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-ً ًالصحيحللتاريخكشفا –والُمفترينللمحرفينوفضحا

المجوسابتدعهاديانةالَزَراُدْشتية
اإلسالميالعصرفي

وتاريخهم،لدينهموتحريفهم،اإلسالمظهوربعدللزرادشتيةالمجوساختالقتكشفنقديةقراءة

-قبلهوجودلهايكنولمباإلسالمالمتأثرةهيالزرادشتيةوأن

الدكتوراألستاذ
عاللكبيرخالد

-المحتسبدار-
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الرحيمالرحمنهللابسم
المقدمة

عبدبنمحمدالكريمالنبيعلىوالسالموالصالةالعالمينربهللالحمد
:وبعدوصحبه،آلهوعلىهللا،

لتيالنقديةأباحثيضمنهذاكتابييندرج،أوال الديانةعنكتبتهاا
إليهتوصلُتماوأخطرألهموتنبيهاوكشفالها،استكماالجاء،الزرادشتية

:بعنوانعنونتهوقداألبحاث،تلكمن
اإلسالميالعصرفيالمجوسابتدعهاديانةالزرادشتية

ليستالزرادشتيةبأنإليهتوصلُتلماومتضمناُمعبراجاءالعنوانذلك
ديانةهيوإنما،تقريبابالزرادشتيةالمهتمينكليعتقدكماقديمةديانة

وماالهجريالثانيالقرنأواسطمنابتداًءاإلسالمبعدتدريجياظهرت
اعتقدالتيالحقيقةهذه.الهجريالرابعالقرنفيتقريبااكتملتانإلىبعده
علما.الكتابهذافصولخاللمنتدريجياستتكشفإليهاتوصلُتأني
ترجعجداقديمةديانةليستالزرادشتيةأنهذاكتابيقبلأرىُكنُتبأني
أكثرويعتقدالزرادشتيونيزعمكماقبلهأوالميالدقبلالسابعالقرنإلى
م،226سنةالساسانيةالدولةقيامعنداالسمبذلكظهرتوإنماالعلم؛أهل

جعلواانتصروافلماالساسانيين،منمتحالفةكانتالمجوسفرقةأنبحكم
والكتابةالبحثواصلُتعندماثم.الزرادشتيةوسموهارسمياديناالمجوسية

اإلسالميالعصرفيكانظهورهاأنكثيرةبأدلةاكتشفُتالزرادشتيةعن
الزرادشتيةباسمالمجوسأيديعلىظهرت.الساسانيالعصرفييكنولم

:آخروبمعنى.إسالميةوأخرىمجوسيةوفروعاأصوالضمنوهابعدما
طعّموهابعدماالزرادشتيةوسموهاجزئياالمجوسيةحرفواالمجوسإن

وفروعهاأصولهاوبقيتبها،وتبرقعتتسترت،إسالميةوفروعبأصول
.الحقاسيتبينكماوقالباقلبامجوسيةاألساسية

الكتاب،هذافيعليهااعتمدُتالتياألساسيةبالمصادريتعلقفيما:ثانيا
بدينالمتعلقةالتاريخيةوالنصوصاألثريةالشواهدعلىأساسااعتمدُتفقد

تكلمتالتيالمصادروأصحأصدقفهياإلسالم،قبلوالمجوسيةالفرس
التيالمكتوبةالمصادروأما.قبلهوكتبتاإلسالمقبلالفرستاريخعن
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رجعُتفقداإلسالمقبلالفرستاريخوتناولتاإلسالميالعصرفيدُونت
للفرس،الدينيالتاريخعنذكرتهمامعظمزيفوكشفعليهاللردإليها
.لذلكتصلحالفهي،إليهااالحتكاموالبهالالحتجاجعليهااعتمدولم

قبلماإلىترجعمكتوبةوالأثريةمصادرعلىتعتمدلممصنفاتألنها
الذين-ومسلمونمجوس-الفرسالرواةعلىأساسااعتمدتوإنمااإلسالم؛

ودينيةقوميةلغاياتالجديدةظروفهمحسبشفوياتاريخهمروايةأعادوا
قبلالفرستاريخدونواالذينالمسلمينالمؤرخينإلىأوصلوهثمغالبا،

فيوالمسعوديتاريخه،فيالطبريمنهم.غالباتمحيصدونمناإلسالم
منتظمه،والشهرستانيفيالجوزيوابنكامله،فياألثيروابنمروجه،

أنإلىأيضاهناأُشيرأنيكما.وغيرهمبدايته،فيكثيروابنِملله،في
ثمالزرادشتية،الديانةعنكتبيبعضمنأخذتُهاالكتابهذامادةمنكثيرا
.الكتابفيسياقهاحسبوتوظيفهاتوجيههاأعدُت

خيرا خراوليسوأ نا،آ ماهللاوفق بهل سألهويرضاه،يُح سبحانهون
.ُمجيبسميعإنهوالسداد،والتوفيقوالعمل،القولفيواإلخالصالصدق

عاللكبيرخالدالدكتوراألستاذ
الجزائر
*****
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األولالفصل
اإلسالمقبلالدينيلتاريخهمالفرستحريف

:فارسزارإبراهيموأنإبراهيمهوزرادشتبأنالزعم:أوال
:الكعبةإلىيحجونكانواالقدماءالفرسملوكبأنالزعم:ثانيا
:مشركينالموحدينكانواالساسانيينملوكبأنالزعم:ثالثا

:بهوآمنالمسيحعاصربابكبنأردشيرالملكبأنالزعم:رابعا
:الشمسيعبدونيكونوالمالمجوسبأنالزعم:خامسا
:المسلمينفيوتطعنانالمجوسعنتدافعانُمختلقتانرسالتان:سادسا
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اإلسالمقبلالدينيلتاريخهمالفرستحريف
تاريخهماإلسالميالعصرفي–ومسلمونمجوس–الفرسحرف

لديني قديما وفقوتعمداقصداحرفوه.خاصةمنهوالساسانيعامةال
عدةخطة هم،النـاسبيـننشـروهثـم،سـلفاُم المؤرخـونأخـذهوعن

الفرستاريخيُمثلأنهعلىمصنفاتهمفيودونوهالمسلمونوالُكتاب
لديني بلا لوا.اإلسالمق لكفع ياتاإلسالميالعصرفيذ يةلغا قوم
وقد.الشعوبيةحركةضمنالمسلمينالعربمعصراعهمفيودينية
واألسلمة،وذلكبالتوحيدالدينيتاريخهمصبغفيالتحريفذلكتجلى

جهة؛منودينهملقوميتهمانتصاراإسالميةومفاهيمبأصولبتطعيمه
جهةمنومهازلهوضالالتهوشركياتهوعوراتهأباطيلهمنوتخلصا

:اآلتيةالشواهدمنها،جداكثيرةذلكتثبتالتيواألدلة.أخرى
:فارس بالد زار ابراهيم وأن إبراهيم هو زرادشت بأن الزعم :أوال

أناليومإلىبعدهومااإلسالميالعصرفيالناسبينالمجوسأشاع
يرجعونالذيجدهموهو،زرادشتنفسههو-السالمعليه-إبراهيمالنبي
أّنإلىوخاصتهم،عامتهمالزرادشتيين،منكثيرذهب))وقد.أيضاإليه

لغت"كتابهفيفاألسدي..السالمعليهإبراهيمنفسههوإمامهم،زرادشت
ويقول"إبراهيمصحفالزندوكانالزندتفسيراألبستاق":يقول"فرس

صحفالزندأّنيدعيزرادشتإبراهيمكان":القاطعالبرهانصاحب
"((.إبراهيم

:فقالالمسعودي،عنهمرواهفيما،جدهمهوإبراهيمأنأيضاوزعموا
ًبه،وتطوفالحرام،البيتتقصدالفرسأسالفكانتوقد)) له،تعظيما

....((السالمعليهإبراهيمولجدَها
إنمنها:اآلتيةالشواهدبدليل،شكدونمنيصحالالزعمذلك:أقول

لك يةت قدرتاريخياخبراليستالروا يةهيماب مزعومة،تاريخيةروا
بأشخاصهمرووهاالذيننعلمفال.ضعيفوالصحيحإسنادبالرويت

لها،أصلالروايةالجهةهذهمنفهي.عدالةوالضبطابأحوالهم،وال
منأكثروبينهابينناقديمةحادثةعنوتتكلمحالهاهذاروايةنقبلفكيف

تحملالتيالروايةتلكقبولعلماوالشرعايصحفال.!!؟؟قرناعشرين
.ومتناإسناداصحتهاعدمشواهد
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بينالهائلالزمنيللفارقيستقيمالاالدعاء))ألنأيضاذلكتصحوال
براهيم يه-إ أصحفيعاشقدزرادشتأّنإذوزرادشت،-السالمعل
إبراهيموفاةمنالسنينمئاتبعدأيالميالد،قبلالسابعالقرنفياألقوال

القرنفيعاشزرادشتأنجدالفرضناإذاوحتى!!((.-السالمعليه-
يابعيداأيضايبقىفهوالميالد،قبل15أو،10 براهيمعنزمن يه-إ عل

أسبق،فإبراهيمالميالدقبل1800-2000:بينفيماعاشالذي-السالم
ستةإلىأرجعهفأرسطو،قالهبماأخذناإذاوأما.يتعاصرالموهما،منه

زرادشتوأن،يتعاصرالمأنهمايعنيفهذا.أفالطونوفاةقبلسنةآالف
الخليلإبراهيمهوليسفزرادشتوعليه.القرونبعشراتإبراهيممنأقدم
.السالمعليه

عليه-وإبراهيم،فارسبالدفيعاشزرادشتأنبما:الثانيالشاهد
واليصحفال.وفلسطين،العراقمنها،العرببالدفيعاش-السالم
.واحداشخصاالرجالنيكونأنيُمكن

لثالشاهد ما:الثا براهيمأنب يه-إ ،العرببالدفيعاش-السالمعل
فارسأرض))يُشاهدلمإبراهيمأنوبمافارس،بالدفيعاشوزرادشت

يكونأنيُمكنفال((.بابلأرضمنبكوثارباذلككانوإنمادخلها،وال
.واحداشخصاالرجالن

وهوسامياكان-السالمعليه–إبراهيمهللانبيأنبما:الرابعالشاهد
ًالعبرانيينثمأوالالعدنانيةالعربأبو الآرياكانزرادشتأنوبما.ثانيا

.العكسوالالسالم،عليهإبراهيمهوزرادشتيكونأنيُمكنفال،ساميا

ما:الخامسالشاهد نبيأنب براهيمال يه-إ العربأبهو-السالمعل
زرادشتأنالثابتمنأنهوبما.ثانياإسرائيلبنيأبثمأوال،العدنانية

اآلريينإلىينتسبوإنماالعبرانيين،والالعربأبهووالعربيا،يكنلم
.-السالمعليه-إبراهيمهوزرادشتيكونأنيُمكنفال،

الشرعيةباألدلةغيرهوفيالكتابهذافيبيناأنهبما:السادسالشاهد
إليهالمنسوبكتابهكانوالنبيا،يكنلمزرادشتأنوالعلميةوالتاريخية

-إبراهيمالنبيهويكنلمزرادشتأنحتمايستلزمهذافإن،إليهاوحيا
-.السالمعليه
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وخبرهذكرهلوردإبراهيم،هللانبيهوزرادشتكانلو:السابعالشاهد
إبراهيممكانةبحكمبوضوح؛حالهتعالىهللالناولبين،الكريمالقرآنفي

زرادشتكانفلو.أخرىجهةمناألنبياءأبووانهجهة؛منالسالمعليه
وإنمافيه،ومختلفاغامضاأمرهتعالىهللايتركأنيُمكنفالإبراهيمهو

ذكروالالقرآنفيذكرلهيردلمزراشتأنوبما.حالهلناويشرحيُبينه
.إبراهيمهوكانوالنبيايكنلمفزرادشت،إبراهيمهوأنه

هوزرادشتيكونانيصحواليُعقلال:-الثامن-األخيرالشاهد
إن.واحدةمرةولوإبراهيم،باسماألفستافيذكرالهنجدالثمإبراهيم،

لكن،زرادشتباسمالمراتعشراتالمزعومالزرادشتيةنبيذكراألفستا
األفستالخاطبهإبراهيمهوزرادشتكانولو.ُمطلقاإبراهيمباسميسمهلم

اإلسالميالعصرفيُكتباألفستاوأنخاصةإبراهيم،باسمكثيرةمرات
كمانبيهمزرادشتوأنالكتابأهلمنأنهميدعونالمجوسكانعندما
.الثالثالفصلفيسنبينه

عليه-إبراهيمالنبيهوزرادشتبأنالقولبطالنقلناهممايتبينوبذلك
ما،-السالم فتراهزعمهووإن فرسا انتصارا-ومجوسمسلمون–ال

قوميتهم همل شعوبيصراعهمفيودين جهة؛منالمسلمينالعربمعال
يكنلمفزرادشت.ثانيةجهةمنالكتابأهلمنبأنهمالناسأماموتظاهرا

.السالمعليهإبراهيمهوكانوالنبيا،
أنزعموااإلسالميالعصرفي-المجوسالفرسأنأيضاذلكومن

الرحالةأنهوذلكوتفصيلفارس،بالدزار-السالمعليه–إبراهيمالنبي
ملةكتاباألفستامنموضعفيقرأأنهذكر،الحمويياقوتاألديب

وردالسالم،عليهإبراهيم،أن:آخرموضعفيوقرأت)):فقالالمجوس،
لى برقوهإ قراستعمالعنأهلهاونهىأ لزرع،فيالب يزرعونالفهما

بمدينةرماديتليوجدانهأيضاوذكر((.بالدهمفيكثرتهامععليها
ويسمىعظيم،تلشبهبأبرقوهالنارتلكورماد)):فقالفارسببالدأبرقوه

تلذلك يوم،ال براهيم،جبلال براهيم،يشاهدولمإ يهإ أرضالسالم،عل
((.بابلأرضمنبكوثارباذلككانوإنمادخلها،والفارس

إلىمنسوبةوهيعليه،تقوملهاإسنادالالروايةتلكإنأوال:أقول
إلسناديكفيالوحدهواألفستا.الحمويياقوتذكرهماحسباألفستاكتاب
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وهو،جهةمنأسانيدلهاليسترواياتهألنمصدرها،إلىالروايةتلك
لىيفتقدنفسه لتياألسانيدإ لههوفال.أخرىجهةمنكمصدرتوثقها

تلكلردوحدهيكفيوهذا.مروياتهأسندهووال،مصدريتهتوثقأسانيد
واألباطيــلبــالمزاعموإلحاقهــاالصــحيح،التــاريخمــنوســحبهاالروايــة

مــنصــحتهاعلــىاألدلــةقامــتإذاإالعليهــاالتعويــلوعــدمواألهــواء،
.خارجها

لكعلىالحمويياقوتردأنكما لزعمذ لكإلبطالوحدهيكفيا ت
.زارهاوالفارسبالديرلم-السالمعليه-إبراهيمألنوتكذيبها،الرواية
بأرضوقعت-السالمعليه-إبراهيمحرقمحاولةحادثةأنياقوتوحسب

.بالعراقبابل

ياقوتذكرالذيالنصذلكفيهأجدفلماألفستاكلقرأُتلقد:ثانيا
غيرأنهوبما.المجوسملةكتاباألبستاقفيعليهأطلعبأنهالحموي
أنهقالالحمويياقوتأنوبمااليوم،أيدينابينالذياألفستافيموجود

هذافيـه،رآه عنيف مريني لألفسـتاالزرادشـتيينتحـريفعلـىشـاهدينأ
يــاقوتقبــلاألفســتافــيالنــصذلــكأدخلــواأنهــمهــواألول:وتــاريخهم
بعده،وماالهجريالثالثالقرنفيحرفوهعندماأدخلوهأنهمأيالحموي،
فعلهممنواضح.للهجرة626وتُوفي،574سنةولدالحمويوياقوت

كمعاملةفيُعاملونهمالكتاب،أهلمنأنهمللمسلمينليُبينواذلكفعلواأنهم
.والصابئةوالنصارىاليهودمنالكتابأهل

ثانيواألمر الحديثالعصرفيشكبالالنصذلكحذفواأنهمهوال
معظمالغربواحتلتركيا،فيثمالهندفيالمسلميندولةسقطتعندما
لمالنصذلكألن.والعشرينعشرالتاسعالقرنينفياإلسالميالعالم
أنيعــنيالــذياألمــر.اليــومأيــدينابيــنالــذياألفســتافــيعليــهأعــثر

نفعهمنأكثرضررهوأصبحوظيفتهأدىبعدماالنصحذفواالزرادشتتين
معأيضامثلهفعلواأنهمعلىتدلشواهدتوجدالعملوهذا.إليهمبالنسبة

لتيالبشاراتنصوص تهاألفستافيوردتا علىدرجوافالقوم.وأدبيا
ثمالساسانية،الدولةعصرفياختلقوهأنمنذوكتابهمتاريخهمتحريف
ذلكواصلواثماإلسالمي،العصرفيرهيببشكلوتحريفهكتابتهأعادوا

.الحديثالعصرفي
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خيرا ثا-أ شهدمماإن:-ثال خبرلذلكالزرادشتييناختالقعلىي ال
زرادشتأنزعمواقدكانواأنهمهوالدينيتاريخهممنلجانبوتحريفهم

جهةمنهمثمالسابق،المثالفيبيناهكما-السالمعليه-إبراهيمالنبيهو
كانلوألنه،يستقيمالوهذا.فارسبالزادقدإبراهيمأنزعمواأخرى

عاشآريفارسيزرادشتألنأصال،فارسبالدزارمازرادشتهو
منفكل.!!؟؟فيهاوعاشابنهاوهويزورهافكيف،فارسبالدفي

لزعمين طلا شهداآلخر،يُب فرسعلىوي همالمجوسال همحرفواأن دين
ماتطبيقـاوتـاريخهم كةوالتزا تـاريختحــريفتولـتالـتيالتحــريفبحر

قوميةلغاياتالساسانيةالدولةسقوطبعدخاصةمنهوالدينيعامةالفرس
.ودينية

بذلك ستنتجو فرسزعمأنذكرناهممايُ بأن-ومسلمونمجوس–ال
فارس؛بالدزارإبراهيموان،-السالمعليه-إبراهيمهللانبيهوزرادشت

عنكتبوهفيماوالخداعوالتحريفبالغشعليهموشاهدباطلزعمهو
تاريخهممنجانباحرفواقدأخرىجهةمنوأنهمجهة؛منالقديمتاريخهم

فيودينهملقوميتهمانتصاراذلكفعلوا.الساسانيةالدولةسقوطبعدالديني
.المسلمينالعربمعالشعوبيصراعهم

:الكعبة إلى يحجون كانوا القدماء الفرس ملوك بأن الزعم :ثانيا
باإلسالموربطهلتهذيبهالدينيتاريخهمتحريفعلىالفرسحرصبلغ

فوالمانهمالعربعلىبهوافتخارهم وعلىأنفسهمعلىكذبوابأنيكت
أنأيضازعمواوإنماإبراهيم؛هللانبيهوزرادشتجعلواعندماالناس

قدماءوأعيانهمملوكهم بلال لىيحجونكانواالساسانيةالدولةق الكعبةإ
ناالمكرمةبمكةالمشرفة هاإيما ماب هاوتعظي .ل ! ! هم!! قواإن لكاختل ذ
روىالمسعوديالمؤرخأنحتىالناس،بينونشروهدينهمبهوحرفوا
كانتوقد)):يقولفكتبرووه،فيمايشكولمقالوهفيماوصدقهمزعمهم
طوفالحـرام،البيـتتقصدالفـرسأسـالف ًبـه،وت ما ولجـدَهالـه،تعظي
ًالسالم،عليهإبراهيم ًبهديه،وتمسكا حجمنآخروكانألنسابها،وحفظا

...ساسانملوكأولوهوبابك،بنأردشيرجدوهوبابكبنساسانمنهم
إنما:فقيلإسماعيل،بئرعلىوزمزمبهطافالبيتأتىإذاساسانفكان

ترادفعلىيدلوهذافارس،منوغيرههوعليها،لزمزمتهزمزمسميت
....((البئرهذهعلىمنهمالفعلهذاكثرة

:الزمانقديمفيالشاعريقولذلك))وفي
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األقدمساِلفهامنوذاك...َزْمَزمعلىالفْرسَزْمَزَمِت
:فقالبذلك،اإِلسالمظهوربعدالفرسشعراءبعضأفتخروقد

ًالبيتنحُجومازلنا آمنيناباألباطحونُْلقَي...قِدما
دينايطوفالعتيقالبيتأتى...حتىساربابكبنوساسان
الشاربيناتُْرِويإِلسماعيل...بئرعندوزمزمبه،فطاف

كانوجواهر،وقدالزمان،صدرفيأمواالًالكعبةإلىتهديالفرسوكانت
كثيراًوذهباًوسيوفاًوجوهراًذهبمنغزالَْيِنأهدىهذابابكبنساسان

.((زمزمفيفقذفه
-ومجوسمسلمون-الفرستحريفاتضمنتندرجالروايةتلك:أقول
تلكإنأوالمنها:اآلتيةالمعطياتبدليلتصحالوهي،الدينيلتاريخهم
يوجدوالله،أصلالخبرفهيضعيف،والصحيحلهاإسنادالالرواية

سنبينهكماالصحيحهوالعكسوإنماذلك،يُثبتمكتوبقديمماديدليلأي
من،والالعقلمن،والالحكمةمنوليسقبولها،يصحالولذلك.قريبا
تائجتصديقهاعنتترتبجداهامأمرعنتتكلموهيتصديقهاالعلم ن

جهةمنكثيرةتاريخيةشواهدوتردهباطلومضمونهاجهة،منخطيرة
.أخرى
وإنماأصال،الخبرفييشكلمأنهالمسعوديالمؤرخعلىياُلحظو

وراضيالهمتحمساكانبلالتمريض،والالشكالاإلثباتبأسلوبرواه
الخبروكأنذلكقال.فيهشكهعلىيدلمايُظهرولمللخبروموافقابه

يعيموضوعيمؤرخأيمنوال،منهيقبلالالموقفوهذا.جداعادي
باديةواالختالقالوضععالماتإن.رواهكالذيبخبرويتعلقيكتبما

.فيهشككوالمتنا،والإسناداالخبرينقدلمالرجللكنعليه،
-السالمعليه-إبراهيمدينعلىكانواالقدماءالفرسبأنالقولإن:ثانيا

القرنفيعاشالذيبابكبنساسانزمنإلى-اإلسالم-التوحيددينوهو
الماديةاألدلةألن.شكدونمنصحيحغيرقولهوالميالدي،الثاني

-الفرسدينأنتُثبتالساسانيينقبلماعصرإلىترجعالتيوالمكتوبة
ناليس-المجوس يةوتعددشركدينهووإنماتوحيديا،دي يهووثن وتأل
-484)هيرودوتالمؤرخشهادةمثالذلكمن.وعبادتهاالطبيعةلمظاهر

وهاكم)):بقولهالفرسدينوصففارس،بالدزارعندما(مق425
والقمر،الشمسيعبدونوهم...وخبرتهاعرفتهاكماالفرسعاداتبعض

منواضح((....الوحيدةآلهتهموهيوالرياحوالماءوالنار،واألرض
يقومكان(هـ425–484)هيرودوتزمانفيالفرسدينأنكالمه
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يذكرولمالفرس،دينوصفهناوهوالتوحيد،علىالاآللهةتعددعلى
أيضاوذكر.واحددينعلىكانواالفرسعامةأنيعنيمماآخر،دينامعه
النارمنها،ويعبدونهاالطبيعةمظاهريُؤلهونكانوازمانهفيالفرسأن

الفإنهمولذلك،إلهالنارأنيعتقدونفالفرس))وقال.آلهتهممنفهي
هذاكان....((إثمإلهإلىالميتجثةتقديموإن،أبداموتاهميحرقون

بقيمعظمهمأسلموعندما،مجوساكانوافقدوبعده،اإلسالمقبلحالهم
همالمجوس يومالزرادشتيونهم-من لكعلى-ال ئدت لىالعقا يومإ كماال

وهياألفستا،كتابهمفيمدونةاليومإلىهيالعقيدةوتلك.الحقاسنبينه
لتينفسها كثيرةشواهدومنهامنهوسنوردالصخريةنقوشهمتضمنتهاا
علىالوالتعددالشركعلىيقومانوكتابهمالمجوسدينأنقطعاتُثبت

.التوحيد
،صحيحغيرالفرسجدهو-السالمعليه-إبراهيمبأنالقولإن:ثالثا

آرياوليسعربياسامياكانإبراهيمأناألولالمثالفيبيناأنسبقألنه
نا.فارسيا نهوبي ها،والفارسبالديرلمأ عراقفيعاشألنهدخل ال

سطين مةوأن.وفل فرسأ هاال حسبالزمانصدرفي-األولىوطالئع
فكيف.-السالمعليه-إبراهيميولدأنقبلفارسببالدظهرت-المسعودي

.!!؟؟جدهمإبراهيمهللانبييكون
الساسانيةالدولةزمنالمجوسأنهوالروايةتلكيُبطلمماإن:رابعا

ويزورونهــايقدســونهاالــتيالكــبرىمعابــدهملهــمكانــتقيامهــاوقبــل
.اصطخربمدينةأناهيتااإللَهةمعبدمثلالناربيوتوهيإليها،،ويجحون

عباداتهمتتمالمعابدتلكوفي.أناهيتافيهاُعبدتكثيرةمعابدلهاوأقيمت
اآللهةكبيرابنوسموهاأيضا،النارفيهاويعبدونبلونُذرهم،ومزاراتهم

الزرادشتيين،وترعيإلَهةوأنهاحيكائنبأنهاووصفوهامزدا،أهورا
ما،منهابكثرةاألفستافيموجودةالشواهدوهذهاآللهةأعمالإليهافنسبوا

يدادفيجاء هورالسانعلىبقوله،الفند نارتسهر)):مزداأ بنال ا
بة–راحةعلىآهورامزدا –المرأةراحةعلىتسهركما-الحاملالكل

ـداد (15/45:الفندـي ) ـا.- ـتوأنـه ـىهاجـم ـريرةأفـع ـتا-ـش ،19/47:الياـش
البيتإلىالإليهايحجونالتيكعباتهمهيمعابدلهمكانتفالقوم-((.48

.المكرمةبمكةالحرام
قدماءالفرسبأنالقولصحةعدمعلىيشهدمماإن:خامسا ال

دينبينعالقةتوجدالأنههوالمكرمةبمكةالكعبةإلىيحجونكانوا
يكنلمزرادشتأنهذاكتابنافيبيناألنه.المشرفةوالكعبةالفرسدين
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كانوالتوحيدية،ديانةديانتهوالإلهي،وحياألفستاكتابهوال،نبيا
أنهاالثابتمنالُمشرفةوالكعبة،كذلكاألمرأنوبما.إبراهيمالنبيهو

ينللتوحيدرمز هااإلسالمود يانبنا براهيمالنب سماعيلإ عليهماوإ
الفإنه؛-والسالمالصالةعليه-محمدالخاتمالنبيذلكأكدثم،السالم
يصحوالجهة؛منالمشرفةالكعبةوبينالفرسدينبينعالقةتوجد
.أخرىجهةمنيزورونهاكانواالفرسقدماءبأنالقول

ساسانأنزعمأنههوالخبرذلكبطالنعلىيشهدمماإن:سادسا
معيستقيمواليصحالوهذا.الكعبةإلىحجمنآخرهوكانبابكبن

كبيروكانالميالدي،الثانيالقرنفيعاشفهو.ودينهالرجلحال
وعبادتهاالناروتقديسوالتعددالشركدينعلىفهو،المجوسكهنة

وال،مكةفيالعرببشركوالإبراهيم،بدينلهعالقةوال،وتأليهها
مؤسساألولأردشيرجدأنويُذكر.المكرمةبمكةالًمشرفةبالكعبة
.إصطخربمدينةأناهيتااإللهةناربيتعلىقيّماكانالساسانيةالدولة

عليهالخليلإبراهيملدينمخالفدين،وعلىأصالموحداليسفهو
.بعيدمنوالقريبمنبهلهعالقةوال،السالم

التراثأنهوالمزعومةالروايةتلكصحةعدمعلىيشهدمماإن:ثامنا
لماإلسالمقبلعامةوالعربخاصةلقريش...-أشعارقصص،-الشعبي
بمكةالكعبةإليحجواوعلماءهموقادتهموأعيانهمالفرسملوكأنيسجل

ذلكحدثولو،تراثهمفيذكرعلىلهأعثرولميُسجل،لمفهذا.المكرمة
أســاطيرهمدونــواكمــاالعــربولدونــه،كبــيراحــدثالكــانواحــدةمــرة

.شدادبنوعنترة،يزنذيبنسيفعنوقصصهم
فيلسجلوهوأعيانهموقادتهمالفرسملوكلسجلهحدثلوذلكأنكما

دونواالذيرستمنقشفيكماالصخورعلىنقشوهاالتيالكثيرةنقوشهم
حجبرحالتهؤالءيقومأنيصحواليعقلوال.وأعمالهمانتصاراتهمفيه

العربيةالجزيرةشرقفارسبالدمنالصحراءفيوشاقةوطويلةكثيرة
لى هاإ هاقطعواالمكرمة،مكةحيثغرب يافيخالل فار؛الف لمثموالق

إبراهيموالمكة،والللكعبة،ذكرفيهاوردوال،نقوشهمفيذلكيسجلوا
.-السالمعليهما-إسماعيلوال

يةتلكصحةعدمعلىيشهدمماإن:تاسعا أنهو،المزعومةالروا
قرآن السنةجعلتهموالالكتاب،أهلبينمنالمجوسيذكرلمالكريمال
أرسلهاالتيالرسالةأنبدليلالذمةأهلمنجعلتهموإنما،منهمالنبوية
نبي يهال سالمالصالةعل لىوال فرسملككسرىإ نتال لفكا عنتخت
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فلم،والمضموناألسلوبفيالرومملكهرقلإلىأرسلهاالتيالرسالة
قدهرقلرسالةلكنالكتاب،أهلمنأنهإلىاإلشارةكسرىرسالةتتضمن

مجوسعلىالجزيةفرضوالسالمالصالةعليهأنهكما.ذلكتضمنت
-عنهمهللارضي–الصحابةوجدناولذلك.الكتاببأهليلحقهمولمهجر

فرسعلىانتصرواعندما همفرضواال لمالجزيةعلي هليُلحقوهمو بأ
.بالمشركينوالالكتاب

-السالمعليه–إبراهيموأحفادأتباعمنموحدينالقدماءالفرسكانلوو
قولهفيوبالمؤمنينبهموأللحقهمالكتابأهلبينمنتعالىهللالذكرهم

ابِئِيَنَوالنَّنَصاَرىَهادُواَْوالَّنِذيَنآَمنُواْالَّنِذيَنإِنَّن)):تعالى ِآَمَنَمْنَوالصَّن َّن بِا
ًَوَعِمَلاآلِخِرَواْليَْوِم ُهْمَوالََعلَْيِهْمَخْوٌفَوالََربِِّهْمِعندَأَْجُرُهْمفَلَُهْمَصاِلحا

أولىفهمإبراهيمأتباعومنموحدينكانواولو((.62:البقرة()يَْحَزنُوَن
دلبهمأشادوالهؤالء،بينمنيذكرهملمأنهوبما.الصابئةمنبالذكر

باعمنليسواأنهمعلىهذا براهيمأت قرآنإنبل.الكعبةزارواوالإ ال
عليهم،أثنىوالمنقبة،أيةلهميذكرولمتقريباتماماالمجوستجاهلالكريم
ميزةأيةدونمنالفرقكلمعذكرهمبالمجوسواحدةمرةسماهموإنما
همتشهد ناء،والبالصالحل عالىقولهفيوهذابالث ):ت آَمنُواالَّنِذيَنإِنَّن)

ابِئِيَنَهادُواَوالَّنِذيَن َإِنَّنأَْشَرُكواَوالَّنِذيَنَواْلَمُجوَسَوالنَّنَصاَرىَوالصَّن يَْفِصُلَّن
َإِنَّناْلِقيَاَمِةيَْوَمبَْينَُهْم .((17:الحج)َشِهيدٌَشْيٍءُكّلَِعلَىَّن

شار هموأ قرآنإلي سميهمأندونمنمرتينال هاذمهماألولى،ي في
َُوقَاَل)):تعالىقولهفيالثنويةباعتقادهمضاللمنفيههممماوحذرهم ّ

ـَهْيِنتَتَّنِخذُواْالَ لهٌُهَوإِنَّنَمااثْنَْيِنإِل .((51:النحل()فَاْرَهبُوِنفَإيَّناَيَواِحدٌإِ
أنهمأخبرثمالروم،علىانتصرواعندمابالتضمنإليهمأشارالثانيةوفي

وُمُغِلبَِتالم)):تعالىقال،.بعدفيماسينهزمون َوُهماأْلَْرِضأَْدنَىفِيالرُّر
ن ِِسنِيَنبِْضعِفِيَسيَْغِلبُوَنَغلَبِِهْمبَْعِدّمِ َّن َويَْوَمئٍِذبَْعدَُوِمنقَْبُلِمناأْلَْمُرِ

ِبِنَْصِراْلُمْؤِمنُوَنيَْفَرُح ِحيُماْلعَِزيُزَوُهَويََشاُءَمنيَنُصُرَّن -2:الروم()الرَّن
فهمباسمهم،الفرسيذكرولمالكتابأهلمنوهمباسمهمالرومفذكر((5

عالقةأيةلهمفليست،السماويةوالرساالتباألنبياءعالقتهمجهةمننكرة
.المكرمةبمكةالُمشرفةبالكعبةوالبهمصحيحة

حيثمكةإلىالقدماءالفرسحجروايةأنعلىيدلمماإن:عاشرا
العصرفي-ومسلمونمجوس–الفرساختالقمنهيإبراهيمجدهممقام

زعمهماألول.هؤالءبهماقالآخرينزعميّنمعتتناقضألنهااإلسالمي
ناهكماإبراهيمهوزرادشتبأن واليصحالوهذا.األولالمثالفيبي
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ألنه،منهمهووإنماالفرس،جدهوليسالمزعومزرادشتألن،يستقيم
بقرونزرادشتيولدأنقبلظهرالفارسيالجنسأنتاريخياالثابتمن

.جدهم؟؟هويكونفكيفعديدة،
المثالفيبيناهكمافارسبالدزارإبراهيمبأنقولهمالثانيوالزعم

هوإبراهيميكونفكيف.الحكايةتلكمعيستقيمواليصحالوهذاالثاني،
ألنباطل،فهذا.!!؟؟الفرسبالدإلىبالدهمنيأتيهوثم،الفرسجد

ستلزمفارسبالدإلـىزيارته مات وانموجـودين،كانواالفـرسأنحت
.جدهمليسإبراهيم

أنهوتُثبتالزعمذلكتُبطلالتيالدامغةاألدلةمنإن:عشرالحادي
فيبالتوحيدوالتظاهرالجاهلي،الدينيتاريخهمألسلمةالفرساختالقمن

فاخرهم عربمعالقوميوصراعهمت نههوالمسلمين،ال بتا لةث باألد
فرسملوكأناألثرية بلال سانيينق ينمنالسا لىاألخميني اإلشكانيينإ
إلىانتسبواوالموحدينيكواولموثنيينمشركينكانوابالسلوقيينمرورا

براهيم يهإ يةتضمنتوالنقوشهم،فياسمهذكروردوالالسالم،عل أ
لىإشارة .المشرفةالكعبةلزيارةالمكرمةمكةإلىيحجونكانواأنهمإ

.قريبااألثريةاألدلةتلكذكروسيأتي
الرواية،تلكصحةعدمعلىيشهدمماإن:-عشرالثاني-وأخيرا

بأنقولهااإلسالميالعصرفيمقاسهمعلىالمجوساختلقهاروايةوأنها
بنساسانهوالفرسوعظماءأعيانمنالحرامالبيتإلىحجمنآخر
ولماذا.؟؟األخيرهوفلماذا.-الساسانيينملوكأولأردشيرجد-بابك

وجدهمالفرسأجدادهمسنةعنتخلواولماذا.؟؟إليهزياراتهمتستمرلم
كفرواأنهمأمبه،وكفرواإبراهيمجدهمدينعنتخلواوهل.؟؟إبراهيم

والالتوحيد،دينعلىيكونوالمالقومإنواضح،الجواب.؟؟بالمجوسية
وعبادةوالتعددالشركدينعلىكانواوإنما-السالمعليه-إبراهيمدينعلى

نار، قواال لكاختل يةت قواكما–الروا يق-غيرهااختل يةمكاسبلتحق دين
الدينيتاريخهمصبغمنهادولتهم،سقوطبعداإلسالميالعصرفيوقومية

الكتــاب،بأهــلالمســلمونليُلحقهــمإســالمية،ومفــاهيمبأصــولوتطعيمــه
فهم.إليهمنهماسبقوأنهمبل،توحيدأهلأيضاهمبأنهمبينهموليظهروا

أنوبما.!!!!اإلسالمظهورقبلمسلمينموحدينكانواقدزعمهمحسب
مكةإلىالفرسقدماءحجحكايةاختلقواالمجوسفهؤالءباطل،زعمهذا

حريفهمضمنالمكرمة تاريخهمت لدينيل ياتا يةلغا يةقوم مسايرةودين
.اإلسالميالعصرفيلظروفهم
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:مشركين ال موحدين كانوا الساسانيين ملوك بأن الزعم  :ثالثا
شاع ثيرأ لرواةمنك فرسا ين-ومسلمونمجوس–ال ناسب فيال
أتقياءوموحدينباهللمؤمنينكانواالساسانيينالملوكأناإلسالميالعصر

مجوساكانواأنهميذكرواولماإلسالم؛يظهرأنقبلمسلمينصالحين
بينوأذاعوهالتحريفذلكفعلوا.تعالىباهلليؤمنونالمشركينثنويين
أذكرجداكثيرةذلكتُثبتالتيواألدلة.ودينيةقوميةلغاياتتعمداالناس
يلبابمنشواهدأوالمنها لكمنالواسعالتمث فاتت واألباطيلالتحري

.لهاالفرسوتحريفبطالنهاوأُبينثانياأنقدهاثمواألكاذيب،

مؤسسبابكبنأردشيرالملكعنمرويةأقوالفمنهاللشواهدبالنسبة
اإلســالميالعصـرفـيالفــرسرواهــا(م241-226)الساســانيةالدولــة

كلإلى-توسعاتهفيبدأعندما-أردشيرأرسلهارسالةمنها.إليهونسبوها
هللابسم):فيهاجاءممافكانالنِزال،قبلبالطاعةيأمرهمالطوائفملوك
تراثعلىالمغلوببحقه،دونهالمستأثربابكانأردشيرمنالرحمةولى

ئه، لداعيآبا لىا جلباهللالمنتظروسنّته،جالله،جلهللا،دينقوامإ
بلغهمنإلىالحميدةالعواقبلهموجعلالفالح،المحقّينوعدالذيثناؤه،
الحقبمعرفةتستوجبمابقدرعليكسالمالطوائفوالةإلىهذاكتابي
دعوتنا،إجابةفأسرع:هذاكتابناأتاكفإذا...بعدأما.والجورالباطلوإيثار
ونحن.هللاشاءاناليك،وأعودبك،أولىذلكفان.لناانقيادإلىوبادر
مّكنالذينقبلنا،الماضينآبائناوولّىوموالناولينّاثناؤه،ّجلهللا،نسأل

ووقــاهمالســيوف،عنهــموفّلــلالعبــاد،طاعــةواعطــاهمالبــالد،مــنلهــم
فذأنالحتوف، قيبالصالحاألمرهذامنندبنافيمابصيرتناين فيويل

.(.والسالمقديرولّىانّهالفالح،اخالدنا

}:فقالالطوائف،ملوكعلىانتصرعندماباكبنألردشيرخطبةومنها

وقادالبالد،لناومهدوقسمه،بفوائدهوشملنا،بنعمهخصناالذيهللالحمد
الداريشكرونشكرهآتاه،مافضلعرفمنحمدنحمدهالعبادطاعتناإلى
ما صطفاه،منحـهب مةفـيسـاعونوإنـاأالوا عدل،منـازلإقا وإدرارال

المملكة،أقطارَوَرمبالعباد،والرأفةالبالد،المآثر،وعمارةوتشييدالفضل،
أُعمُّرفإنيالناس،أيهاطائركم،فليسكنمنها،األيامسائرفيانخرمماوَردِّ

محمودة،سنةالعدلوأجعلوالشريف،والدنيءوالضعيف،القوّيبالعدل
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وتصدقعليه،تحمدونناماإلىسيرتنافيوستردونمقصودة،وشريعة
.{.والسالمتعالى، ّ شاء إنأقوالنا،أفعالنا

لىأردشيرأرسلهكتابومنها لهإ تهورجالعما قالدول سالم):ف
رأفتنابفضلرعيتناعنإتاوتنارفعناوقد،صالحونّبحمدنحنعليكم،

فيكمالحقدتستشعرواالفاحفظوهابوصيةإليكمكاتبونونحنورحمتنا،
فلنلهاتهتمواوالألحد،تدومالفإنهاللدنياتركنواوال...العدو،فيدهمكم

،شاءماإاليكون .{بهاإالتنالالاآلخرةفإنذلكمعترفضوهاوالّ

أردشيريقول:يأتيمامنهأذكر،المشهورالمزعومأردشيرعهدومنها
ملكمن.الرحمةولّىباسم»}:مسكويهالمؤرخرواهاالتيالنسخةفي

السالمفارس،ملوكمنبعقبهيخلفهمنإلىبابك،بنأردشيرالملوك
لدينالملكأّنواعلموا...والعافية إاّلألحدهماقوامال.توأمانأخوانوا

فالالدين،حارسبعدالملكوصاروعماده،الملكأّسالدينألّنبصاحبه،
ضائع،لهحارسالمافإّنحارسه،منللدينبدّوالأّسه،منللملكبدّ

حالعلىوهيبعديالرعيّةمنكمألفىفمن...مهدوملهأّسالماوإّن
-والخدمةوالتدبير،والحرب،الدين،أصحاب:هيالتياألربعةأقسامها

والكتّابصنف،النيرانوسدنةوالنّساكوالعبّادصنف،األساورة:ذلكمن
واعلموا...صنفوالتجاروالمّهانوالزّراعصنف،واألطبّاءوالمنّجمون

الذيهللاونسأل...السلطانفيطمعاالدهرمنساعاتفيللشيطانأّن
يرفعكموأن]أيديكمتحتمابهايرعىرعايةيرعاكمأنوخلّفكم،بناعّجل
.نـاوأكممـنبهـايهيـنكرامـةويكـرمكم،[عـاداكممـنبهـايضـعرفعـة

وغيرهزيالهإلىيسلّمكمالذيالدهربهايكفيكموديعةهللاونستودعكم
منالعهدعليهيأتيمّمنالموافقةأهلعلىوالسالموعداوته،[وعثراته]

.{«.بعديالكائنةاألمم

كاتبلهكانأردشيرالملكعهدفيالجيشقائدأنأيضاومنها
فيالعدومالقاةعندقولهذلكمن.األميريقولهماالجيشويُبلّغيكتب

منااّلتقتلواوالعنهم،السالحارفعوا:فيهمنادىظفروا؛فان):المعركة
أفاءفيماالكاتبينظرواثم.الدّبرولّىعمنأيديهمويكفّواالمعركة،في
والبالعدل،بينهمسائرهويقسمخمسه؛للملكفيقول،الغنائممنعليهمهللا

منالكاتبيعطيهماإالنفسهفيهيطمعوالمنه،لشيءالجيشأميريعرض
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لقيناإنا:الجيشأميرلسانعلىكتابايكتبثم.الملكلهفرضالذيحّظه
،ونصرناالجهد،منافكانوكذا،كذايومفيالعدو .(عليهم،،وعّزّجلّ

حفظيكللموتعالىتباركهللاواّن...):بابكبنأردشيرقولومنها
مره لىإالأ لوكا ستوالهمالّذينالم لوبهموعطفعباده،حفظا علىق

عظمته،جلّت،هللايصلحهمفيماالسعيعليهمفيجببريّته،منالضعفاء
(..القضاةأمرفيتدبيرهكانمافهذا.ضعفائهممنأقوياءهمويمنعبه،

ها هاأردشيرللملكمطولةخطبةومن تهرجالعلىالقا عدمادول ب
ئهعلىأنتصر ته،وكّونأعدا ناسأيها):قولهمنهادول شيءلكلأنال
درجةواّخصهامنزلةوافضلهامتواصلة،كلهاواألموروخيرة،صفوة

آلالئه،والذكرأسماؤه،وتقّدستجاللهّجلهللا،علىالثناءباألثرةواوالها
أفضالهعظيمعلىوعز،جّلهللا،نحمدفنحننعمائهوتتابعبالئه،وحسن
فبلغكرامته،منعليناوأفضلنعمه،منعليناأسبغفيماإحسانه،وجسيم

وايّاهم،أبالنابماولهملناتوّحدقد،وتعالىتباركفانّه،...االمنيةغايةبنا
المهموكفاناالمعونةلنافتولّىبالضعفمقّرينبالعجز،معترفينكنّاانبعد
مخبروكمنحنالناسأيهايا...برهانهوعظمثناؤهّجلوالّشكر،الحمدفله
يهنعزمبما هللا،وتحمدوالتفهموه،فيكم،السيرةوحسنارفاقكممنعل

يهوفّقماعلى،وتعالىتبارك قدراالمنهنحملكمااّلالخراج،فىعل ب
هللابتقوىفعليكم...المعيشة،عنفضالكانمااالمنكمنأخذوالالطاعة،

منكنفهفىآواكمالّذىعليكم،رحمتهالباسطووليّكم،ربّكمعظمته،جلّت
يدكمتضاموا،انمنبقدرتهومنعكمتضيعوا،ان تذلّوا،انمنبعّزهوأ

عظيمواذكرواعليكمهللانعمةفاعرفوا.االممعلىالفضيلةلكموجعل
األمورواجتنابعنكم،يرضىالتىباالعمالاليهوتقربّواعندكم،بالئه
هذهنضرةمنفيهانتممالّذةعاجليعّزنكموال.عليكمبهايسخطالتى

اآلفاتوأكثرفيها،بقاءكمواقّل،ايّاهاتوديعكماسرعفما.وبهجتهاالدنيا
خصالبخمسأوصيكم!الناسايّها.تنقصهاالتىواألمورتشوبها،التي
ها:دينكمصالحفيهن السنن،صالحولزوموعّز،ّجلباهلل،اليقينمن
أنواعلموا.الحكماءمجالسوحضورالعلماءوتوقيرالفرائض،وأداء

(..رضاهاستكمالسننهوبلزومالقلوب،تسكن،جاللهّجلهللا،بمعرفة

هللابسم}:نصههذا،األولسابورالبنهعهدهألردشيرأقولوآخر
حيناردشيرسابورابنهالىبابكاناردشيرعهدماهذا.الرحيمالرحمن
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اّما.ولدهوولدولدهمنبعدهخلفمنوالىالكرامة،وألبسهللملكاصطفاه
وانمثله،لقيتفقداالمورمنقيتمالانتمالذىاّنبنّييافاعلموابعد،

منوالشرورالسرورفيأتيكمعلّى،وردتالذىبمثلعليكمواردةاالشياء
تانيحيث .أ . موا. الغضبساعاتفييتسلّطالشيطانانبنيياواعل

.{.أنفسكمذلكعنفاحسمواوالزهو،والحرص

،ُهرمزالبنه{م272–241}أردشيربنسابورالملكعهدومنها
هرمزابنهإلىاردشيربنسابورعهدماهذا.الرحمةوليهللابسم}:قال
منالملكيتّولىمنوالىبالسلطان،وحباهللملكاصطفاهحينسابور،بن

.{...الملكبنييالكماستحكمفقدبعد،أما.بعدهولدهمنعقبه

:قال،{م273-272}بهرامالبنهسابوربنهرمزالملكعهدومنها
بنبهرامابنهالىسابوربنهرمزملكمن.الرحمةولّيّبسم}

،وطاعتـههللاشــكروبهـائهمالملــوكجمـالاعظــمفــانبعـد،اّما.هــرمز
وهىعقل،وغريزةرأي،وحسنالرعيّة،وانصافمرضاته،فىاالجتهاد

ااّلالملوكعلىهلليجبمااقّلواّن...للملوكالخصالهذهمعادنأفضل
عنيفترواوالطاعته،عنقلوبهمتنصرّفوالشكره،عنألسنتهمتفتر

وعظماءهم،مملكتهأهلالملكجمعثم.{...بالدهوعمارةعبادهمصالح
ها)):وقال ناسايّ كلمتكم،وأجمعوا،بينكمذاتواصلحواهللا،اتقوا:ال

بينكــم،واالحنــةالحقــدوأميتــواوالتكــموأطيعــواكــبرائكم،مــنواســمعوا
ظنّكموأحسنوافقرائكم،علىوتعطفواكباركم،ووقّرواصغاركم،وارحموا

بنيهذا.بربّكم فتيهرمزبنبهراما بأموركم،بعديوالقيّمعليكم،خلي
.(.هللاواستودعتكم.الخالفةبحسنفيهواخلفواالنصحية،فامحضوه

لكومن شواهدت تافذيسابورللملكقولأيضاال هرمزبناألك
:لهمقالهفمما،ملكهمماتعندماالرومقادةإلىكتب،{م310-379}
.{...أيانابظلمكمعليكموأدالنا،منكمأمكنناقدهللاإن}

هم هرامومن تافذيسابوربنسابوربنب {م399-388}االك
قرأأنوأمركتابا،كتبالُملكتولى،عندما عظماءمنببابهمنعلىيُ
ولىهللابسم}:الكتابنسخةوكانتمملكته،أهلورؤساءونوابه،جنوده
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األرض،أهلفيالملكوضعانّما،وتعالىتباركّفانبعد؛اّما.الرحمة
بالقسط،فيهويقام،وجالالعظماشيءلهيشبهالالذيملكهعلىليدّل

سار يهوي عدلف من.بال ثرف ،رحمهالملكمنآ عباده،إصالحفيّ
وترّصدهانفسه،محبةآثرومن.الغبطةونالبالسعادة،فازبالده؛وعمارة

ذال،العّزمنوأعقبهالشقاءبهّألصقورضاه؛ّمحبّةخالففيما
ّإالقّوةوالرجوتولقد.نفسهالىووّكلهمنه،وبرئ بدأتمإذافانّكم...با

ها، نا،طاعتكمصّحتب كم،ل كمول ناعلي هللاومنهللا،يرضاهالماايّا
.{ولكملناالصانعوهوواياكم،يوفقناوهللانرتجى،العصمة

ها تابومن بهك هرامالملككت لى{م438-420}يزدجردبنب إ
إلىيزدجردبنبهرامالملكمن،الّرحيمالّرحمنّبسم}:فقالرعيته،

اّمابلده،واهلاالساورةمنقبلهومنوكذاكذاارضعلىفالنبنفالن
رعيّتنا،علىقلوبناعطففيماعليناانعم،ولطفهوطولهبّمنهّفانبعد،

عليناهللافأفاء.عدوناالىفصرنا....ملّتنااهلبحّبصدورناواشرب
بالئهحسنعلىالناسايّهاهللافاحمدوا.عسكرهمعلىواحتوينا،أموالهم

لكفىعندنا ناوإحسانهالوجه،ذ شكروهإلي وأوالنا،أبالناماعلىوا
وجبفقدخاّصة،نحنفاما.عليناوأياديهعندنانعمهإتمامفىإليهوارغبوا

عليهينطوىمافاما.عليكموجبممااكثروشكره،مرضاتهابتغاءعلينا
وكالءتهمنهحفظفىيبلغناأنهللافنسألعنكموالذّبوسياستكمحفظكممن

اّن:قالواانّهمديننااهلنّساكعنوبلغنا.باهللااّلقوهوالحولوال.وقّوته
نكتبانفرأينا.الّجنةاصغرهاثوابا،وثالثينثالثةرعيتّهعلىالملكلعدل
.بيضتناوآمنبعدّونا،ظفرنامنعليناهللاانعمماكنهفيهنعلّمكمكتاباإليكم

.{..وكفاناعليناوانعموأعطاناخّولنافيماهللاحمدلتكثروا

)...:(م579-531)شروانأنواألولكسرىللملكقولومنها
ظرُت حبون لىاألعمالأ قامالـذيالشـيءفوجدتـههللاإ السـمواتبـهأ
الحقوهوالبرية،بهوبرأاألنهاربهوأجرىالجبالبهوأرسىواألرض
لدانعمارةوالعدللحقثمرةورأيتفلزمته،والعدل، لتيالب قوامبهاا

.(.الحيواناتوجميعوالطيروالدوابللناسالحياة
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أقاليمفيعمالهبعضإلىشروانأنوكسرىالملككتبهارسالة،ومنها
ته، باذبنكسرىالملكمنالرحيمالرحمنهللابسم}:فقالدول لىق إ
ودنباونـدوحيزهــاوأرمينيـةأذربيجــانفاذوســبانجــانالنخــيربـنواري

منفقدالناسلهاستوحشماأحرىفإنسالمقبلهومنوحيزهاوطبرستان
.{...الفتنووقوعالنعمزوالإياهفقدهمفيتخوفوا

لذينالملوكأحدعنشروانأنوكسرىكتب:ومنها له،خضعواا
وأنزلناهفقبلناه،أصحابه،منألفينفيفأتانا...):قالثموأكرمهفاستقبله

وأمرتالرزق،أصحابهوعلىعليهوأجريتالناحية،تلكفيأساورتنامع
وقوماموبذافيهوجعلتديننا،ألهلبمصلّىوأمرتهناك،بحصنلهم

طاعةفيماالترك،منطاعتنافيدخلمنيعلّمواأنوأمرتهمنّساكا،
لوالة لدنيا،فيالعاجلةالمنفعةمنا ثوابا وأن،األخرىفياآلجلوال

وأنالعـدّو،ومجاهــدةوالنصــيحةوالعـدلوالصــّحةالمـودّةعلــىيحثّوهم
.(...ومذهبنارأيناأحداثهميعلّموا

ها نوكسرىأنُروي:ومن لهنفسهعنيتحدثكتبشروانأ وأعما
أهلمنالركنينبهذينوالخاّصةالعاّمةإصالحمنفرغناولّما»}:فقال

العظيمهللادبّربهالذيوالحّقالعدلثمرةذلكوكانوالمقاتلة،الخراج
أموروأحكمنامواهبه،علىحقّهأداءفينعمهعلىهللاوشكرتخالئقه،
ثم.والسننالسيرعلىذلكبعدأقبلناالعدل،ببسطالخراجوأهلالمقاتلة

.ورعيّتناجندناعلىعائدةفاألكبرواألكبرلنانفعافاألعظمباألعظمبدأنا
.{.وطاعتهوشكرههللاحّبآثرناولكنّا...

