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 اإلهداء

 
 إىل الروح اليت دوماً ترافقنا

 إىل أيب وأمي وإن تباعدت املسافات بني مساء وأرض
 وتقديراً واعتزازاً إىل أسريت الغالية حباً 

 إىل سنوات طويلة من اجلهد والبحث عن املعرفة
 أهدي مثرة جهدي.....
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 متهيد

 اآلريون "الوطن واملعتقد"

، ولعل هذا ( 1)جيب أن يبدأه اإلنسان من وسطه (كتب "ول ديورانت": )أن التاريخ كتاب 
صحيحاً إذ ال توجد على الدوام واثئق مؤكدة حول بداية اتريخ مجاعة بشرية سواء كانت قبيلة أم 
شعبًا أم عرقًا، وإمنا مثة ظنون وترجيحات كثريًا ما خيتلف حوهلا املختصون، وإذا كنا نعتمد على 

ألرض من أاثر األولني، فإن ذلك يبقى معتمدًا حىت أتيت أاثر الدراسات األثرية وما تكشفه لنا ا
جديدة تؤيد أو تنفي أو تكشف عن جديد. وقد درج العلماء على تقسيم شعوب العامل إىل 

أوربية / الشعوب السامية / الشعوب احلامية / -جمموعات عرقية كربى أمهها:)الشعوب اهلندو
سيا / شعب اإلسكيمو(، بناء على اخلصائص شعوب األورال الطائية / شعوب جنوب شرق آ

 .(2)اللغوية املوِحدة لكل جمموعة منهم، وما محلوه من ثقافة ومعتقدات متشاهبة
يطلق مصطلح اهلندوأوربيني على عائلة لغوية واسعة تضم اللغات اليت تنطق هبا اآلن شعوب 

حدود ربية، فينتشرون من عديدة، قطنت منطقة جغرافية امتدت من اهلند حىت أقاصي البالد األو 
البنغال وسيبرياي الشرقية يف أقصى الشرق وحىت نيوزيلندا واسرتاليا جنوابً وشواطئ احمليط اهلادئ يف 
األمريكيتني غرابً، وأيضا يف أمريكا اجلنوبية وإن كان املتكلمون هبا أقلية ضئيلة من السكان. ميكن 

]اآلريون)اهلنود وااليرانيون(/ اليواننيون تقسيم الشعوب اهلندوأوربية إىل مثان شعب وتضم:
واملقدونيني/ األرمن/ األلبان/ االيطاليون/ السلت)أوراب الغربية(/اجلرمان)األملان واالجنلوساكسون 

. وقد أثبتت األحباث اليت أجريت على لغات هذه الشعب (3)وغريهم(/  الليتوانيون والسالف[
قبل التاريخ، أن أهلها كانوا يعيشون يف مكان واحد قبل الثمانية ومعتقداهتا الدينية وأساطريها 

  .(4)ق.م. 4000و  3000امليالد بنحو أربعة آالف سنة، مث تفرقوا إىل جهة غري معلومة، بني عام 

                                                 
 . 398م، ص1988، بريوت2، ج1( ول ديورانت، قصة احلضارة، ت: زكي جنيب حممود، مج1)
./ أمحد حممود اخلليل، سلسلة دراسات يف التاريخ 196م، ص2004علي عبد الواحد وايف، علم اللغة، هنضة مصر  (2)

 .2م، ص2009-5-10، نسخة الكرتونية نشرت  15الكردي، احللقة 
 .82ص ،2013(حسن پرنيا، اتريخ ايران القدمي، ت: حممد نور الدين والسباعي حممد السباعي،املركز القومي للرتمجة 3)
 .10ص  م،1981، بريوت 1أرنولد توينيب، اتريخ البشرية، ت: نيقوال زايدة، ج (4)
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 منشأ الشعوب اآلرية وهجراتها: -أ  
(وتعين النبالء/ السادة/ Ariya( من اللفظة السنسكريتية)Aryanاشتقت كلمة )آري  

للغات اهلندوأوربية،وتضم والشعوب اآلرية هم الفرع الشرقي من الشعوب املتحدثة اب الشرفاء،
الشعوب )األرمن والفرس وامليديني واألفغان واهلنود(، وكثريًا ما تستخدم مصطلحات 

، وقد استوطن اآلريون (1))اهلندوآرية/اهلندوإيرانية/اآلرية( للتعبري عن اللغات والشعوب اهلندوأوربية
ة الواقعة بني هنر اجلانج والفرات مع هناية األلف الثاين وبداية األلف الثالث قبل امليالد، املنطق

 . (2)وأطلقوا على أنفسهم اسم )أيريي(، والبالد اليت سكنوها أسم ايريين)بالد اآلريني(
نه جنة من فيدجا( وأ-تعيني املهد األول هلم، والذي تذكره اآلفستا ابسم)ايرايان أما عن

داتيا(النهر الطيب، لكنهم اختلفوا يف حتديد موقعه احلايل، وحددوا -، ويقع على هنر)فاهي(3)اتاجلن
السهول األوراسية بني حبر  أماكن منها: سهول جبال )ابمري( يف طاجيكستان/ كردستان احلالية/

آسيا غرب  /(4)مناطق أواراسياحبر قزوين/ بني هنري سيحون وجيحون/ البلطيق والبحر األسود حىت
 .(5)يف ميزوبواتميا واهلضبة االيرانية

يف صورة جحافل قوية، مكونة من قبائل وأسر كبرية وهو ما مسى كانت هجرات اآلريني تتم 
 يؤيده ما مت اكتشافه من شواهد أثرية ونقوش يف أسيا الغربية، ميكن ابلغزو اآلري الكبري، 

                                                 
.چارلس الگساندر 256م،ص 2011جيمس برستيد، انتصار احلضارة، ت:أمحد فخري، املركز القومي للرتمجة،  (1)

ىي، القبائل أسامة عدانن حي./ 92هـ.ش، ص1367رابينسون، اتريخ ابستان، ت:امساعيل دولتشاهي،  هتران
 م.2014-10-30اهلندوأوربية: أصلها وموطنها، منشور بتاريخ 

         http://ashur.hiablog.com/post/260966 
(،واستخدم املؤرخ Ar-ri-iاآلفستا مبعىن املتدين واملطيع واخلاضع، وردت يف املصادر املسمارية بصيغة)(جاء معناها يف 2)

 Arianaق.م. كلمة )آرايان )3واجلغرايف اليوانين الشهري)أراتوسثنيز( الذي كان مديراً ملكتبة اإلسكندرية  يف القرن 
. 1، هامش  373م، ص1956، بغداد 2ليعين هبا بالد إيران./ طه ابقر، مقدمة يف اتريخ احلضارات القدمية، ج

ايلينا  / .7م ، ص1988أقدم العصور حىت اواسط األلف الثالث ق.م ، بريوت  أمحد أمني سليم، ايران منذ/
 .199م، ص2007دراشنكو،الزرادشتيون يف ايران،ت: عبد الرمحن خليل، دمشق 

- Frye.R.N., The Heritage of Persia ,London 1962, p.2. 
 .11م، ص1974(عبد النعيم حسنني، االيرانيون القدماء، القاهرة 3)
 .92چارلس الگساندر رابينسون، مرجع سابق، ص( 4)
 .15-12م، ص2011( صلوات كولياموف، آراي القدمية، ت: امساعيل حصاف، اربيل 5)

http://ashur.hiablog.com/post/260966
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( 1)ق.م. واستمرت حىت القرن الثامن ق.م. 14أترخيها يف األلف الثاين ق.م. وحتديداً منذ القرن 

معارك عنيفة وطويلة  مشايل اهلند،وبعدجمموعة منهم يقودون عجالهتم احلربية ابجتاه ، هاجرت 
جمموعة أخرى حنو وسط ومركز آسيا، وشكلوا ، وتوغلت (2)قوضوا حضارهتم)موهنجودارو(األمد، 

اجلبل)احلثيون، اهلوريون، امليتانيون، الكاشيون  شعواب خمتلفة)امليديون،  الفرس، السغديون، وشعوب
. تعدد أسباب اهلجرات بني (4)ومتيزوا يف ثالث موجات رئيسة مهاجرة إىل غرب آسيا، (3)وغريهم(

التغريات املناخية الكربى اليت تلت العصر اجلليدي الرابع الذي حول مناخ آسيا الوسطى ِإىل اجلفاف 
 .(5)ومنها التفجر السكاين الذي حدث يف السهوب األوراسية اهلجرة،الشديد فأرغم سكاهنا على 

 النظام الطبقي للمجتمع اآلري: -ب
شكل  وانتظموا يفكان اجملتمع اآلري جمتمعاً ذكورايً أبوايً، كما كانت أغلب اجملتمعات قدمياً، 

ر النبيلة، عوائل وقبائل تتكون من جمموعة من العشائر حيكمها رئيس أو ملك ينتخب من األس
ويعاونه جملس شورى مكون من الفرسان أو النبالء، وكان رؤساء األسرة يكونون طبقة النبالء، 
والفقراء يؤلفون طبقة العامة، وتستمد املرأة مركزها االجتماعي من مركز أسرهتا، واحتفظوا أبمناط 

وس احلربية احلجرية، ونشأ تركوا مناذج من الفؤ معيشة متشاهبة، منها اعتمادهم على الرعي والزراعة و 
، وكونوا عالقات جتارية مع سكان (6)رغم جهلهم ابلقراءة والكتابة بينهم شعر البطولة واملالحم

من بالد ما بني  احلضر الذين عاشوا يف جنويب منطقتهم، فأخذوا العرابت اخلشبية اليت جترها الثريان
األحصنة، وعرفوا تعدين النحاس والقصدير والربونز، النهرين، وبعدها عرفوا العرابت احلربية تقودها 

واستخدموهم يف انتاج أسلحتهم، واإلغارة على القرى احمليطة هبم وسلبها، وقاموا حبمالت واسعة 
 .(7)طلبا للغنائم، وأصبحت القوة من تتحكم يف طبيعة احلياة ال القانون

                                                 
 .83(حسن پرنيا،مرجع سابق، ص1)
ر، (حضارة موهنجودارو أقامها اآلريون الدرافيديون القدماء، الذين وصلوا اهلند قبلهم يف األلف الرابع ق.م. / ر. س. زينيه2)

 .222م، ص2005اجملوسية الزردشتية، ت: سهيل زكار، دمشق 
 .432( طه ابقر، مرجع سابق، ص3)
 .81-77، ص1985، بغداد  ( سامي األمحد ورضا جواد اهلامشي، اتريخ الشرق األدىن القدمي4)
 .20م ، ص1981، بريوت 1( ارنولد توينيب، اتريخ البشرية ، ت: نقوال زايدة ، ج5)
روبولوجي رالف لنتون للعالقة الوثيقة بني االقتصاد القائم على رعي املاشية، ونشأة شعر البطولة واملالحم/ ر. (أشار األنث6)

 .991./ اآلريون، املوسوعة العربية، ص245م، ص2010، ت: أمحد فخري، القاهرة 2لنتون، شجرة احلضارة، ج
 .14م ، ص2010ن، ت:خليل عبد الرمحن، السليمانيةماري بويس، اتريخ الزرادشتية من بدايتها حىت القرن العشري(7)
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، (1)عة تضم املخالفني لعقيدهتمكان اجملتمع اآلري مقسم إىل ثالث طبقات آرية، وطبقة راب
ومل يسمحوا أبدًا ابالنتقال بني الطبقات، هذا التقسيم هو السائد بينهم يف اهلند حىت اآلن، ويف 

 وهذه الطبقات هي: (2)إيران ظل معمواًل به يف عهد اهلخمانشيني والساسانيني أيضاً 
 اترفان يف اآلفستا.-الكهنة: الربامها يف اهلند-1
 خشاايخشرتا يف اآلفستا.-:كاشرتاي يف اهلنداحملاربون-2
 فاسرتاي يف اآلفستا. -العامة: فايسيا يف اهلند-3
 خوتو يف اآلفستا.  -السكان األصليني:شودرا يف اهلند-4
 املعتقدات الدينية للشعوب اآلرية:-ج

كانت عبادات القبائل اآلرية يف موطنها القدمي، تقوم على عبادة قوى الطبيعة والعناصر 
واألجرام السماوية، وجسدوها يف صورة آهلة متثل القوى األخالقية أو اآلراء املعنوية، إضافة لعبادة 

،مث تطورت معتقدات الدينية، وانتقلت من (3)أرواح األابء واألجداد واألبطال األسطوريني منهم
بقية اآلهلة، عظموا فيها إله حملي دون نبذ " Henotheismتعددية إهلية إىل مرحلة من "التفريد 

وميكن القول  (4)لكنهم جعلوها يف مرتبة اتلية له، ووصوالً إىل مشارف التوحيد مث عبادة اإلله الواحد
أنه بني األلفني الرابع والثالث قبل امليالد، وضعت القبائل اهلندوآرية تقاليد دينية راسخة، بقيت 

 (5)حىت اآلن يف معتقدات األداين اهلندية واإليرانية
ن رجال الدين هؤالء يعرفون الكتابة إال أهنم كانوا يتحلون بذاكرة قوية، فكانوا يتناقلون مل يك

معتقداهتم حمفوظة شفاهة جيالً بعد جيل، أو ما يعرف بــ)حفظ الصدور(، حىت أن الرتانيم القدمية 
مليالد هلم ظلت ابقية دون أخطاء تذكر حىت أايمنا هذه، وقد دونت قبل ألفي ومخسمائة سنة قبل ا

، وكان ظهور (6)" أقدم الكتب الدينية اآلرية، وأكثرها قداسة Rig védaيف كتاب "ريگفيدا 

                                                 
 .511صلوات كولياموف، مرجع سابق، ص( 1)
./ بنفست، الطبقات االجتماعية يف األوستا، اجمللة األسيوية، عام 75م، ص1958( البريوين، حتقيق ما للهند، حيدر آابد2)

 .304حسن برنيا، مرجع سابق، ص /.124، ص1932
 .19م، ص1956زردشت احلكيم، القاهرة (حامد عبد القادر، 3)
 . 31، ص8عدانن زاين، التوحيد واملعتقدات اآلرية، جملة اللش، ع(4)
 .54، ص2ر.س.زينهر، موسوعة األداين احلية غري السماوية، ت:عبد الرمحن عبد هللا الشيخ، ج(5)
 )فيدا(مشتق من )فيد( وتعىن العلم ابلسنسكريتية، وحتوي أربعة كتب:)ريگفيدا(/ )سامافيدا(/ )ايجورفيدا(/)اشافافيدا(. (6)
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اآلهلة اآلرية اجلديدة قد ترك تغرياً جديدًا يف معتقداهتم القدمية، وتدرجييا تسيدت هذه املعتقدات 
وانقسمت هذه اآلهلة بني ، (1)وأصبحت هي املعتقدات الرئيسية يف هذه الفرتة والفرتة اليت تليها

 : منطني مها
  أسوراسasuras  آهوراس(: معبوداهتم األكثر قدًما واهتماًما بشكل مباشر ابلتنظيم(

 الصحيح للكون.
  ديفاسDevas  ديفيس(: املعبودات األقرب لإلنسان واألكثر ارتباطاً ونشاطاً مع التقدم(

 الظاهر للقبائل اآلرية اليت كانت عندئذ تندفع إىل اهلند.
 أبرز اآلهلة اآلرية القدمية:-د

 ديفيسكان أعظم آهلتهم وأعالها هو اإلله )دايووس(، وامسه مشتق من اآلهلة الرئيسه هلم "
Deevsمبا حتوي من أجرام وعناصر فلكية  ، وكان إهلاً للسماء( 2)واللماع املضيئ( " وتعين)املشع

وإهلاً للكون أمجع، وبعد اجتياح االسكندر للعامل الشرقي انتقل هذا اإلله ضمن اآلهلة اهلندوايرانية 
األخرى لليوانن، وعرف ابسم )دايووس بيتار/ جوبيرت( أي اإلله األب السماوي أو اإلله األكرب 

واستمر حيمل هذا املدلول إىل ما بعد انقسام اهلندوأوربيني وانتشارهم بني ربوع  (3)اعل للخريالف
)أوراب وأسيا(. مث اختفى اسم هذا اإلله األعظم وحل يف منصبه وبنقس خصائصه اإلله "فاروان" 

ويف إيران، الذي ظل اإلله األعلى للقبائل اهلندوآرية فرتة طويلة من الزمن، وبعد تشعبهم يف اهلند 
ُعرف يف إيران ابسم )مزدا(، بينما ظل يف اهلند حيمل نفس امسه، مث ما لبث أن استوىل اإلله )اندرا( 
على صفاته ليصبح هو اإلله األعلى عند اهلندوس. كذلك شاعت بينهم عبادة )ميرتا/ ميثرا( 

منه الشمس، وهو اإلله وألوهيته، فقد كانت القبائل اإليرانية تعبده كإله للضياء بكافة أشكاله و 
املعاقب ملن يكذب أو خيالف العهود والعقود، وظهرت بصحبته إهلة املاء واخلصب)أردفيسورا 

                                                 
 هـ.ش، ۱۳۸۰( ا. م. دايكونوف، اتريخ ماد، ت: كرمي كشاورز، انتشارات علمي و فرهنگي/ هتران 1)

 . 30ص 
السماء الصافية احمليطة ابلعامل، ويف السنسكريتية )ديفس ( مبعىن Dyauh –( يُعرف يف )ريگفيدا( ابسم )دايوه 2)

Devas (/ االيرانية القدمية )دئيفةDeva (./ الالتينية )دوسDeeve (/ ومجيعها مشتقة من )ديف( املصدرية
السليمانية توفيق وهيب، اليزيدية بقااي الداينة امليثرائية، ت: شوكت مال امساعيل، وتعين الضياء والنور واملعبود املضيئ./ 

 .39م، ص2004
م، 1976/ رشدي عليان وسعدون الساموك،األداين دراسة اترخيية مقارنة، بغداد 39-38( توفيق وهيب، مصدر سابق، ص3)

 .121ص
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أانهيتا(، وقد شاعت أساطري عن الشخصيات امليثولوجية واألبطال امللحمية الذين تطورت 
ود إىل عصر التصورات اخلاصة حوهلم حىت بعد ظهور الزردشتية، والكثري من هذه التصورات تع

 .(1)الوحدة اهلندوإيرانية اليت كانت تضم أسالف القبائل اإليرانية واهلندية
إن أقدم دليل حبوزتنا يشري إىل أمساء آهلة اهلندوآريني القدماء، هو النقش املكتشف يف قرية 

ني امللك بني امللك امليتاين )ميتوازا( وب )بوغاز كوى( شرق األانضول، ويسجل احتفاالً إببرام معاهدة
ويظهر فيه األرابب األربعة البارزون يف الريگفيدا وهم:  (2)ق.م 14احليثي )شبيلموليماش( يف القرن 

 )اندرا /انستياس)آانهيتا( / مثرا / فاروان(:
 :هو وريث اآلهلة )فاروان ودايووس(، وهو إله األمطار واحلروب والنصر،  اإلله  اإلله اندرا

للهنود اإليرانيني، اإلله الذي محل صفات مشاهبة للمحارب اهلندوإيراين األجل واألقدس ابلنسبة 
يف العصر البطويل: فهو طيب مع مناصريه، جرئ يف املعركة، مستميت، ويشرب حىت الثمالة 

 (3)شراب )سوما(
 :وهي إهلة الينابيع واألهنار واملياه اجلارية، ابإلضافة للخصوبة  اإلهلة ناستياس/آناهيتا

وارتبطت بصورة كبرية مع اإلله ميثرا حىت أنه ال خيلو معبد مليثرا دون أن يكون فيه رمز  واألنوثة.
 اإلله آانهيتا ألمهية توفر املاء اجلاري لطقوس عبادة ميثرا.

 :إله عام للهندوآريني مجيعاً، وهو إله السماء املنظم للكون وريث اإلله االعظم  اإلله فارونا
 واالرادة، العزم ذو للخري الفاعل األكرب احلكيم أبنه الفيدادات يف القدمي )دايووس( املوصوف

، (4)والطهارة( والصدق والعدل والقانون والنظام السماء واحلكمة أبنه إله"  فاروان " ووصف
أخالقياً، تعد  روحياً  أحد األسوراس/ اآلهوراس وهم آهلة العهد والقانون، وكان إهلاً  وكان فاروان
)مزدا = احلكيم( ويتفق معظم العلماء أن  التوحيد، منهم حنو واسعة خطوة اهلنود ِقبل معرفته من

عند االيرانيني واألهورا األكرب لديهم، هو نفسه )فاروان( القدمي الذي كان إهلاً للهندوآريني مجيعاً 

                                                 
. / نقاًل عن: ايلينا دراشنكو، مرجع سابق، 107م، ص1974ليفني، من احلثيني حىت اهلند، موسكو-(ك.م.بونكارد1)

 .38ص
 .5م، ص1984امحد ، دراسات كردية يف بالد سوابرتو، بغداد مجال رشيد ( 2)

-Camiron, Georg; History of early Iran, Chicago,1936 ,p10 
  42، 4( ريگفيدا 3)
 . 38هـ.ش ، ص1334، انتشارات دانشگاه هتران، 2( حممد معني ، مزديسنا وادب اپرسي، جلد 4)
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اآلهورات . وتتميز (1)الذين اعتربوه إهلًا للعامل والناس مجيعاً  وحفظه اهلنود ومل حيفظه االيرانيون
وعلى رأسهم )مزدا( الذي يقابل )فاروان الذي يقابل بدوره ميرتا( بطابع يتميز ابلدعوة إىل 
األخالق والعمران، بعكس الشياطني اليت تعبدها القبائل الرحل واحملاربون واللصوص، ويف 

حدامها الوقت الذي دخل فيه االيرانيون إىل التاريخ، أمكن منييز طائفتني خمتلفتني، اعتنقت ا
مذهب "ميرتا" الذي أصبح حينئذ أول اآلهلة عندهم، واعتنقت األخرى مذهب مزدا واختذت 
منه رهبا األعلى، ويبدو أن مذهب مزدا كان منتشراً كمذهب ميرتا يف مجيع النواحي اليت يسكنها 

امازدا نبياً هلذا املذهب املزدي الذي دعا فيها إىل توحيد آهور  (2)اإليرانيون، وقد ظهر زردشت
ليس مرتبطاً أبية ظاهرة طبيعية ولكنه يُعد مثال به آهورا مزدا يف تصورات املؤمنني كإله أعلى و 

، وعليه فإن )آهورامزدا( يُعد وريثًا ملزدا (3)احلكمة, فهو الذي يقود كل اآلهلة وأفعال الناس
 (مزدا اهورا)و قاران، وأوجه الشبه بني (4)يدافيف ريگ القدمي الذي كان مقاباًل لفاروان القدمي

 .(5)واضحة
 :(6)إله النور والضياء بكافة أشكاله ومن ضمنها الشمس اإلله ميرتا/ميثرا/ميهر .

وكذلك هو الراعي للعقود واالتفاقيات املربمة، وهو عدو الكذب يطارد الكاذبني ويعاقبهم 
الزردشتية اليت الداينة  ظهور بعد حىت اإليرانيني بني شائعاً  تقديسه أبقصى عقاب، وقد ظل

حتفل بعض أانشيد كتاهبا املقدس )اآلفستا(، بوصف مميز مليثرا، ويف مرحلة متقدمة ُعد ابناً 
  .(7)لإلله آهورامزدا والذي دعا اتباعه اىل تقديس ميثرا وعبادته متاما كما يعبدونه

                                                 
 . 19م، ص1998، ت: حيىي اخلشاب، اهليئة املصرية العامة للكتاب (آرثر كريستنسن، إيران يف عهد الساسانيني1)
(حول زرادشت وحياته ورسالته: ايلينا دراشنكو،الزرادشتيون يف ايران، ت: عبد الرمحن خليل، مكتبة جارجرا للثقافة الكردية 2)

امساعيل، ./ نوري 11هـ.ش، ص 1390./ آانهيتا حسني زاده، آيني وشريعت زرتشيت، هتران 34م. ص2007
م./ حامد عبد القادر، زردشت احلكيم نيب قدامى االيرانيني: حياته وفلسفته، القاهرة 2006الداينة الزردشتية، دمشق 

 .19م. ص1956
 .568 /19كريستنسن، مرجع سابق، ص(  3)
                                                             5/63/7ريگفيدا ( 4)
( وهو اسم ألحد آهلة اهلندوأوربيني الذين بلغنا Aditia( لكل منهما سبع مالئكة مقربة، فمالئكة )فاروان( يدعون )أديتة 5)

 يف الفيدادات ثالث أمساء فقط هم: )ميثرا/ فاروان /اندرا(. أما مالئكة )اهورامازدا( فهم سبعة يدعون )امشاسبانتا(.
 . 90( حسن برينيا، مرجع سابق، ص6)
 . 32م، ص2006./ أمحد مال خليل، من آذربيجان إىل اللش، ارييل 20( حامد عبد القادر،مرجع سابق، ص7)
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دوآريون القدماء ارتبط اإلهلان )فاروان( و)ميثرا( يف ثنائية إهلية قوية، حيث عدمها الكهنة اهلن
، (1)ومدونو القوانني، ميثالن معًا الواجب وكلمة العهد املقدس الداعم لـ )آشا أي احلقيقة/النظام(

صاروا يتخيلون آهلتهم على العرابت فأما بعد أن استخدم القواد واحملاربون اإليرانيون العرابت احلربية 
أحصنة ذات نعال ذهبية  ،عه إىل السماءن أحصنة بيضاء ترفإعندئذ قالوا عن )ميثرا(  ،احلربية

مسلح ابلصوجلان املسبوك من ، و ويف العربة سالح من العصر احلجري والربونزي ،ظالل هلاوفضية و 
تجسيد الي أومورفولوجية" برانيني على هيئة "انرتو يصورت أكثر آهلة اهلندوإ ، وقد(2)املعدن األصفر

فتكونت فيما بينهم  واإلنسانية، االجتماعيةاهتموا بتنظيم عالقاهتم يف تلك الفرتة ، (3)بشري لآلهلةال
سكر لالحتفاالت 

ُ
مجلة من الطقوس الدينية، ارتبطت بعبادة النار وإبعداد الكهنة لشراب هاوما امل

 الدينية.
 أبرز العناصر اليت قدسها اآلريون: -هـ

 وقد محلت هذه الكلمة مؤخراً  ،ياه األهنار )زاوترا(حيث قدموا صلواهتم مل: تقديس املاء
 العطرة. النبااتت املاء والعصري وأوراقمن  تأتلف، ومعىن )هبة/ قرابن(

 :آريون ابسم و ية اليت مساها اهلندمهبة النار واملاء أساس العبادة اليو شكلت  تقديس النار
نها اشتق فيما وم، يد معىن العبادة والقرابنف( واإليرانيون بـ )ايسنا( من األصل )ايز( وتات)ايز 

قدموا هلا القرابني من األخشاب املطهرة, شذى ، وقد (هبعد اسم )يزدان/ ايزيدن/ ايزيدي
 .(4)مع كمية قليلة من دهن حيوان القرابن  ،األعشاب

 :ومل تكن تقدم أبدًا دون صالة التقديس، فبفضل هذه الصالة  األضاحي والقرابني
األضاحي تتقوى هذه اآلهلة، وقد ُُبلت روح الثور ، وبفضل (5)تواصل روح احليواانت حياهتا

گوش أورفان" وكان اهلدف أن يهتموا ابحليواانت املفيدة لألرض والزراعة والعمل   املقدس "

                                                 
 .21(ماري بويس، مرجع سابق، ص1)
 . 131 /129 /102 /96:  10( ايشت 2)
املواد  (انرتوبومورفولوجيا : العلم الذي يدرس إضفاء اخلصائص اإلنسانية على ظواهر الطبيعة )أنسنة الطبيعة( وعلى3)

 . 22واحليواانت وكذلك على اآلهلة، وتصورها على هيئة إنسان )أنسنة اآلهلة(. ماري بويس، مرجع سابق، ص
 .16( ماري بويس ، املرجع السابق، ص4)
 . 2-1: 39( ايسنا 5)
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على تكاثرها. وأثناء أتدية عبادة )ايسنا / ايزات( ميسك الكاهن يف يده اليسرى حزمة من 
 األغصان أو العشب ويلقيها حتت أقدام األضحية.

