم في أمس الحاجة إليه ،وال يوجد مانع يمنعهم من
تدوينه ،خاصة وأنهم كانوا طائفة ُمنظمة ،ولهم نفوذ قوي في دول الفرس
وشعوبهم  ،كما سنبينه الحقا  .وال شك أن األفستا لو كان مرويا شفويا أو
مكتوبا مبعثرا قبل دولة بني ساسان ،لما تأخر تدوينه في عصر الساسانيين،
وال اختلف في تحديد زمن كتابته ذلك االختالف الكبير ،وال استغرق تلك
ال مدة الطويلـة حـتى أ صبح يُمثـل كتابـا واحـدا كبـيرا فـي أواخـر الع صر
الساساني.
أما بالنسبة لما ورد في الكتابين الزرادشتيين ال ُمتأخريّن  ،فإن األمر ال
يختلف عما قاله الباحثون السابقون ،ويرده أيضا ما قلناه في نقد ما قاله
هؤالء.لكني أقول أيضا :الكتابان هما :كتاب كتبه الكاهن تنسر ،فاشتهر به"
ك تاب تن سر" ترج مه ا بن المقفـع إلـى الل غة العرب ية في القـرن ال ثاني
اله جري ،ثم تُرجم إ لى اللغة الفار سية في ال قرن الثا لث ع شر الم يالدي
والنسخة العربية مفقودة إلى اليوم .والثاني :كتاب الدينكرد  ،من مؤلفات
الزرادشتيين في العصر اإلسالمي" ق  3هـ 9 /م ،-وسنعود إليه قريبا.
واضح من ذلك أن ما ورد في الكتابين بعيد جدا عن زمن ما قبل الساسانيين
وعن أيام تأسيس دولتهم من جهة ،وال توجد شواهد تاريخية تعود إلى ما
قبل الساسانيين وال قريبة منهم تؤيد ذلك من جهة أخرى .كما أن الكتابين
وغيرهما من أدبيات األفستا في العصر اإلسالمي ال يُوثق بهما ،ألنهما كانا
ن تاج ظروف جد يدة و ُكت با من ا جل غا يات زراد شتية الن قاذ الزراد شتية
والزرادشتين من االنقراض بعدما أسلم معظم الفرس  ،فحالت تلك الظروف
دون كتابة هؤالء ألدبياتهم بطريقة موضوعية وعلمية من ناحية ،وأدخلوا
فيها أباطيل وأكاذيب وأساطير كثيرة من ناحية أخرى.
وبذلك يتبين مما قالته تلك الروايات أنه لم يصح ولم يثبت أن األفستا
كان م تداوال شفهيا وال مكتو با ق بل تدوي نه زمن السا سانيين ؛ و لم يث بت
تدوينه إال بعد قيام دولة بني ساسان.
ومن ذلك أيضا أن المراجع الزرادشتية المتأخرة روت أن كتاب األفستا
ُجمع ود ُّون في عهد الملك الفرثي أولغاش األول  77 -51 -:م  . -لكن هذا
لم يثبت ،فهو زعم أكثر مما هو رواية تاريخية ألن تلك الرواية متأخرة
كتبت ضمن أدبيات األفستا في العصر اإلسالمي  ،وال يوجد شاهد تاريخي
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قديم يثبته ،ويعود إلى ذلك العهد .كما أن مما ينفي هذا الزعم والمزاعم
األخرى التي قالت بأن األفستا د ُّون قبل قيام الدولة الساسانية ،هو أن الكتابة
{العائدة لشابور األول الساساني –  272-241م -المنقوشة في جدار معبد
النار في " نقش رستم -تشير إلى ان األفستا لم تكن قد د ُّو نت بعد ،ويميل
المدون به األفستا إلى
معظم الثقات المختصين إلى إرجاع زمن الخط
ّ
منتصف القرن الرابع أو لعله السادس للميالد}.
ومن تلك المزاعم أيضا ما رواه المؤرخ المسعودي بأن زرادشت ( ق:
 ،6أو  ، 10أو  60ق م) جاء بكتاب األفستا  ،وأن األسكندر المقدوني(
 323 – 356ق م) عندما احتل بالد فارس أحرقه ، .أو أحرق بعضه،
وأنه أتى قومه (( بكتابهم هذا بلغة يعجزون عن إيراد مثلها ،وال يدركون
كنه مرادها ،وسنذكر بعد هذا الموضع من هذا الكتاب ما أتى به زرادشت،
وما جعل له من التفسير وتفسير التفسير ،وكتب هذا الكتاب في أثني عشر
ألف مجلد بالذهب ،فيه وعد ووعيد ،وأمر ونهي ،وغير ذلك من الشرائع
والعبادات فلم تزل الملوك تعمل بما في هذا الكتاب إلى عهد ِاال سكندر((
 323 – 356ق م)) وما كان من قتله لدارا بن دارا ،فأحرق ِاال سكندر
بعض هذا الكتاب )) .
أقول :إن قوله هذا ال يصح إسنادا وال متنا ،فأما إسنادا فإن المسعودي لم
يذكر لروايته إسنادا وال مصدرا قريبا من الحادثة  ،مع أن بينه وبينها أكثر
من  12قرنا منذ زمن زرادشت المزعوم  .ولهذا ال يصح قبول رواية هذا
حالها ،فهي رواية ال أصل لها .فخبر كهذا يجب أن يكون له إسناد أوال ،ثم
يُصحح ثانيا لكي يُقبل  ،ألنه ليس خبرا عاديا  ،وإنما هو خبر هام وخطير
جـدا يتع لق بأ صل الديا نة الزراد شتية و هذا يجـب أن ي قوم ع لى اليق ين
والصحيح من األخبار .وبما أن تلك الرواية ال إسناد لها فهي ال تصح من
جهة اإلسناد  ،والذي هو شرط أساسي لصحة أي خبر ،مهما كان نوعه.
ولنتيقن منه يجب أن يكون إسناده صحيحا .
وأما متن تلك الرواية القائل بأن زرادشت جاء بكتاب األفستا  ،وقد
كان موجودا قبل احتالل االسكندر المقدوني لبالد فارس فلما دخلها أحرقه
كله أو بعضه  ،فهو لم يثبت وال يصح بدليل الشواهد اآلتية:
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أولها :عندما زار المؤرخ اليوناني هيرودوت (  425 – 484هـ) بالد
فارس في القرن الخامس قبل الميالد تكلم عن دين اإليرانيين فسماه دين
الفرس ،وذكر أصوله وفروعه وأهم خصائصه لكنه لم يذكر أن له كتابا
اسمه األفستا وال له اسم آخر .مما يدل على أن دين الفرس لم يكن له كتاب
ُمقدس يقوم عليه ،وال كان للفرس مثل هذا الكتاب .وهذا يعني أن األفستا لم
يكن له وجود في القرن الخامس قبل الميالد.
ومن جهة ثانية فإن هيرودوت عندما وصف دين اإليرانيين سماه دين
الفرس ولم يُسمه الزرادشتية .مما يدل أيضا على أنه لم يكن لها وجود في
زمانه  ،وهذا يعني أن األفستا لم يكن له وجود أيضا ،ألن الزرادشتية هي
التي جاءت به .
ومن جهة ثالثة إن هيرودوت عندما تكلم عن دين الفرس لم يذكر له
شخصا هو مؤسسه  ،وال قال أن الفرس يتبعونه وينتمون إليه  ،وال أنه هو
مؤسس دينهم ،وال أشار إلى زرادشت من قريب وال من بعيد ،وال أشار
إلى الزرادشتية المنسوبة إليه .وهذا يُشير إلى أن مؤسس دين الفرس ليس
هو زرادشت  ،وال كانوا ينتمون إليه .مما يدل على أن األفستا أيضا لم يكن
له و جود في ال قرن ال خامس ق بل الم يالد ،أل نه ال أف ستا دون زراد شت
والزرادشتية .
الشاهد الثاني :مفاده أن المؤرخ هيرودوت عندما زار بالد فارس وتكلم
عن دين الفرس وعاداتهم القبيحة والحميدة لم يذكر من بينها أنهم كانوا
يتزوجون بالمحارم -األم  ،البنت  ،األخت  ، -...بل ذكر صراحة أنهم لم
يكونوا يُمارسون زواج المحارم  ،وأشار إلى أنهم كانوا يستنكرونه .بل
عندما تكلم عن ملك الفرس قمبيز بن قورش وتوسعاته في مصر وغيرها
أ شار إ لى أ نه تزوج بأختين له و لم يكن هذا ممار سا ب ين ال فرس ع لى
اإلطالق فتحرج من ذلك واستشار القضاة الملكيين وطلب منهم مبررات
لفعله فأوجدوا له ذلك  ،فقال هيرودوت (( :بالرغم من أن زواج اإلخوة لم
يكن من عادات الفرس على اإلطالق )) .وبما أن األمر كذلك واألفستا أشار
إلى الزواج بالمحارم وسماه الزواج األسري كما بيناه في بحث سابق ،فإن
هذا يعني أن كتاب األفستا لم يكن موجودا في القرن الخامس قبل الميالد،
ألنه لو كان موجودا لكان زواج المحارم منتشرا بين الفرس وما استنكروه
بحكم أن األفستا لم يحرمه .
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ومن جهة أخرى فمن الثابت دينيا وتاريخيا أن الزرادشتية كانت تبيح
زواج المحارم وتحث عليه في العصر الساساني وفي القرون اإلسالمية
األولى .وبما أن هيرودت أكد بأن الفرس لم يكونوا يأخذون بزواج
المحارم عندما زار إيران في القرن الخامس قبل الميالد  ،فإن هذا يدل
على أن الزرادشتية لم يكن لها وجود في إيران زمن هيرودوت  .وبما
أن أنهــا كــذلك ،فهــذا يعــني أن األفســتا لــم يكــن لــه وجــود أيضــا ألن
الزرادشتية هي التي أوجدت األفستا .فكيف يقال بأن زرادشت الذي
عاش في القرن السابع  ،أو العاشر،أو الخامس عشر ،أو الستين قبل
الميالد هو الذي جاء بالزرادشتية واألفستا ؟؟!! .
الشاهد الثالث  :إن اعتراف الزرادشتيين بأن األفستا الحقيقي الذي
كان له وجود في الواقع ومعروف بين الناس هو ذلك األفستا الذي جمعه
وكتبه المغان – كهان المجوسية الزرادشتية  -بأمر وإشراف وتوجيه
من الساسانيين عند قيام دولتهم سنة  224م  ،هو شاهد صحيح على أن
األفستا لم يكن له وجود قبل الساسانيين  ،وأن حكاية حرق األسكندر
المقدوني لم تثبت وال تصح  ،بدليل المعطيات اآلتية:
منها :إذا قلنا أن الرجل أحرق بعض األفستا  ،فهذا يعني أن معظم
األفستا لم يُحرق وكان بين أيدي الفرس وفي إمكانهم إكماله بما عندهم
من نُسخ  ،ومحفوظات  ،وحتى وإن لم يُكمل فيمكنهم التعامل معه ناقصا
بح كم أ نه لم ي حرق م نه إال القل يل .ل كن هذا ال ي صح ألن الروا يات
الساسانية تقول أن األفستا لم يُكتب مرة أخرى إال بعد قرون أعيدت
كتابته من الذكريات والشذرات المتبقية منه  ،فتولت الدولة الساسانية (
 652 -224م ) جمعه وتدوينه واإلشراف عليه في فترت متقطعة،
وبالتعاون مع طائفة المغان راعية دين المجوس  .من ذلك أن الملك
الساساني أردشير األول بن بابك (  241 – 224م ) أمر تنسر كبير
كهنة طائفة المغان الزرادشتيين بجمع نصوص األفستا المبعثرة في
نص واحد ،فجمعها وأ ُ جيزت واُعتبرت كتابا مقدسا  .وهذا يعني ان
األفستا أ ُحرق كله أو معظمه وليس بعضه فقط حسب رواية الحرق.
وإال لماذا لم يظهر األفستا إال بعد نحو  6قرون لو أنه كان ما يزال
موجودا كله تقريبا ؟؟ ،و ماذا جمع كهان الزرادشتية وماذا كتبوا زمن
الساسانيين لو كان األفستا ما يزال موجودا كله تقريبا ؟؟  .وبما أن
األفستا ظهر على أيدي هؤالء زمن الساسانيين دل هذا على أن األفستا
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لم يكن له وجود في القرن الخامس قبل الميالد وال حرقه األسكندر
المقدوني.
وأما إذا قلنا بأن المقدوني أحرق كل األفستا  ،فمن ال ُم ستبعد جدا أن
يحرق كل نُسخه .ألنه لو فرضنا جدال أن الكتاب كان موجودا  ،فال شك
أنه كانت له نُسخ وأجزاء كثيرة على األقل في معابد النار الكبرى عند
كبار علماء المجوسية الذين كانوا يُ شرفون على المعابد والمؤسسات
الدينية منذ القرن السابع قبل الميالد إلى قيام دولة الساسانيين .وبما أن
األمر كذلك فال يستطيع األسكندر المقدوني أن يحرق كل نُسخ الكتاب .
وبما أ نه من الثا بت تاري خا أن ال فرس لم يُ غيروا دينهم ع ندما اح تل
المقدوني بالدهم  ،وبقوا متمسكين به أيام دولته وزمن الدولة اإلشكانية
إلى قيام الدولة الساسانية  ،فإن هذا يتطلب بل ويستلزم من الفرس أن
يهبوا جميعا وسريعا إلى إنقاذ كتابهم الذي زعموا أن المقدوني أحرقه.
وبما أن هذا لم يسجل التاريخ أنه حدث ،وبما أنه أخبرنا أن الساسانيين
هم الذين جمعوه بعد نحو  6قرون فهذا دليل دامغ على أن األفستا لم يكن
له وجود قبلهم وال أحرقه األسكندر المقدوني.
وبم عنى آ خر  ،ف لو كان لألف ستا و جود وأحر قه الم قدوني ل سارع
المجوس إلعادة كتابته بكل الوسائل العلنية والخفية إنقاذا لكتابهم ودينهم
 ،فال يُعقل أن يظلوا محافظين على دينهم وجماعتهم ومعابدهم  ،وال
يُسارعون إلى إنقاذ كتابهم مباشرة بعد حرقه  ،ألن انقاذه مباشرة أسهل
لقرب العهد به وسهولة الحصول على نسخه وأجزائه ورواياته قبل أن
تضيع ويُفسدها الزمن  .وبما أن هذا لم يحدث مباشرة ،وال بعد  20سنة،
وال  50سنة  ،وال  300سنة  ،ولم يظهر إال بعد نحو  6قرون دل هذا
على أن الكتاب لم يكن له وجود زمن األسكندر وال أحرقه.
وبما أن األفستا لم يظهر إال بعد نحو  6قرون من غزو األسكندر
المقدوني إليران وحرقه لألفستا حسب زعم تلك الرواية ،فلماذا لم يُجمع
مباشرة بعد حرقه ،أو على األقل بعد شهور أو عام ؟؟!!  ،ولماذا تأخر
جمعه نحو  6قرون ؟؟!!  ،أليس جمعه بعد حرقه مباشرة أولى وأسهل
وأضمن وأوثق وأحسن للمجوس والفرس عامة ؟؟!!  ،وأليس جمعه بعد
 6قرون مع حاجة أتباعه إليه هو دليل دامغ على أن هذا الكتاب لم يكن
له وجود أصال عندما احتل المقدوني إيران ؟؟!!..
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الشاهد الرابع :يتعلق برواية المسعودي التي وصفت األفستا وصاحبه
زرادشت وحرق األسكندر المقدوني له  .هذه الرواية تضمنت معطيات
تشهد على نفسها بأنها غير صحيحة  ،وكتاب األفستا المزعوم لم يكن له
وجود زمن زرادشت وال عندما احتل المقدوني بالد فارس.
منها إن تلك الرواية قالت بأن األفستا كان كتابا معجزا جاء به زرادشت
كدليل على نبوته ،وأن األفستا أحرق جزء منه  .وهذا زعم باطل من دون
شك  ،ألن األفستا الذي بين أيدينا -وال أفستا غيره -يستحيل أن يكون وحيا
إلهيا وال معجزا وال الذي جاء به كان نبيا ،ألنه كتاب شرك وتعدد ووثنية،
ومملوء باألساطير واألوهام واألهواء ،واألخطاء والمستحيالت  ،ذكرنا
طرفا منها في كتابنا هذا ،وليس هنا موضع تفصيل ذلك  .وهذا يعني
بالضرورة عدم صحة رواية المسعودي إسنادا ومتنا  .وبما أن األمر كذلك
فإ نه يدل ع لى أن ك تاب األف ستا لم يكن له و جود زمن زراد شت ال نبي
المزعوم  ،وال في القرن الرابع قبل الميالد عندما احتل األسكندر المقدوني
بالد فارس .لكن الظاهر أن مختلقي تلك الرواية وزعمهم أن األفستا كان
كتابا معجزا وصفوه بذلك تأثرا بالقرآن الكريم الذي هو كتاب معجز بدليل
الشرع والعلم والواقع والتاريخ  .إنهم وصفوا األفستا بذلك عندما حرفوا
دينهم وكتابهم وتراثهم في العصر اإلسالمي تأثرا باإلسالم وأهله لتحقيق
مكاسب دينية ودنيوية كما بيناه في كتابنا :ت حريف الزرادشتيين للديانة
الزرادشتية في العصر اإلسالمي.
ومنها أن تلك الرواية عليها صبغة خرافية  ،وتضمنت ما يُنكر عقال
 ،كقولها بأن الكتاب كان يتكون من  12ألف مجلد ،فهذا كالم خرافي  ،وال
يصح تصديقه ومن الغباء قبوله .فلم يشهد تاريخ البشرية قديما وال حديثا أن
أحدا من الناس ألف كتابا أو جاء به يتكون من  12ألف مجلد!!.
وأما إذا قيل :إن األفستا بذلك الحجم لم يكن عمال بشريا  ،وإنما هو
تنزيل إلهي  .فأقول :إن نسبة ذلك إلى البشر ال يصح كما قلنا أعاله ،
ونسبته إلى هللا ال يصح أيضا  .ألن القول به هو طعن في الحكمة اإللهية،
فليس من الحكمة أن يُ ّ
نزل هللا على عباده كتابا يتكون من  12الف مجلد ،
ويأمرهم بقراءته  ،وتدبره وتطبيقه ،فهذا غير ممكن من الناحية العملية،
وهو حمل ثقيل عليهم  ،وعقابا لهم ال رحمة بهم،وال فائدة من إنزاله عليهم.
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وبما أن هللا تعالى حك يم وال يع بث  ،ورح يم بع باده  ،و ينزل كت به نورا
وهداية  ،ويريد لهم اليسر ال العصر ،فال يصح القول بأن هللا أنزل كتابا من
 12ألف مجلد.مما يعني أيضا أن األفستا ليس كتابا إلهيا  ،وال جاء به
زرادشت المزعوم وال كان له وجود عندما احتل األسكندر المقدوني بالد
الفرس .
ومنها أيضا أن تلك الرواية زعمت أن األفستا الذي جاء به زرادشت
المزعوم من صفاته ال ُمعجزة أن قومه كانوا عاجزين عن إدراك كنه مراد
لغته .وهذا الزعم هو دليل دامغ على عدم صحة تلك الرواية ،ألنه يستحيل
أن ينزل هللا تعالى كتابا على قوم ال يُمكنهم أن يفهموه وال أن يدركوا أوامره
وحكمه وكنه مراميه .كما أن القول بذلك هو اتهام هلل بالعبث وعدم الحكمة
ِ
في أفعاله ،بل هو تعطيل لمبدأ الرسالة وغاياتها .وبما أن هذا باطل وال
يصح نسبته إلى هللا تعالى  ،فإنه يدل على عدم صحة تلك الرواية ،وعلى
أن األفستا لم يكن له وجود زمن زرادشت وال زمن األسكندر المقدوني.
الشاهد الخامس :مفاده أن القرآن الكريم لم يسم الفرس زرادشتيين وال
مانويين  ،وال مزدكيين ،وإنما ذكرهم باسمهم الجامع مرة واحدة ،هو:
صابِئِينَ
المجــوس فــي قولــه تعــالى( ( :إِ َّين الَّيذِينَ آ َمنُوا َوالَّيذِينَ هَادُوا َوال َّي
وس َوالَّيذِينَ أ َ ْش َر ُكوا ِإ َّين َّي َ يَ ْف ِ
ص ُل بَ ْينَ ُه ْم يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة ِإ َّين َّي َ
َوالنَّي َ
ص َ
ارى َو ْال َم ُج َ
ش ِهيدٌ (الحج  . ))17 :فماذا يعني ذلك ؟ ،إنه يعني بوضوح
ش ْيءٍ َ
علَى ُك ِّل َ
َ
أن هؤالء كلهم مجوس ،وديانتهم هي المجوسية بأصولها التي تجمعهم،
وأنهم في األصل مجوس ال زرادشتيون  ،وال مانويون  ،وال ُمزدكيون .
وأن انقسامهم حدث بينهم في عصورهم ال ُمتأخرة زمن الساسانيين  ،لكنه لم
يُخرجهم من المجوسية .ويعني أيضا أن دينهم في األصل لم يكن زرادشتيا
وال أسسه زرادشت  ،فلو كان كذلك لسماهم هللا تعالى بالزرادشتيين باسمهم
األصلي ،فال يصح تغيير اسمهم وتسميتهم باسم ال يُ عبر عن حقيقتهم وال
عن التاريخ الصحيح  .وبما أن هللا تعالى سماهم المجوس دل هذا على أنهم
لم يكو نوا زراد شتيين وإنما كانوا مجو سا م نذ ظهورهم يعتن قون الديا نة
المجوسية ،وال كان مؤسس دينهم هو زرادشت النبي المزعوم .وبما أن
األمر كذلك فالقرآن يدلنا على أنه ال وجود لزرادشت كنبي وال لدينه وال
لكتابه األفستا المنسوب إليه ،فلم يكن له وجود في القرن الخامس قبل
الميالد وال قبله وال بعده .
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الشاهد السادس  :إن القرآن الكريم عندما تكلم عن مصير أهل الكتاب
فرق بين أهل الكتاب الذين كانوا
يوم القيامة بعدما ظهر اإلسالم وأهله ،فإنه ّ
في زمن الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصالة والسالم  ،والذين كانوا
بعــد ظهــور اإلســالم وانتشــاره فأوجــب عليهــم ديــن اإلســالم وألحــق بهــم
المشــركين والمجــوس فــي قولــه تعــالىِ {:إ َّين الَّيذِينَ آ َمنُوا َوالَّيذِينَ هَادُوا
ص ُل بَ ْينَ ُه ْم يَ ْو َم
َوال َّي
وس َوالَّيذِينَ أ َ ْش َر ُكوا إِ َّين َّي َ يَ ْف ِ
صابِئِينَ َوالنَّي َ
ص َ
ارى َو ْال َم ُج َ
ش ِهيدٌ [الحج  . }]17 :لكنه عندما تكلم عن أهل
ش ْيءٍ َ
علَى ُك ِّل َ
ْال ِقيَا َم ِة ِإ َّين َّي َ َ
الكتاب زمن الفترة بدأ بالمؤمنين ثم أهل الكتاب فقال{ ِإ َّين الَّيذِينَ آ َمنُواْ َوالَّيذِينَ
صا ِلحا ً فَلَ ُه ْم
صابِئِينَ َم ْن آ َمنَ بِا َّي ِ َو ْاليَ ْو ِم ِ
ارى َوال َّي
اآلخ ِر َو َ
ع ِم َل َ
هَادُواْ َوالنَّي َ
ص َ
علَ ْي ِه ْم َوالَ ُه ْم يَ ْحزَ نُونَ [البقرة  .}]62 :واضح
أ َ ْج ُر ُه ْم ِعندَ َر ِبّ ِه ْم َوالَ خ َْو ٌ
ف َ
من اآل ية أن هللا تعالى ذكر الم سلمين ،ثم اليهود ،والن صارى وال صابئة
ووعدهم باألجر والفوز يوم القيامة شريطة اإليمان باهلل ،واليوم اآلخر،
والعمل الصالح  .هؤالء هم أهل الكتاب كلهم وشروط فالحهم ،وال يوجد
من بينهم المجوس رغم كثرة عددهم وقِدم دينهم بالمقارنة إلى الصابئة مثال.
لم يذكرهم ألنهم ليسوا أهل كتاب ،وال كانوا يؤمنون باهلل الواحد األحد ،وال
كان نبيهم المزعوم نبيا ،وال له كتاب .وبما أن األمر كذلك ،فال زرادشت
النبي المزعوم له وجود،وال كان نبيا ،وال جاء بكتاب مقدس ،وال احرقه
االسكندر المقدوني.
الشــاهد الســابع  :دلــت الشــواهد التاريخيــة والدينيــة علــى أن الهنــود
واإليرانيين كما أن أصلهم العرقي واحد – الجنس اآلري -فإن دينهم في
األصل كان واحدا أيضا ،هو الديانة المزدية – نسبة لإلله مزدا  . -ولذلك
ت شابهت أ ساطير اله نود الدين ية المو جودة في الف يدا مع أ ساطير ال فرس
الموجــودة فــي األفســتا ،وفــي أســماء اآللهـة وقِوى الخــير والشــر ووقــائع
حوادثهم إلى درجة (( جعلت علماء الهند يعتقدون أن األفستا ليس وحيا من
عند  :أهورا مزدا  ،بل مأخوذ من الفيدا الهندية )) .وقد (( اتفق معظم
العلماء على أن مزدا -الحكيم – عند اإليرانيين األهورا األكبر هو " وارونا
القـديم" ولـم يحفـظ اإل يرانيون ا سمه األ صلي ،ك ما أن المزد ية أ قدم من
الزرادشتية )) .فماذا يعني هذا ؟؟ ،بناء على تلك المعطيات ،والشواهد التي
أوردناها هنا فإنها بينت أن األفستا لم يكن له وجود في القرن الخامس قبل
الميالد ،وهذا يعني ثالثة أمور هامة وخطيرة جدا :األول هو أن القدماء من
الهنود والفرس دينهم واحد  ،هو الديانة المزدية ،تقوم على االعتقاد باإلله
أهورامزدا  ،مع اآللهة األخرى .والثاني :إن دين الفرس بما أنه هو الديانة
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المزدية ،فهذا يعني أنه لم يكن يُ عرف بالزرادشتية ،وال أسسه زرادشت
المزعوم ،وال كان للزرادشتية وجود عندما زار هيرودوت بالد فارس،
ولهذا سماه دين الفرس ال الزرادشتية  .وهذا يعني بالضرورة أن األفستا لم
يكن له وجود أيضا.
األمـر األخـير -الثالـث : -مفــاده أن ال ُكهـان المجــوس عنـد قيـام الدولــة
الساسانية وتحالفهم مع الساسانيين وبرعاية وتشجيع منهم ،هم الذين اختلقوا
الديانة الزرادشتية ،أقاموها أساسا على ديانتهم المجوسية أساسا ،ثم أدخلوا
فيهــا عقائــد وتشــريعات أخــرى مــن أديــان أخــرى  ،كالديانــة الفرعونيــة،
واليهودية ،والهندوسية ،والنصرانية ،والمزدية .فكونوا بذلك ديانة جديدة
سموها الزرادشتية ،ونسبوها إلى زرادشت النبي المزعوم .ثم بعد ذلك
كتبوا األفستا وضمنوه عقائد وشريعة ديانتهم الجديدة.
الشاهد الثامن  :في إنجيل متى ورد ذكر للمجوس أكثر من مرة ( متّى:
  .))16 -1 /2وبما أن هذا اإلنجيل كان موجودا في النصف الثاني منالقرن األول الميالدي .فهذا يدل على أن الفُرس عامة وكهنتهم خاصة كانوا
يُعـرفون بــالمجوس ال بالزرادشــتيين.ويشــهد علــى أن الرزدشــتية لــم تكـن
ظهرت وال كان لها أتباع في ذلك الزمن .وبما أن الدولة الساسانية ظهرت
في سنة  227م وتبنت الزرادشتية دينا لها  ،فهذا يدل على أن هذه الديانة
بكتابها وأتباعها هي صنيعة الساسانيين والمغان المجوس الذين عدلوا دين
المجــوس مضــمونا وكتابــا واســما وأبقــوه ثنويــا  ،وعلــى أيــدهم ظهــرت
الزرادشتية وريثة لدين المجوس من جهة ،وأن األفستا لم يكن له وجود
بحكم أن الزرادشتية لم تكن موجودة من جهة أخرى.
الشاهد التاسع  :إن مما ينفي الزعم بأن األفستا كان موجودا قبل قيام
الدولــة الساســانية ،هــو أن الكتابــة {العائــدة لشــابور األول الساســاني –
 241-272م -المنقوشة في جدار معبد النار في " نقش رستم -تشير إلى ان
األفستا لم تكن قد د ُّو نت بعد ،ويميل معظم الثقات المختصين إلى إرجاع
المدون به األفستا إلى منتصف القرن الرابع أو لعله السادس
زمن الخط
ّ
للميالد} .وهذا دليل مادي قوي جدا يعني أن كتاب األفستا ُكتب وظهر ألول
مرة في عصر الساسانيين ولم يكن له وجود قبلهم ،وهذا ينقض حكاية حرق
األسكندر له من أساسها .

61

الشاهد العاشر :يتمثل في موقف علمي من حكاية حرق األفستا للعالم
العراقي المختص في التاريخ القديم طه باقر ،ذكر أن حكاية حرق االسكندر
لألفستا باطلة وما هي إال أسطورة فقال { :ومما يُذكر عن الديانة الثنوية
بالمآثر المتعلقة بزمن تدوين األفستا ،أي الكتاب المقدس الخاص بتعاليم
زراوستر  ،فمن ذلك األسطورة القائلة بأن االسكندر الكبير أحرق هذا
الكتاب الذي وجده مدونا على ألف رق من الجلد بحروف من الذهب ،
وهذه مجرد أسطورة } .وقوله هذا شهادة علمية دامغة من مؤرخ ُمختص،
تؤيدها الشواهد الكثيرة التي أوردناها في نقضنا لحكاية حرق األسكندر
لألفستا.
الشاهد األخير -الحادي عشر  : -بما أنه بينا بالشواهد السابقة عدم
صحة قول الزرادشتيين بأن األفستا جاء به زرادشت فأحرقه األسكندر
الم قدوني في ال قرن ا لرابع ق بل الم يالد .وب ما أ نه ذكر نا أن أول ظ هور
لألفستا كان في الدولة الساسانية .وبما أنه سنبين الحقا أن زرادشت النبي
المزعوم هو شخص خرافي وال وجود له ،وأن الديانة الزرادشتية لم يكن
له وجود قبل الساسانيين ؛ فإن كل ذلك يعني أن األفستا كتاب ُمختلق
و ُملفق وال أصل له يُرجعه إلى زمن زرادشت المزعوم  ،وال إلى عصر
االخمينيين وال الفرثيين الذين سبقوا الساسانيين ،وإنما هو كتاب اختلقه
علماء المجوس في عصر الساسانيين وبتشجيع منهم.