تهمانلتوما):أيضاوقال هذهمنبشيء-وحمدهربنابنعمة-نل
الرتبهذهنلتولكنّىالحكماء،وعافتهاالعلماء،نفتهاالتيالخبيثةاألمور

.(.والتؤدةواالستقامةوالعدلوالوفاءللرعيّة،والحّبوالسالمة،بالصّحة
.واآلخرةالدنياوهالكالقّوة،وانقطاعالعّزذهابيكونوالتشتّت،...)و

.(.باهللإاّلقّوةوالعنه،نهيناكمماواحذروابه،أمرناكمبمافعليكم

أنوشـــروانكســـرىبـــنهـــرمزبـــهَخاطـــبِخطـــاب:آخرهـــا
تستصغروافال...}:قالهممافكانوشعبه،دولتهرجال{م579-590}

ناانتحسبواوالوتهددنا،وعيدنا، نا،عنيقصرفعل ناوانماقول انأحبب
قبلاالعتذارعلىوحرصناوالمحاباه،الرخصاجتنابفيرأينانعلمكم
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بهاالتيطاعتكمواختيارالرعية،فيوالعدلالسيرةبقصدواألخذاإليقاع،
منأظهرناماوخافواوعد،منبهبدأنابمافثقواواستقامتكم،ألفتكمتكون

وان،وضاللهالشيطاناستدراجمنيعصمكمانهللانسألونحنوعيد،
.{.عليكموالسالممرضاته،وبلوغطاعته،منيقربلمايسددكم

كانواالساسانيينالفرسملوكأنالرواياتتلكمنواضح:أقول
والصالحالتقوىمنعاليةدرجةوعلىتعالى،باهلليؤمنونموحدين
بلمسلمينوكانوااألخالق،وحسن مااإلسالمظهورق يظهركانب
ومنوأكاذيبمزاعمإنها.!!!!اإلسالميةوالشعائرالعباراتمنعليهم

اختلقوهااإلسالمي،العصرفي-ومسلمونمجوس–الفرستحريفات
الثابتألنواألخالق،العقائدجهةمنكذلكهي.ودينيةقوميةلغايات

تقومالوهيالمجوسية،الديانةعلىكانواالساسانيينالفرسأنقطعا
تعدديةثنويةديانةهيوإنماالتوحيد،علىوالتعالى،باهللاالعتقادعلى

اإللههوواحد:توأمينأخوينبإليهيناالعتقادعلىأساساتقومشركية،
لهيُمثلمزداأهورا تساعده،خيرةأخرىآلهةومعهوالنورالخيرإ
ثاني.الخيرةالكائناتخلقالذيوهو لهوهوأهريمن،اإللههووال إ
شر هةومعه،والظالمال خرىآل ساعده،شريرةأ لذيوهوت خلقا

نات عالم،فيالموجودةالشريرةالكائ ئمصراعفيوالمعسكرانال دا
.المجوسيةمزاعمحسب

كذلكهيوملوكهم،الفرسعليهاكانالتيالمجوسيةالديانةهيتلك
لة تاببأد ستا،المجوسك لةاألف قوشوبأد لتيالصخريةالن بتا بلُكت ق

ذلكتُثبتالتياألفستاأدلةفأما.الساسانيونالملوكنقشهاوقد،اإلسالم
أنمنها:الحصرالالتمثيلبابمناآلتيةالنصوصمنهاأذكرجدا،فكثيرة
وجودقررعندماالتوحيد،الالثنويةعلىتقومالمجوسيةأنأقراألفستا
له:هما،إلهين لهالخير،إ قالالشروإ بدءمنذ)):ف نتال الروحانأعل

غيروفكرطاهر،فكر،والشريرةالطيبة،:منهماكلطبيعةعنالتوأمان
تلكبينالفرقالطيبونالحكماءيعرف.واألفعالالكلماتوكذلكطاهر،

خلقابأنهماالروحيّنإلىأشارثم...((.األشراريعرفهاوال،بهاالمصّرح
لمذلكوبعد،واألجسامالحياة لروحعنتك بةا هوراوهيالطي مزداأ

ماوكل،واألجسامالحياةخلقتاعندمااألولىالمرةفي)):فقالومخلوقاته
رافقتفقدالقداسةوأما.النجاسةظهرتالشركانفحيث.العالميتضمنه
واعمالها–أهريمن-الشريرةالروحإلىأشارثم((.دائماالخيرةالروح
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وأما،المدنسةاألعماللنفسهاالشريرةالروحواختارت)):فقالومنهجها
الطاهرةاألعمالفاختارتالراسخةالسماءفيتسكنالتيالخيرةالروح

((.6-30/3الياسنا–...
والروحالطيبة،الروح،العالمالروحانخلقتعندما)):أيضاوقال
كانزرادشتأنمفادهاعبارةالياسناوفي-((.13/76:الياشتا–الشريرة

( ـاتوأنصــر،أســرع،أنشــط،أشــد،أـقـوى) ـروحيّنمخلوـق -اـل .
عالَماَنيوجدأنه–رام-فايواإللهلسانعلىالياشتاوفي-((.9/15الياسنا

الروحخلقهامخلوقاتهلهوالثانيالطيب،الروحخلقهامخلوقاتهلهاألول:
-.15/43،44:الياشتا-الشرير
كرو مزداأنذ عضخلـقفـيشـرععنـدماأهورا تـدخلمخلوقاتـهب

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

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

وإنماأهورامزداخلقمنكلهمليسواالبشرأنيعنيمماله،تابعينبشرا
ليسالبشرأنايضاذلكومعنى.!!أهريمنمخلوقاتمنطائفةمنهم

أنا)):قالمزداأهوراأنالفنديدادحسبو.واحدةأموالواحدأبعندهم
الكثيرأنكراماينيوخلقغندئذ،بالمروجالغنية"أورفا"خلقُتأهورامزدا

خلقُتأهورامزداأنا))و-((.1/10:الفينديداد-القتلةاألشراركامُالحمن
أنكراماينيوخلقعندئذ،"هفارنو"علىحصلتوالتي-إقليم"-هاتومنت"

-((.1/13:الفينديداد-المهلكيناألشرارالسحرةمنالكثير

وزوجاتوأبناءآلهةلهمزداأهوراالخيرإلهأنبصراحةاألفستاوذكر
اآللهة،بينمناألقوى))بأنهاألفستاوصفهميثرا،اإللهمنها.تساعده
...اآللهةبينمناألذكى...اآللهةبينمناألسرعاآللهة،بينمناألشجع

-.141،142،-10/98:الياشتا-الكائناتيخلق،العظيماإللههو
وصــفها،نابــات-آبــام:بأيضــاوالمعروفــةأناهيتــا:اإللهــةومنهــا
((.3/7الياسنا–مازداابنة،نابات-آبامالساميةتلك)):بقولهزرادشت

)و ـــامخةاإللََهة) ـــام-الـش ـــاتآـب ـــازدا،-ناـب ـــلوات،ـم وللصـ
يالكالياسنانعلن)):األفستامنالفيسبردفيوجاء-((.11/6:الفيسبرد...-

-نابــاتآبــام-الســاميةاإللهــةأيتهــاوإليــِك،ولزرادشــت،مــزداآهــورا
بذورتخلق))بأنهاالياشتاووصفها-((.21/2:الفيسبرد-الكرماءوللخالدين
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صّل)):بقولهووصفهالهابالصالةأهورامزداوأمر،...((الرجالكل
اليانبيعآالفالخلجان،آالفتملك))وأنها،((الالمتناهيةالممجدةللعظمة

امنحيني)):بقولهمنهاوطلبالقرابين،لهايقدمبنفسهمزداأهورا،وأن((
عبَدةأنأيضاالياشتاوفي.آناهيداأردفيسوراالقويةالطيبةأيتهاالنجاحهذا

حاجاتهممنهاويطلبونحولهاويجتمعونالقرابينلهايقربونمزداأهورا
ياتهمورغباتهم شتا-وأمن .5/2،3،4،17،18،98،99،105:اليا -

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

ما ناءوأ هوراأب ته،أ هموزوجا هةفمن سبينتاالمعروفةاآلل باألميشا
-آهورامـــزداالخـــالقهـــوواحـــدوالـــدهمأناألفســـتاذكـــرالســـبعة،
.19/16:الياشــــتا ) ) )بــــأنهمووصــــفهم- .الخــــالقون) . .-
قالزرادشتأنذكرفقداألفستاحسبزوجاتهوأما-((.19/18:الياشتا

-((.38/1الياسنا-مزداأهوراياالمختارةنساءكونقدس)):ألهورامزدا
نهوقدم استرضاًءلهنقدمهمزداآهورازوجاتوهنلآلهورياتقربا

ـورا ـزدا،ألـه ـدينـم ـاء،والخاـل ـراوش،الكرـم ـاروـس ـوراوـن ـزداأـه -ـم
وأنالسماء،اآلهورياتأيتهاامنحينا)):بقولهدعاهنأنهثم-.66/1الياسنا
قبيليتي،قريتي،،بيتيترفععساهاالتيوشرعية،قويةذريةلييكون

)):الفيسبردفيوقال((.68/5الياسنا–ذلكجراءمنوالسلطةإقليمي،
((.-3/4:الفيسبرد-آهورايازوجاتكحتىوأدعو

وشركتعددديانةالمجوسيةالديانةأناألفستيةالنصوصتلكمنواضح
أنهاوبما.توحيديةتكونانيُمكنوالتوحيدية،ديانةوليستوضاللوكفر

الديانةوهيورعيتهمالفرسملوكبهايؤمنكانالتيالديانةوهيكذلك،
مؤمنينوالموحدينهؤالءيكونانيُمكنفالالساسانية،للدولةالرسمية

ألنهاأصال،باهللاإليمانفيهايوجدالالمجوسيةالديانةألن.تعالىباهلل
واحدكلومعالكون،خلقاتوأمينأخوينبإلهيناإليمانعلىأساساتقوم

فإنكذلك،األمرأنوبما.لهتابعةخلقهاومخلوقاتتساعدهآلهةمنهما
لملوكونسبوهااإلسالميالعصرفيالفرسرواهاالتيالسابقةالروايات

بهاوحرفوااإلسالميالعصرفياختلقوهامكذوبةرواياتهيالساسانيين
.ودينيةقوميةلغاياتالدينيتاريخهم
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اختلقهاالتيالرواياتتلكمزاعمبطالنتثبتالتيالنقوشأدلةوأما
السابقة،األفستيةالنصوصمعتماماوتتفقاإلسالميالعصرفيالفرس

موحدينيكونواولممشركينثنويينمجوساكانواالفرسملوكأنوتكشف
أذكرجداكثيرةأيضافهياإلسالم،بأخالقاتصفواوالباهلل،مؤمنينوال

:اآلتيةاألثريةالشواهدمنها
الملوكإلىيعودصخريانقشاثالثينمنأكثراكتشافتمأنهمنها

هافـارس،بـالدفـيالساسـانيين هةتولـييتنـاولمعظم ملـوكتتـويجاآلل
صورةتضمنرستمنقشصخورعلىنُحتنقشمثالمنها.الساسانيين

الملك))فيهاظهر(م304-294)األولسابوربننرسيالساسانيللملك
نثىإلهة،إلههيدمنالملكيةرمزاألشرطةذاالخاتميتسلم ،((هناأ

.أناهيتااإللهةأنهاوالظاهر
ها ضمن،(م240-224)األولأردشـيرالساسـانيللملـكنقـشومن ت

قرار يدةإ مةالزرادشتيةالثنويةالعق لروحينعلىالقائ توأمينا هورا:ال أ
الصورتينفيالُمتمثلاألثريالمشهدفيذلكتجلىوقد.وأهريمنمزدا
أهورامزدااإللهيُقابله،الحصانفوقأردشيراليمينمنيظهروفيه.أدناه
حافرتحتألسفلوجههفيظهرأهريمنوأماأردشيريُتوجحصانهفوق

.مزداأهوراحصان

.أهريمنالحصانأرجلوتحتحصانهفوقمزداأهورا:األولىالصورةيسارمن
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.أهريمنالحصانأرجلوتحتحصانهفوقمزداأهورا:الثانيةالصورةيسارمن

فيعاشالذيزخامشيحاالكرديالمؤرخأن،أيضاذلكيؤيدومما
أمرا}أصدربابكبنأردشيرالساسانيالملكأنذكرالساسانيالعصر

العظيماإللهالشمستكريمويكون.لآللهةتعظيماجديدةناربيوتتُبنىبأن
عبادةفياألخرىالطقوسمنكثيراًوفرضوادخل...الكلعنُمتميزا
.{.والنارالشمس

أنهفيهايدعيأردشيربنشابورالساسانيللملكصخريةنقوشومنها
ويعبدوناآللهة،إلىوجدهأردشيرووالدههووينتسباآللهة،ويعبدإله

...الملوكملكمازدا،يُمجدالذيشابوراإللهأنا):قولهمنها.أيضااآللهة
ملكمازدا،يعبدالذيأردشير،اإللهوحفيداآللهة،إلىنسبهيرجعوالذي
...(.باباغاإللهوحفيداآللهة،إلىنسبهيرجعالذيإيران،ملوك

النارلبيوتبنائهعنفيهتكلمأردشيربنلشابورآخرنقشمنهاو
اآللهةأنأساسوعلى):فقالوعبادتها،اآللهةلخدمةبناهادولته،في

نا،بهاخاصاملكامنهاجعلت لدانهذهبمعونتها،نرتادوان الكثيرةالب
نار،كبيرةوبأعدادالبلدانمنبلدكلفيأيضاأسسناذلكأجلمن،عليها
نافهرام نامنكثيراوأولي خيرالمعروفمنألوا نا،وال المنشآتوجعل

.(كبيرةلآللهةالمكرسة
):فيهيقولهاجياباد،منمأخوذأردشيربنلشابورصخرينقشمنهاو

إيرانملوكملكمازدا،يعبدالذياإللهنحن،مناالسهمرميةمدىهوهذا
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الذيأردشير،اإللهابنوهواآللهة،إلىنسبهيرجعالذيإيران،وخارج
اإللهوحفيداآللهة،إلىنسبهيرجعالذيإيران،ملوكملكمازدا،يعبد
...(.باباغ

موضوعهبإيرانبستانبطاقبصخورنقشأيضاالشواهدتلكومن
اإللهانفيهظهر،{م383-379}الثانيأردشيرالساسانيالملكتنصيب

فهومن،الوسطفيمزداأهورا: منهيشعإكليلرأسهعلىميثراخل
.أدناهالصورةفيُمبيّنهوكما.النور

.ُمشعإكليلرأسهعلىميثراوخلفهمزدا،أهوراالوسطفي

كان{م379-310}األكتافذاالثانيسابورالساسانيالملكأنومنها
سهيصف تهفينف نهخطابا لكبأ لوكم يقالم جوم،رف خوالن شمسأ ال
بادحاجينقوشوفي.والقمر نهنفسهوصفآ بد))بأ اإلله،مزداعا
إلىرسالةوكتب((.اآللهةسليلإيرانوغيرإيرانملوكملكسابور،
ممافكانباأللوهية،نفسهفوصف،الجزيةبدفعيطالبهمأرمينيانصارى

اآللهةنحنألن...اآلخريناآللهةنحنهذابأمرناتعلمونعندما)):قاله
((.الحربمتاعبغيرلناليساآلخرين

أنالساسانيالعصرفيعاشالذيزخامشيحاالكرديالمؤرخوذكر
ثانيسابورالملك وعذبهمبعضهمواستجوبالنصارىاضطهدعندماال
ـأمرهمكــان ـأبواللشــمسبالســجودـي ـانيســابوروأمــر.ـف بعضــهمالـث

.فقتلهفأبىالشمسباإللهباالعتراف
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ها سانيللملكنصومن برويزكسرىالسا لذي{م579–531}أ ا
نفسهوصف،باهللومؤمنموحدبأنهوصفهفيالمحرفةالرواياتأطنبت

ملك،كسرى،المقدس،للوطنالسالميهبالذيالطيب،اإلله))بأنه
،الجبابرةجبارواسعة،وسيادةعظيمةسعادةاآللهةوهبهالذي...الملوك

((اآللهةصورةعلىالمخلوق

يهيظهربإيرانبستانبطاقنقشأيضاومنها الملكاليمينمنف
األفستاآلهةمنإلهانتتويجهيتولى(م628-590)الثانيكسرىالساساني

الصورةفيُمبينهوكما،أناهيتااإللهةخلفهومن،مزداأهورا:هما،
.أدناه

.وأناهيتامزداأهورايدعلىالثانيكسرىالساسانيالملكتتويج

بينالخالدالرجل))بأنهنفسه(م628-590)الثانيكسرىووصف
يصحوالذيالذائعالصيتصاحبالرجال،بينجداالعظيمواإلله،اآللهة

كسرىفيهظهرآخرنقشوفي((.عينيهلليليهبوالذيالشمسمع
ثاني قةبيمناهاتمسكإلََهةوبجانبه،السيفإلىيدهمسنداواقفاال أوحل
صورتهتضمنآخرنقشالثانيولكسرى.اللوتسزهرةوبيسراها،أزرا

نه سارناحيةمنبتيجا هةوصورة،الي صورةوكل،اليمينجهةلآلل
جزأينالصورتانفكونت؛القدسيةوالصفاتالتفاصيلناحيةمنمختلفة

.كاملةلوحةمن
ثنويينكانواالساسانيينملوكأنتثبتالتيالماديةالشواهدتلكومن
التيلآللهةمعابدأقامواأنهم،باهللمؤمنينموحدينيكونواولممشركين

فقد،أناهيتااإللََهةمنها.المجوسيةالديانةآلهةمنكآلهةبهايؤمنونكانوا
إلىواسعبشكلالساسانيالمجتمعفيوُعبدتبهاخاصمعبدلهاكان
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الساسانيةإيرانفيانتشرتوقد.األخرىواآللهةمزداأهوراعبادةجانب
358:بينماالفترةفيوأناهيتا،ميثرا:الزرادشتييناإللهيّنلعبادةمعابد

قيّماكانالساسانيةالدولةمؤسساألولأردشيرجدأنويُذكر.م405–
الساسانيةالدولةحافظتوقدإصطخر،بمدينةأناهيتااإللهةناربيتعلى
-.أناهيتاناربيت-المعبدبهذاالقريبةصلتهاعلى

بهرامالملكصورةعليهاساسانيةُعملة:أيضاالماديةاألدلةتلكومن
النقشهذاونفس.أناهيتااإللََهةمنالتاجيأخذ{م293–276}الثاني
فيهظهرتأدناهالصورةفيموضحهوكمارستمنقشصخورفينُحت

.اليمينجهةمنأنثويةبصفاتأناهيتا

الثانيبهرامللمكأناهيتااإللهةتتويج:اليمينمن

آلهةكبيرعليهاظهرُعملةاألولى،،ساسانيةنقودأربعةأيضاومنها
يتسـلمللملـكصـورةتضـمنتوالثانيـة.مزداأهـورا:الخيّرةالزرادشـتية

تُنّصبهالملكعليهاظهروالثالثة.ميثراالزرادشتياإللَهمنالملكيةالشارة
هة والعملـة.النـارمذبحمنبـدالالـزهورمنإكليـلبواسـطةأناهيتـااإلل

الملكتتويجتتولىاآللهةمنلمجموعةصورةحملت-الرابعة-األخيرة
تمساسانيينَمِلكيّنبيناتفاقابرامتضمنآخرأثريشاهدومنها..الساساني

.العقودإلهلميثراالساهرةالعينرعايةتحت



29

لكومن لةت يةاألد قوش:األثر تيرن بت،كرديرأوكر باللغتينُكت
المجوسيةكهنةكبيردّونها،الميالديالثالثالقرنفيواليونانيةالفهلوية

.أورمزد موبدأوهرمزد كردير:موبدانموبداألكبرالكاهنزمانهفي
جوانبفيالمضمونمتشابهة،واحدانقشاوليستنقوشأربعةوهي

.رستمصخورعلىنقش-1:هي،وإجماالتفصيالأخرىفيومختلفة
4.مشهدسارعلىنقش–3.زرادشتبكعبةالمعروفالبناءعلىنقش-2
.رجبصخورعلىنقش–

كالمهبدأأنه:زرادشتكعبةعلىالمدونكرتيرنقشفيجاءومما
نا)):فقالشابورللملكإخالصهعنوالتعبيرنفسهبتعريف كرتيروأ

يؤديأنهثم.((الملوكملكوشابورلآللهةالنيةوحسنجيدةالخدمةكانت
منوهذا،وترعاهموالمجوسالكهنةتحميالتيلآللهةالشعائرمختلف

أنذكر(12–11)المقطعفيأنهثم.واآللهةمزداأهورايفيدأنشأنه
أهــريمنلكـنراضـية،وهــياآللهـةإلــىعـددهازادوقتــهفــيالطقــوس

بأعمالهكرتيرذّكر(15–14)المقطعوفي.ضرباتتلقتوالشياطين
ته نهوإنجازا يةمنوأ أنكما.والملوكاآللهةأجلمنوعانىكدّالبدا

موتهإلىأشاروعندمامراتعدةباآللهةاألولشابورالملكقرنكرتير
عندماذلكوكرراآللهة،عرشأو،"اآللهةمسكن"إلىذهببأنهقال

أيضاهوشابوربنبهراموكذلكاألول،شابوربنهرمزدوفاةعلىأشار
لىرحل هةمسكنإ نهعلىشاهدوهذا.اآلل عددايما ههبالت لملوكوتألي

.اآللهةمسكنإلىانتقلأنهزعمماتوعندمامعهمقرنهإنهالساساسانيين،

كرتيرالزرادشتيالكاهننقش

أهوراكبيرهمفيهابمااآللهةلجميعأخلصأنهكرتيرعلىوياُلحظ
إلىانتقلواماتواعندماأنهموقالالساسانيينملوكبألوهيةيعتقدوأنهمزدا،
منوالقريبمنتوحيدكالمهفييوجدفال!!!!.اآللهةعرشأومسكن
قادهكرربلبعديد، هةبتعدداعت وهذا.مراتعدةللملوكوتأليههاآلل
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مئاتفيعليهوأكدوالشركالتعددعلىنصالذياألفستامعتمامايتوافق
لتيالصخريةالنقوشمعأيضاويتفقسابقا،بيناهكماالمواضع دونهاا

مدونهاألنكبيرةأهميةكرتيرولنقوش.سابقابيناهكماالساسانيينملوك
الساسانيينملوكحمايةتحتوكانزمانه،فيالمجوسيةعلماءكبيرهو

كانواكمااآللهةساللةمنوهمالبشرمنوآلهتهاوحراسهاالمجوسيةحماة
إلىقائمةتزالماورسميةقطعيةماديةأدلةهيكرتيرفنقوش.يزعمون

الساسانيةللدولةالرسميالدينوهيالمجوسيةبأنقطعاتشهدهذايومنا
نةهي قوموتعددشركديا يثالثنويةعلىت لتربيعوالتثل عدهوماوا ،ب

أنيعنيمما،أصالتعالىباهللاالعتقادعلىتقوموالتوحيديةوليست
الفـرسملـوكعناإلسـالميالعصرفيالفـرسرواهـاالـتيالروايـات

قطعامكذوبةرواياتهيباهللمؤمنينموحدينكانوابأنهمدولتهمورجال
اإلسالمعلىواعتدوا،أنفسهمإلىبهاوأساؤواودينهمتاريخهمبهاحرفوا

اإلسالمأنبدعوىفيه،بهاللطعنبهاتعلقوازائفةشبهاتألعدائهوأعطوا
تماما،ذلكخالفالحقيقةأنمع،-بعدفيماالزرادشتية-بالمجوسيةُمتأثر
أصـوالمنـهوأخــذتبـهالمتـأثرةهــي-الزرادشــتية-المجوســيةأنوهــي

.العكسوليسوتشريعات
إسالمية،وأسماءعباراتمنالرواياتتلكتضمنتهلمابالنسبةوأما
الفرسرواهاوالتي،"الُمصلى"و،"الحمدلة"و،"هللا"واسمكالبسملة،

تحريفاتمنأيضافهي،الساسانيينلملوكونسبوهااإلسالميالعصرفي
قوميةلغاياتالدينيتاريخهمألسلمةرواياتهمفيأدخلوها،الرواةهؤالء
هم شعوبيصراعهمفيودين لواالمسلمين،العربمعال هموليقو تم:ل أن

ناتفتخرون عليكمنفتخرفنحنواإلسالم؛المشرفة،والكعبةبالتوحيدعلي
.!!!!اإلسالميظهرأنوقبلقبلكمالكعبةإلىنحجمسلمينموحدينكنابأننا

قوميتهمفانتصروا ياتبتلكودينهموتاريخهمل قطعامكذوبةإنها.الروا
لقوميتهمتعصبهمأعماهمُمجرمينمحرفينكانواأنهمهؤالءعلىوتشهد
باطلةوهي.أنفسهمإلىوأساؤواتاريخهمفحرفواالحقيقة،قولعنودينهم

منوليستاإلسالممنهياإلسالميةوالمصطلحاتالعباراتتلكألن
نة هاأُدخلتالمجوسيةالديا عدفي لةسقوطب سانيةالدو يامالسا لةوق الدو

مجوساكانواالفرسألنوترصدإصرارسابقعنمكذوبةهي.اإلسالمية
بيناهكمابعدهوماوالتربيعوالتثليثبالثنويةيعتقدونالساسانيالعصرفي

العباراتوتلكجهة؛منتعالىباهللمؤمنينوالموحدينيكونواولمسابقا،
فيُكتبتالتيوالنصوصالنقوشفيأبدالهاوجودالاإلسالميةواألسماء
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همالفرسالرواةأنقطعايعنيوهذا.ثانيةجهةمنالساسانيالعصر
نسبوهاثم،اإلسالميالعصرفيتاريخهمفيالرواياتتلكأدخلواالذين
لى قوالهممنأنهاعلىالساسانيينالملوكإ لديني؛وتاريخهمأ فارتكبواا

.واإلسالموالعقلالعلمحقفيكبرىجريمةبذلك

هوالساسانيينالفرسدينأنذكرناهممايتبينالمبحثلهذاوختاما
ين قومد يث،الثنوية،علىي لتربيعوالتثل عده،وماوا يهيوجدوالب ف

يصحالبل.بعيدمنوالقريبمنتوحيدفيهوالأصال،باهللاالعتقاد
هللأصالفيهمكانوالتوحيدياديناالمجوسيالدينيكونأنيُمكنوال

خالق حدال هار،الوا نويدينألنهوالق يثيث وثنيشركيتربيعيتثل
ناقض مايت مانمعتما كن.وتوحيدهباهللاإلي فرسل لذينال أعماهما
لمالمسلمينالعربمعالشعوبيصراعهمفيودينهملقوميتهمتعصبهم

.ومجوسيتهملقوميتهمانتصاراتاريخهمتحريفوتعمدوابذلك،يبالوا

 :به وآمن المسيح عاصر بابك بن أردشير الملك بأن الزعم :رابعا
لغ فرسبالرواةالُمركبوالجهلاألعمىالتعصبب لذينال حرفواا

لىونسبوهاإلسالميالعصرفيتاريخهم فرسملوكإ أن،وأعيانهمال
حدوثومستحيلالبطالن،ظاهرخبراروىبعضهم فاده.ال رواهمام
ثانيالقرنمن)المجهولالمؤلف لرواةبعضعن،(الهجريال الفرسا

اردشيرإلىحواريهبعضمريمبنعيسىتوجيهمنكانماِذكر):فقال
فىكان:وقال.بهواإليمانجاللهجلهللاتوحيدالىيدعوهبابكانبن

الردشير،الُملكواستجماعالطوائفالملوكمنملكمريمبنعيسىمبعث
لهويلطفاليهينطلقانوأمرهالحواريين،بعضاردشيرالىعيسىفوجه
،الىفيدعوهاليهيصلحتّىاللطف،بغاية علىفانطلق.وتعالىتباركّ
علفاآلخرالجانبوفىطعامه،منهاجانبفىجونيةوفوقهله،حمار

لىفانتهى.المدائندخلحتّىحماره، ناءمنيلعبونصبيانا العظامأب
منحثوةمنهغالمكلجمعوقدبالتراب،يلعبونقعودوهماإلشراف،

الوجه،وضيءمنهمغالمإلىالشيخفنظر.بيدرشبيهفىوصيّرهاتراب،
واقبلالدور،تلكمندارباببحلقةحمارهفّشد.اردشيروزيرابنوكان

منأعظمبيدرهصارحتّىالتّراب،جمععلىيعينهفقعدالغالمذلكالى
الشيخ،بقصةفأخبرهابيه،الىالغالمفانطلق.الصبيانأولئكجميعبيادر

فقال.اقرانهجميعغلبتحتىالتراب،جمععلىايّاهمعونتهمنكانوما
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ذلكفىجالسوهوفأتاه.عندناالنزولالىفادعهاليه،انطلق:ابوهله
فانطلقبذلك،امرنيقدوالديفانعندناتنزلحتىانطلقلهفقالالمكان
واإلحسانبإكرامهالوزيروامرعندهواقامالوزيرعلىنزلحتىالشيخ

حزين،بصوتاالنجيلويقرأيصلي،قامالليلجنهاذاالشيخفكان.اليه
ذلكمنالوزيرفعجب.يصبححتىلهيضئسراجا،البيتفىلهويسرج

رسولانهفأخبرهقّصتك؟وماانت،ارضايةمنالشيخايها:لهوقال
لىمريمبنعيسىهللارسول يدعوهاردشير،ا لىل قال.التوحيدا لهف
االنجيــلمــنســوراعليــهوقــرألــه،فشــرحه!دينــكلــىاشــرح:الوزيــر

لزبور، ّالوزيرفآمن.ذلكله،وفسروا واإلكرام،الجاللذىوحدهبا
منيكونماأفرهمنألردشيرمركباواّن.ايمانهالناسجميععنوكتم

:وقالمدةذلكالوزيرفاستغنم.شديداغّمابذلكالملكفاغتّمنفق،المراكب
نهالملكايها شام،اهلمنشيخعلّينزلا نهيزعمال .الموتىيحييأ

ليأتينااليهبعثتلى،اذنتفان.ضيافتهلحقواحتملته.عليهذلكفأنكرت
أهلمنزلةأنزلناهواالذلك،علىقدرفان.المركبهذالنايحييانونسأله
يه،فبعث.عندهمالنستبريابعثالملكقالالكذب تاهمال قال.فا لهف
نفقوقد.حجةوالبيانبالالموتىاحياءادّعيتانّكالشيخايها:الوزير

يوم نا،فأحيهالملك،مراكبافضلكانمركبال قال!صادقاكنتانل
الملكفقام.بقدرتهوعّزّجلهللا،باذنلكماحييهحتّىاليه،بناقوموا:الشيخ

نهوسابور يراب لىوالوز مدّدوالمركباالصطبل،إ قالميّت،مت همف ل
فقولواشيئا،فاقولاناوأبدأ.اضالعهمنبضلعمنّاواحدكلليأخذ:الشيخ

رّباللّهم:فقالالشيخ،وبدأاضالعه،منبضلعمنهمكلفأخذ!اقولكما
ولمخلقهاابتدأتكماالدّابةهذهاحييتااّلوكلمتكروحكمريمبنعيسى

فلما.ناصيتهينفضرجليهعلىالمركبفقامبذلك،جميعاوتكلّموا.شيئاتك
أمرك؟فماشأن،لذوانكالشيخايّها:وقالمتعجبّا،بهتذلك،اردشيررأى

يهمريمبنعيسىهللارسولرسولانّهفاخبره يدعوهال لىل ،ا ّجلّ
وابنهالملكفآمن.االنجيلمنسوراعليهوقرأالدّينلهشرحثم.جالله
جنودهعظماءاليهجمعالملكواّن.اعلموهللايقال،مافىوالوزيرسابور

بنعيسىدينفىوالدخولالمجوسيةتركإلىفدعاهممرازبته،واشراف
:قال.ذلكالملكرأىفلما.وزيروالبرسامملكاردشيرال:فتنادوا.مريم
نفسهفيالذياسّرثم.دينكماستحكامكيفالنظربلوتكمانّماالقومايّها

فيهمالمعدلةوبّثاستدعىفيماالسيرةفأحسنووزيره،سابورابنهوكذلك
.)
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يةتلك:أقول فاتمنوهيقطعا،كذبالروا فرستحري تاريخهمال ل
مة لدينيعا نهوا ها.خاصةم قالبعضهماختلق لكإن:لي سانيالم السا

تلكأنوالحقيقة.مجوسيايكنولماإلسالمقبلُمسلماموحداكانأردشتير
مريمبنعيسىالمسيحهللانبيظهورإن:أوالألنه،قطعاباطلةالرواية

يه سالمعل بلكانال لزمنمنقرنينمنباكثراردشيرظهورق ألن.ا
الميالدي،األولالقرنمناألولىالسنةفيولد-السالمعليه–المسيح
بنعيسىيبعثفكيف.م241سنةتوفيوأردشير،سنةأربعينوعاش

نحوبعدإاليولدوالأصال،يولدلموهوأردشيرإلىاصحابهأحدمريم
.قطعاوباطلةمختلقةفالحكاية!!.؟؟المسيحبعدالزمنمنقرنين

الفرسرواةاختالقمنأنهاويثبتالروايةتلكزعميبطلومما:ثانيا
أوردناكثيرةأخباراروواأنهمهواإلسالميالعصرفيدينهمحرفواالذين
تذكرولم،باهلليؤمنانموحديّنكاناوابنهأردشيربأنزعمتمنهاطرفا
تلكبطالنعلىشاهدالتناقضوهذا.المجوسيةوأظهراذلكأخفياأنهما

ية، لتياألخرىواألخبارالروا نهاردشيرأنزعمتا ناواب موحديّنكا
.باهللمؤمنيّن

ويدعيانمجوسيينكاناسابوروابنهأردشيرمنكالأنهيوالحقيقة
ولو.باهللمؤمنيّنموحديّنيكوناولمالسابقالمبحثفيبيناهكمااأللوهية

بوةبالتوحيدمؤمناموحداسابوركان يهحياةفيالمسيحوبن أردشيرأب
الغلوإلىاألمربهوصلماملكاأصبحعندمافإنهوالده،معذلكوأخفى

وانهإلهابنإلهأنهيدعيأنإلىبلاآللهة،وتعددبالمجوسيةاالعتقادفي
والضاللالصريحالكفرفهذا.السابقالمبحثفيبيناهكمااآللهةسليل

يؤمنإنسانيقولهانيُمكنالالصريحوالجنون،الكبير،والغرورالُمبين
.وبالنبوةباهلل

السالمعليهمريمبنعيسىانهوأيضاالروايةتلكيُبطلمماإن:ثالثا
والالفرسالآخرشعبأيإلىيُرسلولمفقط،إسرائيلبنيإلىبُعث

ُمهُ):المسيحعنتعالىقولهبدليلالهنود،والالروم َواْلِحْكَمةَاْلِكتَاَبويُعَلِّ
نبِآيٍَةِجئْتُُكمقَْدأَنِّيإِْسَرائِيَلبَنِيإِلَىَوَرُسوالًَواإِلنِجيـــَلَوالتَّنْوَراةَ ّمِ

بُِّكْم َمثاَلًَوَجعَْلنَاهَُعلَْيِهأَْنعَْمنَاَعْبدٌإِالَّنُهَوإِْن)،و(49-48:عمرانآل()رَّن
بَنِي وعليهإسرائيل،لبنيإاليُرسللمفهو(.[59:الزخرف]إِْسَرائِيَللِّ
وبينبينهوالمسافةإسرائيل،بنيغيرإلىرسالتهبتوصيلمأمورغيرفهو
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سهامنباطلةفالقصة.أيضابعيدةأردشير ندرجأسا تحريفضمنوت
.ودينيةقوميةلغاياتومروعةبشعةبطريقةالدينيلتاريخهمالفرس

 :والشمس النار يعبدون يكونوا لم المجوس بأن الزعم : :خامسا
اإلسالميالعصرفيالناسبين-ومسلمونمجوس-الفرسالرواةأشاع

كــانواوإنمــاوالشــمسالنــاريعبــدونيكونــوالــماإلســالمقبــلالفــرسأن
شائعاكانأنهرغمبينهموأذاعوهذلكفعلوا.فقطويقدسونهمايعظمونهما

والنارالشمسيعبدونأنهمعصرهوفياإلسالمقبلالناسبينومعروفا
لك.عبُادهمافهممعا، لزعمذ ناها فرسرواةتب مةال هموالمجوسعا من

الناريعبدونالبأنهميقولون–الزرادشتيةباسم-اليومإلىوهمخاصة،
وعوراتهمومهازلهموضالالتهمألباطيلهمإخفاًءذلكأنكروا.الشمسوال

ياتهم، يةحركتهمضمنوجنون قاذالتحريف همتاريخهمإلن هذيبهماودين وت
.وأسلمتهما

بادةفبالنسبة نارلع قد،ال فرسرواةتمكنف العصرفيالمحرفينال
كتبوهاوعنهمالعلم،أهلمنكثيرإلىالُمحرفقولهمتوصيلمناإلسالم

يُعظمونالمجوسأنذكرالشهرستانيالمؤرخأنمثالمنهم.مصنفاتهمفي
.كلهاواألنوارالنيرانيُعظمونالمجوسأناليعقوبيالمؤرخوقال.النار
تأليههمسببهللنارالمجوسالفرستعظيمألنكذلك،ليستالحقيقةلكن

آلهةبينمنكبيرإلهعندهمفالنار.بهاانتفاعهمسببهوليسلها،وعبادتهم
قالــهمــاوتنفــيذلــكتثبــتالــتيواألدلــة.ألهورامــزداالمســاعدةالخــير

منجداكثيرةلتاريخهمالمحرفينالفرسعننقالواليعقوبيالشهرستاني
.التاريخومناألفستا
بتجداكثيرةنصوصتوجد-المقدسالمجوسكتاب-األفستافمن تُث
منهاويعبدونها،الناريؤلهون-بعدفيماالزرادشتيين-المجوسأنوتؤكد

من.األفستافيكثيراذلكتكرروقد.مزداأهوروابن،إلههيالنارأن
،مزداآهورايابنالنار،أيتهاأجلِكمن)):األفستافيزرادشتقولذلك
فاهيشتاأجلمن)):آخرموضعفيوقال.((1:12الياسنا)...

آشانارياأجلكمن))و،((2/4الياسنا-مزداأهوراابن-النار–واآلتار
من))و،((-2/12الياسنا–المقدسةآشاومعلممزداأهوراابنالمقدسة

،((–3/2الياسنا-مزداآهورايابن،النارأيتهاأنِتاسترضائِكأجل
)و قدم) ملبقربانوأت قدسكا يِكم هاإل نارأيت هورايابنال -مزداآ . . .

.-((7/14الياسنا
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ليعبدها،الحطببجمعالنارإلىيتقربكانزرادشتأناألفستاوذكر
منالعطرمع-الترنيمة-بالياشتاألحطابإلىأصلأنوأرغب)):فقال
وقدم((.3/21الياسنا–مزداآهورايابنالنارأيتهاأنِت،استرضائكاجل

نعلنها)):فقالالقربانلهاقدمعندما،عليهاالثناءفيوبالغللنارالقرابين
قربانكأجلمن،النيرانلكل،مزداآهورايابنالنار،أيتهالِكوبحاصة
أيتهالِكنقدمها))و،-((4/17الياسنا–وتمجيدكاسترضائكتقديرك،

وتمجيدكاسترضائك،تقديرك،قربانكأجلمن،مزداآهورايابنالنار،
فيالقرابينلهميقدمالذينزرادشتذكروعندما-((.4/23الياسنا–أنِت

فاالت هممنذكراالحت هورابين هوراوناروميثراوسراوش،مزدا،أ أ
كمامزداأهوراابننارمزداأهورابنارويعني((.9-4/1الياسنا)مزدا
أنهاعلىدامغدليلأيضالهاالقربانوتقديمهلهاومخاطابتهبيانه،سبق
شريرةأفعىهاجمتوأنها.العبادةويستحقأهوراعنمنفصلحيكائن
منالمعطرالحطبوأقدم)):بقولهوخاطبها-((.19/47،48:الياشتا))-
:أيضاوقال-((.7/2:الياسنا–مزداأهورايابنالنارأيتهااسترضائِكأجل

نار،مزداآهوراالخالقنعبد)) لتيالمقدسةالمياه،آهورامزدابنال ا
الذيالقمر،المتألقةالرشيقةاألحصنةذاتالمقدسةالشمس،مزداخلقها
((.16/4الياسنا–الماشيةبذرةيحمل

السعادةآهورامزدايابنالنار،أيتهاامنحيني)):بقولهأيضاوخاطبها
ولسانوالقداسةالحكمة،كبيراثراءكثيرة،كبيراوأرزاقاسروراوالغنى،
فوقيسموالذيالعلوبعدالروحألجلوالذكاءالعقلوامنحيني.مرهف

لتياألياديكلالنارتتفرس)):أيضاوقال-((.6/4الياسنا-النار تمتدا
عندئذ...الموحدةآشاحضرةفيللنارالحطبيجلبوالذي...نحوها
-((.62/8،9الياسنا-والوديعةالسعيدةالراضيةمزداآهورانارتباركه
تانيعندماآهورامزداياكمقدسعرفتك)):أيضاوقال ،فاهومانوأ

لى:هذاسؤالهعلىوإجابة لى:أجبت؟،عبادتكستوجهمنإ ،نارَكإ
:وقال-((.43/9الياسنا–القوةأملكمادمتسأفكربالحقلهاوأثناءتقديسي

كلمنأكثرلمساعدتناجبارةجهوداتكبدتالتيتلك،مزداأهورانار))
النارتسهر)):مزداأهورالسانعلىوقال-((.1/2الياسنا–أميشاسبينتات

–المرأةراحةعلىتسهركما-الحاملالكلبة–راحةعلىآهورامزداابن
-((.19/47،48:الياشتا-شريرةأفعىهاجمتوأنها.-((15/45:الفنديداد

واألفستاالمجوسيةفيالنارأناألفستيةالنصوصتلكمنواضح
واالستجابةالكونتصريففيوتتدخلومقدسةومعبودة،إلهابنإلههي
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رواياتاختلقواالذينالفرسزعمكماُمعظممخلوقمجردوليستلعُبادها
.ودينيةقوميةلغاياتودينهمتاريخهمبهاحرفوا

مامعوتتفقالساسانيالعصرإلىترجعالتيالتاريخيةالشواهدوأما
فيعاشالذيزخامشيحاالكرديالمؤرخذكرهمافمنهااألفستا،قاله

بأنأمرا}أصدربابكبنأردشيرالساسانيالملكبأنالساسانيالعصر
الطقوسمنكثيراوفرضوأدخل.{لآللهةتعظيماجديدةناربيوتتُبنى

.النارلعبادة
الملكأنذكرالساسانيالعصرفيالسرياننصارىأحدأنومنها
اعتنــققــدقادتــهأحــدكــونفــيشــكعنــدماالثــانيشــابورالساســاني
والقمر،النار،بينهامنذكرالكبرى،اآللهةيعبدبأنأمرهالنصرانية

.!!واهورامزدا
مجوسيموبدبينالساسانيالعصرفيجرتمناظرةفيوفي

وإنماالناريعبدونالوأصحابهأنهزعمالمجوسيأنمتنصر،وفارسي
عليهفرد.فقطواسطةمجردالنارأنبمعنىبواسطتها،هللايعبدون

فلم.إلهالنارأنعلىنصتاألفستامنفقراتعليهقَرأبأنالنصراني
الذيالمأزقمنتهربابالجوابوتالعب،صحيحاجواباالموبديجد
.فيهوقع

إلىاإلسالميالعصرمنذالمجوسفإنالشمسلعبادةبالنسبةوأما
واليُؤلهونهــاوالويقدســونهاالشــمسيعظمــونأنهــمزعمــواقــد،اليــوم

بدونها قد.يع مؤرخبذلكتأثرو بيال يُعظمونالفـرسأنفقـال،اليعقو
الفرسمنسمعه،قطعاباطلهذاوقوله.كلهاواألنواروالقمرالشمس

لذين ولمفصدقهمالناسبينتحريفاتهمونشرواودينهمتاريخهمحرفواا
لى.األمرمنيتأكد يوموإ باحثينمنكثيريزالماال لهبمايقولونال قا

بمـزاعمتــأثرايعبــدونها،والالشــمسيُقدســونالمجــوسبــأن،اليعقوبــي
هؤالء،زعمتبطلالتياألدلةوأما.وحديثاقديماالزرادشتيينالمجوس

.الساسانيوالتاريخاألفستامنكثيرةفهي

اآللهةألحدالشهرأياممنيومكليُكرسالمجوسيالتقويمأنمنها
والعشرينوالسابع،لميثراعشروالسادسللشمس،عشرالحادي))فاليوم

يُصلىمعبودةإلََهةاألفستافيوالشمس.طقوسهلهيوموكل،((للسماء
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مزداكأهورااآللهةكبارمعومذكورةومقرونةالقرابين،إليهاوتُقدملها
ماوميـثرا صوصومن.صحبتهمفـيوهـي،الخالـدينمنوغيره الن

مزداآهوراالخالقنعبد)):زرادشتقولالشمسبعبادةالمتعلقةاألفستية
المقدسةالشمس،مزداخلقهاالتيالمقدسةالمياه،آهورامزدابنالنار،

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

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

:الياشتاويقول.األفستازعمحسبباألالفالمقدرةاآللهةحتىلهوتقف
وللضياءللشمسيصليالذيالخالدين،والمقدسينلمازدايصليالذي))

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

ـدينبصــحبة ـثرا،األســخياءالخاـل ـعمـي ـوسـم ـيرةالطـق :الفيســبرد-الـخ
19/2.))-

لتيالتاريخيةالشواهدواما تتفقفهيالساني،العصرإلىتعودا
.ويؤلهونهاالشمسيعبدونكانواالمجوسبأناألفستاذكرهمامعتماما
ذكرالساسانيالعصرفيعاشالذيزخامشيحاالكرديالمؤرخأنمنها

فإنهلآللهةالناربيوتببناءأمربعدمابابكبنأردشيرالساسانيالملكأن
.الكلعنُمتميزاالعظيماإللهالشمستكريميكون}بأنأمر . وادخل.