 قس السوما/اهلوماط
كانت األضحيات والقرابني اليت يفقدموهنا تتشكل أساساً : (1)

، الذي يظهر يف اآلفستا كإله (2)(Haomaهوما/Somaمن عصر النبات املقدس)سوما
، ويعد أهم طقوس العبادة يف جرش (3) معبود وشراب طقوسي مسكر وأيضاً جمسداً للخلود

قرابن منه ألجل املاء، وكان يتم تقسيم  حلم األضحية بعد النبات يف اهلاون احلجري، وإعداد 
انتهاء العبادة بني الكهنة واملصليني، وحيصل )هاوما( بوصفه إهلاً معبوداً على حصته من كل 

 قرابن، فكان يقدم له اللسان وعظم الفك األيسر من كل ذبيحة.
 :م شعبًا شبيهًا ابلرحل، مل يكن ابستطاعتهم إقامة العبادة يف مستقر اثبت لكوهن املعبد

فكانوا يقيمون الطقوس يف قطعة أرض مستوية، يرشون املساحة املخصصة للعبادة ابملاء النقي، 
وجيلس الكاهن أمام النار املشتعلة أمامه يف صحن صغري، وكان البد من تطهري األواين جيداً 

وسيلة لطهارة األواين قبل الصالة، ابستخدام )بول البقرة( الذي حيتوي على مادة النشادر ك
 . (4)املعدة للطقوس، واليت تفقد قدسيتها مبجرد انتهاء العبادة

 
 

                                                 
ومنح نبات عطري الرائحة متيل خضرته إىل االصفرار، وتقدم عصارته كقرابن لطرد الشياطني، وتطهري النفوس ( 1)

م، 2005الشجاعة واحلكمة./ ابول هورن، األدب الفارسي القدمي، ت: حسني جميب املصري، اجمللس األعلى للثقافة
 .95ص

 .153./ كريستنسن، مرجع سابق، ص222ر. س. زينهري، مرجع سابق، ص( 2)
  ( خصصت لإلله هوما يف كتاب األفستا الياسنا التاسعة ابمسه )هوما ايشت(.3)
 .18يس، مرجع سابق، صماري بو ( 4)
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 الباب األول

 الديانة امليثرائية
 :متهيد

، واليت (2)إحدى أقدم املعتقدات والعبادات الدينية الشمسانية يف العامل (1)امليرتائية/ امليثرائية
ظهرت بني القبائل اهلندوأوربية القدمية يف مرتفعات جبال زاجروس، ويف مناطق فارس القدمية، 

أكثر من أي معبود آخر، واعتربت ميرتا هو إله السماء  ومشايل وادي الرافدين حيث قدست الشمس
ق.م ويف أقوال  16قرن ، وامليرتائية كعقيدة قدمية جدًا تعود بتارخيها إىل حوايل ال(3)والنور األزيل
، ومع (4)عام ق.م 6000ق.م وحسب رؤية بعض الباحثني قد يعود اترخيها إىل  20أخرى القرن 

احلروب اليت دارت بني الشرق والغرب، انتشرت الثقافة والداينة اآلرية، واستوطنت يف بقاع عدة 
ى ومنها خرجت للعامل وعن طريقهم انتشرت يف منطقة غرب آسيا ومنها إىل كردستان وآسيا الصغر 

الغريب لتعم أغلب مناطق العامل، وتظهر أمساء آهلة هندوأوربيني أكثر يف جنوب كوردستان وبالد 
اببل مثل )سور/ هور( إله الشمس، )ماروت /آش( إله الطاعون، )بور/آش( إله الطوفان، وكما 

 .(5)هلا القرابني يبدو فإن آهلة مظاهر الشر أيضا كالطوفان والطاعون كانت تُعبد وتُقدم
كان ظهور اآلهلة اآلرية اجلديدة قد ترك تغرياً يف املعتقداهتم القدمية وتدرجيياً تسيدت هذه و  

، ويعود السبب يف ذلك إىل أتثري اهلجرة األوىل الكربى للمجموعة اهلندوايرانية (6)املعتقدات اآلرية
من عبدة )ميثرا واندرا( غرابً،  (8)تانيني، واليت هاجر فيها جمموعة من املي(7)يف األلف الثاين ق.م

                                                 
 .MiThraism ./ ويف االجنليزيةMiTrasimo./ ويف االيطالية  MiBPaLoμócعرفت يف اليواننية  (1)
(./ أمحد سوسه، حضارة وادي 17-8حزقيال  /35-17/32:  17ملوك اثين /18-17: 7( العهد القدمي:)أرميا2)

م، 1998املصريني، ت: حممد حسني يونس، القاهره ./ واالس بدج، آهله 124م، ص1986، بغداد 2الرافدين، ج
 . 198م، ص1958./ ديتلف نيلسون، التاريخ العريب القدمي، ت: فؤاد حسنني علي، القاهرة 55ص

 .75آانهيتا حسني زاده، مرجع سابق، ص (3)
 .73م، ص1994اركون دارول، اجلمعيات السرية بني األمس واليوم، ت: أسيا الطرحيي، بريوت،  (4)
 .10-8م، ص2008علي نريوه يي، امليثرائية اتريخ ومعتقدات، ت: بري خدر سليمان، دهوك ( 5)
 . 30ا. م. دايكونوف، مرجع سابق، ص( 6)
 .94هـ.ش، 1376هاردي، أداين آسيا، ت: عبد الرحيم گواهي، هتران ( فريد هلم 7)
 .14م، ص2013(أمحد اخلليل،اتريخ مملكة ميتاين احلورية،اربيل 8)
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، كان للميتانيني أتثري كبري (1)بينما قصد آخرون اجلنوب، واستقروا شرق هنر الفرات يف كردستان
على ظهور املعتقدات يف مشال "ميسوبواتميا"، وإبراز العرق الكردي ومعتقدهم ولغتهم، فقد تركوا 

اانهيتا( يف املعاهدة اليت عقدت بني امليتانيني  -ميرتا-فاروان -أقدم وثيقة ظهر هبا أمساء اآلهلة )اندرا
، ابإلضافة إىل األرقام وبعض املصطلحات امليتانية (2)واهليتيني، يف عاصمة اهليتيني )هاتوشا(

األخرى، ومنها كلمة )ماراي =البطل( السنسكريتية األصل وكانت تطلق على الفرسان امليتانيني 
، وقد أحدث هذا التأثري تغيرياً طفيفاً يف بعض أمساء اآلهلة اليت (3)اهلندي أكثروتثبت قرابتهم للفرع 

، إضافة إىل إله (4)كان يعبدها اهلنود، فقد عبدوا اإلله )ماساذيتان( املقابل لإلله )ميرتا( اهلندوايراين
يف عهد السماء )دميداييدا/ ديوبيتا( مقابل )ديوس ابتر( اإلله األب الذي أضحى رئيس اآلهلة 

، ومنذ أواسط األلف الثاين قبل امليالد وحىت القرن السادس قبل امليالد وقعت (5)اليواننيني والرومان
حتت نفوذ املعتقدات الدينية امليتانية، وتسيدت املعتقدات  منطقة الشرق األوسط وغرب كردستان

ة وأواسط كردستان، وأحدثت امليثرائية وعال شأن اآلهلة )ميثرا/اندرا/آانهيتا( يف املناطق الشمالي
اهلجرة الثانية للعشائر اآلرية اليت محلت امليديني والپارسيني، أتثرياً واسعاً على هذه املنطقة، خاصة 

ق.م، وانفتاح احلدود أمامهم  612بعد االنتصار الكبري للميديني على اإلمرباطورية األشورية عام 
 معهم معتقداهتم اجلديدة، فكانت عبادة الشمس ، حاملني(6)ليصلوا بيسر وحرية إىل آسيا الصغرى

 )ميرتا( ابإلضافة لآلهلة اهلندوآرية األخرى هي العبادة السائدة.

 
 

 

 

 

                                                 
 .22.نقالً عن: علي ترت نريوه يي، مرجع سابق، ص83وي واندنربك، مرجع سابق، صل( 1)
م، 1984مجال رشيد أمحد، دراسات كوردية يف بالد سوابرتو، بغداد (هاتوشا)بوغاز كوي( قرب مدينة أنقرة احلالية./ 2)

 .5ص
(3) Cameron,George; History of Early Iran, Chicago, 1936, P.90-106. 

 . 48هـ.ش،  ص1378ردشري خداداداين، هخامنشي ها، هتران ا( 4)
 .22نقالً عن: علي ترت نريوه يي، مرجع سابق، ص .21سيد حممد رضا جاليل انئيين، مرجع سابق، ص( 5)
 .115جارلس الكساندر رابينسون، مرجع سابق، ص( 6)
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 الفصل األول:

 املعتقدات امليثرائية

  :Mithra/ ميثرا  Mitraأواًل: اإلله ميرتا 

اإلله )ميرتا( من أبرز اآلهلة اآلرية املوغلة القدم اليت عبدهتا الشعوب اهلندوآرية يف موطنها 
وامتد اترخيه ألبعد ، (1)األصلي قبل تشعبهم وانقسامهم، هو الرب األعلى لداينة قدمية محلت امسه

. جاء ذكره (2)إله النور والضياء والشمس للهندوآريني مجيعاً  من األلف الثاين ق.م حيث كان ميثرا
، (3)يف أقدم الكتب املقدسة: الريگفيدا واآلفستا، ويف املصادر املسمارية يف القرن اخلامس قبل امليالد

، ويف قواميس األداين ودوائر (4)كما ذكر يف املعجم البهلوي على أنه )مشيه( أو آدم أول البشر
وأطلق عليه يف اهلند ( 5)ن اهلاً مشسياً، حيمي النهار والنور، وإله للعقود ورب للحربكا املعارف أنه

                                                 
 .5صهـ.ش،  1387( مارتني ورمازرن، آئني ميرتا، ت: بزرك اندر زاد، هتران 1)
 . 2/1058هـ.ش،  1370(جليل دوستخواه، آفستا، هتران 2)
(، يف MiTra(، ويف املصادر املسمارية)ميرت MiThar ( ورد يف ريگفيدا ابسم)ميرتا(، ويف اآلفستا )ميثرا3)

( و)ميهرك(، ويف الفارسية احلديثة)مهر(، ومنه اشتقت كلمة "مهرابن" أي "صداقة أو Miherالبهلوية)ميهر 
، ت: هاشم رضا، فكر روز، هتران 131 /1وابنتقال امليثرائية إىل روما عرف ابسم)ميثراس(./ ونديداد:عهد"./ 
م،  1939هـ. ش./ حممد أمني زكي، خالصة اتريخ الكرد وكردستان، ت: حممد علي عوين، مصر 1374

 .77 /55هـ ش، ص 1374./ عبد العظيم رضائي، أصل ونسب ودينهاي ايران اپستان، هتران 293ص
Turcan, Robert,( 1929), The Cults of the Roman Empir, Cambridge, Mass 
1996. p196. 

./ علي 260/ برهان قاطع:  305/  267 /174./ فرهنگ هبلوي: 1009هـ.ش، ص1362(فرهنگ عميد، هتران 4)
ة العامة هـ.ش، ص)و(./ حسني جميب املصري، األدب الفارسي، اهليئ1367رازي، اتريخ ايران، هتران 

./ حممد عالءالدين منصور، "بني إبراهيم وإسرائيل وزردشت" حبث اترخيي، كلية 113م، ص2010للكتاب
 .26م، ص1993اآلداب/جامعة القاهرة

 -مادة ميثرا –./ دائرة املعارف الربيطانية 492 -491ص م،2004(قاموس أداين ومعتقدات شعوب العامل، القاهرة 5)
    
 https://www.britannica.com/topic/Mithra 

https://www.britannica.com/topic/Mithra
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وقد يكون النقش ملرسوم على بوابة مدينة العمادية يف كردستان العراق  (1))عني الشمس/ السماء(
 .(2)هو نفسه )عني ميثرا(

قبل امليالد،  1380ت عام أتيت أقدم إشارة مكتوبة للميثرا فيدك ذُكر فيها اإلله "ميرتا" كان
يف  االتفاقية اليت عقدت بني امليتانني يف عهد امللك امليتاين )مايتواز( وبني ملك احلثيني )سويب 

م مت اكتشاف بعض النقوش وعدد كبري من األلواح الطينية يف 1907، ويف عام(3)لوىل ماسا( 
، (4)ء يف مشال سهول األانضول" عاصمة احليثيني القدماBoghajkayأرشيف البالط يف "بوكازكي 

يناشده أتباعه وُعباده، كحام  واحتوت هذه األلواح على السجل األول الذي ذكر فيه اسم ميثرا،
لإلتفاقيات واملعاهدات والواثئق، ويقدمون تراتيلهم له ولآلهلة اآلخرين، ما يدل على أن امللوك 

، ذلك أن عبادة ميثرا ظلت قامسا (5)يعبدوهنا الفرس كانوا يقدسون اإلله ميثرا كواحد من اآلهلة اليت
 .(6)مشرتكا مع خمتلف أشكال العبادات اآلرية األخرى

ويشرف على مجيع  منح ميثرا لقب إله احلقيقة وإله النور السماوي الذي ميثل العهد اإلهلي
العهد سواء ، ويعاقب بشدة الذين خرقوا شروط (7)االتفاقيات الرمسية اليت يعقدها الناس فيما بينهم

يهب الصحة ، (8)كان بني األفراد أو بني البلدان أو غريها من الكياانت االجتماعية والسياسية
، هو الوسيط بني (9)والصداقة والرجاء للذين ميجدونه ويكون حليفًا مؤيداً ملن ينذرون أنفسهم له

استمرت رمزية ميثرا  ، وبذلك(10)اإلله األعلى للكون والبشر الضاليني الذين جاء ميثرا ليهديهم
ة متثل النور  الرئيسة، مرتبطة بنفس املفاهيم اليت اكتسبها يف البانثيون اهلندوسي، وهي مفاهيم خرير

                                                 
 .35م، ص1994،  بريوت1( حسن نعمة، موسوعة ميثولوجيا وأساطري الشعوب القدمية، ج1)
 .37هـ.ش، ص1367مزديسنا، هتران –(جالل الدين آشتياين، زردشت 2)
 .5( مجال رشيد امحد ، مرجع سابق، ص3)
 .6مارتني ورمازرن، مرجع سابق، ص( 4)
 . نقالً عن:317-301م، ص1960( ثيم بول, اآلهلة اآلرية للمعاهدات امليتانية, جملة اجلمعية الشرقية األمريكية 5)

https://ency.3rabpedia.com/wiki/mithraism/#cite_ref-23 
(6) Franz Cumont ,The Mysteries of Mithra, 2d rev, ,Chicago 1956  ,P.1.  

 .127،  صمرجع سابق( ر. س. زنيهري، 7)
 .125( جفري ابرند ، مرجع سابق ، ص8)
 .4( توفيق وهيب، مرجع سابق، ص9)
 .116م، ص1975دار النهضة املصرية( سيد أمحد الناصري، اتريخ اإلمرباطورية الرومانية السياسي واحلضاري، 10)

https://ency.3rabpedia.com/wiki/mithraism/#cite_ref-23


28 

 

، وانتقلت معه صفاته احلربية وصفاته النبيلة النزيهة (1)واحلق والعدل والنزاهة، وحماربة الكذب واخليانة
 .(2)مع انتقال عبادته للرومان

لإلهلة )آانهيتا( ربة املياه، وقد عثر على اختلف حول والدته فبعض األساطري جتعله إبنًا 
( يف كرمنشاه غرب إيران يصفها Kangouarنقش قدمي يف أحد معابدها مبدينة )كنكاور 

وذكرت أساطري أخرى أنه ولد يف  .(3)ابلكلمات التالية: )اانهيتا العذراء، الطاهرة، أم الرب ميثرا(
يف اخلامس والعشرين من شهر ديسمرب، انت والدته حبيث شق الصخر وخرج منه، وك كهف

ويوم والدته هو ، (4)وعندما رآه الرعاة أتوا إليه ابهلدااي،واعرتفوا أبلوهيته وعبدوه وامسوه إله الشمس
اهنا ميقات املوسم الشتوي، وفيه تصل الشمس إىل هناية احندارها يوم الثالث والعشرين، وتتوقف مبك

. وقالوا إن الشمس/ميثرا (5)يوم الرابع والعشرين مث تبدأ ابلنهوض واالرتفاع يوم اخلامس والعشرين
فقد اكتسبت عبادته أمهية   وألنه عدو آلهرميان وقاهرهيتخلص من قبضة أهرمان يف هذا اليوم، 

صطدم ينها أنه اليت أسبغت على ميثرا الكثري من األساطري، وم (6)كبرية لدى الشعوب اإليرانية
ذات يوم بثور هرمز املقدس فيقتله، وينتشر دمه على األرض، ويصري سبباً للحياة وابعثاً هلا، وهلذا 

 .(7)رسم الفنانون القدماء ميثرا وقد أخضع ثوراً، وتدلت من صدره حربة، ويرتوي ثعبان من دم الثور(
كان طفاًل صغرياً، لكن ميثرا   اهرميان الذي كان يكيد له منذيدخل يف حروب كثرية مع وكذلك 

                                                 
 م.2018-1-5( مهدي بو عبيد، ميثرا املسيح الوثين بني اهلندوسية و الزرادشتية، مقال منشور بتاريخ 1)

https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D
8%AB%D8%B1%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9
%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/ 

(2) David Ulansey , Origins of The Mithraic  Mysteries, New York 1991, p18. 
(3)Encyclopaedia of Religion and Ethies,edited,(1964), by James Hastings,New 

York,V.7,P.278. 
 .40م، ص1977( حسن سعيد الكرمي، الثنوية يف التفكري، بريوت 4)
(يتوافق هذا امليقات مع ميقات الصيام األساسي عند االيزيديني، حيث يصومون هذه األايم الثالثة ويف رابعها يعيدون 5)

 . 99م، ص1998الداينة االيزيدية، السويد  لعيد "ئيزيد" اإلله األعلى./ خليل اجلندي، حنو معرفة حقيقة
 .38م، ص2014( انيف حممد شبيب، املعتقدات الدينية وأثرها يف اجملتمع يف بالد ايران قبل االسالم، بريوت6)
 . 420-419( حسن برينيا ، مرجع سابق ، ص7)

https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/
https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/
https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/
https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/
https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/
https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/
https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/
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يقوم إبرسال طوفاٍن لألرض حملو أفعال اهرميان الشريرة، وال ينجو من الطوفان إال )جم/ يه ما( 
 . (1)وأهله وحيواانته ومنهم نسل اإلنسان واحليوان

 ميرتا يف امليثولوجيا اهلندوسية: -أ

كاملة ابمسه، واعتربوه اإلله الوسيط احتفت تراتيل الفيدا اهلندوسية ابإلله "ميثرا" يف أنشودة  
بني آهلة اخلري وآهلة الشر، ويُذكر امسه مركبا مع اسم "فيشفامرتا" واضع تراتيل ماندال الثالثة للريگفيدا 

حارسًا ملفاهيم الصداقة واملعاهدات بني البشر، هلذا كانت طقوسه مرتبطة أكثر  ، وُعد(2)املقدسة
ن وقفوا على رأس هرم الطبقات اإلجتماعي يف اجملتمع اهلندوآري ( الذيBrahmanبطبقة )الربامهان 

القدمي، وكانت هذه الطبقة متثل رجال الدين ومحاة القانون والنظام، مما جيعل ميثرا جزءا أساسيا من 
متثل النظام ( كما ُعرفت يف اآلفستا، وهي Rta)راات/ ريتا ( أو Dharmaمفهوم )الدهارما  

ونقرأ يف ريگفيدا كيف كان )ميثرا( يسري عليه نظام الكون لكي ال خيتل، األساسي الذي جيب أن 
يشرف على تنفيذ القانون الكوين ويتوىل تنظيم أمور البشر: ) إن ذاك من يسمى مبيرتا ينظم أمور 
الناس(/ )ميرتا أيها الصديق, ينظم أمور الناس/ ميثرا يتحكم ابلسماء واألرض / ميثرا مل يهدأ له 

 .(3)ابلناس / قدموا ضحية دمسة مليثرا(ابل يهتم 
" اإلله األعظم Varunaكثريا ما كان يظهر ميثرا يف تكوينات إهلية ثنائية مع اإلله "فاروان 

شكل )ميثرا وفاروان( وقد (، Kshatriyaللقبائل اهلندوآرية، واملفضل لدى طبقة احملاربني )كشاتراي 
معًا مفهوما متوازاًن بني قدرة "فاروان" املطلقة والعنيفة وبني رمحة وحمبة "ميثرا" وسعيه الدائم لنشر 

 (4)( meوهو من حيمي لوحة القوانني )قوانني مانو مفاهيم الصداقة واحلب واخلري بني البشر، 
إال أنه بتقادم الوقت أخذت مكانته نني, وكذلك ارتبط بــ )سوم( امللقب يف الريگفيدا بسيد القوا

يف البانثيون اهلندوسي يف التضاؤل، ومل يبق له من مفاهيمه الكثرية إال مفهوم الصداقة، وصار امسه 
( معظم Vishnu يف السنسكريتية القدمية يعين "الصديق احملب"، وفيما بعد ورث اإلله )فيشنو

 .(5)مفاهيمه ورموزه

                                                 
 .346( فاروق الدملوجي، مرجع سابق، ص1)
 .544-168/543ص( صلوات كولياموف، مرجع سابق،  2)
 .59/  36( ريگفيدا: مانداال 3)
 .173( صلوات كولياموف، مرجع سابق، ص4)
 (مهدي بو عبيد، مرجع سابق5)
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 امليثولوجيا اإليرانية:ميثرا يف  -ب

ال يوجد اتريخ حمدد ألفول جنم ميثرا من يف الداينة اهلندوسية وحتوله لبالد فارس فبقدر ما 
أصبح فيما بعد وعن و  كان اإلله ميرتا معروفًا وقدميًا يف اهلند، لكنه ُعرف أكثر كإله إيراين قدمي،

يف احلقيقة أن ميرتا  (1)ورية الرومانيةطريقهم  معبودًا لكل من آسيا الصغرى وحىت حدود اإلمرباط
وكل شكل من أشكال النور يعد ظاهرة  (2)ليس هو إله الشمس فقط ولكنه إله عام للنور والضياء

، وضعته اآلفستا بني )هرمز وأهرمين( واعتربته واحدًا من أعظم آهلة النور، إضافة (3)ورمزًا له
ور والسوء وهو رب الشمس وما تنتجه األرض العتقادهم أن مهر مكلف من قبل اإلله بدفع الشر 

، (5)، ووصف يف الداينة اإليرانية األخرى "املانوية" أبنه النور األول وخالق العامل(4)وحاميًا للعهد
، ويذكر (6)كذلك ورد يف النصوص البوذية مدح ميرتا كاآليت:)ميرتا يبعث النور وتصدر منه األشعة(

ميهر )ميرتا( هو اسم الشمس، وورد يف يوم )امليرتاگاان( أن امللوك  أبو الرحيان البريوين:]يقولون أن
يف هذا اليوم يتوجون رؤوسهم بتاج مدور أشبه بلون وشكل الشمس[، وكان يوم املهرگان من أهم 

ق.م(  330-550األعياد اليت حتتفل هبا الشعوب اآلرية، ومنذ القدم وإىل عهد اهلخامنشيني )
 22-أيلول 23، وقد خصصوا الشهر األول من فصل اخلريف من يوم)(7)كان يُعد رأسًا للسنة

. جدير ابلذكر أن هذا العيد (8)تشرين األول( ابسم ميثرا)ميهر(، وكانت مدة االحتفال ستة أايم
                                                 

https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D
8%AB%D8%B1%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A
%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/ 

 .20 نريوه يي، مرجع سابق، ص( علي ترت1)
 .26هـ.ش، ص 1378( فرهنگ مهر، ديدي نو از ديين كهن، هتران 2)
 .1057(جليل دوستخواه، آفستا، مصدر سابق، ص3)
 .419( حسن برينيا ، مرجع سابق ، ص4)
 .21-20( علي ترت نريوه يي، مرجع سابق، ص5)
 .81هـ.ش، ص 1375ومكتبهاي بوداىي، هتران (هانس ولفگانك شومان، دين بودا طرح وتعليمات 6)
 .95هـ.ش، ص 1366( رضا عبد اهلي، اتريخ اتريخ در ايران، مؤسسة انتشارات امري كبري 7)
( من شهر مهر./ دوستخواه، آفستا، 21-16( من شهر مهر، أو يبدأ من يوم )16إىل  10(يذكر البعض أن العيد يبدأ )8)

 .183، مرجع سابق، ص./  فرهنگ مهر58، ص1مصدر سابق،ج 

https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/
https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/
https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/
https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/
https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/
https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/
https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/
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وقد اضطروا إىل إجراء  (1)من حيث التوقيت مياثل أو هو نفسه عيد )اجلما( لدى الكرد االيزيديني
، ورغم ذلك (2)بعض التغريات وحتريف بعض االمساء كي ال يصطدموا مع معتنقي الدايانت األخرى

 .(3)فقد حافظوا على اسم ووجود ميثرا ورموزه بينهم وإن عرف ابسم )طاووس ملك(
ادة ظلت عبادة ميثرا قائمة حىت يف أفضل أوقات انتشار الزرادشتية، جنبًا إىل جانب عب

-521)داريوش األول (4)آهورامازدا إله الزردشتية، الذي ورد عنه يف نقوش امللك اهلخمانشي
، إال أنه بفضل احلرية الدينية  (5)ق.م(:]إن آهورامزدا هو اإلله الكبري الذي ال يضاهيه إله[486