وبما أن الزرادشتيين ألحقوا باألفستا في القرن الرابع الميالدي نصوصا
كثيرة تتعلق بالطب والنجوم وما وراء الطبيعة ،فاكتمل الكتاب بهذا العمل
التحريفي .وبما أنه أثبتنا باألدلة الصحيحة أن الزرادشتيين حرفوا كتابهم
ودينهم وتراثهم في العصر اإلسالمي ،وباألخص في القرنين الثالث والرابع
الهجريين؛ فطعّ موا دينهم بأصول ومفاهيم وتشريعات إسالمية من جهة ،
وتخلصوا من معظم األفستا فلم يبق منه إال الربع من جهة أخرى .فإنه
يتبين من كل ذلك ثالثة أمور أساسية هامة وخطيرة جدا :األول ،إنه ال
يصح نسبة كتاب األفستا إلى زرادشت النبي المزعوم  ،وال ثَبُت أنه كان
موجودا في زمانه وال في القرن الرابع قبل الميالد عندما احتل األسكندر
المقدوني إيران ،وال هو أحرقه .
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األمــر الثــاني :إن هــؤالء المغــان المجــوس والساســانيون هــم الــذين
وو ّرثوها دين المجوس
اختلقوا الديانة الزرادشتية بكتابها واسمها وأتباعها َ ،
 ،وأدخلـوا في ها أيضـا جانبـا من ديـن الفـرس و من أديـان أخــرى سـبقت
الزرادشتية التي يجب أن تسمى  :المجوسية الزرادشتية  .فهؤالء هم الذين
أوجدوا األفستا وديانته.
واألمر الثالث  :إنه ال يصح أن نثق في الزرادشتيين وال في مروياتهم،
ألنه أثبتنا بعشرات األدلة أنهم لم يكونوا موضوعيين ،ال محايدين ،وال
نزهــاء فيمــا كتبــوه عــن الزرادشــتية فــي األفســتا وأدبياتــه فــي العصــرين
الساساني واإلسالمي وما بعدهما .فقد مارسوا التحريف واالختالق بشكل
واسع وعن سابق إصرار وتعمد انتصارا لدينهم حتى أنهم اختلقوا األفستا
وحرفوه مرارا من أجل دينهم ومصالحهم .ويكفي أن نتذكر أن القوم حرفوا
دينهم بشكل رهيب في العصر اإلسالمي ،فأخذوا جانبا كبيرا مما عندهم من
اإلسالم والفكر اإلسالمي وألحقوه بدينهم زورا وبهتانا ،وأخفوا ذلك عن
المسلمين وغيرهم ،وتظاهروا بأنهم موحدون ومن أهل الكتاب .فالقوم أهل
تحريف وتلفيق ،وتلبيس وتدليس  ،وليسوا من أهل حياد وموضوعية في
شيء .وهذا يفرض علينا أن ال نصدق أقوالهم ومروياتهم إال بعد تحقيقها
ونقدها ،وال نقبلها إال بأدلة صحيحة من خارجها.
وبذلك يتبين بجالء أنه لم يثبت أن األفستا كان له وجود قبل الساسانيين
شفهيا وال كتابيا ،وال أحرقه األسكندر المقدوني؛ وإنما الثابت والصحيح أنه
كتاب ظهر ألول مرة على أيدي كهان المجوس في الدولة الساسانية من
جهة؛ وانه من جهة أخرى ال يصح االحتجاج به وال هو حجة فيما أورده
من روايات ترجع إلى ما قبل الساسانيين ،وإنما هي مزاعم ال تُقبل إال بأدلة
صحيحة من خارج األفستا ،ومن يحتج به في التاريخ فهو واهم .
ثالثا :على الرغم من انه بينا أن كتاب األفستا لم تكن له أصول وال كان له
وجود قبل الساسانيين شفهيا وال كتابة ،وال كتبه زرادشت النبي المزعوم؛
فإن ك ثيرا من ال باحثين المعاصرين زعموا أن جزءا صغيرا قديما من
األفستا يُعرف بالغاتا – أناشيد -هي من أقوال زرادشت ،أو الراجح أنها من
كالمه ،وعليها اعتمدوا في أمور نسبوها إليه ،وبعضهم بالغ في تقييمها
ومدحها .ففيما تتمثل آراؤهم وأدلتهم ؟،وهل زعمهم هذا صحيح ؟؟.
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أقول :إن الغاتا هي أناشيد منسوبة إلى زرادشت عددها  17نشيدا مفرقا
ضمن جزء الياسنا من كتاب األفستا ،ومجموع عدد كلمات الياسنا 24 :
ألف كلمة ،من بينها  7600كلمة من الغاتا حسب ما ذكره ُمحقق األفستا.
وأما عن هؤالء الباحثين وآرائهم  ،فمنهم الباحث جوفري باريندر ،ذكر
أن أناشيد الغاتا مكتوبة بلغة محلية قديمة ذات صلة باللغة الفيدية ،وزعم
أنها{ هي الوحيدة التي تعطينا المعلومات الجديرة بالثقة عن حياة وفكر
زرادشت }.
ووصف محقق األفستا خليل عبد الرحمن الغاتا بأنها جوهرة ثمينة في
الياسنا  ،وهي أناشيد زرادشت التي أرست ديانته .ووصفها فراس السواح
بأنها حفظت جوهر الدين الزرادشتي ،ويُ ستدل من لهجتها { المغرقة في
ال ِقدم أنها قد ُحفظت في شكلها األصلي دون أن يمسها تعديل جوهري عبر
التداول الشفوي الطويل مما سبق عصر التدوين } .وزعم أن أناشيد الغاتا
وضعها زرادشت بنفسه.
تلك األقوال هي مزاعم وادعاءات ورغبات وأوهام ،وال يوجد دليل
وا حد صحيح يُثُبت ها ،أو يُر ّجح ها ،وال أورد هؤالء أد لة و شواهد علم ية
تؤيدها .ونقضا ً لها أورد المعطيات واألدلة اآلتية:
أولها :إن هؤالء الباحثين بالغوا جدا في الثناء على الغاتا لغايات في
نفوسهم ،ولم يكونوا ُمنصفين في حكمهم عليها .وقد وصفوها بذلك وكأنها
كنز علمي ال يُقدر بثمن ،والحقيقة أنها ليست كذلك أبدا ،وال يُمكن أن تكون
كذلك .والحقيقة أن الغاتا في معظمها أوهام وظنون ،وشركيات وضالالت،
وأ ساطير وم ستحيالت ،وال ن كاد ن جد في ها ف كرة وا حدة صحيحة جديرة
باالهتمام ،وال يُمكن أن تكون الغا تا وح يا إليها ،وال كالما علم يا  ،وال
تحوي بداخلها دليال صحيحا واحدا يثبت أنها من كالم زرادشت النبي
المزعوم ،وال أنها تتضمن حوادث تاريخية قديمة صحيحة  .ووصفنا هذا
للغاتا هو وصف صحيح ليس هنا تفصيله  ،لكني سأعود إليه في مبحث
الحق من هذا الكتاب ،وأذكر نصوصا منها تؤكد ما قلته.
الدليل الثاني :بما أنه سبق أن بينا أنه لم يثبت أن كتاب األفستا كان
موجودا قبل الساسانيين  ،والغاتا جزء منه ،فبالضرورة أن الغاتا ليست من
كالم زرادشت .وال يُمكن أن ت ُخرج من حكمنا هذا  ،وتُلحق بزرادشت إال
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إذا توفرت أدلة علمية صحيحة من خارج األفستا .وبما أن هذه األدلة ليست
متوفرة  ،وخالفها هو الموجود  ،فالغاتا ليست من كالم زرادشت النبي
المزعوم ،ومزاعم هؤالء الباحثين ليست بصحيحة .
الدليل الثالث :بما أنه لم يثبت يقينا وجود زرادشت النبي كشخص تاريخي
حقيقي ،وما تزال الشكوك حول وجوده قائمة  .وبما أننا سنناقش هذا األمر
الحقا وسيتبين منه أن زرادشت النبي المزعوم لم يثبت وجدوه ،بل وال
وجود له أصال فأناشيد الغاتا المنسوبة إليه على أنها من وحيه ُمختلقة
ن سبت إل يه كذبا وغ شا و خداعا .وب ما أن األ مر كذلك ،فتأك يدات هؤالء
الباحثين بأن الغاتا من أقوال زرادشت ووحيه المزعوم ليست بصحيحة
وما هي إال أوهام ورغبات وليست باجتهادات علمية أصال.
الدليل الرابع  :إن استدالل هؤالء الباحثين بلغة الغاتا بدعوى أنها لغة
موغلة في ال ِقدم ترجع إلى زمن زرادشت وإنها من أقواله؛ هو استدالل
ضعيف جدا ،بل وال يصح  ،وال يُمكن إثباته بدليل قطعي وال راجح  ،وال
أن يكون استدالال صحيحا إلثبات نسبة الغاتا إلى زرادشت .وبما أن األمر
كذلك ،فإن زعم هؤالء ال يُمكن إثباته بدعوى ِقدم لغة الغاتا ،وإنما ليثبت
يجب أن يوجد دليل تاريخي صحيح من شاهد أثري ،أو نص مكتوب يعود
إلى زمن زرادشت المزعوم أو القريبة منه ؛ وبما أن هذا لم يتوفر إلى اليوم
فيما يتعلق بتاريخ زرادشت والغاتا واألفستا  ،مقابل الشواهد التي تخالف
ذلك؛ فإنه ال يُمكن أن يكون شاهد لغة الغاتا -التي قيل انها موغلة في ال ِقدم-
دليال قطعيا ،وال صحيحا وال راجحا على كون الغاتا من كالم زرادشت .ال
يُمكن ذلك ألن هذه اللغة الموصوفة بأنها قديمة قد َكتب بها كهان المجوس
الغاتا في عصر الساسانيين عندما دونوا األفستا ،وهذا يعني قطعا أن هذه
اللغة حتى وإن سلمنا بقدمها فقد كانت لغة معروفة ومتداولة في بالد فارس
أو في ج هة من جهات ها ،أو علـى األ قل كا نت ل غة معرو فة لـدى ك هان
المجوس ،ولم تكن لغة منقرضة ،فكتبوا بها الغاتا وهم يعرفونها ،وال يصح
وال يُع قل أن يكتبو ها ب ها و هم ويجهلون ها .فنحـن أ مام ل غة كا نت قدي مة
واستمرت حية لدي كثير من الناس أو عند قلة منهم ،وبها ُكتبت الغاتا؟ فهل
هذا دليل على أنها من كالم زرادشت النبي المزعوم؟ ،كال وألف كال ،هي
ليست كذلك ألنها ال تحمل أي دليل صحيح يثبت كونها من كالم زرادشت ،
فهي إن صدقنا أنها قديمة لكنها لم تكن منقرضة ،وإنما كانت معروفة على
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األقل لدى كهان المجوس ،فكتبوا األفستا بعدة لهجات فارسية منها لهجة
ودو نوا األفستا جماعيا وفي
الغاتا؛ فعلوا ذلك بحكم أنهم كانوا يعرفونها ّ ،
فترات متباعدة وبأكثر من لهجة من لهحات الفرس .فدليل لهجة الغاتا ال
يُمكن أن يكون دليال يُثبت أن أناشيد الغاتا من أقوال زرادشت ،وال أنها
تُثبت أن زرادشت النبي المزعوم كان شخصا حقيقيا ال خرافيا ،وإنما ذلك
الدليل يثبت فقط أنها كتبت بلغة الغاتا القديمة التي كانت ماتزال معروفة
ومتداولة بين المجوس على األقل ،كتبوها بلهجة الغاتا لغايات ُمبيتة  ،أو
لغير ذلك.
الدليل الخامس :إن زعم هؤالء الباحثين بأن أناشيد الغاتا هي من أقوال
زرادشت بدعوى أنها كتبت بلغة موغلة في ال ِقدم  ،هو استدالل ضعيف جدا
وال ي صح  ،وال لـه مبرر عل مي يؤ يده .ل يس كذلك أل نه ثبُت أن ك هان
المجوس عندما كتبوا األفستا لم يكتبوه بلهجة فارسية واحدة ،وإنما كتبوه
بأكثر من لهجة من لهجات الفرس .وهذا يعني أن تعدد لهجات كتابته ليس
دليال على قِدم نصوص منه دون أخرى ،وإنما يعني أنهم كتبوه بعده لهجات
من لهجات الفرس .ومما ينفي زعم هؤالء أيضا أن نصوصا أخرى كثيرة
مــن الياســنا والياشــتا مــن األفســتا تضــمنت أيضــا أقــواال كثــيرة منســوبة
لزرادشت مع أهورا مازدا وغيره ال تختلف عن أقواله األخرى المروية في
الغاتا لفظا وال معنى ،منها مثال من باب التمثيل ال الحصر:
فمن أقوال األفستا في الغاتا التي اقرت الشرك بوجود إلهي الخير والشر
قوله  (( :منذ البدء أعلنت الروحان التوأمان عن طبيعة كل منهما :الطيبة،
والشريرة  ،فكر طاهر ،وفكر غير طاهر ،وكذلك الكلمات واألفعال .يعرف
المصرح بها  ،وال يعرفها األشرار .))...
الحكماء الطيبون الفرق بين تلك
ّ
ثم أشار إلى الروحيّن بأنهما خلقا الحياة واألجسام  ،وبعد ذلك تكلم عن
الروح الطيبة وهي أهورا مزدا ومخلوقاته فقال (( :في المرة األولى عندما
خلقتا الحياة واألجسام  ،وكل ما يتضمنه العالم  .فحيث كان الشر ظهرت
النجاسة .وأما القداسة فقد رافقت الروح الخيرة دائما )) .ثم أشار إلى الروح
الشريرة-أهريمن – واعمالها ومنهجها فقال (( :واختارت الروح الشريرة
لنفســها األعمـال المدنســة  ،وأمـا الــروح الخــيرة الــتي تســكن فـي الســماء
الراسخة فاختارت األعمال الطاهرة  –...الياسنا.))6-30/3
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تلـك الم عاني والشـركيات واألسـماء والم صطلحات بنفسـها وروح ها
نجدها في األفستا خارج الغاتا ،منها قوله (( :عندما خلقت الروحان العالم
 ،الروح الطيبة ،والروح الشريرة – الياشتا .))-76 /13:وفي الياسنا
عبارة مفادها أن زرادشت كان (( أقوى  ،أشد  ،أنشط  ،أسرع  ،وأنصر
مخلوقات الروحيّن  -.الياسنا .))-9/15وفي الياشتا على لسان اإلله فايو -
رام – أنه يوجد عال َماَن  :األول له مخلوقاته خلقها الروح الطيب ،والثاني
له مخلوقاته خلقها الروح الشرير -الياشتا.-44 ،15/43:
واضح من تلك الشواهد –وغيرها كثير جدا -أنها من مصدر واحد
بألفاظها ومعانيها وأساليبها في التعبير جمعها األفستا بين دفتيه بأكثر من
دو نه بها كهان المجوس في دولة الساسانيين عن
لهجة من لهجات الفرس ّ
قصد لغايات في نفوسهم ربما ليجد قبوال بين الفرس على اختالف طبقاتهم
وتباين لهجاتهم .وخالصة دليلنا أن كتابة الغاتا بلغة قديمة كانت ما تزال
مسـتعملة ال يُم كن أن ت كون دليـال علـى أن ها من اقـوال زرادشـت النـبي
المزعوم ،وال يصح االستشهاد بها أصال كدليل على ذلك الزعم.
وبذلك يتبين من تلك األدلة أن أناشيد الغاتا ليست من أقوال زرادشت،
وهي ال تختلف عن باقي أجزاء األفستا الذي كتبه كهان المجوس ألول مرة
في دولة الساسانيين ولم تكن له أصول سابقة من جهة؛ وال يصح أن يُحتج
به على حوادث سبقت تدوينه لبعده الكبير عنها من جهة ثانية؛ وأن رواياته
تبقى مزاعم ُمعلقة وال يُحتج بها وال تُصدق إال إذا قامت األدلة من خارجها
على صحتها من جهة ثالثة .وكل ذلك يعني أن مزاعم هؤالء الباحثين فيما
قالوه عن الغاتا ما هي إال أوهام ورغبات تعلقوا بها لغايات في نفوسهم.
وبما أن األمر كذلك ،فإنه إن ثَبُت وجود تشابه بسبب حدوث تأثير بين
الزرادشتية وأديان أخرى كاليهودية والنصرانية  ،فال شك أن الزرادشتية
هي التي تأثرت بها بحكم أنها أسبق من الزرادشتية وهي متأخرة عن تلك
األديان ،وليدة األفستا وأدبياته .
ثانيا:اعادة تدوين األفستا وكتابة أدبياته في العصر اإلسالمي:
عندما فتح المسلمون بالد فارس وأسقطوا الدولة الساسانية نحو سنة
15ه ـ637 /م ، ،بدأ ال فرس الم جوس في اعتناق اإلسالم تدريجيا ،فلما
انتهى القرن الثاني الهجري كان معظم الفرس قد اعتنقوا اإلسالم تقريبا،
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وبقيت طائفة منهم ُمتمسكة بالمجوسية الزرادشتية ،وأظهرت نشاطا فكريا
ودعويا واضحا حفاظا على دينها وكيانها وتماشيا مع الظروف المحيطة بها
في أواسط القرن الثاني الهجري وما بعده  ،تزعمت ذلك النشاط في البداية
الحركــة البهافريديــة نســبة إلــى مؤسســها الكــاهن المجســوي الزرادشــتي
بهافريد.وقد استمرت في نشاطها الفكري والدعوي بين أتباعها بعد مقتل
زعيمها بهافريد نحو سنة 132هـ  ،فكان مما قامت به أنها أعادت تدوين
عرفت بأدبيات األفستا
كتاب األفستا وكتبت كتبا مجوسية زرادشتية جديدةُ ،
من جهة ،وأدخلت في الزرادشتية ومؤلفاتها عقائد وتشريعات إسالمية من
ج هة أ خرى  .ف ما هي تفا صيل ت لك العمل ية ؟ و هل فع لوا ذ لك بطري قة
مو ضوعية حياد ية انت صار للعلـم أم لغا ية أخـرى ؟  .ول ماذا قام هـؤالء
المجوس الزرادشتيون بتلك الحركة أصال ؟ ،وما هي آثارها عليهم وعلى
غيرهم ؟.
من ذلك أوال ،أن األفستا كان في األصل يتكون من  21كتابا -نسكا-
فتصرف فيه علماء المجوس الزرادشتيين في القرن الثالث الهجري وما
ّ
بعده بالزيادة والنقصان والتحريف والتلخيص حسب مصالحهم وظروفهم
في العصر اإلسالمي  ،فلم يبق منه إال الربع ،ف ُحذفت منه ثالثة أرباعه
أُحرقت ،أو أُخفيت ،أو ُمزقت .والموجود منه اآلن بين أيدينا ال يُمثل إال
جزءا صغيرا من األفستا الساسانية ،قُدر بربع األفستا األصلي .فعلوا ذلك
مع األفستا وأدبياته دون أن يُعلنوا للناس أنهم فعلوه ،وكأن شيئا لم يحدث.
وذلك يعني أن األفستا الموجود بين أيدينا هو األفستا الوحيد المتوفر
اليوم  ،وال يوجد األفستا الساساني ،فهو قد تخلّص منه علماء المجوسية
الزرادشتية ،فأعدموه حرقا  ،أو تمزيقا ،أو دفنا .مما يعني أن الموجود اليوم
ال أصل له  ،فال عنده أسانيد وال نصوص ،وال مخطوطات قديمة ترجعه
إلى أصله األول .فهو كتاب مقطوع عن أصله األول ،وأصبح يُمثل بنفسه
كتابا جديدا ُكتب في القرن الثالث الهجري وما بعده في العصر اإلسالمي،
فهو ال يعود إلى عصر الساسانيين وال قبلهم وإنما ظهر بعد ظهور اإلسالم
بنحو ثالثة قرون أو أكثر خالل العصر اإلسالمي.فنحن هنا أمام نسخة
أفســتية ثانيــة للديانــة المجوســية الزرادشــتية ،ولســنا أمــام النســخة األولــى
للمجوسية الزرادشتية .
وبما أن األمر كذلك ،فمن الخطأ الفادح  ،ومن التضليل والجهل السكوت
عما حدث لألفستا في العصر اإلسالمي ،والقول بأنه ُك تب في العصر
الساساني أو قبله  ،فهو لم يظهر فيه أبدا ،ألن الذي ُك تب فيه ال وجود له
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بعدما أُعدم كله ولم يبق منه إال ربعه؛ وإنما الحقيقة هي أن األفستا الموجود
اليوم يختلف بشكل كبير جدا عن األول ،و ُك تب في العصر اإلسالمي ولم
يكتب في العصر الساساني وال قبله .وهذا يفرض علينا أن نتعامل معه على
انه كتاب تاريخي متأخر جدا عن تاريخ الفرس في عصر الساسانيين
وقبلهم ؛ فهو مرجع متأخر كتب في العصر اإلسالمي وليس مصدرا
لتاريخ الزرادشتية خاصة وتاريخ الفرس عامة.
ومن جهة أخرى فإنه يجب أن ال يغيب عنا أن األفستا الموجود اليوم
يفتقد إلى المصداقية العلمية ،ألنه لم يُكتب بطريقة علمية وال محايدة وال
عالنية ؛ وإنما كتب بطريقة ماكرة تدليسية تحريفية ذاتية متعصبة للباطل.
ألن علماء المجوس الزرادشتيين الذن كتبوه لم يكن هدفهم خدمة العلم ،وال
االنتصــار للعقــل والعلــم والحــق؛ وإنمـا كـان هــدفهم االنتصــار للمجوســية
الزراد شتية ب كل الو سائل المتو فرة لديهم حتى وإن لم ت كن أخالق ية وال
علمية .ولذلك وجدناهم تصرفوا في األفستا الساسانية بطريقة إجرامية نفعية
مروعة وخفية بشعة  ،فتخلصوا منه ولم يبق منه إال الربع .فعلوا ذلك ،وال
يحقوا لهم فعله ،ألنه عمل إجرامي تحريفي  ،كان عليهم أن يتركوا الكتاب
على حاله ،وال يحق لهم تحريفه وإعدامه ،وعلى األقل كان يُمكنهم أن
يستخرجوا منه ملخصا حسب مصالحهم وظروفهم دون تحريف الكتاب
وإعدامه .ثم بعد ذلك يجب عليهم أن يُخبروا الناس  ،أو أتباعهم بما فعلوه
في األفستا األول والثاني .وبما أنهم لم يفعلوا ذلك فاألفستا الحالي هو كتاب
ُم حرف وتدور حوله شكوك وشبهات كثيرة ،ومتأخر جدا عن الحوادث
التي يتكلم عنها ،ويفتقد إلى التوثيق والمصداقية ،ألن الذين كتبوه حرفوه
وتالعبوا به حسب أهوائهم وأوهامهم ومصالحهم في القرن الثالث الهجري
وما بعده.فنحن أمام نسخة زرادشتية جديدة ضاع أصلها األول ،وال أصل
لها إال األفستا ال ُم حرف الموجود اليوم .وكتاب هذا حاله ال يُعتمد عليه في
معرفة التاريخ ،إال إذا قامت األدلة من خارجه على صحة رواياته.
صنفت في العصر اإلسالمي وحدث لها جانب
وأما أدبيات األفستا ،فقد ُ
م ما حـدث لألف ستا و فق عمل ية تحريف ية متكاملـة ب ين األف ستا وادبيا ته ؛
فأدخلــت فيهــا عقائــد وتشــريعات ليســت مــن الزرادشــتية ،وأخــرى مــن
الزرادشتية ولم تَرد فيها ،أو وردت بطريقة غامضة وملتوية .تلك األدبيات
هي كتب صنفها علماء المجوس الزرادشتيون انتصارا لدينهم ،ودفاعا عنه،
وان قاذا له ،وحفا ظا ع لى طائفتهم أ مام االنه يار ا لذي حل بالزراد شتيين
ودينهم في العصر اإلسالمي.
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منها :الدينكرد  :هو كتاب موسوعي في تاريخ الزرادشتية وعقائدها
وتشريعاتهاُ ،ك تب في القرن الثالث الهجري 9 /م  ،ونُ قح نهائيا في القرن
فرخزادان  ،وآذربادا
فرنبَغ ّ
ا لرابع اله جري  .ومن ا لذين ّ
دو نوه  :آذر َ
ميدان ،وقد عاشا في القرن الثالث الهجري وتعني كلمة دينكرد «التأليف
الديني» أو «األعمال الدينية» .وكان الكتاب يشتمل في األصل على  9كتب
وقد ضاع الكتاب األول والثاني وقسم من الكتاب الثالث .
الكتاب الثاني :البندهيشن  :يعرف أيضا ً باسم زَ ند آگاهي ( المعلومات
المسـتندة إلـى زنـد) ،ت عني كل مة بندهيشـن «الخلـق األول ،أو األساسـي»
.ويشتمل الكتاب على  36فصالً .وقد تم تأليفه األولي في أواخر العصر
الساساني ،لكن معظم فصوله كتبت بعد الدولة الساسانية خاصة في القرنين
الثالث والرابع الهجريين 10 ، 9 -م –.ويُ ظن أن تأليفه لم يكمل إال في
القرن الخامس الهجري او الذي بعده .وأما مضمونه ،فقد شمل طيفا ً واسعا ً
من أ ساطير الخ لق ،وال تاريخ األ سطوري والحقي قي لإل يرانيين  ،والف لك
،وأسماء األنهار ،والجبال ،والنباتات  ،وغيرها من المواضيع.
الكتاب الثالث :رؤية الكاهن أردا ويراف المنامية ،والمعروف أيضا
صنف هذا الكتاب في القرن الثالث الهجري إبان
بمعراج الكاهن ويراف ُ ،
حركة التأليف الزرادشتية النشطة التي قام بها علماء الزرادشتية المتأثرين
بالحركة البهافريدية التي دعت إلى إعادة النظر في الزرادشتية وتطعيمها
بأصول وتشريعات إسالمية .فكان كتاب الكاهن ويراف من بين المصنفات
التي كتبها هؤالء في القرن الثالث الهجري.
الكتاب الرابعِ :شكنِد كمانيك فجار -بيان ينفي الشك -صنفه مردان
فرخ بن أورمزداد دفاعا عن (( مثنوية الدين الزرادشتي ضد عقائد
اليهود والنصارى والمانوية والمسلمين  ...وقد انتهى تأليفه في القرن
الثالث الهجري )).
الكتاب األخير -الخامسُ :-ك َج ستك أباليش  ،هو رسالة في شرح
مناظرة بين زرادشتي اعتنق اإلسالم يُ سمى أباليش ،وبين الزرادشتي
آذرفرخزادان بحضور الخليفة العباسي المأمون(ت  218هـ).
أقول :واضح من تلك العمليات التي حدثت لألفستا وأدبياته  ،أنها أفعال
تحريفية خطيرة ورهيبة ،تمت ضمن عملية تحريفية واسعة قام بها الفرس
في العصر اإلسالمي .منها أنه قد قامت األدلة الصحيحة والدامغة بأن
الفرس قاموا بتحريف كثير من تاريخهم ليتفق مع اإلسالم ،ويواكب ظروف
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الع صر اإل سالمي من ج هة؛ وأن الم جوس الزراد شتيين قد شرعوا في
ت حريف دين هم وكتب هم وتطعيمه ما بعقا ئد وت شريعات إ سالمية م نذ ال قرن
الثاني الهجري وما بعده  ،ليس هنا موضع تفصيل ذلك .
وبما أن ذلك هو حال األفستا وأدبياته الموجودة اليوم بين أيدينا فمن
الخطأ الفادح والتعصب للباطل ،االعتماد عليها على أنها مصادر يُمكن
االعتماد عليها والوثوق فيها فيما يخص تاريخ المجوسية الزرادشتية قبل
السا سانيين و في ع صرهم .إن ها مراجع م تأخرة ت عود إ لى ال قرن الثا لث
الهجري وما بعده ،تأثرت في مضامينها وكتابتها باليهودية والنصرانية
عامــة ،وباإلســالم والفكــر اإلســالمي خاصــة ،ألنهــا ظهــرت بعــد ظهــور
اليهودية والنصرانية واإلسالم  ،وليس العكس .فنحن نتعامل مع مصنفات
ُكتبــت فــي القــرن الثالــث الهجــري9/م ومــا بعــده،ولم تكتــب فــي العصــر
صنفت بطريقة ليست بعلمية ،وتعرضت لتحريف كبير
الساساني وال قبله ،و ُ
ُمتعمد لغايات في نفوس مدوينيها ،فأنتجت لنا تلك العملية التحريفية نسخة
جديدة من الديانة الزرادشتية تختلف كثيرا عن نسختها األولى .و ُكتُب هذا
حالها فمن الخطأ االعتماد عليها على أنها مصادر يُمكن االعتماد عليها فيما
يتعلق بتاريخ الزرادشتية في عصر الساسانيين وقبله؛ وإنما هي مراجع
متأخرة ترجع إلى العصر اإلسالمي ،ومروياتها المنسوبة إلى تاريخ الفرس
قبـل اإلســالم ال تُقبـل وال يُحتـج بهـا إال إذا توفـرت شــواهد وأدلــة أثريـة
وتاريخية صحيحة من خارجها.
كما أنها تشهد ع لى علماء الزرادشتية ا لذين كتبو ها بالتعصب للباطل
واالنتصار له على حساب العقل والعلم والحق ،وممارسة التحريف عن
ســابق إصــرار وترصــد مــن جهــة؛ وقــدموا للزرادشــتيين والعــالم نســخة
زرادشتية جديدة ُمحرفة من جهة أخرى .فعحبا ً من أناس تيقنوا من بطالن
دين هم ثم هم يحرفو نه ب كل الو سائل انت صارا له  ،مع أن الع قل والع لم
يفرضان عليهم تركه ال االنتصار له بالتحريف والكذب والغش والخداع !!.
وإنها ًء لهذا المبحث يُ ستنتج منه أن اعتماد الباحثين المعاصرين على
ك تاب األف ستا وأدبيا ته ع لى أ نه م صدر تاريخي ل تاريخ الزراد شتية في
العصر الساساني وقبله ،هو وهم فاحش ،وفيه تغليط وتدليس على القراء ؛
وإنما هو وأدبياته من مراجع الزرادشتية المدونة في العصر اإلسالمي،
عول عليها ،وال هي مرجع صحيح يُحتج به ،وال هي
وليست مصدرا يُ ّ
مصدر قديم يرجع إلى عصر الساسانيين وما قبلهم  .وبما أن األمر كذلك
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فإنه إن ثَبُت من جهة أخرى وجود تشابه لحدوث تأثير بين الزرادشتية
واليهودية والنصرانية واإلسالم  ،فال شك أن الزرادشتية هي التي تأثرت
بتلك األديان ألن مصادرها أسبق من مصادر الزرادشتية الموجودة اليوم
والتي كتبت في العصر اإلسالمي وليس قبله .
الوهم الثاني :القول بأن الزرادشتية ديانة توحيد ونبوة :
زعم كثير من الباحثين أن الزرادشتية ديانة توحيد ونبوة مسايرة ِل ما
يدعيه الزرادشتيون المعاصرون  ،بأن دينهم دين توحيد ،وان زرادشت
كان نبيا صاحب كتاب إلهي .منهم الباحث جوفري باريندر ،زعم أن أناشيد
الغاتا تُلفت النظر إلى {حمية زرادشت وحبه لإلله باإلضافة إلى حكمته.
