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الديانة الزرادشتية: 

تشكلت في ثقافة الفرس
وال تزال تعيش صحوتها بينهم

ُوِصف زرادشـــت في ُكتب التاريخ بأنه رجل دين فارسي، والمؤسس األصلي للديانة الزرادشتية 
التي انتشـــرت في فارس القديمة وبقيت إلى القرن اإلســـالمي األول، حيث اندثرت وتالشت تقريًبا بعد 
دخول اإلســـالم بالد فارس، غير أن تأثيراتها وفلســـفتها بقيت تشـــغل حيزًا كبيًرا من ثقافة المجتمع 
الفارســـي، وأرخت بظاللها على تصوراتهم الدينية خاصًة على مـــن يعيش في إيران ومحيطها، إذ تعد 

إيران الحاضنة الشرعية للديانة الزرادشتية قديًما. 

عاش زرادشـــت في مناطق بين أذربيجان وكردســـتان وإيران الحالية، وبقيت تعاليمه وديانته 
مهيمنة على مناطق واسعة في فارس، وفي فضائها بأواسط آسيا ومركز نفوذها التاريخي.

فهم نشأة مؤسس الديانة الزرادشتية قبل توسعها وانتشارها، وفهم عقليته كذلك، يستوجب 
فهم تأثيراتها على حاضنتها الفارسية والشعوب األخرى المتأثرة بها، والتي امتدت ونشطت في تاريخ 
الفرس حتى انتصار المســـلمين عليهم في معركة القادسية في الســـنة 15هـ (636م)، وانتهت معها 

أسطورة إمبراطورية فارس القديمة لألبد.

وعلى الرغم من انتهاء إمبراطورية الفرس، إال أن تعاليمهم وثقافتهم بقيتا مســـيطرتين على 
عقلية الكثيرين منهم، خاصًة الزرادشتية، التي ترمز للطهر والنقاء في اللغة اإليرانية الحديثة، وتتألف 
كلمة زرادشـــت من كلمتين: (زرت، اوشتره)، أي الذهب والجمال، لذلك ترجمها المستشرقون بصاحب 
ـــرها آخرون بمعنى النور والضياء، ليترجم االسم بذي النور والضياء الذهبي،  الِجمال الذهبي، بينما فسَّ

أو (الهالة الربانية).

أما زرادشت فهو ابن يورشب من قبيلة سبتياما بأذربيجان، وأمه فارسية من إيران الحالية، ولد 
في القرن الســـادس قبل الميالد، واختلفت المصادر في التحديد الدقيق لتاريخ مولده، غير أن المؤكد 
أنه ولد في وقت انتشار القبائل الهمجية بإيران، وهو الوقت الذي انتشرت فيه عبادة األصنام، وسيطر 
السحرة والمشعوذون على أذهان البسطاء، وعلى الرغم من أن أذربيجان مسقط رأس زرادشت، إال أنه 
تنّقل في مناطق عدة، والتقى خالل رحلته للبحث ببعض بني إسرائيل وتعرف على ديانتهم، ثم عاد إلى 

أذربيجان، ولم تطمئن نفسه إلى اليهودية.

لم تخُل شخصية زرادشـــت من األســـاطير التي أحاطته بكثير من القدسية عند أتباعه، الذين 
ن زرادشـــت في األمنيستا فلسفته في  ينســـبون إليه كتاب (األمينســـتا)، وشرحه (الزندافســـتا). ضمَّ
تقســـيماته بين الروح والجســـد والوجود، وأن العالم يرتكز على النور والظلمة أو الخير والشـــر، على 
اعتبـــار أن العالم قائم على الصراع الدائم بين قوتين متضادتيـــن، الخير ويمثله إله النور (أهورامازدا)، 
والشـــر ويمثله إله الظلمة (أهرِمان)، وينتهي هذا الصراع بين النور والظلمة بانتصار إله النور في آخر 
الزمان، ولذلك تسمى الزرادشـــتية أحياناً باســـم المازدية Mazdaism، وأطلق عليها المسلمون اسم 

المجوسية، والمجوسية اسم ديانة عبدة النار، وهي من الطقوس الدينية التي تعبَّد بها زرادشت.

تصف الروايات التاريخية الفارســـية زرادشـــت بأنه كان طبيًبا بارًعا، وحكيًما وفيلسوًفا، محاوالً 
ـــا غارًقا في عبادة  الوصول إلى ســـر الكون بالنظر والتأمل العقلي، وألن مجتمعه األســـاس كان وثنيًّ
األصنام والســـحر والكهانة، تعـــرض لالضطهاد في بادئ دعوته، وتقول الروايـــة أن تغير حظه بدأ مع 
مرض حصان الملك، الذي اســـتُدعي زرادشت لعالجه، وبعد نجاحه كافأه الملك بأن نشر عقيدته، ولما 

تزوج أحد كبار الدولة بابنته كافأه بأن فرض ديانته على الشعوب المجاورة.

ويقول مؤلف كتاب (الديانة الزرادشـــتية مالحظات وآراء) أســـامة عدنان: "لقد قّســـم زرادشت 
اآللهـــة التي كانوا يعبدونها هو وأتباعه من بعده إلى ثالثة آلهة، في مراتب متعددة، فاألعلى بينهم كان 
أهورا مزدا، واألوسط أميشا سبيندات، أما الثالث واألقل بينهم فكانوا مجموعة آلهة سماهم اليزاديين. 
ودعـــا زرادشـــت أتباعه للصالة لآللهـــة المتعددة، لكنه دفعهـــم أيًضا لتقديم القرابيـــن لهم من مال 
ا من إثبات العبودية، وهو يشـــابه إلى حـــد كبير تقديم القرابين  وحيوانـــات ودماء واعتبرها جزًءا مهمًّ

لألولياء والصالحين في بعض بالد فارس الحالية".