رادشتية، دخلت اليت كفلتها الدولة اهلخمانشية حينها، ومبرور الوقت والتقارب بني امليثرائية والز 
عناصر من الداينة امليثرائية وهي األقدم إىل الزرادشتية، فظهر اسم ميثرا بوصفه إله للنور السماوي، 
العليم بكل شيء، احملافظ على العهود،  على املستوى الشعيب كان ميثرا إهلاً شعبياً هاماً يف اتريخ 

اليت بقيت عنهم، كما كانت امللوك  إيران، وكان امللوك اهلخمانشيون يتضرعون إليه يف النقوش
والعامة معًا يركبون أمسائهم من اسم ميثرا مثل )مرتادئيس(، رغم أن اسم ميثرا ليس فارسيا على 

 .(6)اإلطالق
لقد نودي ابسم ميثرا إىل جانب آهور أمازدا وغريه من اآلهلة الفارسية يف عهد )أردشري 

ق.م( أمر ببناء معبد خاص  359-404 ق.م(، ويف عهد )أردشري الثاين 424-465األول 
لعبادة ميرتا، وعثر على كتابة خلفها يف املعبد، وتصاوير اآلهلة ومن ضمنها )اإلله ميثرا، واإلهلة 
آانهيتا اليت غالباً ما كان امسه أييت مصاحباً المسها، واإلله هوما وغريهم(، وَمثل ميثرا ُبانب آانهيتا 

، ليس هذا فحسب بل صار ميثرا حامياً (7)دس الذي عبده الفرسوآهورامزدا أضالع الثالوث املق
لألسرة اهلخمانشيةاحلاكمة، اليت استمدت قوهتا من رعايته هلا، واختذ التاج امللكي الفارسي هيئة 

 .(8)قرص الشمس املعربة عن عني اإلله ميثرا

                                                 
 .65هـ.ش ،  ص 1361( توفيق وهيب، بررسي خمتصري از اتريخ اداين كرد، ت:سيد مجال الدين حسيين، مهاابد  1)
 .45هـ.ش،  ص1376( كريستنسن، مزدا پرسيت در ايران قدمي، ت: ذبيح هللا صفا،  هتران 2)
 .14( علي ترت نريوه يي، مرجع سابق ، ص3)
 .7زارة الثقافة والفنون، اإلدارة العامة حلفظ املعامل واملواقع التارخيية، هتران/ ايران، صو ( نقوش بيستون، 4)
 .119م، ص2004أمحد علي عجيبة، دراسات يف األداين الوثنية القدمية، دار اآلفاق العربية،  (5)
 352دايكانوف ، مرجع سابق، صأ. م.  (6)
 .353 -346ص م، 2003فاروق الدملوجي، األلوهية، بريوت ( 7)
 .387م، ص1988، بغداد 1سامي سعيد األمحد ومجال رشيد أمحد، اتريخ الشرق القدمي، ج (8)
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. (1)أسيا الصغرىبعد غزو االسكندر لإلمرباطورية اهلخمانشية، راجت عبادة ميثرا أيضاً يف 
م(، أعترب ميثرا 226-ق.م247ق.م(، واإلشكانيني)129-ق.م312ويف عهد امللوك السلوكيني)

إهلاً مهماً وحمبوابً جداً وبنيت له العديد من املعابد، ومحل امسه الكثري من أمساء امللوك والقادة)ميرتو 
هر يف اآلفستا الساسانية م( يظ652-م226ابرزان(،)ميرتونس(،)مهرداد(، ويف عهد الساسانيني)

، ومكانته بني هرمز وأهرمين، وقد كلفه اإلله بدفع الشرور وحماربة (2)كشريك إهلي مع آهورامزدا
وكان ُعباده يتوجهون إليه ابألدعية والصلوات يف ثالثة مواقيت: عند بزوغ الشمس وعند ، (3)آهرمين

، وكرست يف مدحه وذكر واجباهتم (5)سج(، ورمز له بوردة البنفشوك)البنف(4)الظهرية وعند الغروب
 (.6)ايشت( -جتاهه واحدة من أطول ايشتات اآلفستا)ميهر

 النور والعناصر الفلكية:  عبادة  ثانيًا: امليرتائية

محلت القبائل اهلندوآرية داينتها امليثرائية يف ترحاهلا، فامتدت بذلك من الشرق إىل الغرب، 
وبفعل هذا االنتشار واالمتداد تطورت امليثرائية إبضافة عناصر جديدة هلا، فبعد سقوط امليديني 

اببلية واعتالء اهلخمانشيني العرش، سيطروا على ممتلكات الدولة امليدية، ودخلت عناصر سامية 
إىل امليثرائية، دعمتها ابلنظرية الفلكية، واليت بالشك سامهت يف بلورة امليثرائية بشكل أقوى، مث 
حلقها تطور آخر بعد عبورها إىل بالد روما، فاكسبها ذلك عناصر جديدة، وبدت كأن هناك 

 ميثرائية شرقية وأخرى غربية، أي أهنا مرت مبرحلتني رئيسيتني متتاليتني مها: 
 يرانية:  إ-امليثرائية الشرقية اهلندو-أ

يشري املستشرق "ارثر كريستنسن"، إىل أنه بدخول اإليرانيني إىل التاريخ، أمكننا أن منيز بني 
طائفتني خمتلفتني: إحدامها اعتنقت مذهب ميرتا الذي أصبح حينئذ رأس اآلهلة لديهم، واألخرى 

تية، وكانت اعتنقت  مذهب مزدا واختذته الرب األعلى هلا، وملا كانت املزدية أقدم عهداً من الزرادش

                                                 
 .420حسن برينيا ، مرجع سابق ، ص (1)
 .1057جليل دوستخواه، آفستا، مصدر سابق، ص( 2)
 .419حسن برينيا ، مرجع سابق ، ص (3)
 .36( رضا عبد اهلي، مرجع سابق،ص 4)
 .20نريوه يي، مرجع سابق، ص(علي ترت 5)
 .486-457م، ص2008(خليل عبد الرمحن، آفستا، روافد دمشق 6)
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، فهذا يعين أن امليرتائية ليس فقط (1)منتشرة كمذهب ميرتا يف مجيع النواحي اليت يسكنها االيرانيون
 .(2)اترخييا إىل الوجود تواجدت جنبا إىل جنب مع الزرادشتية، بل أهنا سبقتها

، (3)يبرجح العلماء أن آسيا الصغرى هي مركز امليثرائيرة الذي انطلقت منه حنو الغرب األور 
يف مرتفعات جبال زاغروس، ويف  منذ حوايل ألفي سنة كانت امليرتائية منتشرة بني مجوع اآلرينيو 

اهلند ومناطق فارس القدمية وكوردستان وآسيا الصغرى، ومشايل وادي الرافدين، ومع احلروب اليت 
من بينها دارت بني الشرق والغرب، انتشرت الثقافات واألداين واستوطنت يف بقاع عدة كان 

 .(4)الساحل السوري الذي استوطنت فيه عبادة ميثرا حىت بعد ظهور املسيحية
 يف األلف الثالث قبل امليالد، ويف جبال زاجروس قامت أول مملكة كوردية يف آسيا الصغرى،

كان أول اختذت من ميثرا)ميهر( إهلًا هلا، ومحلت امسه)مهرانو(، وتسمى شعبها ابسم )ميهري(، و 
 2200 – 2236سني  –األكادية( خالل حكم )انرام–يف املصادر املسمارية )السومريةذكر هلم 

ق.م، ومنها نص آسرحدون  973ق.م(، مث ذكرت بشكل دائم يف نقوش ملوك آشور حىت عام 
ق.م(، إن وجود اسم مملكة مهرى قدمي جدا يف جبال زاكروس، حيث  669 – 680الشهري )

ق.م وقد ورد ذكرها عند األكاديني الذين قدموا قبل ذلك بفرتة يعود يف قدمه إىل األلف الثالث 
قصرية إىل مشال ميزبواتميا، يعود جذر هذا االسم إىل العصر القدمي أايم وحدة اهلندوإيرانيني، عندها 

ميرتا(، اإلله الشاهد على إبرام اتفاقيات اآلريني  –كانت الشمس تُعبد حتت اسم )مهرى
برتانيم الشمس واليمني  (6)واآلفستا (5)سم، وحتفل الكتب املقدسةالريكفيداومعاهداهتم، واحلامي للق

 .(7)مهرى –املقدس مليرتا

                                                 
  . 568-567 /19( ارثر كريستنسن ، مرجع سابق، ص1)
نقاًل عن علي ترت نريويي، مرجع سابق،  /14هـ.ش، ص1368(ارثر كريستنسن، كيانيان، ت: ذبيح هللا صفا، هتران 2)

  .12ص
 .6مرجع سابق، ص( مارتني ورمازرن، 3)
 .20م، ص2013( ممو عثمان، دراسات ومباحث يف فلسفة الداينة االيزيدية، مركز الدراسات الكوردية، جامعة دهوك 4)
:  7()إذا كان اليوم مع بزوغ الشمس/ هتف ميرتا آرايمان أبننا معصومون/ ليكن هذا املكان جذااًب للعيش(./ مانداال 5)

66  
اند أعمدة البيوت العظيمة/ موطدا األبواب/ مهداي إايها/ للقطعان وللناس(/ )تصبح غاضباً ()نقدس ميثرا/ الذي يس6)

ولطيفاً/ أنت اي ميثرا ألجل البالد/ تغضب مث تتنفس الصعداء/ أنت ميثرا, ألجل الناس/ أنت السالم وأنت احملارب/ 
 29-28-8: 10البلدان تقودها اي ميرتا(./ ايشت 

 .169جع سابق ص( صلوات كولياموف، مر 7)
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اختذت الزرادشتية موقفاً قوايً ضد أتباع الداينة اآلرية القدمية، من ظلوا على عبادة آهلة اخلري 
دا من أدخله يف وآهلة الشر)اآلهوراس والديفاس(، حيث رفض زرادشت مجيع اآلهلة القدمية ما ع

منظومته اجلديدة حتت امساء معنوية، أما موقف زرادشت من )ميثرا( فقد اختلف حوله العلماء، 
إال أنه يف األغلب قد عده ضمن آهلة الشر عند الفرس)الديفاس(، واستبعده مع من أقصاهم من 

وإمياهنم املطلق به، وقفوا اآلهلة القدمية، إال أن شعبية ميثرا الكاسحة بني اآلريني مجيعا، وحب الناس 
حائالً أمام زرادشت للقضاء هنائياً عليه، وجعل من الصعب أن يتوارى مثل هذا اإلله العظيم، فعاد 

يزاات(  -زرادشت وأحلقه ابلداينة اجلديدة، وحتول حينها ميثرا إله النور والشمس، إىل جمرد )يزدان
معاون، ممن كانوا يرافقون اإلله أهورامزدا، ويعملون أي كائن مالئكي أو إله من الدرجة الثانية أو إله 

. ويف اآلفستا احلديثة (1)حتت إمرته يف حماربة الفوضى والشر الذي يسعى أهرميان لنشره يف الكون
ميثرا(، ومع  تبجيل اإلله األعظم -يتعاظم شأن ميثرا، ويكورن مع آهورامزدا ثنائية إهلية )آهورامزدا

اعتبار ميثرا وسيطاً بني اخلري والشر، وشريكاً آلهورا مزدا يف العبادة، ويف مواضع "آهورامزدا" له، مت 
 . (2)أخرى يصبح ابناً له وروحه القدس، ويتم عبادته متاما كما يعبد آهورامزدا

 تأثري الغزو السياسي اهلخمانشي على انتشار امليثرائية:
قة، وكانت ممتدة عرب املناطق اليت استقر هبا لقد أتثرت امليثرائية ابلظروف اليت حلقت ابملنط     

اآلريون، من الصني واهلند وايران وكوردستان وآسيا الصغرى وسوراي ومصر مث فيما بعد عبورا حنو 
أوراب الرومانية، كانت منتشرة يف عهد امليديني حىت يعتربها البعض هي الداينة الرمسية هلم، وإن آمن 

لكن كان اكتساح كوروش اهلخمانشي للدولة امليدية، وبسط نفوذه  بعض ملوك امليديني ابلزردشتية،
ق.م ، فقد أتثرت امليرتائية  ابملعتقدات الرافدينية، 539سنة  عليها وعلى ممتلكاهتا، مث غزوه اببل

، ولإلتساع (3)وتالقحت فيها عناصر هندوإيرانية مع عناصر اببلية آشورية، وعناصر جبلية سومرية
شكلته جغرافيًا اإلمرباطورية اهلخمانشية، محلت يف طياته تعددية دينية ومعتقدات العظيم الذي 

أن يبحثوا عن حلول توفيقية للمعتقدات احمللية، فكان ( 4)متباينة، وكان على الكهان الفرس اجملوس
اين نتيجة اتصاهلم ابلكهنة البابليني أن ُدعمت امليثرائية أبفكار ومعتقدات اببلية، وظهر مبدأ إير 

                                                 
 .5/1/2018. مقال منشور بتاريخ 1(مهدي بو عبيد، ميثرا املسيح الوثين بني اهلندوسية والزرادشتية، ج1)
 .53، ص1(جليل دستخواه، آفستا، مصدر سابق، ج2)
 وما بعدها. 33( صلوات كولياموف، مرجع سابق، ص3)
 .73( اانهيتا حسني زاده، مرجع سابق، ص4)
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، وتداخلت عبادة اآلهلة من الفريقني، ومتاثلت عبادة الساميني للنجوم مع (1)قدمي يدعى "الزروانية"
أسطورة الطبيعة لدى اآلريني، وظهر متاثل بني )مشاش/مشش( إله الشمس البابلي و)ميثرا( إله 

.م مركزاً الشمس اآلري، مث وجه اجملوس نشاطهم شطر الغرب فشيدوا يف أواسط القرن اخلامس ق
ملمارسة الزروانية يف أسيا الصغرى، كانوا يدعون فيه لزروانية ميثرائية يعبد فيها كل من )ميثرا إله 
الشمس وانكراماينو إله الشر(، أما يف الدايانت الزروانية اجملوسية فقد أُله كل من )اهورامزدا 

داينة واملبدأ الذي بنيت عليه، القاعدة األساسية هلذه ال وانكرماينو(. ويذكر "فرانز كومنت":]إن
هو املعتقد اإليراين القدمي الذي اختذ جذوره منها، فوضعت رواسب مذاهب الساميني يف اببل فوق 
أصول املنشأ للمزدية، مث أضيفت رواسب من املعتقدات احمللية يف آسيا الوسطى، ويف النهاية 

اليانعة واختفى من األنظار طبعها األصلي ترعرعت من هذه الرتبة اخلصبة نبتة األفكار )اهليلينية( 
الصائب تدرجيياً[. كانت امليثرائية الشرقية اليت انتشرت يف إيران وكردستان من أشد الدايانت قوة 
وصرامة فهي داينة أبوية ذكورية، ولكوهنا كانت داينة اجليوش فقد احتوت على عناصر ومبادئ 

ية  ميثرا إهلًا تقدم له الضحااي والقرابني، ومدارًا تدور عسكرية الطبع. وقد جعلت الزروانية امليثرائ
حوله األساطري وتنسخ عنه املذاهب اهلندوايرانية، والسبب يف ذلك هو األعمال الباهرة اليت قام هبا 
هذا اإلله فأصبح امسه على األسوار االيرانية اليت نثرت بذورها يف األقطار الغربية، ويف )ميزوبواتميا( 

الفرات، واستقررت فيها لفرتة طويلة للغاية، حىت أن كثرياً من الكتراب اليوانن والرومان حيث وادي 
حتدرثوا عن ميثرا كإله آشوري، وكذلك انتشرت بني الكرد اجلبليني الذين كانوا ميارسون الداينة 

جداد. اهلندوأوربية التقليدية وكان األساس فيها هو عبادة الشمس ومعها آهلة الطبيعة وأرواح األ
وكانت اجتماعات َعَبدهتا تعقد يف العادة سراً، وكان على حديثي العهد ابعتناقها أن جيتازوا طرقا 

 .      (2)وأسرارا وشعائر خفية صعبة

                                                 
ة أن هناك قوة أعلى  فوق هذه الثنوية الكونية للخري)آهورامازدا( والشر)آهرميان(، هي قوة اإلله )زروان( (تعتقد الزرواني1)

ويعنون به الزمن أو النور األعظم، الذي كان متأكداً من اخلري فأفرز عنه آهورامزدا، ولكن الشك داَخله فتسبب ذلك 
لتوأميني )آهورامازدا وآهرميان(، انتشرت الزروانية يف بالد فارس يف خبروج الشيطان )آهرميان(، وهبذا أصبح زروان والداً ل

القرن األول والثاين امليالدي وبقيت حىت القرون األوىل من الفتح اإلسالمي، يُرمز لزروان ابملنحوتة املنتشرة يف مناطق 
لطفولة والشباب والشيخوخة بالد فارس االثرية واليت حتوي على شخص ذو أربعة رؤوس يف مراحل احلياة املختلفة؛ ا

-39م ، ص1968، مؤسسة دار احلليب2والروح النورانية./ الشهرستاين، امللل والنحل،حتقيق: عبد العزيز الوكيل، م
41. 

 .5م، ص2004(توفيق وهيب، اليزيدية بقااي الداينة امليثرائية، ت: شوكت مال امساعيل، السليمانية 2)
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ق.م. والذي أهنى احلقبة اهلخمانشية،  330بعد ضم االسكندر املقدوين لبالد فارس عام 
ألخالط الدينية اخلارجية، وسيطرت السمات الزرادشتيرة بدأت العناصر الزرادشتية ابلتفرد بعيداً عن ا

على امليثرائية اليت كانت حتتوي عناصر متمازجة، فالتضحية ابلثور اليت كان الزرادشتيون أينفون 
منها، مل تكن تذكر قط. وبدا أن البنيان القدمي للمجتمع سوف ينكسر ابلكامل، وبدأت امليثرائية 

را مباحة يف فارس. ورمبا يكون هذا التاريخ هو بداية انتقال الداينة ابلتالشي فلم تعد عبادة ميث
امليثرية إىل الغرب مع ما مسي ابهللينستية )التمازج الثقايف الشرقي مع الغريب(، يف وقت كانت احلروب 
والغزوات الفارسية قد طالت السواحل الشرقية للمتوسط. ويف كيليكيا يف آسيا الصغرى ترسخت 

رائية وأصبحت أحد اجلسور املهمة يف عبورها للمجتمع الروماين، وبقي العديد من أقدام امليث
االرستقراطيني احملليني والنبالء من سكان املناطق املتامخة للعاملني الشرقي والغريب على عبادهتم 

 .(1)مليثرا
إحدى مناذج املدن اليت جسدت مفاهيم الداينة امليثرائية الشرقية،  (2)مدينة احلضر األثرية  تُعد

أسست يف عهد اإلشكانيني يف حدود القرن الثاين أو الثالث ق.م ، على شكل دائري أو شبه 
دائري، كانت يف األصل معسكرات للجيوش اإلشكانية، وظلت مزدهرة حىت منتصف القرن الثاين 

م. وُعدت مدينة احلضر 250-م239ين سابور األول بني عاميامليالدي حىت دمرها امللك الساسا
فقد كانت  أمنوذجاً للمدن امليثرائية الشرقية، والقريبة جغرافياً من مناطق انتشار امليثرائني االيزيديني،

العبادة زروانية نشأت يف عهد البارثيني عقيدة أهل احلضر هي امليثرائية الشرقية األصيلة، وكانت هذه 
عرب البحر املتوسط إىل الروم، وبعد ذلك تكونت االرتباطات فيما بينهما بال ريب، فالثياب قبل أن ت

اليت نراها تكسو متاثيل احلضر تعود إىل الزمن البارثي مع أن معظم تلك املنحواتت من صنع فناين 
إلغريقية اإلغريق الذين مل يعدموا القابلية يف إسباغ الصور اليت اعتربوها مالئمة حسب عقيدهتم ا

ق.م اقرتن أرابب إيران آبهلة 331، فمنذ اكتساح املقدونيني للبالد عام اخلاصة على آهلة اإليرانيني
                                                 

 2013-12-16منشور مبوقعه اخلاص،  بتاريخ ( نبيل فياض، امليثرائية ،حبث 1)
http://www.nabilfayad.com/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%A
B/137-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A6
%D9%8A%D9%87.html 

كم من الضفة الغربية لوادي الثراثر قرب مدينة املوصل ابلعراق وتقع  يف البادية الواسعة ما بني النهرين موضع   3( تبعد 2)
إىل سورية والبحر املتوسط./  أشور القدمية، على طرق البادية املهمة املوصلة ما بني وادي الرافدين وأعايل ما بني النهرين 

 .   672./ ص637طه ابقر، مرجع سابق ص

http://www.nabilfayad.com/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/137-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%87.html
http://www.nabilfayad.com/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/137-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%87.html
http://www.nabilfayad.com/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/137-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%87.html
http://www.nabilfayad.com/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/137-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%87.html
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اإلغريق:)زروان بـ كرونوس/ أهورامزدا بـ زيوس/ فريي تراكنا بـ هرقل/ أانهيتا بـ ارطميس/ ميرتا بـ 
كشفت التنقيبات   ، اليتغريقيةهيليوس(، وتطورت امليثرائية مرة أخرى بعد امتزاجها ابلعناصر اإل

 .(1)م عن أهم آاثرها1951األثرية اليت أجريت عام 
انتشرت امليثرائية الشرقية أيضا يف أرمينيا القدمية وقد كشفت احلفرايت فيها مؤخرا عن وجود 

أي ابب (  Deriye Mihrمعابد لعبادة ميثرا ابلقرب من حبرية )وان(، عرفت ابسم )داري ميهر
وتعج احلكاايت األرمينية  ابألمساء اليت حتمل صفات إهلية والنقوش البارزة على انتشار ، (2)ميثرا

الذين كانوا قد استوطنوا منذ عدة قرون  (3)هذا اإلله الذي يُرد فضل انتشاره إىل جهود اجملوس
م( أنه رآهم هناك، واملكتشفات يف 24-ق.م 66مقاطعات آسيا الصغرى كما ذكر لنا سرتابون)

ت )دور يوريوس( يف سوراي تشري إىل النفوذ الكبري للمجوس يف آسيا الصغرى يف انتشار حفراي
بعد سقوط نينوى أمام امليديني، انتشرت امليثرائية الشرقية، بفضل اجلماعات امليثرائية . (4)عبادة ميثرا

اعات اليت كانت تسكنها ومتارس عبادهتا مدة  ليست ابلقليلة، مث حلقت هبم يف عصور اتلية مج
ميثرائية أخرى عرفوا حتت اسم الشمسانية، وخاصة بعد سقوط مملكة احلضر يف أواسط القرن الثالث 
امليالدي. وتذكر األخبار أنه يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب هاجرت بعض القبائل النبيلة أو 

يزد، ومن الكهنوتية إىل منطقة بشمال العراق وسورية من ضمنها وادي اللش، وكانوا أصاًل من 
، ويُذكر أن )رائم( املقدس فوق جبل )اتقار( من أرض مهدان (5)رزدشتيني -الشمسيني ميثرائيني

كان منتجًعا للجميع، وفيه قلعة أمام ابهبا الضخم حائط نقشت عليه دائرة الشمس وأضيف إليها 
 .(6)الفور اهلالل, فكان إذا خرج امللك املقدس ووقع نظره على صورة الشمس احنىن أمامها على

                                                 
 .6م./ توفيق وهيب، اليزيدية بقااي امليثرائية، ص1952( توفيق وهيب، نتائج التنقيبات األثرية يف مدينة احلضر، جملة سومر 1)
 م.1992( جمموعة من الكتاب، أساطري شعوب العامل ،دار نشر املوسوعة السوفيتية ، موسكو2)
 .40( خليل عبد الرمحن،آفستا ، مصدر سابق، ص3)
( يبدو على اجلدران اجلانبية يف هيكل ميثرا، جموسيان يكتسيان مبالبسهما املتميزة، وجالسان بوقار على العرش، أما 4)

، 2قدمي ط أرديتهما الغنية ابلزخارف فهي من عباءة وسراويل طويلة وقبعة مدببة./ جورج حبيب، اليزيدية بقااي دين
 . 52، ص 1996دمشق 

 .70-39، ص1( سامي سعيد األمحد، اليزيدية، ج 5)
م، 1958القاهرة  ./ ديتلف نيلسون، التاريخ العريب القدمي،96م، ص1940، طبعة برنستون8(اهلمداين، اإلكليل،ج6)

 .203ص
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نتيجة للحصار الذي فرض حول امليثرائيني فقد تفرقوا يف شكل مجاعات صغرية تسكن 
رصد املؤرخون مجاعات من امليثرائية ابلقرب من اجلبال ذات الكهوف واملغارات والينابيع، وقد 

حماذية الشمسانية يتعبد هبا أصحاهبا يف كهوف اجلبال بسرية اتمة حول منطقة )ماردين( برتكيا وهي 
نقل وقد  .(1)وهم يقدسون الشمس وصلواهتم تتجه إليها -حيث يقطن االيزيديون-ملدينة املوصل 

ب.لرخ قول "املسعودي")يوجد بني اليعاقبة ابلقرب من ماردين بعض الوثنيني الذين ميارسون 
وتعيش مخسة عشر أسرة  Shemsiyechطقوسهم يف اخلفاء ويعبدون الشمس ويسمون "مشزي 

وكذلك أثبتت املصادر الدينية اآلرامية انتشار عبادة الشمس امليثرائية يف . (2) داير بكر(منهم يف
كثريًا ما   مبشرو الداينة املسيحية   تلك البقاع، ومنذ القرن الثالث وحىت اخلامس امليالديني كان

بني  يصطدمون هبم، وبعبدة األشجار، وعبدة الشيطان، يف مناطق معروفة واقعة يف شرقي دجلة
 . (3)جزيرة ابن عمر مشايل املوصل وابلقرب من خانقيني يف العراق

ويف كردستان احتفظت كثري من األماكن ابلدين امليثرائي كأماكن مقدسة كان يقام فيها 
االحتفاالت امليثرائية القدمية أعياد املهركان، خاصة وأن )ميثرا( الذي عرف لدى الكرد ابسم )مهر( 

الكورد قاطبة، إهلها احملبوب و يلفظ يف الكردية احلديثة )مري(، وهو الرب الذي كان رأس آهلة 
حيلفون به إهلا للبطولة، والنصر املفدى، إهلا للشمس وقد عبدوه و قدموا له القرابني والذابئح وظلوا 

هنر الفرات حمتفظني ابمليثرائية كداينة أصيلة، امتألت مدهنم وقراهم آباثرها، ومنها مدينة )عانة( على 
اليت قيل إن رهطا من ساكنيها كانوا ميثرائيني يعبدون الشمس، ويعقدون اجتماعتهم السرية 

 .(4)وشعائرهم يف كهف غري بعيد عن املدينة
 
 
 

                                                 
 .69مرجع سابق، ص ./ رشيد اخليون،161، ص1931، لسنة3،ج9(الشمسية يف التاريخ، جملة لغة العرب، م1)
 .52-51م ، ص2008( ب. لرخ، دراسات حول الكورد اإليرانيني وأسالفهم، ت: عبدي حاجي ، دهوك 2)
. / سامي سعيد األمحد، مرجع 52./ جورج حبيب، مرجع سابق، ص13-11(حممد أمني زكي، مصدر سابق، ص3)