واإلله بالنسبة لزرادشت هو الرب الحكيم أهورامزدا الذي خلق السماء
واألرض ،وهو األول واألخير} .ودين زرادشت دين وحدانية  ،يقوم على
االعتقاد بإله واحد خيّر.
ومنهــم :الباحــث مصــطفى النشــار ،عنــدما تكلــم عــن التوحيــد فــي
الزرادشتية أشار إلى أن األفستا هو مصدر تعاليمها ،لكنه عندما تكلم عن
العقيدة الزرادشتية زعم أنها توحيدية ووصفها بأوصاف ليست فيها ،دون
أن يرجع إلى األفستا وال إلى النصوص والشواهد الساسانية ،وإنما رجع
إ لى ك تب ب عض ال باحثين المعا صرين .ف قال بأن أهورا مزدا هو{ اإل له
األوحد عند زرادشت ،و هو وحده الذي لم يولد ولن يموت ،وهو علة العلل
وليس له علة ،وهو المصدر األول لجميع الموجودات ...وعلى العكس من
هذا اإلله الواحد الرحيم الخير الخالق أهورا مازدا يأتي أهريمن الشيطان
مصدر كل شرور العالم  ،فهو المسؤول عن األمراض والموت .}...
ومنهم الباحثان :أندريه إيمار ،وجانين أوبويه :وصفا عقيدة زرادشت
بأنها { التوحيد بأنقى مظاهره .فهي ال تقر إال بإله واحد أورمزد ،ال قياس
لعظمته وقدرته وروحانيته.} ...
ومثلها كثير
أقول :تلك األقوال هي شواهد من باب التمثيل ال الحصرِ ،
جــدا عنـد البـاحثين الــذين كتبـوا عـن الزرادشــتية ،وســتأتي مـزاعمهم فـي
مواضع أخرى كفراس السواح  ،ومحقق األفستا خليل عبد الرحمن .وتلك
الشواهد المتعلقة بحكاية التوحيد عند زرادشت والزرادشتية هي مزاعم
باط لة قطعا جم لة وتفصيال ،وال يقولها إال جا هل  ،أو جا حد معا ند ،أو
صــاحب هــوى .واألدلــة علــى بطالنهــا كثــيرة جــدا مــن األفســتا واآلثــار
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والتاريخ ،ليس هنا موضع التوسع فيها ،لكني سأورد منها شواهد كثيرة من
باب التمثيل الواسع لهدم تلك المزاعم وقطع الطريق أمام هؤالء الباحثين
الم حرفين الم غالطين ا لذين يكت بون بأو هامهم وأ هوائهم لغا يات سيئة في
نفوسهم .
تلك المزاعم واألوهام باطلة بأدلة األفستا  ،ومنها أناشيد الغاتا التي
تستر بها كثير من الباحثين وزعموانها تضمنت التوحيد .منها النصوص
اآلتية:
في "هايتي  " 30من الغاتا تضمن المقطع تقرير االعتقاد الثنوي بوجود
الروحين التوأمين الذين خلقا المخلوقات ،فقال{ :منذ البدء أعلنت الروحان
التوأمان عن طبيعة كل منهما :الطيبة والشريرة}  .ونحن هنا أمام روحين
توأمين  ،بمعنى أنهما مولودان ألب لم يُسم .وهما اللذان خلقا المخلوقات،
كما في " هايتي  "30من الغاتا  { :في المرة األولى عندما خلقتا الحياة
واألجسام  ،وكل ما يتضمنه العالم  .فحيث كان الشر ظهرت النجاسة .وأما
القداسة فقد رافقت الروح الخيرة دائما .واختارت الروح الشريرة لنفسها
األع مال المدن سة ،وا ما الـروح الخيّرة الـتي ت سكن في ال سماء الرا سخة
فاختارت األعمال الطاهرة }.
واضح مما قالته الغاتا أن الروحان التوأمان هما إلهان توأمان  :أهورا
مزدا إله الخير ،وأهريمن إله الشر ،ولدهما إله هو أبوهما  ،لكن األفستا
أسقط األب اإلله المزعوم وكأنه غير موجود رغم انه ذكر ميالد اإللهين
التوأمين!!!!  .وهما ال لذان خل قا الحياة واألجسام ،فن حن هنا أمام إلهيّن
أخوين خالقين لكل منهما مخلوقاته الحية والميتة ،ولهما إله ولدهما ،وهذا
يعني بالضرورة أن الغاتا قررت التثليث ،ثم الثنوية ولم تقرر التوحيد وال
أثر له فيها.
ونفس الكالم الذي قررته أناشيد الغاتا من الياسنا ورد أيضا في الياسنا،
والياشتا من األفستا فقال (( :عندما خلقت الروحان العالم  ،الروح الطيبة،
والروح الشريرة – الياشتا . ))-76 /13:وفي الياسنا عبارة مفادها أن
زرادشت كان (( أقوى  ،أشد  ،أنشط  ،أسرع  ،وأنصر مخلوقات الروحيّن
 -.الياسنا .))-9/15وفي الياشتا على لسان اإلله فايو  -رام – أنه يوجد
عال َماَن  :األول له مخلوقا ته خلقها ا لروح الط يب ،وال ثاني له مخلوقا ته
خلقها الروح الشرير -الياشتا .-44 ،15/43:فالكون -حسب األفستا -له
إلهان خالقان خلقا العالم ولكل منهما مخلووقاته  ،هما األخوان التوأمان
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أهورا مزدا ،وأهريمن  .فنحن أمام روحيّن خالقيّن ولدهما أب إله أسقطه
األف ستا وأخفـاه مع زوج ته اإلل هة مثلـه بح كم أن األب ليلـد ال بد لـه من
زوجة.والروح الخيّر والخالق هو أهورا مازدا ،والروح الشرير هو اإلله
ال توأم أهـريمن .فأين التوح يد ال مزعوم؟؟! ! ،ول ماذا هـؤالء ال باحثون لـم
يوردوا هذه النصوص وغيرها الموجودة في األفستا؟؟!! .
ومن شركيات الغاتا وكفرياتها أنه ورد فيها نصان ذكرا أن اإلله أهورا
مازدا له ابنان  :ابن  ،وبنت  ،فقال { :أبو فاهومانو الفعال وابنته آرمايتي
هي التقوى الخيرة} .وفي :هايتي 31 :من الغاتا { :وبأنك والد فاهومانو}.
و وذكرت الغاتا أن آرمايتي هي التي خلقت الهدوء للمراعي من أجل
ألبقار  -هايتي .47 :فأهورا مازدا إله مولود ،وهو قد ولد أيضا إلهيّن ،
هما :آرمايتي ،وفاهومانوا ،المولود بالضرورة يشبه والده .فنحن هنا أمام
األب اإلله الذي ولد اإللهين األخوين ،وهذا يساوى ثالثة آلهة ،بل أربعة،
ألن اإلله األب ال بد له من زوجة إلهة مثله  .ثم أهور مازدا ولد ابنين
آخرين ،والمجموع :ستة آلهة !!  .فأين التوحيد المزعوم في الغاتا وفي كل
األفستا .فنحن امام تثليث ،وثنوية وتعدد وشركيات وضالالت وكفريات ال
نهاية لها،فأين التوحيد المزعوم ؟؟!! ،وهل يُمكن أن يُوجد توحيد مع ذلك
التعدد والشركيات ؟؟!!
ومن شركيات الغاتا في " هايتي ،" 43 :أن زرادشت اعترف حسب
زعم الغاتا أنه يعبد النار ويقدسها ،فقال { :عرفتك كمقدس يا أهورامازدا
عندما أتاني فاهومانو ،وإجابة على سؤاله هذا" إلى من ستوجه عبادتك" ؟،
أجبتُ  :إلى نارك .}...
وأما النصوص التي تنقض القول بالتوحيد من باقي مكونات األفستا
فهي أيضا كثيرة جدا ،وتتفق تماما مع ما ورد في الغاتا ،فمصدرها واحد ،
وكلها أكدت الشرك ونفت التوحيد .منها نصوص ذكرت مخلوقات اإللهيّن
الروحين التوأمين  .وحسب األفستا أن أهورا مزدا خالق المخلوقات الخيرة
والصالحة ،وأن أهريمن خالق المخلوقات الشريرة والفاسدة  ،من ذلك أن
زراد شت قال ( ( :بقربان نا المقـدم  . . .نع بد أهـورا مزدا المقـدس خـالق
المخلوقــات الصــالحة  – . . .الياســنا . ) )16/1ووصــف زرادشــت إلهــه
أهورامزدا بأنه (( خالق العوالم المادية الصالحة -الياشتا .-22/1:وفي
الفنديداد أن زرادشت خاطب أهورا مزدا ووصفه بقوله (( :ياروح القدس
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وخالق العالم المادي  ...خالق العالم الدنيوي -الفنديداد.))-7/32 ،2/1:
وخاطبه أيضا بقوله (( :يا أهورامزدا  ،أيها الروح القدس ،وخالق العوالم
المادية والصالحة  -الياشتا.))-22/1:
ومن آلهة األفستا األخرى المزعومة :اإلله ميثرا ،وصفه األفستا بقوله :
(( ميثرا كان األول بين كل آلهة السماء ،الذي تسلق قمة جبل " هارا"-
الياشتا ،))-10/13:و (( وأما اآللهة المدافعون فيتركون صفوف الجيش
ع ندما ال ي عترف ب هم م يثرا ذو ال مراعي الوا سعة -اليا شتا. ) ) -10/41:
وأورد الفنديداد نصا على لسان أهورا مزدا كبير اآللهة يعترف بأن ميثرا
ُ
اسـتغيث ب مثرا سـيد ال مراعي
إلـه  ،فقـال لزرادشـت عليـك أن تقـول( ( :
الواسعة ،اإلله المدجج بالسالح األكثر تمجيدا من بين األسلحة كلها- -...
الفينديداد .-19/15:وأشار الياشتا إلى كائنات تساعد اإلله ميثرا في حروبه،
منهـا " آلهـة النصــر" والــتي تســاعده أيضــا فــي جــر عربتــه الســماوية -
الياشتا . -68 ،10/66:ووصف الياشتا ميثرا بأنه (( األقوى من بين اآللهة،
األشجع من بين اآللهة ،األسرع من بين اآللهة  ...األذكى من بين اآللهة...
هو اإلله العظيم  ،يخلق الكائنات  -الياشتا.-142 ،141،-10/98:
ذلك هو ميثرا أقوى وأشجع وأسرع وأذكى آلهة الزرادشتة المزعومة،
وهو " إله عظيم وخالق للكائنات" حسب زعم األفستا .وبعد هذا االعتراف
الصريح والمكرر والمؤكد من األفستا " وحي زرادشت النبي المزعوم"
أليس من الكذب والجهل والتدليس والخيانة القول بوجود توحيد في األفستا
؟؟!! .
ومنها أيضا اإللَ َهة األفستية :أناهيتا والمعروفة أيضا ب :آبام -نابات ،
وصفها زرادشت بقوله (( :تلك السامية آبام -نابات  ،ابنة مازدا – الياسنا
 . ) )3/7و( ( اإللَ َهة الشــامخة -آبــام نابــات ، -مـ ـازدا  ،وللصــلوات
-...الفيسبرد .))-11/6:وجاء في الفيسبرد من األفستا (( :نعلن الياسنا لك يا
ـك أيتهــا اإللهــة الســامية -آبــام نابــات-
آهــورا مــزدا  ،ولزرادشــت  ،وإليـ ِ
وللخالدين الكرماء -الفيسبرد .))-21/2:ووصفها الياشتا بأنها (( تخلق بذور
كل الرجال  ،))...وأمر أهورامزدا بالصالة لها ووصفها بقوله (( :ص ّل
للعظمة الممجدة الالمتناهية )) ،وأنها(( تملك آالف الخلجان ،آالف اليانبيع
))،وأن أهورا مزدا بنفسه يقدم لها القرابين ،وطلب منها بقوله (( :امنحيني
هذا النجاح أيتها الطيبة القوية أردفيسورا آناهيدا .وفي الياشتا أيضا أن عبَدة
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أهورا مزدا يقربون لها القرابين ويجتمعون حولها ويطلبون منها حاجاتهم
. -105،
ورغ باتهم وأمن ياتهم -اليا شتا98،99 ،17،18 ،3،4 ،2 /5:
وفي الياشتا أن بعض الكائنات قدمت القرابين ألناهيدا ،قدمتها لها في ((
أماكن مكرسة لآللهة األع لى  -الياشت. )-5/72:فهي إ له باالسم والفعل
حسب األفستا .
وحتى النار هي إله أيضا في األفستا ،منها مثال ما ورد في الياسنا بأن
النار هي ابن أهورا مزدا وتكرر ذلك مرارا  ،منها قول زرادشت  (( :من
أجلك أيتها النار ،يابن آهورا مزدا  ( ... ،الياسنا  . )) 12 :1وقال في
ِ
موضع آخر  (( :من أجل فاهيشتا واآلتار –النار -ابن أهورا مزدا  -الياسنا
 ،))4 /2و(( من أجلك يا نار آشا المقدسة ابن أهورا مزدا ومعلم آشا
ت أيتها النار ،
المقدسة – الياسنا  ،)) -2/12و(( من أجل
استرضائك أن ِ
ِ
إليك
يابن آهورا مزدا -الياسنا  ، )) – 2 /3و(( وأتقدم بقربان كامل مقدس ِ
أيتها النار يابن آهورا مزدا -...الياسنا. ))-14 /7
واآللهة في األفستا كثيرة جدا ،منها الشمس ،وهي في األفستا إلَ َهة معبودة
يُصلى لها وت ُقدم إليها القرابين ،ومقرونة ومذكورة مع كبار اآللهة كأهورا
مزدا وميثرا وغيرهما من الخالدين  ،وهي في صحبتهم  .ومن النصوص
األفستية المتعلقة بعبادة الشمس قول زرادشت (( :نعبد الخالق آهورا مزدا
 ،النار بن آهورامزدا  ،المياه المقدسة التي خلقها مزدا  ،الشمس المقدسة
ذات األحصــنة الرشــيقة المتألقــة  ،القمــر الــذي يحمــل بــذرة الماشــية –
الياسنا .))16/4و(( نحن نصلي للشمس  ،للضوء الخالد  ...عندما تشرق
الشــمس ،عنــدما تــدفيء الشــمس تقــف اآللهــة كلهــا  ،مئــات اآلالف منهــم
ويختارون السعادة  -الياشتا .))-1 / 6:فالشمس كائن حي وإله يصلى له ،
وتقف له حتى اآللهة المقدرة باآلالف حسب زعم األفستا  .ويقول الياشتا:
(( الذي يصلي لمازدا والمقدسين الخالدين ،الذي يصلي للشمس وللضياء
الخالد  ...يُرضي بروحه اآللهة السماوية واألرضية -الياشتا.))-4 / 6:
وفي الفيسبرد  (( :نبجل ونقدم القرابين للشمس الساطعة التي هي األعلى
بصــحبة الخالــدين األســخياء  ،ميــثرا مــع الطقــوس الخــيرة -الفيســبرد:
.))-19/2
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ومنها آلهة الشر :أورد األفستا على لسان زرادشت أنه قال (( :فلتبتعد
من هنا اآللهة الشيطانية  ،وليحل سراوش الطيب مكانها  ،فليجعل من هذا
المكــان مقــرا لــه  - .الياســنا . ) ) -10/1و( ( ويقابــل التنيــن الــذي خلقــه
الشــيطان- . . .الياســنا ،) )16/8و( ( وبــذلك يعارضــان التنيــن الــذي خلقــه
األبالسة-الياسنا .))-68/8ووصفه لها بأنها شيطانية وإبليسية ال يعني أنها
من الشياطين واألبالسة  ،وإنما يعني أنها آلهة أعمالها شيطانية وإبليسية،
وبمعنى آخر أنها آلهة شريرة حسب األفستا  .ألن الشياطين في الرساالت
السماوية مع أنها شريرة لكنها مخلوقة وليست آلهة ،فالشياطين ليست آلهة،
وأهريمن واآللهة الشريرة التي معه ليست شياطين ألنها آلهة ،وإنما أفعالها
شريرة وشيطانية من جهة ،ووجود عبارات شيطانية ،هي من األسماء
اإلسالمية التي أدخلها المجوس الزرادشتيون في األفستا وأدبياته.

وفي الياشتا أن الكائن المقدس الزاوتار يسدد ضربات مميتة لخصومه
من (( أجل استرضاء وتمجيد اآللهة المقدسة -الياشتا .))-4/9:وفيه أيضا
أن أن ميثرا (( األقوى من بين اآللهة ،األشجع من بين اآللهة ،األسرع من
بين اآللهة  ...األذكى من بين اآللهة ...هو اإلله العظيم  ،يخلق الكائنات -
الياشتا .-142 ،141،-10/98:وفي الياشتا أن  (( :ميثرا كان األول بين كل
آل هة ال سماء ،ا لذي ت سلق ق مة ج بل " هارا"  -اليا شتا . ) ) -10/13:و سأل
زرادشت إلهه أهورا مزدا بقوله َ (( :من ِمن اآللهة السماوية األكثر محاربة
؟  .فاجابه أهورا  (( :هو فرتراكنا اإللهي – الياشتا .))-14/1:فكل منهما
يعترف بتعدد اآللهة ،فأي توحيد يوجد في الزرادشتية بعد وجود مثل هذه
االعترافات الصريحة بتعدد األرباب واآللهة ؟.
ومن آلهة األفستا أيضا آلهة من أوالد وزوجات آهورا مازدا :هي
اآللهة المعروفة باسم :األميشاسبينتا  ،وهي مساعدة ألهورا مزدا ومتعاونة
معـه ،كاإللــه ميــثرا  ،واإللــه أوشــا  -الفيســبرد، ) ) -18/1،19/1:واإللَ َهة
آرمايتي  ،واإلله فاهو مانو المعروف ببهمن  ،ووهمان وهو من أبناء
أهورا مزدا كما ذكرنا سابقا .ومنها اإللَ َهة آتار  -النار ، -وهي بنت أهورا
مزدا ،وصفها زرادشت بقوله (( :نار أهورا مزدا  ،تلك التي تكبدت جهودا
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جبارة لمساعدتنا أكثر من كل أميشاسبينتات –الياسنا .))-1/2وفي الياسنا
أن زرادشت قال بأنه يُبجل األميشاسبينتا ويُصلي لها  -الياسنا.)12/1
وفــي الياشــتا أن األميشاســبينتا الســبعة والــدهم واحــد هــو الخــالق
آهورامزدا  -الياشتا .))-19/16:فهم آلهة وليسوا من مخلوقات أهورامزدا
ألن االبن يكون من طبيعة والده ،كما كان أهورا مزدا مع أخيه التوأم
أهــريمن إلهيّن حســب طبيعــة أبيهمــا كمــا ذكــر األفســتا .وعليــه فبمــا أن
أهورامزدا هو والد األميشاسبينتا فهم آلهة مثله ،وليسوا من مخلوقاته ،حتى
وإن ُو صفت في بعض المواضع بأنها من مخلوقاته ،ألن المقصود بذلك
تقـرير أ مرين :األول التعبـير عـن الـوالدة بـالخلق .والثـاني تضـليل غـير
الزراد شتيين بذلك التع بير إلي هامهم بأنهم يقو لون بالتوح يد ،أدخ لوا ت لك
العبــارة وأمثالهـا عنــدما حــرف الزرادشــتيون دينهـم وكتــابهم فــي العصــر
اإلسالمي كما أشرنا سابقا  .ومما يثبت ذ لك أيضا أن الياشاتا وصف
األميشاسبينتا بأنهم (( الخالقون  - ...الياشتا .))-19/18:ومن يخلق فهو
خالق ،ومن هو ابن إلله  ،فهو إله مثله من دون شك.
وا ضح من ذ لك أن آل هة األميشا سبينتا هي عائ لة أ هورا مزدا ك بير
معسكر آلهة الخير ،وهم سبعة ذكرنا بعضا من أوالده سايقا  .لكن في
صلت ذ لك وأ شارت إ لى أب العائ لة وزوجا ته
األف ستا ن صوص أ خرى ف ّ
وأوالده  .فنحن هنا أمام عائلة من اآللهة تمثل كبير آلهة الخير مع زوجاته
وأوالده  .فهل هذا توحيد ؟؟ وأين التوحيد الزرادشتي المزعوم الذي تغنى
به هؤالء الباحثون؟؟!! .من ذلك قول الياشتا عن آشي إلهة السعادة والقدر:
أبوك هو األعظم ،واألفضل من بين اآللهة  ،آهورامزدا نفسه ،واألم
((
ِ
آر مايتي سبينتا ،واإل خوة سراوش ال صالح ،العظ يم را شنوا ،وم يثرا ذو
المراعي الشاسعة  ...واألخت داينا  .اإللهة آشي جديرة بالثناء  ،تقفين
بحــزم  - . . .الياشــتا. ) ) -17-16 /17:و( ( نقــدس آشــي الخــيرة  ،كابنــة
آهورامـزدا  ،وأخــت المقدســين الخالــدين -الياشــتا . ) ) -2-17/1:ووصـف
اليا شتا األميشا سبينتا ال سبعة بأن وا لدهم وا حد هو ال خالق آهورا مزدا -
الياشتا .))-19/16:وهم أيضا مثله (( الخالقون  - ...الياشتا.))-19/18:
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وأصرح من ذلك قول زرادشت  ((:ونقدس نساءك المختارة يا أهورا
مزدا -الياسنا .))-38/1وقدم قربانه لآلهوريات وهن زوجات آهورا مزدا
قدمه لهن استرضا ًء ألهورا مزدا ،والخالدين الكرماء ،وسراوش ،ونار
أهورا مزدا -الياسنا .-66/1ثم أنه دعاهن بقوله (( :امنحينا أيتها اآلهوريات
ال سماء ،وأن ي كون لي ذر ية قو ية و شرعية ،ا لتي ع ساها ترفع ب يتي ،
قريتي ،قبيليتي ،إقليمي ،والسلطة من جراء ذلك –الياسنا .))68/5وقال في
الفيسبرد  (( :وأدعو حتى زوجاتك يا آهورا -الفيسبرد.)) -3/4:

فهؤالء األميشاسبينتا – الخالدون المقدسون -هم ابناء أهورا مزدا وهو
وزوجاته يُمثلون عائلة كبير آلهة الخير أهورا مزدا ،وهذا أمر ثابت في
وصرح به مرارا .وال يصح أن يُقال  :إن نسبة البنوة هذه مجاز ال
األفستا
ّ
حقيقة  .ال يصح ألنه أوال إن األفستا وصف تلك الكائنات بأنها آلهة في
ع شرات الموا ضع ك ما بي ناه سابقا .وثان يا أن األف ستا ن سب إلي ها أع مال
اآللهة ،فهي تخلق  ،وتساعد اإلله األكبر ،وتُعبد ويُصلى لها  ،وتُقرب إليها
القرابين .وثالثا إذا كانت هذه البنوة مجازية ،فيجب ان ينطبق هذا أيضا
على الروحين التوأمين اإللهيّن أهورا مزدا وأهريمن حسب ما ذكره األفستا
 ،فال يكونا إلهين أيضا  ،ألن اإلله ال يلد ،ومن ثم ال وجود أصال لحكاية
التوأمين أ هورا وأ هريمن .فإما ن قرأ ونفهم الزرادشتية كما وصفت هي
نفسها في كتابها المقدس  ،ونتركها تعرفنا بنفسها ،وهذا هو المطلوب  ،وإما
أن نُخضعها لرغباتنا وتأويالتنا التحريفية  ،وهذا ال يصح ،ألنه ليس من
العلـم وال من المو ضوعية فـي شـيء .وفـي هـذه الحالـة يجـب أن نطبـق
تأويالتنا الفاسدة على كل اآللهة وليس على أبناء أهورا مزدا وأهريمن فقط
دون أخيه التوأم أهورامزدا ،فهما أيضا يجب إخضاعهما لنفس التأويل ،
وهنا نكون قد حرفنا األفستا وأخرجناه عن أصوله .نعم يحق لنا نقده ،بل
ويجب علينا فعل ذلك ،لكن ال يحق لنا تحريفه وتطويعه ليكون كما نريد
نحن  ،وال نفرض رغباتنا ووجهات نظرنا عليه .صحيح أن األفستا كتاب
خرافـات وأهـواء وأباطيـل وشـركيات ووثنيـات  ،ل كن هـذا ال يسـمح لنـا
بالتدخل في مضمونه ومفاهيمه لتطويعه حسب رغباتنا  ،وإنما يسمح لنا
بنقده وتمحيصه وبيان صحيحه من باطله من دون أن نمس مضمونه ،وال
أن نفرض عليه قناعاتنا ورغباتنا .
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ويجب أن نعلم أن المجاز في الشرع واللغة ال يعني نفي حقيقة الشيء ،
وإنما هو أسلوب من أساليب التعبير في اللغة العربية وفي غيرها من
اللغات يُ عبر به عن نفس الحقيقة بطريق غير مباشر .وعليه فإن وصف
عالقة البنوة بالمجاز ال ينفي أن األفستا كان يقصد عالقة األبوة والبنوة
ع لى الحقي قة  ،.ألن األف ستا ك له قائم ع لى األلوه ية القائ مة ع لى األ بوة
والبنوة ،وهذه من أساسياته كما هي من خرافاته وأباطيله .ولهذا فإن أية
محاو لة ل صرف معاني كالمات األف ستا الوا ضحة وال صريحة في قولها
باألبوة والبنوة بين اآللهة فهي محاولة تحريفية وتلبيسة  ،وفاشلة ومكشوفة
مسبقا ،واإلصرار على األخذ بها سيوقع في تناقضات كثيرة وينتهي بهدم
األفستا كله وهذا ال يصح  ،ألنه تحريف لكتاب األفستا ،وليس نقدا علميا له
.
وأخيرا  ،نكتفي بتلك الشواهد والنصوص من األفستا بكل مكوناته ،
وهي من باب التمثيل الواسع ،وإال فهناك نصوص أخرى لم أذكرها هنا،
وكلها تنقض القول بوجود التوحيد في الزرادشتية،وأن القول به هو خرافة
وليس أسطورة فقط؛ وهي كلها أدلة قطعية بأن الزرادشتية ديانة شرك
وتعدد ووثنية ،ويستحيل أن تكون توحيدية ،وال يصح وصفها بذلك أصال،
فال عال قة لها به من قر يب وال من بع يد .وال يو جد أي دل يل يُث بت أن
الزرادشتية ديانة توحيد قبل الساسانيين وال بعدهم ،وإنما العكس ،فهي ديانة
شرك ووثنية قطعا .ووصفها بالتوحيد هو جهل وكذب ،وتحريف وتدليس؛
مما يعني قطعا بطالن أقوال هؤالء الباحثين في زعمهم بوجود توحيد في
الزرادشتية  .وهم بذلك إما جاهلون ،أو جاحدون معاندون ،أو محرفون
مدل سون أ صحاب أو هام وأ هواء  ،قالوا بت لك المزاعم لغا يات دني ئة في
نفوسهم انتصارا للباطل على حساب العقل والوحي والعلم والحقيقة!!!!!
وبمـا أنـه ثَبُت أن الزرادشـتية ديانـة شـرك ووثنيـة ،وثنويـة وتثليـث،
وتربيع وما بعده ،وليست ديانة توحيد ،وال يُمكن أن تكون توحيدية ؛ فال
شك أن زرادشت المزعوم والتي نُسبت إليه الزرادشتية ،ال يُمكن أن يكون
نبيـا ،ألن النـبي ال ي كون مشـركا وال وثنيـا ،وإن ما ي كون موحـدا توحيـدا
صحيحا كامال ال نقص فيه .ويُضاف إلى ذلك الدليل القطعي أنه توجد أدلة
أخرى كثيرة تنقض القول بنبوة زرادشت ،منها وجود أباطيل وأساطير
وتناقضات وأخطاء علمية كثيرة في األفستا ،ليس هنا موضع تفصيل تلك
األدلة التي تُثبت أن زرادشت المزعوم لم يكن نبيا .
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وتلك الشواهد تكفي وحدها لدحض مزاعم هؤالء الباحثين ،وتنقضها
من أساسها  ،وتكشف مدى خداعهم وتدليسهم وغشهم للناس فيما كتبوه
مدحا للزرادشتية بالكذب والتحريف والمغالطات والتدليس .ومع وضوح
ذ لك وقو ته ودح ضه لمزاعم هؤالء وك شفه أل باطيلهم وتحري فاتهم ،فإني
أتو قف هنـا لـذكر ن ماذج كثـيرة من الخـداع والتـدليس والتغليـط وال غش
والت حريف ا لتي مار سها هؤالء ال باحثون ،أذكر ها من باب التمث يل ال
الحصر ،ليطلع الناس عليها ويحذرون منها ومن الذين كتبوها.
منهــا  ،أشــار الباحــث العــراقي أســامة عــدنان يحــيى إلــى التنــاقض
األخالقــي الموجــود فــي الزرادشــتية بيــن الــروحيّن :روح الخــير وروح
الشر،ثم أشار أيضا إلى العالقة بينهما وبين { اإلله الخالق أهورا مازدا "}
 .ومعنى زعمه أن الروحين من مخلوقات اإلله الخالق أهورا مازدا .ونفس
األ مر قالـه الباحـث فراس السـواح  ،فزعم أن أهـورا مزدا هـو هللا في
الزرادشتية  ،وهو الذي خلق الروحين التوأمين ،واحد خيّر ،هو سبينتا
ماينو ،واآلخر شرير ،هو أنغرا مينو .
أقول :تلك األقوال مزاعم باطلة جملة وتفصيال ،وفيها تحريف وغش
وكــذب علــى الزرادشــتية وعلــى النــاس .قالهــا المؤلفــان دون أن يؤيــدا
مزاعمهما بأي دليل من األفستا .فهي مزاعم بال دليل ،والمزاعم دون أدلة
ال قيمة لها ،وال يعجز عنها أحد ،وال يُحتج بها أبدا .وتلك المزاعم باطلة
قطعا وال وجود لها في الزرادشتية كما بيناه أعاله .ألن هللا أو الخالق ال
وجود له في الزرادشتية ،وإنما فيها :اإلله األب الذي ولد التوأمين ثم اختفى
وانسحب فلم يذكره األفستا باسمه وال تطرق إليه مرة أخرى .فهو اإلله
األب ،وليس هو أهورا مازدا ،والتوأمان اإللهان هما  :اهور مزدا إله
الخير ،وأهريمن -أنغراما ينيو -إله الشر كما بيناه سابقا .فأهورا مزدا أحد
التوأمين وليس هو الخالق  ،وال هللا الذي خلق التوأمين .واألفستا من بدايتها
إلى نهايتها تتكلم عن اإللهين التوأمين المتصارعين .ثم أصبح لكل منهما
أوالد وزوجات وآلهة تساعده ،من جهة ،ولكل منهما أيضا مخلوقات وبشر
حسب طبيعة كل إله من جهة أخرى .هذه المعطيات هي من قطعيات
األفستا من بدايته إلى نهايته ،وال يوجد فيه أبدا تلك المزاعم والمغالطات
واألكاذيب التي أختلقها الكاتبان السابقان .فعجبا منهما كيف سمحا لنفسيهما
باختالق تلك األكاذيب؟؟!! ،أين الموضوعية واألمانة العلمية؟؟!! ،ولماذا لم
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يوث قا مزاعمه ما لوكا نا صادقين في ما كت باه؟؟! !  ،إ نه التع صب للبا طل،
انتصارا لألوهام واألهواء!! .