.{.والنارالشمسعبادةفياألخرىالطقوسمنكثيراًوفرض
ثانيشابورالملكأنأيضاوذكر واستجوبالنصارىاضطهدعندماال

أحــدهموأمــر.فــأبواللشــمسبالســجوديــأمرهمكــانوعــذبهمبعضــهم
.فقتلهفأبىالشمسباإللهباالعتراف

){م457-438}الثــانييــزدجردالساســانيالملــكوكـان يُقســم)
أوثالثيُكررهوثم...بأشعتهالدنيايُنيرالذياألعلىاإللهبالشمس

دولتهنصارىأَجبرأيامهوفي((.بالشمسالصريحالقسممراتأربع
.للشمسعبادتهمبإظهاردينهمتركعلى

شابورالساسانيالملكأنذكرالسرياننصارىأحدأنومنها
يعبدبأنأمرهالنصرانيةاعتنققدقادتهأحدكونفيشكعندماالثاني
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.ميثرااإللهوهيالشمسمزدا،ووأهوراالقمر،:منهاالكبرى،اآللهة
أيامفيالزرادشتيةديناألرمينيةالنصرانيةالمصادربعضووصفت

قرنمنتصففيالساسانيين نهالميالديالخامسال قومدينبأ علىي
ـادة ـادةوعـلـىواألرضــية،الســمويةاآللهــةعـب الطبيعــة،عناصــرعـب

.والناروالهواء،والقمر،كالشمس،

فيالفرسأن،للشكمجااليدعالوبما،وضوحبكليتبينوبذلك
ناريُؤلهونكانواالساسانيالعصر لرواةلكن.ويعبدونهماوالشمسال ا
أنالناسبينونشرواالدينيتاريخهمحرفوااإلسالميالعصرفيالفرس

قوميةلغاياتذلكفعلوا.يعبدونهماوالوالشمسالناريعظمونالمجوس
.المسلمينالعربمعالشعوبيصراعهمفيودينية

  :المسلمين في وتطعنان المجوس عن تدافعان ُمختلقتان رسالتان:سادسا
العصرفيمجوسكتبهماالمعلوماتية،الشبكةفيرسالتيّنعلىعثرُت
ترجمتاثم،الفهلويةالفارسيةباللغةُكتبتا.نشروهماالذينحسباإلسالمي

علىوال،أصلهماعلىأعثرولم.العربيةاللغةإلىثم،الكرديةاللغةإلى
منسوبةاألولىالرسالة.كتابتهماسنةوالصحتهمامدىفيالمختصينقول
الساسانيالملكردوالثانية.-عنههللارضي-الخطاببنعمرالخليفةإلى

رسالتانأنهماتأكدُتفيهمانظريوبعد.عمررسالةعلىالثالثيزدجرد
صــراعهمفــيودينهــملتــاريخهمالمتعصــبونالمجــوسالفــرساختلقهمــا
ندرجانوهماجهة،منالمسلمينالعربمعالشعوبي تحريفضمني

.أخرىجهةمنالدينيلتاريخهمالفرس

الملكالىالخطاببنعمررسالة):نصهافهذااألولىللرسالةبالنسبة
:اإلسالمالىيدعوهفيهاالثالث،يزدگردالساساني

المسلمينخليفةالخطاببنعمر:من
الثالثيزدگرد:الى

حالةفيإاللشعبكولكجيداًمستقبالًأرىالأنا:يزدگردفارسشاه"
نصفتحكمونكنتماألوقاتمنوقتفي.البيعةبتقديمإقتراحيقبولك
كافةفيجيشكإنهزملقدحكمكم؟إختفىكيفاآلنولكنالمعروف،العالم

بِعبادةإبدأ.للنجاةسبيالًلكأقدم.بالفناءعليهمحكومشعبكوأنالجبهات
لذيوحدههللاعبادةاألحد،الواحدهللا نأتي.الكونفيشيءكلخلقا



39

إعطي.النارعبادةأترْك.الحقيقياإللههوإنهالعالم،الىوإليكمبِرسالته
واالنضمامخاطئةعبادةهيالتيالنارعبادةعنبالتوقفلشعبكأوامر

تعبد.الكونخالقالحقيقي،اإللهتعبد.الحقيقةإلىاالنضمامخاللمنإلينا
والعبادةالوثنيةالطرقجميعأترْك.للخالصكطريقاإلسالموتقبلهللا

قاءالوحيدالسبيلهوهذا.لككُمنقذاإلسالموتقبّْلالخاطئة قيدعلىللب
هذايُطلقالعربكان)العجمخيرتريدإذا.للفرسالسالموتوفيرالحياة
.اإلسالمستختارفأنك،(وأخرسغبي)تعنيكنيةوهوالفرسعلىاللقب
."الوحيدالسبيلهيالبيعة

التوقيع
المسلمينخليفة

الخطابعمربن
.(العربيةالىالفارسيةمنييكاكهمهدي:ترجمة

بعدمامقاسهمعلىالمجوسالفرساختلقهامكذوبةرسالةإنها:أقول
:اآلتيةواألدلةالشواهدبدليلالمسلمين،دولةوقامتدولتهمسقطت
ثريوجدال:أوال تواريخكتبفيالمزعومتينللرسالتينأ لتراجمال وا

قويشاهدوهذااإلسالمية،مصادرنامنغيرهافيوالواألدبوالفتوح
وأهلــه،اإلســالمفــيللطعــنالمجــوسالفــرساختــالقمــنأنهمــاعلــى

رضي–الخطاببنعمرالخليفةأنتذكرولم.ودينهملقومهمواالنتصار
أنذكرتوإنماالثالث،يزدجردالفرسملكإلىرسالةأرسل-عنههللا

إلىيرسلأنالقادسيةقبلوقاصأبيبنسعدقائدهأمرالخطاببنعمر
لىيدعوهيزدجرد يهفأرسل،اإلسالمإ بنالنعمانبينهممنجماعةإل
خاطبوهيزدجردإلىوصلوا،وعندمااألسديزراربنوالمغيرةمقرن،
هملهقالوهومماكالمهميُترجمالترجمانوكان ينخيروهأن اإلسالم،ب

ذلكمنواضح.بالقتلوهددهمالدعوةورفضفغضبوالقتال،والجزية،
لىفيهايدعوهرسالةيرسللمالخطاببنعمرأن أنوال،اإلسالمإ

ماقبولرفضوإنماأخرى،برسالةالمزعومةالرسالةعلىرديزدجرد
يهدعوه ية.بالقتلوهددهمإل لهماوجودالالمزعومتينالرسالتينفحكا
إرسالخبرحفظتكمامصادرنالحفظتهماوُجدتاولومصادرنا،فيأصال
.اإلسالمإلىيدعونهيزدجردإلىجماعةوقاصأبيبنسعد
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مكذوبةرسالةيزدجردإلىعمررسالةحكايةأنعلىيدلمماإن:ثانيا
مكتبوبةأرسلهاالخطاببنعمرأنزعمتأنهاأنهوالمجوساختلقها
بنعمرالألنهشك،بالباطلوهذا.الثالثيزدجردإلىالفارسيةباللغة

أنهكما.يزدجردإلىمكتوبةرسالةأرسلوقاصأبيبنسعدوالالخطاب
يكتبونكانواأنهمصحابتهوالوالسالمالصالةعليهالنبيعادةمنليس

إلىتصلوعندمابالعربيةيكتبونهاكانواوإنماالعربية،اللغةبغيررسائلهم
نبيرسائلمعحدثكمالهتُترجمصاحبها لىال فرسملكإ لرومال وا
كانمعهتكلمعندمايزدجردإلىسعدأرسلهالذيالوفدأنكما.وغيرهما
الـدعوةالثالـثيـزدجردفرفضالجهتيـن،منيُترجمحاضراالترجمان

والأرسلتا،الرسالتانفال.برسالةسعددعوةعلىيردولمبالقتلوهددهم
.العربيةوالالفارسيةباللغةُكتبتا

فيللطعنالمجوسالفرساختلقهاالرسالةتلكأنعلىيدلمماإن:ثالثا
همهـووالمسـلميناإلسـالم أنالمزعومةعمررسـالةفييـذكروالـمأن

إنهـم.والقتــالوالجزيــةاإلســالمبيــنورعيتــهيــزدجردخــيرواالمســلمين
التيالجماعةألن.قطعاذلكخالفالثابتأنمعالجزية،منهاأسقطوا
بينخيروهالثالثيزدجردإلىعنههللارضيوقاصأبيبنسعدأرسلها

.بالقتلوهددهمالدعوةورفضفغضبوالقتال،والجزية،اإلسالم،
الجزية،خيارإسقاطتعمدواالمجوسالفرسأنذلكمنواضح

قوا ينالمكذوبةرسالتهمفيوأب تالأواإلسالمخياريب لوا.الق لكفع ذ
المسلمينغيرعلىدينهمفرضوابأنهمالمسلمينفيوطعناللحقيقةتحريفا
الجزيةبينيُخيروهمولمالقتال،أوأديانهمتركعلىوأجبروهمبالقوة

والمسلمين،اإلسالمفيللطعنقصدا،الجزية،أغفلواإنهم.بدينهمالتمسك
إنيُمكنهـمالمســلمونعليهـميتغلــبعنــدماالكفــارأنتعـنيالجزيــةألن

إنأموالهمعلىيُحافظواوأنأديانهمعلىيبقواأنوالقتالاإلسالمرفضوا
للباطلالمتعصبينالمحرفينالفرسهؤالءلكن.للمسلمينالجزيةدفعواهم

وتاريخاشرعاالثابتأنمعالمزعومة،الرسالةمنالجزيةخيارأسقطوا
والسالمالصالةعليهالنبيأنالمعروفمنأنهوذلك.تماماذلكخالف
علىالجزيةفرضواالصحابةوأنهجر،مجوسعلىالجزيةفرض
.الساسانيةالدولةأسقطواعندماالفرس

منهيالخطاببنلعمرالمنسوبةالرسالةأنعلىيشهدمماإن:رابعا
معكالمهبدأالخطابابنأنزعمتأنها،لهوليستالمجوساختالق

أنا):بقولهثانيا،بهاختمهثمأوال،البيعةعليهعرضبأنالثالثيزدجرد
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البيعةبتقديماقتراحيقبولكحالةفيإاللشعبكولكجيداًمستقبالًأرىال
والالمسلمينخليفةيقولهالعرضإنه.(.الوحيدالسبيلهيالبيعة...

المحاربعلىيُعرضأنيصحالأمرألنه.وقادتهمعلمائهممنغيره
الجزية،وبينبينهوالتخييراإلسالم،بعرضأواليتعلقاألمروإنماالكافر،

إلىونسبوهاالرسالةاختلقواالذينلكن.البيعةعرضوليس،القتالأو
مكانهماووضعوا،السالموالالبسملةفيهايذكروالمالخطاببنعمر

الدنياوراءيجرونبأنهموخليفتهمالمسلمينإلىلإلساءةبالبيعة،المطالبة
.ساميةومبادئوأخالقدينأصحابوليسوا

المزعومــةالرســالةتلــكأنعلــىيــدلممــاإن:-خامســا-وأخــيرا
ضي–عمرالخليفـةإلـىالمنسـوبة الفـرساختـالقمنهـي-عنـههللار
يزدجردرسالةأنمع-والسالم،البسملةمنتماماخاليةأنهاالمجوس

عليهكانلمامخالفوهذا-بأهورامزداالبسملةتضمنتقدالمزعومة
رسائلهميبدؤونكانوافقد.بعدهمنوالخلفاءوالسالمالصالةعليهالنبي

الهدىاتبعمنعلىوبالسالم،المسلمعلىعليكمبالسالمثم،بالبسملة
كسرىإلىوالسالمالصالةعليهالنبيرسالةمثالذلكمن.الكفارعلى
إلىهللارسولمحمدمنالرحيمالرحمنهللابسم):نصهاهذاالفرسملك

أنوشهدورسولهباهللوآمنالهدىاتبعمنعلىسالمفارسعظيمكسرى
تسلمأسلمحياكانمنلينذركافةالناسإلىهللارسولوأنىهللاإالإلهال

الرسالةفيوالسالمالبسملةورودفعدم.(المجوسإثمفعليكأبيتفإن
مرالمنسـوبة ماتمنهـوعنـه،هللارضـيلع هاعال لـهلإلسـاءةاختالق

.سالمأهلوليسواوبغيظلمأهلبأنهموللمسلمين

األولى،الرسالةعلىرداالثالثليزدجردالمنسوبةالثانيةالرسالةوأما
.الحكمةوالحياةخالق"مزداآهورا"بإسم)":نصهافهذا

نَت نككتبترسالتكفيأ لىإرشادناتريدأ أنبدون(أكبرهللا)ربكا
جالسأنكالموضوعفيالعجيب.نعبدومانحننكونَمنحقيقةتعرف

مستوىهو(تفكيرك)فهمكمستوىأّنحينفيالعربخالفةكرسيعلى
مثلهولنابالنسبة(تفكيرك)فهمكمستوىإّن.العواممنعربيأيفهم

تدعونيأنت!ُعمريا.عليهمالُمشفَقالعربيةالقبائلرؤساءفهممستوى
السنينآالفمنذالفرسأنتعرفأندونمناألحدالواحدإلهعبادةالى

العُرف.مراتخمساليومفيِلربّهمويسجدوناألحدالواحدإلهيعبدون
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ُصنّاعمننحنكناعندما.عديدةسنواتمنذالفرسحياةمنجزءوالفن
عادات سنالفضيلةال يةوحامليالضيافةوُح كير)را قولالحسن،التف ال
يكنلمألنهوالحشراتالسحليةتأكلونأنتمكنتم،(الحسنالفعلالحسن،

يحترمونالالعربإن.البريئاتبناتكمتدفنونوكنتمغيرها،تاكلونمالكم
سان، تماإلن لرب،مخلوقاتتذبحونأن كمحتّىبلا األسرىتذبحونأن
تدون ساءعلىوتع تدفنونالن ناتكمو تمأحياًءب فل،طرققّطاعوأن القوا

نرفضإننا.حجرمنقلبكمإن.الناسأموالوتغتصبونوتغنمونتقتلون
ًلناتجدواأنلكمكيف.الجنونيةالتصرفاتهذهكل بكلتقومونوأنتمإلها
ونورالخالقحبنرىنحن!للنارأسجدالبأنليتقولأنت.الجرائمهذه

ناروهجفيالشمس نارالنوران.ال ناوال الحقيقةشعاعنرىأنتجعالن
لطفاءنكونأنفيويساعدنالينّورهاالخالقإلىقلوبنانمنحوأنوالحق

آهورا)هوربناإّن.األبدالىقلوبنافيالحبيدومكينستنيروبعضنامع
.مثلكملسنانحنولكن،(أكبرهللا)وسميتوهعرفتموهاآلنأنتمالذي(مزدا
منذ.األرضعلىالمحبةونطّورننشرنحن.البشربينالحبنطّورنحن
نحترمالوقتنفسوفيوعاداتناثقافتنابتطويرنقومونحنالسنينآالف

فاتعادات كمغيرنا،وثقا تمولكن سمأن علىتنهبونوتُدّمرون(هللا)بإ
تخلقوناإللهوبإسموالجوع،بالفقروتأتونغيرناوتقتلونتقتلوننااألرض،
وبالتخريبيأمركموهل.بالقتل؟يأمركماإللههذاأّنهل.والفقرالرعب
تمهل.النهب؟ التصرفاتهذهبكلبإسمهتقومون،(هللا)اإللهتبعيةأن

شينة؟ سمهأوالم لةالصحراءمنهربتمبا غزواتكمطريقوعنالقاح
ًتعطونسيوفكمورؤس .ثقافتنالناالسنينآالفمنذنحنهللا؟ِلمحبةدروسا

وقتلكموإعتداءاتكمغزواتكمطريقعنإياهتُعلّمونناسوفالذيمالناقل
غيرهم؟يعلّموابِدورهمهمكيللمسلمينعلّمتموهالذيما؟(أكبرهللا)باسم

لذيما موها تمتعلّمت موناآلنتأتونكيأن طريقعنغيركمبهوتعلّ
اآلن.جيشكمأمامانهزمقداآلنجيشنا…األسفكلاألسفمع؟اإلكراه

خاللمنإليناجاءالذياإللهلهذايسجدواأن(مواطنينا)الناسعلىيجب
قترح.العربسيوف يكأ لىوترجعواجيشكتجمعانعل صحرائك،إ
الخوفغيرثقافةفيهتوجدالالذيالمكانفيه،تعيشونكنتمالذيالمكان

هو)(قمقموك)يأكلونوالقبائلتحكمهالذيالمكان،(جهنمنار)النارمن
جيشكيعيشأنأقبلالأنا(.الصحراءفيتعيشالتيالحشراتمننوع
الوالنهب،القتللغرضبهمأتيَتالذينالعربالناس.الخيّرةبالدنافي

اإلجراميةتصرفاتكمأُترْك(.هللا)باسماألعمالبهذهيقومواانمنهمتقبل
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بذوريزرعونإنهم.الضيافةويحسنوناالعتذاريقبلونهناالناسألن
تقتربواوالالصحارىفيتبقواانمنكأطلبأنا.يذهبونأينماالصداقة

."وهمجيةرهيبةمعتقداتكألّنالحضاريةالمدنمن
.الثالثيزجرد

كانِلرسالة(الثالثيزدغرد)الساسانيالملكجوابالرسالةهذه:مالحظة
وقبلالقادسيةمعركةبعدإليهالمسلمينخليفةالخطاببنعمربهابعثقد

هذه،الساسانيالملكورسالةالخطاببنعمررسالة)النهاوندمعركة
الئقةغيرعباراتوجودمنبالرغم(.لندنمتحففيموجودتانكالهما

هو،كماالصحيحالتاريخكتابةتستوجبالعلميةاألمانةأنإالالرسالة،في
الترجمةتكونأنيجبأنهكما.منهجانبعلىالتسترأوتحريفدون

ًتتطابقأمينة، .األصليالنصمعتماما
الكورديةالىالفارسيةمن(گوراننبز)ترجمة

.(.العربيةالىالكورديةمن(كمالهاوڕێ)ترجمة

ذهبتبعدمااإلسالميالعصرفيالمجوساختلقهارسالةإنها:أقول
كذباوملؤوهاودينهمتاريخهمبهاوحرفوامقاسهمعلىاختلقوها.دولتهم

مملوؤةرسالةإنها.الخطاببنعمروخليفتهموالمسلميناإلسالمعلى
ودينهموتاريخهمللمجوسانتصاراوالتحريفوالحقدوالتعصبباألكاذيب

هةمنومملـوءة.واإلسـالموالعلـمالحــقحسـابعلـى بالتبـاهيأخــرىج
قبلمسلمينوحتىبلموحدينكانواالفرسبأنالكاذبواالفتخارالزائف
تحريفاتهممنكثيراالمجوسالفرسفيهاجمعرسالةوهي.اإلسالمظهور

كاذيبهم لتيوأ فييتوسعومن،ودينهمتاريخهمبهاوحرفوااختلقوهاا
قدها يانن لةزيفهاوب لفقدنفسهسيجدالعلميةباألد باأ ماكتا تهقائ .بذا

تلكتضمنتهمالكلمفصلنقضهوعمومهفيهذاكتابناأنوالحقيقة
بهتمسكاللباطلأعمىوتعصبوتحريفاتوأباطيلأكاذيبمنالرسالة
معهناونحن.الحقوالدينوالعلمللحقيقةورفضابه،وافتخاراإليهودعوة
والمعطياتباألدلةمركزموجزبنقدسننقضهاالرسالةتلكبطالنظهور
:اآلتية

المصــادرفــيذكــرلهــاواللهــا،أصــلالرســالةإنهــا:أوالمنهــا
وفياإلسالمية،المصادرفيصدىلهالكانصحيحةكانتاإلسالمية،ولو

.الفصلهذافيذكرناهاكالتيمصادرناإلىتسللتالتيالفارسيةالروايات
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الفرس،معظمأسلمبعدماالمجوساختلقهامتأخرةرسالةأنهاوالظاهر
اإلسالميالعصرفيظروفهمحسبوكيفوهاالمجوسيةغيرواوبعدما

الفرساختالقمنأنهاعلىقويشاهدوهذا.الزرادشتيةمنهاوابتدعوا
لذينالمجوس همتاريخهمحرفواا علىوحقداللمجوسيةانتصاراودين

.وأهلهاإلسالم

لغاياتالمجوساختلقهامكذوبةالرسالةتلكأنعلىيدلمماإن:ثانيا
ية ية،قوم هاهيودين فرسأنزعمتأن بلال موحـدينكانوااإلسالمق

أنالثابتألنشك،بالباطلزعموزعمقطعا،كذبوهذاباهلل،يؤمنون
وكانواااللهة،عشراتإلىتربيعيينتثليثيينثنويينمجوساكانواالفرس
يعبدونوكانوابلالطبيعة،مظاهرمنوغيرهماوالشمسالناريعبدون
زعمواعندماوالناسهللاعلىوكذبواوتكبرواتجبرواالذينأيضاملوكهم

.سابقابيناهكماالتوحيدوالهللايعرفواولماآللهة،وأبناءآلهةأنهم

ثا شواهدمنإن:ثال لتيالتاريخيةال ينا لكأنتب هاالرسالةت اختلق
كانوااإلسالمقبلالفرسأنزعمتأنها،اإلسالمالعصرفيالمجوس
حتراموسالم،وخيروصدقعدلأصحاب ألهلواإلنسانلحقوقوا
عليهالغالباإلسالمقبلالفرستاريخألن،قطعاباطلزعموهذا.األديان

معأنواعهبكلظلموتاريخ،وتدمير،ونهبواحتاللتوسعتاريخأنه
العقائدفياالنحرافبينجمعواإنهم.األخرىالشعوبومعجلدتهمأبناء

التاريخكتببطونتحويهاجداكثيرةذلكعلىوالشواهد.معاوالسلوك
القبليةالروحعلىيقومكانالمجوسيالفارسيالمجتمعأنمنها.واألديان
بينالظلموكان.االجتماعيةالفئاتبينالهوةواتساعالصارمة،والطبقية
ياء سوةظاهراوالضعفاءاألقو لىهذا.ووحشيةبق نبإ لىجا عاداتإ ال
مقدسشرابأنهبدعوىالخمورشربككثرةللمجتمعوالُمفسدةالقبيحة
.تأليههإلىاألمربهموصلأيضا،بلاآللهةشرابومنالهاومايسمونه
بأمهاتهميتزوجونفكانواكبير،بشكلبينهمبالمحارمزواجانتشاروكذلك
.الحقاسنبينهكماوأخواتهموخاالتهموبناتهم

ـيالنصــارىاضــطهدواالمجــوسالـفـرسأنأيضــاومنهــا دولتهــمـف
دامتبعضهاأيضا،طويلةمدداودامتكثيرة،فتراتفيمروعااضطهادا

تركعلىيُجبرونهموكانوا.اآلالفعشراتمنهموقتلوا.سنةأربعيننحو
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بهاعترفاالضطهادوهذا.سابقابيناهكماوالشمسالناروعبادةتثليثهم
بهقامبمابافتخاربهاعترف.نقوشهفيكرتيرالمجوسكهنةكبيرحتى
منذوأسفيحزنيعنأعلنتكارتروإنّي):قولهمنهاالفرسوملوكهو

فيمزدهرةوالمجوسيّةالنّيرانفجعلتولروحي،والملوكلآللهةالبداية
أهريمانعقائدبطردوقمت )Aniran( " أنيران"مملكةوفيفارسمملكة

والبراهمــانوالبــوذيّيناليهــودعلــىوانتصــرُتالمملكــة،مــنوالّشياطين
نحــوعلــىيــذكرثــم"ووالمــانويّينوالمنــدائيّينوالمســيحيّينوالنّصــارى

تفاصيلوعن((....األول شابورعليهاأستولىالتيوالمدنالبالداالفتخار
.مثالأنظرالسسانيةالدولةفيلالضطهادالنصارىتعرض

ماإن:رابعـا هاهـوالرسـالة،لتلـكالمجــوساختـالقعلـىيـدلم أن
أجلمنكانتبأنهاووصفتها،اإلسالميةالفتوحاتعلىافتراءاتتضمنت

شرعاالثابتألنقطعا،باطلةالمزاعمهذهوكل.والتوسعوالقتلالنهب
،ونشرهلإلسالمالدعوةأجلمنكانتاإلسالميةالفتوحاتأنوتاريخا

هدفهايكنولم،بالقوةنشرهتعوقالتيالحواجزإزاحةمنالبدفكان
القتالأواإلسالمبينالفرسيخيّروالمالمسلمينأنبدليل.والنهبالقتل
علىالحفاظيُمكنهموبالجزية.أيضاالجزيةعليهمعرضواوإنمافقط،
بالمقارنةجداقليلةسنويايدفعونهاالتيوالجزية،وطوائفهموأموالهمدينهم

حكمظلفيوحريةورخاءأمنمنبهويتمتعونعليهيحافظونماإلى
بلزعموا،كماتكنلمالمسلمينفتوحاتأنأيضاذلكومن.المسلمين

بينوخيروهماإلسالم،علىالناسيُجبرواولموبحقجدا،نظيفةكانت
.الجزيةأواإلسالم،أوالقتال،أواإلسالم

لكيكذبومما قوانصفهمأوالفرسمعظمأنأيضاالمزاعمت علىب
فييدخلواولمبالدهم،المسلمونفتحبعدماالزمنمنقرنمنأكثردينهم

لم،اإلسالم جبرهمو قهعلىالمسلموني بتومن.اعتنا أنتاريخياالثا
الثانيالقرنمنالثانيالنصففيكثيرةبثوراتقامواالمجوسالفرس

الزندقةحركةتزعمواالذينوهم،العباسيةالدولةضدبعدهوماالهجري
وفي.منهماللتخلصوالمسلميناإلسالمضدأساساموجهةوكانتأيضا،

ثم.األقلعلىمجوسانصفهمأوالفرسأكثريزالماكانالعصرهذا
وهممجوسابقوامنهمقليلإالتدريجيااإلسالماعتنقواثوراتهمفشلتبعدما
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بالزرادشتيينأيضاهموتسمواالزرادشتية،وسموهاالمجوسيةورثواالذين
.الحقاسنبينهكما

لكأنعلىيدلمماإن:-خامسا-أخيرا هاالرسالةت فرساختلق ال
يصلونكانواالفرسأنزعمتأنهاوتاريخهمدينهمحرفواالذينالمجوس

المجوسأنكزعمهاقطعاباطلوهذا.كالمسلمينأوقاتخمساإلسالمقبل
يُصلونكانواوالباهلل،يؤمنونيكونوالمإنهم.باهلليؤمنونموحدينكانوا
مزدا،أهورارأسهاعلىكثيرةآلهةيعبدونكانواوإنما،صلواتخمس

تا، يثراوأناهي الشمسمواضعحسبأوقاتثالثيُصلونوكانوا،وم
كبدفيالشمستكونعندماالنهارومنتصفالشروق،:وهياألساسية،

أمإسالميةصالةهذهفهل.والشمسالناريعبدونوفيهاالغروبثمالسماء،
هللابحولالثالثالفصلفيالحقاسنفصلهالموضوعوهذا.!!مجوسية؟؟

.تعالى

ينوبذلك سابقتينالرسالتينأنبجالء،يتب اختلقهمارسالتانهماال
ثــمحقيقيتيّن،رســالتيّنوليســتااإلســالمي،العصــرفــيالمجــوسالفــرس

لىنسبوهما فةإ لثيزدجردوملكهمالخطاببنعمرالمسلمينخلي الثا
ًودينهم،لقوميتهمانتصارا .والمسلميناإلسالمفيوطعنا

هاًء هذاوإن ستنتج-األول-الفصلل فيذكرناهماأظهر:أوالمنهيُ
فيالدينيالساسانيلتاريخهمالفرستحريفظاهرةأنالسابقة،المباحث
ظاهرةكانتوإنما؛محدودةاستثنائيةظاهرةتكنلماإلسالميالعصر

لقوميتهمانتصارابينهممتجذرةوقاعدةومكانا،زمانااالنتشارواسعةعامة
كثيرةرواياتفاختلقواودينهم،تاريخهمتحريففيانطلقواومنها.ودينهم

حرفواوبها،وشرائعهوأخالقهاإلسالمعقائدمنكثيراوضمنوهاجدا
لتطويرهــاالمجوســيةســيُحّرفونوبــه،وتهذيبــهإلنقــاذهالــدينيتــاريخهم
إسالميةوتطعيماتمجوسيةبأصولالزرادشتيةيبتدعونومنهاوأسلمتها

.الحقاسيتبينكما
الفرستحريفبهاأثبتناالتيالكثيرةوالشواهداألدلةمنتبين:ثانيا
تاريخهم قةالساسانيل قاذهومروعةبشعةبطري نهوأسلمتهإلن يوجدالأ

وأظهروهاإلسالميالعصرفيعقائدهمعنكتبوهمابينتطابقوالتوافق
جهةمنالعقائدتلكعناألفستافيُمدّونهوماوبيّنجهة؛منللناس
ونشروهحرفوهاالتيبمروياتهميتعلقفيماوجدناهاألمرونفس.أخرى
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الساساننيننقوشفيعنهاموجودهوماوبين،عقائدهمعنالناسبين
اختلقوهاالتيرواياتهمأنمنهافتبين.عصرهمفيالمكتوبةوالنصوص

ئدهمعن فقالعقا ئدمعتتوا ئدمعوالاألفستا،عقا لتيالعقا هاا حفظت
مجوس-الفرسأنقطعايعنيالذياألمر.الساسانيةوالنصوصالنقوش

لذينهم-ومسلمين فيالمدونةعقائدهملتحريفالرواياتتلكاختلقواا
.باطلةأصالهيوالتيوالنقوش،األفستا
دينانصرواأنهمالدينيلتاريخهمالفرستحريفعنقلناهماأظهر:ثالثا
فيالمدونةوالنصوصوالنقوشاألفستامنأوردناهمابدليلأصال،باطال

والتحريفبالكذبوثنياشركياثنويادينانصرواإنهم.الساسانيالعصر
غش همولـموالخـداع،وال وتشـريعاتوأخـالقعقائـدمنأخـذوهماينفع

لدينيتاريخهموتجميلوتهذيبلترقيعإسالمية سانيالعصرفيا .السا
يثنلمانهوذلك.المجوسمنالكريمالقرآنموقفصدقذلكمنفتبين
وإنما،الصالحوالعملاألخرواليومباهللاإليمانأهلمنجعلهموالعليهم
ينمنيذكرهملمعندماوقزمهموحذرهمذمهم هلب قولهفيالكتابأ
عالى ابِئِيَنَوالنَّنَصاَرىَهادُواَْوالَّنِذيَنآَمنُواْالَّنِذيَنإِنَّن):ت ِآَمَنَمْنَوالصَّن َّن بِا
ًَوَعِمَلاآلِخِرَواْليَْوِم ُهْمَوالََعلَْيِهْمَخْوٌفَوالََربِِّهْمِعندَأَْجُرُهْمفَلَُهْمَصاِلحا

قرة]يَْحَزنُوَن يدتهمووصفوهددهموحذرهمونهاهم(.[62:الب عق
َُوقَاَل):قــالعنــدما فَإيَّناَيَواِحدٌإِلــهٌُهَوإِنَّنَمااثْنَْيِنإِلـــَهْيِنتَتَّنِخذُواْالَّ

القرآنفيواحدةمرةذكرهمعندماوقزمهم.([51:النحل]فَاْرَهبُوِن
َهادُواَوالَّنِذيَنآَمنُواالَّنِذيَنإِنَّن):تعالىقولهفيأخرى،فرقمعباسمهم

ابِئِيَن َإِنَّنأَْشَرُكواَوالَّنِذيَنَواْلَمُجوَسَوالنَّنَصاَرىَوالصَّن يَْوَمبَْينَُهْميَْفِصُلَّن
َإِنَّناْلِقيَاَمِة إليهموأشاروأغفلهم(.[17:الحج]َشِهيدٌَشْيٍءُكّلَِعلَىَّن

لم):تعالىقولهفيباالسمالبالتضمن وُمُغِلبَِتا لرُّر اأْلَْرِضأَْدنَىفِيا
ِِسنِيَنبِْضعِفِيَسيَْغِلبُوَنَغلَبِِهْمبَْعِدِمْنَوُهْم َّن بَْعدَُوِمْنقَْبُلِمْناأْلَْمُرِ

ِبِنَْصِراْلُمْؤِمنُوَنيَْفَرُحَويَْوَمئٍِذ ِحيُماْلعَِزيُزَوُهَويََشاُءَمْنيَْنُصُرَّن لرَّن (ا
تاريخهمحرفواالذينللمجوسالصحيحالتاريخهوذلك.[5-1:الروم]

الكريمالقرآنذكرهالذيوهذا.اإلسالميالعصرفيالزرادشتيةوابتدعوا
والنصوصاألثريةاألدلةصدقتهوقدقطعا،الصحيحهوالمجوسعن
.الساسانيينعصرإلىالهجريالثانيالقرنقبلكتبتالتي

التي-ومسلمينمجوس–الفرسرواياتمنذكرناهمماتبين:رابعا
أنهماإلسالمقبلالدينيتاريخهمبهاوحرفوااإلسالميالعصرفياختلقوها

قوا حاحق قفوتغييراإلسالميةالمصادرغزوفيكبيرانجا معظمموا
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يؤمنونالمجوسأنكتبهمفييذكرونفأصبحوا.المجوسيةمنالمسلمين
ـاهلل ـه،ويُؤمنونـب ـاء،ويوحدوـن عليهــمويثـنـوناألخــروي،والمعــادباألنبـي
وكفرياتهاوشركياتهاالمجوسيةآلهةتقريبااختفتأخرىجهةومن.لذلك

الساســانيةوالنقــوشاألفســتافــيمــذكورةأنهــامــعومهازلهــا،وأباطيلهــا
حقفيالجريمةومنأبدا،يصحالفإنهولذلك.المراتوعشراتبصراحة

المجوسعنالمسلمونصنفهاالتيالكتبإلىالعودةوالعقلوالشرعالعلم
أوالالعودةيجبوإنماالمجوسية،الديانةلمعرفةوتاريخهماوالمجوسية

لى لتيالصخريةالنصوصإ فرسملوككتبهاا بلال ثم.أوالاإلسالمق
فيالنظرثم.ثانياالساسانيالعصرفيكتبتالتيالنصوصإلىالرجوع
ذكرتهماوافقتالتيإالاإلسالميةالمصادرعلىيُعتمدوال.ثالثااألفستا

لتيالمصادر عّولوالوالتمحيصللنقدإخضاعهاويجب.إليهاأشرناا يُ
والنصوصالنقوشعلىتعتمدلمالمجوسية،عنتكلمتعندماألنهاعليها،

ركزتوالانطلقتاألفستا،والعلىاعتمدتوالاإلسالم،قبلدُونتالتي
الرواياتعلىأساسااعتمدتوإنما،المجوسعنالقرآنقالهماعلى
لتي هاا فرساختلق هاوحرفواال همتاريخهمب بوهمافجاء،ودين عنكت

.معظمهفيباطالالمجوسالفرس
حرفواالذينالفرسأنوكثيرةصحيحةبأدلةاتضح:-خامسا-أخيرا
اإلسالميالعصرفيكتابتهأعادواأنهمقبلهوماالساسانيالدينيتاريخهم
يق ثيرةأهـدافلتحق يةك والعلـمالحقيقـةحسابعلـىالخطورةفيوغا

قاذمنها.واإلسالم لدينيعامةاألسودتاريخهمان بإخفائهخاصة،منهوا
ومنها.وجاذبيةبياضفيهمقاسهمعلىاختلقوهبتاريخوتعويضهوتحريفه
فاخر تاريخهمالت المسلمينالعربمعالشعوبيصراعهمفيالمحرفب
إبراهيمدينوعلىاآلخر،واليومباهللمؤمنينموحيدينكانواأنهمبدعوى

ها.اإلسـالميظهرأنقبـلالحـرامالبيـتإلـىويحجـون همومن بـذلكأن
الدوروتهويناإلسالمدينتقزيمأرادوااختلقوهبماوتظاهرهمالتحريف

يكونواولماإلسالم،يظهرأنقبلمسلمينكانواأنهمبدعوىبه،قامالذي
جةفي يهحا عدإل ئهب طالبين،وغيرمجي لزمينوالبهُم عهُم عدبإتبا ب

لتيهيوغيرهااألهدافهذه.ظهوره منتحقيقهاالفرسهؤالءأرادا
زائفتَحققلكنه،منهاكثيرلهمتَحققوقد،ودينهملتاريخهمتحريفهم

.والعقلوالشرعالعلمبميزانلهقيمةالمتهافتباطل
*****
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الثانيالفصل
للزرادشتيةالمجوسابتداععلىالتاريخيةاألدلة

اإلسالميالعصرفي

:اإلسالمقبلالفرسعندوتوحيدهوديانتهالنبيلزرادشتوجودال:أوال

:واختالقهاالزرادشتيةابتداعفيالبهافريديةالحركةدور:ثانيا

*******
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للزرادشتيةالمجوسابتداععلىالتاريخيةاألدلة
اإلسالميالعصرفي

اإلسالميالعصرفيالمجوسيةغيرواالمجوسأنإثباتعمليةتتطلب
لىوحّولوها نةإ يدةديا ناتتطلبالزرادشتيةسموهاجد بتأنأوالم نُث

قبلالفرستاريخفيوجودالزرادشتيةللديانةيكنلمأنهالتاريخيةباألدلة
المجوسقيامتُثبتالتيالصحيحةاألدلةنوردثانياذلكبعدثماإلسالم؛

وعندما.الثالثالفصلفيسيأتيكمااإلسالميالعصرفيالعمليةبتلك
المجوسابتدعهاديانةالزرادشتيةأنقطعاسيثبتالفصلينأدلةبيننجمع

سنبدأهنافإنناوعليه.اإلسالمقبلوجودلهايكنولماإلسالميالعصرفي
:اآلتيينالمبحثينفيالتاريخيةاألدلةبذكرأوال

:اإلسالم قبل الفرس عند وتوحيده وديانته النبي لزرادشت وجود ال :أوال
نبوةعلىيقومدينهمأن-وأدبياتهاألفستافيكما–الزرادشتيونيدعي
تحديـده،علـىيتفقـوالـمزمنفـيقـديماعـاشزرادشـتيُسـمىشـخص

فوا يهواختل بيرا،اختالفاف لذيوهوك نةجاءا شتيةبالديا حسبالزراد
ولدزرادشتأنزعممنمنهمالباحثينهؤالءأنذلكوتفصيل.زعمهم

،اليونانفالسفةومنهم.1767عامحواليالبرونزيالعصرأواخرفي
ستةإلىأرجعهأرسطوأنحتىكبيرا،اختالفاعصرهتحديدفياختلفوا

قرنينبينفيماعصرهحددمنومنهم.أفالطونوفاةقبلسنةآالف ال
نحوُوجدزرادشتبأنقالمنومنهم.الميالدقبلماوالسادسالعاشر

منومنهم.الميالدقبلالعاشرأوائلفيأوالميالد،قبلالثامنالقرننهاية
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إلىعصرهأرجعمنومنهم.الميالدقبلالسادسالقرنإلىعصرهأرجع
.الميالدقبل7000،أو6000أو،1800

عليهوأنزلنبيازرادشتاختاراهرامزدااإللهأنالزرادشتيونوزعم
با لذياألفستا،يُسمىكتا الرجلهذافهل.الزرادشتيةالديانةتضمنوا

؟حكيماأمنبياكانفهلوجودلهكانوإنخرافي؟،أمتاريخيشخص
توحيدية؟وكانتبه،ُسميتديانةأسسوهل

وديانتهالنبيبزرادشتأساسايتعلقهذابحثناموضوعأنبما:أقول
علىأركزهنافإني،الأمتاريخياشخصاأكانعدمهمنبوجودهوال

وجودإن:وجودهعنموجزاكالماأقوللكنيوديانته،المزعومةنبوته
القائلونطرحهاالتيواألدلةتاريخيايثبتلمحقيقيكشخصزرادشت

وتردهاراجحة،حتىوالقطعية،والحاسمةوليست،ضعيفةبوجوده
أنسبقألنهالموضوعهذاأناقشالهنالكني.لوجودهالُمنكرينأدلةبقوة

.علميايثبتلمزرادشتوجودأنوأثبُتبتوسعناقشته

ياأكانالمزعومالنبيبزرادشتيتعلقوفيما فََرضنافإن؟،الأمنب
يَِردلمأنهبدليل،نبيايكنلمفهوالُحكماءمنحقيقيشخصأنهجدال

الدينيـةالتاريخيـةوالنصوصالنقـوشفيبديانتـهوالبنبوتـهوالباسـمه
بلالفارسية بلوال.اإلسالمق كونأنشرعاوالعقاليصح،واليُق ي
اسمهيَِرد،والاإللهبعدالدينفيالثانياألصلهيوالنبوة،نبيازرادشت

آلهةمعواحدةمرةولووالنصوص،النقوشتلكفيديانتهوالنبوتهوال
فرس مذكورةال هاال ثيرافي لة.ك لتيواألثريةالتاريخيةواألد ينا عدمتُب
حسباآلتيةالشواهدمنهاأذكركثيرة،نبوتهوالديانتهوالزرادشتورود

:الفارسيةالعصور

النقوشسأذكر،{مق331–559}اإلخمينيةالدولةلعصربالنسبة
فيهتُقامدينيرسميمقاماإلخمينيينللملوككان:منهااآلتية،والنصوص

مبينهوكمابيستونبنقش"اآللهةمقام"يُسمىمتنوعة،ملكيةمراسيم
دليلالمقاموهذا."اآللهةتسكنهالذيالمكان"ومعناه.اآلتيةالصورةفي

تكنولموثنيةشركيةديانةكانتاإلخمينيينالملوكديانةأنبنفسهيشهد
.للزرادشتيةواللزرادشتإشارةأيةتضمنوالنبوة،ديانةوالتوحيدية،
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اآللهةكبيربوصفهلههووإنما،فقطمزداألهورامقاماليسالمقاموذلك
هة، ما.وأناهيتـاكميـثراأخـرىوآلل مزدااإللـهأنك صاليـسأهورا خا

قدبالزرادشتية، فرسعندمعبوداكانف بلال فيالزرادشتيةتظهرأنق
للدولــةرســميادينــاالمجوســيةتصــبحأنقبــلوبــلاإلســالمي،العصــر

.أخرىآلهةمعأهورامزداتعبدالساسانية

"اإلخمينيةاآللهةمقام"بيستوننقش

هواإلخمينيينملوكبدينيعرفنامماإن:أيضاالشواهدتلكومن
نجدمثالذلكمنالصخر،فيالمنحوتةواألصنامبالصورآلهتممثّلواأنهم

"أناهيتا"لإللهةتماثيلعدةأقام،(مق359-404)الثانيأرتحشتاالملك
هامملكتـه،منكثـيرةمدنفـي أيضـاوأقـام.وبابـلأكباتنـا،سوسـة،:من

الخاصةالملوكيةالقبورواجهاتعلىأهورامزدالإللهبارزةمنحوتات
مذبحأماميضحيهو"واإلخمينيالملكيظهرفكان.اإلخمينيةبالساللة

نارفيه القرصداخلمزداأهورااإللهصورةفوقهوتعلو"المقدسةال
لكمنواضح.المجنح لوكأنذ ينالم ين،مشركينكانوااإلخميني وثني
ديانتهوالزرادشتبنبوةيعتقدونكانواوال،نبوةأهلوالموحدينوليسوا

.الزرادشتية
كانواأنهماإلخمينيينالملوكنقوشوتدبرقراءةمنيُستنتج:ومنها

.وأناهيتاميثرا:ومنها،أهورامزداأكبرهاآلهة،بعدةيؤمنونمشركين
هورااألكبراإللهومثلّوا نصفمنهيخرجمجنحشمسبقرصمزداأ

لللحيةيحملاألعلىالشخص تاجويُك منُمشتقالرسموهذا.هامهال
خالقأنهمزداأهورا:األكبرإلههمصفاتومن.الدينيةاألشوريةالرموز

األفستافيأهورامزدااإللهخالفوهذا.والسماءاألرضفيهبماالعالم
:همــاتوامــان،إلهــانخلقــهالكــونأنبصــراحةذكــرالــذيالزرادشــتي
.الشريرةالكائناتخلقأهريمنواإللهالخيّرة،الكائناتخلقأهورامزدا



53

جهة؛منوالوثنيةالشركوإنمانبوة،والتوحيديوجدالالديانتينفيلكن
.أخرىجهةمناالخمينيينديانةفيللزرادشتيةواللزرادشتذكروال

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

وحيأصحابوالزرادشتيين،والموحدينيكونواولموثنيينمشركين
ساندكان(مق530–559)الكبيرقورشالملكأنمثالمنها.ونبوة يُ
بهاتحفمناطق"فييظهرونهؤالءوكان.لآللهةعبادتهمفيالناس
،-زرفان-،باغاودرفافيزيمنها.كثيفتالحمفياإليرانيةاآللهةتماثيل

وغيرها"غردياوسبانتارافرافارتيس،ورداناونارياياسانغا،،وهفاريرا
"أنهعلىمازداأهوراعننقوشهفييتحدثقورشوكان.المناطقمن

لهاذكرالتي...اآللهةبكلمقرونا"أيضايذكرهلكنه،"طرااآللهةأعظم
.الناسبين

قدماآللهةيستشيرالكبيرقورشالملكوكان قرابينلهاوي عندماال
:بقولهأصحابهوخاطبذلكفعلالمراتإحدىوفيرجاله،كباريختار

الحملةهذهبدأتعندما،اآللهةهذهفيثقتكميقويأنهاعتقدماوهذا}
بدونصغيراأوكبيراعمالابدأأنطبعيمنليسألنهأجلكممنوهذا

يصحبونكانواوالجيشقورشالملكأنأيضاذلكومن.{اآللهةموافقة
.القرابينوتقديمالجنود،وتشجيعللنصرحروبهمفيالفارسيةاآللهةمعهم
أناهيتا:اإللهانويعبدها،الكبيرقورشالملكيقدسهاكانالتياآللهةومن

ماءعينقرب"باسركارد"بعاصمتهألناهيتامعبدابنىوقد.وأهورامزدا
.أهورامزدالإللهمذبحيوجدمنهوبالقرب.الغربيةالضفةجهةمن

يكونوالماإلحمينيةودولتهورجالهقورشالملكأنذلكمنواضح
مشركينكانواوإنما،زرادشتيينكانواوالنبوة،أصحابوالموحدين،

.وثنيين
الصخورعلىمنقوشةكثيرة،نصوصتوجد:أيضاالشواهدتلكومن

.يعتنقونهكانواالذيالدينمنهاكثيرة،أموراتضمنتإخمينيونملوككتبها
فيبيستونبنقش(مق486–522)األولداريوسللملكنص:منها
أجلومن:)فقالاألخرى،واآللهةاآللهةكبيربينفيهجمعاآللهة،مقام
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اآللهةجانبيإلىتقفكانتمثلما،جانبيإلىيقفأهورامزداكانذلك
...(.هناالموجودةاألخرى

وممابرسيبوليس،فيبقصرهيوجداألوللداريوسآخرنصومنها
وهذه،سيساعدوننيالملكيالبيتآلهةكلمعأهورامزداإن}:فيهجاء

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

.{الملكيالبيتوآلهةأهورامزدا

}:يقول،(مق465–486)األولأحشويرشللملكنصومنها
الناسفيوبثالبشر،وخلقالسماءهذهخلقالذيأهورامزدااألكبرالرب

الهذاوقوله.{الحكاموحاكمالملوكوملكملكاخشيارشاوجعل،المسرة
اعتقادضمنيندرجقولهووإنماُمشركا،يكنولمموحداكانأنهيعني

كماوأناهيتاكميثرااألخرىاآللهةمعأهورامزدااآللهةبكبيراإلخمينيين
فهو،"األكبرالرب":قولهبدليلاألول،وداريوسقورشمعمرأنسبق

االعترافقولهتضمناآللهة،وإنمامنغيرهنفىوال،باالعتقاديُفردهلم
الرب:سماهوالذيمكانةأهورامزدامنأقلهيضمنياأخرىآلهةبوجود
كلمعأهورامزدا":األولداريوسقوليُشبهقولهيكونوبذلك.األكبر

فيوركزهاالعتقادأجمل-خشيارشا-أحشويرشلكن،"الملكيالبيتآلهة
.األخرىباآللهةاالعتقادوَضّمنهاألكبرهوواحدإله

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

الكهنــةليَدَعبزرغــداي،إلــىالملــكتوجــهالثــانيداريــوسوفــاةوبُعيــد
ًيُباركونهالفارسيين الناسبعضيودمحاربةإلهٍةَحَرُميكونوهناك.ملكا

نايعدوهاأن تا"أثي هذادخلقدمباركتهتَتَرتّبمنيكونوعندما".أناهي
كانالتيتلكيرتديوان،ثيابهيخلعأنعليهالواجبمنيكونالمعبد

بلالشيخقورشيرتديها ًيغدوأنق كا ًيأكلأنلهوالبد،مل نا فاتي مجف
.{الحامضاللبنمنقدحاويتناولفستقاويقضم
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-359-)الثانيأرتحشتا-الثانيأردشيراإلخمينيللملكنص:ومنها
بــارادةبنيتــهالــذيالقصــرهــذاوأن}:فيــهجــاءوممــا،(مق338

منيحفظونناوميثراوأناهيتاآهورامزداوأنوميثرا،وأناهيتاأهورامزدا
.{والدمارللفناءيعرضوهلمبنيتُهالذيوأنبالء،كل

لكنصوآخرها، ينيللم شيراإلخم لثأرد لثأرتحشتا-الثا )-الثا
فقط،إلهيّنفيهذكرجمشيدبتختكتابيةلوحةفيتمثل(مق359-338
يةمنهماوطلبوميثرا،أهورمزدا:هما اإللهةيذكرولموالحفظ،الحما