 . 38 -36، ص1سابق، ج
 .  15 -10( توفيق وهيب ، مرجع سابق ، ص4



39 

 

 الرومانية: -اإلغريقية  الغربية  امليثرائية-ب

، وكان (1)"ميثراس"بعد عبور امليثرائية للغرب يف روما، ُعرف مثرا اإلله اهلندوآري الشرقي ابسم 
ميثل يف الشرق أكثر املفاهيم العليا رقياُ، كالنور واحلق والطهر والشرف وحفظ العهد لذلك كان 
متثيله ابلشمس أقرب املفاهيم للهندوآريني، وُعد يف املرحلة املتأخرة من الدين الزرادشيت ابنًا لإلله 

ام عند أبيه، وحيميهم ويشجعهم يف كفاحهم األعظم آهورامزدا إله النور، والشفيع ألتباعه على الدو 
. وبعد غزو االسكندر األكرب لإلمرباطوريرة (2)ضد الشر والكذب والدنس وأعمال آهرمين أمري الظالم

ق. م بدأ البنيان القدمي للمجتمع يتدهور ابلكامل، فلم تعد عبادة ميثرا مباحة  330اهلخمانشية
شرت يف األماكن اليت غزاها الفرس، ووصلت بشكل يف فارس، لكنها من جهة أخرى كانت قد انت

وادي الفرات حيث استقررت لفرتة طويلة للغاية، حىت أن كثرياً من الكتراب اليوانن والرومان خاص إىل 
ثوا عن هذا اإلله كإله آشوري. فرع آخر من تلك الداينة ترسرخت أقدامه يف كيليكيا، وكانت  حتدر

لالحقة اليت عرفتها الداينة. كانت داينة )ميثرا( الوافدة من فارس تدور أمهيته خاصرة نظراً للتطوررات ا
حول نشأة العامل عن أصليني مها النور والظلمة ومن النور نشأ كل خري ومن الظلمة نشأ كل شر، 
وكان ميثرا يف نظر عباده بطاًل خملصًا ُصور على الكهوف كشاب قوي يف زي شرقي وهو ينحر 

 ، كذلك مل يكن صاحب النعم على البشر فحسب بل أيضاً شفيعاً هلم يوم القيامة(3)ءثوراً قوايً بكل هدو 
قدمت أمام رب النور األكرب آهورامازدا، وكان ميثرا هو الذي ينظر يف األرواح وحياسبها على ما 

رباطورية ، وهو حامي اإلم(5)، فهو اإلله الذي هزم املوت إىل األبد(4)ودائما يكون يف صف البشر وحمباً هلم
 (6)الرومانية، وُعدت أيقونة ذبح الثور امليثرائية، أمنوذجاً أولياً لطقوس اخلصوبة

                                                 
أشار عامل األاثر السويدي )ويكانت( أثناء التنقيبات يف )استيلك( إبيران، أن ميثرا عرف لدى اهلخمانشيني ابسم  (1)

)مرشا(، ولدى العيالميني ابسم )مشيشا(، أما تسمية ميثرا فقد انفردت هبا الكتاابت امليدية./ أ.م. دايكانوف، 
 .40عبد الرمحن خليل، آفستا، ص /352مرجع سابق، ص

 .269-268ص (حسن نعمة، مرجع سابق،2)
 .491(قاموس أداين ومعتقدات شعوب العامل، مرجع سابق، ص3)
 .117( سيد أمحد الناصري، مرجع سابق، ص4)
 .12-11( أمحد غامن حافظ، مرجع سابق ، ص5)
 –مادة ميثرا  –(دائرة املعارف الربيطانية 6)

https://www.britannica.com/topic/Mithra. 

https://www.britannica.com/topic/Mithra
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عن كهنة مثرائيني على رأسهم حرب أكرب، وعن Tertullian(1 )ترتليان الكاهن "يذكر  
عزاب وعذارى يف خدمة اإلله، وقرابني تقرب إليه يوميًا على مذحبه، كذلك اشرتاكهم يف تناول 
الطعام املقدس من اخلبز والنبيذ، واختتام عيدهم بدقات الناقوس، وكانوا حيتفلون يف األايم األخرية 

لذي ال يقهر، واإلله الذي انل نصره السنوي على قوى من شهر ديسمرب مبولد )مثراس( الشمس ا
الظلمة يف يوم التغيري الشتوي، والذي بدأ منذ ذلك اليوم يفيض على العامل ضياًء يزداد يوماً بعد 
يوم، واحتفاظهم على الدوام بنار متقدة أمام القبو الذي ميثل فيه اإلله الشاب يطعن الثور خبنجره(. 

عه يف كتابه املوسوم )دي كوروان( وقد ساد جمتمعه املادية والبحث عن التاج، وبيخه جملتمونقرأ عن ت
ولفت أنظارهم إىل الوالء الذي حتض عليه تعاليم ميثرا، رغم أهنا يف نظره هرطقات شيطانية ليس 
أكثر، فيقول:]جيب أن تشعروا ابخلجل عند مواجهتكم ألي جندي من طائفة ميثرا، فعند انتماء 

ك الطائفة يف الكهف، يعرض عليه التاج، ولكنه يرفضه ابزدراء، وينذر نفسه خلدمة العضو إىل تل
، (2)عقيدته، فلقد أستطاع الشيطان عن طريق والء أتباعه من جعلنا نشعر ابخلجل من أنفسنا[

كتب عنه املؤرخ يعقوب بوركهارت قائاَل:]إن ميثراس هو دليل النفوس اليت يقودها من احلياة 
الضوء الذي كانوا قد صدروا منه، لقد استمد منه الرومان فكرة أن احلياة على األرض  الدنيوية إىل

كانت جمرد انتقال إىل حياة أعلى، وأدركوا أن الوجود األرضي محل هلم كل املشقة واملرار، وواجههم 
يع أداين آبالمهم وخماوفهم، فتبوأت عبادة ميثراس املكانة األعظم واألكثر أمهية، وتراجعت أمامها مج

 .(3)الفداء الوثنية[

                                                 
أول من ألف عنها ابللغة الالتينية، وهو م، 193م(، ألب ضابط روماين وثىن، اعتنق املسيحية 225-155( ولد بقرطاجة)1)

 الكنيسة، ويف رسائله وصم امليثرائني ابهلراطقة الزاندقة. لكنه تبع "املونتاُنس" الذي ادعى أنه البارقليط فخرج عن
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-

Story_694.html. 
 م.2018-10-30م، اتريخ الدخول للموقع 2009-5-9آمال عكيفي، اتريخ اجلماعات السرية،  (2)

http://akifiamal.blogspot.com/search/label/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9
%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8
%A9. 

 ./ نقالً عن:176، ص1852( يعقوب بوركهارت، عصر قسطنطني الكبري، جامعة كاليفورنيا الصحافة 3)
https://ency.3rabpedia.com/wiki/mithraism/#cite_ref-23. 

https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_694.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_694.html
http://akifiamal.blogspot.com/search/label/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://akifiamal.blogspot.com/search/label/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://akifiamal.blogspot.com/search/label/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://akifiamal.blogspot.com/search/label/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ency.3rabpedia.com/wiki/mithraism/#cite_ref-23
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وصلت امليثرائية إىل العامل الروماين يف القرن األورل قبل امليالد، عن طريق القراصنة الكيليكيني،     
الذين أسرهم "بوميب" كان سبب االنتشار السريع هلذا الدين وانتقاله إىل اجليش الروماين بشكل 

السيما يف آسيا الصغرى فساعد على انتقال الداينة كبري ومؤثر هو توسع اإلمرباطورية الفارسية 
 Legione XVامليثرائية اىل أراضي اإلمرباطورية الرومانية، ومرابضة الفيلق الروماين اخلامس عشر 

قرب أرمينيا يف القرن األول امليالدي،  Comogeneعلى حدود اإلمرباطورية الفارسية يف منطقة 
. أما السرية والغموض الذي اكتنفها بعد (1)مرباطورية الرومانيةوانتشرها يف املناطق العسكرية لإل

متاثل ميثرا مع إله الشمس)سول انفكتيس( ويعين )الشمس اليت ال تقهر(، وزايدة عدد املؤمنني به 
يف الغرب، إضافة إىل طقوس اإلدخال يف الدين واحتفاالت التطهري، لكنها مل تلق رواجاً شعبيراً يف 

الذي مل ينس أن ميثرا هو إله ألدر أعدائهم الفرس، بينما مل يشكل هذا األمر عائقاً  العامل اإلغريقي
 . (2)يف اجملتمع الروماين

مل يكد ينتهي القرن األول امليالدي إال وكانت  امليثرائية هي الدين الرمسي لإلمرباطورية 
من النقوش اليت متثله يف  الرومانية، وأتسست الكثري من املعابد على شرف ميثرا، وامتألت ابلعديد

أضحية الثور، أو والدته اإلعجازية من الصخرة، ويف القرن الثالث للميالد مت سك عملة رومانية 
حتمل صورته، كانت امليثرائية قد وصلت ذروة شعبيتها طوال القرنني الثاين والثالث امليالديني، 

لر تلك الطبقات مكورنة إىل حدر فانتشرت بني صفوف اجليش وطبقات التجرار والعبيد، وكانت ك
ورغم شعبيتها لكنها مل تقتصر على الشعب فقط بل دان هبا غالبية امللوك  كبري من اآلسيويني،

وبلغ  أابطرة الرومان، خاصة يف حقبة اجلمهورية هناية القرن الثاين و بداية القرن األول قبل امليالد،و 
الدي، ألهنا تدعم احلق اإلهلي للملوك يف احلكم، أقصى امتداد هلا عند منتصف القرن الثالث املي

م حيكمون بنعمة أهورا مازدا،  هو نفس احلق الذي كان يعتقده امللوك الفرس، فقد كانوا يعتقدون أهنر
أي هالة النار السماويرة دليل اجملد امللكي الذي متنحه ( Hvarenoالذي يرسل هلم )هفارينو 

هو الذي يعطيهم سلطتهم  Sol Invictusمع سول أنفكتس  الشمس، من هنا أصبح ميثرا املتماثل
الشرعية ومينح النصر للبيت امللكي. ووصل بعضهم ملرتبة عليا يف مراتب الدين امليثرائي، فوصل 

                                                 
 . 6( مارتني ورمازرن ، مرجع سابق، ص1)
كتانيا(؛ ختوم الراين)النمسا وأملانيا(، (انتشرت يف ايطاليا)روما، أوستيا، كامبانيا،أكيليا(، مواينء صقليرة)ابلريمو، سراقوسة، و 2)

األقاليم الدانوبيرة)ابنيا، ميسا، داشا(، ويف فرنسا )داملاات، وادي الرون وأكيتانيا، تراشا(، بلجيكا، يف اجنلرتا )لندن ويف 
ريخ امليثرائية، الشمال يف هارداين(، سواحل املتوسط اآلسيويرة واإلفريقيرة، وشبه جزيرة إيرباي ومقدونية./ نبيل فياض، ات

 (.2013-12-16سابق) مقال
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ق.م( للمرتبة الرابعة، ومحل رمز األسد يف منحواتته النصفية. ومؤخراً 63-111)مثريدتس اخلامس 
للحقبة الرومانية يف املقاطعة نفسها وحتمل رمز قرص الشمس  عثر على جمموعة دروع حربية تعود

م طقسًا مثرائيًا لإلقرار ابلسيادة املطلقة له، وملوك 37أيضا، وأدى امللك )ترييداتوس األرمين(عام
)كوماجينه( الواقعة جنوب شرق تركيرا احلاليرة، ومل مينع هذا أن بعض املوالني للملوك، كانوا يؤمنون 

 .(1)ميكن أن يوصلهم إىل ترقية سريعةمبيثرا كإله 
وخالل القرون امليالدية األربعة األوىل كانت امليثرائية قد اجتاحت كافة أراضي اإلمرباطورية 
الرومانية، وانتشرت معابدها وأيقوانهتا، أينما ذهب اجلندي الروماين محل معه إميانه امليثرائي، إىل 

م، فأعلن أن الداينة املسيحية هي الداينة الرمسية 306ام أن نصب اإلمرباطور قسطنطني إمرباطوراً ع
لإلمرباطورية الرومانية، فاشتعلت احلرب الشرسة ضد امليثرائية وغريها من الدايانت الغنوصية 

م والذي رسخ  للداينة 325اليت كان الضعف قد بدأ يتسلل إليها، بعد مؤمتر نيقية عام  (2)الباطنية
ن الرابع امليالدي كانت امليثرائية تودع ساحة األداين الرومانية اليت طاملا املسيحية، ومع هناية القر 

م(  قراراً 395-347م أصدر اإلمرباطور)ثيودوسيوس األول394، ففي عام(3)ازدهرت ابلعديد منها
بتحرمي ممارسة أي طقس ديين غري الطقس املسيحي، وبدأت مطاردة امليثرائيني، وإغالق معابدهم، 

-395ومنعهم من ممارسة طقوسهم حىت داخل منازهلم، أعقبه خليفته )اركاديوس  وحرق كتبهم،
م( إبصدار مرسوم أمر فيه بتحطيم كل معابدهم متاماً، واستغالل أحجارها يف إقامة منشآت 408

يف بعض الكانتوانت النائية يف جبال األلب والفوج يف  (4)عامة، مما دفعهم إىل الفرار ملناطق منعزلة

                                                 
العدد  حبث منشور مبوقع احلوار املتمدن، ( سليمان مسري غامن ، ميثرا وطقوس العبادة امليثرائية يف اإلمرباطورية الرومانية،1)

 .2012-6-29بتاريخ  ، 3773
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=313704  
J. Evola, Note sui Mesteri di Mithra, in “Via della tradizione”,I, 4, Roma 
1971, pp. 187-195.- 

(2) Michael Speidel, Mithras-Orion: Greek Hero and Roman Army 
God,Leiden, Brill, 1980.p1. 

 https://ency.3rabpedia.com/wiki/mithraism/#cite_ref-23    نقالً عن:         
(3) David Ulansey,The origins of Mithraic Mysteries, Oxford Univ.Press, New 

York,1991,p77. 
 .144-143م، ص2007لرومانية من النشأة إىل اإلهنيار، االسكندرية ( أمحد غامن حافظ، اإلمرباطورية ا4)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=313704
https://ency.3rabpedia.com/wiki/mithraism/#cite_ref-23
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مث ما لبثت أن عادت امليثرائية مرة أخرى إىل الشرق، حيث استطاعت أن حتظى  (1)خلامسالقرن ا
 .(2)ابحلياة أكثر يف موطنها اآلسيوي

 أرميانيوس( يف امليثرائية: –)أهرمان   عبادةثالثًا: 

قد ال نستطيع أن نكتشف الكثري عن عبدة آهلة )الديفاس( اليت عرفها زرادشت وأتباعه  
مل  آبهلة الشر من خالل النصوص اإليرانية، لكن ما هو مؤكد هو أن آهلة الديفاس ابلنسبة ألتباعها

تكن جمرد شياطني  كما كانت ابلنسبة للزردشتني، حيث اعتقدوا إبمكانية تسخريها خلدمة 
 ن، واالستفادة من السحر املناسب، لذلك يفرق األستاذ توفيق وهيب يف عبادة الشيطان بني: االنسا
  عبادة الشيطان كعبادة مستقلة بذاهتا وهي اليت اتبعت سراً، واستمرت زرادشتية الشكل حىت

ظهور اإلسالم، وأساس عبادة الشيطان هنا هي عبادة العفاريت وممارسة السحر واجلحود 
 والعقوابت.واإلابحيات 

  ،عبادة الشيطان يف امليثرائية وكان ميارسها حديثو العهد ابلداينة، حيث ميارسون شعائر معينة
وتعازمي خاصة لتجنيد العفاريت يف خدمتهم، واستخدامهم ضد أعدائهم أمالً يف القضاء عليهم، 

 .(3)افآمنت امليثرائية خبلود الروح وبيوم احلساب والبعث بعد املوت وبنهاية الدني
وكما يذكر العامل ر.س.زيهينر، أن عبدة الديفاس، كان قد أحالوا قوى الشر إىل )أهرمان أو 

" مع )زوروان( روح Franz Cumontالعامل البلجيكي "فرانس كومن  انغرامينيو(، الذي طابقه
الدهر الالحمدود وإله الزمن والقدر، وعده ليس أكثر من الشيطان نفسه، لكنه ليس أهرمان 

زردشتية احملافظة وال من بدعها الرئيسية، فالزروانية هي اليت رفعت الزمن الالحمدود إىل منزلة سامية ال
عالية، وجعلته فوق الروحني التوأمني للخري والشر، وزروان هو أهرمان لعباد الديفا، وهو مصدر 

يمنح الروح الصعود القوة والثروات، وهو أمري هذه احلياة ومصدر القوة واالزدهار الدنيوي الذي س
. ولعل هذه الرؤية قد انتقلت إىل (4)من جديد إىل موطنها احلقيقي أي النور السرمدي للسماء

امليثرائية الرومانية، فالشخص الذي له رأس أسد وحيتل املرتبة الثانية بعد ميثراس، والذي يعاد انتاجه 
                                                 

(1) Franz Cumont,The Mysteries Of Mithra, Trans by;Thomas Mccormak, 
Chicago1903 ,p206. 

 (، مرجع سابق. 2013-12-16( نبيل فياض ، اتريخ امليثرائية)2)
 .67( توفيق وهيب، مرجع سابق،  ص3)
 .152 – 151مرجع سابق، ص ( ر. س. زيهنري،4)
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صور بشكل بشري من الناحية أرميانيوس(، الذي ي -مرارًا أكثر من أي إله آخر هو )أهرمان
التصويرية، له رأس أسد فاغر فمه، وتلتف حول جسده أفعى تضع رأسها على رأسه، وله زوجان 
من األجنحة، وحيمل مفتاحني بيديه، ويتم ترصيع جسده أحياانً إبشارات دائرة الربوج، فقد كانت 

وت، وعقيدة ما بعد املوت املعتقدات البابلية أحد العوامل األساسية لظهور األفكار حول امل
 .(1)وعالقتها ابلكواكب واألجرام السماوية وأتثريها السليب واإلجيايب على حياة اإلنسان

" إىل عدم ذكر "زروان" يف أي مكان يف Franz Cumontويشري "فرانس كومن 
ذُكرت األهلة  النقوش امليثرائية، ومل يتم تبجيل خبالف )ميثرا( سوى أهرميان حتت امسه اإليراين، بينما

األخرى أبهنا أهلة جبال األوملبس، ومل يذكر اإلله صاحب رأس األسد)املقابل التام ألهرمان/ 
أرميانيوس كما هو يف النقوش(، وعالوة على ذلك فإن األسد واألفعى مها وحدمها اللذان يكشفان 

خلقها أهرمان،  هويته الصحيحة، لذلك جيب اخلوف من األسد أكثر من ابقي أصناف الذائب اليت
وتعد األفعى أكثر عدوانية من مجيع األشياء الزاحفة اليت تغزو األرض، فحني شن أهرمان هجومه 

، وال تزال هذه املعتقدات موجودة حىت األن بني أتباع (2)على السماء كان قد اختذ شكل األفعى
وجدرانه. وتبدو هذه الداينة  االيزيدية، وصورة األسد واألفعى تعتلي بوابة معبدهم يف اللش 

املعتقدات اليت حوفظ عليها حىت اآلن تعود إىل عبادة الديفا القدماء، ألهنم أيضاً حيتفالن أبضحية 
الثور تقليداً ألضحية مشاهبة متثل أسطورايً بتجسيد للشمس، وإضافة إىل ذلك كان مبقدور أهرمان 

ة إذا مل تكن مزودة يف صعودها يف شكل األسد واألفعى أن ميسك مفاتيح السماء للروح الصاعد
بكلمات السر الصحيحة وبطالسم فعالة، وتوجب على أهرمان أمري هذه احلياة الزمانية واملكانية 
أن تطوقه تلك األرواح الشجاعة اليت جترأت على القيام ابلرحلة اخلطرية إىل داخل اخللود الذي كان 

 .(3)ت كما يظهر يف امليثرائيةمملكة أهرمزد أو مملكة كولوس إله السماء أو السموا
وكما يبدو فإن أهرمان يف امليثولوجيا امليثرائية، خمتلف متامًا عن أهرمان الذي نقابله يف 
النصوص الزردشتية، وهو البطل يف ذبح الثور كما هو يف الكتب البهلوية، ألنه كان مصمماً على 

عها من بلوغ مقرها اخلالد وإضافة إىل إبقاء الروح مقيدة هبذه احلياة اليت هو سيد هلا، وعلى من

                                                 
 .1./ ملحق الرسالة شكل رقم  127( فرانس كومن، مرجع سابق، ص1)

Franz Cumont, The Mysteries Of Mithra, Trans by;Thomas Mccormak, 
Chicago1903 PP 364-365.  

 .152( ر. س. زيهنري، مرجع سابق، ص3)
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ذلك، يتضح أن الُنصب التذكاري امليثرائي نفسه سيمنع سقوط إكسري اخللود الذي حيتويه دم الثور 
يف يدي اإلنسان الفاين، حيث نرى أفعاه وهى حتاول انتزاع الدم املانح للحياة مع القلب املالزم 

ويزحف العقرب أحد خملوقاته األخرى إىل صفن احليوان املخلص لـ "سراوشا" يف التقاليد الزردشتية 
امليت أبمل قطع مجيع احلياة القادمة من مصدرها، وحتاول القوى الشريرة يف امليثرائية منع حدوث 
األضحية اليت متكن اإلنسان من النجاة من عبودية سلطة زمنية، بينما تسعى يف الزردشتية إىل إابدة 

احلياة ألن هذه احلياة هي نفسها اخللق لقوى اخلري وهي دفاعها ضد  مجيع األشياء احلية يف هذه
. كانت عبادة )آهرمين( موجودة بني امليثرائني الرومان، ويذكر أن اإلمرباطور كومودوس اختذ (1)الشر

 486اإلنسان قرابانً آلهرمين كاهلخمانشيني، وأن امللك اهلخمانشي خشايرشا األول ابن داريوش 
ما ذهب إلخضاع  اليوانن وعرب جسر )نواتراه( أي جسر )تسعة طرق(, اختذ ق.م عند 466 –

تسعة شباب وتسع فتيات قرابانً إلله العامل األسفل ودفنهم وهم أحياء، وأن زوجته عندما أصبحت 
عجوزاً اختذت أربعة عشر طفاًل قرابانً بنفس األسلوب, وكتب أيضاً أن عبادة آهرمين كانت تقام 

مظلم, وكان العابدون يذحبون ذئبًا ويتخذونه قراباًن وخيلطون دمه بنبات )أمومي( لياًل يف مكان 
والبد أن يكون هذا نبات )هوما( ويتخذون ذلك شراابً ويشربونه.وقد أقاموا على شرفه العديد من 

 .(2)املعابد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .153( ر. س. زيهنري، مرجع سابق، ص1)
 .355-352مرجع سابق،  ص ( هاشم رضا،2)



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 اآلداب والطقوس الميثرائية
 

 



48 

 

 الفصل الثاني:

 اآلداب والطقوس امليثرائية

 

 أواًل:  فلسفة خلق العامل والقربان املقدس: 

كان خلُق العامل هو املوضوع املركزي يف امليثولوجيا امليثرائية، وتعد أيقونة الرتوكتوين 
(tauroctony)(1 ))أو حنت جيسد اإلله ميثرا وهو  (2)الرمز األشهر وهو رسم جداري )الفريسك

يهم بنحر الثور املقدس، وعلى جانيب النحت يظهر إله الشمس جهة اليمني وُبانبه الغراب الذي 
يرسله مليثرا وأيمره بنحر الثور، ويظهر إله القمر جهة اليسار، ويبدو اإلله ميثراس)ميثرا( يف املنحوتة 

بض على الثور وجيلس روطيرة الشكل وثيابه متطايرة، يقهبيئة شاب يرتدي زايً شرقياً وقبعة فرجيية خم
ليسرى تسرتيح فوق ظهره، بينما يطبق على أنفاس فوق ظهره، ساقه اليمىن تقيد حركة الثور، وا

 .(3)الثور بيده اليسرى ويطعنه بيمينه، يفعل ذلك وهو ينظر إىل كتفه حنو إله الشمس
يبدو أن ميثرا كان مرتددا بتنفيذ األمر، ويظهر يف نقوش كثرية كأنه يشيح بوجهه حزيناً  

، لكن يف حلظة موت الثور حتدث معجزة عظيمة، حيث يتحول الثور (4)عندما ينفرذ أمر األضحية
يل األبيض إىل القمر، وعباءة ميثرا إىل قبة السماء اليت حتتوي كواكب منرية وجنومًا اثبتة، ومن ذ

الثور ودمه خترج أوىل سنابل القمح والعنب، ومن أعضائه التناسليرة تسيل البذور املقدرسة ويتم تلقيها 
يف أحد األوعية، ومن مزج هذه البذور املقدرسة يتشكل أورل خملوق على وجه األرض، وإحدى 

احلياة على األرض،  الرتاتيل امليثرائية تبدأ بعبارة: "أنت افتديتنا إبراقة الدماء"، وتتشكل مظاهر
فيتعاقب الليل)القمر( والنهار)الشمس(،وتتواىل الفصول وخيلق الزمان، خترج خملوقات الظلمة من 

                                                 
(1)Tauroctony النقوش املركزية للعبادة يف أسرار :Mithraic  2الرومانية وتصور أضحية ميثرا ابلثور. / شكل. 
( فريسك: هو التصوير على سطح اجلداران أو األسقف املغطاة ابلطينة الرطبة، وتتطلب سرعة كبرية يف التنفيذ، ألنه 2)

 .3جفافها تعديل الرسم./ شكل يستحيل على الفنان بعد 
https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%
B1_%D8%AC%D8%B5%D9%8A 
(3) Zeke Mazur, Harmonious Opposition (part I): Pythagorean Themes Of 

Cosmogonic  Mediation In The Roman Mysteries Of  Mithras.  
           https://ency.3rabpedia.com/wiki/mithraism/#cite_ref-23.     :نقالً عن 
(4) Britt-Marie Näsström,  The sacrifices of Mithras, 2011-04-04. 

https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%AC%D8%B5%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%AC%D8%B5%D9%8A
https://ency.3rabpedia.com/wiki/mithraism/#cite_ref-23
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األرض، تلعق األفعى دم الثور، وحياول العقرب امتصاص البذور املقدرسة من أعضائه، ويبدأ الصراع 
وكان هيليوس)الشمس( أورل من التقى  .(1)بني اخلري والشرر، ويربز إىل احلياة عناصره الوجود األربعة

ميثرا فعقدا معًا معاهدة صداقة ، وأبمر من الشمس كانت أضحية الثور املقدس )ماردرداً( الذي 
خلقه أهورا مازدا، لتظهر احلياة على األرض، ارتفعت روح الثور إىل الكواكب السماويرة، 

ملاشية، وهبذا أصبح ميثرا هو خالق ( أي الروح احلارسة للمحاصيل واSilvanusلتكون)سلفانوس 
احلياة، على اجلانب اآلخر مل يتوان أهرميان يف إرسال رسله ملنع ذبح الثور وخلق احلياة، لكن ميثرا 
دائما يتصدى له، ويف النقوش يظهر اإلله الشمس راكعاً أمام ميثرا، مث يتناوالن معا الوليمة املقدسة، 

 .(2)لسماء، بعد أن يعد املؤمنني به برعاية أرواحهمويركب ميثرا عربة هيليوس ويصعدان ل
لقد أعاد امليثرائيرون الرومان تفسري األسطورة امليثرائية اآلرية، ولكن وفقًا للفلسفة 

، فاألضحية حتدث يف مغارة أو كهف وهو ما ميثل العامل، ويف حني عد )أفالطون( (3)األفالطونيرة
عد ميثرا هو نفسه  (4)األشياء، فإن معاصره وحماوره )تيماوس(ميثرا وسيطًا للخالق يف خلق كل 

اخلالق، بعد أن فسر رموز أيقونته. واتفق أفالطون مع امليثرائية يف مفهوم هبوط روح اإلنسان من 
السماء، وعبورها عوامل سبعة، لتستحوذ على اجلسد يف هناية األمر، وواجب اإلنسان هو حترير اجلزء 

ن قيود اجلسد وتصفيته عرب إمراره ابلكواكب السبعة ليصل لعامل النجوم الثابت اإلهلي، أي النفس م
 .(5) اخلالد الذي ال يتبدل

أعاد اإلله ميثرا إىل دايانت إيران القدمية،  (6)أما الباحثون املعاصرون ومنهم "فرانز كومون" 
فيد أوالنسي" الذي أعاد تفسري الرموز وربط بني امليثرائية الرومانية وامليثرائية اآلرية القدمية، ومنهم "دي

لكنه يرفض أن يكون هناك ، (.7)امليثرائية، وأتثري حتركات أبراج الفلك على كوكب األرض وخملوقاته
                                                 

 (نبيل فياض، اتريخ املالئكة، مرجع سابق.1)
 .120، صم2004أمحد علي عجيبة، دراسات يف األداين الوثنية القدمية، دار اآلفاق العربية (2)
معجم  جورج طرابيشي، ق.م(،أشهر مؤلفاته اجلمهورية وحماوراته الثالثني./347-427أفالطون فيلسوف إغريقي)(3)

 .742م ، ص2006، بريوت 3الفالسفة،ط
ق.م، كانت له حماورات مع أفالطون، وأتثريه يف تطور فكر األخري كان  5تيماوس فيلسوف إغريقي فيثاغورثي من القرن  (4)

 .415حامسا، جورج طرابيشي، املصدر السابق،ص 
 ( نبيل فياض، اتريخ املالئكة، مرجع سابق.5)

(6) Franz Cumont,The Mysteries Of Mithra, Trans by;Thomas Mccormak, 
Chicago1903 ,p106. 