ومن تلك المغالطات واألباطيل أيضا  :زَ عم الباحث مصطفى النشار
أن أهورامزدا هو{ اإلله األوحد عند زرادشت ،و هو وحده الذي لم يولد
ولن يموت ،وهو علة العلل وليس له علة ،وهو المصدر األول لجميع
الموجودات ...وعلى العكس من هذا اإلله الواحد الرحيم الخير الخالق
أهورا مازدا يأتي أهريمن الشيطان مصدر كل شرور العالم  ،فهو المسؤول
عن األمراض والموت .}...
أ قول :ت لك األو هام وال مزاعم باط لة جم لة وتف صيال ،وفي ها ت حريف
وجهل وغش وكذب .ألنه ال يوجد في الزرادشتية إله أوحد أبدا ،وإنما فيها
الثنوية ،والتثليث  ،والتربيع وما بعده إلى عشرات اآللهة كما بيناه أعاله.
وأهورا مزدا ليس هو اإلله الواحد الذي لم يولد؛ وإنما هو أحد اإللهين
التوأمين المولودين لألب اإلله الذي لم يذكره األفستا باسمه .واهورا مازدا
كما أنه مولود ،فهو أيضا له أبناء وزوجات كما بيناه سابقا .وأما أهريمن
فليس هو الشيطان ،وإنما هو اإلله األخ التوأم ألهورا مزدا كما جاء في
األفستا .فكيف سمح هذا الباحث لنفسه أن يتكلم بال علم ،ولم يُكلف نفسه
بالعودة إلى األفستا ليتأكد مما قاله؟؟ ،ولو عاد إليه لما قال ذلك إن كان
نزيها طالبا للحق ،وأما إن كان من أهل األوهام واألهواء ،ورجع إليه ربما
سيفتري كالما أكثر مما قاله!! .
ومن تلك األباطيل والمزاعم :زَ عم الباحثان أندريه إيمار ،وجانين
أوبويه أن التوحيد هو جوهر عقيدة زرادشت بأنقى مظاهره { فهي ال تقر
إال بإله واحد هو أورموزد} .قوله هذا ،باطل قطعا ،وفيه تحريف وجهل
وكذب ،ولم يوثق أباطيله  .ألن عقيدة زرادشت ال وجود لها إال في األفستا،
وهذا الكتاب كله شرك ووثنية ،وال يوجد فيه توحيد أصال .إنه كتاب جمع
بين الثنوية ،والتثليث ،والتربيع وما بعده إلى عشرات اآللهة .وأهورا مازا
هو احد اإللهين التوأمين األخوين  ،وليس هو اإلله الواحد ،ومن الكذب
والغش والجهل القول بأن أهور مازدا هو أإلله الواحد في الزرادشتية؛
وإنما هو إله مولود ،وهو أيضا له زوجات وأبناء ،ومع آلهة أخرى تساعده.
وهذه األمور هي من بديهيات وقطعيات الزرادشتية كما هي في األفستا.
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ومنها أيضا :زَ عم الباحث جوفري باريندر أن اإلله عند زرادشت هو
"الــرب الحكيــم أهــورا مــزدا الــذي خلــق الســماء واألرض ،وهــو األول
واآلخر" .قوله هذا زعم باطل  ،وفيه تحريف وتضليل وكذب .ألن اإلله
عنــد زرادشــت كمــا ذكــر األفســتا -هــو المصــدر الوحيــد لفكــر زرادشــت
والزرادشتية -ليس إلها واحدا ،وإنما هو إله من بين آلهة أخرى ،هي :األب
اإلله الذي ولد اإللهين التوأمين :أهورا مازدا ،وأهريمن .ثم ولد أهورا مزدا
آلهة أخرى ،بعدما أصبحت عنده زوجات وأبناء.ومعه أيضا آلهة أخرى
تساعده ،مقابل آلهة أخرى تناقضه وتصارعه .فزرادشت النبي المزعوم
كان مشركا ووثنيا يؤمن بآلهة األفستا ،ولم يكن موحدا أبدا .كما أنه ليس
صحيحا أن أهورا مزادا هو الذي خلق السماء واألرض ،وإنما هو خلق
قسما منها والباقي خلقه اإلله أخوه التوأم ،فهما إلهان خالقان حسب األفستا،
وليس كما زعم ذلك الكاتب.
ومن تلك المغالطات واألباطيلَ :و صف الباحث آرثر كريستنسن دين
زرادشت بأنه توحيد ناقص .وصفه هذا ليس بصحيح ،وباطل قطعا  .ألن
د ين زراد شت – المجوز ية الزراد شتية -كما هو في األف ستا ،وال يو جد
مصدر آخر لدينه إال هو ،ليس دين توحيد أصال ،فليس فيه توحيد ناقص،
وال قريب من الكامل ،وال توحيد كامل؛ وإنما هو دين شرك ووثنية ،ودين
ثنويـة  ،وتثليـث ،وتـربيع و ما ب عده إلـى عشـرات اآلل هة .وب ما أن اإللـه
أهورامازدا أحد اإللهين التوأمين المولودين ،وله زوجات وأبناء ومعه آلهة
أخرى فيستحيل أن يكون دين زرادشت دينا توحيديا ناقصا وال كامال ،وال
قريبا من الكمال.
ومن تلك المزاعم والتحريفات :زَ عم السواح أنه رغم وجود اتجاهات
توحيدية واضحة في الديانات السابقة على الزرادشتية ،إال { أن زرادشت
كان أول من قـدم مفهو ما صـافيا عـن التوحيـد وصـاغه فـي أيديولوجيـة
متماسكة ومتكاملة}.
أقول :ذلك القول عن توحيد زرادشت كالم زائف باطل مضحك ساقط
 ،وفيه تحريف وغش وخداع وكذب ،وباطل جملة وتفصيال ،ولم يوثقه بأي
توثيق ،وهو أوهام وأهواء من دون شك ،وكذبة كبيرة جدا .ألنه ال يوجد
دل يل واحـد صحيح يث بت أن زراد شت ال مزعوم كان موحـدا ،و لو كان
موجودا لذكره السواح والباحثون اآلخرون الذين ذكرنا بعضهم  .ولو وجد
83

عندهم دليل واحد أو نصف دليل يؤيد وهمهم لذكروه وأقاموا الدنيا ولم
يُقعدوها .والحقيقة أن زرادشت األفستا النبي المزعوم لم يكن موحدا صافيا
وال مخلطا ،وال جاء بتوحيد أصال ،وال كان نبيا ،وإنما كان مشركا وثنيا
يؤمن بالثنوية والتثليث ،والتربيع وما بعده ،وكان يعتقد أن أهورا مزدا هو
أحد اإللهين التوأمين ،وله زوجات وأبناء  ،وآلهة خيرة تساعده كما بيناه
سابقا من األفستا.وعليه فال وجود في الزرادشتية توحيد نقي وال صافٍ ،
وال فيه دخن ،وال أقيمت عليه " إيديولوجية " متماسكة  ،وال متكاملة ،وإنما
هي أوهام وأهواء ،ال يقول بأن زرادشت كان موحدا ،أو نبيا إال جاهل ،أو
جاحد معاند ،أو صاحب هوى.
ومنها أيضا :من أوهام السواح وخرافاته أنه عندما تكلم عن المعتقدات
التوحيد ية ذ كر اليهود ية واإل سالم ،ثم أل حق به ما الزراد شتية والمنو ية،
والنصرانية -مسيحية العهد الجديد.-
ذلك القول فيه حق وباطل ،وأكثره متهافت ،ألن التوحيد الحقيقي ال
يوجد إال في اإلسالم ،ويوجد ناقصا ومخدوشا في التوراة المحرفة مع دخن
كثير ،وأما إلحاق الزرادشتية والمسيحية والمنوية باألديان التوحيدية فهو
باطل وكذب وغش وخداع  ،ويستحيل أن تكون تلك الديانات توحيدية ،وال
يقول بذلك إال جاهل ،أو جاحد معاند  ،أو صاحب هوى .والحقيقة أن تلك
األديان ليست توحيدية قطعا ،وال يُمكن أن تكون كذلك .ألن الزرادشتية
والمانوية ديانتين مجوسيتين تقومان على الثنوية ال التوحيد ،والجمع بينهما
تناقض ويستحيل أن يجتمعان ،ألن  02:ال يساوي  ، 01و 01ال يساوي
 .02ومن يساوي بينهما كالسواح فهو محرف وكاذب وغشاش أو جاهل.
وأ ما الن صرانية -م سيحية الع هد الجد يد -ف هي أي ضا لي ست توحيد ية
ويستحيل أن تكون كذلك ،ألنها ديانة تقوم على الثالوث المعروف :اإلله،
واالبن ،وروح القدس ،وكل واحد منها إله قائم بذاته وكامل األلوهية حسب
زعم النصارى .وعليه يستحيل أن تكون ثالثة تساوي واحد ،وواحد يساوي
ثالثة .ومن يدعي أن ذلك توحيد فهو جاهل،أو كاذب ،أو ُم حرف صاحب
هوى .وعليه فيستحيل أن تكون تلك األديان الثالث ديانات توحيدية كما
زعم السواح .
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ومن تلك المزاعم والتحريفات :زَ عم السواح أن المعتقد األلو هي في
الزرادشتية بلغ الكمال في رؤيته للعالقة بين هللا والكون .وقوله هذا زعم
باطل جملة وتفصيال ،وشاهد عليه على أنه جاهل ،أو محرف صاحب
هوى .ألن الديانة الزرادشتية ال يوجد فيها عقيدة هللا أصال ،وإنما تقوم على
ثالوث إلهي :اإلله األب الذي ولد إلهين توأمين أخوين ،ثم اختفي األب ،
وبقــي اإللهــان متصــارعين ،ومــع كــل منهمــا زوجــات وأوالد ،وآلهــة
تساعده .فأين هللا المزعوم في الدينة الزرادشتية؟؟!!  ،ال وجود له أصال،
وال مكان له في الزرادشتية ،وال يُمكن أن يوجد فيها ألنها ديانة خرافية
وهمية تقوم على الثنوية والتثليث والتربيع وما بعده.
وكما أن عقيدة هللا ال وجود لها في الزرادشتية؛ فكذلك حكاية رؤية
العالقة بين هللا والكون فهي لم تبلغ الكمال كما زعم السواح ،وإنما ال وجود
لها أصال  ،ألن الكون في الزرادشتية ليس واحدا ،وإنما هو مكون من
كونين :واحد خلقه اإلله أهورامزدا ،والثاني خلقه اإلله أهريمن .والكونان
متصارعان بحكم تصارع اإللهين المزعومين!!  .فانظر إلى تحريفات
السواح ومجازفاته ومفترياته انتصارا ألوهامه وأهوائه .
ومنها أيضا  :زَ عم السواح كعادته أن المعتقد الزرادشتي يتميز {
بابتكــاره لمفهــوم الوحدانيــة الثنويــة ،وصــفة الثنويــة هنــا ال تلغــي صــفة
الوحدانيـة .ألن مف هوم الثنويـة الزرادشـتي يقـف في ت عارض مع مف هوم
التعددية  ،ولكنه ال يتعارض مع الوحدانية بل يتالزم معها }.
أقول :ذلك الزعم باطل جملة وتفصيال ،وفيه تحريف وتناقض وكذب
وغش وخداع ،وإصرار على ذلك عن سابق إصرار وترصد ليؤثر في
القراء ويُ شككهم في عقولهم وتصوراتهم ومعارفهم .إنه زعم ذلك تالعبا
باأللفاظ من دون أن يثبت مزاعمه بأي دليل عقلي أو واقعي .وزعمه باطل
وكذب ،ألن الزرادشتية ليست توحيدية ويستحيل أن تكون توحيدية ،وال
تستطيع أن تكون توحيدية .ألنها ديانة تقوم على ثالثة آلهة ،هي :اإلله األب
الذي ولد التوأمين ،ثم اإللهان التوأمان :أو هرامزدا ،وأ هريمن ،ثم آلهة
كثيرة مع كل منهما .كما أن أهورامزدا له عدة زوجات -األهوريات ،-وله
معها أوالد .وهذا المعطيات التي أغفلها السواح وحرفها سبق أن أوردناها
بعشرات النصوص من األفستا.وبما أن األمر كذلك فأين التوحيد المزعوم
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في الزرادشتية ،وهي ديانة شرك ووثنية ،وديانة ثنوية ،وتثليث ،وتربيع
وما بعده إلى عشرات االلهة .أليس من الكذب والجنون والجهل والتحريف
وصف السواح للزرادشتية بأنها ديانة توحيدية!!  .والسواح ذكر العقيدة
الثنوية فقط وتجاهل أن الزرادشتية هي أيضا تثليثية وتربيعية إلى عشرات
اآللهة ،إنها ديانة شرك وتععد ووثنية يستحيل أن تكون توحيدية.
ومن مفترياته وغشه أنه زعم أن الزرادشتية ابتكرت مفهوم الوحدانية
الثنويــة ،وهــذا تنــاقض ومســتحيل أن يوجــد فــي العقــل وفــي الواقــع،
والزرادشتية .ألن الواحد يستحيل أن يصبح أثنين والعكس صحيح .وعليه
فالتوحيد ينقض الثنوية ،والثنوية تنقض التوحيد وال يُمكن الجمع بينهما.
و من مهازلـه أ نه أن كر بدا ئه العقـل انت صارا للديا نة الخراف ية المجو سية
الزرادشــتية ،عنــدما زعـم أن الثنويــة ال تتعـارض مـع التعدديــة! ! ،وهــذا
مستحيل ،وكذب ،وخداع ،ألن الثنوية تعدد بالضرورة ،وال يُمكن أن تكون
تصور مزاعم السواح
توحيدا ،والتوحيد ال يُمكن أن يكون ثنويا .وال شك أن
ّ
عقليا يكفي للحكم عليها باالستحالة والبطالن .فانظر إلى األهواء ماذا تفعل
بأهل ها ،إن ها تو صلهم إ لى إن كار بدا ئه الع قول ،ألن ها صرعتهم وج ندتهم
وأصبحوا من جنودها وفي خدمتها بعقولهم المريضة التي أعمتها األهواء
والمصالح  ،وأبعدتها عن إتباع الحق واالحتكام إلى بدائه العقول واألخذ
بأحكامها!!.إنها األهواء التي تعمي وتصم ،وتجند ضحاياها لخدمتها بمنطق
الغاية تبرر الوسيلة!! .
لكن تجب اإلشارة هنا إلى ذلك الزعم الذي قاله السواح بدعوى أن
الثنوية ال تتعارض مع التوحيد ،فهو مع أنه يتناقض مع الزرادشتية ،لكنه
يتفق مع قول السواح بخرافة وحدة الوجود .والتي تعني أن هللا هو الكون،
وال كون هـو هللا .وعليـه ف كل ما نـراه حسـب تلـك العقيـدة من تنـوع فـي
المخلوقات واألفكار هي كلها مظاهر للواحد الذي هو هللا ،وهللا هو الكون؟
فتلك الكثرة ترجع إلى الواحد ومن مظاهره حسب زعم خرافة جنونية
وخرافة وحدة الوجود التي يقول بها السواح.
ومن تلك المغالطات والمفتريات  ،أن السواح قال { :وقد سارت
الديانات التوحيدية بعد ذلك على النهج نفسه ،لكنها استبدلت بشخصية إله
الشر شخصيةَ الشيطان أو إبليس .وهذا معنى قولي :إن الشيطان هو رمز
إلى حرية اإلنسان .ألنه من دون الشيطان ال يوجد خيار ،ومن دون الخيار
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ال توجد حرية ،ومن دون الحرية يتحول اإلنسان إلى كائن "طبيعاني" غير
عاقل ،شأنه شأن بقية كائنات األرض}.
أقول :ذلك الزعم باطل جملة وتفصيال ،وهو من أوهام السواح وأباطيله
وأهوائه .ألنه أوال  ،إن وجود الشيطان في الرساالت اإللهية ليس هو أمر
طارئ،وال هو من فعل الناس ،وال بتأثير من الزرادشتية ،وإنما هو حقيقية
تعني وجود الشيطان كمخلوق من الجن مكلف كغيره من الجن ومن بني
آدم .و هو ل يس إل ها ً وال ن صف إ له.واإلي مان بال شيطان كمخ لوق مك لف،
وكعدو لإلنسان ليس من اختالق اإلنسان ،وال من الزرادشتية ،وإنما هو من
أركان اإليمان في دين هللا تعالى -وهو اإلسالم -جاءت به كل الرساالت
اإللهية ،واألديان األرضية هي التي تأثرت بالرساالت السماوية وأدخلت
عقيدة الشيطان فيها حسب أهوائها ومصالحها وظروفها ،وهذا عكس ما
زعمه السواح.
ثانيا :ليس صحيحا أن الشيطان رمز لحرية اإلنسان ،ألن الشيطان هو
نفسه كائن مسير ومخير ومكلف  ،واإلنسان هو أيضا كائن مسير ومخير
ومكلف  .فحرية اإلنسان هي من طبيعته وليست من الشيطان ،وال هو
السبب في كون اإلنسان مكلف وحر .فاإلنسان حر بطبيعته بغض النظر
عن وجود الشيطان من عدمه ،ولم يكن له أي تأثير في كون اإلنسان ُمسير
ورهَا َوت َ ْق َواهَا قَ ْد أ َ ْفلَ َح
و ُم خير .قال تعالىَ { :ونَ ْف ٍس َو َما َ
س َّيواهَا فَأ َ ْل َه َم َها فُ ُج َ
ساهَا [الشمس ،} ]10 -7 :و{ َو َهدَ ْينَاهُ النَّي ْجدَي ِْن
َاب َم ْن دَ َّي
َم ْن زَ َّيكاهَا َوقَ ْد خ َ
ِب ْال ُح ْسنَى ()6
ِب ْال ُح ْسنَى ()9

[البلــد ،}]10 :و{ فَأ َ َّيما َم ْن أ َ ْع َ
صدَّيقَ
طى َواتَّيقَى (َ )5و َ
ب
سنُيَ ّ
س ُِرهُ ِل ْليُس َْرى (َ )7وأ َ َّيما َم ْن بَ ِخ َل َوا ْست َ ْغنَى (َ )8و َكذَّي َ
فَ َ
س ُِرهُ ِل ْلعُس َْرى [الليــل  .}]10 -5 :فاإلنســان حــر بطبيعتــه وليــس
سنُيَ ّ
فَ َ
بالشيطان ،فحتى لو خلق هللا اإلنسان ولم يخلق الشيطان ،لكان اإلنسان
حرا ،ألن اإلنسان من طبيعته حر ُمختار .وعليه فكان من الممكن أن يكلف
هللا اإلنسان بعبادته في غياب الشيطان  ،ويبتليه حسب طبيعته  ،منها نفسه
الميالة للخير والشر .فوجود الشيطان ليس هو السبب في حرية اإلنسان،
وإنما هو عامل خارجي تحريضي يُمكن االستغناء عنه تماما  .لكن هللا
تعالى شاء بعلمه وحكمته ورحمته وقدرته أن يخلق الجن واإلنس ويبتلي
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كال منهما بنوعه من جهة  ،وباآلخر من جهة أخرى .وعليه فزعم السواح
باطل من أساسة وهو من أوهامه وأهوائه وشطحاته.
وآخرها  :زَ عم السواح أن اإلنسان في الزرادشتية هو بقية مخلوقات
كلهم جميعا { صنعة هللا الواحد} .وقوله هذا ليس من الزرادشتية في شيء
 ،وإنما هو تحريف لها وافتراء عليها وعلى الناس .ألن الزرادشتية ليس
فيها هللا الواحد األحد ،وإنما هي تقوم على ثالثوث أولي يتمثل في :اإلله
األب ،ثم اإللهان األخوان التوأمان :إله الخير أهورا مازدا ،ثم إله شرير
أهريمن  ،،ثم يختفي اإلله األب ،ويبقى التوأمان اإللهان ،ومع كل منهما
آلهة أخرى كثيرة .وكانت ألهورامزدا زوجات وأوالد حسب زعم األفستا.
فأين هللا الواحد في الزرادشتية؟؟!! ولماذا هذا التحريف المتعمد والخطير
واإلصرار عليه ،والكالم بال توثيق؟؟!! .
وأما زعم السواح بأن اإلنسان والمخلوقات األخرى كلها من صنع هللا في
الزرادشتية ،فهو باطل أيضا ألن في الزرادشتية أن المخلوقات لم يخلقها
إله واحد وإنما خلقها اإللهان المزعومان :أهورامزدا ،وأهريمن ،ومع كل
منهما آلهة أخرى تساعده في الخلق كما بيناه سابقا .فنحن هنا أمام كوينيّن
ال كون واحد .وأمام إنسانيتين ال إنسانية واحدة ،هما :إنسانية خيرة خلقها
أهورامزدا ،وإنسانية شريرة خلقها أهريمن حسب زعم األفستا .فانظر إلى
تحريفات السواح ومغالطاته وتدليساته وإصراره عليها وكأنه ُمكلف بهمام
يجب عليه أن يقوم بها انتصارا للزرادشتية على حساب العقل والوحي
والعلم !!!! .
وقبل إن هاء هذا المب حث أت ساءل :لماذا قال هؤالء ال باحثون بت لك
المزاعم والضالالت المغالطات والتحريفات رغم ظهور بطالنها ومخالفتها
للزراد شتية ا لتي انت صروا ل ها بالتحريف وال غش وال خداع وأوقعت هم في
أخطاء وتحريفات وانحرافات كثيرة جدا ؟؟!!
أقول :تبين لي من تتبع مواقف هؤالء الباحثين وأمثالهم أنهم قالوا بتلك
المزاعم وال ضالالت والمغالطات  ،ومار سوا الغش والت حريف وال خداع
لعدة أسباب ُمنفردة أو ُمجتمعة .منها أن طائفة منهم ربما قالت ذلك جهال بما
في األفستا واكتفت باالعتماد على ما كتبه المعاصرون دون العودة إلى
األفستا والنصوص والشواهد الساسانية .ومنها أن طائفة منهم قالت بتلك
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المزاعم واألباطيل تعمدا وعن سابق إصرار وترصد ،لغايات دنيئة وزائفة
في نفو سهم كالطعن في األد يان ا لتي فيها شبه توح يد أو توح يد حقي قي
بدعوى أن الزرادشتية ديانة توحيدية قديمة قالت بالتوحيد وهي أقدم من تلك
األديان حسب زعمهم ؛ مما يعني أنها هي التي تأثرت بالزرادشتية في
قولها بالتوحيد حسب ادعائهم ،وأن الفضل يعود إلى الزرادشتية ،مع أن
الحقيقة عكس ذلك تماما!!.
ومنها أيضا  ،أنه يوجد سبب آخر هو أنه ربما يكون بعض هؤالء
الباحثين قد اعتمد على نصوص أفستية ركزت على إله الخير دون إله الشر
فظن هؤالء أن الزرادشتية ديانة توحيدية ،مع أن الحقيقة عكس ذلك تماما .
ومن تلك األسباب أيضا :قد يكون بعضهم لم يطلع على األفستا  ،وإنما
أطلع على أدبياته كالدينكرد ،والبندهيشن ،فوجد فيها أقواال أشارت إلى
التوحيد بتركيزها على أهورا مازدا واهمال زوجاته وأوالده حسب زعم
الزرادشتية من جهة ؛ وبإغفال اإلله الثاني أهريمن واآللهة األخرى الكثيرة
جدا؛ فظن هؤالء أن الزرادشتية ديانة توحيدية .
ومن تلك األسباب أيضا  ،أن بعض هؤالء الباحثين انخدع بوجود أقوال
ونصوص في أدبيات األفستا تضمنت أقواال توحيدية أو شبه توحيدية،
فانخدعوا ،ولم ينتبهوا ولم يتفطنوا إلى أن تلك األقوال والنصوص ليست
من األفستا وال من أدبياته وال من الديانة الزرادشتية؛ وإنما أدخلها فيها
علماء الزرادشتية عندما كتبوا وحرفوا األفستا وأدبياته بشكل منظم ورهيب
في القرن الثالث الهجري وما بعده ،كما بيناه سابقا.
وبذلك يتبين من تلك األسباب  ،أن هؤالء الباحثين فيما قالوه من أباطيل
ومغالطات  ،وفيما مارسوه من غش وخداع وتحريف  ،أن منهم الجاهل
بالزرادشتية ولم يرجع إلى كتبها .ومنهم ال ُمغرر به ،فلم يرجع إلى المصادر
الزرادشتية ،واحسن الظن في الباحثين المعاصرين وأخذ من كتبهم عن
الزرادشتية .ومنهم طائفة مارست التحريف والتضليل والكذب فيما كتبته
عن الزرادشـتية تع مدا وإتبا عا ألوهـامهم وأهـوائهم انت صارا للزرادشـتية
بالكذب والتحريف ،وطعنا في األديان األخرى عامة واإلسالم خاصة .
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وأن ها ًء ل هذا المب حث -ا لوهم ال ثاني -يُ ستنتج م نه قطعا ،أن الديا نة
الزرادشتية ليست ديانة توحيدية ،وال يُمكن أن تكون كذلك ،وإنما هي ديانة
شرك ووثنية ،وديانة ثنوية ،وتثليث  ،وتربيع وما بعده إلى عشرات اآللهة.
وأن القول بأنها كانت ديانة توحيدية هو وهم وزعم باطل قطعا ال يقوله ،إال
جاهل ،أو ُمغفل ،أو جاحد معاند ،أو صاحب هوى .
الوهم الثالث  :القول بأن الزرادشتية من أقدم الديانات التوحيدية:
شاع بين كثير من الباحثين أن الديانة الزرادشتية هي من أقدم الديانات
التوحيدية ،أو أقدمها  ،أسسها شخص قيل أنه فارسي يُ عرف بزرادشت
فسميت به ونُسبت إليه  .منهم الباحث فراس السواح زعم أن الزرادشتية {
هي أول ديانة توحيدية معروفة لنا تاريخيا إذا استثنينا اآلتونية المصرية
الــتي ال نعــرف عنهــا الكثــير } .وزعمــت الباحثــة مــاري بــويس أن {
الزرادشتية هي أقدم الديانات العالمية التي تم الكشف عنها  ،وربما كان لها
تأثير أكبر على البشرية  ،بشكل مباشر أو غير مباشر  ،أكثر من أي دين
آخر " .}.وزعم باحث آخر أن الزرادشتية هي أول دين لتعليم التوحيد
واإليمان بإله واحد  ،وكان لها تأثير في اليهودية والنصرنية واإلسالم.
وزعم الباحث سعد عبود سمار أن زرادشت كان موحدا ال يعترف إال
بخالق واحد مطلق ،هو أهورامزدا ،ولم يتقبل آلهة أخرى ،كميثرا وأناهيتنا.
أقول :هل تلك المزاعم صحيحة؟ ،وهل حقا أن الزرادشتية ديانة قديمة
أسسها زرادشت أم أن زرادشت نفسه لم يثبت وجوده ،وما يزال مشكوكا
فيه؟ .وهل الزرادشتية كانت موجودة في بالد فارس قبل الساسانيين باسم
الزرادشتية أم باسم آخر ،أم لم يكن لها وجود أصال ؟ .وإن كان لها وجود
باسمها أو بغيره فهل كانت منتشرة بين الفرس أم كانت محصورة في طائفة
منهم فقط؟ ،وإذا كانت موجودة حقا باسم الزرادشتية أو باسم آخر فهل كانت
توحيدية عند ظهورها أم شركية وثنية كما كانت في عصر الساسانيين وما
بعدهم؟.
تلــك االعتراضــات والتســاؤالت ســتجد أجوبتهــا مــن خــالل مناقشــتنا
لمزاعم هؤالء وبيان حقيقتها انطالقا من المطالب اآلتية:
أوال  :هل زرادشت شخصية تاريخية ام خرافية؟! :
ُو جد من الباحثين ال ُم حدثين من شكك في وجود شخصية زرادشت،
ومنهم من نفى وجوده أصال .لكن أكثر الباحثين يُثبتون وجوده على أنه
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شخص حقيقي وليس شخصا خرافيا .فهل هو شخص حقيقي تاريخي أم هو
شخص خرافي؟  .و هل اعتمد كل طرف ع لى أد لة علم ية يقين ية تُث بت
موقفه ،أم اعتمد على ظنيات واحتماالت ال ترقى أبدا إلى درجة الصحة
واليقين ؟ .وماهي المعطيات والشواهد التي اعتمد عليها كل طرف فيما
ذهب إليه ؟.
بالنسبة للباحثين القائلين بوجود زرادشت ،فإن أدلتهم قليلة وضعيفة
وأكــثرهم يكتفــون بــذكر روايــات األفســتا وأدبياتــه المنســوبة لزرادشــت،
وباإلشــارة إلــى مواقــف القــائلين بتاريخيــة زرادشــت بــدعوى أن غالبيــة
الباحثين يقولون بوجوده ؛ وكأن قول الغالبية هو نفسه دليل على وجود
زرادشت وال يحتاج إلى أدلة تُثبته ،ويكفي للرد به على ال ُمنكرين لوجوده
أو المشككين فيه .وهذا زعم زائف ،وموقف متهافت ،وليس موقفا علميا وال
محايدا ،وهو شاهد قوي على ضعف موقفهم وافتقادهم إلى األدلة التي تثبت
قولهم.
من ذلك مثال ،قول الباحث محمد غالب  { :يُجمع أكثر الباحثين على
أن زرادشت قد وجد حقا ً وإن كانوا جميعا ً ال يجرؤون على القول بأن لديهم
أي برهان علمي يدل على وجوده؛ وهم يجمعون كذلك على أنه وجد حوالي
نهاية القرن الثامن قبل المسيح ،وإن كان قد شذت عن هذا اإلجماع األخير
شخصـية مـن أجــل الشخصـيات العلميــة ،وهــي شخصـية األســتاذ كليمـان
الفرنسي الذي يرى أنه وجد في أوائل القرن العاشر قبل الميالد.} .
ومنها أيضا ،أن المؤرخ ويل ديورانت أشار إلى وجود مؤرخين أنكروا
وجود زرادشت كشخصيىة تاريخية حقيقية ،ثم أشار إلى القائلين بوجوده
فقال { :وأما من يؤمن بوجوده من المؤرخين ال ُم حدثين فيحددون تاريخه
فيما بين القرن العاشر والقرن السادس قبل الميالد }.
ومنها أيضا ،أن المؤرخ األديب أدوارد بروان ،قال عن زرادشت :
{أما بالنسبة لشخصية زرادشت وتاريخ حياته ومسقط رأسه فاآلراء ُمتعددة
ُمتشعبة إلى حد كبير ..وبعض هذه اآلراء ينفي وجوده تاريخيا ...ويرى
بعض الدارسين أن تاريخ حياته يتفق مع عصر الفدا ،أي عام  1800أو
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 ،2000أو حتى  6000قبل ميالد المسيح .وهناك من يقول أنه كان يعيش
قبل المسيح بسبعة آالف سنة }.