.أناهيتا

بذلك ستنتجو لكمنيُ قوشت لوكهؤالءأنالن قورشالم بيرك الك
وثنيينمشركينكانوااإلخمينيينالملوكمنوغيرهمااألول،وداريوس

يردولمجهة؛منزرادشتيينوالنبوة،أصحابوالُموحدين،يكونواولم
.أخرىجهةمنللزرادشتيةوالالحكيموالالنبيلزردشتذكرفيها

منجانباكشفتطينيةألواحتوجدأنهأيضا،الشواهدتلكومن
بتدولتهممؤسساتفياإلخمينييندين نهتُث والتوحيد،الشركدينأ

تلكأنذلكوتفصيل.للزرادشتيةواللزرادشتذكرفيهوردوالنبوة،
كمدينةاالخمينيةالدولةمنكثيرةأماكنفيالضرائببدفعخاصةاأللواح

،مق458-509:بيــنمــاالفــترةإلــىوتعــوداالخمينيــة،بِرســيبوليس
تبين،(مق486–522)األولداريوسالملكعهدإلىيرجعومعظمها

وعمالها،الدولةمرافقعلىوتوزعتُجمعكانتعينية،ضرائبمنهاأن
قدمونهاالكهنةوعلى قرابينيُ جلمنك هةأ هاواتضح.اآلل أنأيضامن
عددبتبجيلللرعيةيسمحون"كانوااألولكداريوساالخمينيينالملوك

".اآللهةمنكبير
ها ناسجلتكثيرةأثريةشواهدأيضا،ومن نبل خصائصمنجوا

وثَبُتجهة،منالزرادشتيةعنبهاتميزاإلخمينييندينوطقوسوعبادات
ثانية؛،جهةمنتوحيدياوالزرادشتيادينايكنلماإلخمينيالدينأنبها
.ثالثةجهةمنالمزعومةنبوتهوالديانتهواللزرادشتذكراتضمنتوال
أنهاإلخمينييندينفيأهورامزدااألكبراإللهصفاتمنأنمثال،ذلكمن
لذيهو سماءخلقا هانيوجدالزرادشتيةفيلكن؛والبشرال قانإل خال

.األولالفصلفيبيناهكمامخلوقاتهمنهمالكلمتصارعان،كبيران
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ذبائحفيهاتُذبحمذابحلهكانتاإلخمينييندينأنالطقوستلكومن
قدمهاوالقطعانوالجياداألبقار يكنلماإلخمينيينفدين.المجوسكهنةيُ
حّرم لتيالزرادشتيةخالفوهذاذلك،يُ لذبائحتُحرما .لآللهةكقرابينا
لتراب،ويبنونفيموتاهميدفنونكانوااإلخمينيينأنومنها قبورا،لهما
-المجوسلكن.أدناهالصورةفيُمبينهوكماالكبيرقورشالملككقبر

يبقونوإنماموتاهم،يدفنونيكونوالم-اإلسالميالعصرفيالزرادشتيين
بدعوى"بلمسهالنارأو،الماءأواألرضتنجسلئالُمسجى"الجثمان

.زعمهمحسبإلهيةعناصرأنها

أن،-منهاطرفاأوردنا–اإلخمينيةاألثريةبالكتاباتتبين:وآخرها
تهقائمدينعلىكانوااإلخمينيينالملوك ولهالزرادشتية،قبلظهربذا
وتفصيل.الزرادشتيةالديانةعنبهاتميزالتيوطقوسهوفروعهأصوله

اآلريينبينمنتشرةكانتالتيالمزديةالديانةأصلهاإلخمينييندينأنذلك
بالمزديةتسمت.اإلسالميالعصرفيالزرادشتيةظهورقبلوالميديين

وذكر.مزداأهوراأويسنا،أمزداأو،أمزداأومزدا،اآللهةكبيرإلىنسبة
اتفقواالعلماءمعظمأنكريستنسنآرثرايرانتاريخفيالمختصالباحث

واروناهواألكبراألهورا:اإليرانيينعند-الحكيم–مزداأن}على
مزدارأسهاوعلىواألهورات.األصلياسمهاإليرانيونيحفظولمالقديم،

همكان ميزطابعل لدعوةيت لىبا شياطينبعكسوالعمران،األخالقإ ال
فيهدخلالذيالوقتوفيواللصوص،والمحاربونالرحلالقبائلتعبدها

اإللهأهورامزداأوأهورا،مزدا،مزداكانالتاريخيالعصراإليرانيون
عهداأقدموالمزدية.والغربالشرقفيوالمتمدنةالمستقرةللقبائلاألعلى

ظهرمزدي،دينهواإلخمينييندينأنأنذلكومعنى.{الزرادشتيةمن
وقدجهة،منتوحيدوالنبوةدينوالزرادشتيا،يكنولمالزرادشتية،قبل
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جهةمنزرادشتيينيكونوالماإلخمينيينأنعلىكثيرةماديةأدلةأقمنا
وألنه،وفروعهبأصولهالزرادشتيةعنيختلفدينهمألنوذلك.أخرى
فيإالتظهرفلم،جدا،متأخرةظهرتالزرادشتيةأنهذاكتابنافيأثبتنا

يةفياإلسالميالعصر قرننها ثانيال سيتبينكمابعدهوماالهجريال
.الحقا

الملوكدينأناألثريةواألدلةالشواهدتلكمنيتبينذكرناهلماوإنهاء
الزرادتشةقبلظهرمزدياديناكانوإنمازرادشتيا،دينايكنلماإلخمينيين

دينايكنلمأنهكما.وطقوسهوفروعهبأصولهعنهاتميزكثيرة،بقرون
تضمنتوال.وثنياشركياكانوإنماكالزرادشتية،ثنوياوالتوحيديا،نبويا

لمالزرادشتيةأنيعنيمماللزرادشتية،واللزرادشتذكرااألثريةكتاباته
أقدمهاوالالدياناتأقدممنكانتوال،اإلخمينيالعصرفيوجودلهايكن

.اإلسالميالعصرفيالمجوسابتدعهاديانةهيوإنما،

ـا ـبةوأـم ـوكلعصــربالنسـ ـلوقيينمـل ـوا-الـس ـدأـت ـنبـع )-اإلخمينيـي
الدينيةوالمعتقداتالعاداتشجعواأنهمفمعفارس،ببالد(مق323-155
والقائمدولتهمفيشائعااستمر-المزدي–اإلخمينييندينفإناإلغريقية

علىيدلماغيابمقابلوأهورامزدا،،وميثراأناهيتا،:اآللهةعبادةعلى
نةانتشار تملمبل.الزرادشتيةالديا يلأيعلىالعثوري يثبتصحيحدل
المجوسيةوجودهوالثابتوإنما؛لديانتهوالالنبي،لزرادشتذكروجود

.قريباسيتبينكماالمجوسقبيلةبين

(م224-مق115)-اإلشكانية-الفرثيةالدولةفيحدثاألمرونفس
لتي، فتا سلوقيةالدولةخل ها.ال ستمروفي يندينا -المزدي-االخميني

وميــثرا،أناهيتــا،:اآللهــةعبــادةعلــىأساســاالقــائمالنــاسبيــنمنتشــرا
مزدا، انتشاروغياب،والقمركالشمسالطبيعةقوىعبادةمعوأهورا

ذكرأيوجوديُثبتصحيحدليلأييوجدوالبل.الفرثيينبينالزرادشتية
اإللََهةعبادةفيهشاعتوقد.الفارسيالمجتمعبينوالزرادشتيةلزرادشت

فيهاُعبدتكثيرةمعابدلهاوأقيمتاألخرى،اآللهةمنأكثر"أناهيتا"
تا فرثيينطقوسومن.أناهي قةعلىيكونوالمأنهمال فيالمجوسطري
كما،االعتياديةالدفنطريقةاتبعوا"وإنماالمرتفعات،فوقالجثةوضع
بهذاالخاصةالُمزججةالتوابيتوالسيما،فرثيةقبورجملةذلكإلىتشير
".بالحذاءالشبيهةالعهد
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ملوكبينومنتشرامعتمداكانالذيللدينعرضنامنيتبينوبذلك
واحددينهوالرسميةالدينيةومؤسساتهموالفرثيينوالسلوقييناإلخمينيين

مزدا،أهورا:اآللهةوعبادةعامة،الطبيعةقوىعبادةعلىالقائم،تقريبا
هيرودتوسماه،بالمزديالمعروفالدينوهو.خاصةوميثراوأناهيتا

منوالزرادشتيةلزرادشتذكرأيوجودعدممعجهة،منالفرسدين
ظهورا،الدياناتأقدممنالزرادشتيةبأنالقولأنيعنيمما.أخرىجهة

منكثيربينراجتالتياألوهاممنووهمباطلزعمهوتوحيداوأقدمها
.الُمعاصرينالباحثين

ـا ـنوأـم ـةدـي ـنأيضــايُشــبهفـهـوالمجــوسقبيـل ـوكـهـؤالءدـي المـل
وتشريعاتالثنويةبالعقيدةيتميزلكنهوالتعددالشركجهةمنومؤسساتهم

قةالمجوسفرقةبهاُعرفتخاصة نةالُمعتن مثلتوقد.المجوسيةللديا
وفيالساسانيينقبلالفارسيةوالمجتمعاتالدولفيومتنفذةمتميزةطبقة

يةالحياةلخدمةبالتفرغواُشتهرت.عصرهم لدولمؤسساتفيالدين ا
هاالفارسية يتجهة؛منومجتمعات ظةطبقـةأخـرىجهةمنوبق محاف
قة باومنغل لذيوقانونهاونظامهادينهالهانفسها،علىغال منيحكمهاا
هوواألصلياألولالدينيواسمها.المغانباسمأيضاوُعرفت،داخلها

.المجوس

اإلخمينيةالدولةقيامقبلمنذالفرسبينمعروفينالمجوسوكان
كذلكوبقوا.المزديةالديانةفيالروحيةالحياةلرياسةتفرغوابأنهموبعدها

ســيختلقونالــذينوهــماإلســالمي،العصــروفــيالساســانية،الدولــةفــي
،واحدةقبيلةمناجتماعيةطبقةأنهمالناسبينوأشاعوا.الزرادشتية

.اآللهةخدمةعلىوُجبلوا
دينهمبينالتشابهبعضوجودفرغميعتنقونه،كانواالذيالدينوأما

بعضاسموتشابهوعبادتها،الناركتقديسالشعب،وعامةالملوكودين
الملوكدينطقوسعلىيُشرفونالذينهمأنهميعبدونها؛ورغمالتياآللهة

طبقةيمثلونجعلتهموفروعبأصولتميزوافقدذلكمعفإنهموالشعب،
.بهاتميزتالتيوتشريعاتهاوطقوسهادينهالها

وإلهالخير،إله:الثنويةعلىأساسايقومدينهمكان:مثالأصولهامن
فيمـاالزرادشــتيةالمجوســيةفــيكمـاوأهــريمنأهورامـزدا،:همـاالشــر،
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الشركعلىالقائموشعوبهمالفرسملوكدينعليهكانماخالفوهذا.بعد
،وميثراوأناهيتا،مزدا،أهورا:أساسيبشكلآلهةثالثةبعبادةوالتعدد،
كانواالذينهمالمجوسأنذلكومعنى.سابقابيناهكمااآللهةمنوغيرها
.منهماكلمعأخرىآلهةوجودمعوأهريمن،أهورامزدا:بثنويةيعتقدون

بتوجيهالساسانيةللدولةالرسميالدينستصبحالتيهيالعقيدةهذهألن
تحريفهــابعــدالمجوســيةُسيســمونالــذينوهــم.المجــوسمــنوإشــراف

.اإلسالميالعصرفيبالزرادشتيةوتطويرها
بينهــم،فيمــاإاليــتزوجونالكــانواأنهــم،دينهــمتشــريعاتومــن

وكانواالفرسعامةعندمرفوضاكانالفعلوهذا.بالمحارمويتزوجون
بنقمبيزاإلخمينيالملكأرادوعندما.هيرودوتذكركمايستهجنونه

والمجتمعالدولةرجالمنمعارضةووجدبأختهيتزوجأنالثانيقورش
وتزوجذلك،بهلهأباحوامخرجالهفأوجدواالقضاة،الفارسي،أستشار

يُشرفونكانواالذينهمألنهمالمجوسطائفةمنهمالقضاةوهؤالء.بأخته
والمجتمعالدولةفياألخرىالشخصيةواألخوالوالزواجالقضاءعلى

ها ماموتاهميدفنونالكانواأنهم،ومن ناتجثثهميُعرضونوإن للحيوا
.موتاهميدفنونكانواالفرسعامةلكنالمفترسة،
بقلمالمجوسيةأنالظاهرلكن يةبينمنحصرةت فيالمجوسقبل

منكثيربيناالنتشارفيبدأتقدكانتوإنماالفرثيينن،دولةعصرأواخر
الذينوهمالفرثيين،دولةفيقوينفوذمنللمجوسكانبماالناسعامة

نهائيابهمواإلطاحةالفرثيينعلىثورتهمفيالساسانيينمعسيتعاونون
برديصانالنصرانيالكاتبرواهماذلكعلىوالشاهد.م226سنةنحو

هاوي والفرس):فقالزمانهفيالفرسعنفقال،م222سنةالُمتوفىالرُّر
جونبموجبهاشرائع،لنفوسهموضعواأيًضا وبناتوبناتهمأخواتهميتزوَّن

جونيبالغونمنومنهمبناتهم، هاتهمفيتزوَّن انتشرواالفرسهؤالءبعض .أمَّن
وهموفريجيا،ومصرالفراتوبالدالفراتأرضوفيمادايفيوعاشوا

لذين سّمونا لدانكلفيوهم.مجوًسايُ لتيواألقاليمالب مونا ها،يقي في
فون .(.آباؤهموضعهاالتيالشريعةبحسبيتصرَّن

المجوس،إلىالفرسديننسبانهبرديصانذكرهمماويُستنتج
سماهموالزرادشت،إلىينسبهمولمأباؤهم،وضعهماإلىدينهمونسب

لىنسبهاوالبالزرادشتية،شريعتهموصفوالالزرادشتيين، والنبيإ
،واللزرادشــتيكــنلــمأنــهعلــىجــداودامــغقــويشــاهدوهــذا.نبــوة
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برديصانعصرفيوجودالمزعوملتوحيدهواللنبوته،والالزرادشتية
!!!!م222سنةالمتوفى

كانوااالخمينيينأنذكركريستنسنآرثرالباحثأنإلىهناوأشير
الزرادشتية،المزديةدينعلىيكونواولمالقديمةاإليرانيةبالمزديةيُدينون

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

ناالديانة تعاونوعندما.زرادشتوالهيال،وجودلهايكنلمانهبيّ
الديانــةهــيالمجوســيةجعلــوادولتهــموكونــواالساســانيينمــعالمجــوس
لة،الرسمية لواالرعية،علىوفرضوهاللدو هاوأدخ ئدفي وطقوسعقا

هؤالءأنثم.األخرىواألديانالفرسدينمنأخذوهاأخرىوتشريعات
ويطلقوناإلسالمي،العصرفيالمجوسيةويُطورونسيُغيرونالذينهم

.الزرادشتيةاسمعليها

ستنتجوبذلك قةأن،ذكرناهممايُ شرافهارغمالمجوسطب علىإ
يةالحياة متميزةكانتأنهاإالوشعبيارسمياالفارسيالمجتمعفيالدين

قة سهاعلىومنغل بانف نق،غال نةوتعت هاالمجوسية،الديا فيبدأتلكن
الــدينعلــىتكــنولــم.الفــرثييندولــةأواخــرفــيالنــاسبيــناالنتشــار

العصـرفـيســيظهروإنمـا،أصـالظهـرقـديكـنلــمألنـهالزرادشــتي،
وال،الدياناتأقدمليستالزرادشتيةأنبالضرورةيعنيوهذا.اإلسالمي

توحيدية،كانتوالالسموية،الرساالتمنوالالتوحيدية،الدياناتأقدممن
.مجوسيةعقائدهامادامتتوحيديةتكونتستطيعولن

ما مةبيـنسـائداكانالـذينللـدينبالنسـبةوأ الدولـةقبـلالنـاسعا
.الساسانيةالدولةقيامقبلبينهمسائداكانالذيتقريبانفسهفهوالساسانية

منالمجوسوفرقةالملوكدينعنميزتهبصفاتاتصففقدذلكمعلكنه
اآلثارمنتبينأنهذلكمن.أخرىجهةمنزرادشتيادينايكنولمجهة؛

ية شفةالماد لتيالُمكت لىترجعوا بلماإ سانيينق فرسأنالسا كانواال
ـركين ـنمـش ـانوا.وثنيـي ـدونفـك ـةيعـب ـيرةآلـه ـنكـث ـةـم ـة،اآللـه اإليرانـي

بابليوآدادوُهمبان،كأهورامزدا، أنهموكما.كثيروغيرهاوأناهيتا،ال
آلهةأيضاعبدوافإنهم،المجوسالكهنةمنبإشرافالفارسيةاآللهةعبدوا
.الكهنةهؤالءمنومرأىبعلمأجنبية
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مثالوِكسرىكقورش،اإلخمينيينملوكبعضأنأيضاذلكومن
تحفمناطق"فيويظهروناآللهة،لتلكعبادتهمفيالناسيُساندونكانوا

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

أنبرسيبوليسمنالواردةااللواحتلكمنوتبين.المناطقمنوغيرها
".اآللهةمنكبيرعددبتبجيلللرعيةيسمحون"كانوااالخمينيينالملوك

"فيويظهروناآللهة،لتلكعبادتهمفيالناسيُساندونبعضهموكانبل
.كثيفتالحمفياإليرانيةاآللهةتماثيلبهاتحفمناطق

ها مؤرخشهادةأيضا،ومن نانيال (مق425-484)هيرودوتاليو
-اإلخمينيينعصر-الميالدقبلالخامسالقرنفيفارسبالدزارعندما
وهاكم)):فقالذكره،فيماعيانشاهدوهوالفرسدينلناوصفوفيها
والقمر،الشمسيعبدونوهم...وخبرتهاعرفتهاكماالفرسعاداتبعض

منواضح((....الوحيدةآلهتهموهيوالرياحوالماءوالنار،واألرض
يقومكان(هـ425–484)هيرودوتزمانفيالفرسدينأنكالمه

وصفهناوهو.والوحيالنبوةعلىوالالتوحيد،علىالاآللهةتعددعلى
دينعلىكانواالفرسأنيعنيمماآخر،دينامعهيذكرولمالفرس،دين

.عامةبصفةواحد
مظاهريُؤلهونكانوازمانهفيالفرسأنأيضاهيرودوتوذكر

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

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

فذكر(مق1:ق)ستربونالجغرافيالرحالةبعدهمنأكدهثم.الشمس
.ميثرااإللهأنهاعلىويدعونهاالشمسيعبدونكانواالفرسأن

أنهدينهم،عنكتبهوماالفرسبالدفيهيرودوتمشاهداتمنويُستنتج

وفروعهأصولهوذكرالفرس،دينسماهاإليرانييندينعنتكلمعندما
رسالةأصحابكانواوالموحدين،كانواأنهميقلولم،خصائصهوأهم
منأصالذلكإلىيُشر،ولمالزرادشتيةوالزرادشت،يذكرولم.إلهية

هوشخصالهيذكرلمالفرسدينعنتكلموعندما.بعيدمنوالقريب
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دينهم،مؤسسهوبأنهإليهوينتمونيتبعونهالفرسأنقالوال،مؤسسه
ليسالفرسدينمؤسسأنإلىيُشيروهذا.أصالزرادشتإلىأشاروال
يهينتمونكانواوال،زرادشتهو نهكما.إل باللفرسأنيذكرلمأ كتا

لهيكنلمالفرسدينأنيعنيوهذا.آخراسملهوالاألفستااسمهمقدسا
تاب قدسك قومُم يه،ي هيوحيهووالعل فرسكانوالإل ثللل هذام

.فارسبالدهيرودوتزارعندماوجودللزرادشتيةكانوالالكتاب،

أنمنهيتبينالساسانيةالدولةقبلالفرسدينعنذكرناهلماوإنهاًء
عبادةعلىيقومدينهووملوكهمالفارسيالشعببينسائداكانالذيالدين
وكهنة.توحيدوالنبوةدينيكنولماآللهة،بتعددالطبيعة،واالعتقادقوى

قيامقبلالفرسملوكمنوأوامربعلم،عليهيُشرفونالذينهمالمجوس
يكــنلــمأنــهأخــرىجهــةمــناتضــحوأنــهجهــة؛مــنالساســانيةالدولــة

أقدمكانتوال.الفرسبينانتشاروالذكروكتابهاومؤسسهاللزرادشتية
.توحيدوالنبوةديانةهيوالالتوحيدية،األديانأقدموال،الديانات

{م637-227}الساسنيةالدولةعصرفيالفرسلدينبالنسبةوأما
تنقسمآلهةلكنهاكثيرة،آلهةعبادةعلىيقومووثنية،شركدينأيضافهو
ـى ـىالخــير،آلـهـةمعســكر:هـمـامتصــارعيّن،معســكرينإـل رأســهاعـل

لدينهذاُعرف.أهريمنرأسهاعلىالشر،آلهةومعسكرأهورامزدا، ا
وانتصرواالساسانيينمعالمجوستحالفعندماانهوذلك،بالمجوسية

وفرضوهللدولةالرسميالدينهودينهمأصبح-اإلشكانيين-الفرثيينعلى
لدينهذا.الرعيةعلى شهد-المجوسية-ا قوشت يةالن والنصوصاألثر

نبوة،دينوالتوحيديا،يكنلمأنهالساسانيالعصرفيكتبتالتيالمكتوبة
والالعصرنذلكفيزرادشتإلىنُسبوالبالزرادشتية،يسمىكانوال

جداكثيرةوتُؤكدهذلكتُثبتالتيوالشواهد.بنبييعرفيزردشتكان
الفصلمنالثالثالمبحثفيوعديدةمتنوعةشواهدمنهاأوردناأنسبق

للنبوة،والللتوحيد،بعيدمنوالقريبمنإشارةوالذكريوجدال.األول
ماللزرادشتية،وال،لزرادشتوال والتعددالشركبصراحةذكرتوإن

لأللوهيةالساسانيينملوكوادعاءبلالطبيعية،مظاهروعبادةوالمجوسية
فيظهرتوإنماالساسانيالعصرفيتظهرلمالزرادشتيةأنيعنيمما.

بعضهاأوردوإنماكلها،هناالشواهدتلكذكرأعيدوال.اإلسالميالعصر
.ذكرهايسبقلمأخرىوشواهد
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شابور/شاهبوراإللهأنا):فيهيقولشابورللملكمنقوشنص:أولها
والذي-إيرانخارج–وأنيرانغيرانفيالملوكملكمازدا،يُبّجلالذي

إيرانملوكملكمازدايعبدالذيأردشير،اإللهابناآللهةإلىنسبهيرجع
الذيإيراندولةحاكمأنا.باباغاإللهوحفيد،اآللهةإلىنسبهيرجعالذي
الدولةمننُجرجرهمجعلناالذينوالبشر..التاليواإلثنياتاألقاليميملك

...(.إيرانخارجمنالرومانية

يقولهاجياباد،منمأخوذأردشيربنلشابورصخرينقش:الثاني
ملكمازدا،يعبدالذياإللهنحن،مناالسهمرميةمدىهوهذا):فيه

اإللهابنوهواآللهة،إلىنسبهيرجعالذيإيران،وخارجإيرانملوك
اآللهة،إلىنسبهيرجعالذيإيران،ملوكملكمازدا،يعبدالذيأردشير،

...(.باباغاإللهوحفيد
فيالمجوسيةوعباداتمراسيمنتتبععندماأننامفاده:الثالثالشاهد

كرأينجــدالالساسـانيالعصـر هاالقيـامعنـدلزرادشـتذ أنبـدليل.ب
هاالقـرابينوتقريـبالشـمسكعبـادةالعبـادات تسـمىكانـتومراسـيمهال

ذكرافيهانجد،والالزرادشتيةتُسمىوالالمجوسيةوالقرابينبالمراسيم
.لزرادشت

بدأوالمجوسية،المجوسوعلماءكهانكبيركرتير،بنقشيتعلق:الرابع
نا)):فقالشابورللملكإخالصهعنوالتعبيرنفسهبتعريفكالمه وأ
ثم.((الملوكملكوشابورلآللهةالنيةوحسنجيدةالخدمةكانتكرتير

والمجــوسالكهنـةتحمـيالــتيلآللهـةالشــعائرمختلــفيـؤديأنـهذكـر
)المقطعفيأنهثم.واآللهةمزداأهورايفيدأنشأنهمنوهذا،وترعاهم

راضية،وهياآللهةإلىعددهازادوقتهفيالطقوسأنذكر(12–11
ذّكر(15–14)المقطعوفي.ضرباتتلقتوالشياطينأهريمنلكن

اآللهـةأجــلمـنوعـانىكـدّالبدايـةمـنوأنـهوإنجازاتـهبأعمالــهكرتـير
وعندمامراتعدةباآللهةاألولشابورالملكقرنكرتيرأنكما.والملوك

لىأشار نهقالموتهإ لىذهببأ اآللهة،عرشأو،"اآللهةمسكن"إ
بنبهراموكذلكاألول،شابوربنهرمزدوفاةعلىأشارعندماذلكوكرر
.اآللهةمسكنإلىرحلأيضاهوشابور
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ويعتقداآللهة،وتعددبالثنويةيؤمنمشركاكانكرتيرأنذلكمنواضح
كرتيربأننقشهويشهد.أبداموحدايكنولمالساسانيين،الملوكبألوهية

واللزرادشتذكرفيهيوجدوالنقشه،فيالمجوسوذكرمجوسيا،كان
وصفقدفهوالمجوسية،علماءكبيركانأنهوبما.للزرادشتيةواللنبوته

ونبوتهلزرادشتكانولو.زيادةوالنقصانبالحقيقتهاعلىالمجوسية
ذلكيذكرلمأنهوبما.شكبالذلكلذكركرتير،عصرفيوجودوديانته

:زمانهفيالفرسديانةأنريبفالبعيد،والقريبمنإليهأشاروال
ديانةهيوإنمازرادشتية،والنبوة،ديانةوالتوحيديةليستو،المجوسية

كرتيرنقوشدراسةمنُمستنتجهذاوقولي.المجوسيةتسمىووثنيةشرك
.فقطأعالهالواردةالمقاطعمنوليستكاملة

الميالدقبلالخامسالقرنإلىيرجعنصفييتمثل:الخامسالشاهد
:ق}األرمنيكولبإزنيكالمسيحيالكاتبأنمفادهالساسانيين،زمن

مبحثاضمنهلديانته،المخالفةالفرقعلىللردخصصهكتاباصنف{م5
ـه Refutation of -}الزورفانيــةباســمالمجوســيةعلــىللــردخصـص

Zurvanism}.كانالـذيزورفـانلإللـهنسـبة.الزورفانيـةسـماهاوفيـه
ـرس ـوسالـف ـدونالمـج ـهيعتـق ـوبأـن ـدـه ـويناإللهيّنواـل ـوأميناألـخ :الـت

عندماباسمهيذكرهولمزورفانإلىاألفستاأشاروقد.وأهريمنأهورامزدا
عنالتوأمانالروحانأعلنتالبدءمنذ))}::بقولهالتوأميناإللهينذكر

يسملمفالمؤلف.((6-30/3الياسنا...-والشريرةالطيبة،:منهماكلطبيعة
اسمكتابهفييردولمبالزرادشتية،وال،بالرزادشتيينودينهمالمجوس
يُسمىالفرسدينكانولو.الزرادشتيةوالالزرادشتيين،والزرادشت

قويشاهدفهذابذلك،يسمهالمأنهوبما.إليهالنسبهعصرهفيالزرادشتية
هاالزرادشتيةأنعلىجدا قرنفيوجودلهمايكنلمالمزعومونبي ال

.الميالديالخامس
عنالكرديزاخامشيحاالمسيحيالمؤرخذكرهبمايتعلق:السادس

فقد.الميالديالسادسالقرنفيالساسانيةللدولةمعاصراوكانالمجوس
شار همأ نةتاريخعنصنفهكتابفيإلي ثيراوأورد،إربلمدي منك

لىترجعأخبارهم فرثيالعصريّنإ ألحدوصفهذلكمن.والساسانيال
بأنهمووصفهم.(وسلمجااحدلدىخادما)كانبأنهاألكراداألساقفة

وعندما.مراتعدةوالمجوسالمجوسية،الديانةوذكر.للناريسجدونالذين
الثانيشابورالملكزمنفيالنصارىلهتعرضالذياالضطهادعنتكلم
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كررو.ذلكمارسواالذينهمشابورمنوبأمرالمجوسأنذكرالساساني
وذكر.الوثنيينبالمجوسأيضاووصفهمواحد،موضعفيمرتيناسمهم
سمأيضا مانويينا فسفيمرتينال سياقالموضعن لذينمنبأنهموال ا

والزرادشتيذكرلمذلكمقابلفيلكنه.النصارىاضطهادعلىحرضوا
عدةمجوساالفرسسمىوإنماالمزعومة،ديانتهوالأتباعه،والنبوته،
فرسأنيعنيوهذا.واحدةمرةوالزرادشتيينيسمهمولممرات فيال
والالمجوسية،بالمجوس،وديانتهميُعرفونكانواالهجريالسادسالقرن

.وجودلهماكانوالبالزرادشتيةوالبالزرادشتيينيُعرفون
تُبنىبأنأمرا}أصدربابكبنأردشيرالساسانيالملكأنأيضاوذكر

ُمتميزاالعظيماإللهالشمستكريمويكون.لآللهةتعظيماجديدةناربيوت
الشمسعبادةفياألخرىالطقوسمنكثيراًوفرضوادخل...الكلعن

نار ثانيسابورالملكوأن.{.وال ستجوبالنصارىاضطهدعندماال وا
الثانيسابوروأمر.فأبواللشمسبالسجوديأمرهمكانوعذبهمبعضهم
الفرسدينأنذلكمنواضح.فقتلهفأبىالشمسباإللهباالعترافبعضهم

يُسمىكانوالنبوة،والتوحيد،فيهيكنلمالساسانيالعصرفيالمجوس
مشركونمجوسهموإنمابالزرادشتيين،أتباعهتسمىوالالزرادشتية،

بزرادشتيؤمنونكانواولو.الطبيعةمظاهرمنوغيرهاالشمسيعبدون
يا كمابهباإليمانرعيتهميأمرونالفرسملوكلكانديانةوصاحبنب

.والنارالشمسعبادةعلىأجبروهم
إلىالساسانيينقادةكبارأحدوجههابرسالةيتعلق:السابعالشاهد

الساسانيةالدولةعمرمنالمتأخرالعصرإلىترجعاألرمنقادةأحد
يردولم.األخرىواآللهةميثراواإللهأورمزداآللهةبكبيرفيهلهاقسم
وآلهةالشركفيهوردوإنمالنبوة،واللتوحيد،واللزرادشت،ذكرفيها

عقائدعنوردمامعتمامايتفقالنصوهذا.المشهورةالمجوس
.الصخريةالنقوشفيالمجوس

المعاصــرســيبيوساألرمــنيالمــؤرخاألســقفأنمفــاده:الثــامن
تاريخاصنفبعده،وماوالسالمالصالةعليهمحمدالنبيحياةألواخر

عدةالمجوسالفرسفيه،ذكرم660/هـسنةنحوهرقل،تاريخسماه
.مرات

)السريانيميخائيلمارالمؤرختكلمعندما-:التاسع-األخيرالشاهد
الخامسالقرنفيالساسانييندولةفيالنصارىعنتاريخهفي(هـ6:ق

دولــةســقوطقبــلالســريانالنصــارىالمــؤرخينعلــىاعتمــدالميــالدي
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علىاضطهادمنالنصارىلهتعرضِلماعنهمأخبارا؛فأوردالساسانيين
من.مجوساسموهموإنمازرادشتيينيسموهم،فلمالساسانيينالفرسأيدي
أعطواالمجوسإن"و(....الفرسملكلكسرىالمجوسقال):ذلك
لوثنيينالفرس"أيضاوسموهم"للمسيحيينفيلة وصفهموكرروا."ا

كانواالفرسأنيعنيوهذا.بالزرادشتيينيسموهململكنهمبالمجوس
قونمجوساأنفسهميسمون نةويعتن لمالمجوسية،الديا يسمونيكونواو
.الزرادشتيةاسمهبدينيعتقدونوالزرادشتيين،أنفسهم

والنصوصالصخريةالنقوشبينالتامالتطابقبوضوحيتبينوبذلك
صرفـيالمدونـةالمكتوبـة صفهافـيالساسـانيالع بـالمجوسللفـرسو

ايمانهموعدموالتعدد،والثنويةالشركعلىالقائمةللمجوسيةواعتناقهم
وأتباعهوديانتهلزرادشتذكرأيورودوعدمجهة؛منوالنبوةبالتوحيد
عصــرفــيالفــرسأنيعـنيممـا.أخــرىجهـةمـنالمزعومـةونبوتــه

والزرادشتيين،يكونواموحدين،ولمالمشركينمجوساكانواالساسانيين
.أصالوجودالمزعومةونبوتهوديانتهلزرادشتكان

فيالمسلمينوعنداإلسالم،قبلالعربعندودينهمللفرسبالنسبةأما
قرنين ثاني،األولالهجـريينال قدوال بالمجوسعندهممعروفينكانواف

فيبحثتفقدذلكفمن.والزرادشتيةبالزرادشتييةيُعرفواوالمجوسية،ولم
وإنمابالزرادشتيين،الفرسيسمونأجدهمفلماإلسالمقبلالعربتاريخ

فلو.وتعامالجغرافياالفرسإلىالشعوبأقربمنوهممجوسا،سموهم
فرسكان سمونال لكخفيمابالزرادشتيةويُدينونزرادشتيينيُ عنذ

االسميين،بينلجمعواأوالمجوس،منبدالبذلكولسموهمأبدا،العرب
اســمانعلــىجــداقــويشــاهدوهــذا.تــاريخهمفــيأثــرالــذلكولوجــدنا

فيالمجوسالفرساختلقهاسمهووإنماللمجوسيةاسمايكنلمالزرادشتية
دينهمتحريففيخطتهمضمنالمجوسيةعلىوأطلقوهاإلسالميالعصر

.األولالفصلفيبيناهكماودينيةقوميةلغاياتالدينيوتاريخهم

لماإلسالم،فيالفرسلدينبالنسبةوأما زرادشتيين،وإنمايسمهمف
زرادشتكانولو.موحدينوالالكتابأهلمنيجعلهم،ولممجوساسماهم

يهينتسبونأتباعولهإلهي،كتابوصاحبنبيا الكتابفيذلكلوردإل
والقلة،وهممثالواليهودالصابئةالقرآنيذكرأنيُمكنالألنه.والسنة

كبيرتأثيرولهموهيمنة،مساحةكبرىدولةكثير،ولهموهمالفرسيذكر
نبيازرادشتكانفلو.األخرىاألديانأهلمنوغيرهمالمسلمينعلى
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وبماوالسنة؛الكتابفيقطعاذلكلوردونبوةووحيكتابأهلوالفرس
يكونواولممشركينمجوساكانواأنهميعنيفهذافيهمايردلمذلكأن

.نبوةأصحابوالموحدينزرادشتيين
آَمنُواْالَّنِذيَنإِنَّن)):تعالىقالالكريم،القرآنمنذلكعلىوالشواهد

ابِئِيَنَوالنَّنَصاَرىَهادُواَْوالَّنِذيَن ِآَمَنَمْنَوالصَّن َّن َوَعِمَلاآلِخِرَواْليَْوِمبِا
ً ندَأَْجُرُهْمفَلَُهْمَصاِلحا :البقرة()يَْحَزنُوَنُهْمَوالََعلَْيِهْمَخْوٌفَوالََربِِّهْمِع

لم((.62 الموحدينمنهموالالكتاب،أهلبينمنالمجوسيذكرف
كلذكرعندماتعالىقولهفيذكرهملكنه.اآلخرباليوموالباهلل،المؤمنين

يةذكردونالفرق الصالح،والعملوالصالحباإليمانلهمتشهدميزةأ
):فقــال ابِئِيَنَهادُواَوالَّنِذيَنآَمنُواالَّنِذيَنإِنَّن) َواْلَمُجوَسَوالنَّنَصاَرىَوالصَّن

َإِنَّنأَْشَرُكواَوالَّنِذيَن َإِنَّناْلِقيَاَمِةيَْوَمبَْينَُهْميَْفِصُلَّن َشِهيدٌَشْيٍءُكّلَِعلَىَّن
.مجوساسماهموإنمازرادشتيينيسمهمفلم.((17:الحج)

تسمهمولمالمجوسذكرتنبويةأحاديثوردتأنهالنبوية،السنةومن
كسرىإلىرسالتهفيوالسالمالصالةعليهالنبيقولمنهازرادشتيين،

سماه.(المجوسإثمفعليكأبيَتفإن):قولهفيهجاءمماالفرس،ملك
كذلكلسمهمزرادشتيينكانواولوزرادشتيين،يسمهمولممجوساوقومه

.مجوسايسمهمولم
البحرينواليإلىوالسالمالصالةعليهالنبيرسالةأيضاذلكومن

علىأقامومن:)الرسالةفيقالهممافكانللفرس،التابعساويبنالنمذر
الديانةعلىمجوساكانوافالفرس(.الجزيةفعليهمجوسية،أويهودية

أواخرفيالزرادشتيةالديانةعلىوالزرادشتيينيكونولمالمجوسية
.الساسانيالعصر
والربعالهجرياألولالقرنفيالمسلمينعندالفرسدينوأما
كانوإنمابالزرادشتية،عندهممعروفايكنفلمالثاني،القرنمناألول

بالزرادشتية،يُسمىكانولو.بالمجوسوأتباعهبالمجوسية،معروفا
والشواهد.الزرادشتييناسمأتباعهعلىوألطلقوابذلك،المسلمونلسماه

أحوالذكرتالتيالمصنفاتفينجدهاكثيرة،ذلكتُثبتالتيالتاريخية
بدليلالثاني،مناألولوالربعالهجري،األولالقرنفيالمسلمين
:اآلتيةالتاريخيةالشواهد
،عامةالهجرياألولبالقرنتتعلقوهيالفتوح،ُكتبسجلتهمامنها

للبالذريالبلدانفتوحكتابوأوسعهاأهمها.فارسبالدفُتحتفيهألن
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لكن،مراتعشرمنأكثرالمجوسذكرفيهورد.هـ279سنةالمتوفى
بالذريالفتوحكتابفييردالموالزرادشتية،زرادشتياسم قالل مطل

زردشت"اسموردوإنماقبلهاوالاإلسالمية،الفتوحاتبفترةيتعلقكخبر
وردوإنماالهجرياألولالقرنيبحوادثيتعلقكخبرليسواحدةمرة"

لهما(هـ270:ت)البالذريحكاهكخبر نه،فيالمجوسقا قالزما :ف
(.منهاكانصاحبهمزردشتأنالمجوسيزعمقديمةفمدينةأرميةوأما)

فيأنهمعلىشاهدوهذازمانه،فيالمجوسزعمهمايحكيهنافهو
اسمكتغييرودينهمتاريخهمتحريففييُسلموالمالذينالمجوسبدأزمانه
فيعاشوهاالتيالظروفمعوتمشياتأثرامزعومنبيإلىونسبتهدينهم
لوأنهشكوال.والنصارىواليهودالمسلمينمنباألنبياءأهلهيؤمنوسط
كتبفيذلكلوردوديانتهزرادشتإلىينتسبونوأهلهالفرسدينكان

بالدفتحتناولتعندمابالتفصيلإخبارهمإلىتطرقتقدوهيالفتوح،
.فارس

كتــابمنهــا:المتقدمــةالحــديثكتــبفــينجــدهاشــواهدومنهــا
بيبنبكرألبيالُمصَّننف يهورد،هـ235سنةالمتوفىشيبةا اسمف
ثيرةمراتالمجـوس تبعلـىينطبقاألمر،ونفـسك والفقـهالحـديثك
الصحابةعنرواياتفيكثيراالمجوساسمفيهاوردفقدأيضا،والتفسير
ماالهجــريالثالـثالقـرنفـيالمحــدثينكبـارإلـىوتـابعيهموالتـابعين و

بلوفي.بعده نةوالالزرادشتية،والزرادشتذكريردلمذلكمقا الديا
ياتفيالزرادشتية قرونفيالمفسرينوالالفقهاءوالالمحدثينروا ال

.كثيراكتبهمفيوردفقدالمجوساسموأما.األولىالثالثة
ابنوسيرةهشام،ابنكسيرة،المتقدمةالسيرةكتبفيشواهدومنها
اسمفيهمايردفلم،والمتأخرةالمتقدمةالسيرةكتبمنوغيرهمااسحاق

المجوساسمفيهاوردلكن،الزرادشتيينوالالزرادشتية،والزرادشت،
.المجموعفيمراتثالثنحووالمجوسية،

القرنحوادثفصلتالتيالتاريخكتبمنتاريخيةشواهدومنها
فيوالكاملالجوزي،البنوالمنتظمالطبري،كتاريخ:الهجرياألول

.كثيرالبنوالنهايةوالبدايةللذهبي،اإلسالموتاريخاألثير،البنالتاريخ
والزرادشتية،والزرادشتي،والزرادشت،اسمفيهايردلمالتواريخهذه

األولبالقرنالمتعلقةالحوادثفيزردشتيةوالزردشتي،والزردشت،
فيمامرةعشرينمنأكثرالمجوساسمأوردتالمقابلفيلكنهاالهجري؛

لق حوادثيتع لكب قرن،ذ هاهنااألمريتطلبالال هاإيراد فهيوتوثيق
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هامذكورة سمورودعدمأنوالشك.قطعافي والزرادشتيينزرادشتا
جداوقويدامغدليلهوالهجرياألولالقرنحوادثفيوالزرادشتية

ولمالمجوسية،دينوعلىبالمجوسيُسمونكانواالمجوسالفرسأنعلى
.الهجرياألولالقرنفيوجودللزرادشتيةكانوالزرادشتيينيكونوا

قرنفهذا قرونامتدادهوال لذيالفرستاريخل يهأشرناا ظهورقبلإل
وماالهجريالثانيالقرننهايةفيتدريجياستظهروالتي،الزرادشتية

.بعده
القرنحوادثتناولتالتيالطبقات،كتبمنشواهدأيضامنهاو

لتيالطبقاتكتبوأوسعوأقدم.الهجرياألول الطبقات:هيوصلتنا،ا
فيهيردفلم،مجلداتثمانيةفي،هـ230سنةالمتوفىسعدالبنالكبرى

ومجوسي،،المجوساسمفيهوردلكن،،زرادشتيةوالزرادشت،اسم
.مراتعدةوالمجوسية

فيزرادشتاسمبدأالهجريالثانيالقرنفيأنهإلىهنااإلشارةوتجب
انتسابهمالمجوسأظهروإنمابالزرادشتية،المجوسيةتسميةدونالظهور

مابدليل.إليهومجوسيتهمأنفسهمينسبواولمنبيهم،أنهبدعوىلزرادشت
يهأشار لذيالمجهولالمؤلفإل قرنفيعاشا ثانيال قلالهجريال ون

ابنعنونقلمجوساسماهمفقدبالمجوس،تتعلقالمقفعابنعنأخبارا
ولمالمجوسيةبدينوجاءنبيأنهقالزرادشتأن-فارسيوهو-المقفع

الساسانيينعصرفيالفرسأنمراتعدةوذكر.بالزرادشتيةجاءأنهيقل
تمامايتفقوهذا.زرادشتيينكانواأنهميقلولمالمجوسية،دينعلىكانو
.المجوسدينعلىبأنهمكرتيركنقوشالساسانييننقوشذكرتهمامع

هوكانأوالهجري،الثالثالقرنفياستمراألمرنفسأنوالظاهر
بااألديبالمتكلمأنبدليلالغالب، ،150سنةالمولودالجاحظعثمانأ

علىالمجوسيةالتمردحركاتعاصروالذيللهجرة،255سنةوالمتوفى
فييردلمفإنهومذاهبه،المجوسبدينعالماكانوالذيالعباسية،الدولة

والبالزرادشتية،دينهموصفوالبالزرادشتيين،المجوسوصفأنهكتبه
ماالزرادشتيين،دين لىوأشارمرات،عدةزرادشتاسموردوإن انإ

أنهيقلولمالمجوس،مذهبوصاحبالمجوس،صاحبهوزرادشت
ذكرفقدأخرىجهةمنلكنه.الزرادشتيةصاحبوالالزرادشتيينصاحب

فيهذكرهموردالحيوانكتابمنهاكتبه،فيالمراتعشراتالمجوس
.مرةعشرينمنأكثر
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الدينوريقتيبةبنمحمدأباالناقدالمؤرخأنأيضاذلكعلىوالشاهد
المجوسذكر،(هـ276–213)الهجريالثالثالقرنفيعاشالذي

ألن)):فقالزرادشتإلىينسبهاولمإليهمونسبهاعقيدتهمووصف
إنمااثنينإلهينتتخذواال}:بقولههللاأرادوإياهمبإلهين،تقولالمجوس

الَّنِذيَنَوِمَن})):تعالىقولهوفسر.((51/النحلسورة-{واحدإلههو
:بإلهينقالواأنهم:وشركهم.المجوسيعني{186:عمرانآل"أَْشَرُكوا

بأنهاألفستاووصف((.والقمرالشمسيعبدون))وهم((.والظلمةالنور
.زرادشتبهجاءالذيالمجوسكتاب

فرقةظهرتوفيه،بعدهوماالهجريالرابعالقرنفيتغيراألمرلكن
والزرادشتية،بالزرادشتيين،فتسمت،زرادشتإلىودينهانفسهانسبت

والشاهد.يختفيأنكادحتىوالمجوسية،المجوساسمتدريجياواختفى
كانوالذي،هـ355سنةالمتوفىالمقدسيالمطهرالمؤرخأنذلكعلى

مـذاهبعـنتكلــمعنـدماأنـه؛حــواراتمعهـملــه،وللمجــوسمخالطـا
والزرادشتية،،والمرقونيةوالمنانية،البهافريدية،بينهامنذكرالمجوس

بعدهيكونونأنبياءوثالثةزردشتبنبوةيقرونالزردشتيةومنهم}:فقال
السمعانيالكريمعبدالمؤرخأيضاوأشار.{...االبسطاكتابهويقرؤون
ـ562ســنةالمتوفــى أنيعــنيوذلــك.الزرادشــتيةفرقــةوجــودإلــىه

والاإلسالمقبلموجودةكانتوالالمجوسلديناسماتكنلمالزرادشتية
.متأخرةظهرتالمجوسفرقمنفرقةهيوإنماالهجري،األولقرنهفي

واألديب،هـ548سنةالمتوفىالشهرستانيالمتكلمأنأيضاذلكومن
هـ845سنةالُمتوفىالمقريزيوالمؤرخهـ،821سنةالمتوفىالقلقشندي

ثمانمنويتكونونالمجوس،همبأنهموصفوهمالثنويةعنتكلمواعندما
زرادشــتأصــحابوالزرادشــتية،،والمانويــةالزروانيــة،منهــا،فــرق

.الحكيم
وجودلهايكنلمووتوحيدهابنبيهاالزرادشتيةأنبوضوحيتبينوبذلك

والجهة؛منالزرادشتيةوليسالمجوسيةهوالفرسدينواناإلسالم،قبل
ظهرتوإنماثانية؛جهةمنالهجرياألولالقرنفيأيضاوجودلهاكان

أنوبما.بعدهوماالرابعالقرنإلىالهجريالثانيالقرنمنابتداءتدريجيا
مر هرتجديـدةديانـةالزرادشـتيةأنشـكفـالكذلك،األ العصـرفـيظ
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أصـولعلــىأقاموهــايُســلموا،لــمالــذينالمجــوسأيــديعلــىاإلســالمي
.الثالثالفصلفيسنبينهكماإسالميةوأخرىمجوسية،
باعتراضاتيتعلقاألول:هامينأمرينأذكرالمبحثهذاإنهاءوقبل

.الزرادشتيةظهورعنقلناهفيماالباحثينبعضعلينابهايعترضربما
لمالزرادشتيةأنإلىأشارواقدمعاصرينباحثينأنمفاده:الثانياألمر
وسنعرضعصرهم،فيظهرتوإنماالساسانييندولةقبلوجودلهايكن

.االعتراضاتبعدآراءهم
قد،األوللألمربالنسبة عترضف نايَ باحثينبعضعلي باالعتراضاتال

:اآلتية
أنهمومفادهزرادشت،بوجودالقائلينعنددليلأقوىفييتمثل:أولها

بينمعروفاكانأنههو،حقيقيشخصزرادشتأنيُثبتممابأنقالوا
.فلسفةوصاحبحكيمبأنهوغيرهما،وأرسطواكافالطوناليونانفالسفة

قائلونيعترض:الثانياالعتراض نافينعلىزرادشتبتاريخيةال ال
علىوديانتهأتباعهوعنعنهأخبارمنوردبماوجوده،فيوالُمشككين

وجودتُثبتعلميةبأدلةاحتجواوكأنهمذلكيفعلون.وأدبياتهاألفستاكتاب
.اإلسالميالعصرقبلوديانتهوأتباعهزرادشت

لوجودالمنكرينقوليُضعفمماإن:يقالربما:الثالثاالعتراض
ظاهرهوكماوجودهيؤكدونأويرجحونالباحثينمعظمأنهوزرادشت

.الزرادشتيةعنكتبتالتيالكتبفي
ُمفصلوالثاني،ُمجملاألولبرديّن،االعتراضاتتلكعلىأردُ:أقول
تصحالكلهااالعتراضاتتلكأنفمفادهالُمجملفأما.اعتراضكلحسب
لزرادشتالتامالغيابأثبتتأوردناهاالتيواألثريةالتاريخيةاألدلةألن،

،إلىاالخمينيينعصرمنالفرستاريخفيوالزرادشتيةوالزرادشتيين
كانولـو.الساسـانيةالدولـةبسـقوطمروراالهجـرياألولالقـرننهايـة

ذلكلورداإلسالمالعصرقبلوجودوالزرادشتيةوالزرادشتيينلزرادشت
ذكريُوجدالأنعلماوالشرعاوالعقاليصحوالالنصوص،تلكفي