 (. 2012-6-29سليمان مسري غامن، ميثرا وطقوس العبادة امليثرائية يف اإلمرباطورية الرومانية، ) (7)
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رابطاً بني  ميثرا اإلله الروماين اخلالق للحياة، وميثرا اإلله اإليراين ويقول)ال يوجد دليل على أن اإلله 
. وجيعل أيقونة الرتكتوي)ذبح ميثرا للثور(، له عالقة بقتل الثور(اإليراين كان يف أي وقت مضى 

. ذلك أن امليثرائية الغربية ال متلك إال تلك (1)عالمة فارقة بني امليثرائية الرومانية وامليثرائية اإليرانية
 .(2)إلعادة بناء الالهوت امليثرائي الغريبأليقوانت والنقوش واملنحواتت امليثرائية، ا
 األضحية)القربان( يف امليثولوجيا اهلندوآرية:جذور -

من خالل الدراسة اليت نقدمها هنا فقد وجدان عالقة قوية تربط بني اإلله اهلندوآري "ميرتا/      
ميثرا" وبني عملية خلق الكائنات واحلياة على األرض، واليت تتم من خالل حنر الثور املقدس، وإن 

ن الساحة الدينية يف إيران بعد انتشار الزرادشتية كداينة رمسية كان اإلله )ميثرا( قد مت تغيبه ع
للساسانيني، فقد بقى بكامل وظائفه وطقوسه خمفيا حتت اسم )طاووس ملك( يف الداينة االيزيدية،  
وعندما انتقل إىل الغرب الروماين انتقل ميثرا أبسطورته كإله خالق حافظ للكائنات وراعياً ألتباعه 

ذلك نعرج قلياًل على ذكر جذور التضحية ابلثور يف امليثولوجيا اهلندوآرية القدمية، على الدوام، ل
ويقوم هبا اإلله ميرتا  (3)ألننا جند أثرًا للتضحية ابلثور يف الكتاب اهلندوآري املقدس "الريگفيدا "

ة يف الذي  ُيضحى ابلثور األرضي مقابل الثور السماوي، حيث يقوم مرغمًا ابألضحية، واملشارك
، ونتيجة الستسالم ميرتا لضغط اآلهلة عليه، فقد (4)ذبح "سوما" إله القمر، والذي يرمز إليه ابلثور

متت السيطرة على إله القمر لصاحل إله الشمس، ونعلم أن امليرتائية الداينة الذكورية تقدس الشمس 
ذي شهده االنسان وتعبدها، واإلله الشمس ظهر كمعبود أمسى مسيطر بعد االنقالب الزراعي ال

القدمي، وفيه ختلى عن عبادة اإلهلة األنثى )األم الكربى( وكان يرمز هلا ابلقمر)يف مجيع مراحلها(، 
فبعد وقت طويل كانت ترتبع  فيه املرأة  على عرش األلوهة ، كانت اإلهلة األم )القمر( سيدة الكون 

بعدها دخل اإلنسان القدمي عصر  لثور.وميثلها اهلالل كأحد مراحل القمر، يتشكل يف صورة  قرين ا
الزراعة واالستقرار وحدث اإلنقالب الذكوري، فظهرت اجملتمعات األبوية البطريركية، بعد انتصار 
اإلله الشمس، وكان أول عمل جيب أن يتم هو القضاء على الثور السماوي الرمز املقدس لإلهلة 

                                                 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=313704&r=0    
(1) David Ulansey,The origins of Mithraic Mysteries, Oxford Univ.Press, New 

York,1991,p6. 
 سليمان مسري غامن ، املرجع السابق.     (2)
 .24( علي ترت نريوه ي، مرجع سابق، ص3)
 . 303-302القاهرة د.ت، صإمام عبد الفتاح، معجم دايانت وأساطري العامل ، ( 4)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=313704&r=0
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الشعوب اليت عبدت الشمس وقدستها)الشعوب األم ، وذلك بسيطرة ميثرا على الثور. فتخلت 
اآلرية(عن عبادة القمر عبادة األم الكربى)الشعوب السامية( لصاحل الشمس اليت أصبح ميرتا إهلها 

 .(1)بال منازع
إن التضحية ابلثور وتقدميه كقرابن، سبقت عهد "زرادشت"، وكان يتم معها ممارسات منها 

الذي كان يشمئز منه زرادشت ويعارضه، وكان يطلب  شرب العشب املقدس حد الثمالة، األمر
من أتباعه أن ال يقدموا على سفك الدماء وقتل الكائنات الربيئة، لكن بعد موته عادت من جديد 

، وقد ورد يف (3). يعود أصل هذا الطقس إىل امللك )جم((2)ظاهرة تقدمي القرابن إىل الزرادشتية
أنه كان يقدم الثور أو البقرة كقرابن، ويقوم بنحره يف كهف  (5)، ويف اآلفستا(4)األوابنشيدا الفيدية

مظلم أو سرادب، ومتارس هذه الطقوس مبصاحبة الرقص واألغاين مع حرق أعشاب 
)اهلوما/السوما(، وهلذا كانوا يطلقون على هذه الرقصة )سه ما( وهي ابألصل اسم لعشب مقدس 

-،وحتتفظ الداينة االيزيدية(6)ا حماولة لضمان اخللوديف السنسكريتية ويف اآلفستا)هوم/هوما( على أهن
بكامل هذه الطقوس اليت قدمها  -اليت نراها متثل بقااي الدين اهلندوأوريب القدمي وامليرتائي القدمي

)جم( يف واحد من أهم أعيادها، والذي حيمل امسه)عيد مجا(، ويعرف خطأ ابسم )عيد 

                                                 
 .180( ر. س. زينهري، مرجع سابق، ص1)
 .88. / ر. س. زينهري، مرجع سابق، ص23علي ترت نريوه يي، مرجع سابق، ص( 2)
(،  ويف اآلفستا بصيغة )يه م(، ويف Yama(ورد امسه يف األوابنشيدا يف الفيدا والقاموس السنسكرييت بصورة )يه مه 3)

ييما بن فيفاهفانت(، وهو حفيد )كيومرث أول جه مه ك(، وأضحى فيما بعد )جه م/ جم/ مجشيد/ البهلوية )يه مه ك/ 
إنسان يف اآلفستا(، وكان امللك الرابع للملوك اإليرانيني البيشداديني./ زهراي خانلر، فرهنك ادبيات فارسي دري، هتران 

 .163هـ.ش، ص1398
ق.م، يف شكل  600و 800نية اهلندوسية، صيغت أهم أجزائها بني عامي (األوابنيشاد: اجلزء األخري يف املصادر الدي4)

 حوار بني معلِرم وتلميذه، وأثرت يف املدارس الفكرية اهلندوسية.
The Upanishdas,The Sacred Books Of The East, tras:F.Max Muller, 

part 1, Oxford press 1879. 
 .968./ 665آفستا، مصدر سابق، ص(جليل دستخواه، 5)
 . 118ر. س. زينهري، املرجع السابق، ص (6)
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الطقس الذي كان يقوم به امليرتائيون والزردشتيون  ، وطقوس هذا العيد هي عني(1)اجلماعية(
 .(2)املتأخرون

كان الفرس قدميا يعبدون الثور املقدس الذي اعتقدوا أنه مات مث بعث حيا ووهب دمه 
للجنس البشري ليسبغ عليه نعمة اخللود وأمسوه )سريشوك(. وقد نقل البريوين عن كتاب )الفنديداد( 

يثولوجيا اإليرانية فإن التضحية ابلثور املقدس كانت تتم من ِقبل روح ، ويف امل(3)قصة الثور املقدس
الشر "آهرمين" هبدف إفناء احلياة واخلصوبة على األرض ويف اإلنسان، لكن ما حيدث عند التضحية 

. ويف األقسام القدمية من اآلفستا (4)ابلثور، هو أن احلياة تبدأ وتزدهر خبالف ما كان يريده آهرميان
صاحب املراعي الشاسعة وحافظ املاشية والدواب، لكنه يف اآلفستا احلديثة  يصبح  ثرا هوفإن مي

، وحسب رواية بلوراتخ يف املائة الثانية للميالد وحسب األساطري (5)هو صاحب األضحية ابلثور
الدينية إن التضحية ابلثور هي من أجل انعاش الطبيعة، وكانت جتري هذه الطقوس وسط فرح 

،ويف مجيع هذه الطقوس واملمارسات يوقد السراج ابلزيت (6)غاين ودبكات داخل كهفوسرور وأ
 .(7)املقدس

 ثانيًا: رموز الديانة امليثرائية :

إضافة إىل النقوش اليت زينت (8)اشتهرت الداينة امليثرائية مبجموعة من األيقوانت واملنحواتت
سقوف جدران معابدهم وكهوفهم، ومتيزت هذه األيقوانت واملنحواتت بوجود عناصر متكررة 

                                                 
 . 26علي ترت نريوه ي، مرجع سابق، ص( 1)
(كانوا يربحون الثور ابلسياط والعصي، إىل أن يفقد الوعي فيسهل عليهم حنره، وكانوا يهدفون من ذلك لتخليصه من 2)

 . 183ر. س. زينهري، مرجع سابق، ص األرواح الشريرة./
دات" أودعت نطف الثور يف القمر، ومن هذه النطف نبت يف األرض مخسة ومخسون نوعا -( ملا قتل آهرمين، الثور"أفك3)

 . 190م، ص1958البريوين، يف حتقيق ما للهند، الدكن من احلبوب وإثنا عشر نوعا من النبااتت الشافية./ 
 . 27-26علي ترت نريوه يي، مرجع سابق، ص (4)
 .714رجع سابق، ص( رابينسون، م5)
م(: فيلسوف و مؤرخ و انقد يوانىن من اكرب مؤرخني السري و الرتاجم ىف العامل القدمي. / انظر: 125-45بلواترخ) (6)

./ نقالً عن :علي ترت نريوه 484-482هـ.ش ، ص1369بلوراتخ، حيات مردان انمي، ترمجة: رضا مشاخيي، هتران
 .24يي، مرجع سابق، ص

 .181مرجع سابق، ص( ر.س. زينهري، 7)
 ( انظر صور الرموز امليثرائية مبلحق الصور واألشكال. 8)
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أصبحت رموزًا تدلل على هذه الداينة حبيث إذا ذُكرت وحدها لعرفنا أننا نتحدث عن امليثرائية، 
 ومن هذه الرموز: 

  :ميثرا تتم من الصــخرة العظمى، وخرج بعض النقوش تصــورر والدة   والدة ميثرا الصخرية
 (1)منها وهو ميســـــك خبنجر يف يد وشـــــعلة يف اجلانب اآلخر، كاأليقونة اجلص يف ســـــانتا بريســـــكا

 .(2) يطلق فيها اإلله سهماً على صخرة، فيتفجرر منه نبع ماء، والثور بداخل قارب صغري

 أيقونة الرتوكتوي(tauroctony)(1):  قام هبا ميثرا، وســـــــــبق وهي األضــــــــــحية ابلثور اليت
 احلديث عنها.

 )سواستيكا )الصليب امليثرائي املعكوف
 ،(5)اختذ رمزًا للداينة اآلرية القدمية :(1)

وهو غري الصليب املسيحي، عثر على نقوشه يف املعابد والكنائس والقبور وخاصة يف مناطق عدة 
، وعلى واجهة مرقد الصويف (7)، ويف مناطق االيزيديني ومن بني رموزهم املقدسة(6)من كوردستان

)ابيزيد البسطامي( من جهة الشرق, وتوابيت املوتى املدفونني وواجهتهم إىل جهة شروق 
. وأطلق عليها عامل اآلاثر االملاين)أرنست هرتسفيلد( عجلة الشمس اليت تعرب عن (8)الشمس

، (9)ء/ النار/ اهلواء/ الرتاب(استمرارية احلياة، وحركة األفالك الدائمة، وعناصر الوجود األربعة)املا

                                                 
(1) Jonas Bjornebye,The cult of Mithras in the Mithraic,Unv.of Bergen, 

Norway2007,p.45/55. 
(2) M.J.Vermaseren,The Miraculous birth of Mithras,(Studia Archaeologica 

Gerardo Van Hoorn Oblata) , Leiden 1951 ,p93. ... نقالً عن:                  
https://ency.3rabpedia.com/wiki/mithraism/#cite_ref-Beck_2006_27_28_44-

0           
 امليثرائية، مرجع سابق.( نبيل فياض ، اتريخ 3)
 .421-420 /221، ص1هـ.ش، ج 1369علي ابابئي، فرهنگ علوم سياسي، هتران  مرضا( غال4)
 .34. نقال عن :علي ترت نريوه يي، مرجع سابق، ص948هـ.ش، ص1373( حممود طلوعي، غوهلاي قرن، هتران، 5)
./ وابللغة الكردية لنفس املؤلف، مقالة بعنوان )سواستيكا دشينوارين  39-34(علي ترت نريوه يي، مرجع سابق، ص6)

 م. 1988، ائدار 5كوردستاين وجيهاين دا(، كوفارا شانه ده ر، ژمار 
 .39مرجع سابق، صبري خدر سليمان)مرتجم(، امليرتائية اتريخ ومعتقدات ، ( 7)
 . 14-12هـ.ش، ص1374، اصل ونسب ودينهاي اپستان، هتران ( عبد العظيم رضائي8)
 .135هـ.ش، ص1355(ارنست هرتسفيلد، اتريخ اپستاين إيران بر ابيه اپستانشناسي، ت: علي اصغر حكمت، هتران 9)

https://ency.3rabpedia.com/wiki/mithraism/#cite_ref-Beck_2006_27_28_44-0
https://ency.3rabpedia.com/wiki/mithraism/#cite_ref-Beck_2006_27_28_44-0
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واستخدمه الشواليون الفرسان اجلرمان يف القرون الوسطى كشعار هلم، ويف العصر احلديث اختذه 
 . (1)هتلر رمزاً لكفاح  ومعتقدات اإلنسان اآلري

 :)ميهراب ونعين به معابد امليثرائيني أو )ميهردينا/ مهردين/ مريدين( وتعين  ميهراب)ميهر دين
مليثرائني( يف مقابل )هبدين( وتعين)الداينة الزردشتية( اليت كان أتباعها البهدينيني يقطنون يف )دين ا

مناطق الشرق، بينما يقطن املريدينيون عبدة )مري/ الشمس( يف مناطق الغرب، وقد عثر على آاثرها 
 .(2)يف كهف )قزقاابن( يف منطقة السليمانية

 :يرتافق وجود املعابد امليثرائية واحملاريب مع وجود ينابيع  ينابيع املاء واألشجار املقدسة
للمياه العذبة داخلها أو جوارها، ويتم فيها تعميد األتباع اجلدد، وَمن يرومون مشاركة هذه املراسيم 
يف بئر املاء أو الينبوع اجلاري، وكان عليهم أداء املراسيم مرتني: األوىل ملدة ثالثة أايم وليايل, والثانية 

 . (3)دة يومنيمل
 :هي دائرة مرسومة على جدران املعابد امليثرائية، خيرج منها أشعة  دائرة القسم امليثرائية

هبيئة الربق متثل إله الشمس ميثرا، كانت تستخدم كوسيلة لكشف الصادق الذي حيافظ على 
 .(4)عهده مع ميثرا

 :ائر الغراب الذي ميثرل أمهها على اإلطالق طائر الطاووس، وط نقوش الطيور واحليوانات
اهلواء، وهو الدليل الذي قاد ميثرا حنو خمبأ الثور، وشكل مع األفعى الرتاب، واألسد النار، والوعاء 
املاء عناصر الوجود األربعة. أما نقوش احليواانت: األسد انتشرت نقوشه لدى الرومانيني./ الثور 

ارتبط ارتباطا قواي مع رمزية ميثرا فصار يعرب وهو رمز قدمي لآلهلة األم ورمزها كان القمر)سوان( و 
عنه./ األفعى أو احلية وترمز إىل دائرة الفلك واالبراج، واحلركة والتطور، ويف دائرة االبراج امليثرائية 

 .(5)العقرب ويرمز إىل الشمس إىل الوقت والزمان./

                                                 
 .948هـ.ش ، ص1332( حممود طلوعي، فرهنگ جامع سياسي، هتران 1)
 .299م، ص2012هللا، منشورات دار آراس، اربيل  سي جي إدموندز، كرد وترك وعرب، ت: جرجيس فتح( 2)
./ عبد العظيم رضائي ، 323هـ.ش، ص 1354( جان يب انس، اتريخ جامع أداين، ت: علي أصغر حكمت، هتران 3)

 .85مرجع سابق، ص
 .90م، ص2013( عبد الرقيب يوسف، املعابد امليثرائية، اربيل 4)

(5) Beck Roger ,Planetary Gods and ,Planetary orders to the Mysteries of 
Mithras , Netherland 1988, p.54.  
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 :نسان./ شوكة الربق: املطرقة: وترمز للقوة و النشاط البدين اخلالق لإل نقوش خمتلفة منها
املخروطي:  الشكل ./ (1)وهي ضمن رموز إله السماء./ التاج ويرمز إىل الشمس والقوة اخلارقة 

./الَدرج املنحوت (2)كأغطية رأس الكهنة امليثرائيني، وشكل للعمارة العلوية ملعابدهم الكهفية
احلجم  اجتماعاهتم./ التماثيل كبريةويستخدم مع املصاطب على جانيب املعبد لألغراض الدينية يف 

وظهرت بصورة خاصة يف منحواتت مدينة احلضر، ومتاثيل أخرى فخمة منها متاثيل للنسر/ الثور/ 
 اجلاموس/ األسد/ الفرس/ احلية.

 
 ثالثًا: طقوس الدخول للدين امليثرائي والدرجات امليثرائية:

امليثرائية أنه )لن يُسمح ألحد ابلدخول من العبارات املهمة املكتوبة على مدخل أحد اهلياكل 
يف أسرار ميثراس حىت يُظهر نفسه مقدًسا واثبًتا من خالل اخلضوع لعدة اختبارات متدرجة(، هذه 
االختبارات شكلت طقوساً حمددة للدخول يف الدين امليثرئي، يتم ذلك من خالل درجات سبع، 

ع إهله)اإلله األب ميثرا(، ونالحظ أن امليثرائية هي وسيلة املؤمن امليثرائي ليصل إىل حالة التوحد م
حتمل اجتاها صوفياً أصيالً يؤمن فيه أتباعها أبن النفس البشرية تنتمي إىل اإلله األعظم، وقد خرجت 
منه فيجب أن تعود إليه، وعلى املؤمن امليثرائي أن جيتاز هذه الدرجات السبع حىت يعود إىل االحتاد 

، كل درجة من هذه الدرجات الكهنوتية، (3)طاعته اجتاز درجة أعلىمع إهله، وكلما ازدادت 
، وتظهر هذه الفلسفة امليثرائة يف فسيفساء (4)حيرسها كوكب أو جنم، ومعدن خمصص مسخر هلا

يف إحدى رسائله، أبهنا تبدأ خَبدمة ( 6)، وقد وصفها "القديس جريوم"(5)معبد "أوستا انتيكا" بروما
                                                 

 .365-364م، ص1988سرغي أ. توكاريف، األداين يف اتريخ شعوب العامل، ت:أمحد فاضل، دمشق  (1)
 .74توفيق وهيب، مرجع سابق، ص (2)
 .90عبد العظيم رضايي، مرجع سابق، ص( 3)

(4) Taufiq Wahbee,Yezidies are the remment of Mithrism ,p.77 
(5) Clauss, Manfred, Mithras: Kult und Mysterien, München: Beck ،1990 ،

p.102./p.132-138. 
https://ency.3rabpedia.com/wiki/mithraism/#cite_ref-Beck_2006_27_28_44-

      نقالً عن:  0
(6) Philip Schaff , The Principal Works Of ST. JEROME. Translated by The 

Hon. W. H. Fremantle. Publisher: Grand Rapids, MI: Christian Classics 
Ethereal Library 2005. p.107. 

https://ency.3rabpedia.com/wiki/mithraism/#cite_ref-Beck_2006_27_28_44-0
https://ency.3rabpedia.com/wiki/mithraism/#cite_ref-Beck_2006_27_28_44-0
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املؤمن ليدخل سلك الكهان، وكانوا يتميزون أبغطية رأس خمروطية الشكل تنتهي املعبد، مث يتدرج 
 .(1)بطرف مدبب وترمز إىل أشعة الشمس املخروطية، مع جدائل طويلة

الدرجات الدينية امليثرائية -
(1) : 

وهي املرتبة األوىل وفيها يدخل املريد لتلقي األسرار  غراب)كوركس(:الدرجة -1
والطقوس وممثلة برمز الغراب الذي ساعد ميثرا على اسرتجاع الثور اهلارب، يوافقها كوكب عطارد 

Mercurius  ومعدنه هو احلديد، وكان الوصول هلذه الدرجة يرافقه شرب عصري اهلوما واألغنيات
 هرمس. والرقصات. ورموزه: فنجان، صوجلان 

صديق)كريفوس(الدرجة -2
املرتبة الثانية وترمز للسحر والتنجيم، يوافقها كوكب : (3)

ومعدنه القصدير. ورموزه: مصباح، جرس اليد، حجاب، دائرة  ويرمز له ابملاء، Venerisالزهرة 
 صغرية أو اتج من قماش. 