ومنها أن الباحث الكردي فرست مرعي قالّ {:
لكن بعض العلماء أظهر
ش ّكا ً في وجود هذا الرجل ،وذكروا ّ
أن ك ّل ما ذُكر عنه يدخل تحت باب
ولكن األبحاث الحديثة أثبتت ّ
ّ
أن زرادشت شخصيّة
الخرافات واألساطير،
تأريخيّة ،وأنّه حكي ٌم من أكبر الحكماء الذين ظهروا في الشرق القديم}.
ومن أدلتهم أيضا :أن بعض القائلين بوجود زرادشت يستدلون بأناشيد
الغاتـا من األفسـتا علـى وجـوده ،بـدعوى ان ها تُظ هر شخ صية زرادشـت
بوضوح ،وهي حسب رأيهم إن { لم تكن تعاليم زرادشت وإرشاداته فإنها
على األقل كلمات أتباعه وحواريه}.
ومنها أيضا ،أن القائلين بأن زرادشت شخص حقيقي وليس شخصا
خرافيا يستدلون أساسا على وجوده بما ورد في األفستا وأدبياته من أخبار
عن زرادشت .وهذا أمر معروف  ،فكل القائلين بذلك نجدهم عندما يتكلمون
عن األخبار المروية عن زرادشت :ميالدا ً ودعوةً ،وانتشارا لديانته بين
الناس وبعض ملوك عصره يعتمدون فيها على األفستا وأدبياته ،ألن تلك
األخبار ال وجدود لها خارج األفستا وأدبياته التي سبق أن بينا أنها ُكتبت في
العصر اإلسالمي.
وآخرها  ،يتمثل في أقوى دليل عند القائلين بوجود زرادشت ،ومفاده
أنهم قالوا بأن مما يُثبت أن زرادشت شخص حقيقي  ،هو أنه كان معروفا
بين فالسفة اليونان كافالطون وأرسطوا وغيرهما ،بأنه حكيم وصاحب
فلسفة.
وبذلك يتبين من ت لك األد لة أن ال قائلين بتاريخية زرادشت أدلتهم
ضعيفة ومتأخرة جدا عن الزمن المفترض أنه عاش فيه زرادشت من جهة؛
وبعضها مواقف ذاتية ،ومزاعم بال أدلة صحيحة تُثبتها من جهة أخرى .
إال دليل واحد يرجع إلى القرن الرابع قبل الميالد المتعلق بمعرفة فالسفة
اليونان بزرادشت على انه حكيم ُمتفلسف ،وهو أقوى أدلتهم لكنه ليس دليال
حاسما ،ويُمكن إضعافه وحمله على أكثر من وجه ،بل والجزم بأنه ليس هو
زرادشت النبي المزعوم كما سنبينه قريبا.
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وأما أدلة ال ُمنكرين لوجود زرادشت وال ُم شككين فيه ،وردودهم على
أدلة ال ُمثبتين لوجوده  ،فمنها  :إن استدالل ال ُمثبتين بموقف األكثرية القائلين
بتاريخ ية زراد شت ل لرد ع لى األقل ية ال ُمنكرة لو جوده بدعوى أن غالب ية
ال باحثين ال يُنكرون و جوده؛ هو ا ستدالل ضعيف جدا ،بل ول يس ح جة
حاسمة وال راجحة ،ألن أن الحقيقة العلمية ال تُعرف بأكثرية المؤيدين وال
بأقليتهم  ،وإنما ت ُعرف باألدلة التي تحملها وتؤيدها حتى وإن كان شخص
واحد يقول بها مقابل العشرات .وبما أن أدلة ال ُمثبتين أدلته ضعيفة جدا
ولي ست حا سمة وال راج حة ،وال يُم كن أن ت كون علم ية وال يقين ية ،فإن
استداللهم بدليل األكثرية  ،هو استدالل ضعيف ،وال يُمكن أن يكون دليال
على وجود زرادشت النبي ،وال حجة ت ُ ضعف موقف ال ُمنكرين لوجوده
المؤيد بأدلة أقوى من أدلة القائلين بوجود زرادشت .كما أن زعمهم بأن
قولهم أيدته األدلة العلمية الحديثة وأثبتته ،هو زعم باطل قالوه من باب
التشويش والدعاية والتعلق باألوهام واألهواء ،ولو كانت أدلتهم علمية لم
يختلفوا في تحديد عصره ذلك االختالف الكبير المتعدد والرهيب!! .
ومـن أدلــة ال ُمنكـرين أيضـا :إن اعتمـاد ال ُمثبتيــن علــى أخبــار األفســتا
وأدبياته في قولهم بوجود زرادشت؛ هو استدالل ضعيف جدا ،بل وال يصح
أصال ،ألنه كتاب لم يُصنف في عصر زرادشت النبي المزعوم  ،وال قريبا
صنف في عصر الساسانيين  ،ونسخته ال توجد اليوم بين أدينا،
منه ،وإنما ُ
وإن ما المو جودة ال يوم األف ستا وأدبيا ته ا لذي ُك تب في الع صر اإل سالمي
بطريقة تحريفية ماكرة مروعة بشعة كما بيناه سابقا .وعليه فاعتماد هؤالء
على أخبار األفستا وادبياته المتعلقة بزرادشت متأخرة جدا وال يُمكن أن
تكون حجة يُحتج بها ،وإنما البد لها من أدلة تاريخية ترجع إلى عصر
زرادشت أو قريبة منه لقبولها .وبما أن هذه األدلة غير متوفرة فال يصح
االحتجاج بأحبار األفستا وال يُمكن أن تكون حجة صحيحة في القول بوجود
زراد شت ال نبي المزعوم .فا ستداللهم باألف ستا وادبيا ته غير مق بول ع قال
وعلما  ،وال يُمكن أن تكون أدلة يقينية وال صحيحة ،وال حتى راجحة في
القول بتاريخية زرادشت المزعوم.
ومــن أدلتهــم أيضــا :إن االختــالف الكبــير وال ُمتعــدد الــذي حــدث بيــن
الباحثين القائلين بوجود زرادشت النبي المزعوم في تحديد العصر الذي
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عاش فيه مع االنقطاع التام بينه وبين الزرادشتية وأتباعه المنسوبين إليه
من جهة؛ ومع عدم توفر أي دليل صحيح يُثبت مزاعمهم وظنونهم من
جهة أخرى؛ هما دليالن قويان دامغان على أن زرادشت النبي شخص
خرافي وليس شخصا حقيقيا .وتفصيل ذلك أن هؤالء الباحثين منهم من
زعم أن زرادشت ولد في أواخر العصر البرونزي حوالي عام .1767
ومنهم فالسفة اليونان  ،فقد اختلفوا في تحديد عصره اختالفا كبيرا ،حتى أن
أرسطو أرجعه إلى ستة آالف سنة قبل وفاة أفالطون  .ومنهم من حدد
عصره فيما بين القرنين العاشر والسادس ما قبل الميالد .ومنهم من قال بأن
زرادشت ُوجد نحو نهاية القرن الثامن قبل الميالد ،أو في أوائل العاشر قبل
الميالد  .ومنهم من أرجع عصره إلى القرن السادس قبل الميالد .ومنهم من
أرجع عصر زرادشت إلى  ،1800أو ، 6000أو  7000قبل الميالد.
أقول :واضح من ذلك أن اختالفهم في تحديد عصر زرادشت النبي
المزعوم محصور فيما بين القرنين 600 – 7000 :قبل الميالد ،والفرق
بينهما 6400 :سنة ،أي 64 :قرنا !!!!!!!!!!!!!! . .إننا أمام آمر غريب
ومريب ومزعج و ُمضحك ورهيب وعجيب جدا ،فهل يُعقل وهل يصح في
العقل أن يحدث كل ذك االختالف الكبير وال ُمتعدد والبعيد في تحديد عصر
زرادشت المزعوم لو كان حقا شخصا حقيقيا صاحب دين ووحي وله أتباع
؟؟! !  .ولمــاذا كــل ذلــك االختــالف والتعــدد فــي تحديــد عصــر ذلــك
الشخص؟؟!! .يحدث كل ذلك في غياب أي دليل علمي صحيح يُثبت أي
تاريخ من تلك التواريخ الظنية االحتمالية المزعومة!!.
وال شك أن ذلك االختالف الكبير وال ُمتعدد في تحديد عصر زرادشت
المزعوم  ،هو بنفسه شاهد دامغ على أن زرادشت شخص خرافي وليس
شخصا تاريخيا .ألنه  -حسب علمي -لم يسجل التاريخ أن شخصا مشهورا
في التاريخ باسمه وديانته وأتباعه المنسوبين إليه اُختلف في تحديد عصره
كما اختلف في تحديد عصر زرادشت .وبما أن ذلك حدث مع زرادشت
المزعوم فهو دليل دامغ على أنه شخص خرافي وليس شخصا حقيقيا.
ومن ذلك أيضا أن حدوث ذلك االختالف الغريب والرهيب والمتناقض
في تحديد عصر زرادشت  ،ال يتفق مع مزاعم روايات األفستا وأدبياته في
ادعائها بأن زراد شت كان نب يا و صاحب و حي وديا نة وأت باع انت صروا
وانت شروا من ب عده وأس سوا دوال إ لى ق يام الدو لة السا سانية .فلو جد هذا
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التواتر وعدم االنقطاع لما حدث ذلك االختالف الكبير جدا في تحديد عصر
زرادشت النبي المزعوم  .إنه اختالف كبير جدا ،وال ُمبرر له  ،فهو ليس
بسنوات وال بعشرات السنوات  ،وال حتى بقرن ،وال قرنين  ،وال عشرة
قرون  ،وإنما هو بـ 64 :قرنا !!!!  .إنه اختالف ال يصح وال يُعقل وال
يُمكن أن يحدث لو كان زرادشت النبي شخصا حقيقيا ونبيا وصاحب دعوة
وديانة لم تنقطع من بعده .وبما أن ذلك االختالف الكبير جدا قد حدث في
تحديد عصر زرادشت ،فهذا يعني أن تلك االستمرارية المزعومة ال وجود
لها ،ألنها لو وجدت لم يحدث ذلك االختالف الكبير في تحديد عصره ،ألن
التواتر وعدم االنقطاع يمنعان من االختالف في تحديد عصره ،وإن حدث
فسيكون في تحديد سنوات ميالده  ،او وفاته ،وال يتعلق بعصره وال يحدث
ذلك االختالف الكبير جدا في تحديده.
وبذلك يتبين بجالء أن ذلك االختالف الكبير جدا في تحديد عصر
زرادشت النبي المزعوم ،هو دليل قوي جدا على عدم وجود زراشت النبي
من جهة ،وعلى عدم وجود االستمرارية والتواصل بين زرادشت وأتباعه
من بعده من جهة أخرى .كما أن هذا االنقطاع التاريخي بين زرادشت
وأتباعه المزعومين هو دليل قوي جدا على عدم وجود زرادشت النبي
المزعوم.
وأما عن األسباب التي أدت بالباحثين إلى ذلك االختالف الكبير جدا،
والمتعدد والمتناقض والغريب وال ُمضحك وال ُمن َكر ،فهي في الغالب ال تعود
إلى أسباب علمية موضوعية ،وإنما الظاهر والراجح أنها تعود أساسا إلى
أسباب دينية ،وعنصرية ولغايات أخرى هي في نفوس أصحابها  .وقبل
ذكر بعضها  ،فال شك لو أن هؤالء الباحثين تجردوا من أوهامهم وأهوائهم
ومصالحهم واعتمدوا فقط على األدلة العقلية والعلمية المتوفرة لما اختلفوا
ذ لك االخ تالف الك بير في تحد يد عصر زراد شت من جهة؛ ولثَبُت ع ند
معظمهم عدم و جود زرادشت النبي ،أو ع لى األقل لترجح عندهم عدم
وجوده ،أو وجود زرادشت الحكيم ال زرادشت النبي.
وأما عن تلك األسباب ،فمنها أنه يبدو أن كثيرا من الباحثين العلمانيين
والماديين تعمدوا تعميق الخالف في تحديد عصر زرادشت وإرجاع عصره
إلى تاريخ قديم جدا ،ليجعلوا الزرادشتية أقدم الديانات المعروفة ثم زعموا
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أنها كانت توحيدية ،وتقول بالمعاد والصراط والمعراج من جهة؛ ثم زعموا
من جهة أخرى أنها الزرادشتية هي التي أثرت في كل أو معظم الديانات
المعرو فة و قد ظ هرت ب عدها كاليهود ية والن صرانية واإل سالم .و هذا هو
السبب األول والغاية األساسية منه ،ليطعنوا بها في األديان عامة واإلسالم
خاصة .وال شك أن مقدماتهم ونتيجتها باطلة قطعا ،ألن زرادشت النبي ال
وجود له أصال ،والزرادشتية ليست ديانة زرادشت ،وإنما هي ديانة اختلقها
المجوس والساسانيون في دولتهم ثم نسبوها إليه كما بيناه في كتابنا هذا.
لكن الذي يهمنا هنا هو السبب الذي جعل هؤالء الباحثين يُحرفون ويكذبون
انتصارا ألوهامهم وأهوائهم ومصالحهم على حساب العقل والعلم والحقيقة.
ومن تلك األسباب أيضا :أن كثيرا من الباحثين أرجعوا تاريخ عصر
زرادشت المزعوم إلى تاريخ قديم تعصبا للعنصر اآلري ضد العنصر
السامي .فقالوا بأن زرادشت أقدم زمانا من النبي موسى-عليه السالم، -
ورفعوا من مكانة زرادشت المزعوم وقزموا الثاني ،ورفعوا األفستا بيد
وخفضوا التوراة باليد األخرى.
ومنها أيضا :عدم العثور على أي دليل علمي صحيح يرجع إلى عصر
زرادشت أو قريب منه يُمكن أن يُثبت وجوده ويُحدد زمانه .هذا السبب لم
يؤد ببعض الباحثين إلى االعتراف بالحقيقة ،وهي أن زرادشت النبي لم
يثبت وجوده ،وهو شخصية خيالية ،أو على األقل الراجح انه غير موجود؛
وإنما جعلهم يُصرون على القول بوجوده ،أو يرجحونه .ثم انتهى بهم األمر
إلى اقتراح عصور ،زعموا أن زرادشت ربما عاش فيها من دون أي دليل
يُثبتها وال حتى يُرجحها.
ومن تلك األسباب :إصرار الباحثين الزرادشتيين المعاصرين ومن
يتعاون معهم من الباحثين الغربيين وغيرهم على أن زرادشت كان نبيا
وصاحب وحي وديانة ،وكان له أتباع ُكثر قبل الساسانيين وفي عصرهم.
ومع أن مزاعمهم هذه كلها باطلة ،وال يوجد عندهم وال دليل علمي واحد
صحيح يرجع إلى عصر زرادشت أو قريب منه ،فإنهم مع ذلك أصروا
على مزاعمهم وأوهامهم  ،وأرجعوا عصر زرادشت إلى عصور أقدم من
القرن السادس ،أو السابع قبل الميالد ،حتى أن بعض الباحثين الزرادشتيين
المعاصرين أرجعوه إلى قبل الميالد.1767
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وآخر تلك األسباب :يبدو أن بعض الباحثين المؤيدين للزرادشتية أو
المتعاطفين معها لغايات في نفوسهم أنه لما تبين لهم أن إرجاع عصر
زرادشـت إلـى القـرن السـابع  ،أو السـادس قبـل الميـالد هـو خطـر علـى
الزرادشتية ،بحكم أن ذلك التحديد يعني أن زرادشت عاش في العصر
التاريخي ال الخرافي من جهة ،وأنه من جهة أخرى هو قريب إلى الدولة
االخمينية التي قامت في نحو سنة  559ق م  ،وهذا يلزم ويتطلب وجود
روايات وآثار معاصرة لزرادشت أو قريبة منه بحكم قرب عصره من
الدولة االخمينية وفي العصر التاريخي .فلما لم يجدوا أدلة صحيحة تُثبت
ذلك ،وتبين أن عدم وجودها يعني عم وجود زرادشت النبي وديانته يقينا أو
ترجيحا  ،لم يعترفوا بالحقيقة وتهربوا منها وجعلوها وراء ظهورهم ،ثم
زعموا أن عصر زرادشت النبي موغل في ال ِقدم ،وأرجعوه إلى األلف
الثانية وما بعدها قبل الميالد .فعلوا ذلك تهربا من الحقيقة وإضعافا لحجة
المطالبين باألدلة العلمية التي تُثبت وجود زرادشت يقينا .وزعموا أنه من
الطبيعي والعادي جدا أن ال توجد تلك األدلة بحكم أن زرادشت شخص
عاش في العصر القديم قبل القرن السادس قبل الميالد بعشرات القرون.لكن
زعم هم هذا لم ين قذهم م ما هربوا م نه وظ لت األ سئلة ت طاردهم واألد لة
الصحيحة تكشف زيفهم .من ذلك مثال  ،إن إرجاعهم وجود زرادشت إلى
ع صور ما قبـل التـاريخ ،أو ع صور التـاريخ األسـطوري  ،ج عل نبي هم
المزعوم يعيش في عصر ما قبل التاريخ ،أو التاريخ األسطوري الذي
تهيمن عليه الخرافات واألكاذيب  .وهذا يعني أن زرادشت نفسه أصبح
شخصية خرافية وال يُمكن التأكد من وجوده ،وال يوجد دليل يثبته وال يُرجح
وجوده  .فهروبهم من القرن السادس أو السابع قبل الميالد لم ينقذهم وإنما
ورطهم وجعل زرادشت شخصا أسطوريا ،وال يُمكن التأكد من وجوده
أصال .فكانت النتيجة واحدة ،أن زرادشت النبي شخص لم يثبت وجوده،
وال توجد أدلة صحيحة تُثبته ،والصحيح انه شخص خرافي ،وعلى اقل
تقدير أنه لم يكن نبيا وال موحدا وال صحاب وحي وال ديانة سماوية.
ومن أدلة ال ُمنكرين لوجود زرادشت :إن استدالل كثير من الباحثين
على وجود زرادشت النبي بدعوى أن أناشيد الغاتا ب ِقدمها تشهد بوضوح
أنها من كالم زرادشت  ،أو ع لى األقل أنها من كالم أتباعه وحواريه
األوائل؛ هو استدالل زائف وباطل وذاتي تعلق به هؤالء لغايات في نفوسهم
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من جهة ،وال يوجد أي دليل علمي صحيح يُثبت قطعا زعمهم من جهة
أخرى .وقد سبق أن بينا أن الغاتا ليست من أقوال زرادشت النبي المزعوم،
وال قريبة من عصره  ،وإنما هي أقوال نُ سبت إليه بعد عصره المزعوم
ب عدة قرونُ ،كت بت في الع صر السا ساني ثم أع يدت كتابت ها في الع صر
اإل سالمي.وب هذا ي سقط ا ستداللهم بحكا ية الغا تا بدعوى أن ها من أ قوال
زرادشت النبي المزعوم.
آخر أدلة المنكرين وردودهم  :إن ذكر كبار فالسفة اليونان لزرادشت
واختالفهم الكبير جدا في تحديد عصره ،الشك انه دليل قوي ع لى أن
زرادشت شخص تاريخي وليس خرافيا ،لكن هذا الدليل ال يكفي وحده
إلثبات وجوده بحكم أن زرادشت النبي لم يرد ذكر اسمه وال ديانته في
الروايات والشواهد األثرية الفارسية والتي تعود إلى عصر زرادشت أو
قريبة منه .وهذا الغياب دليل دامغ على أن زرادشت لم يثبت وجوده  ،مما
يعني أن تداول فالسفة اليونان السم زرادشت ال يجعله حقيقية تاريخية؛
فمن الممكن أن ينتشر اسم لشخص ما بين الناس ويكون شخصا خرافيا.
بدليل أن كثيرا من الخرافات كانت منتشرة بين فالسفة اليونان وغيرهم
وهي ليست بصحيحة كشخصية هرمس الحكيم ،وهرمس اليوناني رئيس
اآللهة .كما أن بُعد زرادشت الفارسي المزعزم عن هؤالء الفالسفة زمانا
ومكانا يزيد في احتمال كونه شخصا خرافيا ال حقيقيا ،ألنه بعيد عنهم زمنيا
 ،فمن أين لهم بأنه كان شخصا حقيقيا .كما أن اختالفهم الكبير في تحديدهم
للعصر الذي عاش فيه حتى أرجعه أرسطو إلى  6000سنة قبل أفالطون؛؛
يعني أن معرفتهم بزراد شت المزعوم كا نت ضعيفة وضبابية وغامضة
وناقصة وبعيدة زمنيا حتى جعلتهم يعجزون عن تحديد عصره ويختلفون
في تحديده اختالفا كبيرا ،ولم يرد ذكره في كتب أفالطون إال مرة واحدة.
وبما أن األمر كذلك فانتشار اسم زرادشت بين بعض كبار فالسفة اليونان
ليس دليال قطعيا على وجوده ،وال ينفي كونه شخصا خرافيا ،أو مشكوكا
في وجوده.
وحتى إذا فرضنا جدال،أن معرفة بعض كبار فالسفة اليونان بشخصية
زراد شت هي دل يل ع لى و جوده ،أو ع لى األ قل ع لى رج حان و جوده؛
وانطالقا من عدم وجود أدلة من الروايات والشواهد المادية ترجع إلى
عصر زرادشت أو قريبة منه قبل الساسانيين التي تُثبت وجوده؛ فإنه يتبين
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من الحالتين أننا أمام شخصيّن مختلفيّن لهما نفس االسم ،واحد قيل أنه
فيلسوف وآخر قيل أنه نبي صاحب وحي ودعوة انتسبت إليه الزرادشتية
وأتباعها ،وكالهما أُختلف في تحديد العصر الذي عاش فيه اختالفا كبيرا.
لكن الفيلسوف يوجد دليل يُرجح وجوده ألنه ظهر قبل الزرادشتية زمن
الساسانيين بنحو خمسة قرون؛ لكن زرادشت النبي المزعوم ال يوجد دليل
واحد صحيح وال راجح يُثبته ،أو يُرجح وجوده ،وإنما األدلة الصحيحة
تنفي وجوده  ،وعلى أقل تقدير تر ّجح عدم وجوده .فيكون زرادشت الذي
عرفه اليونان شخصا حقيقيا لكن زرادشت النبي لم يعرفه اليونان وليس
شخصا حقيقيا وإنما هو شخص خرافي.
ذلك الذي عرفه اليونان ال شك أنه زرادشت الحكيم والفيلسوف وليس
هــو زرادشــت النــبي المــزعوم .بــدليل أن فالســفة اليونــان الــذين ذكــروا
زرادشت لم يذكروا أنه كان موحدا وال نبيا ،وال صاحب وحي ،وال له
دعوة وديانة ،وإنما أشاروا إلى انه كان ثنويا .
وأ خيرا ،يُ ستنتج م ما ذكر ناه في هذا المط لب أن زراد شت ال نبي
المزعوم لم يثبت وجوده ،ألن أدلة القائلين بوجوده ضعيفة جدا ،بل وال
تصح من جهة ،وأدلة ال ُمنكرين لوجوده قوية جدا ،وتُدحض أدلة ال ُمثبتين
لوجوده من جهة ثانية.أما زرادشت الفيلسوف ،فقد ُوجد دليل يُرجح وجوده،
فهو إما أنه شخص آخر يحمل اسم زرادشت وليس هو زرادشت النبي
المزعوم ،وإما أنه هو شخص واحد لكنه لم يكن نبيا وال موحدا وال صاحب
وحي وديانة  ،وإنما كان حكيما متفلسفا ثنويا .وخالصة ذلك أن زرادشت
النـبي ال وجـود لـه بـال شـك .و من الحـالتين يتبيـن أن القـول بـأن الديانـة
الزرادشتية أقدم األديان التوحيدية هو وهم من أوهام القائلين بذلك ،ألنه
تبين أنها ليست هي أقدم الديانات وجودا بحكم أنها ليست ديانة قديمة أصال،
وال هي أقدم الديانات التوحيدية .فهي ليست ديانة قديمة ،وال كانت توحيدية
عرفت
عندما ظهرت في عصر الساسانيين ونُسبت إلى زرادشت المزعوم و ُ
باسمه.
ثانيا :هل كانت الزرادشتية موجودة وتوحيدية قبل الساسانيين ؟! :
كما أن ثبوت عدم وجود زرادشت النبي كشخص حقيقي د ّل على أن
الزرادشتية لم يكن لها وجود في عصره المزعوم ،وال كانت ديانة قديمة
جدا وال توحيدية؛ فإن إثبات عدم وجود الزرادشتية قبل الساسانيين هو دليل
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دامغ على أن الزرادشتية ليست من أقدم الديانات التوحيدية وال الشركية؛
كما أن إثبات وجودها يحتمل أنها كانت من أقدم األديان التوحيدية  .فهل
وجدت الزرادشتية كديانة في بالد الفرس قبل الدولة الساسانية؟ .
لإلجابة عن ذلك نبدأ أوال بالبحث عن الدين الذي كانت تعتنقه الدول
الفارسية قبل الساسانيين ،وهي :الدولة اإلخمينية ،والدولة السلوقية ،والدولة
الفرثية -اإلشكانية  . -ثم نبحث عن الدين الذي كان يعتنقه عامة الشعب
الفارسي .ثم نبحث عن الدين الذي كانت تعتنقه طائفة المجوس -المغان. -
ثم نبحث أخيرا عن الزرادشتية إن كان لها وجود قبل قيام الدولة الساسانية.
أوال :بالنسبة للدين الذي تبنته الدول الفارسية قبل دولة الساسانيين ،فإن
الدولة اإلخمينية ( 330 – 559ق م ) ،اتخذت دينا رسميا اعتنقه ملوكها
وانتصروا له وافتخروا بانتمائهم إليه .فهل كان دينا زرادشتيا أم دينا آخر؟،
وهل كان توحيديا أم شركيا ؟ .وبيان ذلك بالشواهد التاريخية اآلتية:
منها  :كان للملوك اإلخمينيين مقام رسمي ديني ت ُ قام فيه مراسيم
مكل ية متنوعة ،يُ سمى " م قام اآللهة " بن قش بي ستون كما هو مب ين في
الصورة اآلتية.ومعناه " المكان الذي تسكنه اآللهة"  .وهذا المقام دليل يشهد
بنفسه أن ديانة الملوك االخمينيين كانت ديانة شركية وثنية ولم تكن ديانة
توحيدية  ،فهو ليس مقاما ألهورا مزدا فقط  ،وإنما هو له بوصفه كبير
اآللهة  ،وآللهة أخرى كميثرا وأناهيتا.

نقش بيستون" مقام اآللهة اإلخمينية "
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منها أيضا :إن مما يعرفنا بدين ملوك اإلخمينيين هو أنهم مثّلوا آلهتم
بالصور واألصنام المنحوتة في الصخر ،من ذلك مثال نجد الملك أرتحشتا
الثاني ( 359 - 404ق م) ،أقام عدة تماثيل لإللهة "أناهيتا" في مدن كثيرة
من مملكته ،منها  :سوسة ،أكباتنا ،وبابل.وأقام أيضا منحوتات بارزة لإلله
أهورامزدا على واجهات القبور الملوكية الخاصة بالساللة اإلخمينية .فكان
يظهر الملك اإلخميني و" هو يضحي أمام مذبح فيه النار المقدسة " وتعلو
فوقه صورة اإلله أهورا مزدا داخل القرص المجنح .واضح من ذلك أن
الملوك اإلخمينيين كانوا مشركين وثنيين.
ومــن تلــك الشــواهد أيضــا :يتبيــن مــن قــراءة وتــدبر نقــوش الملــوك
اإلخمينيين أنهم كانوا مشركين يؤمنون بعدة آلهة ،أكبر ها أهورامزدا ،
ومنها :ميثرا وأناهيتا  .ومثلّوا اإلله األكبر أهورا مزدا بقرص شمس مجنح
يخرج منه نصف الشخص األعلى يحمل لحية ويُكلل التاج هامه  .وهذا
الرسم ُم شتق من الرموز األشورية الدينية  .ومن صفات إلههم األكبر:
أهورا مزدا أنه خالق العالم بما فيه األرض والسماء .
ومنها أيضا :توجد أدلة أثرية كثيرة ،حفظت جوانب من دين ملوك
االخمينييــن وعالقتهــم الدينيــة بالنــاس مــن جهــة؛ وكشــفت حقيقــة ديــن
اإلخمينيين من جهة ثانية؛ وأظهرت من جهة ثالثة ان اإلخمينيين كانوا
مشركين وثنيين ولم يكونوا موحديد وال زرادشتيين .منها مثال أن الملك
قورش الكبير( 530 –559ق م ) كان يُ ساند الناس في عبادتهم لآللهة.
وكان هؤالء يظهرون في " مناطق تحف بها تماثيل اآللهة اإليرانية في
تالحم كثيف .منها فيزي باغاودرفا  - ،زرفان ،-وهفاريرا  ،ونارياياسانغا،
وردانا فرافارتيس ،وسبانتارا غرديا " وغيرها من المناطق .وكان قورش
يتحدث في نقوشه عن أهورا مازدا على أنه " أعظم اآللهة طرا" ،لكنه
يذكره أيضا " مقرونا بكل اآللهة  ...الذين لهم وجود ".
وكان الملك قورش الكبير يستشير اآللهة ويقدم لها القرابين عندما
يختار كبار رجاله ،وفي إحدى المرات فعل ذلك وخاطب أصحابه بقوله:
{وهذا ما اعتقد أنه يقوي ثقتكم في هذه اآللهة  ،عندما بدأت هذه الحملة
وهذا من أجلكم ألنه ليس من طبعي أن ابدأ عمال كبيرا أو صغيرا بدون
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موافقة اآللهة} .ومن ذلك أيضا أن الملك قورش والجيش كانوا يصحبون
معهم اآللهة الفارسية في حروبهم للنصر وتشجيع الجنود ،وتقديم القرابين.
و من اآلل هة ا لتي كان يقد سها الم لك قورش الكبيرويع بدها ،اإلل هان:
أناهيتا وأهورامزدا .وقد بنى معبدا ألناهيتا بعاصمته " باسركارد " قرب
عيــن مــاء مــن جهــة الضــفة الغربيــة  .وبــالقرب منــه يوجــد مــذبح لإللــه
أهورامزدا.
و من ت لك ال شواهد أي ضا ،أ نه تو جد ن صوص ك ثيرة ،منقو شة ع لى
الصخور كتبها ملوك إخمينيون تضمنت أمورا كثيرة ،منها الدين الذي كانوا
يعتنقو نه .من ها :نص للم لك دار يوس األول ( 486–522ق م ) بن قش
بيستون في مقام اآللهة ،جمع فيه بين كبير اآللهة واآللهة األخرى ،فقال(:
ومن أجل ذلك كان أهورامزدا يقف إلى جانبي  ،مثلما كانت تقف إلى
جانبي اآللهة األخرى الموجودة هنا .)...
ومنها نص آخر لداريوس األول يوجد بقصره في برسيبوليس ،ومما
جاء فيه { :إن أهورامزدا مع كل آلهة البيت الملكي سيساعدونني  ،وهذه
األرض محم ية من ِق بل أهورا مزدا من األ عداء والج فاف وال كذب ،وال
ت صلها ج يوش األ عداء ،وال ت ُ صاب بالقحط وال كذب ،هذا ما أطل به من
أهورامزدا وآلهة البيت الملكي}.