ورودعدمانيعنيوذلك.النصوصتلكفيوديانتهوأتباعهلزرادشت
الثانيالقرنقبلوديانتهوأتباعهلزرادشتوجودالأنهيعنيفيهاذكره

.اإلسالميالعصرفيالهجري
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بتاريخيةالقائلينفإناألول،لالعتراضفبالنسبة،الُمفصلردناأما
فيهعاشأنهالمفترضالزمنعنجداومتأخرةضعيفةأدلتهمزرادشت
تُثبتهاصحيحةأدلةبالومزاعمذاتية،مواقفوبعضهاجهة؛منزرادشت

المتعلقالميالدقبلالرابعالقرنإلىيرجعواحددليلإال.أخرىجهةمن
أدلتهمأقوىوهوُمتفلسف،حكيمانهعلىبزرادشتاليونانفالسفةبمعرفة

بلوجه،منأكثرعلىوحملهإضعافهويُمكنحاسما،دليالليسلكنه
.قريباسنبينهكماالمزعومالنبيزرادشتهوليسبأنهوالجزم
فيجداالكبيرواختالفهملزرادشتاليونانفالسفةكبارذكرأنكما
نهالشكعصره،تحديد يلا تاريخيشخصزرادشتأنعلىقويدل
يس يا،ول كنخراف باتوحـدهيكفـيالالـدليلهـذال أنبحكموجـودهإلث

األثريةوالشواهدالرواياتفيديانتهوالاسمهذكريردلمالنبيزرادشت
الكليالغيابوهذا.منهقريبةأوالمزعومزرادشتعصرإلىتعودالتي
،موجودغيرأنهوالراجحوجوده،يثبتلمزرادشتأنعلىدامغدليل
تاريخيةحقيقيةيجعلهالزرادشتالسماليونانفالسفةتداولأنيعنيمما

سمينتشرأنالممكنفمن؛بالضرورة ينمالشخصا ناسب ويكونال
فاتمنكثيراأنبدليل.خرافياشخصا فالسفةبينمنتشرةكانتالخرا
وهرمسالحكيم،هرمسكشخصيةبصحيحةليستوهيوغيرهماليونان

هؤالءعنالمزعزمالفارسيزرادشتبُعدأنكما.اآللهةرئيساليوناني
ألنهحقيقيا،الخرافياشخصاكونهاحتمالفييزيدومكانازماناالفالسفة

اختالفهمأنكما.حقيقياشخصاكانبأنهلهمأينفمن،زمنياعنهمبعيد
6000إلىأرسطوأرجعهحتىفيهعاشالذيللعصرتحديدهمفيالكبير

ضعيفةكانتالمزعومبزرادشتمعرفتهمأنيعني؛؛أفالطونقبلسنة
تحديدعنيعجزونجعلتهمحتىزمنياوبعيدةوناقصةوغامضةوضبابية

أفالطونكتبفيذكرهيردولمكبيرا،اختالفاتحديدهفيويختلفونعصره
كباربعضبينزرادشتاسمفانتشاركذلكاألمرأنوبما.واحدةمرةإال

نانفالسفة يساليو يالل يادل فيوالوجـوده،علىقطع نهين شخصاكو
.وجودهفيمشكوكاأوخرافيا،

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

يتبينفإنهوجوده؛تُثبتالتيالساسانيينقبلمنهقريبةأوزرادشتعصر
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ناالحالتينمن نهقيلواحداالسم،نفسلهمامختلفيّنشخصيّنأمامأن أ
الزرادشتيةإليهانتسبتودعوةوحيصاحبنبيأنهقيلوآخرفيلسوف

.كبيرااختالفافيهعاشالذيالعصرتحديدفيأُختلفوكالهماوأتباعها،
الساسانيينزمنقبلظهرألنهوجودهيُرجحقددليليوجدالفيلسوفلكن

نبيزرادشتلكنقرون؛خمسةبنحو يليوجدالالمزعومال حددل وا
ته،راجحوالصحيح لةوإنماوجوده،يُرجحأويُثب فيالصحيحةاألد تن
لكنحقيقياشخصااليونانعرفهالذيزرادشتيكونفربما.قطعاوجوده

شخصهووإنماحقيقياشخصاوليساليونانيعرفهلمالنبيزرادشت
.اإلسالميالعصرفيالزرادشتيةابتدعواعندماالمجوساختلقهخرافي

ينوبذلك لذيزرادشتأنيتب نهشكالاليونانعرفها زرادشتأ
.لهوجودالالذيالمزعومالنبيزرادشتهووليسوالفيلسوفالحكيم
موحداكانأنهيذكروالمزرادشتذكرواالذيناليونانفالسفةأنبدليل

كانانهإلىأشارواوإنماوديانة،دعوةلهوالوحي،صاحب،والنبياوال
.ثنويا

ثاني،االعتراضوأما األفستاعلىلزرادشتالُمثبتيناعتمادإنفال
استداللهوزرادشت؛بتاريخيةقولهمفياليومأيدينابينالموجودوأدبياته
زرادشتعصرفييُصنفلمكتابألنهأصال،يصحوالبلجدا،ضعيف

وال،اإلسالميالعصرفيُصنفوإنمامنه،قريباوال،المزعومالنبي
أوالرابع،أوالثالث،الهجريالقرنإلىترجعمخطوطاتاليوممنهتوجد

واسعةتحريفلعملياتالفترةتلكفيتعرضكتابوهو.مثالالخامس
.الزرادشتيةباسمجديدةديانةوتأسيسالمجوسيةلتغييرومروعةوخطيرة

األفستاأخبارعلىهؤالءفاعتمادولذلك.الثالثالفصلفيسنبينهكما
ته قةوأدبيا تهبزرادشتالمتعل أنيُمكنوالجدامتأخرةالمزعومةوديان

ترجعتاريخيةأدلةمنلهاالبدوإنماعليها،ويُعتمدبهايُحتجحجةتكون
غيراألدلةهذهأنوبما.لقبولهامنهقريبةأوالمزعومزرادشتعصرإلى

حجــةتكــونأنيُمكــنوالاألفســتابأخبــاراالحتجــاجيصــحفــالمتوفــرة
نبيزرادشتبوجودالقولفيصحيحة تهالمزعومال فاستداللهم.وديان
يقينيةأدلةتكونأنيُمكنوال،وعلماعقالمقبولغيروادبياتهباألفستا

منالمزعومزرادشتبتاريخيةالقولفيراجحةحتىوالصحيحة،وال
التيوالتاريخيةاألثريةوالنصوصالشواهدأنأخرىجهةمنوأنهجهة؛

وديانتهزرادشتوجودعدموتُثبتاألفستامزاعمتنقضمنهاطائفةأوردنا
.اإلسالميالعصرقبل



74

ـا ـيراالعــتراضوأـم ـث-األـخ ـإن-الثاـل ـناســتداللـف ـودالُمثبتـي لوـج
قائليناألكثريةبموقفزرادشت تهال لردبتاريخي يةعلىل كرةاألقل الُمن

ضعيفاستداللهووجوده؛يُنكرونالالباحثينغالبيةأنبدعوىلوجوده
قةألنأيضا،يصحوالراجحة،والحاسمةحجةوليسبلجدا، الحقي

التيباألدلةتُعرفوإنما،بأقليتهموالالمؤيدينبأكثريةتُعرفالالعلمية
وبما.العشراتمقابلبهايقولواحدشخصكانوإنحتىوتؤيدهاتحملها

أنيُمكنوالراجحة،والحاسمةوليستجداضعيفةأدلتهالُمثبتينأدلةأن
اســتداللهــو،األكثريــةبــدليلاســتداللهمفــإنيقينيــة،والعلميــةتكــون

حجةوالالنبي،زرادشتوجودعلىدلياليكونأنيُمكنوالضعيف،
بوجودالقائلينأدلةمنأقوىبأدلةالمؤيدلوجودهالُمنكرينموقفتُضعف

هووأثبتته،الحديثةالعلميةاألدلةأيدتهقولهمبأنزعمهمأنكما.زرادشت
باألوهـاموالتعلـقوالدعايـةالتشـويشبـابمنقـالوهقطعاباطـلزعـم

ذلــكعصـرهتحديــدفــييختلفــوالــمعلميــةأدلتهـمكانــتولــوواألهــواء،
الشواهدتنقضهزعمهموأنجهة؛منوالرهيبالمتعددالكبيراالختالف

لتيوالتاريخيةاألثرية قبلوديانتهوأتباعهزرادشتوجودعدمأثبتتا
كثيراأنإلىهنااإلشارةتجبأنهكما!!.أخرىجهةمناإلسالميالعصر

اإلسالمقبلوديانتهالنبيزرادشتبوجودالقائلينالمعاصرينالباحثينمن
نهيعلمونهم لةتوجدالأ بتعلميةأد فيتوحيديوجدوالوجودهـتُث

فــيالمزعومــةوبديانتــهبــهللطعــنبوجــودهيقولــون،لكنهــمالزرادشــتية
ـة ـرانيةاليهودـي ـةوالنصـ ـالمعاـم ـة،واإلـس ـدعوىخاصـ ـاـب ـأثرةأنـه مـت

.!!!!زعمهمحسبالتوحيديةالدياناتأقدمالديانةهذهألنبالزرادشتية،
.لهوهدملزعمهمنسفهوهذهوكتابناقطعاباطلانهشكالهذاوزعمهم

وجودعدمإلىأشارواالذينالباحثينببعضالمتعلقالثانياألمروأما
باولالساسانيين،فمنهمقبلدولعصورفيوالزرادشتيةلزرادشتذكر

قالزرادشتييناالخمينيونيكونأناستبعدهورن، يكونأنفيبعد}:ف
لمفإنه}:براونأدواردوقال.{زرادشتدينعلىاألخمينيونالفرس

-اإلخمينيون-الهخامشيونخلفاؤهمكانإذاماقاطعةبصفةاآلنحتىيثبت
.{يتبعوهلمأمزرادشتتبعواقد

تتأكدتقدمماكلمن}:،قالسمارعبودسعدالعراقيالباحثومنهم
علىكانإذفارس،بالدفيالثانيقورشعليهاكانالتيالدينيةالمعتقدات
اسمورودعدمبداللةزرادشتياكانانعنهيُعرفولماآلرية،المعتقدات
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مزدااإللـه كذلككتاباتـهفيأهورا قدمأنـهعنفضال.زرادشـتاسـم،
ذلكإلىويُضاف.الزرادشتيةالديانةتجيزهاالالتيالمذابحوبنىالقرابين

كانوإنماالصمت،بأبراجيُعرففيماالزرادشتيةالطريقةعلىيُدفنلمأنه
وقد}:اإلخمينييندينعنأيضاوقال.{باسركاردعاصمتهفيقبرله

اإلخمينيــةواأللــواحالكتابــاتمـنعقائــدهمعـندقيقــةمعلومـاتوصـلتنا
،زرادشتللنبيذكرأيفيهايردلمالكتاباتهذهبحيث،ومستنداتهم

متفاوتةكانتاالخمينيينلدىالديانةأنباالعتقادالكافيالدليللديناوأصبح
.{الزرادشتيةللمعتقداتذكرأييردفلم.الزرادشتيةالديانةمع

لى،الباحثينأحدوأشار نهإ ممااآلثارعلماءاكتشافاتمنتبينأ
لمأنهااالخمينيينعصرفيباآللهةالمتعلقةوالقوانينالمعابدفيالحظوه

تبرمامتفقةتكن نهكما.الزرادشتيةالتعاليمعنيُع النقوشمناتضحأ
مةالفارسـية هايـردلـمأنـهمسـماريةبأبجديـةالمكتوبـةالقدي كرفي اسـمذ
ينفرقاوجدواأنهمكما.زرادشت ينالملوكمصطلحاتب فياالخميني

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

أنذكرإيران،تاريخفيالُمختصكريستنسنآرثرالباحث:ومنهم
يةبالمزديةيُدينونكانوااالخمينيين دينعلىيكونواولمالقديمةاإليران

كانتوإنمااالخمينيين،الفرسبينغريبةكانتالتيالزرادشتية،المزدية
.المجوسفيتقريبامحصورة

كلوعلى}:قاالأوبويه،وجانينإيمار،أندريهالباحثان:وآخرهم
زرادشـــتالرســـميةاالخمينييـــنديانـــةتجاهلـــتكيـــفالمـــرءيعجـــب

تجاهل"منالباحثانتعجبكماأيضاًعجيبهواعترافإنه.{وتعاليمه
ودينهونبوتهلزرادشتتجاهالليسإنه،"وتعاليمهلزرادشتاالخمينيين
سوب يهالمن ماإل ماالباحثان،ظنك كنلمألنهيذكروهلمهؤالءوإن ي
.وجودهمامعودينهزرادشتتجاهلواأنهموليسوجود،ودينهلزرادشت

ماصدقوا،ألنهم،الباحثونهؤالءفيهوقعكبير،وهمهواألمروهذا
الزرادشتية،نشأةعنوأكاذيبوأساطيرأباطيلمنوادبياتهاألفستاقاله

بعضهموربماالزرادشتية،بالديانةتتعلقكثيرةواباطيلأوهامفيفوقعوا
.نفوسهفيلغاياتبذلكالقولتعمد
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عدمأنوذلك،الباحثونهؤالءإليهأشارمماأكبراألمرأنوالحقيقة
وإنمافقطاالخمينيينبعصريتعلقالوديانتهونبوتهزرادشتذكرورود
وينطبقبل،الساسانيينثموالفرثيينالسلوقيينعصرعلىأيضاينطبق

فيإالالتدريجيالظهورفييبدأوال،الهجرياألولالقرنعلىحتى
الهجريالرابعالقرنفيتقريبايكتملثمبعده،وماالهجريالثانيالقرن

.سابقابيناهكمابعدهوما
وجودلهمايكنلمونبيهاالزرادشتيةأنمنهيُستنجالمبحثلهذاوإنهاًء

توحيد،والنبوةديانةكانتوالالهجري،األولالقرنفيوالاإلسالمقبل
اكتملأنإلىالهجريالثانيالقرنفيتدريجياالظهورفيبدأتوإنما

منفرقةأنقطعايعنيوهذا.بعدهوماالهجريالرابعالقرنفيظهورها
تغييرتولتالتيهيالمجوسالفرسمعظمأسلمبعدماتُسلملمالمجوس

.الزرادشتيةباسمجديدةوأخرىقديمةبأصولجديددينلتأسيسالمجوسية
.ذلك؟فعلتولماذاظهرت؟ومتىالفرقة؟،هذههيفمن
:واختالقها الزرادشتية ابتداع في البهافريدية الحركة دور :ثانيا

لهايكنلموأصولهاوأتباعهابنبيهاالزرادشتيةالديانةأنأثبتناأنهبما
أوجماعة،أوشخص،ُوجدقدأنهفالشكالهجري،األولالقرنقبلوجود
ذكرفهل.اختالقاواختلقتهاالزرادشتيةابتدعتالتيهيفرقةاو،حركة

ذلكسجلقدالتاريخإننعماإلسالمي؟العصرفيحدثقدذلكأنالتاريخ
قامتالتيالجماعةونشاطأصولمنجانباوذكرفيه،لُبسالبوضوح

والعجيبالغريباألمرلكن.الزرادشتيةإلىوتحويلهاالمجوسيةبتغيير
قامتمايذكروالمالزرادشتيةعنكتبواالذينالباحثينأكثرأنهوأيضا

بهااهتمواوالجهة،مننفوسهمفيلغاياتتعمداأوجهال،الجماعةتلكبه
منجريمتهاعنترتب،وماإليهدعتماوخطورةبهقامتماتتبعواوال

الديانةبأنثالثةجهةمناعترفواوالثانية؛جهةمنجداخطيرةنتائج
وجودلهايكنولماإلسالميالعصرفيالجماعةتلكاختلقتهاالزرادشتة

.!!!!قبلهمن
تاريخأنوبما لتيالجماعةتلكظهورسجلقدال المجوسيةغيرتا

الذينعنالبحثمواصلةجهدكفاناقدبذلكفهو،جديددينإلىوطورتها
قوا ناوقدمالزرادشتية،اختل جوابل هاالصحيحال نةبأن قتديا فياُختل
هيومن؟،اختلقهاالذيفمن.قبلهوجودلهايكنولماإلسالميالعصر

لتيالجماعة نتا عدهمنمشروعهوواصلتمعهتعملكا منقروناب
لزمن؟ ها.ا ية،الحركةأوالجماعةإن كاهنأسسهاالبهافريد المجوسيال
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378ت)الخوارزميأحمدبنمحمدالكاتباَعّرفه.(هـ132ت)بهافريد
يسمى،كانرجلإلىينسبونالمجوسمنجنس:البهافريدية)):بقوله(هـ

بقصبةنيسابور،رساتيقمنخواف،برستاقخرجفردردينان،بنآفريد
عدسراوند، يامفياإلسالمظهورب بيأ وخالفبكتاب،وجاءمسلم،أ
((.جمهورهموخالفهمنهم،خلقوتبعهشرائعهم،منكثيرفيالمجوس

فيظهر)):فقالزعيمها،خاللمن(هـ438ت)النديمابنوعّرفها
منروى:لهايقالقريةمنبهافريدلهيقالرجل...العباسيةالدولةصدر

.القبلةعنمتياسرسجودبالالخمسالصلواتيصليمجوسي،ابرشهر
مسلمأبوإليهفوجهكثيرخلقلهفاستجابمذهبهالىالمجوسودعاوتكهن
لمثموسودوأسلماإلسالمعليهفعرضاسعيدبنهللاوعبدداحبنشبيب

.((الوقتهذاالىجماعةبخراسانمذهبهوعلىفقتللتكهنهإسالمهيقبل

(هـ132ت)بهافريدأن(هـ440-362)البيرونيالريحانأبووذكر
وخالف.ودعاتنبّألّماالمجوس،منكثيرخلق}تبعهدعوتهأظهرلما

كثر في المجوس هل على وادّعى زرادشت، وصدّق الشرائع، أ ته ا نحل
سبععليهموفرض،الّسّر في اليه يوحى أنّه وزعم به؛ جاء كان ما  تحريف
،توحيدفيصالة:صلوات وصالةواالرض،السمواتخلقفيوصالةّ

البعــثفــيوصــالةالمــوت،فــيوصــالةوأرزاقهــا،الحيــوانخلــقفــي
فيوصالةلهم،أعدّوماوالنارالجنّةأهلدخولفيوصالةوالحساب،

يد هموضعو.الجنّةأهـلتحم بال مرهمبالفارسيّة،كتا سجودوا ينبال لع
وإرسالكانت؛حيثماالصالةفينحوهاوالتّوّجهواحدة،ركبةعلىالشمس
منها،هرمماإالّاألنعاموذبحالطعام،عندالّزمزمةوتركوالجمم،الّشعور
تة؛وأكلالخموروشرب ناتاألّمهاتونكاحالمي ناتواألخواتوالب وب

بتعمــيروامــرهمدرهــم؛االربعمائــةعلــىالمهــورفــيواالقتصــاراألخ،
ابووردفلّما.أعمالهموكسبأموالهم،سبعمنالقناطروإصالحالّطرق،

دينأفسدقد:أنّهوأعلمواوالهرابذة،الموابذةاليهاجتمعنيسابور،مسلم
بادغيس،جبالفيأخذهحتّىشعبةبنّعبداليهفأنفذودينهم؛اإلسالم
اليهالمنسوبونأتباعهوبقىقومه؛منبهظفرومنفقتله،اليه،وحمله

عداوةالمجوسمنالّزمازمةويعادونبه،جاءبمايدينونبالبهافريذيّة،
.{...شديدة
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صنفالزردشتيةالمجوسومن)):{هـ548}الشهرستانيوقال
رستاقمنسيسانلهيقالرجلرئيسهموالبهافريديةالسيسانيةلهميقال

الدولةصاحبمسلمأبيأيامفيخرج،خوافلهايقالناحيةمننيسابور
تركإلىالمجوسودعاذلكتركثمالنيرانيعبداألصلفيزمزمياوكان

الشعوربإرسالفيهأمرهمكتابالهمووضعالنيرانعبادةورفضالزمزمة
هموحـرم ناتاألمهاتعلي هموحـرمواألخـواتوالب مرهمالخمرعلي وأ

الرباطاتيتخذونوهم.واحدةركبةعلىالسجودعندالشمسباستقبال
وهم.يهرمحتىالحيوانيذبحونوالالميتةيأكلونوالاألموالويتباذلون

مسلمأبيإلىرفعهالمجوسموبذإنثمالزمازمةللمجوسهللاخلقأعدى
((.بنيسابورالجامعبابعلىفقتله

وجماعتهوقومهبهافريدالرجلانالنصوصتلكمنواضح:أقول
كانتالزرادشتيةألنالوقت،ذلكفيزرادشتيينيكونواولممجوساكانوا

دعوتهوبدايةبهافريدزمنفيالزرادشتيةأنيعنيوهذا.تظهرلمتزالما
إلىانتسبتوقدالمجوس،منفرقةهيوالبهافريديةظهرت،قدتكنلم

نهدعوتهمنوواضح.بالزردشتيةالشهرستانيوألحقهازرادشت دعاا
تشريعاتمعظمومخالفةبأصولاالحتفاظمعالمجوسيةتغييرفيوشرع

اتهمهولذلك.إسالميةوتشريعاتبأصولوتطعيمهاجهة،منالمجوسية
،معاواإلسالمالمجوسيةأفسدبأنهقتلهفيوسعواالمجوسمنمخالفوه

.ظهرتقدتكنلمالزرادشتيةألنواإلسالمالزرادشتيةأفسديقولواولم
المجوسيةالفسادوسعىمجوسياكانبهافريدأنالمصادرذكرتولذلك

والمجيءوالوحيالنبوةادعىقدالرجلوهذا.الزرادشتيةوليسواإلسالم
تاب هيبك ئهإل عنيممالزرادشت؛وانتما سمأني أدخلهقدزرادشتا

القرنأواسطفيعلماؤهموأظهرهالمجوسلدينكنبيدينهمإلىالمجوس
أنعلىأيضاشاهدوهذا.باسمهدينهموتسميةإليهاالنتسابدونالثاني
فيالمجوسبينتنتشربدأتقدكانتاإللهيوالكتابوالوحيالنبوةفكرة
تكــوينفــيشــرعواالــذينهــموجماعتــهالرجــلوهــذا.بهافريــدزمــن

تمسكهاجماعتهواصلتهـ132سنةماتوعندماتدريجيا،الزرادشتية
وقد.بعدهمنجديدةوفروعبأصولوتطعيمهاالمجوسيةلتغييربدعوته
الخامسالقرنإلىنشطةتزالماكانتجماعتهأنالرواياتتلكذكرت

.لذلكالمجوسمعظممعارضةرغمالمجوسيةوتطويرتغييرفيالهجري
ومنالبهافريديةالحركةأنشكفالاسلمواقدالمجوسمعظمأنوبما
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أواسطمنتدريجياالزرادشتيةابتدعواالذينهمالمجوسمنبهاالتحق
الشهرسانيأنحتى.بعدهوماالهجريالخامسإلىالهجريالثانيالقرن
يةسمى عاونومنالبهافريد هات شتيةمع لهبالزراد المجوسومن):بقو

اليوميوجدالأنهوبما.{والبهافريديةالسيسانيةلهميقالصنفالزردشتية
المجوسيةمنخليطدينوهيالزرادشتية،الديانةأتباعإالالمجوسمن

األصلفيهمالزرادشتيينأنفالشكهذا،كتابنافيبيناهكماواإلسالم
كلهمانتسبواثماآلخرين،المجوسمنبهاالتحقومنالبهافريديةالجماعة

لى لتيالزرادشتيةإ المجوسيةمنالبهافريديينالمجوسعلماءاختلقهاا
فغيّر،اختلقهالذيللدينالجديداالسميعلنلمبهافريدبأنعلما.واإلسالم

إلــىانتمــىلكنــهإســالمية،وشــرائعأصــوالفيهــاوأدخــلالمجوســيةفيــه
بتسميةألتباعهالطريقمهدالذيهواألمروهذاالنبوة،وادعىزرادشت

لدين اظهرواقدبهافريدومنهمالمجوسكانبعدمابالزرادشتيةالجديدا
.للمجوسيةجذريتغييروهذازرادشت،بنبوةالقول

ثاني-الفصلهذافيذكرناهممايتبينوأخيرا نه-ال ناأ بشواهدأثبت
قوش نهالتاريخية،والنصوصالصخريةالن هاللزرادشتيةيكنلمأ ونبي
فيوالالساسانيين،دولةفيوالالساسانيين،قبلوجودوتوحيدهاونبوتها
الثــانيالقــرنفــيالتــدريجيظهورهــابــدأوإنمــاالهجــري؛األولالقــرن

منإليهاانظمومنالبهافريديةالحركةيدعلىذلكتمبعدهوماالهجري
علىأقاموها،يُسلموالمالذينالمجوسابتدعهاجديدةديانةفهي.المجوس

أصوالفيهاوادخلواجهة،منأخرىعنوتخلوامجوسيةوفروعأصول
ديانةفالزرادشتيةكذلكاألمرأنوبما.ثانيةجهةمنإسالميةوتشريعات

قبل،منوجودلهايكنولماإلسالميالعصرفيالمجوساختلقهاجديدة
تاريخهمالفرستحريفضمنأيضاتندرجوهي لدينيل ياتا قوميةلغا

ية ماودين ناهك ثانيالفصلفجـاءاألول،الفصلفيبي األول،وأكملال
باوكشف فرستاريخمنخطيراجان حريففيالمجوسال غشالت وال

المخالفةالزائفةالمجوسيةلديانتهمانتصاراالحقالدينورفضوالخداع
.والعلموالشرعللعقل

*****
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الثالثالفصل
المجوسيةمنلدينهمالمجوستغييرعلىالعلميةاألدلة

اإلسالميالعصرفيالزرادشتيةإلى

الزرادشتيةإلىوتحويلهاالمجوسيةإلىالنبوةإدخال:أوال
الزرادشتيةإلىوتحويلهاالمجوسيةإلىاإللهيالوحيإدخال:ثانيا
الزرادشتيةإلىوتحويلهاالمجوسيةإلىشكلياالتوحيدعقيدةإدخال:ثالثا

المجوسيةعقائدمنأنهامعللنارعبادتهمالزرادشتيينإنكار:رابعا
المجوسيةمنتكنولمالزرادشتيةفيالمالئكةعقيدةإدخال:خامسا
الزرادشتيةإلىوتحويلهاالمجوسيةإلىاألخرويالمعادإدخال:سادسا
:وأكثرخمسةإلىثالثةمنالصالةأوقاتعددتغيير:سابعا
:دينهممنأنهمعالمحارمزواجالزرادشتيينإنكار:ثامنا
:الزرادشتيةفيالخمرتحريموالمعراجادخال:تاسعا

زرادشتيأفستاإلىوتحويلهالمجوسياألفستاكتابةإعادة:عاشرا
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المجوسيةمنلدينهمالمجوستغييرعلىالعلميةاألدلة
اإلسالميالعصرفيالزرادشتيةإلى

تاريخهمحرفوااإلسالميالعصرفيالفرسأناألولالفصلأظهر
وظلموشرككفرتاريخمنفحولوه،ومروعكبيربشكلالجاهليالديني
تحريفيةأرضيةبذلكفأقاموا.وصالحوعدلوتوحيدنبوةتاريخإلىوفساد
هذهوعلى.معاوالمجوسالمسلمينمنالفرسالرواةأيديعلىواسعة

يةاألرضية لتيالزرادشتيةقامتالتحريف هاا فرساختلق فيالمجوسال
انتصــاراومصــالحهمظــروفهموحســبمقاســهمعلــىاإلســالميالعصــر

كماالمسلمونالفرسفيهايُشاركهمولم.االندثارمنلهاوانقاذاللمجوسية
فرستاريختحريففيشاركوهم لدينيال بلا ما.اإلسالمق األمرأنوب

لمودينهاوأتباعهابنبيهاالزرادشتيةأنالثانيالفصلفيتبينوقدكذلك،
الثانيالقرنفيتدريجياالمجوسابتدعهاوإنمااإلسالم،قبلوجودلهايكن

،إسالميةوأخرىمجوسيةوفروعاأصوالفأخذوابعده،وماالهجري
ديانةإلىوتحويلهاالمجوسيةتغييرعمليةتمثلتففيما؛ديانتهمبهاوكّونوا
لتياألسسهيوما؟،الزرادشتيةُسميتجديدة وماهيعليها؟،قامتا
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هانتجـتالـتياآلثار ما؟،عن شرعالعلـمموقفو يةتلـكمنوال العمل
.والماكرة؟؟الواسعةالتحريفية

 :الزرادشتية إلى وتحويلها المجوسية إلى النبوة إدخال  :أوال
إلىوتحويلهاالمجوسيةلتغييرالمجوسُكهانعليهاأقدمخطوةأولإن

دينالمجوسيةأنوغيرهمللمسلمينوأظهرواادعواأنهمهيالزرادشتية،
وماالهجريالثانيالقرنفيذلكزعموا.نبيهمهوزرادشتواننبوة،
كـانوالنبــوةديانــةليســتالمجوســيةأنوأثبتنــاســابقا،بينــاهكمـابعـده

إليهانتسبواوإنماعصرهم،فيوالالساسانيينقبلوجودالنبيلزرادشت
دينفيالنبوةوجودأنوبما.ومصالحهملدينهمانقاذاوكذباوخداعاتحريفا
إدخالعمليةتمثلتففيماعليه،جديدأمرهواإلسالمظهوربعدالفرس
الزرادشتية؟إلىالمجوسيةمنلتحويلهإليهالنبوة

عروفالمقـدسكتـابهمفـيالنبـوةأدخلـواالمجــوسأنذلـكمـن الم
قبلالمجوسيةفيلهاوجودالالنبوةأنبحكمقبلمنفيهتكنولمباألفستا
ثم.المقدسالمجوسيةكتاباألصلفيهوتغييرهقبلواألفستا،اإلسالم

شكلفياألفستاكتابةفأعادوا.المزعومزرادشتإلىنبوتهمنسبواأنهم
شيد ينوأدعيةوحوارات،أنا ينزرادشتب لهوب مزداالخيّروإ ،أهورا
واألعاجيبواألباطيلباألساطيرمليئكتابوهو.أخرىآلهةوبينوبينه

ضحكات صامنـهأوردنـاأنسـبقوقـد.والُمبكيـات،والم كثـيرة،نصو
.الفصلهذامنالثانيالمبحثفيمنهاطرفوسيأتي

القرنفيوكتابنبوةأهلأنهمادعوابعدماالمجوسأنذلكومن
،نبيهمزرادشتبأنالعلمأهلبينقولهمنشروابعدهوماالهجريالثاني

المتوفىالمسعوديالمؤرخأنبدليل.واسعبشكلبينهمنشرهمنوتمكنوا
نبيوهوأسبيمان،بنزرادشت}:بقولهزرادشتعّرف{هـ346:سنة

واسمهالناس،عوامعندبالزمزمةالمعروفبالكتابأتاهمالذيالمجوس
.{...بستاهالمجوسعند

ونبوتهزرادشتعن{هـ548:ت}الشهرستانيالفتحأبوالمتكلموقال
شأ}المزعومة عدون لكب لىذ لغأنإ ينب عالىهللافبعثهسنةثالث يات نب

.{...الخلقإلىورسوال
لكومن باحثينبعضأنأيضاذ بونعندماالمعاصرينال عنيكت

تمحيصوال،نقدوالتحقيق،باليكتبونفإنهمالمزعومونبيهاالزرادشتية
زرادشتبنبوةقولهافيالزرادشتيةمزاعميعرضونوي،علموالبعقل

يتعمدونمنهموكثير.!!يزعمونكمااألمروكأنوإعجابوثناءبحماس
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وكتابهنبوتهفيلهوتقزيمافيه،وطعنالهواتهامااإلسالمفينكايةذلك
للقيمُمحددمن}زرادشتعنقالتالسقافابكارالُملحدةمنهم.وتوحيده

انقلببالخيرأقوىبإيمانالمطالبومنالتوحيدلخالصوداعيةاألخالقين
وقفوإنالبشر،لهدايةإرسااللهأراد}}و.{ورسولنبيإلىزرادشت
أرسله.{...وإليهبالرسالةهللااختصهفقدمختاراالبشربينمنزردشت

{االمبراطوريةلهذهالرسميالدينالحق،دينهإلىهادياكافةالناس}إلى
.الساسانية

هؤالء،أقوالفيوردتالتيواألكاذيباألباطيلعلىهناأردال:أقول
وألنجهة؛منبالنبوةالزرادشتيينقولانتشارعلىكشاهدذكرتهاألني

والذي.أخرىجهةمنواألباطيلالمزاعملتلكمفصلنقضهوهذاكتابي
بعدها،منوالزرادشتيةالمجوسيةإلىالنبوةإدخالأنإثباتهوهنايهمني

.عليهمادخيلأمرهو
فيالمجوسيةإلىأُدخلتالنبوةانعلىالقطعيةاألدلةمنإن:أوال
لمالزرادشتيةأنهو،الزرادشتيةإلىانتقلتمنهاثماإلسالميالعصر

فيأصيلةالنبوةتكونأنيمكنالأنهومنها.اإلسالمقبلوجودلهايكن
عقيدةهيواحدةعقيدةعلىيقومانألنهماالزرادشتية،فيثمالمجوسية

وبما.مرارابيناهكمابعدهوماوالتربيعوالتثليثالثنويةعلىالقائمةالشرك
بوة،ديانتيتكوناأنيُمكنفالكذلكأنهما البالتوحيدتأتيالنبوةألنن

زعموقولهومخادع،وكذابمحرففهوذلكبخالفيقولومنبالشرك،
بوةوجودأنيعنيوهذا.بالضرورةباطل أمرهوالزرادشتيةفيالن

مندينهمإلنقاذاإلسالميالعصرفيالمجوسفيهاأدخلهعليهاطاريء
.دنيويةمكاسبوتحقيقاالندثار

ينسجمالاإلسالمقبلالمجوسيةالديانةفيالنبوةبوجودالقولإن:ثانيا
ونبيهنبوتهإلهلكليجعلممااآللهةتعددعلىتقومديانةأنهابحكممعها

أهميتها،ويفقدهاأصال،عملهاويبطلاألمريخلطوهذاوأتباعه،وكتابه
وأهريمنأهورامزداالتوأميناإللهينبينالقائمبالصراعيتعلقفيماخاصة

.أخرىجهةمنخلقهمالذينوالبشرمخلوقاتهمنهمالكلوأنجهة،من
شرهؤالءيتصرففكيف ياء؟معالمعسكرينمنالب !األنب ما.! أنك

الملــوكأنبحكـمنبــوة،إلــىحاجــةفــيتكـنلــماإلســالمقبــلالمجوســية
منمعنىوالفائدةفال.اآللهةساللةومنآلهةأنهميدعونكانواالساسانيين

ـود ـوةوـج ـيالنـب ـيةـف ـاالمجوـس ـدعونوملوكـه ـمـي ـةأنـه ـوسآلـه والمـج
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قالاألمرونفس.!!!!يعبدونهم حسبفهمالزرادشتية،كهانكبارعنيُ
طلباتهموستلبيباآللهةاالتصالبامكانهمأنهنقشهفيكرتيركبيرهمزعم
وهذا.كرتيرزعمكماوالجحيمالجنةلرؤيةتأخذهمانيُمكنأنهاحتى
علىُكهانهمألنواألنبياء،النبوةإلىحاجةفيليستالمجوسيةأنيعني

يريدونماعلىيحصلونوبواسطتهمبينهم،آلهةوملوكهمبآلهتهم،اتصال
بنبيهاوالزرادشتية،كذلكاألمرأنوبما!!!!ومزاعمهمخرافاتهمحسب

إلىالمجوسأَدخلهاالنبوةأنفالشكاإلسالمقبلوجودلهايكنلمونبوتها
غيرواعندمااإلسالميالعصرفيالزرادشتيةإلىانتقلتومنهاالمجوسية
.نفوسهمفيلغاياتالزرادشتيةإلىوحّولوهاالمجوسية

هوالمجوسية،علىدخيلةالنبوةأنعلىيشهدمماإن-:ثالثا-وأخيرا
المجوسيةفيوجودلهماكانالنبوةوالالزرادشتيةالأنأثبتناأننابماأنه
القرنفيبهافريدالمجوسيالكاهنظهورأنشكبالفإنه؛اإلسالمقبل

إلىودعوتهللنبوة،وادعائهعنهودفاعهلزرادشتوانتمائهالهجريالثاني
إلىومنهاالمجوسيةفيأُدخلتالنبوةبأنقطعيدليلهوالمجوسية؛تغيير

ولماإلسالميالعصرفيالبهافريديةالحركةأتباعأيديعلىالزرادشتية
.اإلسالمقبلوجودلهايكن
 الزرادشتية إلى وتحويلها المجوسية إلى اإللهي الوحي إدخال :ثانيا

أنوزعموااإلسالميالعصرفيدينهمإلىالنبوةالمجوسأدخلبعدما
زرادشتاختارالذيأهوارامزدااإللهأنأيضاادعوانبيهمهوزرادشت

الناسبينذلكنشرواثم.األفستااسمهكتابفيإلهياوحياعليهأنزلنبيا
لىاإلسالميالعصرمنذ يومإ قواالالمزعومالوحيذلكوتضمن،ال أ

معوحوارهوأدعيتهأناشيدهفيلزرادشتوأخرى،ألهورامزامنسوبة
هاوهيإلهه، زرادشتووحي.ومستحيالتوعجائبوظنونأوهامكل

فيوزرادشتأهورامزدابينمباشروحياألفستافيهوكماالمزعوم
ذلكمن.بينهماوسيطكائنبواسطةوحياوليسوتساؤوالتحوارشكل

يةالمنطقةعنمزداأهوراإلههسألزرادشتأن لتيالثان األكثرهيا
تلكهيسبيتامايازرادشتالحقيقةفي)):بقولهفأجابهاألرضفيتعاسة

والناسالميتةالكالبمنالمدفونةالجثثمنعددأكبرفيهاالتياألرض
((.3/8:الفنديداد-الموتى

أهريمناإللهخصمهمواجهةيستطعلمعندمامزداأهوراأنمنها
الخيرةالكائناتومنولدها،التياآللهةمنالمساعدةوطلب،وهزيمته
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الحقيقة،سبيتامايالكسأقول)):بقولهزرادشتخاطبفإنهخلقها،التي
ـوة،عــن ـارنو،العظـمـى،الـق ـتيوالمســاندةالمســاعدةهـف ـراـل ـدىتتوـف ـل

الفرافاشيونيُقدمكيف،دوماوالناصريناألقوياءالصالحينالفرافاشيين
المساندةليالصالحونالفرافاشيونيقدمكيف،المساعدةليالصالحون

. . نادي. السماءمازدايسندُبفضلهمالمساعدة،ألجلالفرافاشيينمازداي
السماءوالمياه،سبينتاينيويسندُمساعدتهمبفضلوالنبات،األرضوالمياه،
وعجزضعفإلىانظر((.13/1:الياشتا-النباتالحيوانات،،األرض

فيومخلوقاتهآلهتهمنالمساعدةيطلبأنهحتىالزرادشتيينآلهةكبير
منوخرافات،وأهواءوظنونأوهامإنها!!.أهريمنخصمهمعصراعه

منوجعلهماطريقهمنوالعلمالعقلوأبعدوظنونههواهركبفقدبهايؤمن
!!.عليهماداسبلظهره،وراء

منها،جداكثيرةفهيالمزعومالوحيذلكفيزرادشتأقوالوأما
قرابينه،لهاويُقدملهاويصلييعبدهاالتياآللهةزرادشتفيهاذكرأقوال
قال لىأصلأنفيأرغب)):ف لديّن،الشامخيّنوميثراآهوراإ ،الخا

وميثراآهورامنكالنعبدبقرابيننا))و((.-3/13الياسنا–والمقدسيّن
ـامخيّن ـديّن،الـش ـيّن،الخاـل .المقدـس ـثرا. ـيدمـي ـلـس ـاليمـك .األـق . .–

الساميينوميثرامزداآهورامنلكلونقدمهانعلنها))و.((6/10الياسنا
كلإلىمقدسكاملبقربانأتقدم))و-((.4/16الياسا.-والمقدسينالخالدين

واضح-((.7/13الياسنا.-المقدسيّنالخالديّن،الشامخيّنوميثراآهورامن
كلهاويعبدهاآلهة،بعدةوإنماواحد،بإلهيؤمنالزرادشتأنذلكمن

!!!!.إلهي؟؟وحيهذافهل.!!وقرابينهصلواتهلهاويقدم

بيناألفستاكتابهمانتشرعندماالزرادشتتينأنذلك،منواألغرب
باحثينمنُوجدالحاضر،وقتنافيالعلمأهل شجعهممنالمعاصرينال

.وتوحيدووحينبوةأهلبأنهمللناسأظهروهفيماوصدقهمبدينهمواُعجب
والعلماني،واليهودي،والنصراني،المسلم،منهمصدقوهم،الذينوهؤالء
إلىأصاليرجعلموربمانية،وحسنغفلةعنصدقهممنمنهم.والُملحد
بحقيقةجهلعنصدقهممنومنهمغيره،عننقلوإنمااألفستاكتابهم
تهمهالأو،مزاعمهمبطالنيعلموهوبتصديقهمتظاهرمنومنهم،دينهم

فيبهليطعنبدينهمونّوهشجعهموإنماأصال،بهايؤمنالأواألديان،
قدالزرادشتيةأنبدعوىوتوحيد،وحيمنبهجاءفيماويُقزمهاإلسالم
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فاإلسالم.اإلسالمقبلظهروقد،باإلسالموَشبهتوحيدفيهبوحيجاءت
تأثرقديكونالولماذا،بجديديأتبه،ولمجاءبمامسبوقرأيهحسب

وأباطيلخرافاتهيالمزاعمهذه!!!!.منه؟؟أسبقأنهابمابالزرادشتية
نافينقضناها كنهذا،كتاب لذيل ناا للوحيهؤالءترويجهوهنايهم

.فيهليسبماعليهوالثناءبهوالتنويهالمزعومالزرادشتي
زرادشتعلىالثناءفيبالغتالسقاف،ابكارالُملحدةالكاتبةمنهم

األفستاكتابمنالغاتاصفحاتفييوجدأنهوزعمتالمزعوم،ووحيه
،الناسأيها"}:قالأنهفادعتووحيه،زرادشتنبوةعناآلتيالنص

منرسولبواسطةوحيايكلمني...يكلمنيفإنه...إليكمهللارسولإني
حضرتهوإلى.المالئكةكبيرأسرىبيفإليه،رفعنيوإليهبلالمالئكة،

هوماوعلمنيالشريعةوعرفنياإللهتجلى،ُمتجلياهناكولي..قادني
.{"الكتابهذاإليكمسلمنيفقد.الحقالدين

المجوسيةالديانةفياإللهيالوحيوجودأنيُثبتمماإنأوال،:وأقول
انههو،اإلسالمقبلوجودلهيكنولمعليهمادخيلأمرهوالزرادشتيةثم

ثانيالفصلفيأثبتنا بنبيهاالزرادشتيةوأننبيا،يكنلمزرادشتأنال
الوحيذلكأنقطعايعنيوهذا.اإلسالمقبلوجودلهايكنلمونبوتها

اإلسالميالعصرفيالمجوساختلقهمتهافتزائفوحيهوالمزعوم
.والزرادشتيةلزرادشتونسبوه
إلهي،وحيعندهميكنلماإلسالمقبلالمجوسأنيُثبتمماإن:ثانيا

المجتمعفيوالجحيمالجنةحولنقاشحدثالميالديالثالثالقرنفيأنه
منخليـطجديـدبـدينوجـاءالنبـوةوادعـىمانيظهرعنـدماالفارسـي

وأدخلكرتيرالمجوسُكهانكبيرتدخلوالبرهمية؛والنصرانيةالمجوسية
بنقشالمشهورنقشهفيهذاوسجلالمجوسيةفيوالجحيمالجنةعقيدة
فيوأخذتهباآللهةاتصلعندماذلكمنتأكدأنهوزعم.وغيرهرجب
وذلك.زعمهحسبعينيهبأمفرآهماوالجحيم،الجنةوشاهدسماويةرحلة
لوألنهإلهي،وحيوالنبوةعندهايكنلماإلسالمقبلالمجوسيةأنيعني
ألندينهم،وأساسياتقطعياتمنوالنارالجنةأمرلكانوحيفيهاكان
ولكانجهة؛منووحيهماألنبياءرساالتقطعياتمنهووالنارالجنةأمر
ـةأـمـر ـارالجـن ـةـمـنوالـن ـاأخــرىجـه ـنومفصــالمعروـف المجــوسبـي

فواومابالضرورة، يه،اختل يةالختالقاألمراحتاجوماف اتصالحكا
انهزعمكرتيرأنوبما!!!!.السماءفيوالجحيمالجنةلتريهباآللهةكرتير
دامغدليلفهذاوالجحيم،الجنةوشاهدالسماءإلىوأخذتهباآللهةاتصل
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كرتيركبيرهمفاختلقإلهي،وحيعندهميكنلماإلسالمقبلالمجوسبأن
والشك.المجوسيةفيوالجحيمالجنةعقيدةليُدخلباآللهةاالتصالخرافة

نه لهفيماكاذبأ يةوجودال،ألنهقا أنإلنسانيُمكنوالاآللهة،لحكا
يستطيعأنإنسانألييُمكنوال.السماءإلىليصعدبآلهةوالبإلهيتصل

موابذةكبيركانوإنمانبيايكنلموكرتيرنبيا،اختارهمنإالباهللاالتصال
علىوافتراءالناسعلىوضحككذب،فيكذبكلهافالحكاية.المجوس

ِنأَْظلَُمَوَمْن):تعالىقولهعليهميصدقالذينمنوكرتير.هللا اْفتََرىِممَّن
َِعلَى ًّ َماِمثَْلَسأُنِزُلقَاَلَوَمنَشْيٌءإِلَْيِهيُوَحَولَْمإِلَيَّنأُْوِحَيقَاَلأَْوَكِذبا
ُأَنَزَل (.[93:األنعام]ّ

علىدخيلهوالمزعومالزرادشتيالوحيأنأثبتناأنهبما:ثالثا
فإنالنبوة،اختلقوابعدمااإلسالميالعصرفيالمجوساختلقهالمجوسية

هووإنماإلهياوحياليسأنهبنفسهيشهداألفستاأنهوأيضاذلكيثبتمما
تعمــدعــنوبهتانــازوراتعــالىهللاإلــىونســبوهالمجــوساختلقــهكتــاب

فيتوسعُتأنسبقألنهاألفستانقضفيأتوسعالهناوأنا.وإصرار
كونأنويسـتحيلإلهيـاوحيـاليـسبأنـهجــداكثـيرةبأدلـةوأثبـُتذلـك ي

الوحيبأنعلما.فقطالضيقالتمثيلبابمنشواهدسأذكركذلك،لكن
أنهيثبتصحيحدليلأييُملكالزرادشتإلىالمنسوبالمزعوماألفستي

يوجدوالوأباطيلوخرافاتومزاعم،أهواءهووإنماهللا،عنديمنوحي
أخبارمنرويماوكلإلهي،وحيأنهيثبتعقليوالعلميدليلأي

هيإليهنُسبتالتيوالمعجزاتأهورامزادوإلههزرادشتبينوحوارات
.لالختبارقابلةأنهاواليثبتها،دليلأييوجدوالوظنونوأهواءمزاعم

جهة؛منإنسانأييدعيهاأنيُمكنوأهواءوظنونوادعاءاتمزاعمفهي
قدمأنيُمكنهوال يلأييُ كانتومتى.أخرىجهةمنيُثبتهاصحيحدل

المزاعمإنها.إلهيا؟؟يُحتكمأدلةالدليلعنالمجردةواالدعاءاتالمزاعم
.والعلموالشرعالعقلميزانفيلهاقيمةوالأحدعنهايعجز

باألباطيلمملوءكتاباألفستاأنالمؤكدمنفإنهأخرىجهةومن
أنهذلكمن.والمهازلوالمستحيالتوالضالالتوالكفريات،والخرافات

اإللهيناألخوينثنويةعلىيقوم،اآللهةوتعددالشركعلىيقومكتاب
لدولهماوأهريمن،أهورامزداالتوأمين وهذابزروان،يُعرفولدهماوا

لهكلومع.تثليث آلهةهموأوالدزوجاتوألهورامزداتساعده،آلهةإ
كفركتاباألفستاأنتعنيواألباطيلالمزاعموهذه.سابقابيناهكماأيضا

أنيجباإللهيالكتابألنإلهيا،وحيايكونأنويستحيلوضاللوشرك
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يكونفكيفوغرائبه،األفستاتناقضاتمناألمروهذا.توحيدكتابيكون
.!!؟؟وضاللوشرككفربكتابالمزعومالنبيهذايأتيثمنبيازرادشت

إلىوحولوهدينهمفيالنبوةادخلواالذينالمجوسأنهوذلكفيالسببإن
دينهم،والمنالتخلصهدفهميكنلم،اإلسالميالعصرفيالزرادشتية

األساســيةبأصــولهدينهـمعلــىالحفــاظهــوهــدفهموإنمـاالحقيقــة،طلــب
منعليهوحفاظالدينهمانقاذاإسالميةوتشريعاتبعقائدشكلياوتطعيمه

جهةمنوكتابنبوةأهلبأنهمالكتابوأهلالمسلمينأماموتظاهراجهة؛
.أخرى

ستامهازلومن لهاألف مهالمضحكةوأباطي يةوأحكا لتيالجنون الا
الذيالماءكلبإن:لزرادشتقالأهورامزداأنذكرأنهتعليقإلىتحتاج
))وهناكالمياهمنابعإلىروحهوتذهبالبريالكلبيموتعندمايظهر
منزوجانسيظهركلبوألفكلبةألفمن:ماءكلبيفيهاستخلقحيث
منالمولود–هذاالماءكلبيقتلمنفإنوعليه((.وأنثىذكر:ماءكلب
لناربقرابينذنبهعنيُكفّرأو،جلدةألفعشرينيُجلد-وكلبةكلبألف

هورا يهمنها،ولغيرهامزداأ تلأنعل علىتزحفأفعىآالف10يق
بري،ضفدعآالف10وسلحفاة،آالف10ويقتلِهر،آالف10وبطنها،

آالف10ويقتلالحبوب،حاملنملآالف10و،مائيضفدعآالف10و
،الغائطفيتعيشدودةآالف10ويقتلوالقارض،السامالنوعمننملة

يقدمأنوعليه.للمتنجسينحفرةآالف10ويردمهائجة،ذبابةآالف10و
لرجليقدموأن.والفضةالذهبمنومقداروزراعية،حربيةأدواتللكهنة
يعطيوأن.سنة15منأكثرلهابنتهأو،أختهتكونبكرافتاةصالح
بةصالحينألناس قر،زري شيةمنرؤوسوسبعب شيدوأن.الما سبعيُ
ناطر حم،مرتينرجالسبعويطعممرتين،ق خبز،الل شرابوال أووال

تعتريها،التيواألمراضالدنسمنكالبتسعمرتينيُطهروأنالخمر،
تلبهاالمكلفاألعمالمنجداكثيرهذاوغير المائيالكلبلذلكالقا

الفنديداد-جهنمإلىمصيرهسيكونذلكيطبقالومن.ذنبهعنللتكفير
:13/51،14/،1،2،5،9،10،15،16،17،18-!!!!.