رمبا لطبيعة انتشار الداينة بشكل  املرتبة الثالثة وترمز إىل اجلنديندي)ميليا(: اجلدرجة -3
، ومعدنه خليط،  Marsكبري بني صفوف اجلنود الفرس والرومان، ورمزه الرتاب وكوكبه هو املريخ 

 الوصول هلذه املرحلة تعين إدراك األسرار ويصبح املريد جندايً من جنود اإلله، ويرتدي زايً بين اللون.
 الصدر.رموزه: كيس، خوذة، حربة، طبل، حزام، درع 

ومعدنه  Juppiterاملرتبة الرابعة هي األسد، يرافقه كوكب املشرتي سد)ليو(:األدرجة -4
، الشخشيخة، إكليل batillumالربونز، ورمزه النار، ويرتدي صاحبه زايً أرجواين اللون. رموزه:  

 الغار، الصواعق.
 فارس)بارسا(:الدرجة -5

                                                 
https://ency.3rabpedia.com/wiki/mithraism/#cite_ref-Beck_2006_27_28_44-

 نقالً عن :  0
 .38علي ترت نريوه يي ، مرجع سابق، ص (1)
 .81-80ص اانهيد حسني زاده، مرجع سابق، (2)
 الكريفوس: لعله من اللفظ الكوردي )كريف(، ويعين عند االيزيديني الصديق أو املؤمتن)الباحثة(. (3)

https://ency.3rabpedia.com/wiki/mithraism/#cite_ref-Beck_2006_27_28_44-0
https://ency.3rabpedia.com/wiki/mithraism/#cite_ref-Beck_2006_27_28_44-0
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يرتدي أصحاب هذه  ،ومعدنه هو الفضة Lunaاملرتبة اخلامسة يف امليثرائية، توافق كوكب القمر 
 نجل، القمر والنجوم، احلبال، كيس.امل املرتبة رداء ابللون الرمادي، رموزه:

املرتبة السادسة وتعين اهليول أو رسول الشمس،  رسول الشمس)هيليوس(:درجة -6
ومعدنه الذهب، يرتدي أصحاب هذه املرتبة رداء  وجنمة الصباح، Solisوتوافق كوكب الشمس 

 أمحر اللون، رموزه: الشعلة، صور إله الشمس هيليوس، السوط. 
املرتبة السابعة واألخرية وفيها يبلغ املريد أعلى مقام فيصري رمزا لإلله على له األب: اإلدرجة -7

األرض، حيث تنتهي ابحتاد املريد يف الداينة ابإلله األب الذي يرمز له يف الداينة امليثرائية بكوكب 
ي، رموزه: ابتريا، احللقة ، القلنسوة، عصا الراع ، ومعدنه املرافق له هو الرصاص. Saturnusزحل 

 .(1)ُعصابة الرأس ، رداء الكاهن، جوهرة مرصعة ابخليوط املعدنية
بـ)السر املقدس(، وميكن ألي فرد االنتماء هلا بشرط أن  للميثرائيةأدىن درجة لالنتماء وتعرف 

يُعتمد عليه يف حفظ السر، مث يتطور إىل متعبد دائم وخملص فينتقل إىل درجة )الغراب( اليت ترمز 
إىل ممات هذا املريد عن كل املعتقدات السابقة وانبعاثه كإنسان جديد، واستخدام كلمة الغراب 

، كذلك رمز الغراب إىل (2)رس القدمية بتعريض مواتهم للغرابن لنهشهارمبا استنبط من ممارسات الف
املندوب املخول حبمل جسم اإلنسان بعد املمات، وهذا يعين أن مرتبته فوق البشر، فكذلك يرى 

 امليثرائي نفسه أعلى مرتبة من اإلنسان العادي.
كواكب وتبدالهتا، وأتثريها كانت هذه التعاليم ُتشرح للمريد بطريقة سرية فيتعلم عن مواضع ال  

املباشر على األرض واالنسان، ابعتبارها ذات طاقة حيوية حىت ُعدت أرابابً خالدة، كانت املراتب 
األربعة األوىل سهلة التقدم الروحي ابلنسبة للمريد أو املبتدئ اجلديد، مث تزداد صعوبة مع املراتب 

املادة، وإيصاله إىل عامل االحتاد مع اإلله، عرب  يتم اصطفاء املريد من عامل الثالثة األخرية، حيث
دخوله من الباب األساسي ابب القمر)درجة الفارس(، مث التماهي مع قرص الشمس)اهليوىل أي 
درجة رسول الشمس(، عرب الضوء والشعاع الذي جيسد احلجاب، للوصول فيما بعد إىل الغاية أو 

                                                 
 .81-80اانهيد حسني زاده، مرجع سابق،  ص (1)
ما يزال الزرادشتيون يف اهلند ميارسون هذه الطقوس يف اهلند حيث يرتكون مواتهم يف العراء لنهشها من قبل الغرابن  (2)

 م(، مرجع سابق. 2009-5-9والطيور اجلارحة./ آمال عكيفي ، اتريخ اجلماعات السرية) 
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وكانت هذه املرحلة األخرية يف امليثرائية هي مرحلة املعىن األعظم ، أي االحتاد مع األب اإلله، 
 .(1)اخللود املطلق

تبدأ طقوس الدخول يف امليثرائية خبضوع املبتدئ إىل التطهر ابملاء اجلاري، وهذا يقتضي 
، (2)وجود شالل ماء أو نبع طبيعي أو صناعي إذا مل يتوفر الطبيعي كركن أساسي يف املعبد امليثرائي

اطور الروماين )كاراكاال( وهو من أشد معتنقي امليثرائية بناء العديد من أماكن ويعزى إىل االمرب 
سبع درجات إىل املعبد الذي صمم على هيئة كهف، فيطارده بعض الكهنة  ، مث يهبط(3)التعميد 

املتنكرين ُبلود حيواانت وحشية وعلى هيئة شياطني وُبميع األشكال اليت تثري الرعب يف نفسه، 
يه قبل نزول الكهف أن يصوم ثالثة أايم، يقوم الكاهن إبلقاء حماضرة عليه يبني له فيها ويتعني عل

املسؤوليات امللقاة على عاتقه، ومن بني تلك املسؤوليات ِقصر استخدام كلمة )أخ( على أتباع 
الطائفة فقط وقطع الروابط العائلية، وتكريس نفسه للقيام بواجباته على الوجه الصحيح كعابد 

يثرا، جتري هذه الطقوس وسط قرع الصنج والطبول مع رفع الستار عن متثال ميثرا الذي يظهر مل
فالثور ميثل الغرائز  على شكل رجل يرفع ثورا من ساقيه اخللفيتني، وٌيشرح له داللة رموز التمثال؛

فإن السر ميثرا يصل اإلنسان للتغلب على غرائزه، وعليه له واإلخصاب، وعن طريق االبتهال إىل اإل
على نفسه وعلى  ريد املبتدئيف داينة ميثرا يتلخص بضبط النفس واجلسد ألجل سيطرة امل

بعد املثول أمام متثال اإلله يتناول املبتدئ قلياًل من النبيذ بواسطة الصنجة اليت ، و (4)اآلخرين
الداخلي للمعبد أستعملت يف تلك املراسم، ويصحبه الكهنة الذين سيباركونه متقدمني حنو الصحن 

لتناول رغيف اخلبز، بينما يشاركه الركوع جمموعة من األعضاء على جانيب املقاعد احلجرية، ويتناول 
العضو قطعة من فتات خبز ايبس، كان قد مث تعريضه ألشعة الشمس المتصاص بعض خواصها، 

 .(5)وهبذا يكسب املرشح خواص الشمس نفسها بتناوله الفتات

 :) Mithraeum (آلثار امليثرائيةرابعًا:املعابد وا

                                                 
 م( ، مرجع سابق.2012-6-29لرومانية )سليمان مسري غامن، ميثرا وطقوس العبادة امليثرائية يف اإلمرباطورية ا (1)
 مرجع سابق. (،2013-12-16نبيل فياض، اتريخ امليثرائية ) (2)
 82( عبد العظيم رضائي، مرجع سابق ، ص3)
 78م ، ص1994أركون دارول ،اجلمعيات السرية بني األمس و اليوم ،ت:آسيا الطرحيي، بريوت(4)
 م(، مرجع سابق. 2009-0-9آمال عكيفي،اتريخ اجلماعات السرية،)(5)
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يطلق على املعبد امليثرائي اسم )ميثرايوم( أي املكان املكرس لعبادة اإلله ميثرا، جيتمع فيه 
أتباعه ملمارسة طقوسهم السرية، وإقامة حفالت العماد والقرابني، اتسمت الطقوس امليثرائية اليت 

مة، ما يعين أنه ال ميكن ممارسة الطقوس إال داخل كانت متارس داخل ااملعبد)امليثرامي( ابلسرية التا
 املعبد فقط.

 املعابد امليثرائية الشرقية :-1

كانت املعابد الكهفية الشرقية هي النموذج الذي أنشئت على هنجهه املعابد امليثرائية 
األوربيني ، إال أنه يف أوراب توجد معلومات مستفيضة وأحباث من ِقبل العلماء (1)الرومانية يف أوراب

حول املعابد الرومانية وما حتتويها من الرسوم والنقوش، لكن املعلومات يف الشرق قليلة جداً رغم 
أنه مهد امليثرائية األول إال أن الكتاابت حوهلا قليل وحمدود كثرياً، والكتب املنشورة يف إيران حول 

ء األوربيني خبصوص املعابد امليرتائية يف امليرتائية اندرة وال تتضمن إال املعلومات املأخوذة عن العلما
أوراب مع معلومات نظرية مقتبسة من )اآلفستا(، أو بعض املصادر األخرى اليت ال تتضمن أي 

 .(2)معلومات عن املعابد واآلاثر امليرتائية الكثرية فيها
يا الصغرى لقد أظهرت االكتشافات األثرية مؤخراً عدداً من املعابد امليثرائية يف اليوانن وآس

، (3)األثرية على الفرات )دروا أوربوس(ومنها املعبد املكتشف يف مدينة  وكردستان العراق وسوراي،
وكذلك آالف القطع امليثرائية املوجودة يف كوردستان، وهناك الكثري من أماكن العبادة والصوامع 

املعابد املوجودة يف املناطق تُعرف أبمساء قدريسني وصوفيني، هي ابألصل معابد ميثرائية، خاصةً تلك 
اجلبلية والقريبة من الكهوف وينابيع املياه، ذلك أن ميثرا/ مهر كان رأس آهله الكرد قاطبة هو)مهر( 

                                                 
 .14( عبد الرقيب يوسف، مرجع سابق ، ص1)
(تكللت جهود العامل األثري عبد الرقيب يوسف )مستشار شؤون اآلاثر والرتاث احلضاري الكردي يف رائسة حكومة اقليم 2)

( املختص بشؤون اآلاثر والرتاث والتاريخ ISAOيساو كوردستان( ابلتعاون مع املعهد اآلفروآسيوي اإليطايل )إ
واللغة. يف الكشف عن آالف القطع امليثرائية يف كوردستان، وتصوير ما يزيد عن مخسني ألف صورة فوتوغرافية وحوايل  

م  بعنوان )محاية 2008شباط  14صفحة( يف 81مخسمائة ساعة فيديو، قدم إىل اليونسكو فرع العراق  تقريراً من )
 .7-4آاثر عقرة وآاثر سفوح سلسلتها وتسجيلها يف قائمة الرتاث العاملي( /عبد الرقيب يوسف، مرجع سابق، ص

ق.م. مبحاذاة الضفة اليمىن للفرات، وحتمل مزيج من حضارات السلوقيني والبابليني والفرس والتدمريني،  300( بنيت عام 3)
 235هلة والعديد من الرسوم اجلدارية ولوحات ترقى إىل عام معبداً لآل 16م. واكتشف فيها 1920مت اكتشافهاعام 

 م .
http://thawra.sy/_print_veiw.asp?FileName=106007083520130706154705 

http://thawra.sy/_print_veiw.asp?FileName=106007083520130706154705
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ق م ( عبادة 385-404. يف العهد أحيا امللك اهلخمانشي)اردشري بن داريوش الثاين (1)احملبوب
وأمر بصنع أشباه الصور وأشباه التماثيل الدينية ميثرا وآانهيتا جنباً إىل جنب مع عبادة آهورامزدا، 

م( فقد انتشرت عبادة ميثرا وآانهيتا 227 -ق.م  129ويف عهد االشكانيني) .(2)مليثرا وآانهيتا
جنبًا إىل جنب بصورة واسعة جدًا يف أحناء اإلمرباطورية اإلشكانية، وخباصة يف كوردستان وحول 

، (3)عتبار)أن هنر الفرات يف ميزوبواتميا هو مهد الدين امليثرائي(هنر الفرات، مما دعى "ورمازرن" إىل ا
وحبسب ما ذكر )دايكونوف( فإن األشكانيني اآلريني كانوا أقرابء امليديني )الكورد( من انحية 

وكانوا على الدين امليثرائي وتعود إليهم هذه اآلاثر الكثرية اليت اكتشفت، وكان  (4)العرق واللغة
ح ديين وازدهار عمراين، فبنيت املدن وُعمرت األحياء اخلربة واملندثرة، وخلفت عهدهم عهد تسام

. وكانت (5)آاثرًا يف كوردستان ال تعد وال حتصى، وحنتت اآلالف من الكهوف يف القرى واملدن
ملة السمة املميزة جملموعة التماثيل امليثرائية والصور اليت عثر عليها أهنا أشباه متاثيل وليست متاثيل كا

وال دقيقة التفاصيل، وتبدو هذه مسة عامة يف اآلاثر امليثرائية اليت انتشرت بصورة واسعة يف عهد 
سار النحت األشكاين على نفس منط  األشكانيني الذين نشروا الدين امليثرائي يف كردستان، حيث 

الرابع ق.م يف األسلوب اهلخمانشي، كما أشار لذلك املؤرخ البابلي الكاهن )بريوسوس( يف القرن 
. ويعلل عامل اآلاثر اإليراين "سيف هللا كامبخش" أن األشكانني اعتربوا )جمازاً( أن أردشري (6)تدويناته

                                                 
 .12-8( توفيق وهيب، مرجع سابق، ص1)

Jonas Bjornebye,The cult of Mithras in the Mithraic,Unv.of Bergen, 
Norway2007,pp.25-55.                                 

اختذ هذا األسلوب من فكرة أن اإلله غري قابل للرؤية من ِقبل البشر،وكانت هذه الفكرة موجودة عند امليثرائيني والزردشتني ( 2)
ألسلوب الديين والفين على صور احليواانت وبعض مظاهر الطبيعة وهي رموز ميثرائية، أيضاً، كذلك اشتمل هذا ا

وحتتفظ كوردستان ابآلالف من املنحواتت احلجرية الضخمة املنحوتة بشكل ميثرائي شرقي جتريدي، ولألسف مل ينتبه 
 .12هلا السكان احملليون وغري ذوي االختصاص./عبد الرقيب يوسف، مرجع سابق، ص

 .45مارتن ورمازرن، ، مرجع سابق ، ص( 3)
 .48ه.ش،  ص1351( م.أ. دايكونوف، اشكانيان، ت: كرمي كشاورز، انتشارات بيام 4)
( كان االشكانيون مهرة يف فن العمارة وحنت الكهوف مثل "حصن كيفا" و"زاخو" ومدينة "فنك"، والعديد من املعسكرات 5)

كوردوئني( املمتد من )بواتن( يف جزيرة عمر حىت ما   -قليم )كوردونوالتحصينات واألسوار فوق اجلبال خاصة يف إ
وراء )دايربكر(، أعطت الدولة اإلشكانية ملعسكراهتا الصفة الدينية امليثرائية، حيث حنتت أحجار املعسكرات على 

 .11شكل متاثيل لرموز ميثرا حىت تشملها رعايته ومحايته./ عبد الرقيب يوسف، مرجع سابق، ص
وسوس" كاهن وفلكي ومؤرخ اببلي كلدي، عاصر عهد االسكندر املقدوين، طالع الواثئق القدمية لبالده، فقدت أهم ("بري 6)

، حضارة مصر والعراق، بريوت م، 1989مؤلفاته "البابليات" وحفظت بعضها املصادر اليواننية./ برهان الدين دلور
 .235ص
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هو جدهم، وبنوا املعابد لإلهلة آانهيتا يف سفوح زاكروس، حبيث كان احملراب يقع وسط أربع ممرات 
  (1)وبناء مربع الشكل

اسانيون األوائل وحىت عهد )نرسي بن سابور األول الس امللوكيف العهد الساساين كان  
م( يثبتون نقوشهم على الصخور احمليطة مبدينة برسوبوليس )قرب شيزار(، ويف نقش 294-304

"رستم" يظهر صورة امللك نرسي يتسلم اخلامت ذا األشرطة الذهبية رمز امللكية من يد إهلة أنثى، 
 الثاين وخلفاؤه فقد اختاروا لتخليد عهودهم جهة يف ميداي أما امللك أردشري ، لعلها اإلهلة "آانهيتا"

 القدمية أكثر قراًب من العاصمة.
 اآلثار امليثرائية يف إيران ومنها:

هو معبد قدمي تتدفق فيه الينابيع الغزيرة من جوانب اجلبل الذي حنت  معبد طاق البستان: -
اإلهلة أانهيا، وقرب هذا البناء على اليسار  ابملعاول، ولعله كان خاًصا يف األزمنة املزدية بعبادة

نقش على الصخور ميثل منظر تنصيب أردشري الثاين، على ميني امللك وقف اإلله )أوهرمزد(، 
وخلفه وقف إله آخر يشبهه يف لباسه، ويتميز ابألنوار الساطعة حول رأسه، ممسكًا يف يده 

يون يعتقدون أنه زردشت، واحلقيقة أنه اليمىن أبغصان نبات )الربمُسن( املقدسة، وكان الربس
رسم لإلله ميثرا، الذي يظهر أيضاً يف عدد من اآلاثر األخرى ومنها األثر املعروف ابسم )أثر 

 .(2)أنطاكيه اجلنائزي(، وكذلك النقود الزردشتية مللوك )توروشكا( مرسوما فوق ورقة اللوتس
مبحافظة "هرمزغان" جنوب ايران، وأتسس يقع على الضفة الشمالية لنهر مهران  معبد سيبه: -

ألف سنة قبل امليالد، على تلة مرتفعة حتيط هبا واحات النخيل، وعلى مقربة منه يقع محام 
سيبه وقلعة بنيت يف العصر الساساين، مبىن مربع الشكل، يقال إن قوماً من اجملوس جاؤوا من 

البنيان وحفروا اآلابر وبنوا القالع أرمينيا إىل هضبة جبال الناخ واستوطنوا سهوهلا وشيدوا 
  .(3)واحلمامات واملعابد واحلصون

                                                 
 .194-192، صهـ.ش ۱۳۷۹ققنوس،  ، هتران،( سيف هللا كامبخش، آاثر اترخيی ايران1)
( طاق البستان تبعد فرسخ من مشايل شرق كرمنشاه، على طريق القوافل القدمية بني بغداد ومهدان، حيث ترك امللوك منذ 2)

 . 244-241كريستنسن، املرجع السابق، صأقدم العصور آاثرهم، ويسميه هرتسفيلد )ابب آسيا(./  
 Kookherd, an Islamic Districtحممد كوخردي حممداين، ُكوِخرد َحاِضرَة ِاسالِميةَ َعلي ِضفاِف هَنر ِمهران ( 3)

on the bank of Mehran River م.1997( الطبعة الثالثة ،دىب: سنة 
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 اآلثار امليثرائية يف كردستان ومنها:
تعد منوذجاً للمدن امليثرائية، وكانت حماطة بسور خارجي، وآخر داخلي  مدينة احلضر: 

املدينة وخصص لعبادة له أربعة أبواب متتاز مبناعتها، يقوم املعبد الكبري حول بئر ماء يف وسط 
اإلله الشمس واآلهلة السبعة، وعبادة اإلهلة "اانهيتا" ربة املاء، وتكثر فيها القبور الربجية، ويرمز 

 .(1)لإلله ميثرا فيها بنسر ابسطاً جناحيه ابعتباره اإلله الرئيس للمدينة

 حتمل أمناطاً خمتلفة، تتسم كردستان بتعدد وجود املعابد امليثرائية، واليت املعابد امليثرائية: -
وال خيتلف خمطط هذه املعابد عن مثيلتها يف أوراب بل تعترب هي النموذج الذي بنيت عليه 
املعابد امليثرائية األوربية، حيث حتتوي على قاعة غالباً مستطيلة يف هنايتها حمراب، ويف بعضها 

ري على نسقه املعابد، وكان يكون حمراابن لإلهلني "ميثرا وآانهيتا"، وليس هناك اجتاه حمدد تس
أول معبد ميرتائي قد اكتشف يف بلدة "روها" الكردية ويعود اتريخ بنائه حسب تقدير علماء 
اآلاثر إىل األلف التاسع ق.م، ومعبد اللش االيزيدي امليثرائي واملوجود مبنطقة الشيخان، 

 :(2)ردستانوسيكون احلديث عنه بشكل منفرد،ومن أنواع املعابد امليثرائية يف كو 
تتميز املعاببد امليثرائية يف كوردستان بوجوب وجود نبع ماء داخلها أو ابلقرب منها، كاملعبد 
الكهفي املكتشف يف "حرير"، ويف "عقرا" ومكان الصالة عبارة عن قاعة يف هنايتها حمراابن 
ويف طرفيها مقعد حجري)دكة( مل يتم تشخيصها بسبب وجود األترية فيها، واملعبد عبارة عن  

ف مظلم جيري بداخله نبع ماء عذب، كان املثرائيون يستخدمونه وقت التعميد والتقديس كه
)انتقلت هذه العادة إىل الزردشتيني(، وحني يقومون بذبح الثور الربي )گاابغ(، ويشعلون يف 

                                                 
كانون أول   18 م/1951تشرين أول  17( توفيق وهيب، آاثر مدينة احلضر، جملة األخبار اللندنية املصورة األعداد: 1)

. / نتائج التقنيات األثرية يف مدينة احلضر، 9-6م ./ توفيق وهيب، مرجع سابق، ص1954كانون أول   25م / 1954
 .36م. / دراسة يف التاريخ وآاثره، جملة مجعية املؤرخني اآلاثريني يف العراق، العدد 1952جملة سومر لعام 

هـ.ش./ عبد الرقيب يوسف، مرجع سابق، 1380ت: هاشم رضی، هتران( فرانس كومن، آيني پر رمز وراز ميرتايی، 2)
 .16ص.
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املعبد فتائل النور الزيتية "چقلتو" وقت األعياد واملناسبات الدينية، ويف ليلة كل أربعاء، وهناك 
 -العديد من الكهوف يف معبد اللش االيزيدي:

يـَُقسم )داري مهر( إىل عدد من األماكن الشبيهة ابلدكات، وتسمى  معابد )داري مهر(: -
)په رستكا( مكان العبادة، تفصل كاًل منها عن األخرى ساقية، وهو املكان املعد  للوالئم 

لسواقي واملناضد احلجرية اليت كانت توضع امليثرائية، وأماكن جلوس املصلني الثالثة من اليمني وا
عليها مواد الوليمة وتوجد يف اجلانب األيسر ثالث مناضد حجرية على األوسط حفرة دينية 
صغرية، ويف اجلانب األسفل منضدة منفردة حيتمل أهنا كرسي جللوس الكاهن، ويقع املعبد 

 . (1)الرئيسي أسفل )داري مهر(

                                                 
م، 1969./ ي.س. درور،الصابئة املندائيون، ت:غضبان الرومي، بغداد 26( عبد الرقيب يوسف، مرجع سابق، ص1)

 .14ص
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يتميز أبربعة حماريب وأربعة أعمدة وأربعة أبواب  األربعة: ذو األبواب )چارتاق(معبد  -
)شگفتا چارستون( موجود يف مدينة دهوك، وهو أحد املعابد اهلامة مليثرا وآانهيتا حيتوي على 
رموزمها معاً، ومياثل معابد أورواب يف دكتيه الشرقية والغربية، ظهر ألول مرة يف العهد اإلمخيين، 

معبد مكشوف ومعبد كهف، وبينهما نفق منحوت يف الصخر، مت وهو عبارة عن معبدين: 
 ..(1)م1982اكتشافه يف األول من نيسان لعام 

شيد من احلجر واجلص، حمرابه يشبه  :)شگفتا زيندان(معبد )بازيان(، ومعبد النسر -
معبد كهف چارستون له أربعة أبواب، ما يؤيد أنه معبد ميثرائي، وكان خيص اإلهلة آانهيتا، 

 .(2)ويقع ضمن أحد معسكرات الفرثيني االشكانيني
وهم ثالثة معابد يف موقع جغرايف واحد، على  معابد )زينده خور(الشمس الساطعة: -

كم من شرق مدينة دهوك بكوردستان   45قمة جبلية يف انحية بلدة )ابعدرى( اليت تبعد حنو 
غرار املعابد امليثرائية األوربية، وتضم العراق، ويعود عمرها إىل األلف الرابع عشر ق.م،وهي على 

 .(3)العديد من الكهوف امليثرائية

منها منوذج القاعدة األسطوانية لوضع النار املقدسة،  أماكن صخرية مكشوفة: -
وعشرات احلفر للمشاعل والبخور واملاء والشراب املقدس والنذور، واحملراب املكشوف يف عقرا 

 .(4))آانهيتا(اليت عبدت مع ميثراوأمامه بِركه ختص اإلهلة 

                                                 
 .38( عبد الرقيب يوسف، املعابد امليثرائية، ص1)
 .40-39( داوود مراد ختاري، مرجع سابق، ص2)
. نشر 6/2009 /22أعلن عن الكتشافها د. حسن امحد قاسم  مدير آاثر حمافظة دهوك يف مؤمتر صحفي بتاريخ ( 3)

 .1/7/2017التقرير يف صحيفة موقع هكارنت، مت االطالع عليه بتاريخ 
 http://hekar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=3050 

( منها:حمراب يف سلسلة جبال جنوب زاخو، يعتليه هالل من اجلص ووسطه قرص الشمس حمفوراً ومطلي ابجلص/ حمراب 4)
آخر يتوسطه صورة طائر)العقاب( من رموز ميثرا/ حمراب يف قرية )قشغر( يف سلسلة اجلبل األبيض هتبط منه ست 

م/)دير كلبا( يف وادي القيامة أبتروش./ عبد 7وآاثر ميثرائية منها)دير مار يعقوب( شيده إيشوعياب قدرجات طويلة/ 
 .25-19الرقيب يوسف، مرجع سابق، ص

http://hekar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=3050
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هي سبع درجات وهلا مصاطب وحماريب وتزينات  الزفورات الصخرية املتدرجة:-
معمارية من ثالث جهات ابإلضافة إىل احلفر الدينية وتطل على )شارع مقدس( مستقيم 

 .(1)منحوت يف الصخر

 الكهوف واملغارات:-

الثلث األسفل من تل )قلعة دولت اير(، القسم عبارة عن كهف حمفور يف  )مه رگه(:كهف -
األمامي هو اإليوان، فيه دكة معلقة، عليها ثالث حفر دينية وخارج الكهف تلتقي شبكة من 

 .(2)الطرق السرية حتت األرض
يقع  يف قرية حبزاين مقابل مزار الشيخ مند  كهف )سي ده ره( ذو الفتحات الثالثة:-

لذي حيمل رتبة رسول الشمس، يلقي فيه احملاضرات النورانيه الشمساين، كان خمصصًا للبري ا
وعلم الباطن والفلك، ويف خارج الكهف أربعة أعمده إشارة اىل أقانيم ميثرا األربعة، إضافة 

 . (3)لعني ماء أسفل الوادي إلقامة الطقوس
الَدرج ال نستطيع حصرها من كثرهتا ومنها:   :رموز املعابد امليثرائية يف كردستان -

الرمزي للمعابد، التماثيل الكبرية، رؤوس احليواانت، ومغارة قرب صخرة القساوسة، صورة 
 (4)القربان احملفوران يف الكهف

معبد)شگفتا زيندان( يف بلدة عقره، معبد كهفي يف قرية  معابد آهرمين يف كردستان: -
 .(5))ُبيل(/ معبد يف قرية بريا يف كوردستان

   املعابد امليثرائية الغربية: -2

اقتبست الطرز املعمارية للمعابد امليرتائية يف أورواب من طرز املعابد الكهفية يف الشرق ويف 
كردستان خاصة، فكان يتم اختيار املعبد امليثرائي حسب تصوراهتم عن انطباع صورة بزوغ الشمس 

مس ميثرا خيلق ويغرق خلف اجلبال عرب من انحية اجلبال وغروهبا خلف اجلبال، تعين أن إله الش
                                                 

 .35. /عبد الرقيب يوسف،مرجع سابق، ص144( عرفت ابسم )دو دور( عند األسقف توما املرجي، كتاب الرؤساء، ص1)
 .45-40ص(عبد الرقيب يوسف، مرجع سابق، 2)
 . 2017-7-22( سليمان دخيل أبو كاشاخ، زايرة ميدانية لكهف سي ده ره  منشورة بتاريخ 3)
 .178 /54/67 /47(عبد الرقيب يوسف، مرجع سابق، ص4)
 .175-174عبد الرقيب يوسف، مرجع سابق، ص(5)
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عملية الشروق والغروب يف كل يوم على حد قول األسطورة، لذلك وجب بناء معبده شبيهاً هبذه 
الصورة، فاستخدموا الكهوف الطبيعية ويف حال تعذر وجودها، كان يلجؤون إىل بناء كهف صناعي 

ون بعيدة عن الشمس والضوء، فيكون حبفره يف اجلبل أو يقيموا غرفًا حتت االرض، بشرط أن تك
الكهف بال نوافذ وغارق يف الظالم، وعلى سقف الكهف كانت ترسم مناظر للقبة السماوية مبا 

، وجيب أن يكون املعبد ابلقرب من (1)حتمل من عناصر فلكية، وحنت للدرج الكهنويت الرمزي
 .(2)اهليكلالينابيع واجلداول الطبيعية أو الصناعية ويتم دمج احلوض يف 

كان املعبد عبارة عن قاعة واحدة مستطيلة، على جانبيها مصطبة طويلة جللوس املصلني،   
ويف هنايتها حمراب على هيئة طاق، وحتته منصة صغرية توضع عليها النار املقدسة يف املراسم 

زين وإعداد ، أحياانً يكون هناك غرفة استقبال قبل الدخول إىل املدخل، وغرف أخرى للتخ(3)الدينية
الطعام، وكذلك غرف الطعام املقابلة تكون فوق األرض يف حرم املعبد، يقع املذبح يف آخر املعبد 

كان   وأسفل أيقونة )الرتوكتوي( أي ميثرا والثور، وكانت هذه الغرف شائعة االستخدام يف األعياد،
ضحيات اليت تُعرض على املذبح املعبد بنظرهم منزالً لإلله، والغرض منه أن يكون قادراً على رؤية األ

يف الفناء، من خالل األبواب املفتوحة والرواق املمتد، حبيث يستطيع املبتدئون من ُعباده الوصول 
 .(4)إليه

املعبد امليثرائي صغري احلجم نسبياً ابملقارنة مبثيله يف الدايانت األخرى، فكان ال يتسع إال 
رجالً،  40رجالً، واندراً ما كانت يتسع ألكثر من  30-15يرتاوح بني   لعدد قليل من املؤمنني

وكانوا يفضلون إنشاء معابد جديدة صغرية، بداًل عن توسيع املعابد املوجودة ابلفعل، ويكون غري 
، متيل امليثرائية إىل أن تكون مقتصرة على عائالت معينة، أو فئات بعينها، (5)مميز يف شكله اخلارجي

                                                 
 وما بعدها. 80أركون دارول ،مرجع سابق، ص (1)

(2)Clauss, Manfred, Mithras: Kult und Mysterien, München: Beck ،1990 ،
p.102. 