ومنها نص للملك أحشويرش األول ( 465 – 486ق م ) ،يقول{ :
الرب األكبر أهورامزدا الذي خلق هذه السماء وخلق البشر ،وبث في الناس
المسرة  ،وجعل خشيارشا ملكا وملك الملوك وحاكم الحكام} .وقوله هذا ال
يعني أنه كان موحدا ولم يكن ُم شركا ،وإنما هو قول يندرج ضمن اعتقاد
اإلخمينيين بكبير اآللهة أهورامزدا مع اآللهة األخرى كميثرا وأناهيتا كما
سبق أن مر مع قورش وداريوس األول ،بدليل قوله " :الرب األكبر"  ،فهو
لم يُفرده باالعتقاد  ،وال نفى غيره من االلهة،وإنما تضمن قوله االعتراف
بوجود آلهة أخرى ضمنيا هي أقل من أهورامزدا مكانة .وبذلك يكون قوله
يُشبه قول داريوس األول " :أهورامزدا مع كل آلهة البيت الملكي " ،لكن
ض ّمنه االعتقاد
أحشويرش -خشيارشا -أجمل االعتقاد وركزه في إله واحد و َ
باآللهة األخرى.

102

ومنها ،أنه كان يوجد في عهد االخمينيين معبد لإللَهة "اناهيتا" ،فيه
يتقلد ملوكهم ال ُح كم وتباركه اإللَ هة .منهم الملك أرتحشتا الثاني (– 404
 359ق م ) تقلد حكمه بمدينة بزَ رغداي -المقر القديم لقورش ، -وهناك يبدأ
تقلده لل ُم لك بنوع من الشعائر والطقوس ،كما هو ُمبين في النص اآلتي{:
وبُعيــد وفــاة داريــوس الثــاني توجــه الملــك إلــى بزرغــداي ،ليَدَع الكهنــة
الفارسيين يُباركونه ملكا ً .وهناك يكون َح َر ُم إله ٍة محاربة يود بعض الناس
أن يعدوها أثينا" أناهيتا".وعندما يكون من تَتَرتّب مباركته قد دخل هذا
المعبد يكون من الواجب عليه أن يخلع ثيابه  ،وان يرتدي تلك التي كان
يرتديها قورش الشيخ قبل أن يغدو ملكا ً  ،والبد له أن يأكل تينا ً مجففا
ويقضم فستقا ويتناول قدحا من اللبن الحامض }.
ومنهــا :نــص للملــك اإلخميــني أر دشــير الثــاني-أر تحشــتا الثــاني( -
 338 -359ق م) ،و مما جاء فيه { :وأن هذا القصر الذي بنيته بارادة
آهورامزدا وأناهيتا وميثرا ،وأن آهورامزدا وأناهيتا وميثرا يحفظوننا من
كل بالء ،وأن الذي بنيتُه لم يعرضوه للفناء والدمار}.
وآخرها ،نص للملك اإلخميني أردشير الثالث-أرتحشتا الثالث-359 ( -
338ق م) تمثل في لوحة كتابية بتخت جمشيد ذكر فيه إلهيّن فقط ،هما:
أهورمزدا وميثرا ،وطلب منهما الحماية والحفظ ،ولم يذكر اإللهة أناهيتا.
وبذلك يتبين من تلك النصوص المنقوشة أن هؤالء الملوك كقورش
الكبير ،وداريوس األول وغيرهما من الملوك اإلخمينيين كانوا مشركين
وثنيين ولم يكونوا ُموحدين ،وال زرادشتيين.
ومن تلك الشواهد أيضا ،أنه توجد ألواح طينية كشفت جانبا من دين
اإلخمينيين في مؤسسات دولتهم يُثبت أنه دين شرك ال توحيد .وتفصيل ذلك
أن تلك األلواح خاصة بدفع الضرائب في أماكن كثيرة من الدولة االخمينية
كمدينة ِبرسيبوليس االخمينية ،وتعود إلى الفترة ما بين 458 -509 :ق م ،
ومعظمها يرجع إلى عهد الملك داريوس األول ( 486–522ق م ) ،تبين
أن منها ضرائب عينية ،كانت تُجمع وتوزع على مرافق الدولة وعمالها،
وع لى الكه نة يُ قدمونها ك قرابين من أ جل اآللهة .وات ضح منها أي ضا أن
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الملوك االخمينيين كداريوس األول كانوا " يسمحون للرعية بتبجيل عدد
كبير من اآللهة ".
ومنها أيضا ،شواهد أثرية كثيرة سجلت لنا جوانب من خصائص
وعبادات وطقوس دين اإلخمينيين تميز بها عن الزرادشتية من جهة ،وثَبُت
بها أن الدين اإلخميني لم يكن دينا زرادشتيا من جهة أخرى .من ذلك مثال،
أن من صفات اإلله األكبر أهورامزدا في دين اإلخمينيين أنه هو الذي خلق
السماء والبشر؛ لكن في الزرادشتية يوجد إلهان خالقان كبيران متصارعان،
لكل منهما مخلوقاته كما سبق أن بيناه.
ومن طقوس دين اإلخمينيين انه كانت له مذابح تُذبح فيها ذبائح األبقار
حرم ذلك،
والجياد والقطعان يُقدمها كهنة المجوس .فدين اإلخمينيين لم يكن يُ ّ
وهذا خالف الزرادشتية التي كانت تُحرم الذبائح كقرابين لآللهة .ومنها أن
اإلخمينيين كانوا يدفنون موتاهم في التراب ،لكن المجوس -الزرادشتيين
زمن الساسانيين -لم يكونوا يدفنون موتاهم ،وإنما يبقون الجثمان " ُم سجى
لئال تنجس األرض أو الماء  ،أو النار بلمسه " بدعوى أنها عناصر إلهية .
ومن تلك الشواهد أيضا  ،أن مما يكشف تميز دين اإلخمينيين وأنه
دين قائم بذاته ولم يكن دينا زرادشتيا  ،أن طائفة من الباحثين ال ُمنصفين
اعترفوا بذلك بطريقة أو أخرى  .منهم باول هورن ،استبعد أن يكون
االخمينيون زرادشتيين فقال { :فيبعد أن يكون الفرس األخمينيون على دين
زرادشت} .وقال أدوارد براون { :فإنه لم يثبت حتى اآلن بصفة قاطعة ما
إذا كان خلفاؤهم الهخامشيون-اإلخمينيون -قد تبعوا زرادشت أم لم يتبعوه}.
ومنهم الباحث العراقي سعد عبود سمار ،قال { :من كل ما تقدم تتأكد
المعتقدات الدينية التي كان عليها قورش الثاني في بالد فارس ،إذ كان على
المعتقدات اآلرية ،ولم يُعرف عنه ان كان زرادشتيا بداللة عدم ورود اسم
اإللـه أهورا مزدا في كتاباتـه  ،كذلك اسـم زرادشـت .ف ضال عن أنـه قدم
القرابين وبنى المذابح التي ال تجيزها الديانة الزرادشتية.ويُضاف إلى ذلك
أنه لم يُدفن على الطريقة الزرادشتية فيما يُعرف بأبراج الصمت ،وإنما كان
له قبر في عاصمته باسركارد } .وقال أيضا عن دين اإلخمينيين { :وقد
وصـلتنا معلومـات دقيقــة عـن عقائــدهم مـن الكتابــات واأللــواح اإلخمينيــة
ومستنداتهم  ،بحيث هذه الكتابات لم يرد فيها أي ذكر للنبي زرادشت ،
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وأصبح لدينا الدليل الكافي باالعتقاد أن الديانة لدى االخمينيين كانت متفاوتة
مع الديانة الزرادشتية .فلم يرد أي ذكر للمعتقدات الزرادشتية }.
وأشار أحد الباحثين ،إلى أنه تبين من اكتشافات علماء اآلثار مما
الحضوه في المعابد والقوانين المتعلقة باآللهة في عصر االخمينيين أنها لم
تكن متفقة ما يُعتبر من التعاليم الزرادشتية .كما أنه اتضح من النقوش
الفارسـية القدي مة المكتوبـة بأبجديـة مسـمارية أنـه لـم يـرد في ها ذ كر اسـم
زرادشت .كما أنهم وجدوا فرقا بين مصطلحات الملوك االخمينيين في
نقو شهم وب ين م صطلحات اآلف ستا .ون فس ذ لك األ مر يت فق مع ما ذ كره
هيرودوت عن دين الفرس ،لم يذكر وال أشار إلى اسم زرادشت .
ومنهم  :الباحث آرثر كريستنسن ال ُمختص في تاريخ إيران ،ذكر أن
االخمينيين كانوا يُدينون بالمزدية اإليرانية القديمة ولم يكونوا على دين
المزدية الزرادشتية ،التي كانت غريبة بين الفرس االخمينيين ،وإنما كانت
محصورة تقريبا في المجوس.
وآخرهم  :الباحثان أندريه إيمار ،وجانين أوبويه ،قاال  { :وعلى كل
يعجـــب المـــرء كيـــف تجاهلـــت ديانـــة االخمينييـــن الرســـمية زرادشـــت
وتعاليمه}.إنه اعتراف هو عجيب أيضا ً كما تعجب الباحثان من " تجاهل
االخمينييــن لزرادشــت وتعاليمــه"  ،إنــه ليــس تجــاهال لزرادشــت ودينــه
المن سوب إل يه ك ما ظن الباح ثان ،وإن ما هؤالء لم يذكروه أل نه لم ي كن
لزرادشت ودينه وجود ،وليس أنهم تجاهلوا زرادشت ودينه مع وجودهما.
وهذا األمر من أكبر األوهام التي وقع فيه أكثر الباحثين الذين كتبوا عن
الزرادشتية ،فصدقوا ما قاله األفستا وادبياته من أباطيل واساطير وأكاذيب
عن ن شأة الزراد شتية ،فوق عوا في أوهـام واباط يل ك ثيرة تتعلـق بالديا نة
الزرادشتية ،وربما بعضهم تعمد القول بذلك لغايات في نفوسهم.
وآخرهـا – الشــواهد ال ُممـيزة لــدين اإلخمينييـن -لقــد تبيـن بالكتابـات
األثرية اإلخمينية – أوردنا طرفا منها ،-أن الملوك اإلخمينيين كانوا على
دين قائم بذاته ظهر قبل الزرادشتية ،وله أصوله وفروعه وطقوسه التي
تميز بها عن الديانة الزرادشتية .وتفصيل ذلك أن دين اإلخمينيين أصله
الديانــة المزديــة الــتي كانــت منتشــرة بيــن اآلرييــن والميــديين قبــل ظهـور
الزرادشتية .تسمت بالمزدية نسبة إلى كبير اآللهة مزدا ،أو أمزدا  ،أو
أمزدا يسنا ،أو أهورا مزدا .وذكر الباحث المختص في تاريخ ايران آرثر
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كريستنس أن معظم العلماء اتفقوا على {أن مزدا –الحكيم -عند اإليرانيين
 :األهورا األكبر هو وارونا القديم ،ولم يحفظ اإليرانيون اسمه األصلي.
واألهورات وعلى رأسها مزدا كان لهم طابع يتميز بالدعوة إلى األخالق
والعمران ،بعكس الشياطين تعبدها القبائل الرحل والمحاربون واللصوص،
وفي الوقت الذي دخل فيه اإليرانيون العصر التاريخي كان مزدا  ،مزدا
أهورا ،أو أهورامزدا اإلله األعلى للقبائل المستقرة والمتمدنة في الشرق
والغرب .والمزدية أقدم عهدا من الزرادشتية } .ومعنى ذلك أن أن دين
اإلخمينيين هو دين مزدي ،ظهر قبل الزرادشتية من جهة ،وقد أقمنا أدلة
مادية كثيرة على أن اإلخمينيين لم يكون زرادشتيين من جهة أخرى .وذلك
ألن دينهم يختلف عن الزرادشتية بأصوله وفروعه  ،وألنه أثبتنا في كتابنا
هذا أن الزرادشتية ظهرت متأخرة ،فلم تظهر إال في عصر الساسانيين في
القرن الثالث الميالدي.
وبذلك يتبين من تلك المعطيات واألدلة األثرية أن دين الملوك اإلخمينيين
لم يكن دينا زرادشتيا ،وإنما كان دينا مزديا ظهر قبل الزرادتشة بقرون
كثيرة ،تميز عنها بأصوله وفروعه وطقوسه.كما أنه لم يكن دينا توحيديا،
وال ثنويا كالزرادشتية ،وإنما كان شركيا وثنيا.وال تضمنت كتاباته األثرية
ذ كرا لزراد شت وال للزراد شتية ،م ما ي عني أن الزراد شتية لم ت كن أ قدم
الديانات وال منها ،وال كانت ديانة توحيدية  .وأنه من الخطأ والجريمة
والوهم القول بأن الزرادشتية ديانة قديمة وتوحيدية أثرت في كل األديان أو
في معظمها ،وإنما الحقيقة هي أن الزرادشتية هي التي تأثرت باألديان
األخرى في العصرين الساساني واإلسالمي ،وليست هي التي أثرت فيها.
أما بالنسبة للدين الذي كان عليه ملوك الدولة السلوقية ( 155-323ق
م ) ببالد فارس ،فمع أنهم شجعوا العادات والمعتقدات الدينية اإلغريقية فإن
د ين اإلخميني ين –ال مزدي -ا ستمر شائعا في دولت هم وال قائم ع لى ع بادة
اآللهة :أناهيتا ،وميثرا  ،وأهورامزدا ،مقابل غياب ما يدل على انتشار
الديانة الزرادشتية.
و في الدو لة الفرث ية-اإل شكانية 115 ( -ق م 224 -م)  ،ا ستمر د ين
االخمينيين -المزدي -منتشرا بين الناس القائم أساسا على عبادة اآللهة:
أناهيتا ،وميثرا ،وأهورامزدا ،مع عبادة قوى الطبيعة كالشمس والقمر  ،مع
غياب انتشار الزرادشتية بين الفرثيين.وقد شاعت بينهم عبادة " أناهيتا"
عبدت فيها أناهيتا .ومن
أكثر من األلهة األخرى ،وأقيمت لها معابد كثيرة ُ
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طقوس الفرثيين أنهم لم يكونوا على طريقة المجوس في وضع الجثة فوق
المرتفعات ،وإنما " اتبعوا طريقة الدفن االعتيادية  ،كما تشير إى ذلك جملة
قبـور فرثيـة  ،والســيما التوابيـت ال ُمزججــة الخاصـة بهـذا العهـد الشــبيهة
بالحذاء".
وبذلك يتبين من عرضنا للدين الذي كان معتمدا ومنتشرا بين ملوك
اإلخمينيين والسلوقيين والفرثيين ومؤسساتهم الدينية الرسمية هو دين واحد
تقريبا  ،القائم على عبادة قوى الطبيعة عامة ،وعبادة اآللهة :أهورا مزدا،
وأناهيتا وميثرا خاصة  .وهو الدين المعروف بالمزدي من جهة ،مع عدم
وجود أي ذكر لزرادشت والزرادشتية من جهة أخرى .مما يعني أن القول
بأن الزرادشتية من أقدم الديانات ظهورا ،وأقدمها توحيدا هو زعم باطل
ووهم من األوهام التي راجت بين كثير من الباحثين ال ُمعاصرين.
ثالثا :دين عامة الفرس :
إن معرفة الدين الذي كان منتشرا بين عامة الفرس قبل الساسانيين ،ت ُقدم
لنا دليال مهما عن ذلك الدين من جهة  ،وتكشف لنا من جهة أخرى عن حال
الديانة الزرادشتية ،فهل كانت موجودة ومنتشرة بينهم أم ال ؟ .
جوابا عن ذلك ،أذكر الشواهد التاريخية اآلتية :منها ،قد تبين من اآلثار
الماد ية ال ُمكت شفة وا لتي ترجع إ لى ما ق بل السا سانيين أن ال فرس كانوا
مشــركين وثنييــن .فكــانوا يعبــدون آلهــة كثــيرة مــن اآللهــة اإليرانيــة،
كأهورامزدا ،و ُهمبان ،وآداد البابلي  ،وأناهيتا وغيرها كثير  .وكما أنهم
عبدوا اآللهة الفارسية بإشراف من الكهنة المجوس  ،فإنهم عبدوا أيضا آلهة
أجنبية بعلم ومرأى من هؤالء الكهنة.
ومن ذلك أيضا أن بعض ملوك اإلخمينيين  ،كقورش و ِك سرى مثال
كانوا يُساندون الناس في عبادتهم لتلك اآللهة ،ويظهرون في " مناطق تحف
ب ها تماث يل اآلل هة اإليران ية في تال حم كث يف .من ها فيزي باغاودر فا - ،
زرفان ،-وهفاريرا  ،ونارياياسانغا ،وردانا فرافارتيس ،وسبانتارا غرديا "
وغيرها من المناطق .وتبين ايضا من تلك االلواح الواردة من برسيبوليس
أن الملوك االخمينيين كانوا " يسمحون للرعية بتبجيل عدد كبير من اآللهة
" .بل وكان بعضهم يُساندون الناس في عبادتهم لتلك اآللهة ،ويظهرون في
" مناطق تحف بها تماثيل اآللهة اإليرانية في تالحم كثيف.
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ومنها أيضا ،شهادة المؤرخ اليوناني هيرودوت( 425 - 484ق م)
عندما زار بالد فارس في القرن الخامس قبل الميالد وفيها وصف لنا دين
الفرس وهو شاهد عيان فيما ذكره ،فقال (( :وهاكم بعض عادات الفرس
كما عرفتها وخبرتها  ...وهم يعبدون الشمس والقمر ،واألرض والنار،
والماء والرياح وهي آلهتهم الوحيدة  .)) ...واضح من كالمه أن دين الفرس
في زمان هيرودوت (  425 – 484هـ) كان يقوم على تعدد اآللهة ال على
التوحيد ،وهو هنا وصف دين الفرس ،ولم يذكر معه دينا آخر ،مما يعني
أنهم كانوا على دين واحد بصفة عامة .
وذكر هيرودوت أيضا أن الفرس في زمانه كانوا يُؤلهون مظاهر
الطبيعة ويعبدونها  ،منها النار فهي من آلهتهم .وقال (( فالفرس
يعتقدون أن النار إله  ،ولذلك فإنهم ال يحرقون موتاهم أبدا  ،وإن تقديم
جثة الميت إلى إله إثم  . ))...ونفس األمر أكده بعده المؤرخ اليوناني
زينوفون (ت  354ق م) فذكر أن الفرس كانوا يضحون بالخيول إلى
الشمس .ثم أكده من بعده الرحالة الجغرافي ستربون ( ق 1 :ق م ) فذكر
أن الفرس كانوا يعبدون الشمس ويدعونها على أنها اإلله ميثرا.
ويُستنتج من مشاهدات هيرودوت في بالد الفرس وما كتبه عن دينهم ،أنه
عندما تكلم عن دين اإليرانيين فسماه دين الفرس ،وذكر أصوله وفروعه
وأهم خصائصه  ،أنه لم يُ شر إلى الديانة الزرادشتية أصال ،ال من قريب
وال من بعيد .وعندما تكلم عن دين الفرس لم يذكر له شخصا هو مؤسسه ،
وال قال أن الفرس يتبعونه وينتمون إليه بأنه هو مؤسس دينهم ،وال أشار
إ لى زراد شت أ صال .و هذا يُ شير إ لى أن مؤ سس د ين ال فرس ل يس هو
زرادشت  ،وال كانوا ينتمون إليه .كما أنه لم يذكر أن للفرس كتابا مقدسا
اسمه األفستا وال له اسم آخر .وهذا يعني أن دين الفرس لم يكن له كتاب
ُم قدس يقوم عليه ،وال كان للفرس مثل هذا الكتاب ،وال كان للزرادشتية
وجود.
وبذلك يتبين أن الدين الذي كان سائدا بين الشعب الفارسي هو عبادة
قوى الطبيعة،واالعتقاد بتعدد اآللهة بتوجيه وإشراف من الكهنة المجوس،
وبعلم وبأوامر من ملوك الفرس قبل قيام الدولة الساسانية من جهة؛ وأنه
اتضح من جهة أخرى أنه لم يكن للزرادشتية ومؤسسها وكتابها ذكر وال
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انتشار بين الفرس قبل قيام دولة بني ساسان .وال كانت أقدم الديانات  ،وال
أقدم األديان التوحيدية .
رابعا :دين طائفة المجوس:
مثلـت طائفـة المجـوس طبقـة مت ميزة ومتنفـذة في الـدول والمجتم عات
الفارسية قبل الساسانيين وفي عصرهم  .وا ُشتهرت بالتفرغ لخدمة الحياة
الدينية في مؤسسات الدول الفارسية ومجتمعاتها من جهة؛ وبقيت من جهة
أخرى طبقة محافظة ومنغلقة على نفسها ،لها دينها ونظامها وقانونها الذي
عر فت أي ضا با سم الم غان ،وا سمها ا لديني األول
يحكم ها من داخل ها ،و ُ
واألصلي هو المجوس .فما هو الدين الذي كانت تعتنقه وتمارس طقوسه
وتحتكم إلى أوامره؟ .
كان الم جوس م عروفين ب ين ال فرس م نذ ق بل ق يام الدو لة اإلخمين ية
وبعدها بأنهم تفرغوا لرياسة الحياة الروحية في الديانة المزدية قبل ظهور
الديانة الزرادشتية  .وأشاعوا بين الناس أنهم طبقة اجتماعية من قبيلة واحدة
 ،و ُجلبوا على خدمة اآللهة.
وأما الدين الذي كانوا يعتنقونه ،فرغم وجود بعض التشابه بين دينهم
ودين الملوك وعامة الشعب ،كتقديس النار وعبادتها ،وتشابه اسم بعض
اآللهة التي يعبدونها؛ورغم أنهم هم الذين يُشرفون على طقوس دين الملوك
والشعب ،فإنهم مع ذلك فقد تميزوا بأصول وفروع جعلتهم يمثلون طبقة
لها دينها وطقوسعا وتشريعاتها التي تميزت بها.
من أصولها مثال  :كان دينهم يقوم أساسا على الثنوية  :إله الخير ،وإله
الشــر ،همـا :أهورامـزدا ،وأهــريمن كمـا فــي المجوســية الزرادشــتية فيمـا
بعد.وهذا خالف ما كان عليه دين ملوك الفرس وشعوبهم القائم على الشرك
والتعدد ،بعبادة ثالثة آلهة بشكل أساسي :أهورا مزدا ،وأناهيتا ،وميثرا ،
وغيرها من اآللهة كما بيناه سابقا.ومعنى ذلك أن المجوس هم الذين كانوا
يعتقدون بثنوية :أهورامزدا وأهريمن ،وهم الذين سيسمون هذه العقيدة باسم
الزراد شتية في الع صر السا ساني .فأطلقوا ا سم الزراد شتية ع لى الديا نة
المجوسية ،بعدما طعموها بعقائد وطقوس وتشريعات من أديان أخرى،
وبقيت أصولها مجوسية ،كما سيتبين الحقا.
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ومن فروع ديانة المجوس  ،أنهم كانوا ال يتزوجون إال من بعضهم
بعضا ،ويتزوجون بالمحارم .وهذا الفعل كان مرفوضا عند عامة الفرس
وكانوا يستهجنونه كما ذكر هيرودوت .وعندما أراد الملك اإلخميني قمبيز
بــن قــورش الثــاني أن يــتزوج بأختــه ووجــد معارضـة مـن رجــال الدولــة
والمجتمع الفارسي،أستشار القضاة ،فأوجدوا له مخرجا أباحوا له به ذلك،
وتزوج بأخته .وهؤالء القضاة هم من طائفة المجوس ألنهم هم الذين كانوا
يُ شرفون على القضاء والزواج واألخوال الشخصية األخرى في الدولة
والمجتمع ومن ها  ،أنهم كانوا ال يدفنون مو تاهم وإنما يُعر ضون جثثهم
للحيوانات المفترسة ،لكن عامة الفرس كانوا يدفنون موتاهم.
وأشير هنا إلى أن الباحث آرثر كريستنسن ذكر أن االخمينيين كانوا
يُدينون بالمزدية اإليرانية القديمة ولم يكونوا على دين المزدية الزرادشتية،
التي كانت غريبة بين الفرس االخمينيين ،وإنما كانت محصورة تقريبا في
المجــوس.والحقيقــة أن األمــر ليــس كــذلك فيمــا يتعلــق بالزرادشــتية ،ألن
المجوس كانوا على المزدية المجوسية ،وليس المزدية الزرادشتية ،ألن هذه
الديانة بيّنا انه لم يكن لها وجود  ،ال هي وال زرادشت ،وإنما عندما تعاون
المغان -المجوس -مع الساسانيين وكونوا دولتهم أطلقوا اسم الزرادشتية
على الدين الجديد الذي أظهروه للناس باسم الزرادشتية ،القائم على أصول
المجوسية ،وأدخلوا فيه عقائد وطقوس وتشريعات أخرى أخذوها من دين
الفــرس واألديــان األخــرى .فالزرادشــتية يجــب أن تســمى المجوســية
الزرادشتية ،وليس المزدية الزرادشتية ،ألن الزرادشتية مجوسة أوال ،ثم
مزدية ثانيا.
وبذلك يُ ستنتج مما ذكرناه  ،أن طبقة المجوس -المغان -رغم اشرافها
على الحياة الدينية في المجتمع الفارسي رسميا وشعبيا إال أنها كانت متميزة
ومنغلقــة علــى نفســها  ،وتعتنـق الديانـة المجوســية ،ولــم تكـن علــى الــدين
الزرادشتي ،ألنه لم يكن قد ظهر أصال قبل الدولة الساسانية .وهذا يعني
بال ضرورة أن الزراد شتية لي ست أ قدم ا لديانات  ،وال من أ قدم ا لديانات
التوحيدية ،وال كانت توحيدية ،ولن تكون توحيدية.
خامسا:هل كان للزرادشتية وجود قبل الساسانيين أم ال ؟:
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تبين مما ذكرناه سابقا ،أنه لم يثبت أنه كان لزرادشت النبي وجود،
والصحيح أنه شخصية خرافية ،وهذا يعني أنه لم يكن للزرادشتية وجود
أيضا في العصور التي قيل أن زرادشت عاش فيها .فهل ظهرت بعد ذلك
ُونسبت إليه ،وأصبح لها وجود في القرون الثمانية التي سبقت قيام الدولة
الساسانية سنة  227م ؟؟.
أقول :بما أنه تبين مما ذكرناه عن ديانة ملوك الفرس والشعب الفارسي
 ،وطبقة المجوس  ،أنه كان لكل من هؤالء دينه من جهة؛ وأنه من جهة
اخرى لم يتم العثور على أي دليل تاريخي أو أثري يرجع إلى ما قبل
الساسانيين  ،ورد فيه ذكر لزرادشت النبي المزعوم ،أو للديانة الزرادشتية
التي نُسبت إليه وحملت اسمه؛ فإنه يُستنتج من كل ذلك أنه لم يكن للديانة
الزرادشتية وجود في بالد فارس  ،وال كانت منتشرة بين الفرس قبل الدولة
الساسانية وال توحيدية قبلها وال بعدها  .والشك انه لو كان لزرادشت النبي
والزرادشتية وجود وانتشار بين الفرس قبل الساسانيين ،لتم العثور على
أد لة تُث بت ذ لك خا صة وأن األف ستا وادبيا ته ز عم أن الزراد شتية كا نت
موجودة ومنتشرة في زمن زرادشت والدول التي ظهرت فبل الساسانيين.
وبما ان األمر كذلك ،فمن الوهم والجهل والتعصب للباطل القول بأن
الزرادشتية كانت ديانة المجتمع والدول الفارسية قبل دولة الساسانيين،
وانها كانت ديانة توحيدية!! .ومع وضوح ذلك فإن كثيرا من الباحثين
المهتمين بالزرادشتية يقولون خالف ذلك جهال ،أو جحودا ،أوتعمدا لغايات
في نفوسهم.
و من مزاعم هؤالء ال باحثين  ،قول البا حث طه باقر {:وإذ بق يت
الديانة الزرادشتية زمنا قصيرا وهي على بساطتها وصفائها وال سيما في
زمن حاميها الملك دارا -داريوس األول -الذي جعلها الديانة الرسمية ،فإنه
سرعان ما عاد الناس إلى البعبادات القديمة عبادة اإلله ميثرا ،وعبادة اإللهة
أناهيتا حيث نجدهما يُذكران في الكتابات الملكية منذ عهد أرتحشتا}.
أ قول :ذ لك ال قول با طل جم لة وتف صيال ،ألن ا لدين الر سمي للدو لة
اإلخمينية هو المزدية القديمة ،ولم يكن الزرادشتية أبدا .ألن الزرادشتية
أثبتنا أنها لم تكن قد ظهرت بعد ،وال كان لزرادشت النبي وجود أصال .كما
أن ديانة الدولة اإلخمينية من قورش إلى آخر ملوكها مرورا بداريوس
األول -دارا األول -هي ديانة شركية وثنية ،تقوم على عبادة اإلله األكبر :
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أهورامزدا اآللهة األخرى .وداريوس األول نفسه لم يكن موحدا ،وال ثنويا،
وإنما كان مشركا وثنيا وكان يؤمن بتعدد اآللهة كما بيناه سابقا .وحتى إذا
فرضنا جدال أن داريوس هذا كان موحدا ،فهذا ال يجعله زرادشتيا  ،ألن
الزرادشتية لم تكن قد ظهرت  ،وألنها ليست توحيدية ،وال يُمكن أن تكون
توحيدية قبل الساسانيين وال في عصرهم وال في العصر اإلسالمي ،وال
إلى اليوم  ،وإنما هي ديانة ثنوية أوال ،ثم هي ثانيا ديانة تثليث وتربيع وما
بعده كما بيناه سابقا ،وستبقى كذلك إلى نهايتها.
ومنها أن الباحث جوفري باريندر زعم أن قورش كان زرادشتيا ،مع
تساهله في تمسكه بالزرادشتية ،لكن داريوس األول وأحشويؤش كانا اقل
تساهال  ،ومن عبدة أهورامزدا بأنه إله السماء واألرض.
ذلك القول باطل جملة وتفصيال ،ألنه بيّنا أن زرادشت النبي الوجود
له في التاريخ ،وأن الزرادشتية لم يكن لها وجود في عصر اإلخمينيين وال
السلوقيين وال الفرثيين .و اإلخمينيون لم يكونوا زرادشتيين وإنما كانوا
مزديين مشركين وثنيين.كما أن قورش وداريوس األول واحشويرش بينا
باألدلــة التاريخيـة والشــواهد األثريـة أنهـم كـانوا مشــركين يؤمنـون بتعـدد
اآللهة ،وكان لهم مقام ملكي يُ سمى مقام اآللهة ،ولم يكونوا موحدين وال
زرادشتيين.كما أن عبادة اإلخمينيين ألهورامزدا ال يعني الزرادشتية وال
التوحيد .ألن هؤالء كانوا يؤمنون بأهورمزدا مع االلهة األخرى من جهة؛
كما أن اإلله أهورامزدا كان إلها قديما ومعروفا بين الشعوب اآلرية قبل
ظهور الزرادشتية ،واستمر الناس في عبادته مع اآللهة األخرى إلى ظهور
الزرادشتية التي هي نفسها تبنته أيضا ،فهو ليس إلها خاصا بالزرادشتية،
وإنما هي التي تبنته .كما أن عبادة اإلخمينيين ألهورامزدا ال يعني أنهم
على الديانة الزرادشتية ،ألن أهورا مزدا في دين اإلخمينيين هو كبير اآللهة
خالق السماء واألرض ومعه آلهة أخرى؛ لكن أهورامزدا في الزرادشتية
هو اإلله واألخ التوأم ألخيه اإلله التوأم أهريمن ،ثم مع كل منهما آلهة
اخرى تساعده  ،ولكل منهما مخلوقاته من األحياء والجماد كما بيناه سابقا.