أنواألغنام،فذكرالبقربابوالواالغتسالبالتطهرأمراألفستاأنومنها
المستهاالتيالثيابتطهيريمكنهل:عنمزداأهوراإلههسألزرادشت

يُمكن:فأجابه.؟تطهيرهايمكنكانإنذلكيتموكيفإنسان،أوكلبجثة
الثيابيُمزققيءأووسخ،اودم،أومني،الثيابعلىُوجدفإنتطهيرها،

منالثوبكانوإن.الثورببولالثوبيُغسلذلكعليهيوجدلموإن.ويُدفن
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مرات،ثالثةبالترابيُفركثممرات،ثالثةالثورببولغسلهفينبغيجلد
نافذةأمامأشهرثالثةالهواءعلىيُعرضثممرات،ثالثبالماءويغسل
بالترابويُفركمرات،ستالثورببولفيُغسلالنسيجمنكانوإن.المنزل

أشهرستةالهواءعلىيُعرضثممرات،ستبالماءويُغسلمرات،ست
مام فذةأ منزلنا يداد-ال يدادوفي-.7/12،15:الفند مرالفند هوراأ مزداأ

األغنــامأواألبقــارببــولوجســدهالميــتشــعربغســلوأتباعــهزرادشــت
فيبجثةرجالناصطدمإذاأنهألتباعهاألفستاوشّرع-.8/13:الفنديداد–

بة ببولجسديهما"فليغسالممزقةالجثةكانتفإن،موحشبمكانغا
"أنعليهمافيجباللحومآكالتتمزقهالمكانتوإن،"مرةثالثينالثور
!!!!-((8/98،99:الفنديداد"--مرةخمسينجسديهمايغسال

فيلزرادشتالسقافابكارنسبتهالذيالقولإن:-رابعا-وأخيرا
.قطعاباطلزعمهواألفستامنالغاتاإلىنسبتهثم،والوحيللنبوةادعائه

فيوالالغاتافيالقطعااألفستافيلهوجودالالمزعومالنصهذاألن
أنهاوإماوالكذب،التحريفتعمدتأنهاإمافهي.األفستاأجزاءمنغيرها

معاصرة،مراجعمننقلتهوإنمافيه،يوجدأنهوزعمتاألفستاإلىتعدلم
تحددولم"الغاتا"إلىالنصذلكنسبتأنهاكما.األفستاأدبياتمنأو

وإنمافيهوجدتهوالاألفستاإلىترجعلمبأنهاعليهايشهدمماالمقطع،رقم
.مراجعهاتحددولمآخرينباحثينعننقلتهأواختلقتهأنهاإما

بأنهالسقافابكارزعمتكماهوليسالمزعوماألفستاوحيأنكما
باطلزعمفهذاالمالئكة،كبيربواسطةلزرادشتأهورامزداأوحاهوحي

.األفستاإلىالرجوعوعدمتقولبماالجهلأو،بالتحريفعليهاوشاهد
تمالمزعوماألفستاوحيأنالثابتألن والتساؤوالتالحواربواسطةي

رسولبينهمايوجدوالاألفستا،فيهوكماوإلههزرادشتبينالمباشرة
التيالروايةتلكوأن،باطلالكاتبةقالتهماأنيعنيمما.أصالوسيطوال

ثمالمجوسيةفيوأدخلوهاالمجوساختلقهاالتياألكاذيبمنهيأوردتها
النصذلكأنجدالفرضناوإنوحتى.اإلسالميالعصرفيالزرادشتية

ضمناإلسالميالعصرفيُكتبانهعلىشاهدفهواألفستافيموجود
يتفقالالنصهذاألن.للزرادشتيةواختالقهمللمجوسيةالمجوستحريف

الزرادشتيةأنبيناألنهتاريخهامعوالالمجوسيةمع،والاألفستاباقيمع
نةكانتالمجوسيةوال،اإلسالمقبلوجودلهايكنلم بوةديا ووحين

.إلهياوحيااألفستايكونأنيُمكنوالوتوحيد،
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هووحي،ديانةهيالزرادشتيةبأنالقولأنأوردناهممايُستنتجوبذلك
وحيوالنبوةديانةتكنلماإلسالمقبلالمجوسيةألنقطعا،باطلزعم
عندمااإلسالميالعصرفيذلكادعواالذينهمالمجوسوأنجهة؛من

.أخرىجهةمنالزرادشتيةإلىوحولوهدينهمفيالنبوةأدخلوا
 الزرادشتية إلى وتحويلها المجوسية إلى شكليا التوحيد عقيدة إدخال:ثالثا

،وجعلوااإلسالميالعصرفيالمجوسيةفيالنبوةالمجوسأدخلبعدما
وأنتوحيدأهلأنهمأيضاادعواإليه،ديانتهمونسبوالهمنبيازرادشت

العلمأهلبينذلكنشرواثم.توحيديةديانةهي-اختلقوهاالتي-الزرادشتية
قةوحديثاقديما عليهموانطلتأكثرهمفصدّقهموخداع،غشفيهابطري

سموهاجديدةديانةإلىوتحويلهاللمجوسيةتغييرهمفيالمجوستحريفات
قواذلكزعموا،الزرادشتية وهذه.وتعدداشركاكلهاألفستاكتابهمواب

وجودوالبالتوحيدتظاهرواإنهم،وعلماعقالومرفوضةعجيبةمفارقة
ادعاءبينوجمعواتوحيد،بالوالوحيالنبوةوادعواالمقدس،كتابهمفيله

فعلوه؟ولماذاذلك؟اتمثلففيما !!والتعددالشركمعوالوحيالنبوة

عدمااإلسالميالعصرفيالمجوسإن:أوال بوةادعواب والوحيالن
"المقدسكتابهمفيذلكيدخلوالملكنهمتوحيد،أهلبأنهمللناسأظهروا
منعشراتمقابلصراحةبالتوحيديقولواحدنصفيهيوجدفال"األفستا

أدبياتهموفيحواراتهمفيالتوحيدبادعاءواكتفواوالتعدد،الشركنصوص
.الحاضروقتنافيااللكترونيةمواقعهموفي

العصــرفــيالعلمــاءبيــنبالتوحيــدتظــاهرواالمجــوسأنذلــكمــن
أنهذكر{هـ355}المقدسيالمطهرالمؤرخمنهمبينهم،ونشروهاإلسالمي

ناربيتدخلتلقد}::فقالتعالى،هللاعنأيالبارئعنالمجوسسأل
فيالبارئذكرعنوسألتهمالبناءقديمةفارسكورمنكورةوهيخوز

ًإلىفأخرجواكتابهم بهجاءهمالذيالكتابوهواألبسطاأنهازعمواصحفا
فيكمازهم:الفارسيّةبمفهومهمعليوفسروهبلسانهمعليفقرءوازردشت

بارئهووهرمزقالوا.رستخيزفيكمازهموبشتاسبندانهرمزبهسته ال
عنسألهمأنهأي.{فقمفنيرستخيزومعنىالمالئكةوبشتاسبندانبلسانهم

نفســهوهــوُهرمز،أنــهلــهفقــالوا،البــارئأســمائهومــنتعــالى،هللا
.للكونالخالقهوأنهبمعنى.وأهوراومازدا،،واورمزدأهورامزدا،
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}:قالهـ،502المتوفىاألصفهانيالراغبالقاسمأبواألديب:ومنهم
هللاأنوزعموا.بصيرانسميعانقديمانشيئاناألشياء:المجوسوقالت

أهرمنفكرتهمنفتولدفّكروحدتهطالتفلمامعه،شيءوالوحدهكان
.{غايتهإلىوسالمهعليهفامتنعقتلهأراديديهبينمثلفلماإبليس،وهو

بوالمتكلم:ومنهم زرادشتدينوصف{هـ548}الشهرستانيالفتحأ
بالمعروفواألمربالشيطانوالكفرهللاعبادةدينهوكان}:بقولهالمزعوم

والظلمةالنورخالقتعالىوالباري...الخبائثواجتنابالمنكرعنوالنهى
.{...ندوالضدواللهشريكالواحدوهوومبدعهما

بووقال فداأ وقال)):(هـ732ت)األيوبيعليبنإسماعيلال
ومبدعهما،والظلمةالنورخالقوأنهبالفارسيأرمزديسمىبإلهزرادشت

منحصلإِنماوالفسادوالصالحوالشرالخيروأنله،شريكالواحدوهو
((.بالظلمةالنورامتزاج

زرادشتعنقال(:هـ821ت)القلقشنديعليبنأحمد:آخرهم
،ندوالضدواللهشريكالواحدوأنهتعالىهللابوحدانيةوقال)):ودينه
والفسادوالصالحوالشرالخيرومبدعهما،وأنوالظلمةالنورخالقوأنه
فيرآهالحكمةمزجهماالذيهوتعالىهللاوأنامتزاجهمامنحصلإنما

((....للعالموجودكانلمايمتزجالملووأنهماالتركيب

فيالزردشتيينبمزاعمتأثرواالذينالمعاصرينمنالعلمأهلوأما
المسلمينمن،كثيرونفهمتوحيددينوديانتهمتوحيدأهلبأنهمزعمهم

.سواءحدعلىوغيرهم
تاأناشيدأنزعمباريندر،جوفريالباحثمنهم فتالغا إلىالنظرتُل

لزرادشتبالنسبةواإلله.حكمتهإلىباإلضافةلإللهوحبهزرادشتحمية}
األولوهــوواألرض،الســماءخلــقالــذيأهورامـزداالحكيـمالــربهــو

يةدينزرادشتودين.{واألخير قوم،وحدان قادعلىي لهاالعت واحدبإ
.خيّر

فــيالتوحيــدعــنتكلــمعنــدماالنشــار،مصــطفىالباحــث:ومنهــم
عنتكلمعندمالكنهتعاليمها،مصدرهواألفستاأنإلىأشارالزرادشتية

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

الشيطانأهريمنيأتيمازداأهوراالخالقالخيرالرحيمالواحداإللههذا
.{...والموتاألمراضعنالمسؤولفهو،العالمشروركلمصدر

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

.{...وروحانيتهوقدرتهلعظمته

للتوحيدداعيانبياكانزرادشتأنزعمت،السقافابكارالكاتبةومنهم
رب،بأهورامزداالزرادشتيةفيمعروفواحدعالميإلهأرسله.الخالص
ياسناالغاتا"صفحاتمنيظهرأنهأيضاوزعمت.العالمينوربالعرش

أنتأنكألدركإني":بقولهأهورامزداناجىزرادشتأناألفستية"
."األحداألوحدوأنك،اإللهوحدك

أنفذكرتاألفستا،منووثقتهزرادشتإلىنسبتهقوالأيضاونقلت
هناكفليس،الحكيمالسيدأيهاأنتإنه}:بقولهأهورامزداخاطبزرادشت

وبعثنشرالذيذامنالُظلَم؟وأْسَجفالنورأضاءالذيمن...سواكإله
فجربيناليوممراحلقدّرالذيذامن.؟الُسباتوأسدلوأرخىاليقظة
السيدأيهاهوأنتإنهالنهار؟بعدالليلتواليأمرويتولىوزوال،وظهر
لههناكفليسالحكيم هاوثقتثم.{سواكإ من،44اآلي":هكذانقل

."ياسناالجاتها:
هيالزرادشتيةأنزعمواالمعاصرين،الزرادشتيينمنطائفةومنهم

وفضولتهنوعهمنفريدتاريخللزرادشتية}:فقالواتوحيدية،ديانةأقدم
بالدفياإلسالمقبلماديانةكانتالعالمفيتوحيددينوأقدمأولألنه

نةأولالزرادشتيةكانت)و.{.فارس لرغموعلىنوعهامنديا منا
ــا ــةأنـه ــاإال،توحيدـي ــاتوصـــفأنـه ــةبأنـه .( .  ثنائـي ــد. ــووالتوحـي ـه

كائنات"أوبإلهيناإليمانهيوالثنائية.نهائيإلهأوةواحدبحقيقةاإليمان
يا كيف-البدايةفيمربًكاهذايبدوقد .البعضبعضهامعتتناقض"عل

الوقتنفسفيإلهينوأيًضافقطواحدبإلهيؤمنواأنللزرادشتيينيمكن
واحــدإلــهأخــرىبعبــارةأو،"مقيــم"واحــدبإلــهالزرادشــتيونيــؤمن!؟
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اإللــهيصـبحأندائًمايحــاول،بــهيؤمنــونالــذياآلخــراإللــه .مســؤول
هم(التوحيـد)المسـؤولالشـخصيعبـدونلـذلك-المسـؤول عترفونلكن ي

.(الثنائية)يرميهأنيحاولالذيباآلخر
تكلمعندماوباطالخطيراكالماقال:عامريساميالباحثآخرهم

عنيعرفمارغم)):فقال،واإلسالمالزرادشتيةبينالمزعومالتشابهعن
تكشففيهاالقراءةفإّنلإلسالم،مصادمةلعقائدترّوجأنهامنالكتبهذه

:التوحيد:ذلكمنالمجوسية،وأصولاإلسالمأصولبينكبيرتشابهوجود
هللاكمثلليس".واحدهو":69ص"دساتير"فيقولهزرادشتعنجاء

جاء":يولدولميلدلم"."لهنظيرأحدال"":دساتير"فيجاء:أحدسبحانه
ساتير"في يس"د تدألهل يةوالمب .نها . والزوجوالأموالأبوال.
هو".للكّلووجوداحياةيهب":دساتيرفيجاء:شيءكّلخالق".ولد

ولنشيءقبلكيوجدلم":66صدساتيرفيجاء:الخلودلهمنوحده
منماكّلفوقهو":دساتيرفيجاء:الظنونتدركهال".شيءبعدكيبقى

.تتصّورهأنالممكن سبيلهوالصالحالعمل" لىال "فيجاء:الجنةإ
أرسلهبدنه،الصالحالعملصاحبالمرءيغادرماعند":13ص"دساتير

":13صدساتيرفيجاء:البردوشدةالحربشدةالنارعذاب".الجنةإلى
نارأهل لىفيهايمكثونال لبردالشديدالحّرمنبكلويعذبون.األبدإ وا

والزواجالخلقبحسنالخاصةاألحكاممنكثيردساتيرفيجاءت".الشديد
والوضوءوالتطهرالوليدشعروحلقالخمروتحريمبالوعدوالوفاءوالعفة
والبسملةاالستعاذةيشبهمايوجد"دساتير"في"مقطع"كّلقبل-.والتيمم

قرآنفي لىباإلضافة.ال شابهاتإ نبيمعرفةحولأخرىت الصادق،ال
((....بالمالئكةوعالقتهإليه،الوحيوطريقة

اكبرمنإن:مفادهمجمالكالماأقولالمفصلالردقبل،أوال:أقول
وفياإلسالميالعصرفيالناسبينالزرادشتيونروجهاالتياألكاذيب

فيتوحيديدينوأقدأولهيالزرادشتيةأنبينهمروجواأنهمهذازمانا
تكونولنتوحيديةليستفهيقطعا،باطلوزعمكبيرةكذبةوهذه.العالم

يُمكنالأنهاكما.أرادتوإنحتىتوحيديةتكونانتستطيعوالتوحيدية
ابتدعهابعدمااإلسالميالعصرفيإالتظهرلمألنهاديانةأقدمتكونان

إسالميةوتشريعاتوأصولالمجوسيةأصولبينجمعاوكونوهاالمجوس
.المجوسيةاألساسيةأصولهاتغيرلمشكلية
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يا قومالزرادشتيةأنصحيحاليس:ثان قادعلىت نهعلىباهللاالعت ا
والوخداعوغشكذبفهذاوالظالم،النورخالقوأنهاألحدالواحدالخالق
قبلدُونتالتيالتاريخيةوالنصوصالنقوشفيوالاألفستافيلهوجود

هللا،هوليسفأهورامزدا.ولدهمالوالدتوأمينإلهينأثبتتالتيو.اإلسالم
زعـمحســبألهــريمنتــوأمأخهــووإنمـاأهــريمن،خلــقالــذيهــووال

وكذبباطلزعمهوالزرادشتية،فيالمزعومالتوحيدفذلك.المجوس
ألن.وغشــهموتحريفــاتهموالزرادشــتيينالمجــوسأكاذيــبمــنمفضــوح

أهورامزداالتوأماناإللهانهماوالظالمالنوريُمثلالذيأنقطعاالثابت
وال،زوروانهوواحدووالدهما،مخلوقيّنوليساإلهانوهماوأهريمن،

قة.المجوسيةوالالزرادشتيةفياألحدالواحدهللقطعاوجود أنوالحقي
بعده،وماوتربيعتثليثديانةأيضاهيوإنمافقط،ثنويةليستالزرادشتية

مرارابيناهكماتساعدهأخرىآلهةوألهريمنوأبناء،زوجاتوألهورامزا
المسؤولاإللهبحكايةالمعاصرينالزرادشتيينقولوأما.هذاكتابنافي

بالثنوية،أواليتعلقاألمرألنوخداع،وغشتضليلفهوالمسؤولوغير
فيه،توحيدالفاألمرمنهما،كلمعالتيواآللهةاالثنينولدالذيواإلله

لكــن.مخلوقاتــهمعســكركــلومــعكثــيرة،آلهــةإلــىالثنويــة،ويتجــاوز
أكاذيــبمـنينشــرونهممـايســتحونوال،بــذلكيُبــالونالالزرادشــتيين

الباحثينمنوأكاذيبهممزاعمهملهمويروجيصدقهممنويجدونوأباطيل،
  !!والماكرينوالجاهلين،،منهمالُمغفلينالمعاصرين

تضمنقداألفستامن"الغاتا"قسمبأنالباحثينهؤالءزعمأما:ثالثا
صاحباو،ُمغفلأو،جاهلإاليقولهالقطعاباطلزعمفهوالتوحيد،

"الغاتا"نصوصأنهيالقطعيةوالحقيقة.نفسهفيلغاياتقالههوى
لوءة شركمم عددبال هاتوحيدوالوالت بدليلقطعافي يةالنصوص، الغات

:اآلتية
االعتقادتقريرالمقطعتضمنالغاتامن"30هايتي"فيأنهمنها

البدءمنذ}:فقالالمخلوقات،خلقاالذينالتوأمينالروحينبوجودالثنوي
ونحن.{والشريرةالطيبة:منهماكلطبيعةعنالتوأمانالروحانأعلنت

اللذانوهما.يُسملمألبمولودانأنهمابمعنى،توأمينروحينأمامهنا
األولىالمرةفي}:الغاتامن"30هايتي"فيكماالمخلوقات،خلقا

الشركانفحيث.العالميتضمنهماوكل،واألجسامالحياةخلقتاعندما
واختارت.دائماالخيرةالروحرافقتفقدالقداسةوأما.النجاسةظهرت



95

فيتسكنالتيالخيّرةالروحواماالمدنسة،األعماللنفسهاالشريرةالروح
.{الطاهرةاألعمالفاختارتالراسخةالسماء

أهورا:توأمانإلهانهماالتوأميّنالروحيّنأنالغاتاقالتهمماواضح
األفستالكن،أبوهماهوإلهولدهماالشر،إلهوأهريمنالخير،إلهمزدا
اإللهينميالدذكرانهرغمموجودغيروكأنهالمزعوماإللهاألبأسقط

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

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

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

تهلهاألول:عالَماَن هامخلوقا لروحخلق ثانيالطيب،ا تهلهوال مخلوقا
له-األفستاحسب-فالكون-.15/43،44:الياشتا-الشريرالروحخلقها
قانإلهان قاخال التوأماناألخوانهما،مخلووقاتهمنهماولكلالعالمخل
أسقطهإلهأبولدهماخالقيّنروحيّنأمامفنحن.وأهريمنمزدا،أهورا

ستا هةزوجتهمعوأخفـاهاألف بدليلـداألبأنبحكممثلـهاإلل منلـهال
اإللههوالشريروالروحمازدا،أهوراهووالخالقالخيّروالروح.زوجة
توأم يدفأين.أهـريمنال مزعوم؟؟التوح !ال ماذا،! باحثونهـؤالءول لـمال

ماذا!!األفستا؟؟فيالموجودةوغيرهاالنصوصهذهيوردوا عندماول
لمزعمهم؟تؤيدالتيالنصوصيذكروالمالغاتافيالتوحيدوجودادعوا

شديدبحماسلذكروهاموجودةكانتولوأصال،لهاوجودالألنهيذكروها
.!!يقعدوهاولمالدنياوالقاموا

تاشركياتومن نهوكفرياتهاالغا اإللهأنذكرانصانفيهاوردأ
وابنتهالفعالفاهومانوأبو}:فقال،وبنت،ابن:ابنانلهمازداأهورا

والدوبأنك}:الغاتامن31:هايتي:وفي.{الخيرةالتقوىهيآرمايتي
منللمراعيالهدوءخلقتالتيهيآرمايتيأنالغاتاوذكرت.{فاهومانو

،إلهيّنأيضاولدقدوهومولود،إلهمازدافأهورا.47:هايتي-ألبقارأجل
أمامهنافنحن.والدهيشبهبالضرورةالمولودوفاهومانوا،آرمايتي،:هما

أربعة،بلآلهة،ثالثةيساوىوهذااألخوين،اإللهينولدالذياإللهاألب
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لهإلهةزوجةمنلهبدالاألباإللهألن ابنينولدمازداأهورثم.مث
كلوفيالغاتافيالمزعومالتوحيدفأين.!!آلهةستة:والمجموعآخرين،
الوكفرياتوضالالتوشركياتوتعددوثنويةتثليث،امامفنحن.األفستا

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

عشراتعنصفحاويضربونجهة؛مندليلأيدوناألفستافيالتوحيد
!!؟؟أخرىجهةمنوالتعددالشركتقررالتياألفستيةالنصوص

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

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

أوردناأنسبقألنهبهاوسنكتفيالحصر،والالواسعالتمثيلمنوليست
والوالتعددالشركتثبتكلهاوهي،السابقينالفصلينفيأخرىنصوصا

قطعيةأدلةوهي.األفستانصوصمنغيرهافيوالقطعاتوحيدفيهايوجد
الغفلة،أوبالجهل،عليهموتشهدوتفضحهم،الباحثينهؤالءمزاعمتُبطل

.الحقيقةوإخفاءالتحريففيالتعمدأو

بالوكذبفباطلالزرادشتية،فيالتوحيدعنالسقافابكارقولوأما
"صفحاتمنيظهرأنهبأنزعمهاأنكما.أعالهذكرناهمابدليلشك

ألدركإني":بقولهأهورامزداناجىزرادشتأناألفستية"ياسناالغاتا
لألفستا،وتحريفكذبفهو."األحداألوحدوأنك،اإللهوحدكأنتأنك

نقالأوتعمداقالتهقطعا،األفستافيوالالغاتافيلهوجودالالقولفذلك
.قالتهممالتتأكداألفستاإلىترجعأندونغيرهاعن

ما لذيالنصوأ تها سقافوثق إلههخاطبزرادشتأنوزعمتال
أضاءالذيمن...سواكإلههناكفليس،الحكيمالسيدأيهاأنتإنه}:بقوله
الُسباتوأسدلوأرخىاليقظةوبعثنشرالذيذامنالُظلَم؟وأْسَجفالنور

لذيذامن.؟ أمرويتولىوزوال،وظهرفجربيناليوممراحلقدّرا
سواكإلههناكفليسالحكيمالسيدأيهاهوأنتإنهالنهار؟بعدالليلتوالي

مركبنصفهو."ياسناالجاتها:من،44اآلي":هكذانقلهاوثقتثم.{
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بةأنتقتهاالكلماتمنخليطمن تامنالكات تعمدافيهوأدخلت،44:الغا
:قولهايوجدالالغاتا،فيوبتاتاقطعالهاوجودالالتيالتوحيدعبارةوكذبا

عندهامناختلقتهقولفهو.مرتينكررتهوقد،"سواكإلههناكفليس"
بجانب،44:الغاتافيوردتآللهةأسماءوأغفلت.تعمداالغاتاإلىونسبته

اســممنهــا.نســفاوتنســفهاالزرادشــتيالتوحيــدحكايــةتنقــضأهورامــزدا
تافيمراتعدةورد،فاهومانو :إللههزرادشتقولمنه،44:الغا

مازداياعنهميبحثونالذينلكلفاهومانوبواسطةالطاعةتمنحأنعسى)
،األفستازعمحسبأهورامزداابناءمنألنهأيضاإلههوالكائنوهذا.(

وابنتهالفعالفاهومانوأبو}:بقولهأهورامزداخاطبزرادشتأن،وفيه
والدوبأنك}:الغاتامن31:هايتي:وفي.{الخيرةالتقوىهيآرمايتي
.{فاهومانو

إلهوهو،أغفلتهالسقافلكن،أميرتاتاسم44:الغاتافيوردوكذلك
لكن،الغاتانفسفي"آشا"اسمأيضاوورد.الرئيسيةالمجوسآلهةمن

إللهاسمهواالسموذلك.موحداكانزرادشتأنوزعمتتجاهلتهالسقاف
أهورامزدايعبدكمايعبدهكانزرادشتأنفيهوردوقداألفستاآلهةمن

ويامازداياالحقيقةوألنكم)):قولهمنها.األفستاآلهةمنوغيرهماوميثرا
ألقفالحياةلهذهالجذريالتجديد:العالمةهذهامنحونيوفاهومانو،آشا

مازدايا))و-((.34/6الياسنا-وتمجيدكمبعبادتكمفرحاأكثروأناأمامكم
عندمابهوعدتمماوفقمساندتكمامنحوناوآرمايتيوفاهومانو،وآشا

الزرادشتيالتوحيدحكايةفأين((.51/20الياسنا-وتبجيلباحترامنعبدكم
تهالـذي كارزعم سقاف؟أب .ال ! يديبقـىوهـل! هةوجـودمعتوح معآل

التوحيدعبارةواختلقتالمعطياتتلكالسقافأغفلتولماذا.أهورامزدا؟
فجمعتأهوائها،عنتبحثوإنماالحقيقة،عنتبحثالإنها!!المزعومة؟؟

األفستانصوصمنتعاملهافياالنتقاءوممارسةوالتحريفالكذببين
!!هواهاحسب

المزعومالتوحيدعنعامريساميالباحثقالهلمابالنسبةوأما
ليعرفاألفستاإلىيرجعلمألنهقطعا،باطلكالمفهوالزرادشتية،في

تؤمنوتعددوشركوضاللكفرديانةفهيالزرادشتية،الديانةحقيقة
.هذاكتابنافيمراتعدةبيناهكمابعدهوماوالتربيعوالتثليثبالثنيوية

صنفهجدامتأخركتابفهذادساتير،كتابفيجاءبمااستشهادهوأما
لدينهمالمجوسلتحريفاتامتدادوهوالحديث،العصرفيالزرادشتيون

.أخرىجهةمنالمسلمينلتضليلالنصوصبتلكوالتظاهرجهةمن
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فيوالاألفستافيأصاللهاوجودالتوحيداتحملالتيالنصوصوتلك
اإلسالممنأخذوهاوإنمااإلسالم؛قبلالمجوسيةوالنصوصالنقوش
ناحيةمنوهيناحية؛مناألفستاخارجكتبهمفيونشروهاوتبنوها

فــيالمجــوسأجراهــاالــتيوالتغيــيرالتحــريفلعمليــةاســتمرارثانيــة
منتخلصاليسذلكفعلواقدوهم.الزرادشتيةإلىوحولوهاالمجوسية
وتظاهراعليه،وحفاظالدينهمانقاذاوإنماللحقيقة،طلباوالالمجوسية

قةفيوهموتوحيدكتاباهلبانهموغيرهمالمسلمينبين أهلالحقي
ديانةديانتهمتكونانيُمكنوال.بعدهوماوتربيعوتثليثوثنويةشرك
الحقيقة،عنوالذلكعنيبحثونالألنهمتوحيد،والوحيوالنبوة،
حافظونلدينهمينتصرونوإنما يهويُ يةالوسائلبكلعل عندهم،والغا
!!!!الوسيلةتُبرر

ماإن:ثانيـا فـيالزرادشـتيةابتـدعواعنـدمواالمجــوسبـهتظـاهرم
إلىوأدبياتهاألفستافيالتوحيدتحتملكلماتأدخلواأنهماإلسالميالعصر
وصفاألفستاأنمنها.والتعددبالشركتقولالتيالكثيرةنصوصهمجانب

مزدا نهأهورا )بأ )شيئ كل خالق) سنا( .7/44:اليا ) كتابوفي(
الجاللةلفظمؤلفوهاستعمل-والزرادشتيةاألفستاأدبياتمن-البندهيشن

األفستامحققأنحتى.موضعمنأكثرفي"يزدان"عبارةمكان" هللا"
اليهوديــةإلــىانتقــلومنــهاألفســتا،فــيموجــودبــاهللاالعتقــادأنزعــم

.واالسالموالنصرانية
قالقولهم،والمجوسزرادشتعنحكىالجاحظأنومنها )):ف

،خلــقِمْنالفــأرةَأنَّنالمجــوِس،مــذهُبوهــوَزَرادْشت،ويــزعم وأّنّ
نّوَر ((.أَْهرَمنوهوإبليس،وهوالشَّنيطان،َخْلقمنالّسِ

،الكونسيد:مازداهورااا}أنالمعاصرينالزرادشتيينبعضوذكر
أنجـــرا}و.{الحقيقـــيهللاإنـــه .الجيـــدةاألشـــياءكــليمثـــلالـــذي
يحاول .السيئةاألشياءكليمثلالذي،مازداأهورامنافس-أهريمن-مينيو

.{.مازداأهورابحكماإلطاحة
للتحريفالمجوسممارسةعلىدامغةأدلةهياألقوالتلكإن:أقول
غش خداعوال لكمنوال لىاإلسالميالعصرذ يومإ ياتال يةلغا دين
فيأهورامزداأنوذلك.لهاوحمايةوانقاذاللمجوسيةانتصاراودنيوية

بنفسهاتشهداإلسالمقبلالتاريخيةوالنصوصاألفستابأدلةالزرادشتة
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زعمحسبواحدأبولدهماأهريمن،أخيهمعتوأمإلهاهورامزداأن
.ألهورامزدامنافسمجردوالالشيطانهوأهريمنوليس،األفستا
التوحيدتعنيالاألفستافيالورادة"شيئكلخالق"عبارةأنكما

مابالضرورة يطالتضليلبابمنالمجوسوضعهاوإن هاوالتغل ألن
المجوسيةالثنويةمعتماماتنسجموهي.واحدامعنىالمعنيينتحمل
خــالقوأهــريمنالخيّرة،الكائنــاتخــالقأهورامــزداأنعلــىالتقــوم

نات شريرةالكائ ماال ناهك يه.سابقابي لكفإنوعل بارةت عنيالع أنت
وعليه.شريرشيئكلخالقوأهريمنخيّر،شيءكلخالقأهريمن

أهريمن:وأهورامزداألهريمنبالنسبةالعبارةتلكبنفسالقوليُمكن
أنهماالعبارتينوظاهر.شيءكلخالقوأهورامزداشيء،كلخالق

.كذلكليستالكنهمامتناقضتان،
العصـرفـيالزرادشـتيةاختلقـواالـذينالمجــوسأنذلـكمنواضـح
رغمتوحيديةيجعلوهالمالتوحيديةالعبارةتلكأدخلواعندمااإلسالمي
مابالتوحيد،تظاهرهم ستافيأدخلوهاوإن نويمنظورمناألف يسث ول

والشيئ،كلخالق:هكذاأهورامزدايصفواأنمقدورهمفيوكان.توحيدا
مجوسهووإنماموحدين،ليسواألنهمذلكيفعلوالملكنهم.سواهخالق

مغدليـلوهـذا.ثنـويين البتـداعجهودمنالمجـوسبذلـهماكلبـأندا
وليسالمجوسيةعلىوحفاظاإنقاذاكاناإلسالميالعصرفيالزرادشتة

ما.التوحيـدوالبـالنبوةإيمانـاوالللحقيقـةطلبـا الـتيالعبـارةتلـكأنك
منجزءألنهاالكريمالقرآنمنأخذوهاأنهمالظاهراألفستافيأدخلوها

ُذَِلُكُم)):تعالىقوله ـهَالَربُّرُكْمّ َوُهَوفَاْعبُدُوهَُشْيٍءُكّلَِخاِلُقُهَوإِالَّنإِلَ
قررالذياآليةأولحذفوالكنهم؛((102:األنعام()َوِكيٌلَشْيٍءُكّلَِعلَى

.معاوالزرادشتيةللمجوسيةوهادممناقضوهوالتوحيد

بهوتظاهرهمكتبهمبعضفي"هللا"الجاللةللفظالمجوسإدخالوأما
فيالزرادشتةاختلقواعندماوالخداعوالغشبالتحريفعليهمشاهدفهو

هللاأنوذلك.كالمسلمينباهلليؤمنونبأنهموتظاهروااإلسالمي،العصر
عالى كن.سـواهإلـهالالـذياألحـدالواحـداإللـههـواإلسـالمفيت فيل

التاريخيةوالنصوصالنقوشفيأبدالهوجودالوالزرادشتيةالمجوسية
الشركهوالموجودوإنما؛األفستافيوالبعدهوالاإلسالمقبلالقديمة
ألنهللا،هــوأهورامـزدايكـونأنيُمكـنوال.مـرارابينــاهكمـاوالتعـدد

ومعأهريمن،اإللهألخيهالتوأماألخاإللههوالزرادشتيةفيأهورامزدا
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.سابقاووثقناهبيناهكماوأبناءزوجاتوألهورامزدا.تساعدهآلهةمنهماكل

مزدايكونأنيُمكنالولذلك عالىهللاألنهللا،هوأهورا دينفيت
لهوجودالوهذا.سواهوربخالقوال،هوإالإلهالهللا:هواإلسالم

الشركفيهالموجودوإنما،بعيدمنوالقريبمنالقطعااألفستافي
وبينباهلل،االعتقادبينالمقارنةتصحفالوعليه.مرارابيناهكماوالتعدد

تحريفهيبينهماللتسويةمحاولةوكلاألحوال،منحالبأيأهورمزدا
بميزانقطعافاشلةمحاولةوهيشيء،فيالحقيقةمنوليستوتلبيس
اختلقــواعنــدماالمجــوسأنيعــنيالــذياألمــر.والعلــموالعقــلالشــرع

أبقوااإلسالميالعصرفيباإلسالموطعموهاالمجوسيةمنالزرادشتية
كلماتاألفستافيادخلواثمالمجوسية،فيكانكماوالتعددالشركفيها

تأثيرأيلهايكونأندونمنهمواضعفيونثروهاشكلياإسالميةوأسماء
وحفاظالدينهمانقاذاادخلوها.االفستاعلىالُمهيمنيّنوالتعددالشركعلى

لتحقيقالكتابأهلمنبأنهمالمسلمينبينوالتوحيدبالنبوةوتظاهراعليه،
.ودنيويةدينيةمصالح
،الشيطانهووالزرادشتيةالمجوسيةفيأهريمنأنصحيحاليسو

والقول.لهموالمتابعونالزرادشتيونزعمكماأهريمنهوالشيطانوال
اإللههووديانتهاألفستافيأهريمنألن،وتحريفوكذبباطلزعمبذلك

.الشـــريرةالكائنـــاتخـــالقوهـــوألهورامــزدا،التـــوأماألخالشـــرير
ماينيو-فأهريمن لههو-أنكرا هةوكبيرشريرإ هوكماالشر،معسكرآل
ناهاألفستافيموضح حرمخلوقاإلسالمفيالشيطانلكن.سابقاوبي

وليسجهة؛منواختيارهبإرادتهالشرطريقاختارلكنه،ُمكلفُمخير
ً فيهووال،لهمزاحماوالمنافساوال،هللمساوياوال،خالقاوالإلها

يصحفالوعليه.مخلوقهمعالخالقيتنافسأنيُمكنالألنهمعه،صراع
بدا قولأ هريمنبأنال شيطانهوأ شيطانفال،ال هريمنهوال وال،أ

مزدا ماهللا،هـوأهورا شتيينالمجـوسالمحـرفينوإن عدهممنوالزراد ب
علىفأبقوهااإلسالمي،العصرفيالزرادشتيةابتدعواعندماذلكزعموا
مناهورامزداألخيهالتواماإللهأهريمنوجعلوا،المجوسوتعددشرك
الشيطانهوأهريمنأنزعمواشكليادينهمفيالنبوةادخلواعندماثمجهة؛

هةمن هم.ثانيـةج لـدينهمانتصـارابـهقـالواوتحــريفكذبهـذاوزعم
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الشيطانهواهريمنأنبدعوىالكتابأهلمنبأنهمالناسبينوتظاهرا
.إلهاوليس

العصــرفــيالزرادشــتيةابتــدعوالمـاالمجــوسأنســابقاأشــرنا:ثالثـا
لكنهموالتعدد،الشركعقيدةفيالمجوسيةأصولعلىأبقوهااإلسالمي

لذياألولأصلهامنهااخفوا قوما يهت ية،بالعقيدةوالمعروفعل الزروان
لتيوهي نتا فةسائدةكا يدةكأصلومعرو العصرفيالمجوسيةللعق

هوالمجوس،آلهةكبيرزرواناإللهأنالزروانيةالعقيدةوتعني.الساساني
لد أخفواالمجوسلكن.وأهريمنأهورامزداالتوأميناإللهيّناألخوينوا

يتخلصوالملكنهم.األفستامنزرواناإللهاسموأسقطواالزروانيةالعقيدة
مناألفستافيهيكماالزرادشتيةالعقيدةفيُمتضمنةأبقوهاوإنمامنها،
.ثانيةجهةمنالتوحيدلهموأظهرواالناسعنواخفوهاجهة؛

شكلياوتطويرهاللمجوسيةالمجوستغييرضمنيندرجالفعلوذلك
ـب ـوراتلتواـك ـتالــتيالتـط ـيوالمجوســيةالمجــوسجرـف ـرـف العصـ

هواألفستاكتابهمأنرغموالتوحيدبالنبوةتظاهرواأنهمذلكمن.اإلسالمي
بوةكتابيكونانيُمكنوالوتعددشرككتاب األمرونفس.وتوحيدن
يوجدنهائيا،والاألفستامناسمهحذفوافقدزروان،آلهتهمكبيرمعفعلوه

أبقوهلكنهم،،لدينهموتحريفهمبالتوحيدتظاهرهمضمنبتاتاذكرفيهله
نُثبتذلكبيانوقبل.ثانيةجهةمنبالضرورةعليهتدلإشارةفيُمتََضمنا

وتحويلهاالمجوسيةتغييرقبلمجوسيةعقيدةهيالزروانيةالعقيدةأنأوال
.اإلسالميالعصرفيالزرادشتيةإلى

لتيالشواهدفمن يةأنتثبتا يدةالزروان قومعليهامجوسيةعق شركي
لذيكولبإزنيكالنصرانيالكاتبذكرهماالمجوسوتعدد فيعاشا
للردكتاباصنفأنهوذلك،-الميالديالخامسالقرن-الساسانيينعصر
أنذكــروفيــه-الفــرسديــن-الزروانيــةمنهــالــه،المخالفــةالفــرقعلــى

األخوينوالدهوزرواناإللهبأنيقولونكانوا–المجوس-الزروانيين
":عنوانهكتابهفيفصالوضعوقد.وأهرمنأهورامزداالتوأميناإللهين

{- Refutation of Zurvanism}".
منالمجوسالفرسفيُوجدبأنهالشهرستانيالفتحأبوذكرهماومنها

آرثرالباحثوذكر.وأهريمنأهورامزداوالدهوزروانبأنيعتقدكان
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ـن ـةانكريستنـس ـتالزورانـي ـيكاـن ـيغةـه ـةالصـ ـنالعادـي ـةـع -المزدـي
سانية،الدولةعصرفي-الزرادشتية هاالسا )تُثبت األعالمأسماءكثرة)

خلقفيالزروانيةوكانت((.الساسانيةالدولةأيامزروانكلمةمعالمركبة
الدولةزمنالرسمية-المجوسية-الزرادشتيةفيالسائدةالعقيدةهيالكون

أثبتتهتقريبااألمرونفس.اإلسالميالعصرفيعنهاتخلواثم.الساسانية
تشيرال)):قالتعندمابويسماري:الزرادشتيةفيالمختصةالباحثة

((.ندرماإال”الزورفانية“إلىالمتأخرةاإليرانيةالمؤلفات
لكمنواضح شواهدت بلالمجوسيةأنال نتاإلسالمق قومكا علىت

إنه.عنها؟األفستاقالماذالكنالساسانيين،عصرفيالزوروانيةالعقيدة
لملكنهماإلسالميالعصرفيالعقيدةتلكاخفوابأنهمالمجوسعلىشاهد

منذ))}::بقولهإليهأشارأنهبدليلنهائيا،أسقطوهاوالمنهايتخلصوا
،والشريرةالطيبة،:منهماكلطبيعةعنالتوأمانالروحانأعلنتالبدء
الحكماءيعرف.واألفعالالكلماتوكذلكطاهر،غيروفكرطاهر،فكر

المرةفي...األشراريعرفهاوال،بهاالمصّرحتلكبينالفرقالطيبون
كانفحيث.العالميتضمنهماوكل،واألجسامالحياةخلقتاعندمااألولى
ما.النجاسةظهرتالشر قدالقداسةوأ لروحرافقتف .دائماالخيرةا . .

لروحواختارت لروحوأما،المدنسةاألعماللنفسهاالشريرةا الخيرةا
-الطـــاهرةاألعمـــالفاختـــارتالراســـخةالســـماءفـــيتســـكنالـــتي

.6-30/3الياســنا ) )و( الطيبـة،الــروح،العـالمالروحـانَخلَقَتعنـدما)
-((.13/76:الياشتا–الشريرةوالروح

ظهورفيوالُمتمثلاألفستاإليهأشارالذيالبدءذلكأنذلكمنواضح
.الشرإلهوأهريمنالخير،إلهأهورامزدا:وهما،التوأميناألخويناإللهين

هذافمنوالد،ولهماتوأمينُولداأنهمايعنيوهذاتوأمان،بأنهماوصفهما
لهماأنيعنيبالتوأمينوصفهمالكنتعمدا،األفستاُكتابيذكرهلمالوالد؟؟

أمامأننايعنيوهذاوالد،منلهمافالبد.ولدهماوالدمنلهماوالبدبداية،
لكن.الوالدذلكاسمعنالنظربغضالنصرانيكالتثليثمجوسيتثليث

المجوسأنيعنيوهذا.السابقةالشواهدبدليلزرواناإللهأنهالمعروف
التخلصدونالزروانيةالعقيدةأخفواهذايومناإلىالساسانيةالدولةبعد

والتزاماتطبيقااألفستافيمتسترةكامنةوأبقوهانفوسهمفيلغاياتمنها
وتظاهراجهة؛منعليهاوحفاظالهاإنقاذاالمجوسيةتغييرفيبمنهجهم
جهــةمــنالكتـــابوأهـــلبالمســـلمينعالقتهــمفـــيوالتوحيـــدبـــالنبوة
يكونواأنيستطيعواولنموحدينيكونوالموحديثاقديمافالمجوس.أخرى
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جهةمنورضوا،جهة،منمجوسيتهممنيتخلصواأنأبواألنهمكذلك
والخداعوالغشالتحريفبمنهجُمتمسكينيبقوابأنأنفسهمعلىأخرى
القوممأساةتكمنوهنا،والعلموالشرعالعقلحسابعلىبديانتهمتمسكا

!!!!وأمثالهم
فيالمجوسبهقاممماأنالمبحثهذافيذكرناهممايُستنتجوبذلك
لىللمجوسيةتغييرهم هاوأدخلوابالتوحيدتظاهرواأنهمزرادشتية،إ في
مات عثرةاألفستاطياتفينشروهاكل لىوالثنويةالتوحيدتحتملمب إ
إلىالثنيويةمنوالتعددللشركالُمقررةاألفستانصوصمنعشراتجانب

ومتناقضاُمحتشماشكلياالمزعومتوحيدهمفكان.بعدهوماوالتربيعالتثليث
هاعبرتالـتيالزرادشـتيةأصولمع األفسـتامنالنصوصمئـاتعن

قة قوشقررتهمامعأيضاوالمتف فيالمدونةالتاريخيةوالنصوصالن
تاموالغيابوالتعددبالشركقولهافيالساسانيالعصر فكان.للتوحيدال
الزرادشتيةابتدعوابأنهمعليهمشاهداكتبهمفيالتوحيدلعباراتإدخالهم

هووالالمجوسية،فيوجودللتوحيديكنولم،اإلسالميالعصرفي
الـتيالنبـوةضـرورياتمنأنمعاليـوم،إلـىالزرادشـتيةفـيموجــود

تدعيهيفكيفالزرادشتية،غرائبمنوهذا.التوحيدوجودبهاتظاهروا
بالتحريفعليهمشاهدةالعمليةهذهفكانت!!.توحيد؟؟بدونوالوحيالنبوة

والعلمالعقلحسابعلىلديانتهمبالباطلانتصاراوالكذبوالخداعوالغش
 .معا

 القديمة عقائدهم من أنها مع للنار عبادتهم الزرادشتيين إنكار :رابعا
ناريعبدونكانواالمجوسأنالمؤكدمن تداعهمقبلال للزرادشتيةاب

دعوتهماإلسالميالعصرفيأظهروالكنهمينكرونه،البذلكويعترفون
أنهمحقافهل.وتقديسهاتعظيمهاعلىاالبقاءمععبادتهاعنالتخليإلى

فيخطأعلىكانوابأنهممنهمواعترافامنهاتخلصاعبادتهاعدمإلىدعوا
لهاويقدمونيعبدونهاإنهمعبادتها؟؟عنحقاتخلواوهل.لها؟عبادتهم

قرابينالصلوات فيعليهواستمرواالساسانيالعصرفيذلكفعلواوال
معتعاملواالزرادشتيةابتدعواعندمالكنهماليوم،وإلىاإلسالميالعصر

النارعبادةعلىأبقوافقد.األخرىالشركيةعقائدهممعتعاملواكماالنار
مناالندثارمنلهاوانقاذامجوسيتهمعلىحفاظااألفستافيحالهاعلى

أمامليظهرواعبادتهامنتخلصواأنهمأخرىجهةمنوتظاهرواجهة؛
.وتوحيدكتابأهلبأنهمالناس
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عبادةتركإلىبالدعوةتظاهرواالمجوسأنتُثبتالتيالشواهدومن
عبادةتركإلىدعواإنهموجماعته،بهافريدالمجوسيدعوةنجدالنار،
رفــضعلــىالمجــوسوحثــواالهجــري،الثــانيالقــرنأواســطفــيالنــار

.دعوتهمحسبوتعظيمهاتقديسهايمنعوالملكنهم.عبادتها
ويرافأرداالكاهنرحلةكتابكتبواالذينالمجوسُكهانأنومنها

المناظرمنأنفيهاأظهروا-الهجريالثالثالقرنفيالمدون-المنامية
.الناريُقدسونالذينرأىأنهالوهميةجنتهفيالكاهنرآهالتيالحسنة

مؤرخأنأيضاذلكومن كان-{هـ355:ت}المقدسيالمطهرال
إلىقربةالناريعظمون))عصرهفيالمجوسأنذكر-للمجوسمخالطا

أنبعضهميزعمثم-العناصر-االسطقساتأعظمألنهاـوجلعزـهللا
((.هللامنبعضأنهاآخرونويزعمـوجلعزـهللانورمنالنار

الناراتخذواعندماأنهمقالواالمعاصرينالزرادشتيينأنأيضاومنها
والنظام،للعدلرمزوهييعبدونها،واليقدسونهابذلكفهم،لهمرمزا

تمثلألنهاللغايةمهمرمزعندهموهي.أهوامزدالإللهتعظيماويقدسونها
ووجودللتطهيررمزاوكذلك،األبديوالنورمازداأهوراإلههمحكمة
نارفكرة)و.مازداإلههم بادةفيأساسيرمزأيضاهيالمقدسةال الع

النارتكونأنيجب،العبادةمكانأو...النارمعبدكلفي .الزرادشتية
5عنيقلالماوتُغذى،باستمرارتضيءأنيجب-موجودةالمقدسة

.{اليومفيمرات
تظاهرواالذينالزرادشتيينالمجوسأكاذيبمنالمزاعمتلك:أقول

الناريُؤلهونإنهم.اإلسالميالعصرفيالزرادشتيةابتدعواعندمابذلك
بالعصرمرورااليوموإلىعصرهموفيالساسانيينقبلمنذويعبدونها
لذياإلسالمي قواا يهاختل يةومصالحهممقاسهمعلىالزرادشتيةف الدين
ية مؤرخأنبدليل.والدنيو لذيهيرودتال قرنفيفارسبالدزارا ال
،ويؤلهونهاالطبيعةمظاهريعبدونالفرسأنذكرالميالدقبلالخامس

واألرضوالقمر،الشمسيعبدونوهم)):عنهمفقال،والنارالشمسمنها
((....الوحيدةآلهتهموهيوالرياحوالماءوالنار،

كتابهمأنبدليلاليومإلىوتقديسهاوعبادتهاالنارتأليهعلىواستمروا
اهلبأنهمعليهمويشهدجهةمنقطعاويُؤكدهذلكيُثبت-األفستا-المقدس
حريف خرىجهةمنوخداعوغشت لكمن.أ ثالذ ستاأنم ذكراألف

الخالقنعبد)):زرادشتيقول:أهورامزداأبناءومنإلهالنارانبصراحة
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أهورابنتوالنار((.16/4الياسنا–...آهورامزداابنالنار،مزداآهورا
للنهوضالزرادشتيين،ويدعواويُباركيرضىحيكائناألفستافيمزدا
–وتُباركهعنهترضىذلكيفعلومنالطاهرة،األخشابلهاليقدمواليال

زوجاتلهألن،أهورامزداأبناءمنوالنار-.18/19،20،26:الفنديداد
)زرادشـــتلقـــول، -مـــزداأهـــورايـــاالمختـــارةنســـاؤكونقـــدس)

قدمهمزداآهورازوجاتوهنلآلهورياتقربانهوقدم-((.38/1الياسنا
أهوراوناروسراوش،الكرماء،والخالدينمزدا،ألهورااسترضاًءلهن

سنا-مزدا .66/1اليا نهثم- ):بقولهدعاهنأ نا) هاامنحي اآلهورياتأيت
سماء، كونوأنال يةذريةليي لتيوشرعية،قو يتيترفععساهاا ،ب
((.68/5الياسنا–ذلكجراءمنوالسلطةإقليمي،قبيليتي،قريتي،

قال،زرادشتلسانعلىاألفستاقولومنها أيتهاامنحيني)):ف
ثراءكثيرة،كبيراوأرزاقاسروراوالغنى،السعادةآهورامزدايابنالنار،
لذكاءالعقلوامنحيني.مرهفولسانوالقداسةالحكمة،كبيرا ألجلوا

لروح لذيالعلوبعدا نارفوقيسموا )):أيضاوقال-((.6/4الياسنا-ال
فيللنارالحطبيجلبوالذي...نحوهاتمتدالتياألياديكلالنارتتفرس
.الموحدةآشاحضرة . السعيدةالراضيةمزداآهورانارتباركهعندئذ.