وعطًفـــا على ذلك يقول الباحـــث اللبناني جاد محيدلي في منشـــور له: "هنـــاك مجموعتان 
رئيسيتان من الزرادشتيين، اإليرانيون والبارســـيون، فالزرادشتيون اإليرانيون هم أولئك الذين بقوا في 
إيران إثر الفتح العربي، الذي جعل اإلســـالم في نهاية المطاف ديانة األغلبية في البالد، وعلى الرغم من 
العديد من القرون -التي بقوا فيها على ديانتهم- ، إال أنه بقي عشـــرات اآلالف منهم فقط، كما أن دينهم 
معتـــرٌف به من ِقبـــل الدولة – اإليرانيـــة الحالية- ويمثلهم أحد النواب الزرادشـــتيين فـــي البرلمان، 
وخصوًصا بعد الثورة اإليرانية عام (1979)، التي مّهدت الطريق إلنشـــاء الجمهورية اإلســـالمية الحالية، 
ولذلك طغت موجة عالية من االهتمام بالتاريخ الفارســـي القديم وبالزرادشتية على وجه الخصوص"، 
ويشـــير الباحث إلى أن الزرادشتية تشهد  (صحَوًة) لدى العديد من اإليرانيين الذين يرغبون في التعبير 
عن عدم الرضا عن التعاليم الحالية في إيران، أما (البارسيون) فقد هاجروا من فارس إلى الهند إثر الفتح 

اإلسالمي، واستقروا في الهند حيث يمكنهم ممارسة طقوسهم.

ا لها قبل الفتح اإلسالمي، اعتقد  ومنذ أن اتخذت الدولة الساســـانية الزرادشـــتية دينًا رســـميًّ
أصحابها بوجود إلهين؛ أحدهما: (أهورامزدا) وهو إله للخير، واآلخر: (أهريمان) وهو إله للشر، مستندين 
على تقسيم الفيلسوف زرادشت العالم إلى النور والظالم، وقد دعا أتباعه لعبادة كل ماله عالقة بالنور، 

ليتطور األمر لدى الفرس حتى عبدو النار في نهاية المطاف.

لذلك أصبح دينهم قائًما على عبادة النار، وتقســـيم العالم إلى عالم للظلمة وآخر للنور، وزعم 
زرادشـــت أيضا أن نور الله في كل ما يشـــرق ويلتهب في الكون، وأمر باالتجاه إلى جهة الشمس والنار 
ساعة تعبدهم؛ ألن النور في زعمه رمز إلى اإلله، وأمر بعدم تدنيس العناصر األربعة؛ وهي: النار والهواء 
والتراب والماء، ثم جاء من بعده من َســـنَّ للزرادشـــتيين شـــرائع مختلفة، فحرَّموا عليهم االشتغال 
باألشـــياء التي تســـتلزم النار، فاقتصروا في أعمالهم على الفالحة والتجارة، ومـــن هذا التمجيد للنار 
ج الناس إلى عبادتها، حتى صـــاروا يعبدونها عينًا، ويبنون لها هياكل  واتخاذهـــا قبلة في العبادات تدرَّ

ومعابد، وانقرضت كل عقيدة وديانة غير عبادة النار.

وصلت الديانة الزرادشتية إلى مســـتوى من االنحطاط األخالقي لم تصل إليه ديانة أخرى على 
األرض، إذ يقول الباحث مصطفى األنصاري: "ولما كانت النار ال توحي إلى من يقدســـونها بشـــريعة وال 
ترســـل رســـوالً، وال تتدخل في شـــؤون حياتهم، وال تعاقب العصاة والمجرمين، أصبحت الديانة عند 
المجوس عبـــارة عن طقوس وتقاليد يؤدونها فـــي أماكن خاصة، وفي ســـاعات معينة، أما في خارج 
المعابد، وفي دورهم ودوائر حكمهم، فكانوا يســـيرون على هواهم، وما تمليه عليهم نفوســـهم، أو ما 
توحي به مصالحهم، وعندما صار األمر هكذا ُيباح فيه كل شيء ألي أحد؛ أصبح أساس األخالق متزعزًعا، 
فصارت المحرماُت النسبية -التي تواضعت على حرمتها طبائع أهل األقاليم المعتدلة- موضَع خالف"

ويذكـــر ول ديورانت في قصة الحضارة عن الفرس أن األخ كان يتـــزوج أخته، واألب ابنته، واألم 
ولدها، حتى إن الملك الفارسي يزدجرد الثاني الذي حكم في أواخر القرن الخامس الميالدي تزوج ابنته 

ثم قتلها، والملك بهرام جوبين كان متزوًجا بأخته في القرن السادس.

وهنالك ســـؤال مهم حول اختالط (اإلسالم 
اإليرانـــي) بالزرادشـــتية، وصناعـــة مفاهيم جديدة 
اختلطـــت فيهـــا قيم اإلســـالم ببعـــض العادات 
الزرادشتية، فصحيح أن اإلسالم اإليراني هو الغالب 
اليوم عند معظم الســـكان الفرس، لكن كثيًرا من 
الطقوس التي أدخلت عليه هي في أساسها تعاليم 
أو فلســـفة زرادشـــتية قديمة اختلطت باإلســـالم 
وأضحت كأنها طقوس إســـالمية، واإلسالم النقي 

بريء منها تماًما.

اختلطت تعاليم الزرادشتية 
القديمة باإلسالم الفارسي 

وفرضت عليه فكرها وطقوسها 
وتعاليمها حتى اليوم

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