فدين اإلخميننين يقوم على الشرك والوثنية وتعدد اآللهة :،األله األكبر ومعه
آلهة أخرى ،لكن دين الزرادشتية يقوم على الثنوية ،أوال ،ثم التعدد في
اآللهة  ،فمع كل إله آلهة تساعده ثانيا ،ثم التعدد في المخلوقات ،فلكل إله
مخلوقاته .فمن الجهل والوهم  ،والتعصب للباطل القول بأن اإلخمينيين
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كـــانوا زرادشـــتيين ،وأن الزرادشـــتية كانـــت توحيديـــة وموجـــودة قبـــل
الساسانيين!!!!.
وبمــا أن األمــر كمــا بينــاه بــأن زرادشــت النــبي ال وجــود لــه ،وان
الزرادشتية المنسوبة إليه لم يكن لها وجود قبل الساسانيين  ،فكيف ومتى
ظهــرت؟ ،ومــاهي أهــم أصــولها وفروعهــا؟ .باختصــار مــركز أقــول :إن
الساسانيين كان جدهم ساسان كاهنا من كهان المجوس ،وبعض أبنانئه من
رجال الدولة الفرثية ،وعندما ثار أردشير األول بن بابك على الفرثيين
تعاون معه المجوس ،وتمكنوا في النهاية من االنتصار عليهم سنة 224م،
وهزمهم نهائيا وأسس الدولة الساسانية سنة  227م  .فلما تكونت دولتهم
جعلـوا الـدين المجوسـي هـو الـدين الرسـمي ل هم ومكنـوا لـه في دولت هم
وانتصروا له وفرضوه على رعيتهم .هذا الدين المعروف بالديانة المجوسية
صله المجـوس ع لى مقا سهم
هي نف سه أط لق عل يه ا سم الزراد شتية ،وف ّ
والساسنيين من جهة ،وأدخلوا فيه أمورا من أديان أخرى من جهة ثانية.
ألحقو ها با لدين الجد يد ا لذي يُمكن ت سميته بالمجوز سية الزراد شتية .أ هم
أ صوله  :االعت قاد بإلهين ا خوين توأمين ،ه ما :اإل له الخيّر أهورا مزدا،
واإل له الشرير أ هريمن ،ومع كل إ له آلهة أ خرى تساعده .و هذه العقيدة
الثنوية كان عليها المجوس  ،ومذكورة في األفستا كما بيناه سابقا ،ولم تكن
من عقائد عامة الفرس ،وال ُوجد لها أثر في الدول التي سبقت الساسانيين.
ومن شرائع المجوس التي أدخلوها وعمموها على الفرس :تعميم طريقة
الدفن المجوسية على الرعية ،بعدما كانت خاصة بهم دون باقي الشعب
والدول التي سبقت الدولة الساسانية كما بيناه سابقا .ومنها أيضا أنهم عمموا
الزواج بالمحارم ،فقد كان خاصا بالمجوس دون الشعب الفارسي الذي كان
يرفض ذلك ويستنكره كما ذكرناه عن هيرودت سابقا.
ومن ها أي ضا أن السا سانيين والم غان -الم جوس -أدخ لوا في د يانتهم
القديمة الجديدة -المجوسية الزرادشتية – تأليه الملوك الساسانيين ،فألحقوهم
بساللة اآللهة ،وسجلوا ذلك في كتاباتهم الصخرية الكثيرة .منها مثال نص
منقوش للملك شابور يقول فيه ( :أنا اإلله شاهبور /شابور الذي يُب ّجل
مازدا ،ملك الملوك في غيران وأنيران – خارج إيران -والذي يرجع نسبه
إلى اآللهة ابن اإلله أردشير ،الذي يعبد مازدا ملك ملوك إيران الذي يرجع
نسبه إلى اآللهة  ،وحفيد اإلله باباغ  .أنا حاكم دولة إيران الذي يملك األقاليم
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واإلثنيات التالي  ..والبشر الذين جعلنا نُجرجرهم من الدولة الرومانية من
خارج إيران .)...
وفي نص آخر يقول أحد ملوك الساسانيين {:هذا هو مدى رمية السهم
منا ،نحن اإلله الذي يعبد مزدا ملك ملوك إيران وخارج إيران الذي يرجع
نسبه إلى اآللهة ،وهو ابن اإلله أردشير الذي يعبد مزدا  ،ملك ملوك إيران
 ،الذي يرجع نسبه إلى اآللهة ،وهو حفيد اإلله باباغ  ،الملك ،وحين أطلقنا
هذا السهم  ،أطلقناه قبل الملوك " شهرداران " واألمراء " فاسبوهراغان"،
والكبراء " فوزورغان" والنبالء " أزادان" .}...
سميت الزرادشتية ،وهي قائمة
واضح من ذلك أننا أمام ديانة جديدة ُ
على المجوسية و ُمطعمة بعقائد وتشريعات من أديان أخرى .فهي ديانة
يجب أن تُسمى المجوسية الزرادشتية ،ألنه ستظهر أديان اخرى في عصر
الساسانيين تنطلق من المجوسة ،مثل المانوية ،والمزدكية ،وهذا يعني أننا
أمــام أديــان أصــولها مجوســية ،هــي :المجوســية الزرادشــتية ،والمجوســية
المانويــة ،والمجوســية المزدكيــة .وهــذه المجوســيات كلهــا ثنويــة وليســت
توحيد ية ،وال يُمكن ها أن ت كون توحيد ية ألن ها قا مت أسا سا ع لى الثنو ية
المجوسية.
وإنها ًء للوهم الثالث يتبين منه أن زرادشت النبي ال وجود له .وان
الديانة الزرادشتية ليست أقدم الديانات  ،وال من أقدمها ،وال هي من أقدم
الديانات التوحيدية .ولم تكن توحيدية عندما ظهرت أول مرة في عصر
الساسانيين ،وال بعدهم ،وال يُمكن أن تكون توحيدية ألن كتابها األفستا كتاب
شرك ووثنية ،وكتاب ثنوية وتثليث وتربيع وما بعده إلى عشرات اآللهة.
واتضح أيضا أن الدول الفاسرية التي سبقت قيام الدولة الساسانية لم تكن
مجوسية  ،وال زرادشتية ،وإنما كانت على الديانة المزدية ،وهي دين شرك
ووثنية ،وتعدد في اآللهة .هذه الحقائق التي توصلنا إليها ال ينكرها إال
جاهل ،أو جاحد معاند ،أو صاحب هوى.
الوهم الرابع  :القول بأن الزرادشتية ديانة حلت مشكلة الشر والحرية:
زعم باحثون معاصرون أن من خصائص الديانة الزرادشتية اإليجابية
أنها وضعت حال مقبوال لمشكلة الشر الموجود في العالم  ،فقالت أن الخير
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المو جود في ال كون خل قه اإل له الخيّر أهورا مزدا ،و من مخلوقا ته الب شر
الطيبيين .وأن الشر الذي نراه في العالم خلقه اإلله الشرير أهريمن ،ومن
مخلوقاته البشر الشريرين .وأن اإلنسان في الزرادشتية متعاون مع هللا
وشريك معه في مكافحة الشيطان.وزعم المؤرخ ويل ديورانت أن{ في
فكرة الثنائية بعض ما يُبرر ما نراه في العالم من تناقض والتواء وانحراف
عن طريق الحق لم تفسره قط فكرة التوحيد.}..ونفس األمر قرره السواح
عندما زعم أن وجود الشر في المعتقدات التعددية الوثنية من السهل تعليله
بدعوى تناقض أهواء اآللهة ،لكنه مهمة صعبة في المعتقد التوحيدي .بل "
يجعل مشكلة وجود الشر في العالم بدون حل ابتداء".
وزعــم الســواج أن حــل مشــكلة الشــر فــي التوحيــدين اإلســالمي
والنصراني " يعزو الشر إلى الشيطان وهو مخلوق وليس أزليا ،وهو الذي
اختار بكل حرية طريق الشر بافساد اإلنسان ،وبه ظهر الشر إلى الوجود
وتأصل فيه .وزعم أيضا أن هللا في الزرادشتية يسموا فوق الخير والشر،
لكنه مع ذلك يقف مع الخير ويدعمه في مقابل الشر .والشر والخير في
الزرادشتية هما روحان توأمان صدرا عن الواحد األزلي ،أحدهما اختار
الخير واآلخر اختار الشر ،ودخال في تنافس وصرع.
وأما عن حرية اإلنسان ومسؤوليته في الزرادشتية ،فقد زعم هؤالء
البــاحثون أن الزرادشــتية قالــت أيضــا بحريــة اإلنســان وحملتــه مســؤولية
أعماله ،وقادر على ان يُ صلح واقعه .وأن الزرادشتية بلغت كمال رؤيتها
فـي العالقـة بيـن هللا وال عالم واإلنسـان ،ومفهوم ها متسـق متكا مل عـن "
اإلنسانية" ودورها اإليجابي والفعال في الوجود .وفي الزرادشتية على
اإلن سان أن" يُ عنى بأخ يه اإلن سان وببق ية مخلوقات األرض ألنهم جميعا
صنعة هللا".
فهل صحيح ان الزرادشتية قالت بتلك المزاعم وهي من إيجابياتها؟؟!! .
كال وألف كال ،إنها من أوهام هؤالء الباحثين ،ومن أباطيل الزرادشتية
وخرافاتها .
فبالنسبة لما قالته الزرادشتية عن وجود الشر في العالم ،فهو زعم
باطل من أساسه ،ألنه قام على أوهام وأساطيروأباطيل وأهواء.أوال إن
القول بوجود إلهين – أو أكثر -واحد خلق الخير ،واآلخر خلق الشر ،هو
زعم باطل قطعا شرعا وعقال وعلما .ألن الكون بكل مخلوقاته خلقه إله
واحد وليس اثنان وال أكثر ،ولو كان له أكثر من واحد الضطرب وانهار
115

وفسد .وبما أن الكون لم يحدث له ذلك ،ونحن نراه بداللة العلم والشرع
والعقل بأنه مخلوق من مادة واحدة ،وخاضع لقوانين دقيقة واحدة ومتكاملة،
والحكمة  .وهذه أدلة دامغة على أن الكون له
وفي غاية الدقة واإلحكام
ِ
سدَتَا
خالق واحد وال يقبل التعدد  .قال تعالى ( :لَ ْو َكانَ فِي ِه َما آ ِل َهةٌ ِإ َّيال َّي ُ لَفَ َ
صفُونَ [األنبياء ،)]22 :و( َما ات َّي َخذَ َّي ُ ِمن
فَ ُ
س ْب َحانَ َّي ِ َر ّ ِ
ب ْالعَ ْر ِش َ
ع َّيما يَ ِ
علَى
َب ُك ُّمل ِإلَ ٍه ِب َما َخلَقَ َولَعَ َال بَ ْع ُ
ض ُه ْم َ
َولَ ٍد َو َما َكانَ َمعَهُ ِم ْن ِإلَ ٍه ِإذا ً لَّيذَه َ
صفُونَ [المؤمنــون  . ) ]91 :فقــول الزرادشــتية
ض ُ
بَ ْع ٍ
س ْب َحانَ َّي ِ َ
ع َّيما يَ ِ
وأمثالها باطل أصال ،وال وجود له في الواقع وإنما هو أوهام واهواء قالت
بهــا الزرادشــتية وواقفهــا عليهــا هــؤالء البــاحثون لجهلهــم أو لغايــات فــي
نفوسهم.
ثانيا :إن القول بوجود إله شرير خلق األشرار ،باطل من أساسه بما
قلناه أعاله ،وباطل أيضا ألن اإلله الحق ال يُمكن أن يكون شريرا ألنه
يتناقض مع اإللوهية وكمالها وعدلها وحكمتها  .وعليه فاإلله الشرير خرافة
وال وجود له إال في عقول وقلوب المشركين من الثنويين والتثليثيين وما
بعدهم وفي قلوب المدافعين عنهم .وهذا يعني أن قول الزرادشتية باطل
أصال ،وعليه فال قيمة لما قالته بأن إله الشر هو الذي خلق الشر .وما بُني
على باطل فهو باطل .وبذلك يكون هؤالء الباحثون قد بنوا موقفهم ومدحوا
وصوبوا
به المشركين من الزرادشتيين وغيرهم ومدحوهم وأثنوا عليهم
ّ
موقفهم بالباطل والجهل والتحريف .
ثالثا :إن مما يُبطل مزاعم هؤالء والزرادشتية التي دافعوا عنها ،هو ان
الواقع يكذبهم ويفضحهم  .وتفصيل ذلك هو انه ال يوجد في البشر قسم منهم
خيّر كله خلقه إله الخير كما تقول الزرادشتية ،وال يوجد قسم شرير خلقه
إله الشر كما تدعي الزرادشتية .ولو كان زعمها صحيحا للزم أن نجد البشر
منقسمين بالضرورة على أنفسهم ومنفصلين عن بعضهم بحكم أن كل قسم
تابع لإلله الذي خلقه ،وسيكون أوالده على طبيعته  .وهذا ال وجود له في
الواقع قطعا.
ومما يُبطل ذلك أيضا أننا نجد البشر كلهم فيهم الخير والشر ،وال ويوجد
بشر كله خير وال كله شر .وهذا يعني بالضروة أن الذي خلق البشر ليس
اإلله الخير أهورامزدا ،وال اإلله الشرير أهريمن ،ليسا هما ألن اإلنسان
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مجبول في طبيعته على الخير والشر ،وإنما خلقهم إله واحد بقدرته وعدله
وحكمته على صفتي الخير والشر ،خلقهم هللا تعالى وليس أهورامزدا وال
ورهَا َوت َ ْق َواهَا ()8
أهريمن .قال تعالىَ { :ونَ ْف ٍس َو َما َ
س َّيواهَا ( )7فَأ َ ْل َه َم َها فُ ُج َ
ساهَا ([ )10الشمس،} ]10 -7:و{
َاب َم ْن دَ َّي
قَ ْد أ َ ْفلَ َح َم ْن زَ َّيكاهَا (َ )9وقَ ْد خ َ
َو َهدَ ْينَاهُ النَّي ْجدَي ِْن [البلد .} ]10 :
وبذلك يتبين قطعا أن وجود الشر في العالم ال يجد جوابه الصحيح في
الديانات الشركية كالزرادشتية  ،ألنه موقف باطل أصال ،ومخالف للواقع؛
وإنما يجده في التوحيد بدليل العقل والشرع والعلم كما سنبينه قريبامن جهة؛
وال يُمكن ان يجد جوابه الصحيح في أوهام وخرافات الزرادشتية وأمثالها
من جهة أخرى.
رابعا :إن عقيدة التوحيد هي الوحيدة التي تُقدم الجواب الصحيح لوجود
الشر في العالم بطريقة علمية وشاملة وكافية و ُمقنعة ،بل وال تجعله مشكلة
أصال  ،وليست كما زعم هؤالء بأنها عاجزة عن إيجاد حل صحيح لها.
وتفصيل ذلك أن الشر الذي نراه في العالم ليس له فاعل واحد فقط ،وإنما
هو على ثالثة أنواع :أولها هو شر خلقه هللا تعالى كجزء من تقديره للكون
وخلقــه لــه بعدلــه وحكمتــه  ،كمعاقبتــه للعصــاة والظــالمين بقــوى الطبيعــة
سافِلَ َها َوأ َ ْم َ
علَ ْي ِه ْم
ط ْرنَا َ
كالريــاح والــزالزل  ،قــال تعــالى{ :فَ َجعَ ْلنَا َ
عا ِليَ َها َ
ارة ً ِ ّمن ِس ِ ّجي ٍل [الحجــر ، }]74 :و{ ذَ ِل َك َجزَ ْينَا ُهم ِب َما َكفَ ُروا َوه َْل
ِح َج َ
ور [ سبأ .}]17 :واخ تابره سبحانه لع باده بمخت لف ا نواع
ازي إِ َّيال ْال َكفُ َ
نُ َج ِ
ت َونَ ْبلُو ُكم ِبال َّي
ش ِ ّر َو ْال َخي ِْر
الشر والخير .قال تعالىُ {{ :ك ُّمل نَ ْف ٍس ذَائِقَةُ ْال َم ْو ِ
فِتْنَةً َو ِإلَ ْينَا ت ُ ْر َجعُونَ [األنبياء  . .} ]35 :وهذا النوع من أفعال هللا ليست
شرا بالنسبة إليه ،وإنما هي عدل وحكمة وضعها في مكانها الصحيح .ألن
معاقبة الظالم والمعتدي ليست ظلما وال شرا وإنما هي عين العدل والبد
منها ،وال ي صح لل ُمعاقَب ا لذي ي ستحق الع قاب أن يتهم ا لذي عاق به بأ نه
ظلمه ،وإنما يجب عليه أن يعترف ويتحمل مسؤوليته.
علما أن الشر الذي نراه في الكون هو شر قليل جدا بالمقارنة لما نراه من
خيرات كثيرة جدا في العالم كله ،فهو في الحقيقة استثناء وليس أصال وال
قاعدة من جهة؛ وهو كثيرا ما يكون طريقا إلى الخير من جهة أخرى .قال
سى أَن ت ُ ِحبُّمواْ َ
شيْئا ً َو ُه َو ش ٌّلَر لَّي ُك ْم َو ّ ُ يَ ْعلَ ُم َوأَنت ُ ْم الَ ت َ ْعلَ ُمونَ
ت عالىَ { :و َ
ع َ
[البقرة .} ]216 :
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النوع الثاني من الشر  ،هو من فعل البشر،و لم يفعله هللا تعالى وإنما
يفع له اإلنسان  ،و هذا النوع معروف قديما و حديثا  ،فع له البشر ضمن
افسادهم في األرض كظلم بعضهم لبعض ،ونشر الفساد والحروب ،وما
ترتب عنها من ظلم وتدمير  ،كما حدث في الحربين العالميتين األولى
والثانية ،وكما يحدث اآلن أيضا .هذا النوع وهو كثير جدا ،فعله اإلنسان
ويتحمل هو مسؤوليته .قال تعالىَ { :
سب َ ْ
ت
سادُ فِي ْالبَ ِ ّر َو ْالبَ ْح ِر ِب َما َك َ
ظ َه َر ْالفَ َ
ع ِملُوا لَعَلَّي ُه ْم يَ ْر ِجعُونَ [الروم .} ]41 :
أ َ ْيدِي النَّي ِ
ض الَّيذِي َ
اس ِليُذِيقَ ُهم بَ ْع َ
والنوع الثالث من الشر ،هو من فِ عل الجن والشياطين ،بحكم انهم
كائنات حرة مختارة مكلفة بالعبادة كاإلنسان .فلها أعمال شريرة كثيرة فيما
بينها وفيما بينها وبين اإلنسان .فالشياطين مثال توسوس للبشر وتزين لهم
أعمالهم لإلفساد في األرض .لكن عملها هذا يبقى وسوسة وال يُمكن أن
تجبر اإلنسان على ذلك إال بإرادته هو ،وعندما يُطيعها يحدث الفساد في
األرض بتأثر من الشياطين وبفعل اإلنسان  .وتوجد أعمال أخرى يتعاون
فيها شياطين الجن مع شياطين اإلنس ،لإلفساد في األرض ونشر الكفر
والضالل والظلم بين بني آدم .بدليل قوله تعالىِ َ { :إ َّين ال َّي
اطينَ لَيُو ُحونَ
شي َ ِ
إِلَى أ َ ْو ِليَآئِ ِه ْم ِليُ َجا ِدلُو ُك ْم َوإِ ْن أ َ َ
ط ْعت ُ ُمو ُه ْم إِنَّي ُك ْم لَ ُم ْش ِر ُكونَ [األنعــــام :
وحي
عد ُّوا ً َ
نــس َو ْال ِج ِّن يُ ِ
شي َ ِ
اإل ِ
يٍ َ
اطينَ ِ
،}]121و{ َو َكذَ ِل َك َجعَ ْلنَا ِل ُك ِّل نِ ِب ّ
ف ْالقَ ْو ِل ُ
غ ُرورا ً َولَ ْو شَاء َرب َُّمك َما فَعَلُوهُ فَذَ ْر ُه ْم َو َما
بَ ْع ُ
ض ُه ْم ِإلَى بَ ْع ٍ
ض ُز ْخ ُر َ
يَ ْفت َ ُرونَ [األنعـام ،} ]112 :و{ َويَ ْو َم يِ ْح ُ
ش ُر ُه ْم َج ِميعـا ً يَا َم ْعش ََر ْال ِج ِّن قَ ِد
ض
نس َربَّينَا ا ْست َ ْمت َ َع بَ ْع ُ
ضنَا ِببَ ْع ٍ
اإل ِ
اإل ِ
نس َوقَا َل أ َ ْو ِليَآ ُؤ ُهم ِ ّمنَ ِ
ا ْست َ ْكث َ ْرتُم ِ ّمنَ ِ
ار َمثْ َوا ُك ْم خَا ِلدِينَ ِفي َها ِإالَّي َما شَاء ّ ُ ِإ َّين
ِي أ َ َّيج ْل َ
ت لَنَا قَا َل النَّي ُ
َوبَلَ ْغنَا أ َ َجلَنَا الَّيذ َ
علي ٌم [األنعام . }]128 :
َرب ََّيك َح ِكي ٌم َ
وبذلك يتبين أن وجود الشر في العالم ليس مشكلة أصال في ضوء عقيدة
التوحيد  ،وال يجد جوابه الصحيح إال فيها من جهة؛ وان قول الزرادشتية
ومن أيدها هو قول باطل قطعا ،وال يُمكن أن يكون جوابا صحيحا من جهة
أخرى.
وأما بالنسبة لحكاية حرية اإلنسان في الزرادشتية ،وانها جعلته حرا
مسؤوال عن أفعاله ،فالحكاية باطلة من أساسها وهي من تحريفات وأكاذيب
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هؤالء الباحثين من جهة ،وال وجود لها أصال في الديانة الزرادشتية من
جهة أخرى.
وتفصيل ذلك أوال ،إن اإلنسان في الزرادشتية لم يخلقه هللا ،وال هو
مكرم ،وال هو حر أبدا ،وال توجد عقيدة هللا أصال في الديانة الزرادشتية،
وإنما هي ديانة تقوم على االعتقاد بخرافة وجود إلهيّن أخوين توأمين هما:
أهورا مازدا ،وأهريمن ،ولكل منهما له مخلوقات التي خلقها ،وهي تابعة
له ،وعلى طبيعته ،منها أن كال منهما خلق بشرا يُناسبه وتابع إليه ،وله
مخلوقات أخرى .وبالضرورة أن ألهورامزدا مخلوقات خيرة و يجب أن
تكون كذلك ،وال تستطيع أن ان تخرج عن طبيعتها ،وال أن تكون شريرة
من جهة ،وأن ،ألهريمن مخلوقات شريرة مثله وال تستطيع أن تكون خيرة
من جهة أخرى . .والشواهد على ذلك كثيرة جدا من األفستا وأدبياته  .منها
أن األفستا ذكر أن أهورامزدا عندما شرع في خلق بعض مخلوقاته تدخل
ــون أفعــى حمــراء ُمهلكــة ،وشــتاء
أنكرامــاينيو -أهــريمن -وخلــق أو ك ّ
المخلوقـات الشـيطانية -الفينديـداد . -1/2:وعنـدما خلـق أهورا مزدا منطقـة
"فيكتريــا"  ،خلــق أنكرامـاينيو " هنافايتــا" الســحرة المهلكـة الــتي أغــوت
كيرسابا-الفينديداد .-1/9:بل إن الفنديداد ذكر أن أنكراماينيو خلق أيضا
بشرا تابعين له ،مما يعني أن البشر ليسوا كلهم من خلق أهورامزدا وإنما
منهم طائفة من مخلوقات أهريمن !!  .ومعنى ذلك ايضا أن البشر ليس
عندهم أب واحد وال أم واحدة ،فأين اإلنسانية المزعومة التي تغنى بها
السواح بدعوى أن لها مكانة في الزرادشتية؟؟!!  .و حسب الفنديداد أن
أهورا مزدا قال (( :أنا أهورامزدا خلقتُ " أورفا " الغنية بالمروج  ،غندئذ
خلق أنكراماينيو الكثير من الح ُ كام األشرار القتلة -الفينديداد.))-1/10:
و((أنا أهورامزدا خلقتُ "هاتومنت" -إقليم -والتي حصلت على "هفارنو" ،
عندئـــذ خلـــق أنكرامـــاينيو الكثـــير مـــن الســـحرة األشـــرار المهلكيـــن-
الفينديداد.))-1/13:
ومنها أي ضا ما جاء في ك تاب أحكام روح الع قل  -هو من أدب يات
األفستا -بأن أهورامزدا (( يتمنى الخير  ،وال يقبل الشر أبدا  ،وال يوافق
عليه .وأهريمن يتمنى الشر وال يفكر في الخير وال يُوافق عليه ))  ،ولكل
منهما مخلوقاته .ثم قرر أن االخالق الطيبة والسيئة ال تتغير ،فقال (( :كل
شيء ممكن تغييره عدا أخالق الجيد والسيئ ،والخلق الطيب ال يُمكن أن
يتحول إلى شر ،والخلق الخبيث ال يُمكن تحويله إلى طيب ))  .وقوله هذا
يتفق تماما مع ما قاله األفستا الذي جعل الكون بكل مخلوقاته ،قسم منه خلقه
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أهورامــزدا  ،والثــاني خلقــه أهــريمن ،وكــل إلــه مخلوقاتــه تابعــة إليــه
بالضرورة.
واضح من ذلك أن اإلنسان في الزرادشتية يعيش جبرية صارمة
قاتلة ظالمة ُمعطلة لحريته ،وجعلته ُم سيرا في كل جوانب حياته  ،وليس
ُمخيرا في أي جانب منها ،وهذا خالف ما زعمه السواح وأمثاله من جهة،
وبا طل من ج هة أ خرى بدليل أن الوا قع يُب طل ز عم الزراد شتية بو جود
نوعيّن من البشر مجبوريّن وال حرية لهما في االختيار بين طريقي الخير
والشر.وهذا زعم باطل ،وال وجود له في حياة البشر ،فنحن البشر ال يوجد
فينا واحد من مخلوقات أهورامزدا ،وال من مخلوقات أهريمن ،وكل واحد
منا إال ويحس بداخله ويرى بعينيه أنه كائن ُم سير و ُمخيّر ،ويجمع بداخله
نوازع الخير والشر ،ويستطيع أن يكون خيرا أو شريرا إن أراد .
وبمعنى آخر أن اإلنسان في الزرادشتية ُمجبر على أن يكون خيّرا إن
كان من مخلوقات إله الخير ،و ُم جبرا على أن يكون شريرا إن كان من
مخلوقات إله الشر  .أي أن مخلوقات أهورا مزدا خيّرة بالطبع والضرورة
وال يُمكنها أن تكون شريرة إن أرادت  ،وأن مخلوقات أهريمن هي أيضا
والجبلة وال تسطيع أن تكون خيرة إن أرادت ذلك .وهذه
شريرة بالضرورة ِ
جبرية ُمكبلة لإلنسان وقاتلة وظالمة له  ،و ُمعطلة لمبدأ التكليف اإللهي
،وهادمة للحياة البشرية وال تستقيم معها أبدا.
ثانيا :إن أقوال السواح السابقة مع أنها باطلة فيما قاله عن خرافة حرية
اإلنسان في الزرادشتية ،فإنها قد تضمنت أيضا أباطيل وتحريفات وأوهاما
كثيرة .منها أنه زعم أنه يوجد في الزرادشتية  :هللا ،والشيطان  ،واإلنسانية.
وهذا كذب وباطل وخداع ووهم ،ألن الزرادشتية ال يوجد فيها االعتقاد باهلل
أصال ،وإنما هي ديانة شركية ثنوية تقوم على االعتقاد بوجود إلهيّن أخوين
توأمين ،هما الخالقان للكون ،ومع كل منهما آلهة ومخلوقات تساعده ،وقد
سبق تفصيل هذه األكاذيب واألوهام .وال يوجد فيها شيطان أصال وأبدا ،وال
يصح اطالق هذا الوصف على أهريمن  ،ألنه ليس مخلوقا وإنما هو إله
حســب الزرادشــتية  ،فهـو األخ التــوأم الشــرير مقابــل أخيــه التــوأم الخيّر
أهورا مزدا .وعل يه ف من ا لوهم وال كذب والت حريف و صف أ هريمن بأ نه
شيطان ،وال يقول ذلك إال جاهل ،أو جاحد معاند ،أو صاحب هوى.و
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كما أنه من الكذب والتحريف القول بوجود إنسانية في الزرادشتية،
وإنما توجد فيها إنسانيتان :واحدة خيرة خلقها اإلله أهورامزدا ،والثانية
خلقها اإلله أهريمن حسب خرافات الزرادشتية .فال يصح القول بوجود
إنســانية واحــدة ،وال الثنــاء علــى الزرادشــتية فــي قولهــا بهــذه الخرافــات
والمهازل واألوهام ؛ألن الواقع يثبت قطعا بطالن زعمها  ،ألن الواقع الذي
نحياه ونشاهده فيه إنسانية واحدة خلقها هللا تعالى وليست من مخلوقات
أهريمن وال أهورامزدا حسب الخرافة الزرادشتية.
ومن أباطيل السواح وتحريفاته المكشوفة وأقواله القبيحة ،قوله بأن
هللا في الزرادشتية يسموا فوق الخير والشر ،لكنه مع ذلك يقف مع الخير
ويدعمه في مقابل الشر .والشر والخير في الزرادشتية هما روحان توأمان
صدرا عن الواحد األزلي ،أحدهما اختار الخير واآلخر اختار الشر ،ودخال
فــي تنــافس وصــرع .وزعمـه هــذا مـن أوهامـه وأهوائــه  ،تنقضــه مئــات
النصوص من األفستا وأدبياته ومن الشواهد التاريخية واألثرية الساسانية
التي كلها ذكرت وجود إلهيّن أخوين توأمين متصارعين  :األول أهورامزدا
خيّر ،والثاني أهريمن شرير ،وهما الروحان اللذان خلقا العالم حسب زعم
األفستا وقد بيناه سابقا .فال وجود لعقيدة هللا في الزرادشتية أبدا ،وال يُمكن
ان يوجد فيها ،ألنها ديانة شركية ثنوية ،واالعتقاد باهلل تعالى يهدم ذلك
وينقضه ويرفضه ويُبطله.