 .14( عبد الرقيب يوسف،مرجع سابق، ص3)
 . نقالً عن:493ص /355قاموس اكسفورد لالسطورة الكالسيكية والدين ، ص (4)

https ://ency.3rabpedia.com/wiki/mithraism/#cite_note-77 
(5)Clauss, Manfred, Mithras: Kult und Mysterien, München: Beck ،199, 

pp.26-27. 

https://ency.3rabpedia.com/wiki/mithraism/#cite_note-77
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كان انتشار املعابد امليثرائية يتناسب . و (1)اعاهتم إبقامة مأدبة مشرتكة هلموغالبا ما كانت تنتهي اجتم
طردايً مع أماكن انتشار الداينة نفسها، فشاع إنشاء املعابد أبعداد وفرية يف روما، بينما كانت أقل 

 .(2)شيوًعا يف اليوانن ومصر وسوراي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)Jonas Bjornebye,The cult of Mithras in the Mithraic,Unv.of Bergen, 

Norway2007,p55. 
 .165-160./ ص88(عبد الرقيب يوسف، مرجع سابق، ص2)
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 متهيد

 "صلااليزيدية "التسمية واأل

 ن:ون امليثرائيون الشمسانيواهلندوآري-أ

ُعرفت عبادة الشمس قدمياً بني الشعوب، ومنهم من ابلغ يف تقديسها وعبادهتا، كالقبائل 
الفرع الغريب منهم حنو أوراب، ظلت تلك العبادة اهلندوأوربية اليت أعلتها كإله أعلى هلا، وبعد ارحتال 

قائمة بني الفرع الشرقي أي القبائل اهلندوآرية القدمية اليت سكنت غرب آسيا واهلضبة االيرانية)ما 
، وكان إهلهم األكرب واألعلى للكون (1)يشكل جبال زاكروس وطوروس( قبل األلف الثالث ق.م.

وي(، والذي اشتق امسه من صفاته، من اجلذر السنسكريين كله هو)دايووس بيرت/اإلله األب السما
وجسدوا مظاهر الطبيعة)الديوات( حوهلم يف  ،(2)وتعين املشع واللماع املضيئ "Deevs"ديفيس 

أدىن منه، ومساعدين له، وقسموها بني آهلة ملظاهر اخلري)آهورات( وأخرى ملظاهر صورة آهلة 
 .(3)اخللود)اهلوما/السوما(، وعبادة روح األجداد واألبطالالشر)آسورات(، إضافة لعبادهتم لنبات 

كان اإلله)دايووس بيرت( يعتين بصفة خاصة بشؤون السماء بقبتها وأفالكها وأجرامها، 
وكانت الشمس هي صورته وانعكاس نوره، وهي ِقبلتهم اليت يتوجهون إليها عند ممارسة طقوسهم، 

يتشابه مع ما تصفه أانشيد إخناتون إبله كلير القدرة فكان قرص الشمس عندهم رمزاً لإلله الذي 
. واستطاعوا هبذا أن يصلوا مبكرًا إىل مرحلة من الوحدانية، ومع (4)يتجاوز كل احلدود والصفات

انتشار القبائل اهلندوآرية ألماكن متباينة، بدأ اسم اإلله )دايووس بيرت( خيبو شيئاً فشيئاً، وبرز مكانه 
ي محل كل خصائصه وأدواره، فكان على رأس اآلهورات لكال الفرعني اهلندي اإلله )فاروان( الذ

واإليراين، وبعد اإلنقسام بينهما، احتفظ به اهلنود، بينما عرفه اإليرانيون ابسم)مزدا/يزدان( واعتربوه 

                                                 
 .24-23م ، ص1998معرفة حقيقة الداينة االيزيدية، أملانيا (خليل جندي، حنو 1)
مهرداد مهرين، فلسفة يف اليواننية/  جوبيرت يف الالتينية./  Zeusزيوس  /Divasيف السنسكريتية Deevs(ديفيس 2)

 .203م، ص2003الشرق، ت: حممود عالوي،اجمللس األعلى للثقافة 
 .41-39م، ص2006، السليمانية1ق صاحل، ج(توفيق وهيب، اآلاثر الكاملة، اعداد: رفي3)
 .240م. ص1996، القاهرة 2( جيمس هنري بريستد، اتريخ مصر منذ أقدم العصور، ط4)
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روان( األهورا األكرب وإله العامل أمجع، ويتفق معظم العلماء أن )مزدا/يزدان/ئيزدان( هو نفسه اإلله)فا
 . (1)األعظم

أما عبادة اإلله )ميثرا( فقد كانت شائعة منذ عهد الوحدة اهلندوأوربية حيث عبدته تلك 
القبائل، وكان قامسًا إهليًا مشرتكًا لديهم، حبيث َمثل الوجه اآلخر لإلله األعلى لديهم، وكورن ميثرا 

ميثرا(، وكذلك كورن ميثرا ثنائياً -روانمع فاروان ثنائيا إهليًا فيداًي عرف عند قدامى اهلنود ابسم )فا
ميثرا(، كانت الشمس هي -إهلياً مع آهورا)الذي أصبح عند زرادشت آهورامزدا( وعرف ابسم)آهورا

، الذين انضموا يف هجراهتم إىل شعوب جبال (2)جَتلي صورة ميثرا اليت صوره هبا اهلندوآريني القدماء
خالقاً للكون ومجيع خملوقاته، وإهلاً للضياء والنور والشمس،  ، فاعتربه امليتانيون(3)زاكروس)سوابرتوم(

حامياً للخري والفضيلة، وراعياً ملظاهر احلياة يف املراعي الواسعة،والنبات واحليوان وألتباعه من البشر، 
وحماراًب جسورًا ضد الشر وكائناته،وعدوًا للكاذبني وخمالفي العهود واملواثيق، فكان يثيب املؤمن 

ب املذنب، وهو املخلرص الذي ينتظره أتباعه، وقد صوروه كقرص يدور يف السماء ُبناحني، ويعاق
، وهكذا كانت عبادة الشمس امليثرائية الدين املشرتك (4)وعرف لديهم ولدى الفرس بكنيته )النور(

 .(5)لشعوب جبال زاكروس القدماء والقبائل اهلندوآرية الوافدة ضمن أصوهلم املشرتكة

 اليزيديني وتسميتهم: ب. أصل ا

أحفاد شعوب اجلبل )سورابرتوم(الذين  االيزيديون جزء أصيل من الشعب الكوردي، وهم
، وبناء على ما أظهرته (6)كورنوا مع القبائل اهلندوآرية جذور الشعب الكردي املوجود حالياً 

                                                 
 .19( ارثر كريستنسن، مرجع سابق ، ص1)
 .8( علي ترت نريوه ىي، مرجع سابق، ص2)
شيني/ العيالميني/ انيري/ خالدي وسوابرتو(، (السوابرتيوم هم شعوب جبال زاكروس )اللوليني/ الكوتيني/ امليتانيني/ الكي3)

اطلقه عليهم السومريون وعنوا به)الشماليني(، سكنوا غرب جبال زاكروس وبالد عيالم شرقا إىل منابع هنر اخلابور، 
وتل حلف وجبلة البيضا غراب، وأرمينيا واالانضول مشاال، وداير بكر إىل اخلط الواصل بني داييل وجبل سنجار جنواب./ 

 .77/472./ طه ابقر، مرجع سابق، ص58مد أمني زكي، مرجع سابق ، صحم
 . 69، هامش  686ص م،2005اربيل ، 2(مجال رشيد أمحد، ظهور الكورد يف التاريخ، ج4)
 .25م، ص1984./ مجال رشيد أمحد، دراسات كردية يف بالد سوابرتو، بغداد 78(سامي سعيد األمحد، مرجع سابق،ص5)
، بغداد 1، ع1مينورسكي، االكراد احفاد امليديني، ت: كمال مظهر امحد، جملة اجملمع العلمي الكردي، جملد( فالدميري 6)

م، 1987/ نفس املؤلف، األكراد مالحظات وانطباعات، ت: معروف خزنه دار، بريوت 563-560، ص1973
ق وهيب، مرجع ./ توفي97، ص1./ طه ابقر، مرجع سابق،ج69./ حممد أمني زكي، مصدر سابق، ص138ص

 .35-14، ص1سابق، ج
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االكتشفات األثرية احلديثة، والدراسات اللغوية املقارنة اليت قدمها العامل الروسي "صلوات 
كولياموف" فإن االيزيدية هي الداينة األصلية هلذه الشعوب اجلبلية والقبائل اهلندوآرية الذين عبدوا 

رمانج الذين الشمس وقدسوها، فمن بني شعوب سوابرتوم العليا، وحتديدا من الكوتيني الكورد الك
سكنوا مرتفعات زاكروس قبل األلف الثالث ق.م خرجت من قبيلة كااتين، طبقة رجال الدين 

( الذين اهتموا ابلعبادة الشمسانية هلذه القبائل، واملتواجدون حىت اآلن بنفس Pirالُكهان)بريان 
)قبائل أومان  ، وقد ُعرف الكوتيون الكورد ابسم(1)أمسائهم ووظائفهم بني أحفادهم االيزيديني

، وجاء ذكرهم أيضًا يف (3)، وذكرهتم النصوص امليتانية يف القرن الرابع عشر قبل امليالد(2)ماندا(
وثيقة األخبار البابلية يف القرن السابع قبل امليالد، واليت ذُكر فيها ملك امليديني ابسم ملك )األومان 

شوريون أيضاً يطلقوهنا على امليدين، مما يؤكد ، وكان اآل(4)وتعين ابألكدية )اجلموع الغفرية( ماندا(
على أن امليديني والكوتيني والقبائل الشمالية اليت سكنت جبال كردستان، محلت أصواًل مشرتكة، 

، وكانت داينتهم (5)واندجموا يف ظل اململكة امليدية، ضمن تكوين قومي واحد هو الشعب الكردي
 . (6)امليثرائيةهي الداينة اآلرية االيزيدية الشمسانية 

وعليه فإن املعتقد االيزيدي حسب ما يذكر اللغوي"مسعود حممد" أسبق من املعتقد   
الفيدي واآلفسيت، ألهنم من بقااي أقدم اجملموعات الساكنة يف املناطق اليت سكنها القسم اهلندوإيراين، 

                                                 
( هم أسالف االيزيديني، وكانوا احلصادون املقدسون الذين حيملون قرابن القمح أضحية ملذبح gotani(قبيلة )كااتين 1)

(، وقد اشتهروا ابلزراعة وتدجني الغنم Katiالرب، واشتقت لفظة )كااتين( من اإلسم اهلندوأوريب القدمي للقمح )
ق.م، وتوارثوا النظام الطبقي اهلندوآري، الذي قسم  2ق.م، ودجنوا الثور الربي يف األلف  8يف األلف والقمح الربي 

جمتمعهم لثالث طبقات: الكهان)البريان(/ امللوك)الشيوخ(/ العامة)املريد/املاراينو(، ووصفهم "هريودوت" ابحملاربني 
 .425 /411 /12مرجع سابق، ص املانويني الشهريين يف اجليش امليتاين./ صلوات كولياموف،

( اومان ماندا "ساللة مانو" وهو جد البشرية يف ميثولوجيا الشعوب اهلندوآرية، ويتطابق مع اسم أكرب القبائل الكوردية 2)
"كورماندجي" أسالف االيزيديني، وقد أسسوا مملكة "ماان" القدمية يف جبال زاگروس، اليت اسقطت امرباطورية سومر 

 .23/411-13موف، مرجع سابق، صوأكد./ كوليا
 .26-25( مجال رشيد أمحد، دراسات كردية، مرجع سابق، ص3)
ق.م(  وامللك امليدي )كي أخسار( ضد اآلشوريني./ حياة ابراهيم  612( وثيقة حتالف بني امللك البابلي )نبو بالصر4)

 .49م، ص1980ق.م، جامعة بغداد، قسم اآلاثر562-604حممد، نبوخذ نصر الثاين 
، 2011ق.م(، دمشق539-626./ هديب غزالة، الدولة البابلية احلديثة)83( ديكانوف، ميداي، مرجع سابق، ص5)

 . 187، ص2011./امحد حممود اخلليل، مملكة ميداي، اربيل 63ص
م، 2006./ أمحد مال خليل، من آذربيجان إىل اللش، اربيل192-191( امحد حممود اخلليل، املرجع السابق، ص6)

 .91-88ص
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ما قبل الزردشتية، لكان مبعىن أهنم من أقدم األقوام الكوردية، ولو متكنوا من االحتفاظ بعقائد 
. وكما يذكر "عبد القادر مارونسي" إن معرفة (1)معتقدهم أمنوذًجا جلميع الشعوب اهلندوأوروبية

املعتقد االيزيدي تتيح التعرف جلميع جوانب حياة الكرد قبل اإلسالم، ألهنا احللقة املفقودة من 
داينة "مزديسنا" هي نفسها الداينة االيزيدية اتريخ الكرد، والداينة اليت كانت منتشرة بينهم، كانت 

قبل أتثري األداين السماوية عليها، والدايانت األخرى املنتشرة يف منطقة كوردستان كانت خاضعة 
 .(2)للمزديسنية اليت انتشرت ابنتشار البشرية يف املرحلة الثالثة بزمن نوح)ع(

لديين الذي كان قائماً يف اجملتمعات احتفظ اجملتمع االيزيدي ابلنظام الطبقي االجتماعي وا
اهلندوأوربية القدمية، لذلك كان االيزيديون وداينتهم صورة دقيقة عن هذا اجملتمع، ومجيع ما يتعلق 

، وقد أثبت العلماء أن مجيع (3)هبم من معتقدات وطقوس تدل على أن داينتهم مشسانية ميثرائية
 .(4)ايزيديني )ازديني( مشسينيالكرد قبل دخول اإلسالم إىل مناطقهم، كانوا 

 
 

 ماء الذين قالوا مبيثرائية االيزيدية:علال -
يذكر االيزيديون أهنم ُعرفوا قدمياً ابملهرانيني الشمسانيني، وُعرفت املنطقة اليت يعيشون هبا ابسم      

وبني ، وكانت هلم تسميات خمتلفة على مر العصور، (5))مه رگه هـ( وتعين أرض الشمس ميهر/ميثرا
األمم حوهلم، إال أهنا تتفق مجيعاً وتسمية الشمس املقدسة لديهم، وتعين مجيعها)الشمسانيني/ من 

. لقد ظهرت معتقداهتم مع ظهور القبائل اهلندوأوربية يف جبال زاكروس، (6)كانت الشمس ِقبلتهم(
                                                 

م./ خدر سليمان وسعدهللا 1986، بغداد6( مسعود حممد، ريشةية ك لة ريشايل زمانةكة مان، جملة نووسةري كورد، ع 1)
 .23./ نقالً عن: خليل جندي، مرجع سابق، ص11م، ص1988شيخاين، شيخان وشيخان به كي، بغداد 

 .72م، ص2000، دهوك13( عبد القادر مارونسي، جملة اللش، ع2)
 .21م، ص2003الدين ابقسري، مه ر گه هـ، منشورات مركز اللش الثقايف، دهوك ( عز 3)
./ نقالً عن: خليل 28، ل 2011( فردهاد بريابل، ئيزيدية كان لة انو اتبلؤي رؤذهة ال تناسة كاندا، جملة اللش، دهوك 4)

 . 20جندي، مرجع سابق ، ص
 . 6-4( بري خدر سليمان)مرتجم(، مرجع سابق، ص5)
 -سورلياش -كاشاخي  -كاشي  -ختاري -هتارا-خلديو -كالديو  -كااتن  -ميتاين -هور -أمسائهم العديدة:)خوركان(من 6)

ميرتائي(./ سليمان -مريگان -مندكان -زازا -ديوسنه -داسن -ارشان -روشكان -حيثيون-هسكان -اسكان -آسيا
 .124، ص2010، دهوك30دخيل، القوالون هم الكهنة احلقيقيون لداينتنا، جملة اللش، ع
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ه الظواهر وقدسوا الظواهر الطبيعية، وجعلوا لكل ظاهرة إله خاص هبا)خودان(، وعلى رأس هذ
مهر(، لقد استمدت االيزيدية أصوهلا وجذورها التارخيية مما ورثته من هذه -كانت الشمس )روز

املعتقدات اهلندأوربية، واهلندوإيرانية، ابإلضافة إىل املعتقدات امليسوبواتمية، واحتفظت ببعض 
ن االيزديه مبفهومها الديين . إ(1)املعتقدات والتقاليد واألفكار للحضارات السومرية، البابلية،اآلشورية

احلايل قد مت تنظيمها وأتطريها بعد توحيد أيدلوجيات األقوام الشمسية اليت سكنت وادي اللش 
.واتفق العديد من العلماء (2)گه هـ( موطن الشمسانية  گه )مه ر واملناطق حوله اليت عرفت ابملر

ية، وتقديس االيزيدية مليثرا انبع من ارتباطه على أن جذور الداينة االيزيدية تعود إىل الداينة امليثرائ
. واليزيدية احلقة هي داينة (3)املباشر بكافة طقوسهم احلياتية القائمة ابألساس على الزراعة والرعي

توحيد تكونت من الباطنية وامليثرائية، وابإلمكان أن نعلق التسمية التالية هلا دون وجل بـالعبادة 
، وكانت اجتماعات ُعبادها (4)ن بقااي امليثرائية، اليت هي نوع من الزروانيةاخلفية للشمس، فاليزيدية م

تتم سرًا، وعلى حديثي العهد ابعتناقاها أن جيتازوا طرقًا وأسرارًا خفية وصعبة، وألهنا كانت داينة 
تزاوج العبادات  ، وأدى(5)اجليوش املسلحة فقد انتشرت يف األقطار اليت تصلها اجليوش الزروانية

ابلشكل الذي نعرفه آلرية املزديسنية الشمسية امليثرائية ابلرافيدينية لتكون االيزيدية امليثرائية نتاجها ا
اليوم، وقد ظل هذا الدين على شكله القدمي حىت أدخل عليه الشيخ عدي املظاهر الصوفية 

زردشتية، بل أن ، فااليزيدية تعود ُبذورها إىل امليثرائية اليت سبقت يف ظهورها ال(6)اإلسالمية
الزردشتية انشقت عنها، ورغم أهنا أصبحت الداينة الرمسية لإلمرباطورية الساسانية، إال أهنا مل تستطع 
أن تصبح داينة كافة سكان إيران والسيما يف غرهبا ويف كوردستان اليت ظلت على عقيدهتا االيزيدية 

ام املوحدة يف الكون بعبادهتم )يزدان( وسبقوا امليثرائية القدمية، حيث يزعم االيزيديون أهنم أول األقو 
،ومن جهة أخرى فقد اتفق معهم ابلرأي بعض املستشرقيني ومنهم: "جيمس (7)الزردشتية يف ذلك

مولتون" فريى إن )يزدان( مل يكن ميثل فقط إله السماء والشمس واخلري فحسب بل أيضًا إله 
                                                 

 .55ص /24-23( خليل جندي، مرجع سابق ، ص1)
 .21( عز الدين ابقسري، مرجع سابق، ص2)
 .55ص /24-23( خليل جندي، مرجع سابق ، ص3)
(الزروانية هي إحدى أقدم العقائد اإليرانية، وتقر أن إهلير اخلري والشر كاان أخوين توأمني، مها ولدا زروان )الزمان 4)

 .419ارثر كريستنسن، مرجع سابق، صالالمتناهي(./ 
 . 123./ ص54-43، ص1( توفيق وهيب، مرجع سابق، ج5)
 .70-19/49/56م ، ص1978(جورج حبيب، اليزيدية بقااي دين قدمي، حبث اترخيي، بغداد 6)
 .15(ممو فرحان ، مرجع سابق، ص7)
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وطاووس ملك، فيقول عنه إنه اإلله الذي حيمل نفس . ويربط "فيليب كرونربك" بني ميثرا (1)الشر
الكورد الدوشيك . ويذكر "سبيكل" أن لدى (2)صفاته )طاووس ملك( ويتطابق معه اإلله )مثريا(

. وحسب ما يذكره (3)يف درسيم وهي من مناطق االيزيديني تعود يف األصل لداينة )أانهيتا( و)ميرتا(
. (4)أبداً ابستثناء صالته اليت يؤديها للشمس ثالث مرات"كراجيو يسكي" فإن االيزيدي ال يصلي 

م أنه كان يعمل على هداية الكرد من 4ويشهد املبشر املسيحي "سوهبا ملاران" الذي عاش يف القرن
ُدعمت آراء هؤالء العلماء ابإلكتشافات األثرية اليت قدمها األثري .و (5)عبادة الشمس إىل املسيحية
تت بشكل قاطع ميثرائية الداينة االيزيدية، فيقول:]إن أصل هذه الداينة "عبد الرقيب يوسف"، وأثب

ثبت بشكل قاطع ال يقبل الشك أن كل العادات والتقاليد االيزيدية اليت متت بصلة إىل امليثرائية 
هي األصل يف الداينة االيزيدية، وعلى املتنور االيزيدي الوقوف على تلك اآلاثر املوجودة واملنقوشة 

طوح األحجار يف اللش، واستناداً إىل املدوانت الغابرة املوثوق هبا أن املعبد االيزيدي امليثرائي على س
هـ، وكذلك "اجللخانه" وهي أقدم 557كان قائماً قبل ظهور االسالم وقبل ظهور شيخ عادي ت

 . (6)أجزاء املعبد، ألن مثل هذه الرموز ال وجود هلا يف املساجد والتكااي اإلسالمية[
 أشهر األمساء اليت عرفت بها االيزيدية: -

، الذي هو )ميثرا( وهو نفسه )طاووس ملك(، (7)حييل االيزيديون امسهم إىل اإلله )ئيزي/ايزيد(    
يزدان( مجيعها تشري إىل اإلله الواحد اإلله  -ايزيد -ئيزي -طاووس ملك -وهذه األمساء)ميثرا

كورد كإله رئيس يف دايانهتم القدمية، له مائة وواحد األعلى واخلالق العظيم، الذي عبده كافة ال

                                                 
(1( James H.Moultion, Early Zoroastrianism,The origins,The prophet,The 

Magi. Amesterdam1972,  p.620.  
(2( Philip Kreyenbroek, Mithra and Ahriman;Binaymin and Malk-Tawus, 

London1992, pp.71. 
 . 1، هامش 333( ابسيلي نيكتني، مرجع سابق، ص3)
م./ نقاًل عن: نيكتني، مرجع 1932تشرين األول  15( كراجيو يسكي، الدين الشيطاين، جملة مري كور دو فرانس، 4)

 . 332سابق،ص
 .332( ابسيلي نيكتني، الكرد املسيحية، دراسة منشورة يف جملة اتريخ األداين./ نيكيتني، مرجع سابق ،ص5)
 . 92م، ص2004، دهوك 21يزيديني قبل امليالد، جملة اللش، ع ( عبد الرقيب يوسف ، اكتشاف املعبد القدمي لال6)
 .38( عز الدين ابقسري، مرجع سابق، ص7)
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. لكنهم مع ذلك (2)متثل الشمس)ميثرا( جتلي صورته، وهذه األمساء ترد يف أقواهلم الدينية (1)اسم
 ُعرفوا بعدة أمساء اشتهروا هبا ومنها:

يف شتهر االيزيديون بني جرياهنم، يف مناطق سكناهم ُببال هكار وسنجار  الداسنائية: -1
ذكر هريودوت والكاهن الكلداين ، (3)كوردستان العراق، إبسم)داسن/ ديوسنه/ داسنائية(

وحبسب الرحاالن ، (4)الداسنائيني كإحدى القبائل امليدية )بروسوس( يف القرن الثالث ق.م
فإن هذه التسمية أطلقت عليهم من ِقبل سكان املناطق اجملاورة وأصحاب  (6)و"ابدجر" (5)"فليتشر"

 . (7)ايانت األخرى، وااليزيديني أنفسهم يفضلون هذه التسمية على سائر التسمياتالد
أقدم آهلة اهلندوآريني، وكانت تعين املضيئ  (8)اشتقت لفظة )داسن( من اسم آهلة )ديو/ديفاس(    

واملشرق واخلري،وعرفت داينتهم ابملزديسنا، ومنها اشتق لفظ  )ديوسنا/داسنائي(من 
، قبل أن حيدث "زرادشت" النيب امليدي، (9)كلمة)مزديسنا/مزدية(، واليت هي نفسها الداينة االيزيدية

                                                 
./ نقالً 139ايراين، ل 1375، سنه2( فاروق صفي زاده بوره كه ىي، سه د ويه ك انفني خودي كوفارا جيستا، زماره 1)

م، 2011ية، منشورات ديوان اوقاف الدايانت األخرىعن: داود مراد اخلتاري، معبد اللش واملراسيم الدينية االيزيد
 .17ص

 .72( "قه ول": هي النصوص الدينية االيزيدية، وهي مقاطع شعرية يف األغلب رابعية./ خليل جندي، مرجع سابق، ص2)
هم  (ورد ذكرهم يف منحواتت سنحاريب بصيغة)اتسا(،وعند اجلغرافيني العرب ابسم )داسري/ داسن(، وعند "البدليسي"3)

م، 2006، دمشق1سكان جبل داسن وأتباع الشيخ عدي بن مسافر./ البدليسي، شرفنامه، ت:حممد علي عوين،ج
./ زرار صديق توفيق، 310م، ص2004./ خليل جندي، االيزيدية واالمتحان الصعب، أربيل 60/137/268ص

 .  92م، ص2007القبائل والزعامات القبلية الكوردية يف العصر احلديث، اربيل 
 .40. نقالً عن: ب.ش. دلكوفان، املرجع السابق، ص21(مال مجيل روذ بياين، إمارة مو گراين، ص4)

(5 (  Fletcher J.R, Notes from Nineweh and Travels in 
Mesopotamea,Assyrian,and Syria, London 1850, p.18. 