-((.62/8،9الياسنا-والوديعة
ياكمقدسعالقتك)):فقالالنار،يعبدأنهاعترفزرادشتأنومنها

تانيعندماآهورامزدا بة،فاهومانوأ لى:هذاسؤالهعلىوإجا منإ
بالحقسأفكرلهاتقديسيوأثناء،نارَكإلى:أجبت؟،عبادتكستوجه
-((.43/9الياسنا–القوةأملكمادمت

تقديسإلىأشارالذيالمناميةويرافرحلةكتابأنأيضاومنها
علىقائمالتقديسذلكأنيعنيمماالنار،عبادةقررنفسههوالنار،

:فقالفقط،بتقديسهاواالكتفاءوعبادتهاتأليههاانكارعلىوليسعبادتها
:"الكلماتبهذهبيفرّحبتتستقبلنيأنأورمازدنارقررْتهذابعد))

لبالزرادشتيينرسول،الصالحيافيرازوسهالأهال األحطابوجا
دومالكجلبُتاناآدوراإللهأيها":وقلُتلهاسجدُت".للنارالرطبة

قربانلكوقدمُت،سنواتالسبعذواتاألحطابالدنيويةالحياةفي
نار-آدوراإللهقالعندئذ."الرطبةاألحطابعلىوتعاتبني،السكب

ـكتعــال":-أورمــازد ـكمــنالمنســكبالمــاءبحــيرةألرـي أخطاـئ
"...((.الرطبة
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ليسويُعظمونهاالناريقدسونالزرادشتيينأنقطعايتبينوبذلك
وإنماوالنظام،للعدلرمزأنهاوالبجميلها،اعترافا،واللهااحتراما

ًويعظمونهايقدسونها األكبراإللهوابنةإلهعندهمفهي.وعبادةتأليها
وتراقبتتفرسوأنهاووديعة،وسعيدةراضيةعندهموهي،أهورا

!خادميهــاوتجــازييعبــدهامــنوتعــرف ! ! المجــوسعنــدفالنــار.!
لههيوالزرادشتتين نةإ لهاب منكثيرةبنصوصومقدسة،معبودةإ

بأنهمللناسوخداعاوغشاكذباتظاهرواذلكمعلكنهموأدبياته،األفستا
قررواعندمابهوتظاهرواذلكفعلوا.فقطيعظمونهاوانمايعبدونهاال

حفاظاباإلسالموتطعيمهاالمجوسيةمنواستخراجهاالزرادشتيةابتداع
ألنوالتوحيد؛بالنبوةتمسكاوالللحقيقة،طلباوليسلهاوانقاذاعليها

بهويتمسكالحقالدينعنويبحثباطلهيتركالحقعنيبحثمن
خادعواليغشوالجهة؛منيجدهعندما حافظيُحرفواليُ علىليُ
العصرمنذالزرادشتيونفالمجوس.!!!!ثانيةجهةمنوخرافاتهباطله

بأصــولهاالقديمــةالمجوســيةالديانــةعلــىوهــماليــومإلــىاإلســالمي
لموفروعها هايتخلصواو مامن سترواوإن تبرقعوات بأصولشكلياو

أهلأكثربهمفانخدعودنيوية،دينيةمكاسبلتحقيقإسالميةوفروع
!!!!عنهمكتبواالذينالعلم

 المجوسية من تكن ولم الزرادشتية في المالئكة عقيدة إدخال :خامسا
وتحويلهالهاتغييرهمضمنديانتهمإلىبالمالئكةاإليمانالمجوسأدخل

ضمنبالمالئكةاالعتقادفيهاأدخلوا.الزرادشتيةسموهاجديدةديانةإلى
وجودلهاالعتقادلذلكيكنولم،دينهمفيوالتوحيدوالوحيللنبوةتبنيهم

فيوالخداعوالغشالتحريفممارسةذلكمنهمفتطلب.اإلسالمقبلفيه
وتوحيدكتاباهلأنهموبعدهاإلسالميالعصرفيللناسليُظهروادينهم

التحريفيةبممارساتهمعالقتههيوماذلك؟تمثلففيما.بالمالئكةوإيمان
األخرى؟

لزرادشتأوحىالذيالكائنإن:الزرادشتيينالمجوسقولذلكمن
للمالئكـةرئيســاوكـانفاهومـانوالمـالكهــوأهورامـزداووصــاياتعـاليم

هوالمالئكةرئيسأنالبندهيشنكتابهموفي.وكبيرهمالخالدينالمقدسين
أن(م9/هـ3:ق)أوهرمازدفرخ-ماردانالمجوسيالكاهنوقال.امورداد

مزدا كونخلقأهورا ):ال لتيقوتهخاللمن) الخاصة،تضاهىالا
ياالمالئكةرؤساءوسبعة .((العل . المالئكة،اسموردالبندهيشنوفي..

كة،ورؤساء كةالمالئ سماويةوالمالئ فقـدالـدينكرد،فياألمرونفـس.ال
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ورئيســهمالمالئكــةمحلهــاوحلــتعليهــاالدالــةوالصــفاتاآللهــةاختفــت
كتــابهمفــيكثــيراذكــرهمتكــرروقــد،إميرتــاتأوأمــورداد،:الُمســمى

.البندهيشن
المجوسبيوتمنناربيتدخلأنهالمقدسيالمطهرالمؤرخوذكر

لهقالوهممافكان،دينهمفي-الخالق–الباريءعنوسألهمفارسببالد
.{المالئكةوبشتاسبندان}والباريءهوأهورامزداأن

كة)يُؤمنـونهـمأنالمعاصرونالزرادشـتيونوزعـم الخـير)بالمالئ
الُملحدةالكاتبةزعمتمنهموبتأثير.(الشريرالشر)والشياطين(المطلق

لذيأنالسقافابكار هوأهورامزداوإلههزرادشتبينواسطةكانا
.وكبيرهمالمالئكةرسولبأنهوصفتهمالك

االعتقادالزرادشتيةالديانةفييوجدأنهاألقوالتلكمنواضح:أقول
كالصحيح؟،هذافهل.أميردادوقيلفاهومانو،كبيرهمالمالئكةبوجود

قبلالمجوسيةالديانةألن،شكبالوكذبتحريفوهوصحيحا،ليس
والبتاتا،مالئكةفيهاتكنلماإلسالميالعصرفيالزرادشتيةإلىتحويلها

ديانةتكنلماألصلفيألنهاالمالئكة،كبيروأميردادفاهومانومنكلكان
بوة ناهكماتوحيدوالوحيوالن كن.سابقابي غيرواعندماالمجوسل

شكلياوطعموهاالزرادشتيةمنهاواختلقوااإلسالميالعصرفيالمجوسية
نفوسهمفيلغاياتبالمالئكةاالعتقادفيهاأدخلوا،إسالميةوفروعبأصول

:اآلتيةواألدلةالشواهدبدليل،

فاهووالدوبأنك)):بقولهمازداآهوراخاطبزرادشتأنومنها
الذيهومازدابأنآشاخاللمنعرفُتلقد))و،((31/8الياسنا-مانو
الخيرةالتقوىوهيآرمايتيوابنتهالفعال،فاهومانوأبووهوالحياة،خلق
كأبيهفُولد،زوروانلإللهابناكانأهورامزداانوبما((.45/4الياسنا...-
ً فاإللهمثله،آلهةكانوافاهومانومنهمأبناءهولدعندماأيضافهومثله،إلها
وأوالدهفأهورامزدا.بالضرورةمثلهمخلوقاتيلدوالمخلوقمثله،آلهةيلد

ًفاهومانوفيكوناألفستا،خرافاتحسباآللهةمنعائلةكلهم تلكمنإلها
.!!!!اآللهة

لآللهةعبادتهضمنلفاهومانوعبادتهصراحةأعلنزرادشتأنومنها
آشاويامازداياالحقيقةوألنكم)):فقال.لهاالقرابينوتقديماألخرى

أمامكمألقفالحياةلهذهالجذريالتجديد:العالمةهذهامنحونيوفاهومانو،
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نا قادهعنوعبّر-((.34/6الياسنا-وتمجيدكمبعبادتكمفرحاأكثروأ اعت
عة هةبأرب ):بقولـهآل مانو،وآشـامازدايـا) مايتيوفاهو امنحونـاوآر

((.51/20الياسنا-وتبجيلباحترامنعبدكمعندمابهوعدتمماوفقمساندتكم
ًفاهوامانويكنلمفلوالقرابين،لهوتُقدميُعبدالذيهواإللهأنشكوال إلها
.أهورامزدااأللهةكبيرمعقرنهوالعبدهما

،-األميشاســبينا-الخالــدينالمقدســينمــنكــانفاهومــانوإن:ومنهــا
آهوراأجلمن)):األفستاقولبدليلأهورامزداومنهمآلهةكانواوهؤالء
فيأرغب))و،-((2/11:الياسنا–آشامعلميالخالدينالشامخينوميثرا

لىأصلأن هوراإ شامخيّنوميثراآ لديّن،ال سنا–والمقدسيّن،الخا اليا
الخالدين،الشامخيّنوميثراآهورامنكالنعبدبقرابيننا)):وقال((.3/13

أجلمن)))و،((6/10الياسنا–...األقاليمكلسيدميثرا..المقدسين،
وقال،-((2/11:الياسنا–آشامعلميالخالدينالشامخينوميثراآهورا

قرابينعن )ال ها) قدمهانعلن كلون هورامنل يثرامزداآ ساميينوم ال
كلإلىمقدسكاملبقربانأتقدم))و-((.4/16الياسا.-والمقدسينالخالدين

وبما-((.7/13الياسنا.-المقدسيّنالخالديّن،الشامخيّنوميثراآهورامن
لدينالمقدسينهؤالءأنذلكمنواضحأنه رأسهمعلىآلهةكانواالخا

ولماآللهةمنكانففاهومانو،منهمكانفاهومانواأنوبماأهورامزدا،
ـن ـايـك ـسوال،مالـك ـةرئـي ـيرهموالالمالئـك ـاكـب ـمكـم ـاهلونزـع الـج

.والمحرفون
الفرستاريخفيالمختصةإيرانيكاموسوعةأنأيضاالشواهدتلكومن

،ببهمــنأيضــاوالمعــروففاهومــانوأنبصــراحةذكــرتوحضــارتهم
ـاتأحــدمــنهــو،ووهمــان ـةالكائـن ـتياإللهـي ـىتنتمــياـل مجموعــةإـل

.لهومساعدمزداألهوراابنوهو.أمشاسبينتا
ذكرتفقدالزرادشتية،فيالمختصةبويسماريالباحثةشهادةومنها
لذينأنبصراحة قىا همزرادشتتل الزرادشتيةزعمحسبالوحيمن

)):فقالت،مالئكةبأنهمتصفهمولمإلهيةكائناتكانوافاهومانوومنهم
ـلهانكشَفحيث كر)"فاهومانو"ك لذي،(الخيّرالف لىزرادشَتقادَا إ

فيزرادشتيَرلم.أخرىنورانيةكائناتخمسةوبحضورآهورامازدا،
زرادشتتلقّىوعندئذ،"الُمشعِّنورهم"بسبباألرضعلىظلَّنهحضورهم

المقدسين)"أميشاسبينتا"تسميةأنرغم...السبعةاآللهةهؤالءمنالوحَي
لدين أنهاإالآلهورامازدا،اإللهيةالكائناتكلعلىإطالقهايمكن(الخا
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وتُسمىاألولى،النبيرؤيافيالعظيمةالستةالكائناتعلىعادةتُطلق
ألحقتأنهاكالمهامنواضح.(("يازاد"ببساطةاألخرىالصغرىاآللهة

مانو هةفاهو سبعةباآلل همتلقـىالـذينال منوهـمالوحـي،زرادشتمن
لدينالمقدسين كالمها،منواضحهوكماآلهةوهم-األميشاسبينتا-الخا

.أعالهبيناهوكما
ما كةكبـيرتعييـنفـيالزرادشـتييناختـالفأنك أهـوورئيسـهمالمالئ

وادخالالتحريفحدوثعلىجداقويشاهدهوأموردادأوفاهومانوا
ليسأموردادبأنعلما.اإلسالميالعصرفيالمجوسيةإلىالمالئكةعقيدة
مثلالخيرةالزرادشتيةآلهةمنإلههووإنماالزرادشتية،الديانةفيمالكا

مورداد.فاهومامنو سمهووا سماءمنا هةأ سماءالزرادشتية،ومناآلل أ
:الخامسالشهر،منهاالرئيسيةآلهتمبأسماءسموهاالتيالفارسيةاألشهر

المعروفةاآللهةمنهوالزرادشتياإللهوهذا.إميرتاتأو،أمورداد
،المالئكةبرئيسيُعرفكائناألفستافييوجدالبأنهعلما.باألميشاسبينتا

لدةاآللهةمراراذكروإنما وميثرا،أهورامزدا،بينهامنالمقدسة،الخا
.سابقابيانهكماوأناهيتا

هــيوليســتباألميشاســبينتا،المعروفــةالكــبرىاآللهــةهــيتلــك
لتيالنصوصتلكزعمتكماالمالئكةرئيسبينهامنوال،المالئكة ا

نعثرنكادالالمالئكةبأنعلما.بعدهوماالهجريالثالثالقرنفيكتبت
أهورامزدامعيُذكرواولم،فقطمرتيننحوإالاألفستا،فيذكرعلىلهم

تلكفيالمالئكةذكرأنيعنيمما.لهالمساعدةاآللهةمعوالكمساعدين
مــنالزرادشــتيةالمجــوساختلــقعنــدمااألفســتافــيأُدخــلالمواضــع
مامليظهرواذلكفعلوا.المجوسية هلأنهموغيرهمالمسلمينأ كتابأ

أنهمبحكمسلفالهوُمخططمقصودفعلوهو.بالمالئكةواعتقادوتوحيد
أنهمقطعايعلمونوهمفعلوه.الزرادشتيةمنهاواختلقواالمجوسيةغيروا

منشكدونمنذلكينقضاألفستاكتابهمألنبه،تظاهروافيماكاذبون
تداعكانهمهموألنجهة؛ قاذاالزرادشتيةاب عليهاوحفاظاللمجوسيةان
.ثانيةجهةمنجديدباسم

الزرادشتية إلى وتحويلها المجوسية إلى األخروي المعاد إدخال سادسا
ناهكماالتاريخيةوالنصوصاألثريةالنقوشمنيظهر الفصلفيبي

ثمالساسانيين،قبلالفرسدينعقائدمنيكنلماألخرويالمعادأناألول
لىالتسربفيبدأ سانية،الدولةفيتدريجياالمجوسيةإ ظللكنهالسا

فيأثرالذلكنجدنكادوالوالجحيم،للجنةذكراتضمنوجزئيامحدودا
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المجوساختلقعندمااإلسالمالعصرفيتوسعلكنه.الصخريةالنقوش
وتشريعاتوأصوالمجوسيةوفروعاأصوالوضمنوهاالزرادشتيةالديانة

حدوثتُثبتالتيواألدلةالشواهدهيوما؟،ذلكتفاصيلفما.إسالمية
أسبابه؟هيوماذلك؟

سبقفقدالساسانيين،قبلالفرسدينفياألخرويللمعادبالنسبةأوال،
بعفيتوسعناأن ينعصرفيوالمكتوبةاألثريةنصوصهمتت االخميني

سلوقيين فرثيين،وال ينوال هاوتب هممن ينعلىكانواأن شركد عددال والت
جهة؛ولممناألولالفصلفيبيناهكماالطبيعةمظاهروعبادةوالوثنية

والوالنار،بالجنةاعتقادهمعلىيدلشاهدوالدليلأيعلىفيهااعثر
يةجهةمناألخرويبالمعادتتعلقأخرىأمور كانواأنهموالظاهر.ثان

يعبدونوثنيةشركيةأديانلهمالمشركينمنوغيرهمالعربكمشركي
والوالتوحيدالنبوةمعينسجمالمعادألن.أخرويمعادبالكثيرةآلهة

عدمالمشركينعنالكريمالقرآنحكىوقد.والتعددالشركمعينسجم
إِالَّنِهَيإِْنَوقَالُواْ}:تعالىكقولهله،وإنكارهماألخرويبالمعادإيمانهم
لدُّرْنيَاَحيَاتُنَا َهذَااْلَكافُِروَنفَقَاَل}و،{[29:األنعام]بَِمْبعُوثِيَننَْحُنَوَماا
ًَوُكنَّناِمتْنَاأَئِذَاَعِجيٌبَشْيٌء أنيتبينوبذلك.{[3-2:ق]بَِعيدٌَرْجٌعذَِلَكتَُرابا
لمأنهتقديراقلوعلىأخروي،معادفيهيكنلمالساسانيينقبلالفرسدين

.بهيؤمنونكانواأنهميثبت
ومكتوبةأثريةنصوصاالسابقينالفصليّنفيأوردناأنسبق:ثانيا

فيهاتردلمأنهمنهاوتبينالساسانيالعصرفيالمجوسيةالديانةعن
موروالوالجحيـم،الجنـةلوجـودإشـارةأيـة عادتتعلـقأخـرىأ بالم

كرتيرنقشهوفقطواحدأثريشاهدفيإالذلكيردلماألخروي،
،اشارالساسانيالعصرفي{بعدهاأوم277:ت}المجوسكهانكبير
بأنهزعمأنهذلكوبيان.تفاصيلدونإجماالوالجحيمالجنةإلىفيه
فيعليهماوأطلعتهلهفاستجابتوالجحيم،الجنةتريهبأناآللهةدعا

إلىيصعدالجنةيدخلفمن.وجودهمامنوتأكدالسماء،إلىرحلة
قدكنتأناكذلك):قالهومما.فيهايسقطالجحيميدخلومنالسماء،
نارالجنةليتظهرأناآللهةدعوت النجاةمناآلخرةومراسموال

قــدالــتياآلخــرةبعــالمالمتعلقــةالمشــاهداتهــذهوبســبب.والعــذاب
ـني ـاأطلعـت ـةعليـه ـبحت،اآللـه ـتيأصـ ـثرعالـق ـةأـك ـتيحميـم ونـي

ًأكثر (.... اآللهةتلكحيالخلوصا
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قول ستنتج:وأ علىطارئأمراألخرويالمعادأنذلكمنيُ
آلهتهمعكرتيرخرافةطريقعنفيهاإدخالهتطلبمماالمجوسية،

كرتيرالكاهنأنويبدو.زعمهحسبوالنارالجنةعلىأطلعتهالتي
كبيرةفتنةوأحدثتزمانهفيظهرتالتيالمانويةعلىرداذلكزعم
بالنصــرانيةومتــأثرةالمجوســيةعــنمنشــقةوهــي،المجــوسبيــن

.والهنوداليهودمنأووالنار،الجنةعقيدةأخذتومنهاوالبرهمية،
كانــتولــو.روحيــاوالنــاربالجنــةتعتقــدكانــتالمانويــةبــانعلمــا

نةالمجوسية مناألخرويالمعادأمرلكانوتوحيدووحينبوةديا
بزمنكرتيرقبلومعروفاوتفصيال،تأكيداالمجوسعقائدأساسيات

ية،موجزكالمهوكرتيرذكرهماأنكما.طويل لمللغا فيهتردف
.والجحيمالجنةأحوالعنوالالصراط،والالحسابعنتفاصيل

فلوالمجوسية،عنجديدأمرهواألخرويالمعادأنعلىيشهدوهذا
وُمكررا،مفصالالمعادذكرلكاناألساسيةعقائدهاومنقديماكان

الهذالكنعصرهم،وفيالساسانيينقبلكثيرةنقوشفيولَوَرد
.األولالفصلفيكثيرةنصوصامنهاأوردناوقدله،وجود
ذكر،{هـ355:ت}المقدسيالمطهرالمؤرخأنأيضاذلكيؤيدومما

ــيراأن ــنكـث ــوسـم ــيالمـج ــهـف ــانوازماـن ــرون}ـك ــثيـق بالبـع
شور .والن . عنيوهـذا.{. سماأني بيراق همك كنلـممن عاديؤمني بالم
كلهمالكتابوأهلالمسلمينأنرغماإلسالميالعصرفياألخروي

اإلسالمقبلالمجوسأنعلىقويشاهدوهذا.األخرويبالمعاديؤمنون
.بهيعتقديكنلممنهمكبيرقسمأواألخرويبالمعاديؤمنونيكونوالم

كلهملكانواالساسانيالعصرفيالمجوسيةعقائدمنالبعثكانولو
بالبعثيعتقدونأكثرهموليسمنهمكثيركانفلما.أكثرهمأوبهيؤمنون

مرأنعلـىهـذادلاإلسـالمي،العصرفي عادأ علـىدخيـلهـوالم
لمالمزعومةرحلتهفيوالنارالجنةعنكرتيرقالهماوان.المجوسية

ئدفياألخرويالمعاديُدخل يتالمجوسية،عقا هاعلىوبق دونحال
المجوسفرقةظهرتوفيهاإلسالمي،العصرإلىالبعثبيوماالعتقاد

لتي لتيوهيبالبعثتؤمنا قتا بوةفيهاوأدخلتالزرادشتيةاختل الن
.بالصوابأعلم،وهللاوالمعادوالتوحيدوالوحي
تحويلعمليةفيشرعوااإلسالميالعصرفيالمجوسأنبما:ثالثا

وفروعأصولعلىأقاموهاالزرادشتية،سموهاجديدةديانةإلىالمجوسية
أصولهامنتغيرلمشكليةإسالميةوفرعاأصوالبهاوألحقوامجوسية،
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والوحـــي،،،كــالنبوةأهميتهــارغـــمشـــيئاالمجوســـيةمــنوفروعهــا
األخروي،المعادإدخالهوبالزرادشتيةألحقوهأصلآخروالتوحيد،فإن

أدبياتفيأحوالهووصفذكرهفيوتوسعوااألفستافيذكرهأوجزوا
العصرفيالعقلروحأحكاموكتابويراف،أرداالكاهنكرحلة،األفستا

التياألدلةهيفماكذلكاألمرأنوبما.قبلهوجودلهيكنولماإلسالمي
اإلسالميالعصرفيالزرادشتيةالمجوسيةفيللمعادالمجوسادخالتُثبت

؟قبلهال

ها فرسدينفياألخرويالمعادذكرورودعدم:أول بلال الدولةق
-.اإلشكانيين-والفرثيينوالسلوقيين،اإلخمينيينعصرفي،أيالساسانية

وتاريخيةأثريةونصوصانقوشااألولالفصلفيأوردناأنسبقأنهوذلك
كانالفرسدينأنيُثبتمافيهايردفلمالفرس،دينلناوصفتكثيرة
.األخرويبالمعاديقول

لدليل ثانيا ين:ال لةمنتب قةوالتاريخيةاألثريةاألد بالعصرالمتعل
اإلشارةتتضمنلمأنهاوالثانياألولالفصلينفيأوردناهاالتيالساساني

منذكرهكرتيرالكاهننقشهوواحدنصإالاألخروي،المعادلعقيدة
المجوسية،فيأصيلأنهعلىحجةليسذكرهأنوبينا.تفاصيلأيةدون
الساسانيالعصرفيالمجوسيةانيثبتلمأنهيعنيمما.فيهاأُدخلأنهوال

.األخرويبالمعادتقولكانت
فياألخرويالمعادمنموقفهمفيالمجوساختالفإن:الثالثالدليل

ذكركمالهوُمنكربهمؤمنبين–الهجريالرابعالقرن-اإلسالميالعصر
عقيدةتكنلماألخرويالمعادعقيدةأنيعني؛المقدسيالمطهرالمؤرخ
بهايؤمنونالمجوسلكانكذلككانتفلو.الساسانيينعصرفيمجوسية

هم كثرهمأوكل لىكرتيردعوةأنأخرىجهةمنوتعنيجهة؛منأ إ
لموانهالمجوسية،فيأصيلةليستانهاعلىشاهدهيبالمعاداإليمان

لىإدخالهافيينجح جاءأنإلىأخروي،معادبالفبقيت.المجوسيةإ
أدخله.الزرادشتيةالمجوسيةالديانةإلىالمعادأُدخلوفيهاإلسالميالعصر

رغــمالزرادشــتيةمنهــاواختلقــواالمجوســيةغــيرواالــذينالمجــوسفيهــا
بهافريــدعــنتكلمنــاعنــدماســابقابينــاهكمــاالفــرسمــنكثــيرمعارضــة
فيبهيؤمنالومنبالمعاديؤمنمنالمجوسفيظهروهنا.وجماعته

لرابعالقرن منكثيرابأنالمقدسيالمطهرالمؤرخذكركماالهجريا
.كلهموليس،{...والنشوربالبعثيقرون}كانوازمانهفيالمجوس
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العصــرفــيالمعــادأحــوالتفاصــيلوجــودعــدمإن:الــرابعالــدليل
أولمنابتداء-والجحيمالجنةوأحوال،والصراط،كالحساب-الساساني

ثمجهة؛منالساسانيةالدولةسقوطإلىبعدهوماكرتيرنقشفيلهذكر
اإلسالمي؛العصرفيوغزيروواسعُمفصلبشكلأخرىجهةمنظهوره

دينهمفيأدخلوهمعادهوالمجوسعنداألخرويالمعادأنيعنيذلكفإن
تدعواعندما لتيوالمذاهبواألديانباإلسالمتأثراالزرادشتيةاب نتا كا

.العصرذلكفيمنتشرة

المعادعنتكلمتالتيالزرادشتيةالكتبكلظهورإن:الخامسالدليل
المناميةالرحلةككتاباإلسالميالعصرفيوتوسعبتفصيلاألخروي

شخصياتإلىحوادثهاونسبة،العقلأحكاموروح،ويرافارداللكاهن
اختــالقأثنــاءُصنفتُكتُبأنهـايعـنيذلــكإنغالبــا؛ساســانيةمجوســية
فاتمنوليستاإلسالمي،العصرفيللزرادشتيةالمجوس العصرمؤل
والمذاهبواألديانباإلسالممتأثرةُمصنفاتأنهايعنيوهذا.الساساني
أنأخرىجهةمنيُمكنوالجهة؛منالمصنفاتالعصرذلكفيالمنتشرة

المعادأنأثبتناألنهالساساني،العصرفيجرتحقائقعنتُعبرتكون
لتفاصيلهكانوالمنها،أنهثَبُتوالالمجوسيةالعقائدمنليساألخروي

.المجوسدينفياإلسالمقبلأثر

لدليل سادسا ما:ال نهب ناأ فرسأناألولالفصلفيأثبت المجوسال
قوميــةلغايــاتقبلــهومــاالساســانيالــدينيتــاريخهمحــرفواوالمســلمين

ـة ـا.ودينـي ـةأيضــاوبيـن ـةباألدـل ـةاألثرـي ـيوالتاريخـي ـانيالفصــلـف أنالـث
كنلمالزرادشتية هاي بلوجودل مااإلسالمق تدعهاوإن فيالمجوساب

تســترواإســالميةوأخــرىمجوســية،وفــروعبأصــولاإلســالميالعصــر
ها ما.ب نهوب ناأ بتلماألخرويالمعادأنسابقابي نهيث ئدمنكانأ عقا

فــيالمعــادوجــودأنذلــككــلمــنيتبيــنفإنــه.اإلســالمقبــلالمجوســية
بوةمعفيهاأُدخلمماجزءهووُمفصالُمجمالالزرادشتية والوحيالن

.اإلسالميالعصرفيالمجوساختلقهاعندماوالتوحيد

لدليل األخرويالمعادفيتناقضاتوجودإن:-السابع-األخيرا
أُدخلوإنماالمجوسيةفيأصيالليسأنهعلىقويشاهدهوالزرادشتي
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من.األخرىوالمذاهبواألديانباإلسالمتأثرااإلسالميالعصرفيفيها
وهذا،فقطروحيمعادهوالزرادشتيةفياألخرويالمعادأنمثالذلك
مر كدهأ ستاأ تهاألف اآلثمينمنالموتيأرواحأنكقوله،مراراوأدبيا

االتقياءوتأخذجميلةفتاةفتأتيالمقدس،جينفاتجسرعندتُجمعوالخيّرين
هموتصعد لىب جسرفوقوتضعهم-البُْرزحبل-هارابيرازايتيجبلإ
.34-19/29:الفنديداد-.السمواتآلهةحضرةإلىجينفات
عنروحكأبعدسوف)):لزرادشتقالمزداأهورابأنالياسناوفي
وتجعلمقدساستكونفإنك...األرضكاتساعبعيدةأبقيهاسوفالجحيم
الســـماءإلـــىتـــأتيســـوفومقدســـا،جينفـــاتفـــوقتعـــبرروحـــك

.66/15،16الياســنا– ) ) )و- الجهنـمعــنبعيـدابروحــكاحتفــظســوف)
. . فاتجسرفوقتمرروحكلتجعلستكونوهكذا. لىوستصعدجين إ

لهقالمزداأهوراأنزرادشتوعن((.-71/15،16الياسنا...-السماء
خاصتبجيلله))فسيكونينشدهاأوسيذكرهاالتيالصالةيتذكرمنبأن
-((.19/6الياسنا...-روحهسأنقلمزداأهوراوأنا(.جينفات)جسرمن

بالسالسلمكبلةاألبالسةعبادمنالشريرينأرواحتحمل))الفينديدادوفي
مكافأةأرواحهمأجلمنيلتمسون...الزمنصنعهاطريقااألرواحتدخل

. . ها. .تصعدالتقيروحتجعلإن . هاج. الصالحينأرواحتجتازوبابت
.-((34-19/29:الفنديداد-...تجتمعهناكاألتقياءأرواح...الجسر
ما كاهنرؤيةكتابوأ كدأيضافهوالمنامية،ويرافال عشراتفيأ

-وجحيمجنة–الزرادشتيالمعادفياإلنسانيالوجودأنعلىالمواضع
فيالخيرينأرواحرأىويرافالكاهنأنقولهمنها.فقطروحياسيكون
جسرإلىجديدمنُعدُت)):كقوله،جحيمهمفياألشراروأرواحجنتهم

الشرمنوالكثيرالرذالةلهاأُظهرتالتياآلثمينأرواحفرأيُتجينفات
لهمقريباتفتياتعلىنكاحهمعقدواأناسأرواحرأىأنهوذكر...((.
الذينالناسأرواحايضارأيت))و.زعمهحسبرائعوضعفيرآهم

..((.مختلفةلعقوباتتعرضوا

فياإلنسانيالوجودأنوالصريحةالكثيرةالنصوصتلكمنواضح
تلكأكدتولهذا.معاومادياروحياالروحياسيكونالزرادشتيالمعاد

:بعضهاكقول،واألرواح،الروح:عبارةعلىكثيراوغيرهاالنصوص
( صالحينأرواحأنـاس،أرواح) (اآلثميـنأرواح،ال هي.( ماتف كل

سبقوتخطيطإصراروسبققصدعنمراراتكررت لراجح.ُم أنوا
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اليونــانيينمــنالمشــائينبالفالســفةتــأثراالمعــادبــذلكقالــتالزرادشــتية
بحكمبالمانويينأوالمادي،اللإلنسانالروحيبالمعادالقائلينوالمسلمين

.سابقابيناهكماالمجوسيةعقائدمنيكنلمالمعادأن

لروحيبالمعادقولهامعأثبتتعندماذلكنقضتالزرادشتيةلكن ا
أرواحأنذكراألفستاأنمنها.معاوالجحيمالجنةفيماديةحياتيةجوانب

-يحرسانهكلبانعندهويوجدجينفات،جسرعندتجتمعواآلثمينالخيّرين
البُْرزجبلتصعدالتقيروحأنثم((.34-13/9،19/29:الفنديداد
-.34-19/29:الفنديداد-السمواتفياآللهةحضرةإلىالجسروتركب

ها كامروحكتـابأنومن كرالعقـلأح عذابمنأصـنافاذ ماديال ال
األرواحتلــكتجــدالجحيــموفــي:كقولــه،الجحيــمفــياآلثميــنألرواح

هافستسـتهزئالشـياطين ها،وتتشـفى،ب عذبفي عذابأنـواعبشـتىوتُ ال
أوسخلهاحضروا:قائلةالشياطينتناديالشريرةفالروح))و.والعقاب
األفــاعيوســّم،الســملــهفيقــدمون.الجحيــمفــييقدمونــهطعــاموأفظــع

بعثوحتى.الجحيمفيالموجودةالضارةاألطعمةمنوغيرهاوالعقارب
يهوالتجسيداألموات قاءعل عذابفيالجحيمفيالب قابال شكالهوالع بأ
((.تناولهالواجبالطعامهووهذا.المختلفة

تعرضواالذينأرواحأيضاورأيُت)):ويرافرؤيةكتابقولومنها
،الروث،البََرد،النتانة،األحجار...الزمهريرالثلج،:مختلفةلعقوبات
هذابسببوماتواكابدواتعذبواحيث،أخرىعقوباتإلىإضافةالمطر،
((.الفضيعالجزاء

مةاالرواحبأنالزرادشتيةقولأنكما لفتتعذباآلث نواعبمخت أ
عذاب مادي،ال مةوالعقـارب،،،واألفاعيكالسـمومال ضارة،واألطع ال

بالعذابتتعذبالالروحألنقوله،يصحالقولهو،والبردواألمطار
.فقطجسدهاإلىعادتإذابهتتعذبفهيالجسم،منتجردتبعدماالمادي

المعادبأنالنصوصعشراتفيوأكدتذلكتقللمالزرادشتيةأنوبما
قوليصحفالوماديا،روحياالروحياسيكونالبشري النعيمبوجودال
يضرها،والالروحينفعالوجودهماأنكماجهة،منالماديينوالعذاب

،نتنطعاميضرهاالفالروح.أخرىجهةمنبهماتتأثرأنتستطيعوال
.طبيعتهامعيتفقوالأصال،بذلكتحسالألنهاجيد،طعامينفعهاوال
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الذيالوقتفيأنهالزرادشتيالمعادتناقضاتمنأنأيضا،ومنها
بعدتحياالتيفقطهياألرواحوأنعليه،وأكدمراراالروحيالمعادذكر

نقضقدفإنهفيه؛مابكلاألخرويالمعادعليهايجريالتيوهيالممات
.روحيةبوسائلوليسماديةبوسائليتمالروحيمعادهجعلعندماذلك
عندتُجمعوالخيّريناآلثمينمنالموتىأرواحأنذكراألفستاأنمنها
جبلإلىبهموتصعداألتقياءوتأخذجميلةفتاةفتأتيالمقدس،جينفاتجسر

آلهةحضرةإلىجينفاتجسرفوقوتضعهم-البُْرزحبل-هارابيرازايتي
.34-19/29:الفنديداد-.السموات
ألنهاجينفات،جسرإلىتحتاجالاألرواحألنواضح،تناقضذلك

إلىوالتستقبلها،فتاةإلىاألرواحتحتاجوال.ماديوالجسرماديةليست
جبلإلىتحتاجوالمادية،ليستاألرواحألنالسماء،إلىلتصعدجبل

لىمنهلتصعد سماءإ لروحألن.ال مادةمفارقمخلوقكائنا ما،لل تما
الجسم،الالروحلقوانينيخضعيصبحالموتبسببعنهاينفصلوعندما
والفقط،الروحيبالمعادتقولالزرادشتيةأنبحكمالمعادعندكذلكويبقى
تنطبقالثمومن.اإلسالمفيكماالمعادفيجسدهاإلىالروحبعودةتقول
معنىفال.األخرىالماديةوالكائناتالجسدوقوانينصفاتالروحعلى

واللتحملها،ماديةوسائلإلىتحتاجالاألرواحألنالمادياتتلكلوجود
.لتحميهاواللتساعدهاماديةكائناتإلى

فــيأصــيالليــساألخــرويالمعـادأنذكرنــاهممـايُســتنتجوبـذلك
وإنماعصرهم؛فيوالالساسانيينقبلعقائدهامنأنهايثبتالمجوسية،فلم

الزرادشتيةوسموهدينهمالمجوسغيرعندمابهاألحقهعليها،دخيلهو
والخداع،بالتحريفعليهمتشهدبطريقةفيهاأدخلوه.اإلسالميالعصرفي

منوالفلسفةوالمانويةاإلسالممنخليطأخرويبمعادجاؤواأنهموذلك
بالمعادمتأثرةومشاهدتناقضاتجمعمعادأخرىجهةمنوهوجهة؛

.ُمختلقمعادبأنهعليهتشهداإلسالمي
  :وأكثر خمسة إلى ثالثة من الصالة أوقات عدد تغيير  :سابعا
فيللزرادشتيةابتداعهمالمجوسعلىتشهدالتيالعلميةاألدلةمنإن

كانتعمافيهافزادوااليومية،صلواتهمعددغيّرواأنهماإلسالمي،العصر
علما.اإلسالمدينفيالصلواتلعددمساويةوجعلوهااإلسالم،قبلعليه
لكنكثيرا،وليسقليلاليوميةصلواتهاعددأنالمجوسيةفياألصلبأن
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الشواهدهيفما.صلواتهاعددفيزادواالزرادشتيةاختلقواالذينالمجوس
.؟؟ذلكتُثبتالتيوالمعطيات

سيةالصلواتعددإن:أوال يةالرئي بةاليوم بلالمجوسيةفيالرات ق
ثالثاكانبعدهومابعدهوماالهجريالثالثالقرنفيالزرادشتيةاختالق
:اآلتيةالشواهدبدليلأكثر،والخمساوليس

)):فقال،-األفستاأدبياتمن-العقلأحكامروحكتابذكرهمامنها
بزوغعندالمحرابنارأوبهرامونارالقمروتمجيدالصالةيتوجبكذلك

.((شاكرالهميكونوأنوالمساء،الظهيرةوفيالفجر،
مخالطاوكان(-هـ355ت)المقدسيطاهربنالمطهرالمؤرخوذكر
معفيهايدورونصلواتثالثويصلون)):فقالالمجوسصالة-للمجوس
كلالنهارنصفوالثانيةالشمس،طلوععنداحداهادارتكيفالشمس

اليومفيعليهمواجبةوالطهارة}:أيضاوقال((.وعرضهالطولهاواحد
ماالوجـهوغسـلاليـدينغسـلوهـيواحـدةمرةوالليلـة منيسـتخرجب

للجنابةعليهمغسلوالالطاهربالماءبعدهيغسلونثمالبقرمنأواألشجار
}.

ها بيالفيلسوفشهادةأيضاومن عامريالحسنأ ((هـ381ت))ال
والمجوسيةوالنصرانيةواليهوديةاإلسالمفيالصالةعنتحدثعندما

اإلسالمفيالصلواتعددأنذكربينهاوقارنوالمانوية-الزرادشتية–
اإلسرافحدإلىكثيرةتكنفلم،والتفريطاإلفراطبينمعتدالوسطاكان
لةتكنولم،والنصرانية-المانوية-الثنويةصلواتفيكما لىقلي حدإ

الكثرةمنتفرضلمفإنهاالكميةأما)):فقالالمجوس،كصلواتالتقصير
منأيضاوالالنصارىورهابينالثنويةصلواتنحواإلسرافحيزفي

حدعلىبينهماتوسطتبل.المجوسصلواتنحوالتقصيررتبةفيالقلة
((.التعبدحققضاءمعالمعاشأسبابفيالتصرفبهاللمتدينيتسع

ودينالفارسيةباللغةعارففارسيفيلسوفمنجداثمينةشهادةتلك
المجـــوسصـــالةعـــددأنقولـــهمـــنوواضـــح.وحضـــارتهمالفـــرس

المانويينالمجوسصلواتعدد،وأنقليالكان-بعدفيماالزرادشتيين–
.والتفريطاإلفراطبينوسطافكاناإلسالمفيعددهاوأما.كثيراكان

وعليه.والمانويةالمجوسيةفيعددهابينوسطاعددهاكانآخربمعنى
أنهوبما.مراتثالثأومرتينيكونالمجوسيةفيالصلواتعددفإن
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تأليههافيالمجوسيةمعيتفقالذيوهوثالثةكانعددهاأنأعالهبينا
.صلواتثالثكانعددهاأنيعنيفهذاوعبادتها،للشمس

صلواتهمعددلتغييرالمجوسدعافقدبهافريد،الكاهندعوةأيضاومنها
(.هـ438ت)النديمابنذكرهماحسباليومفيصلواتخمسلتصبح

كانتوإنماخمسا،تكنلمالمجوسيةفياليوميةالصلواتأنيعنيوهذا
.السابقةالشواهدبدليلثالثا

ثالثهوالزرادشتيةقبلالمجوسصلواتعددبأنذلكيؤيدومما
نةطبيعةأنهوخمساوليسصلوات يهعلىالقائمةالمجوسيةالديا تأل
ألنأكثر،الصلواتثالثمعتتطابقسابقابيناهكماوعبادتهاالشمس
النهار،منتصفالشروق،:هيأساسية،كبرىمحطاتثالثلهاالشمس

.االختفاءحتىالغروبقبيلثم

الزرادشتةفيالصلواتعددأنيُثبتمماأنأيضاالشواهدتلكومن
نههو،أكثروليسيومياثالث فيهيكماالزرادشتةأنالثابتمنأ

ستا ستاألف نةلي نةديا فرغرهب بادةوت ما،للع لبوإن هاالغا مرانعلي أ
وحكايةالطبيعةمظاهركلوتأليهوالتعددالشركتقرير:األول،أساسيان

فات ثانيواألباطيل،الخرا مام:وال بيراالهت يةبالفالحةالك شيةوترب الما
الصلوات،منتُكثرالحالهاهذاوديانة.خاصةوالثيرانواألبقارعامة
كماعليهونبهالعامريالفيسلوفإليهانتبهالذيوهذا،منهاتقللوإنما
وليسمعهايتفقالذيهويومياصلواتثالثأنيعنيمما.أعالهبيناه

لتياألمورمنأنوجدناولهذا.خمسا منفرعهي-المانويةأدخلتهاا
أنوبما.بالنصرانيةتأثراالرهبنةفيهاأدخلتأنهاديانتهافي-المجوسية

مماهواليومالزرادشتيةفيالصلواتمنكبيرعددوجودفإنكذلكاألمر
وألبسوهااإلسالميالعصرفيالزرادشتيةاختلقواعندماالمجوسأدخله
.مجوسيتهمعن،وانحرافاوخداعاوغشاوتحريفا،كذباإسالميالباسا

ـا ـُتومـم ـكيُثـب ـاذـل ـوال:أيضـ ـلبـعـضأـق ـمأـه ـنالعـل ـدمينـم المتـق
المتوفىالبيرونيالريحانأبو:منهم،المجوسصالةعنوالمعاصرين

عنداليهاويصلّونالشمس،فقبلتهمالمجوس،وأما}:قالهـ440سنة
والماء،النارإلىأيضاويصلّون[النهار]نصفوعندوالغروب،الطلوع
.الخالئقوجميع . تداعقبلهذاكان.{. للديانةووراثتهاالزرادشتيةاب

.المجوسية
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الزرادشتيينصلواتأنذكر،خلدونابنالرحمنعبدالمؤرخمنهمو
أنذكراألفستاُمحققومنهم((.والغروبوالزوالالطلوعفي))فيتكون

للشــمسموجهـةالزرادشــتيينعنــداليوميــة-المعروفــة–الشــائعةالصــالة
منتصفالشروق،عند:اليومفيمراتثالثتالوتهايفترضالتي"وهي

.الغروبوعند،النهار، تاويمعزوزةالباحثةومنهم" أنذكرتالزي
،لمواقيتهاوفقا))للشمسصلواتثالثأتباعهاعلىفرضتالمجوسية

حداها يةالشمس،طلوعوقتأ ثةالنهار،منتصفعندوالثان حالوالثال
.الشمسغروب تابومنهم(( تاريخفيالمختصةإيرانيكاموسوعةُك ال

ماحسبثالثالزرادشتيةفيالصلواتأنذكروافقدوحضارته،الفارسي
.األفستامنالياسنافيجاء

ثالث،هوالمجوسيةفيالصلواتعددأنوضوحبكليتبينوبذلك
وأقاموهاالزرادشتيةاختلقواالذينالمجوسلكنأكثر،والأقلالصلوات

همإسالميةوتشريعاتأصوالفيهاأدخلواثممجوسيةوفروعأصولعلى
.خمسافجعلوهاعددهافيزادواالذين

غيرواالذينهمالزرادشتيينالمجوسأنتُثبتالتيلألدلةبالنسبة:ثانيا
لتيالرسالةخمس،منهاإلىثالثمنالصلواتعدد المجوساختلقهاا

-الخطاببنعمرالخليفةإلىأرسلهاالثالثيزدجردملكهمأنوزعموا
نهفيهاوردمماكان،-عنههللارضي قبلمنذكانواالفرسأنزعمأ

اليومفيِلربّهمويسجدوناألحدالواحدإلهيعبدون)زمانهإلىاإلسالم
.(مراتخمس

ها كاهندعوةومن يدالمجوسيال لىللمجوسبهافر مةإ مسإقا َخ
هميعنيوهذا.يومياصلوات وأنجهة؛منخمسايصلونيكونوالمأن
لذينالمجوس قواا قواالزرادشتيةاختل يهدعاماطب وجماعتهبهافريدإل

.ثانيةجهةمنَخمسإلىصلواتثالثمنالعددفغيروا
عددإنقالوا،المعاصرينالزرادشتيينمنجماعةذكرتهماومنها

أيضاهيالتيللنارفيهايُصليمراتَخمساليومفيالزرادشتيصلوات
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كلمنمطلوباليسلكن.األقلعلىاليومفيمراتخمستُغذىأنيجب
.لهايصليأنعليهيجبلكنلها،مراتخمسيصليأنزرادشتي
صلواتمجموعةالزرادشتيةفيأنذكراألفستامحققأنأيضاومنها

وهييوميةصلواتثم.الزرادشتيةفيرئيسيةصلواتثالث:هييومية
ثـم.الزرادشـتيينعنـدالمقـدسالزرادشـتيالحـزامربـطأثنـاءتُقـرأالـتي

الثالثيناألياملُحماةصلواتوأخيرا.صلواتخمسوهيالوقت،صلوات
.الزرادشتيالشهرمن

الصلواتثالثهوالمجوسيةفيالصلواتعددأنيتضحوبذلك
حّرفوهافلما؛مجوسيتهمالمجوسيُحرفأنقبلهذاكانأكثر،والأقل
تدعوااإلسالميالعصرفي شتيةواب هاأدخلواالزراد نواععدةفي منأ

هوهذاوعملهم.ثالثوآخرصلوات،خمسفيهيُصلىنوعمنهاالصلوات
أثبتناأنسبقبعدماللزرادشتيةاختالقهمفيالمجوسممارساتمظاهرمن

.خاصةوالدينيعامةلتاريخهمتحريفهموالتاريخيةاألثريةباألدلة
: دينهم من أنه مع المحارم زواج الزرادشتيين إنكار :ثامنا

وبقواالساساني،العصرفيالمجوسبينممارسابالمحارمالزواجكان
القرنفيالزرادشتيةالديانةابتدعواأنإلىاإلسالميالعصرفييُمارسونه

عملواأنهمللمجوسيةتغييرهممظاهرمنفكان.بعدهوماالهجريالثالث
وتثنيإليهتدعواإشاراتإبقاءمعباحتشامالزواجذلكمنالتخلصعلى
.عليه

المجوسيةتشريعاتمنكانالمحارمزواجأنتُثبتالتيالشواهدوأما
للمجوسبهافريدالمجوسيالكاهندعوة:فمنهاالمجوسية،اختالققبل

كاحوتحـريمبـترك هاتن عنيوهـذا.واألخـواتوالبنـاتاألم أنقطعاي
ويأخذونبالمحارمالزواجيُحلونالهجريالثانيالقرنفيكانواالمجوس

.سنةمئةمنبأكثراإلسالميالفتحبعدحتىبه
ومعروفاومشهوراالمجوسبينممارساكانالمحارمزواجأنومنها

هم همعن رواهمابـدليل.فـارسلبـالداإلسـالميالفتـحمنـذيُمارسـونهان
:قالعمراسمعت:قالسفيان،حدثناهللاعبدبنعليحدثنا)):البخاري

سبعينسنةبجالةفحدثهماأوسبن،وعمروزيدبنجابرمعجالساكنت
كاتباكنت:قالزمزمدرجعندالبصرةبأهلالزبيربنمصعبحجعام