وبذلك يُستنتج من نقدنا للوهم الرابع ،أن الديانة الزرادشتية ال يُمكنها أن
تحل ظاهرة وجود الشر في العالم،ألنها ديانة باطلة ،قائمة على اعتقاد
زائف وخرافي في قولها بالثنوية ،ومخالفتها لواقع الكون الذي يشهد قطعا
بأنـه مخلـوق هلل الواحـد األحـد ،وليـس من مخلو قات اإللهيـن أهورا مزدا
وأهريمن.وهي بهذا االعتقاد ال يُمكن أن تحل ظاهرة وجود الشر في العالم
 ،ألنها هي بنفسها مشكة وليست حال.
وتبين أيضا أن اإلنسان في األفستا ليس حرا وال ُمكلفا بحمل أمانة
عبادة هللا ،وإنما هو كائن ُمسير ُمجبر تابع للصراع الكوني المزعوم القائم
بن اإللهيّن الخرافيين المتصارعين ،وال يستطيع التخلص منه وال توقيفه ؛
فهو كترس صغير في آلة كبيرة شغالة ليس له فيها إال دور ثانوي  ،ال
يستطيع أن يُوقفها وال أن يسقط منها  .والحقيقة أن كل ما قيل عن حرية
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اإلنسان في الزرادشتية كذب وتحريف وغش وخداع  ،قاله باحثون لغايات
دنئية!!!!.
الوهم الخامس :الزعم بأن الزرادشتية أثرت في واإلسالم وأديان أخرى:
يتمثل ذلك الوهم في أن كثيرا من الباحثين المعاصرين زعموا أن الديانة
الزرادشتية أثرت في اإلسالم واليهودية والنصرانية تأثيرا واضحا وخطيرا
س أصولها العقيدية.
َم َّي
من ذلك قول الباحثة ماري بويس بأن{ الزرادشتية هي أقدم الديانات
العالمية التي تم الكشف عنها  ،وربما كان لها تأثير أكبر على البشرية ،
بشكل مباشر أو غير مباشر  ،أكثر من أي دين آخر " .}.وزعم باحث آخر
أن الزرادشتية هي أول دين لتعليم التوحيد واإليمان بإله واحد  ،وكان لها
تأثير في اليهودية والنصرنية واإلسالم.
وز عم ال سواح أن ال نبي والمع لم الخال قي زراد شت أ ثر بأف كاره في
الديانات العالمية التي ظهرت بعده .
وزعم محقق كتاب األفستا خليل عبد الرحمن أن اليهود قالوا بفكرة
الشيطان تأثرا بالزرادشتية عندما كانوا ببابل ،ثم ردهم قورش الزرادشتي
إلى فلسطين  .زعم الباحث زينر أن كال من اليهودية والمسيحية واإلسالم
قد تأثر بالزرادشتية في قولها بالشيطان.
وزعم الباحث جوفري باريندر أن اليهودية تأثرت بالزرادشتية فيما
قالته عن الشيطان.وزعم السواح أن فكرة الشيطان ظهرت أول مرة في
تعاليم زرادشت نحو مطلع األلف األولى قبل الميالد  ،ثم انتشرت وتنوعت
فكرته ودخلت في معتقدات يدين بها أكثر من نصف سكان المعمورة .
وفيما يتعلق بالمعاد األخروي ،فقد زعم أحدهم أن كال من اليهودية
والم سيحية واإل سالم قد تأثر بالزراد شتية في قولها بخ لود ا لروح وق يام
الجسد .وزعم جوفري باريندر أن اليهودية تأثرت بالزرادشتية فيما قالته
المعاد األخروي ،والجنة والنار .وزعم خليل عبد الرحمن أن التوراة قالت
بالجنة والنار تأثرا بالزرادشتية عندما كان اليهود ببابل  .وأن اإلسالم تأثر
بالمعاد األفستي.
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أقول :تلك المزاعم باطلة قطعا جملة وتفصيال ،وهي من أوهام وأهواء
هؤالء الباحثين قالوها تحريفا للعلم وانتصارا ألهوائهم ومصالحهم  ،بدليل
المعطيات واألدلة العلمية اآلتية:
أوال :إن أول دليل علمي ينقض تلك المزاعم واألوهام ويهدمها من
أساسها هو انه اثبتنا سابقا بأدلة دامغة أن زرادشت النبي المزعوم ال وجود
لـه أصـال فـي التـاريخ ،وأن ديانتـه المنسـوبة إليـه لـم تظ هر فـي عصـره
المزعوم ،وال في عصور اإلخمينيين والسلوقيين والفرثيين؛ وإنما ظهرت
ألول مرة عندما ظهرت الدولة الساسانية سنة  227م  .وهذا يعني أنها
ديانة ُمتأخرة ظهرت بعد اليهودية بأكثر من  14قرنا قبل الميالد ،وظهرت
بعد النصرانية بـ  227سنة ،مما يعني أنه إن حدث تأثر ،فإن الزرادشتية
هي التي تأثرت باليهودية والنصرانية وليس العكس.
وبما أ نه أثب تا باألد لة العلم ية أن الزراد شتية المو جودة ال يوم بكتابها
األفستا ُك تب من جديد هو أدبياته في العصر اإلسالمي بعد تحريف بشع
رهيب طويل وعريض أدخلوا فيه وفي أدبياته عقائد وأفكار إسالمية كثيرة
عن سابق إصرار وترصد أدى إلى ظهور دين زرادشتي جديد في كثير من
جوان به .وب ما أ نه ال تو جد ب ين أ يدينا أ ية مخطو طات وال رو يات قدي مة
لألفســتا وأدبياتــه ُكتبــت فــي العصــر الساســاني؛ فــإن كــل هــذا يعــني أن
الزرادشتية التي وصلتنا هي نسخة جديدة معدلة و ُمحرفة للديانة الزرادشتية
ال أصل لها يُمكن الرجوع إليه ظهرت في القرنين الثالث والرابع الهجريين
وما بعدهما و لم تظهر في ال قرن الثا لث الميالدي .أي أنها ظهرت بعد
اإلسالم بثالثة قرون أو أكثر .وهذا يعني قطعا أنه إن كان قد حدث تأثر فإن
الزرادشتية هي التي تأثرت باإلسالم  ،وليس العكس!!!!  .هذه النتيجة
القطعية هي دليل علمي على بطالن كل تلك المزاعم واألوهام واألهواء من
جهة؛ وهي أدلة دامغة على ان من يقول بتلك المزاعم واألهواء جاهل أو
صاحب هوى من جهة أخرى.
ثان يا :إن م ما يُب طل ت لك ال مزاعم المتعل قة بال شيطان بدعوى تأثير
الزرادشتية في األديان التي قالت بالشيطان  ،هو انه ال يوجد شيطان في
الديانــة الزرادشــتية أصــال ،وإنمــا الــذي يوجــد فيهــا هــو اإللــه أهــريمن
الشــرير-األخ التــوأم لإللــه أهورامــزدا الخيّر ، -وهــو إلــه خــالق حســب
الزرادشتية ومعه آلهة ومخلوقات شريرة .فهو إله شرير وليس شيطانا ،ألن
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الشيطان مخلوق من الجن وليس إلها ً .ووصف األفستا ألفعاله بأنها شيطانية
ال يعني أنه شيطان ،وإنما يعني أنه إله شريرأفعاله شيطانية .وهذا يعني أن
الزرادشتية هي التي تأثرت بأديان اخرى عندما وصفت أفعال أهريمن بأنها
شيطانية من جهة ،وأدخلت االعتقاد به في أدبيات األفستا من جهة أخرى.
وبما أنه أثبتنا باألدلة الدامغة أنه ال وجود لزرادشت النبي أصال  ،وال
للزرادشتية قبل الدولة الساسانية ،وإنما هي ديانة متأخرة ظهرت بنسختين
األولــى ساســانية أُعــدمت ،والثانيــة ظهــرت فــي العصــر اإلســالمي وهــي
الموجودة اليوم ،فإن هذا يعني أنه إن ثَبُت حدوث تأثير فالزرادشتية هي
الــتي تــأثرت فــي قولهــا بالشــيطان باألديــان الــتي ســبقتها كاليهوديــة،
والنصرانية ،واإلسالم ،وليس العكس.
وممــا يُبطــل خرافــة تــأثير الزرادشــتية فــي ديانــة اإلســالم واليهوديــة
والنصرانية في قولها بالشيطان هو أن كل األنبياء منذ آدم إلى خاتمهم محمد
اإل ْسالَ ُم [آل
– عليهم الصالة والسالم -جاؤوا بدين واحد ( ِإ َّين الدِّينَ ِعندَ ّ ِ ِ
عمران  )]19 :ذُكر فيه الشيطان وحذر الناس منه ومن طاعته (أَلَ ْم أ َ ْع َه ْد
ش ْي َ
ِإلَ ْي ُك ْم يَا بَنِي آدَ َم أَن َّيال ت َ ْعبُدُوا ال َّي
عد ٌّلُو ُّمم ِب ٌ
ين [يس  .) ]60 :وبما
طانَ ِإنَّيهُ لَ ُك ْم َ
أن األمر كذلك ،وزرادشت النبي المزعوم ال وجود له أصال ،والنسخة
الزرادشتية األولى ظهرت بعد سنة  227م ،والنسخة الثانية ظهرت في
القرن الثالث الهجري أو ما بعده ،فإن الزرادشتية هي التي تأثرت في قولها
بالشيطان باألديان التي ظهرت قبل الساسانيين وباإلسالم أيضا ،ولم يحدث
العكس.
وبما أن القول بالشيطان هو اعتقاد قديم جدا قالت به الديانات األرضية
القديمة تأثرا برساالت األنبياء كالفرعونية ،والسومرية ،والكنعانية.وبما أن
زرادشــت النــبي المــزعوم ال وجــود لــه أصــال فــي التــاريخ ،وال وجــود
للزرادشتية قبل دولة الساسانيين سنة  227م ؛ فإنه بال شك ان الزرادشتية
هي التي تأثرت في قولها بالشيطان بتلك األديان القديمة.
ثالثا :إن مما يُبطل تلك المزاعم المتعلقة بالمعاد األخروي-الحساب
والجنة والنار -بدعوى تأثير الزرادشتية في األديان التي قالت به ،هو أن
األنبياء كلهم من اولهم  :آدم ابو البشر إلى خاتمهم محمد  -عليهم الصالة
والسالم جميعا -كانوا يؤمنون بالمعاد األخروي وأخبروا أقوامهم به ،وأنه
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من أركان اإليمان.وبما أن زرادشت النبي المزعوم ال وجود له أصال ،وان
الزرادشتية ديانة أرضية لم يكن لها وجود بنسختها األولى إال في العصر
الساساني ،ثم ظهرت بنسختها الثانية المعدلة وال ُمحرفة الموجودة اليوم في
العصر اإلسالمي ،فال شك أن الزرادشتية هي التي تأثرت بدين األنبياء في
قولها بالمعاد األخروي وليس العكس .
وبما أن االعتقاد بالمعاد األخروي ومشاهده من حساب وجنة ونار هو
اعتقاد قديم جدا وقالت به األديان األرضية القديمة تأثرا برساالت األنبياء،
كالديانة السومرية ،والفرعونية التي توسعت كثيرا في تسجيل وتصوير
المعاد األ خروي وتجسيمه ع لى المعابد واألهرامات .وبما أن زرادشت
النبي المزعوم ال وجود له أصال في التاريخ ،ولم يكن للزرادشتية وجود
قبل دولة الساسانيين سنة  ، 227وال هي رسالة إلهية؛ فال شك أنها هي
التي تأثرت بتلك األديان التي سبقتها في قولها بالمعاد األخروي.
وأخيرا -رابعا : -إن من األدلة القطعية على أن الزرادشتيين هم الذين
تـأثروا باإلسـالم وحـرفوا دين هم حسـب م صالحهم و ظروفهم في الع صر
اإلسالمي وليس اإلسالم هو الذي تأثر بالزرادشتية ،وإنما هي التي تأثرت
به وظهرت في نسخة جديدة أسقطت قسما كبيرا من نسختها األولى؛ هو أن
أحـد عل ماء الزراد شتيين في الع صر اإل سالمي باله ند أ لف كتا با سماه"
دساتير" ،كتبه باللغة الفارسية .تكلم عن  16نبيا ظهروا في بالد فارس
حسب زعم مؤلفه ،منهم :مهاباد ،جيلشاه  ،هوشنك جمشيد ،زرادشت ،
األسـندر المقـدوني ،وساسـان األول ،وساسـان الخــامس .وتضـمن الكتـاب
نبوءة على لسان أحد هؤالء األنبياء تتعلق بنبي قادم.
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وتلك النبوءة تتعلق بالنبي محمد عليه الصالة والسالم ،كما وردت في "
دســاتير ،نصــها ُمترجمــا ّ " ( :
إن أمــة زردشــت حيــن ينبــذون دينهــم
يتضعضعون وينهض رجل في بالد العرب يهزم أتباعه فارس ،ويُخضع
الفرس المتكبّرين ،وبعد عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة
إبراهيم التي تطهرت من األصنام ويومئذ يصبحون وهم أتباع للنبي رحمة
للعالمين وسادة لفارس  ...وإن نبيهم ليكونن فصي ًحا يتحدث بالمعجزات).
أ قول :ت لك الن بوة المزعو مة هي من أكاذ يب الزراد شتيين  ،بدليل
الشواهد اآلتية :منها أن هؤالء األنبياء المزعومين ال يوجد وال دليل واحد
صحيح يثبت أنهم كانوا أنبياء .ومنها أن منهم شخصيات أسطورية ال يوجد
وال دليل واحد صحيح يُثبت تاريختهم ،منهم :مهاباد ،جيلشاه  ،هوشنك
جمشيد  .ومنها أنها ذكرت زرادشت من بين هؤالء األنبياء المزعومين،
وهذا زعم باطل ألنه سبق أن بينا أن زرادشت النبي المزعوم ال وجود له
في التاريخ .ومنها أنها ذكرت من بينهم األسكندر المقدوني  ،وهذا باطل
قطعا ،ألن األسكندر هذا كان يونانيا مشركا ولم يكن نبيا وال موحدا .ومنها
أنها زعمت أن ساسان األول كان نبيا ،وهذا غير صحيح ،ألن ساسان
األول بن بابك هذا هو جد الساسانيين وقد كان كاهنا في معبد أناهيتا ولم
يكن نبيا.
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ومنها أنها تضمنت تناقضا صارخا ،مفاده أن الكتاب تضمن نبوءة نبي
من هؤالء بشرت بمجيئ خاتم األنبياء محمد-عليه الصالة والسالم -من بالد
العرب ،وأثنت عليه والمت الزرادشتيين  ،لكن الزرادشتيين ب قوا ع لى
ديانتهم ولم يتبعوا بشارة نبيهم المزعوم .فلماذا لم يعتنقوا اإلسالم وخالفوا
نبيهم ؟؟ ،واضح من ذلك أنهم اختلقوا تلك النبوءة كما اختلقوا هؤالء
األنبياء المزعومين ،فعلوا ذلك لمصالح دينية ودنيوية عندما كانوا يعيشون
بين المسلمين.
وبذلك يتبين جليا أن الزرادشتيين اختلقوا حكاية هؤالء األنبياء والنبوءة
المزعومة ضمن سياستهم في تحريفهم لدينهم وتاريخهم الديني في العصر
اإلسالمي لتحقيق مصالح دينية ودنيوية من جهة ،وهي من جهة ثانية دليل
قطعــي بــأن الزرادشــتية هــي الــتي تــأثرت باإلســالم والمســلمين وليــس
العكس.وأن القول بتأثير الزرادشتية في اإلسالم هو باطل ووهم ،وال يقوله
إال جاهل أو صاحب هوى.
وإنهاء لهذا الفصل -الثاني -يتضح من نقدنا ألوهام كثير من الباحثين
المتعلقة بالزرادشتية  ،أننا أثبتنا بأدلة تاريخية وأثرية كثيرة ،أن األفستا
وأدبياتـه ال ي صح االحتجـاج بـه كم صدر لتـاريخ الزرادشـتية قبـل الدولـة
الساسانية ،ألنه وأدبياته كتاب دُون في العصرين الساساني واإلسالمي ،ولم
يبق منه اآلن إال نسخته المعدلة وال ُمحرفة التي كتبت في العصر اإلسالمي.
فهي مجموعة مزاعم وأوهام واهواء وظنون وتحريفات ال يُمكن أن تكون
مصدرا تاريخيا يُعتمد عليه إال إذا أيدتها األدلة الصحيحة من خارجها.
وأثبت نا باألد لة الدام غة بأن الديا نة الزراد شتية ديا نة شرك ووثن ية
وليست ديانة توحيدية ويستحيل أن تكون توحيدية .وان زرادشت النبي
المزعوم ا لذي نسبت إليه الزرادشتية لم يكن شخصا حقيقيا ،وإنما هو
شخص خرافي وال وجود له.
وتبيـن من نقـدنا لل مزاعم القائلـة بـأن الزرادشـتية ديانـة قـدمت الحــل
الصحيح لمشكلة الشر وحرية اإلنسان  ،بأنها مزاعم زائفة وباطلة اختلقها
هؤالء الباحثون للتشويش بها على اإلسالم والطعن فيه وتقزيمه وتشكيك
المسلمين في دينهم من جهة؛ وهم من جهة اخرى قد فعلوا ذلك وهم يعلمون
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أن الزرادشتية ال يُمكنها أن تكون حال لموضوع الشر والحرية ،ألنها ديانة
متهافتة خرافية تقوم على الشرك والوثنية ومخالفة للعقل والوحي والعلم.
*****
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الخاتمة
أظهـر نقــدنا آلراء كثــير مـن البــاحثين المتعلقــة باألســاطير والديانــة
الزرادشتية انها أوهام وأهواء وليست من العلم في شيء  ،وال يقول بها إال
جاهل ،أو صاحب هوى.
منها أوال ،قد تبين بأدلة كثيرة أن الباحث فراس السواح وقع في أوهام
وضالالت كثيرة فيما كتبه عن األساطير وعالقتها بالدين والعلم .حدث له
ذلك ألنه لم يدرس الدين واألساطير والفلسفة والعلم بمنهج علمي صحيح
قـائم علــى العقــل والوحــي والعلــم ،وإنمـا درس ذلــك بمنهـج ذاتـي قاصـر
متعصب للباطل أكثر من تعصبه للعلم ،فكانت النتيجة أن جانبا كبيرا من
فكره المتعلق باألساطير والدين ليس من العلم في شيء ،وإنما هو أوهام
وأهواء وظنون وأساطير!!
ثان يا :ل قد تب ين باألد لة العلم ية أن اعت ماد أ كثر ال باحثين ع لى األف ستا
وأدبياته بأنها مصدر تاريخي يُعتمد عليه ويُوثق به في معرفة تاريخ
المجوسية الزرادشتية هو خطأ فادح  ،وليس موقفا علميا موضوعيا .ال
يصح ذلك ألن األفستا وأدبياته هي مراجع متأخرة تعود إلى القرن الثالث
الهجري وما بعده ،تأثرت في مضامينها وكتابتها باليهودية والنصرانية
عامـة ،وباإلســالم والفكـر اإلســالمي خاصـة .ألنهـا ظهـرت بعـد ظهـور
اليهودية والنصرانية واإلسالم  ،وليس العكس كما يعتقد أكثر الباحثين.
فنحن نتعامل مع مصنفات ُكتبت في القرن الثالث الهجري9/م وما بعده،ولم
صنفت بطريقة ليست علمية وال
تكتب في العصر الساساني وال قبله ،و ُ
حتى شبه علمية .فقد حرفها علماء الزرادشتية بطريقة اجرامية مروعة
وبشعة عن سابق إصرار وتعمد .فأنتجت لنا تلك العملية التحريفية نسخة
جديدة من الديانة الزرادشتية تختلف كثيرا عن نسختها األولى المزورة هي
أيضا .فنحن أمام ديانة قامت على التزوير والغش والخداع منذ نشأتها إلى
اليوم من ناحية؛ وهي من ناحية أخرى ديانة شرك ووثنية ،ويستحيل أن
تكون ديانة وحي وتوحيد ،وأن الباحثين الذين وصفوها بأنها ديانة وحي
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وتوحيد ،هم إما جاهلون بحقيقتها ،أو أصحاب أهواء وصفوها بذلك لغايات
ليست بريئة .
ثالثا :لقد كشف كتابنا هذا أن السسبب في اهتمام الباحثين المعاصرين
بالزرادشتية ومبالغتهم في الثناء عليها ووصفها بما ليس فيها ،هو أن طائفة
منهم وجدت في الزرادشتية وسيلة فعالة -رغم زيفها -لمحاربة اليهودية
والنصرانية واإلسالم بدعوى أن الزرادشتية أثرت في هذه األديان في
القول بالتوحيد  ،وهي أسبق منها زمنيا .ومنهم طائفة وجدت وجدت في
الزرادشتية وسيلة فعالة وقوية جدا للتشكيك في اإلسالم وهدمه بدعوى
وجود تشابه كبير بين الزرادشتية واإلسالم ،وأن اإلسالم يكاد يكون نسخة
معدلة عن الزرادشتية .زعموا ذلك مع أن الحقيقة هي أن الزرادشتية هي
التي تأثرت باإلسالم وأخذت منه عقائد وأفكار كثيرة .ومنهم طائفة اعجبها
األمر ورحبت به ولم تنتبه إلى خطورة موقفها ،أعجبها ذلك بدعوى أن
الزرادشتية ديانة توحيدية قديمة تشهد لما قالته الرساالت السماوية وبشرت
باألنبيـاء عامـة ونـبي اإلســالم خاصـة .ومنهـم طائفــة اهتمـت بـالرد علــى
الزرادشتية والمدافعين عنها عندما أدركت ان ما قاله هؤالء هو مزاعم
وأباطيل واوهام ولهم غايات سيئة وليست بعلمية من جهة؛ وأن الزرادشتية
التي يروجون لها ويُدافعون عنها هي ديانة زائفة ُمختلقة من جهة أخرى .
وأخيرا – رابعا : -لقد تبين من نقدنا ألهوام كثير من الباحثين فيما قالوه
عن الزرادشتية مدحا وتعظيما لها ،أن مواقفهم منها لم تكن قائمة على علم
صحيح وال عقل صريح ؛ وإنما أقاموها على مواقف ذاتية ُمبيتة من جهة؛
وتغاضوا عن زيف الزرادشتية في أصولها وفروعها ومصادرها من جهة
أخري  .كقولهم بأن الزرادشتية ديانة وحي وتوحيد ،وزعمهم هذا باطل
قطعا ،فال زرادشت النبي المزعوم كان له وجود ،وال الزرادشتية ديانة
وحــي وال توحيـد ،ويســتحيل أن تكـون كـذلك بمـا تضـمنته مـن شــركيات
وضالالت وأباطيل واوهام وأساطير ال تكاد تنتهي .ولو ان هؤالء الباحثين
وجدوا في اإلسالم ما وجدوه في الزرادشتية من شرك ووثنية وخرافات
وأباطيل ألقاموا الدنيا ولم يقعدوها  .لم يفعلوا ذلك مع الزرادشتية وإنما
دللوهــا وتجــاوز الحــدود فــي مــدحها وتعظيمهــا باألكاذيــب والتحريفــات
والتدليسات والمبالغات ،والتعلق باألوهام واألهواء انتصارا لها ،ليس حبا
فيها ،فهم يعلمون أنها ديانة زائفة باطلة خرافية،ومخالفة للعقل والوحي
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والعلــم؛ وإنمـا فعلــوا ذلــك ألنهـم وجــدوا فيهـا وســيلة للطعـن فــي اإلســالم
وإضعافه وتقزيمه والتشهير به بدعوى أنه ُم تأثر بالزرادشتية ،وأنه أخذ
أصوله وفروعه منها!!!! .هذه المزاعم الزائفة وصلوا إليها انطالقا من
المقدمات التاريخية والزرادشتية الباطلة التي اعتمدوا عليها ،فأوصلتهم إلى
تلك المزاعم المخالفة للعقل والوحي والعلم .كقولهم بنبوة زرادشت ،ووجود
التوحيد في الزرادشتية ،وتأثير ها في اإلسالم واليهودية وغيرهما .هذه
المــزاعم المتهافتــة أثبتنــا باألدلــة القطعيــة بطالنهــا ،فــال زرادشــت النــبي
المزعوم كان له وجود ،وال الزرادشتية ديانة توحيدية ،وال هي أثرت في
اإلسالم ،وإنما هي التي تأثرت به وبأديان أخرى من جهة ،وأقامت نفسها
على الكذب والتحريف والتدليس والخداع من جهة أخرى .فعلت ذلك منذ
أن ظهرت ألول مرة في الدولة الساسانية ،واستمرت على ذلك في العصر
اإلسالمي ،بل وهي إلى اليوم تواصل نفس العملية ،ووجدت من يشجعها
وينتصر لها من كثير من الباحثين ،منهم الجاهل ،ومنهم ال ُمغفل ،ومنهم
الماكر!!!!

تم الكتاب وهلل الحمد أوال وأخيرا
األستاذ الدكتور خالد كبير عالل
الجزائر/05 :ربيع الثاني 1440 /هـ /14 -ديسمبر 2018/م
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فهرس المحتويات
المقدمة:
الفصل األول
أوهام في دراسة نشأة الدين واألساطير
أوال :أوهام في نشأة الدين ومكوناته:
ثانيا :الزعم بأن اإلسالم تطور كغيره من األديان
ثالثا :أوهام في نشأة األساطير وتطورها.
رابعا :أوهام في عالقة األساطير بالفلسفة والعلم.
الفصل الثاني
أوهام في دراسة الديانة الزرادشتية
الوهم األول :االحتجاج باألفستا وأدبياته كمصدر لتاريخ الزرادشتية
الوهم الثاني :القول بأن الزرادشتية ديانة توحيد ونبوة
الوهم الثالث :القول بأن الزرادشتية من أقدم الديانات التوحيدية
الوهم الرابع  :القول بأن الزرادشتية حلت مشكلة الشر والحرية
الوهم الخامس :الزعم بأن الزرادشتية أثرت في اإلسالم وأديان أخرى.
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الخاتمة:
من مصادر الكتاب ومراجعه:
*****

ُمصنفات للمؤلف :

 -1صفحات من تاريخ أهل السنة و الجماعة في بغداد .
-2الداروينية في ميزان اإلسالم والعلم .
 -3قضية التحكيم في موقعة صفين – دراسة وفق منهج علم الجرح والتعديل
 -4الثورة على سيدنا عثمان بن عفان – دراسة وفق منهج علم الجرح والتعديل-
 -5مدرسة الرواة الكذابين في رواية التاريخ اإلسالمي و تدوينه .
 -6الصحابة المعتزلون للفتنة الكبرى – دراسة وفق منهج أهل الجرح والتعديل .
 -7األزمة العقيدية بين األشاعرة و أهل الحديث .
 -8أخطاء المؤرخ عبد الرحمن ابن خلدون في كتابه المقدمة
 -9األخطاء التاريخية و المنهجية في مؤلفات محمد عابد الجابري و محمد أركون
-10أباطيل و خرافات حول القرآن الكريم و النبي محمد-عليه الصالة و السالم- -دراسة نقدية
لدحض أباطيل الجابري ،و خرافات هشام جعيط-
 -11نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد –على ضوء الشرع و العقل و العلم
 -12التعصب المذهبي في التاريخ اإلسالمي -خالل العصر اإلسالمي-
 -13بحوث حول الخالفة و الفتنة الكبرى-وفق منهج علم الجرح و التعديل-
 -14مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية .
 -15وقفات مع أدعياء العقالنية  -قراءة نقدية لفكر حسن حنفي  ،و نصر حامد أبي زيد  ،وهشام
جعيط  ،و أمثالهم. -
 -16تناقض الروايات السنية والشيعية حول تاريخ صدر اإلسالم -مظاهره و آثاره  ،أسبابه و
منهج تحقيقه. -
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 -17جنايات أرسطو في حق العقل والعلم .
 -18مخالفة الفالسفة المسلمين لطبيعيات القرآن الكريم .
 -19منهج أهل الحديث في الرد على المتكلمين-أُسسه و تطبيقاته-
 -20قضايا تاريخية وفكرية من تاريخنا اإلسالمي .
 -21تهافت ابن رشد في كتابه تهافت التهافت  -مظاهره  ،آثاره  ،أسبابه-
 -22جناية المعتزلة على العقل و الشرع – مظاهرها  ،آثارها  ،أسبابها –
 -23الحركة الحنبلية و أثرها في بغداد ( من القرن 3 :إلى الخامس الهجري)
 -24الحركة العلمية الحنبلة و أثرها في المشرق اإلسالمي(ق 6 :إلى  7الهجري)
 -25نقض كتاب بسط التجربة النبوية للباحث اإليراني عبد الكريم سروش.
 -26نقض الروايات القائلة بتحريف القرآن الكريم الواردة في المصادر السنية -مظاهرها وآثارها
 ،مصادرها و أسبابها-
 -27المروايــات التاريخيــة عنــد المســلمين :أســاليب النقــد وظــاهرة الوضــع فيهــا -مــبرة اآلل
واألصحاب ،الكويت1431 ،هـ. 2010 /
 -28ن قد الروا يات واألف كار المؤس سة للت صوف - -قراءة نقد ية أل سانيد وم ضامين الروا يات
المؤسسة للتصوف بكل مقوماته -
 -29التضليل والتحريف في كتاب إحياء علوم الدين ألبي حامد الغزالي.
 -30نقد تجربة الشك واليقين عند أبي حامد الغزالي في كتابه المنقذ من الضالل .
 -31دراسات وأبحاث في الفكر اإلسالمي القديم  ،دار قرطبة  ،وزارة الثقافة ،الجزائر. 2013 ،
 -32نقض الخرافات القائلة بتأثر القرآن الكريم بالكتاب المقدس واألفستا الزرادشتي.
 -33تحريف الزرادشتيين للديانة الزرادشتية في العصر اإلسالمي .
 -34خرافة الوحي والنبوة والتوحيد في الديانة الزرادشتية .
 -35الكتاب المقدس ليس وحيا إلهيا .
 -36معجزات القرآن من مقارنات األديان .
 -37نقد العقل الملحد  :كيف يستدل؟ ،وبماذا يستدل؟ ،ولماذا يُلحد؟.
 -38ال ت َرتَدِّي  ..وال ت ُ ْل ِحدي !! .
 -39نقض خرافة التطور العضوي الموجه .
 -40دحضا للشبهات وانتصارا لإليمان واإلسالم .
ِ -41محنتُك مع هواكَ وشيطانُكَ ال مع هللا والقرآن .
 -42نقد فكر الدكتور عدنان إبراهيم.
 -43نقض شجرة التطور العضوي بالقرآن الكريم وعلم الحفريات .
 -44نقد الروايات الشيعية الواردة في المصادر الحديثية السنية.
 -45نقض الديانة األحمدية القاديانية .
 -46فضائح التطوريين .
 -47تحقيق روايات حديث " النساء ناقصات عقل ودين"،وحديث" لن يفلح قوم ولوا أمرهم
امرأة" .
ُ
 -48أوهام من مرويات السيرة النبوية :روايات حادثة غدير ُخم أنموذجا.
 -49أوهام في دراسة األساطير والزرادشتية .
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