بسنةموتهقبلالخطاببنعمركتابفأتانااألحنف،عممعاويةبنلجزء
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قوا: ينفّرِ منالجزيةأخذعمريكنولمالمجوسمنمحرمذيكلب
((.المجوس
ها عهدفيالمحارمزواجيُمارسونمايزالونكانواالمجوسأنومن
فة هذا،(هـ158ت)المنصوربنالمهديالعباسيالخلي عندماوجدناهول
كانالمجوستزعمهاالتيالزندقةحركةمنوحذرهالهاديابنهأوصى

الفواحشكاجتنابحسنظاهرإلىالناستدعوفرقةفانها)):لهقالهمما
الماءومساللحمتحريمإلىتخرجهاثملآلخرةوالعملالدنيافيوالزهد
عبادهإلىهذهمنتخرجهاثموتحوباتحرجاالهوامقتلوتركالطهور

والبناتاألخواتنكاحهذابعدتبيحثمالظلمةواآلخرالنورأحدهمااثنين
....((بالبولواالغتسال

التوحيديحيانأبوالناقداألديبدونهجداوهامنادرنصأيضاومنها
باالقاضيأنمفادهوالمؤانسة،االمتاعفي(هـ414-310ت) حامدأ

كلهاالفضائلكانتلو)):المجوسالفرسعنقال(هـ4:ق)المروزي
علــىومصــبوبةللفــرس،مجموعــةونثرهــا،ونظمهــاوســمطها،بعقــدها

يذكرواأنينبغياللكانجباههم؛منوطالعةبآذانهم،ومعلقةرؤوسهم،
هاعنيخرسـواوأنشـأنها، ها،دق كاحهممعوجل هاتن واألخـواتاألم
ذيكلعندومردودبالسماع،وضعيفبالطباع،كريهشرهذافإنوالبنات

تمامومن:قال.معتدلةجبلةلهمنكلنفسفيومستبشعسليمة،فطرة
وبشريعةتعالى،هللامنبإذنهذاأنزعمواأنهمبهتانهم،وشدةطغيانهم،

تت حللفكيفالمطعوماتمنالخبائثحرمتعالىوهللاهللا،عندمنأ
يزالونماكانواالمجوسأنقولهمنوالظاهر((.المنكوحات؟منالخبائث

.الهجريالرابعالقرنإلىالمحارمزواجيُمارسون

أيضاأهورامزداإلىالمحارمزواجنسبواالمجوسأنُرويأنهومنها
قد، ماأنالنصارىبعضذكرف ينشائعاكانم فرسب يامال لةأ الدو

سانية مزدااإللهأنالسا ناتزوجاتلهأهورا كان،وب لدف األجراممو
أو،أخواتهأو،أمهمنمزداأهورازواجإلىيُنسب))عندهمالسماوية

ته .بنا ذلكيُمارسونأيضافهممحارمهمنيتزوجإلههمكانفإذا((
. !!المزعومأهورامزداإللههمواتباعاوالتزاماتطبيقاالزواج
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وأقرتهالمحارمبزواجاعترفتإشارةتضمننفسهاألفستاأنومنها
قة لمتضليلية،بطري وإنماووضحه،شرحهوال،المحارمزواجيسمهف

اإليمانصالةأُمجد)):زرادشتلسانعلىفقال.األسريالزواجسماه
((.-12/9الياسنا-األسريالزواجمقّومالسالح،نازع،المسالمبمازدا،
لزواجهذاأنقولهمنواضح تما يني فرادب المعروفوهو،األسرةأ
.معابهماأو،أمهأو،أختهواالبنابنته،األبفيتزوج،المحارمبزواج
بتومما نهيُث سابقةالشواهدالمحارمنكاحأ لتيال أنبصراحةذكرتا

.وأخواتهموبناتهمبأمهاتهم،يتزوجونكانواالمجوس

معاصرينلباحثينأقوالتوجدأنهويُثريهذلكيُؤيدمماإن،وآخرها
قولهافيالسابقةالشواهدمعوتتطابقوهامةصريحةشهاداتتضمنت
لزواجالمجوسبممارسة كريستنسنآرثرالباحثقولمنها.بالمحارمل
تقولكانتالمجوسيةالديانةأنذكرالقديم،اإليرانيالتاريخفيالُمختص

ينمنتشراكانووتقدسه،المحارمبزواج يرانفيأتباعهاب مةإ .القدي
المصـادرفــيمتوفــرةذلــكتثبــتالــتيالصـحيحةاألدلــةأنإلــىوأشــار

لذيناألجانبالُكتابوعندالمجوسية زواجانوذكر.قديماعاصروهاا
صالحعملولكنه،األقارببينسفاحايُعتبرال))كانإيرانفيالمحارم

تسيانجهيونالصينيالسائحولعل.الدينيةالناحيةمنصاحبهعليهيُثاب
اإليرانيينعندالزواجعاداتإن:يقولإذالزواجمنالنوعهذاإلىيُشير

((.!!!!الُمطلقاالختالطكانتزمانهفي

الفــرستــاريخفــيالمختصــةإيرانيكــاموســوعةذكرتــهمــاومنهــا
وقدالزرادشتية،الديانةفيثابتالمحارمزواجأنفذكرتوحضارتهم،

اليونانيــةالمصــادرســجلتهوقــد.الساساســانيينزمــنفــيأهلهــامارســه
انسبقوقداإلسالميةالمصادرأيضاإليهاويُضاف.والسريانيةواألرمينية

.لهأتباعهاوممارسةالمحارمبزواجالمجوسيةقولعلىمنهاشواهدذكرنا

العصرفيالزرادشتيةابتدعواعندماالمجوسبهقاملمابالنسبةوأما
أيضاإليهاأضافوافقدإسالمية،أصوالفيهاأدخلواكمافهماإلسالمي،
الكاهنكاناألمروهذا.بالمحارمالزواجتحريممنهاإسالمية،تشريعات
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الثانيالقرنأواسطفيمنهالتخلصإلىالمجوسدعاقدبهافريدالمجوسي
الذينهمألنهم،بهافريدإليهدعاهمبماأخذواقدأنهمشكوال.الهجري

الفصلفيبيناهكماالزرادشتيةاختالقعمليةعلىوأشرفوا،حركتهورثوا
المحارموزواجالمجوسيةمنتخلصاليسذلكفعلواأنهموالظاهر.الثاني

انكماجهة،منالمجوسمعظمأسلمبعدمااالندثارمنلهاانقاذاوإنما،
األفستامنوتُحببهتبيحهالتيالنصوصبحذفتمالزواجلذلكتحريمهم
وإنماتماما،منهايتخلصوالمثالثةجهةمنلكنهمثانية؛جهةمنوأدبياته

الاحتماليةبداللةعليهوتثنيإليهتشيرالتيالنصوصبعضفيهاأبقوا
ية ظاأبقوهـا.قطع نامجوسيتهمأصولعلـىحفا هاوحني عل،ل في-ول
منالمحارمزواجفيحيونُملكهمويعودتتغيرقدالظروفأن-نظرهم

!!!!النصوصتلكمثلعلىباالعتمادجديد

أُمّجد)):زرادشتلسانعلىاألفستاقولفمنهاالنصوص،تلكوأما
مانصالة مازدا،اإلي سالح،نازع،المسالمب قّومال لزواجم -األسريا
،مماالعائليالاألسريسماهاألسري،بالزواجسماهإنه((.-12/9الياسنا
،المحارمبزواجالمعروفوهوالواحدة،األسرةأفرادبينيتمأنهيعني

الزواجهوفهذا.معابهماأو،أمهأو،أختهواالبنابنته،األبفيتزوج
نصوصهاكتابةواعادواالزرادشتيةاختلقواالذينالمجوسلكناألسري،

.أيضاعليهوحفاظالهاخفاءابالمحارمالزواجالاألسريالزواجسموه
المناميةرحلتهفيويرافالكاهنرؤيةكتابفيوردنصومنها

أنهفذكر.القربىزواجباسمالمحارمزواجإلىاإلشارةتضمنالخرافية
وضعفيرآهملهمقريباتفتياتعلىنكاحهمعقدواأناسأرواحرأى
رآهملكنه،القربىبزواجيتمسكوالمآخرينرأىو.زعمهحسبرائع

علىأثنىأنهكالمهمنواضح.أخرىخيرةأفعاللهمكانتألنهسعداء
الزواجألنالقربى،ذويمنالمحارمويقصد،القريباتمنتزوجواالذين

مزيةوالالشعوب،كلتمارسهعاديأمرالمحارمغيرمنالقريباتمن
بنكاحالقولتضمنوكالمه.أجرا،والتنويها،والذكرايستحقوالفيه،

تعنيالقربىزواجعبارةألنتحريفية،تضليليةتلبيسيةبطريقةالمحارم
المحارممنأوسعاألقاربفاسم.المحارمغيرومنالمحارممناألقارب

واألخاألختوبناتوالعماتفالخاالت.األقاربفييندرجونوالمحارم،
منأنهنمعبهنالتزوجيجوزفالالمحارممنلكنهناألقاربمنهن

.األقارب
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دينهــملتغيــيرالمجــوسممارســةمظــاهرمــنأنذكرنــاهممــاواضــح
هماإلسـالميالعصـرفـيبالزرادشـتيةوتسـميته تشـريعاتفيـهأدخلـواأن
كانبعدمابالمحارمالزواجتحريممنها،مجوسيةتشريعاتمحلإسالمية

حا قةحرموهأخرىجهةمنلكنهمجهة؛منعندهمومحبوبامبا بطري
.نفوسهمفيلغاياياقطعيةالاحتمالية

 :الزرادشتية في الخمر تحريم و المعراج ادخال :تاسعا
اإلسالميالعصرفيالزرادشتيةابتدعواعندماالمجوساختلقهمماكان

فيوأدخلوهماالخمربتحريموتظاهروا،معراجاألنفسهمزعمواأنهم
شتية ماعلىالزراد هممنأنه قةأنمع،دين ستالحقي بدليلكذلك،لي

:اآلتيةوالمعطياتالشواهد

معراجااختلقواالمجوسفإنالمزعوم،الزرادشتيللمعراجبالنسبة:أوال
همغيرواعندمااإلسالميالعصرفي لىدين شتيةإ سبوهالزراد لىون إ

مناميةكرؤيةورووه-اإلسالمقبلعاش-ويرافأرداالمجوسيالكاهن
ـا ـاهنرآـه ـرجالـك ـنـع ـاـم ـىخاللـه ـماءإـل ـةورأىالـس ـمالجـن والجحـي

ومصـــادراألفســـتاأدبيـــاتمـــنهـــوكتـــابفـــيودونوهـــا.وأحوالهمـــا
محمدالنبيمعراججوانبفييُشبهالمزعومالمعراجوهذا.الزرادشتية

.والسالمالصالةعليه
بينلمعراجهمرّوجوامعهميتعاملومنالمعاصرينالزرادشتيينأنثم
فه،العلمأهل والضاللاألهواءوأصحابالجاهلينمنكثيرمنهمفتلق

بعدماثم.نفوسهمفيلغاياتأولغفلتهمقالوهفيماالزرادشتيينوصدقوا
الزرادشتيالمعراجمنمأخوذاإلسالميالمعراجأنزعمواعليهاطلعوا

.المعلوماتيةالشبكةمواقعمنكثيرفيونشروه

ما كارالملحـدةالكاتبـةوأ لزرادشـتمعراجـانسـبتفقـدالسـقافاب
نهوزعمت تاصفحاتفيموجودأ ستاكتابمنالغا أنفادعت،األف
...يكلمنيفإنه...إليكمهللارسولإني،الناسأيها"}:قالزرادشت

مني يهبلالمالئكة،منرسولبواسطةوحيايكل يه،رفعنيوإل بيفإل
اإللهتجلى،ُمتجلياهناكولي..قادنيحضرتهوإلى.المالئكةكبيرأسرى

منيالشـريعةوعرفـني كمسـلمنيفقـد.الحـقالـدينهـوماوعل هـذاإلي
.{"الكتاب
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المفترونالمحرفونالزرادشتيونزعمكماليستالحقيقةإن:أقول
مماهوالمزعومالزرادشتيالمعراجقصةأنهيوإنما،وافقهمومن

بعدمااإلسالميالعصرفيابتدعوهاالتيالزرادشتيةفيالمجوسأدخله
خرىمجوسيةأصولعلىأسسوها سالميةوأ خذوها.إ المعراجمنأ

عرضوهاثمالتاريخيةوالرواياتوالسنةالقرآنفيوردتكمااإلسالمي
نسبوهاخياليةمناميةرحلةضمنكتابفيدونوهاثم.زرادشتيإطارفي
هذاومعراجهم.اإلسالمقبلعاشالذيويرافأرداالمجوسيالكاهنإلى

توجدوال.الهجريينالرابعأوالثالثالقرنفياإلسالميالعصرفيُكتب
والالمزعوم،الكاهنذلكعصرإلىترجعهأسانيدالزرادشتيللمعراج

.إليهأشارتوالبعضهأوكلهتضمنتهمكتوبةوالأثريةنصوصلهتوجد
منجزءوهواإلسالميالعصرفيُصنفكتابفهوكذلكاألمرأنوبما

أثبتناأنهوبما.الزرادشتيةاختلقواعندماالمجوسبهاقامالتياألعمال
وان،اإلسالمقبلالدينيتاريخهمحرفواعامةالفرسأنجداكثيرةبأدلة

شكفالاإلسالمي،العصرفيالزرادشتيةاختلقواقدخاصةمنهمالمجوس
منوأخذوهالمجوساختلقهماضمنمنهيالزرادشتيالمعراجحكايةأن

سبقوقدذلكتفصيلموضعهناوليس.الزرادشتيةاختلقواعندمااإلسالم
.وتوثيقهبيانهفيتوسعتأنلي

كانفقدووحي،نبوةلهكانكمازرادشتبأنالسقافابكارقولوأما
.قطعاباطلزعمفهواألفستاكتابمنالغاتافيمذكورأيضامعراجله

تافيالاألفستا،وفيلهوجودالالمزعومالنصهذاألن فيوالالغا
يه.األفستاأجزاءمنغيرها التحريفتعمدتأنهاإماالسقاففإنوعل

مننقلتهوإنمافيه،يوجدأنهوزعمتاألفستاإلىتعدلمأنهاوإماوالكذب،
"إلىالنصذلكنسبتأنهاكما.األفستاأدبياتمنأومعاصرة،مراجع

األفستاإلىترجعلمبأنهاعليهايشهدمماالمقطع،رقمتحددولم"الغاتا
تحددولمآخرينباحثينعننقلتهأواختلقتهأنهاإماوإنمافيهوجدتهوال

.منهأخذتالذيمرجعها
ليسفقولهاألفستافيموجودالنصذلكأنجدالفرضناإذاوحتى

بينالموجودنفسهاألفستاألناإلسالم،قبلُوجدمعراجهأنهعلىأبداحجة
يدينا يومأ تبال حريفضمناإلسالميالعصرفيُك لدينهمالمجوست

له عمليةوحسبمقاسهمعلىوكتبوهذلكفعلوا.الزرادشتيةإلىوتحوي
هوالعكسوإنمااإلسالم،علىبحجةليسكتابفهو.للزرادشتيةاختالقهم
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ظهورمنسنة250منبأكثربعدهوُكتبباإلسالمالمتأثرفهوالصحيح،
باسنبينهكمااإلسالم لذيالنصأنكما.قري تها معيتفقالالسقافنقل

قبلوجودلهايكنلمالزرادشتيةأنبيناألنهتاريخهامعوالالمجوسية
المعراجذلكفيكون.وتوحيدووحينبوةديانةالمجوسيةوال،اإلسالم

اإلسالميبالمعراجالمتأثرهوالمزعومالنبيلزرادشتالمنسوبالمزعوم
.العكسوليس

اإلسالميالعصرفيللخمرالزرادشتيينالمجوسلتحريمبالنسبةوأما
يهدعاممافهو، كاهنإل قرنأواسطفيالمجوسيبهافريدال ثانيال ال

لدعوةجماعتهوواصلتالهجري، لىا مه،إ عدماتحري فيحالالكانب
المؤرخأنبدليل،بتحريمهالقولبعدهمنأتباعهأظهروقد.المجوسية

كانوازمانهفيالمجوسأنأشارهـ355سنةالمتوفىالمقدسيالمطهر
المجوساختلقوبعدما.الطالقأسبابمنشربه،وجعلواالخمريُحرمون

قولهمالتظاهرفياستمروابهاوتسمواالزرادشتية لىالخمربتحريمب إ
سماهكتاباصنفالحديثالعصرفيعلمائهمأحدأنمثالذلكمناليوم،
.الخمرتحريمفيهذكر،دساتير

قول عم:وأ قدن حريمقولهمالزرادشتيونالمجوسأظهرل الخمربت
ماتطبيقـا مرتل كةبـهأ هافـيالبهافريديـةالحر المجوسـيةلتغيـيردعوت

بتحريمهقولهمفأظهروا.الزرادشتيةالديانةالختالقباإلسالموتطعيمها
المعروفالمقدسكتابهمفييُحرموهلملكنهم،كتبهمبعضفيودونوه
لم.باألفستا فيهوجدُتوإنماالخمر،تحريمعلىيدلماعلىفيهأجدف
هووإنماحراما،ليسالزرادشتيةفيالخمرفأنوعليه.تحريمهالتحليله
أظهرواكماالمسلمينأمامبتحريمهتظاهروالكنهم،شكدونمنحالل

وتقديسهوتعظيمهالخمرذكرتكرروقد.والتعددالشركوأبطنواالتوحيد
مسكر،شرابوهوالهاوما،شرابباسمجدا،كثيرةمواضعفياألفستافي

الذيبالحطبكاهتمامهمبالغا،اهتماماالزرادشتيونبهواهتمُمقدسوهو
عشراتاألفستاذكرهاألمروهذا.ويقدسونهايعبدونهاالتيللناريقدمونه
.الناركتأليهالهوماشرابتأليهعلىتدلإشاراتتضمنإنهبل،المرات

:الهيئةثالثيأفستافيهاوما)):قالعندمااألفستامحققأكدهاألمروهذا
وثالثاوالشراب،النباتيُجسدإلهوثانيا،ُمسكرطقسيشرابأوالفهو

((.الهاوماشرابمنهيصنعنبات
قوالفمن به)):الهاوماشرابفياألفستاأ الصادقهاومافأجا
عنالموتيذودالذيهاوما.زرادشتياموجودأنا:الموتومبعد
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ياة، موتيدفعمنالح يداال عني.بع فيواعصرنيسبيتامايااجم
شدالطعام، سمي–وان لكفي-با ماتراتي شدك قذونأن -اآلخرونالمن
شتا .9/2اليا ) )و( نح) مايم أطفـاالاالنجـابعلـىللقـادرينالهاو

يدرسونللذينوالحكمةالمجدهاومايمنح.صالحةوساللةمشرقين
،ويُمجدالهاوماينموبينما))و.((9/22ياشتا-أفستاأسفار–النَْسك

لذياإلنسانفإن أخفهرُسككانكما.أكثرمنتصرايكونيمجدها
ضربةألفوتوفيرأقلشرابكوتذّوقأضعف،تمجيدككانياهاوما
.(10/6ياشتا–ممكنالألبالسة

التيالكفاراتمنالخمرتقديمجعلاألفستاأنأيضاالشواهدتلكومن
التياآلعمالفمنالماء،كلبقتلإذاذنوبهعنالزرادشتيبهايُكفر
صالحينألناسيعطي...}أنذلكعنللتكفيريفعلهاأنعليهيجب

مرتين،قناطرسبعيُشيدوأن.الماشيةمنرؤوسوسبعبقر،زريبة
الفنديداد-الخمر، أو والشرابوالخبز،اللحم،مرتينرجالسبعويطعم

:13/51،14/،1،2،5،9،10،15،16،17،18-!!!!
ومنومعبود،ومقدسُمسكر،شرابهواألفستافيالهاومافشراب

مظاهرومختلفللنارتأليههضمناألفستاآلهةمنإلههوأخرىجهة
الخمرشربتحللالزرادشتيةأنإلثباتكافيةالنصوصوتلك.الطبيعة

بعضعنالمكفرينعلىوتفرضتُحرمه،والالهاوما،باسمالمعروف
فيبتحريمهأتباعهاتظاهروإنماأخرى،أمورمعالخمرتقديمذنوبهم
ضمناإلسـالميالعصرفيودنيويـةدينيـةلمصالحاألفسـتاأدبيـات
.إسالميةوأخرىمجوسيةأصولمنالزرادشتيةاختالقفيخطتهم

 زرادشتي أفستا إلى وتحويله المجوسي األفستا كتابة إعادة :عاشرا
ييرالمجوسقررعندما هاالمجوسيةتغ لىوتحويل شتيةإ فيالزراد

وجماعته؛بهافريدالمجوسيالكاهنإليهدعالماتطبيقااإلسالميالعصر
فيهاوأدخلوا،وفروعهاالمجوسيةأصولفأخذواذلكتطبيقفيشرعواثم

بكلوكونواوالتوحيدوالوحي،كالنبوة،إسالميةوتشريعاتأصوالأيضا
عليهميجبأنهأنفسهموجدوافإنهمالزرادشتيه؛سموعهاجديدةديانةذلك

النظروإعادةجهة؛منجديدةكتبفيالزرادشتيةوفروعأصولتدوين
الساسانيالعصرفيعندهمكانتالتيالمجوسيةكتبفيثانيةجهةمن
وبذلك.الزرادشتيةبهاجاءتالتيواإلضافاتالتغيراتمعتتماشىلكي

يدةكتبتأليفأصبح عادةللزرادشتيةجد المجوسيةكتبفيالنظروإ
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ففيما.منهوالبدضرورياأمراالجديدةالزرادشتيةمعتتماشىلكيالقديمة
؟مصيرههووماالمجوسيتراثهممعتعاملواوكيف؟،ذلكتمثل

عليــهقامــتالــذيوالزرادشــتيينالمجــوسعنــدكتــابأهــمأنالشــك
.أدبياتهبعدهتأتيثم،األفستاكتابهوثانياالزرادشتيةثمأوال،المجوسية

نهفُرويلألفستافبالنسبة -نسكا-كتابا21منيتكونكاناألصلفيأ
يهفتصّرف لذينالمجوسكهانف تدعواا قرنفيالزرادشتيةاب لثال الثا
تطلبتهماحسبوالتلخيصوالتحريفواإلنقاصبالزيادةبعدهوماالهجري

فلم،اإلسالميالعصرفيالزرادشتيةإلىالمجوسيةتحويلعمليةمنهم
.ُمزقتأوأُخفيت،أوأُحرقت،أرباعهثالثةمنهفُحذفتالربع،إالمنهيبق

األفســتامــنصــغيراجــزءاإاليُمثــلالأيــدينابيــناآلنمنــهوالموجــود
أندونوأدبياتهاألفستامعذلكفعلوا.األصلياألفستابربعقُدرالساسانية،

.يحدثلمشيئاوكأنفعلوه،أنهمللناسيُعلنوا
المتوفرالوحيداألفستاهوأيدينابينالموجوداألفستاأنيعنيوذلك

الذينالمجوسكهانمنهتخلّصفقدالساساني،األفستايوجدوال،اليوم
قوا قا،أو،حرقافأعدموه،الزرادشتيةاختل ناأوتمزي أنيعنيمما.دف

مخطوطات،والنصوصوالأسانيدعندهفال،لهأصلالاليومالموجود
وأصبحاألول،أصلهعنمقطوعكتابفهو.األولأصلهإلىترجعهقديمة
العصرفيبعدهوماالهجريالثالثالقرنفيُكتبجديداكتابابنفسهيُمثل

بعدظهروإنماقبلهموالالساسانيينعصرإلىيعودالفهواإلسالمي،
ثانيةأفستيةنسخةأمامهنافنحن.أكثرأوقرونثالثةبنحواإلسالمظهور
.للمجوسيةاألولىالنسخةأمامولسناالزرادشتية،بالديانةخاص

السكوتوالجهلالتضليلومن،الفادحالخطأفمنكذلك،األمرأنوبما
قولاإلسالمي،العصرفيلألفستاحدثعما نهوال تببأ العصرفيُك

لهوجودالفيهُكتبالذيألنأبدا،فيهيظهرلمفهو،قبلهأوالساساني
الموجوداألفستاأنهيالحقيقةوإنماربعه؛إالمنهيبقولمكلهأُعدمبعدما
ولماإلسالميالعصرفيوُكتباألول،عنجداكبيربشكليختلفاليوم
علىمعهنتعاملأنعلينايفرضوهذا.قبلهوالالساسانيالعصرفييكتب

نه الساسانيينعصرفيالفرستاريخعنجدامتأخرتاريخيكتابا
مرجعفهو؛اإلسالمقبلوالمجوسالفرسأخبارمنذكرهفيماوقبلهم
وإنماالمجوسيةلتاريخمصدراوليساإلسالميالعصرفيكتبمتأخر

شتيةمصدراألساسفيهو لتيالزراد تدعهاا العصرفيالمجوساب
جهــةمــناإلســالمقبــلالمجــوسلعقائــد؛ومصــدرجهــةمــناإلســالمي
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ولمالمجوسيةالعقائدفيهاأدخلواالزرادشتةاختلقواالذينانبحكم.أخرى
.قليالإاليُغيروها

اليومالموجوداألفستاأنعنايغيبالأنيجبفإنهأخرىجهةومن
والمحايدةوالعلميةبطريقةيُكتبلمألنهالعلمية،المصداقيةإلىيفتقد

.للباطلمتعصبةذاتيةتحريفيةتدليسيةماكرةبطريقةكتبوإنما؛عالنية
لذينالمجوسكهانألن هدفهميكنلمالزرادشتيةابتدعوابعدماكتبوها

االنتصارهدفهمكانوإنماوالحق؛والعلمللعقلاالنتصاروالالعلم،خدمة
أخالقيةتكنلموإنحتىلديهمالمتوفرةالوسائلبكلالزرادشتيةللمجوسية

إجراميةبطريقةالساسانيةاألفستافيتصرفواوجدناهمولذلك.علميةوال
فعلوا.الربعإالمنهيبقولممنهفتخلصوا،بشعةوخفيةمروعةنفعية
هميحقواوالذلك، أنعليهمكان،تحريفيإجراميعملألنهفعله،ل

كاناألقلوعلىوإعدامه،تحريفهلهميحقوالحاله،علىالكتابيتركوا
تحريفدونوظروفهممصالحهمحسبملخصامنهيستخرجواأنيُمكنهم
بماأتباعهمأو،الناسيُخبرواأنعليهميجبذلكبعدثم.وإعدامهالكتاب
هوالحاليفاألفستاذلكيفعلوالمأنهموبما.والثانياألولاألفستافيفعلوه
لقكتاب لتيالزرادشتيةمقاسعلىُمخت تدعهاا العصرفيالمجوساب

ماإلىتعودوالتيعنهايتكلمالتيالحوادثعنجداومتأخر.اإلسالمي
حرفوهكتبوهالذينألنوالمصداقية،التوثيقإلىويفتقدبقرون،اإلسالمقبل

الهجريالثالثالقرنفيومصالحهموأوهامهمأهوائهمحسببهوتالعبوا
فيالُمختلقةالزرادشتيةالديانةمقاسعلىأفستيةنسخةأمامفنحن.بعدهوما

عليهيُعتمدالحالههذالها،وكتابأصلالنسخةفهو.اإلسالميالعصر
.رواياتهصحةعلىخارجهمناألدلةقامتإذاإالالتاريخ،معرفةفي

لذينالمجوسأنذلكمنواضح بةأعادواا عنتخلوااألفستاكتا
ولمالزمنتجاوزهقدرأوهماكلمنهفأسقطوا.تقريباكلهبلمعظمه،

اختاروهاالتيالمجوسيةوالفروعاألصولفيهأدخلواثم،لهممفيدايصبح
هاوألحقواناحية؛من ية؛ناحيةمنإسالميةوتشريعاتأصوالب ثمثان

لككلصاغوا نوهذ نهعلىودو لهوحيأ مزداأنز همعلىأهورا نبي
.زرادشتيأفستاإلىمجوسيافستامنفنقلوه.زرادشتالمزعوم
لهاوحدثأيضااإلسالميالعصرفيُصنفتفقداألفستا،أدبياتوأما

جمعتالتيالزرادشتيةابتداععمليةتطلبتهماحسبلألفستاحدثمانفس
ُكهانصنفهاكتبوهي.شكليةإسالميةوأخرىمجوسيةوفروعاأصوال

قاذاعنه،،ودفاعالدينهمانتصاراالزرادشتيونالمجوس وحفاظاله،وإن
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العصــرفــيودينهــمبــالمجوسحــلالــذياالنهيــارأمــامطــائفتهمعلــى
فيموسوعيكتابهو:الدينكرد:أولها،كتبخمسةأهمها.اإلسالمي

الثالثالقرنفيُكتبوتشريعاتها،وعقائدهاوالزرادشتيةالمجوسيةتاريخ
:دّونوهالذينومن.الهجريالرابعالقرنفينهائياونُقح،م9/الهجري

الهجريالثالثالقرنفيعاشاوقدميدان،وآذربادا،فّرخزادانفَرنبَغآذر
الكتابوكان.«الدينيةاألعمال»أو«الدينيالتأليف»دينكردكلمةوتعني
منوقسموالثانياألولالكتابضاعوقدكتب9علىاألصلفييشتمل
.الثالثالكتاب

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

العصرأواخرفياألوليتأليفهتموقد.فصال36ًعلىالكتابويشتمل.
القرنينفيخاصةالساسانيةالدولةبعدكتبتفصولهمعظملكنالساساني،

لث لرابعالثا فهأنويُظن.–م9،10-الهجريينوا فيإاليكمللمتألي
قرن خامسال لذياوالهجريال عدها تهماحسب،ب يةتطلب اختالقعمل

شتية ما.الزراد قدمضمونه،وأ فاًشملف سعاًطي ساطيرمنوا الخلق،أ
األنهــار،،وأســماءوالفلــك،لإليــرانيينوالحقيقــياألســطوريوالتــاريخ
.المواضيعمنوغيرها،والنباتاتوالجبال،
لثالكتاب كاهنرؤية:الثا أيضاوالمعروفالمنامية،ويرافأرداال
إبانالهجريالثالثالقرنفيالكتابهذا،ُصنفويرافالكاهنبمعراج

المتأثرونالزرادشتيةعلماءبهاقامالتيالنشطةالزرادشتيةالتأليفحركة
إلىوتحويلهاالمجوسيةفيالنظرإعادةإلىدعتالتيالبهافريديةبالحركة

شتية هاالزراد شريعاتبأصولوتطعيم سالميةوت كان.إ تابف كاهنك ال
.الهجريالثالثالقرنفيهؤالءكتبهاالتيالمصنفاتبينمنويراف

مردانصنفه-الشكينفيبيان-فجاركمانيكِشكنِد:الرابعالكتاب
لدينمثنوية))عندفاعاأورمزدادبنفرخ عقائدضدالزرادشتيا

القرنفيتأليفهانتهىوقد...والمسلمينوالمانويةوالنصارىاليهود
(الهجــريالثالــث الديانــةلتكــوينالمجــوسســعيضــمنوينــدرج.(

.البهافريديةالحركةإليهدعتلماتطبيقاعنهاوالدفاعالزرادشتية
شرحفيرسالةهو،أباليشُكَجستك:-الخامس-األخيرالكتاب

الزرادشتيوبينأباليش،يُسمىاإلسالماعتنقزرادشتيبينمناظرة
(.هـ218ت)المأمونالعباسيالخليفةبحضورآذرفرخزادان



131

قول ماالمصنفاتتلـكمنواضح:أ هاحـدثو هانأيـديعلـىل ك
ُصنفتأنهــااإلســالميالعصــرفــيالزرادشــتيةاختلقــواالــذينالمجــوس
أنوبما.والغاياتوالفروعاألصولفياالختالقعمليةتطلبتهلمااستجابة

الفادحالخطأفمنأيدينابيناليومالموجودةوأدبياتهاألفستاحالهوذلك
عليهااالعتماديُمكنمصادرأنهاعلىعليهااالعتمادللباطل،والتعصب

الزرادشتيةوتاريخاإلسالم،قبلالمجوسيةتاريخيخصفيمافيهاوالوثوق
الهجريالثالثالقرنإلىتعودمتأخرةمراجعإنها.اإلسالميالعصرفي

ما عده،و ضامينهافـيتـأثرتب هام صرانيةباليهوديـةوكتابت مة،والن عا
كروباإلسالم هاخاصة،اإلسالميوالف عدظهرتألن يةظهورب اليهود

وأكــثرالزرادشــتيونيــزعمكمــاالعكــسوليــس،واإلســالموالنصــرانية
باحثين الثالثالقرنفيُكتبتمصنفاتمعنتعاملفنحن.المعاصرينال
وُصنفتقبله،والالساسانيالعصرفيتكتببعده،ولمومام9/الهجري
قة تهماحسبُمتعمدكبيرلتحريفوتعرضتبعلمية،ليستبطري تطلب

جديدةديانةأنتجتوالتي.اإلسالميالعصرفيالزرادشتيةاختالقعملية
وتشريعاتوأصولالمجوسية،وفروعأصولبينجمعتومضمونااسما

يُمكنمصادرأنهاعلىعليهااالعتمادالخطأفمنحالهاهذاوُكتُب.إسالمية
وقبله؛الساسانيينعصرفيالمجوسيةبتاريخيتعلقفيماعليهااالعتماد

المنسوبةومروياتهااإلسالمي،العصرإلىترجعمتأخرةمراجعهيوإنما
شواهدتوفرتإذاإالبهايُحتجوالتُقبلالاإلسالمقبلالفرستاريخإلى

المجوسكهانعلىتشهدوهي.خارجهامنصحيحةوتاريخيةأثريةوأدلة
شتيةاختلقـواالـذين هاوصنفواالزراد هممؤلفات طلتعصباكتبوهـاأن للبا

جهةمنوأنهمجهة؛منوالحقوالعلمالعقلحسابعلىلهوانتصارا
وترصــدإصــرارســابقعــنوالخــداعوالغـشالتحــريفمارســواأخــرى
ً.ثانيةجهةمنالزرادشتيةسموهاجديدةديانةلنافأنتجوا أناسمنفعحبا

أنمع،لهانتصاراالوسائلبكليحرفونههمثمدينهمبطالنمنتيقنوا
والغشوالكذببالتحريفلهاالنتصارالتركهعليهميفرضانوالعلمالعقل

!!.والخداع
تغييرعمليةمظاهرآخرهيوأدبياتهاألفستاكتابةإعادةأنيتبينوبذلك
وفروعبأصولتطعيمهابعدالزرادشتيةإلىوتحويلهاللمجوسيةالمجوس
المجوسعلىشاهداوأدبياتهاألفستافأصبح.اإلسالميالعصرفيإسالمية

شــكالفيــهأحــدثوهبمــااإلســالميالعصــرفــيالزرادشــتيةاختلقــوابــأنهم
منالتخلصمنهماألمرتطلبماالزرادشتةيبتدعوالمولو.ومضمونا
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الثالثالقرنينفيالنشطةالفكريةالحركةبتلكقامواماواألفستا،معظم
لربع باألفواوما.بعدهماوماالهجريينوا الالزرادشتيةتحملجديدةكت

شكالزرادشتيةبروحجديدمنالقديمةكتبهمكتابةأعادواوما.المجوسية
يحرفونكانواعندماالناسعنالفكريمشروعهماخفواوما.ومضمونا
أعدمواأوأخفواوما.الزرادشتيةلتكويناإلسالممنويقتبسونالمجوسية

لذياألفستامعظم الولذلك.اآلنشيئاأدبياتهعنوالعنهنعرفالا
تعودوادبياتهلألفستامنهاقريبةأوأصليةمخطوطاتأيدينابيناآلنتوجد
إنهمقبلهما،والالهجريينوالرابعالثالثالقرنينأوالساسانيالعصرإلى

ارتكبواالمحرفينهؤالءإن.األمرينبينجمعواأوأخفوهاأوأعدموها
مجــرمونفهــموأضــلوا،فضــلوا،والعلــمالعقــلحــقفــينكــراءجــرائم

وأهواءتحريفأهلهموإنماحق،والعقلوالعلمأهلوليسواُمفترون،
الديانةباختالقالمجوسيمشروعهمأكملواالُمصنفاتوبتلك.!!!!وضالل

.اإلسالميالعصرفيالزرادشتة

األدلةقامتقدأنهمنهيُستنتج-واألخيرالثالث-الفصللهذاوإنهاًء
إسالمبعد-اإلسالميالعصرفيالمجوسبأنوالمتنوعةالكثيرةالعلمية

ســموهاجديــدةديانــةإلــىوتحويلهــاالمجوســيةبتغيــيرقــاموا-معظمهــم
وبأصــولاألساســية،مبادئهــاهــيمجوســيةوفــروعبأصــولالزرادشــتية
أساسياتهامنتُغيرولمالزرادشتيةبهاتبرقعتشكليةإسالميةوتشريعات
منلدينهمالمجوستغييرحدوثثَبُتالفكريةالعمليةوبتلك.شيئاالمجوسية
لىالمجوسية قتالزرادشتية،إ ناهمامعفتطاب فرستحريفمنأثبت -ال

كماوقوميةدينيةلغاياتاإلسالمقبلالدينيلتاريخهم-ومسلمونمجوس
ناه قتجهة،مناألولالفصلفيبي لةمعأخرىجهةمنوتطاب األد

لتيالتاريخية هايكنلمالزرادشتيةأنأثبتتا كمااإلسالمقبلوجودل
.الثانيالفصلفيأوضحناه

فيالزرادشتيةللديانةبابتداعهمالمجوسعملأنأيضامنهواتضح
تشهدوالعلم،والشرعالعقلميزانفيكبرىجريمةهواإلسالميالعصر
وضاللأهواءوأهل،وخداع،ومكروتدليستحريفأهلبأنهمعليهم

سوا هلولي هةعدلأ سانألن.وموضوعةوحيادونزا لذيالنزيهاإلن ا
يجدهلموإنبه،أخذالحقوجدفإن،ذلكيفعلالالحقيقةعنيبحث

ينصرولمعنهيبحثوهوماتيجدهلمفإنيجده،حتىعنهالبحثيواصل
تدليسبالتحريفنفسهلطخوالباطال، خداعوال كن.وال لذينل قواا اختل
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الحقيقة؛طلبفيالنزيهالصادقالصنفهذامنيكونوالمالزرادشتية
أولمنللباطلاألعمىوالتعصبوالظلماألهواءأهلمنكانواوإنما

الالمجوسيةوجدواعندماأنهموذلك.وفساداانحرافاازدادواثمخطوة،
دينهمعنيتخلوالم،وحياوالعلماوالعقالاإلسالمتواجهأنيُمكنها

إلىوحّولوهغيروهوإنما،صالحيتهوعدموبطالنهفسادهلهمظهرالذي
فحرفوا.إسالميةوأخرىمجوسيةوفروعأصولبينجمعتجديدةديانة
ديانةواختلقوا،اإلسالممنوتشريعاتأصوالوسرقوا،المجوسيةبذلك

منمعاواإلسالمالمجوسيةمعداخلهامنمقاسهم،ومتناقضةعلىجديدة
جهةمنوعجائبوأباطيلتناقضاتمنفيهابماوالعلمالعقل؛ومعجهة

ها.أخرى المقدس،كتابهمفيلهوجودوالبالتوحيدتظاهرواأنهممن
معوالوحيالنبوةادعاءبينوجمعواتوحيد،بالوالوحيالنبوةوادعوا
ضــرورياتمــنهــيوالتناقضــاتالمفارقــاتوهــذه.!!والتعــددالشــرك

طلباوالالمجوسيةمنتخلصاليسالزرادشتيةابتدعواألنهممشروعهم
المسلمينأماموتظاهراجهة،منعليهاوحفاظالهاانتصاراوإنماللحق

.ثانيةجهةمنالكتابأهلمنبأنهموالتوحيدوالوحيبالنبوة
*****

الخاتمة
للفرسالدينيبالتاريختتعلقومذهلةكثيرةحقائقعنهذابحثناكشف

بل تاريخعامة،اإلسالمق العصرفيللزرادشتيةواختالقهمالمجوسوب
.خاصةاإلسالمي
الــدينيلتــاريخهمالفــرستحــريفظــاهرةأنتبيــنلقــدأوال،منهــا
وإنما؛محدودةاستثنائيةظاهرةتكنلماإلسالميالعصرفيالساساني

نااالنتشارواسعةعامةظاهرةكانت نا،زما بينهممتجذرةوقاعدةومكا
ودينهــم،تــاريخهمتحــريففــيانطلقــوامنهــا.ودينهــملقــوميتهمانتصــارا
ياتفاختلقوا ئدمنكثيراوضمنوهاجداكثيرةروا وأخالقهاإلسالمعقا

ها،وشرائعه لدينيتاريخهمحرفواوب قاذها بهإلن نوا.وتهذي لكوكو بت
للمجوسيةتحريفهمفيالمجوسانطلقمنها،واسعةأرضيةالتحريفات
العصرفي،شكلياوأسلمتهاوانقاذهالتطويرهاالزرادشتيةإلىوتحويلها
جهـة،مـنالزرادشــتيةالختــالقُمنطلقــااألرضــيةتلــكفكانــت.اإلســالمي

.ثانيةجهةمناألرضيةلتلكامتداداهيوكانت
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يا نةلنشأةتتبعناأظهر:ثان الشواهدعلىباالعتمادالزرادشتيةالديا
ونبوتهــابنبيهــاالديانــةلتلــكيكــنلــمأنــهالتاريخيــةوالنصــوصاألثريــة

بلوجودوتوحيدها سانيين،ق همفيوالالسا قرنفي،والدولت األولال
تمبعدهوماالهجريالثانيالقرنفيالتدريجيظهورهابدأوإنماالهجري؛

ديانةفهي.المجوسمنإليهاانظمومنالبهافريديةالحركةيدعلىذلك
يدة تدعهاجد لذينالمجوساب سلموالما وفروعأصولعلىأقاموها،يُ

إسالميةوتشريعاتأصوالفيهاوادخلواجهة،منأخرىوتركوامجوسية
هةمن ما.ثانيـةج مرأنوب هاجديـدةديانـةفالزرادشـتيةكذلكاأل اختلق

تندرجوهيقبل،منوجودلهايكنولماإلسالميالعصرفيالمجوس
بيناهكماودينيةقوميةلغاياتالدينيلتاريخهمالفرستحريفضمنأيضا

خطيراجانباوكشفاألول،وأكملالثانيالفصلفجاءاألول،الفصلفي
لدينورفضوالخداعوالغشالتحريففيالمجوسالفرستاريخمن ا

األمرأنوبما.والعلموالشرعللعقلالمخالفةالزائفةلديانتهمانتصاراالحق
الزرادشتيةأنقطعايعنيذلكفإنوالثالثالثانيالفصلينفيبيناهكما

هيالزرادشتيةأنيعنيوهذا.اإلسالميالعصرفيالمجوسابتدعهاديانة
لتي يسباإلسالمتأثرتا لذيهواإلسالمول هاتأثرا وأنجهة،منب

تصبحولموتعددشركديانةبقيتفقدباإلسالمتأثرهارغمالزرادشتية
ية ستراشكلياكانباإلسالمتأثرهـاألنتوحيد ياتبهوت نفـوسفيلغا
.اإلسالميالعصرفياختلقوهاالذينالمجوس

ثا الزرادشتيةوسموهاالمجوسيةغيرواعندماالمجوسأنتبين:ثال
جهودابذلوااألفستاكتابةوأعادواإسالمية،وتشريعاتأصوالفيهاوأدخلوا

ضنيةكبـيرة تغييرهـاعمليـةواسـتمرتالغايـة،تلـكتحقيـقأجـلمنوم
إلىمستمرةتزالماوالعمليةبلالزمن،منقرنينمنأكثروتحريفها

التيالزرادشتيةفإنذلككلورغم.وتحريفاودفاعاوتنقيةتطويرااليوم
أصولهافيمجوسيةديانةتزالمااإلسالميالعصرفيالمجوسابتدعها

إسالميةوتشريعاتأصولمنفيهاأدخلوهمارغمفروعهاوأساسايات
عادوالوحــي،كالنبوة، مروتحــريماألخــروي،والم المحــارم،وزواجالخ
أُدخلتالتيالتغييراتتلكألنمجوسيةبقيتفقد.الصلواتعددوتغيير

تكنولم،أصولهاتُغيرلمتضليليةشكليةكانتأهميتهارغمالمجوسيةفي
ييرات ها،للتخلصواللتصحيحها،تغ باوالمن قة؛طل ماللحقي نتوإن كا

منفإنولذلك.الزرادشتيةباسماالندثارمنللمجوسيةوإنقاذاعليهاحفاظا
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وفيهوتعدد،شرككتابأنهقطعافسيتأكدأدبياتهعنبعيدااألفستايدرس
والوشربه،الخمروتقديسالمحارم،زواجوتحليلوعبادتها،النارتأليه
.أبداتوحيدفيهيوجد

عا ستنتج:راب نامنيُ شتيةبأنإثبات نةالزراد هاديا فيالمجوساختلق
أعداءلهيُرّوجمابطالنقبل،منوجودلهايكنولماإلسالميالعصر
اإلسالمبأنوأمثالهموالعلمانيينوالمالحدةوالنصارىاليهودمناإلسالم

والحقيقةاألخروي،والمعادوالصالةالتوحيدمنهاونقلبالزرادشتيةمتأثر
منهوأخذتباإلسالمتأثرتالتيهيالزرادشتيةأنوهيتماما،ذلكعكس
با ئدهمنجان وتبين.الخمرتحريم،ووالتوحيدكالنبوة،وتشريعاته،عقا
كانتوأنهاوتوحيد،ووحينبوةديانةالزرادشتيةبأنالقولبطالنأيضا

ية بلتوحيد سانييةق نه.عصرهمفيانحرفتثمالسا ألنباطلزعمإ
جمعتاإلسالميالعصرفيالمجوسابتدعهاجديدةديانةهيالزرادشتية

لماختلقوهاالذينبأنعلما.إسالميةوأخرىمجوسيةوفروعأصولبين
اعتناقوالالحقيقة،طلبوالالمجوسية،منالتخلصذلكمنهدفهميكن

المسلمينأمامبهاوللتظاهرالظروف،لتسايرانقاذهاهدفهموإنمااإلسالم
.كتابأهلبأنهم

شتيةالمجوساختالقعنكشفناأظهر:خامسا العصرفيللزراد
أنإسالميةوتشريعاتبأصولتطعيمهامعمجوسيةأُسسعلىاإلسالمي

انتصارا،والالحقالدينعنبحثاوالللحقيقة،طلبايكنلمذلكمنهدفهم
بالتحريفلهاواالنتصارالمجوسيةعلىالحفاظهووإنماوالعلم،للعقل

بهقامواشنيع،إجراميفعلهوهذاوعملهم.والكذبوالتدليسوالغش
متهماأصبحألنه،اإلسالمبهأضروالكنهمعليه،وحفاظالدينهمانقاذا
كانوإناألمرهذاأنشكوال.بهاوُمتأثرالزرادشتيةيُشبهالذيهوبأنه
الناس،علىوتلبيساوتضليالوتحريفاكذباحديثااإلسالمأعداءبهقالقد

بطالنهإثباتويُمكنشيء،فيالحقيقةمنوليس،الواقعفييحدثلمفإنه
بأدلةأثبتناوقد.لهواهانتصارارأسهيركبولمالحقيطلبلمنبسهولة
ديانةإالهيوماالزرادشتية،منظهوراأسبقاإلسالمأنكثيرةعلمية
وفروعأصولبينجمعتاإلسالميالعصرفيالمجوسابتدعهاجديدة

ينفعهاولمشيئاالمجوسيةأصولهامنيُغيروالمإسالميةوأخرىمجوسية
.بهوتبرقعهاباإلسالمتسترها
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نامناتضح-:سادسا–أخيرا غيرواعندماالمجوسأنهذابحث
مجوســيةوفروعـاأصـوالفيهـاوأدخلــواالزرادشــتيةوســموهاالمجوســية
منومضنيةكبيرةجهودابذلواأنهم،األفستاكتابةوأعادوا،وإسالمية

يةواستمرتالهدف،ذلكتحقيقأجل منأكثروتحريفهاتغييرهاعمل
وتنقيةتطويرااليومإلىمستمرةتزالماوالعمليةبلالزمن،منقرنين
فيالمجوسابتدعهاالتيالزرادشتيةفإنذلككلورغم.وتحريفاودفاعا
فروعهاوأساساياتأصولهافيمجوسيةديانةتزالمااإلسالميالعصر

هاأدخلوهمارغم والوحي،كالنبوة،إسالميةوتشريعاتأصولمنفي
عددوتغييرالمحارم،وزواجالخمروتحريماألخروي،والمعادوالتوحيد،
لتيالتغييراتتلكألنمجوسيةبقيت.الصلوات المجوسيةفيأُدخلتا

تغييراتتكنولم،أصولهاتُغيرلمتضليليةشكليةكانتأهميتهارغم
عليهاحفاظاكانتوإنماللحقيقة؛طلباوالمنها،للتخلصواللتصحيحها،

أدبياتهعنبعيدااألفستايدرسمنفإنولذلك.االندثارمنللمجوسيةوانقاذا
وتحليلوعبادتها،النارتأليهوفيهوتعدد،شرككتابأنهقطعافسيتأكد

قديسالمحارم،زواج يهيوجدوالوشربه،الخمروت بداتوحيدف لذلك.أ
النبوةوادعواالمقدس،كتابهمفيلهوجودوالبالتوحيدتظاهرواوجدناهم
والوحيالنبوةادعاءبينوجمعوااألفستا،فيللتوحيدوجودوالوالوحي

شركمع عددال شتية !! والت نةهيفالزراد بأصولُمطعمةمجوسيةديا
.شيئافروعهاواساسياتأصولهامنتُغيرلمشكلياإسالميةوتشريعات

بذلك حريفأنيتضحو لذيالت مُتأنسبقا تبيبعضفيعنهتكل ك
هواإلسالميالعصرفيالزرادشتيةللديانةالزرادشتيينتحريفوسميته

بهواختلقوامجوسيتهمالمجوسبهحّرفتحريفلكنهتحريفاكانحقا
وأخرىمجوسيةوفروعاأصوالجمعتالزرادشتيةسموهاجديدةديانة

.إسالمية

وأخيراأوالالحمدوهللالكتابتم

عاللكبيرخالدالدكتوراألستاذ

2019/ماي/15-1440/رمضان/10:الجزائر
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