(6( Badger. Gorg perey , The Nestorian and Their Rituals with the Narrative 
of a Mission to Mesopotamea and cooristan in 1842 To 1844, vol 1, 
London 1852 , p.111. 

 .88م، ص2009(ارشد محد حمو، االيزيديون يف كتب الرحالة الربيطانيني، رسالة ماجستري، كلية اآلداب، جامعة دهوك 7)
الداها، ولعلهم هم "ديوايتور" الذين ذكرهم حسن برنيا على إهنم السكان (عرفوا يف اهلند ابسم الداسا، ويف إيران ابسم 8)

./ منو سحريت، ت:إحسان حقي، دار اليقظة 87األصليني للهضبة اإليرانية./ حسن برنيا، مرجع سابق، ص
، 12. نقاًل عن: ب.ش.دلكوفان، االيزدية واهلندوكية والزردشتية وعودة إىل داسن، جملة اللش، ع592العربية،ص

 .266م، ص2004./ فاروق الدملوجي، اآللوهية واتريخ األداين، بريوت40، ص2000دهوك
( عبد القادر مارونسي، بررسي آيني يزيداين)ايزيداين( برمبناي آاثر مكتوب سنتهاي شفاهي، دانشگاه هتران، دانشكده 9)

 .1هـ. ش، فصل خنست، ص1373ادبيات وعلوم انساين، سال 
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 ه اليت أطلق عليها "كريستنسن" مذهب تغرياً جوهرايً يف الداينة القدمية، ويطرح دعوت

، وتبدلت عند زردشت داللة آهلة (2)،وتصدى فيها للداينة امليثرائية بقوة(1)مزدي معدل يف الشرق
بعبدة آهرمين وآهلة   daiva yasna)الديو( إىل آهلة الشر والكذب، وعلى أثرها ُعرف الديوسنا 

، لذلك أطلقوا عليهم (3)الديفا أي اآلهلة املزدائية القدمية، وظهر صراع اخلري والشر يف الداينة اجلديدة
اسم )داسين( حىت يتهمهم الناس بعبادة )ديو( الشيطان وحيرضون أتباع الدايانت األخرى على 

الشياطني، رغم أهنا كانت تعين قدميًا  ، وأطلقوا عليهم كذلك )شيدايه زكي( وعنوا هبا(4)جهادهم
، إن الشياطني اليت يقصدها زردشت ليست إال قوى الطبيعة اليت عبدها اآلريون (5))املضيئ(

. ويذكر "نيبور" (6)وشخصوها يف صورة آهلة رفضها زردشت، وااليزيدية هي العبادة اخلفية للشمس
دسونه فقط ألنه خالق كل شيء وجيلب إن الدواسن ال يعبدون الشيطان، بل يعبدون هللا، ويق

ويؤكد األب "انستاس الكرملي" على أن اليزيدية ال يعبدون الشيطان بل يعتقدون . (7)اخلري للبشر
إبله واحد ضابط الكل بيده، كل ما يف السماء واألرض، ويسمونه ابلكردية )خدا أي هللا(، وابلعربية 

 .(8))رب العاملني(
بعد سقوط امرباطوريتهم  الذين تتابعت هجراهتم هم قبائل امليديني،الترياهية  الترياهية: -2

إىل منطقة اهلكار وجبل مقلوب، حتت اسم الترياهيني،  ق.م، أمام ضرابت اهلخمانشيني،550عام
، وصفهم اإلخباريون القدماء واملؤرخون املعاصرون (9)وذكرهم "كزينفون" حتت اسم الكردوخيني

امليثرائية االيزيدية،  كما أسلفنا هي الداينةكانت داينة امليديني  ،  (10)تينيابجملوس والوثنيني والزردش
                                                 

 . 19مرجع سابق ، ص( ارثر كريستنسن ، 1)
 .231هـ.ش، ص1379، هتران 1، ج3(ىب يربراين، اتريخ امرباتوري هخمانشيان، ت: مهدي مسسار،ط2)
 .58( ارثر كريستنسن، مرجع سابق، ص3)
 .28م،  ص1952( جملة دليل أترخيي على مواطن اآلاثر يف العراق،  جلنة ابن سينا العراقية، 4)
 .11-10، مرجع سابق، ص( خدر سليمان وسعدهللا شيخاين5)
 . 43/123، ص1( توفيق وهيب ، مرجع سابق، ج6)
./ رشيد اخليون، األداين واملذاهب 92م، ص1965( نيبور، رحلة نيبور إىل العراق، ت: حممود حسني األمني، بغداد 7)

 .168م، ص2016، مركز املسبار للدراسات والبحوث 1ابلعراق، ج
 . 151ص /35م، ص1899(انستاس الكرملي ، اليزيدية، جملة املشرق8)
درويش شرو، ق.م./  371- 379( املؤرخ والقائد العسكري "كزينفون" يف كتابه )اانابسيس( أي)الصعود(ألفه بني 9)

 .114م، ص2010،دهوك3مرحلة ما قبل الشيخ عادي، جملة اللش،ع
هـ، اتريخ الزمان، ت:اسحق 685./ ابن العربي ت302م، ص2002ت ، بريو 10هـ، الكامل، ج 630( ابن األثري ت10)

 .299م، ص1923، مصر1./ سليمان الصائغ، اتريخ املوصل،ج245م، ص1986ارمله، بريوت
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هم الكهنة االيزيديون الكورمانج،  (2)اجملوس( امليدية/Magaمن قبيلة)ماگي  (1)وتقوم طبقة )فارين(
. ونسبهم الراهب النسطوري "راميشوع" الذي عاش بينهم يف (3)خبدمة الطقوس والقرابني الشمسية

، وكذلك نسب "البدليسي" االيزيديني وشيخهم "عدي بن (4)م إىل الترياهية1451مناطقهم عام
 .(5)مسافر" إىل الكرد الترياهية من العشرية الدنبلية وهي إحدى أهم العشائر االيزيدية

 ج.آراء حول أصول الديانة االيزيدية:

اللش، حفاظًا على معتقداهتم على الرغم من حتصن االيزيديني ُببال هكار وسنجار ووادي     
القدمية، وجتنباً ألي أتثري حيدث من املعتقدات اجلديدة، اليت اكتسحت مناطق سكىن االيزيديني، 
وبسطت سيطرهتا عليها، إال أن هذا مل مينع حدوث نوع من التأثري والتأثر بينهم، جعل االيزيدية 

، ورغم أن أغلب َمن (6)امللل األخرى تبدو يف ظاهرها وكأهنا ال ختلو من مشاهبة إلحدى شعائر
كتب عنهم قاموا بزايرهتم واالختالط هبم، واإلطالع على شعائرهم وطقوسهم، فإنه مبقارنة معلوماهتم 
مبا كتبه الباحثون االيزيديون، تبدو تلك املعلومات قاصرة وساذجة، وأبثر هذا القصور حتمل 

هذه املعلومات ابتعدت اباليزيدية عن جذورها . فأغلب (7)االيزيديون مشاق التشوية واملالحقة
ومنشأها األصلي، واجتهت لدراسة املشاهبات بينها وبني الدايانت األخرى، فقامت عدة نظرايت 

 حول منشأ وجذر االيزيدية منها: 
 

                                                 
()فرين/ فارين/ برين( هو االسم الذي عرف به اإلشكانيون، وكانوا ميثلون إحدى أفخاذ قبائل الداسة امليدية وإىل قبيلة 1)

وهم من الرماة املهرة واحملاربني األشداء يف معظم قوات الفرثيني العسكرية./ سامي سعيد األمحد،  ماگي حتديداً،
        .                                                                                  15، ص1902. / هبرام فروش، ايرانويج، انتشارات دانشكاه هتران 15اتريخ الشرق األدىن، ص

م(العديد من مناطق الكرد)آمد/ سنجار/ 391-325( زار املؤرخ العسكري الروماين )أميانوس مارسيليانوس 2)
نصيبني/عامود(، وكتب)اجملوسية عبادة نظيفة لإلله، خيتصون خبدمته، يعتقدون ورمبا هذه حقيقة أهنم حيتفظون بنارهم 

 .114درويش شرو، مرجع سابق، صاألزلية الساقطة من السماء يف أواٍن أبدية(./ 
 .264( صلوات كولياموف، مرجع سابق، ص3)
 .447 -433، ص7،ج70( يعقوب سركيس، جملة لغة العرب العراقية،ع4)
( يذكر "البدليسي" انتماء الدنبليه وقبائلها إىل جزيرة )خُبتان( املنحدرون من )اخللديني( القدماء وهم االيزيدية، بينما انتمت 5)

 .293 /142م وبعض أمراء العشائر األخرى للسنة./ البدليسي، مصدر سابق، صأحد أسره
 .60( أمحد مال خليل، مرجع سابق، ص6)
 .165( رشيد اخليون، مرجع سابق ، ص7)
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 االيزيدية وديانات بالد الرافدين:  -1

بالد الرافدين القدمية، أشار بعض الباحثني إىل السمات املشرتكة بني االيزيدية ودايانت 
احتفاالت رأس السنة ومواكب امللوك  كعبادة اآلهلة الشمس والقمر)سني( والثعبان وآهلة اخلصوبة،

 .(1)واملهرجاانت، تقديس الطيور والقرابني احليوانية، تقديس شهر نيسان ويوم األربعاء
 ماء الذين قالوا برافدينية االيزيدية:علال -

وجدت منقوشة على أحد الرُقم السومرية  كلمة )ايزيدي(يذكر الباحث "الفاري انبو" أن   
دي( وتعين )الروح اخلرية الطاهرة، غري امللوثني، والسائرون -زي-ابخلط املسماري هبذا الشكل )ئى

، ويتوافق معناها مع ما جاء يف القاموس السومري مع ماهية الداينة (2)على الطريق الصحيح(
، وحبسب "جورج حبيب" فإن مثة تفاعل قد حدث بني املعتقدات الرافدينية (3)يزيدية والصوفيةاال

البابلية مع املعتقدات امليثرائية االيزيدية، وقد ُوجد قرص الشمس منقوشًا على جدران معبد 
 .(4))االيزيدا( املخصص لإلله "انبو" يف مدينة )بورسيبا(يف اببل

 
املندائيني، فقد اعتربهم "أمبسن" يف مؤلفه "طاووس ملك" من  أما عن عالقتهم ابلصابئة

الِصالت املشرتكة بينهم وبني الصابئة املندائية، . ودرس "أمحد مال خليل" (5)أصل كلداين أو صابئي
لفظي مندائيني ومادائيني يشري إىل قوميتهم تقارب بني وال، (6)الذين أعادهم إىل جذورهم الكردية

 .(7)ويؤكد كهنة الصابئة أهنم احندروا من موطنهم يف مشال العراقالكردية امليدية، 

                                                 
 .61/521./ صلوات كولياموف، مرجع سابق، ص258-227م، ص1979( هاري ساكز، عظمة اببل، املوصل 1)
انبو"ً  ابللغة األملانية عن جذور الداينة االيزيدية، إىل مركز األحباث لعلوم اآلاثر واللغات ( ضمن نتائج حبث قدمه "الفاري 2)

م، نقاًل عن: خليل جندي ، مرجع سابق، 7/8/1992وسالالت الشعوب والالهوت، مدينة فورنشتاين أملانيا يف 
 .20ص

 . 159( رشيد اخليون، مرجع سابق، ص3)
م ، 2006./ زهري كاظم عبود، التنقيب يف التاريخ االيزيدي القدمي، اربيل 69 -44( جورج حبيب، مرجع سابق، ص4)

 .38ص
 .99( الكلدان هم كهنة املعابد واملنجمني والفلكيني والسحرة البابليني./ حياة إبراهيم، مرجع سابق، ص5)
 .4م، ص1972ة، بغداد ./ غضبان رومي الناشي، تعاليم دينية ألبناء الصابئ60( أمحد مال خليل، مرجع سابق، ص6)
 .60./ أمحد مال خليل، مرجع سابق، ص426./ كولياموف، مرجع سابق، ص228( رشيد اخليون، مرجع سابق،ص7)



80 

 

 
 االيزيدية والديانة الزردشتية:  -2

أما الباحثون الذين أحالوا االيزيدية للدايانت اإليرانية، فقد شاع لديهم أهنا بقااي الزردشتية  
السمات املشرتكة بني اليت نشرها الكهنة اجملوس الكرد يف غرب ايران وكردستان، اعتمادًا على 

الداينتني اآلريتني، كاإلميان ابملالئكة أو اآلهلة السبعة، وتقديس الشمس والنار، والعناصر األربعة، 
، وقد (2)وينسبون االيزيدية إىل مدينة )يزد( اإليرانية، أو )يزدم( ابملوصل (1)وتعبدان اإلله )يزدان(

زراتوشت( وتعين )بركة زردشت(، ولعله أول  -ي-ورد اسم )اليزيدية( يف النص األفسيت)آفرين 
، وورد كلمة )يزااتت( يف )الفنديدات( أهم أجزاء (3)وثيقة مكتوبة يرد هبا إسم اليزيديني صراحة

 . (4)اآلفستا مبعىن )األتباع(
 ماء الذين قالوا بزرادشتية االيزيدية:علال -

كتب "الدملوجي"أهنا وليدة قرية   من الباحثني الذين اعتربوا االيزيدية امتدادًا للزردشتية،
"الشيخان" مركز اإلمارة االيزيدية، من أبوين زردشتني وكفل اإلسالم تربيتها وختليصها من شرك 

. وكذلك اعتربها "أنور (5)الوثنية، لكنها سرعان ما عادت إىل سريهتا األوىل لفقدان الذين كفلوها
يت كانت داينة األكراد حلني ظهور اإلسالم، مع إضافة املايي" أهنا بقية الداينة الزردشتية القدمية ال

بعض العقائد والطقوس واالصطالحات اجلديدة عليها، ونقص بعض الفروع منها وذلك شأن ابقي 
. (6)األداين القدمية اليت تسربت إليها عقائد واصطالحات ليست منها وحذفت منها أمور كثرية

ي بن مسافر إىل األكراد الترياهية اليت كانت تعتنق وأرجع "خلف اجلراد" أصل شيخ االيزيدية عد
اجملوسية الزردشتية واملظنون أهنم من بقااي األقوام اليت نزحت من بالد إيران اجملاورة عندما اجتاحها 
موجات الفتح اإلسالمي، فاختذت من بعض جبال حلوان مأوى وملجأ منعزاًل، وأدى انتشار 

اكن واملالجئ الطبيعية إىل اختفاء تلك املعتقدات ظاهراًي على اإلسالم وجماورة العرب هلذه األم
                                                 

/أسعد  69،هامش 687( )ئيزدان/يزدان( من "ايزاات" الفيدية / "ايجاات"األفستية./ مجال رشيد أمحد، مرجع سابق، ص1)
 .68م، ص1997، بريوت السحمراين، الصائبة الزردشتية اليزيدية

 .489م، ص2005( شاكر خصباك، األكراد دراسة جغرافية اثنوغرافية، الدار العربية للموسوعات 2)
 .726م، ص2008، دمشق2( خليل عبد الرمحن، أفستا، ط3)
 . 54-32م، ص2001( ج.دارمشترت،الفنديدات، ت:داود اجلليب،اربيل4)
 .239م ، ص2010، بغداد 2( صديق الدملوجي، اليزيدية، ط5)
 .124م، ص1960( أنور املايي، األكراد يف هبدينان، املوصل 6)
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األقل، واعتناق هذه األقوام للداينة اجلديدة أو التظاهر أمام العرب الفاحتني ابلتزامهم أبركان اإلسالم 
 .(1)وشروطه

ادة أما املستشرقون فقد ذكروا عن االيزيدية ابعتبارها داينة مشسانية، وأشاروا إىل ارتباطها بعب
ويكرام" فهم يؤمنون ابلكائن األعلى )يزدان(، ومنه اشتقوا "يزدان اإلله األعلى، كما ذكر الرحالة 

.والرحالة "الايرد" يرى العالقة الوثيقة بني (2)اسم طائفتهم اإليزيدية على أصوب االحتماالت
القدمية، ورغم هذا فمن الشمسية االيزيدية وعبادة يزدان اخلالق األعظم يف الدايانت الفارسية 

الصعب إرجاع أصل الطقوس واملعتقدات الدينية االيزيدية املعاصرة إىل مصدر واحد. فهي مزيج 
من املبادئ والتعاليم الزردشتية والصابئة واملسيحية واإلسالمية. وتقديس الشمس والعناصر األربعة 

. واعتقد "ابدجر" مبا ال (3)سالممن الزردشتية، التعميد فهو طقس مسيحي، واخلتان مأخوذ من اإل
يقبل الشك أبن كلمة )االيزيدية( جاءت من )يزدان( أحد األلقاب املستخدمة عند الفرس القدامى 
إلله عايل املقام، وتقدسيهم للشمس يومياً، بتقبيل أول أشعتها عندما تسقط على اجلدار، تعترب 

القوية للقوة اإلهلية، أما اخلتان فليس بعادة أصيلة نوًعا من الطاعة املباشرة، تقدم إىل اإلله والعوامل 
. ويرى (4)ال متارسها على سبيل املثال القبيلة اخلالتية االيزيدية رغم متسك أفرادها اباليزيدية

"امليجرسون" أن أصوهلم يكتنفها غموض كثيف وليس هناك مصادر تساعد على احلدس 
الثنائية مبدئيًا بعض املشاهبات شكلت ، حيث . وأشار "جاكسن" إليها كدين ثنائي(5)والتخمني

بني الداينتني اإليرانية وااليزيدية، وكثريًا من الوثنيني اإليرانيني عبدة النار والشيطان 
، والزرادشتية عند "جون (6)والزردسرتين/الزردشتني إنقادوا للداينة اجلديدة كأهنا دايانهتم اخلاصة

الشر من عقائد االيزيدية املخفية واليت تسربت منها بطريقة آشر" بنت عقيدهتا على مبدأي اخلري و 
. أما "امبسن" فيقول أن الطرق الدينية اإليزيدية واجملوسية القدمية نشأت عن الزردشتية، (7)ما

والتاريخ اإليزيدي احلديث متأثر ابحتكاكهم ابملسيحيني وخضوعهم اجلزئي للحكم اإلسالمي الذي 

                                                 
 .82م، ص1995( خلف اجلراد، اليزيدية واليزيديون، دمشق1)
 .88-87، ص1971( أي. يت ويكرام، مهد البشرية، احلياة يف شرق كردستان، ترمجة جرجيس فتح هللا، بغداد 2)

(3 (Layard, Nineveh and its remains, pares 1850, Vol. 1, pp100-120. 
(4) Badger, the Nestorians, Vol. 1, pp116-128. 

 .349 /137م ، ص1970، بغداد 1(امليجرسون، رحلة متنكر إىل بالد ما بني النهرين، وكوردستان، ت: فؤاد خليل، ج5)
 .132م، ص2000عمر، بريوت  م، ت: خالد فاروق1797( أي. يف. جاكسون، مشاهدات الربيطاين عن العراق سنة 6)
 .76( نقالً عن: ارشد محد حمو، مرجع سابق، ص7)
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ئدهم، وال نعلم إذا كانت األحباث يف املستقبل ستعزز هذه النظرية أو سبب بعض املتغريات يف عقا
 ، (1)تظهر نظرايت أخرى أصح

والذي تصل إليه الباحثة أن مجيع ما مت ذكره من مسات مشرتكة بني الداينتني، ال يعين أن 
ل االيزيدية، رغم االيزيدية امتداداً للزرادشتية، ألنه مل يرد أي ذكر لزرادشت وكتابه اآلفستا يف األقوا

ما حتفل به نصوصهم الدينية بذكر كثري من امللوك واألنبياء والصوفيني وغريهم، ولو كانت االيزيدية 
خرجت من الزرادشتية لذكروا زرادشت وتعاليمه، إضافة إىل أن االيزيدية حتفل ابلكثري مما كانت 

رفضه لكثري من معتقداهتا وطقوسها، حتتويه الداينة اآلرية الشمسانية القدمية واليت أعلن زرادشت 
 .(2)يف حني مل تزل االيزيدية متارسها حىت اآلن، ما يعين أهنا هي األقدم وأن الزرادشتية خرجت منها

 االيزيدية والديانة املانوية: -3

 -رغم أن االيزيدية ليست ثنوية-عد ابحثون أخرون االيزيدية داينة ثنوية فأعادوها إىل املانوية     
وأهنما يعليان ميثرا إهلًا للنور األزيل، والشرتاكهما يف التطرف ابلزهد يف احلياة، واحتقار ماديتها، 

االبتعاد عن  يفللزواج ، وكذلك  االلتزام بنظام الطبقات املقيدةو  لنيل سعادة اآلخرة، وحترمي الزواج،
 .(3)ارتداء املالبس امللونة واالكتفاء ابملالبس البيضاء

 ماء الذين قالوا مبانوية االيزيدية:علال -
هـ( أجلورا املانوية عن العراق بعد أن 330هـ/ 282ذكر "الدملوجي" أنه يف زمن املقتدر ابهلل )     

قتل البعض اآلخر، ويقول]لعل بقي منهم أانس يف األماكن النائية، مل ينتبه أحد إليهم، وانقطعوا يف 
يعتقدون بثنوية اآلهلة . ويذكر القس "سليمان الصائغ" إهنم كانوا قدميًا على املانوية و (4)اجلبال

. واألب "أنستاس الكرملي" إن كل شيء فيهم يوضح أراء يشم منها رائحة (5)واإلابحية واحللول
. ويتفق معهم الفالسفة (6)داينة زرادشت اليت أدخل فيها ماين صاحب الثنوية املانوية بعض التغريات

                                                 
 .235( نقالً عن: صديق الدملوجي، مرجع سابق، ص1)
 .15( ممو فرحان ، مرجع سابق، ص2)
./ حممد عبد احلميد احلمد، 21م، ص1997(شاكر فتاح، اليزيديون والداينة اليزيدية، ت: دخيل مشو احلكيم، بريوت 3)

 .16م، ص2001نة اليزيدية بني اإلسالم واملانوية، سوراي الداي
 . 234( صديق الدملوجي، مرجع سابق ، ص4)
 . 299( سليمان الصائغ، مرجع سابق،  ص5)
 . 151ص /35م، ص1899(انستاس الكرملي، اليزيدية، جملة املشرق6)
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و"ماكس هورتن" الذي يرى العقيدة  ،(1)"أوجني بوره" الذي يرجع االيزيدية إىل املانوية الثنوية
االيزيدية ما هي إال أتكيد لعبادة النور ومتثل طورًا للثنوية الفارسية القدمية واليت نراها واضحة املعامل 

 .(2)يف الزردشتية واملانوية
 االيزيدية والديانة املسيحية: -4

بينهما كتوافق يعيد آخرون االيزيدية إىل أصول مسيحية، واستدلوا ببعض املشرتكات  
مواعيد بعض األعياد، كميالد املسيح وعيد )ئيزي( االيزيدي، وعيد )خدرلياس( وهو اسم قديس 

، ممارسة طقس التعميد، احرتام أقوال املسيح، وذكره (3)مسيحي، وكذلك احتفاؤمها بنجمة الصباح
الصليب على املواليد يف بعض نصوصهم الدينية، تربكهم ابلكنائس والِبيع واألديرة، رمسهم لعالمة 

معبد اللش دير مسيحي أستوىل عليه شيخ  أن، حىت أن بعضهم يرى (4)اجلدد أو األشياء اجلديدة
 .(5)عدي[

 ماء الذين قالوا مبسيحية االيزيدية:علال -
جممع التبشري كنائس الكرملية  ذكرهم املبشر "جان اببتست" يف رسالة مقتضبة أرسلها إىل

تيقننا بعد جتاربنا هناك  م، ويذكرهم ابسم عبدة الشيطان:]إثر1671عام والفرنسيسكانية حبلب 
أبن لدينا القليل من الفرص لتحقيق أي مكسب مع عبدة الشيطان االيزيدية، توصلنا إىل قرار 

 .(6)التوقف عن حماولتنا هلدايتهم، أما اليسوعيون فاستمروا يف عملهم[
"اتريخ اإلمرباطورية العثمانية" املنشور يف عام ذكر السري "بول رايكون" قد ذكر يف كتابه  
 12م:]إن موطنهم الرئيسي وبلدهتم قرب حلب تدعى )جومي/ عفرين(، لديهم دير فيه 1680

راهًبا برفقة رئيس أعلى هلم، ودير آخر مثله قرب املوصل أو نينوى، جيتمع زعيما الديرين يف أوقات 
                                                 

 . 230( نقالً عن: صديق الدملوجي، مرجع سابق ، ص1)
 .127الفلسفة يف اإلسالم ، ص( ماكس هورتن، 2)
(جنمة الصبح هي إحدى املعبودات االيزيدية القدمية، وماتزال حتظى أبمهية فائقة حىت اآلن وخيصص هلا بعض األدعية 3)

 . 16:  22واألقوال االيزيدية، وتشري إىل السيد املسيح يف سفر الرؤاي 
 .60./ جورج حبيب، مرجع سابق، ص232( الدملوجي،مرجع سابق، ص4)
 . 151ص /35م، ص1899(انستاس الكرملي، اليزيدية، جملة املشرق5)
(/ 1673)438العدد  Ap/Soc( راجع أيًضا، 1672) 42العدد  Ap/Acta(رسالة )جان اببتست( ملخصة يف 6)

(./ 1673) 43العدد  Ap/actaإىل جممع التبشري يف  1672كانون األول 28رسالة بريجان فرانسوا سيفني يف 
 .129ن: جون كيست، مرجع سابق، صنقالً ع
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ارسة طقوس العبادة يف سرية وعزلة داخل الكهف، حمددة للمشاورة وحتقيق املصلحة العامة، ومم
 .(1)وأن هلم كتاب واحد حيوي قوانينهم وطقوسهم[

م كتااًب عن اإلمرباطورية العثمانية، وأقلياهتا 1674أما " ميشل فيبفردي" فقد نشر عام  
أن غري املسلمة ومنهم االيزيدية، معتمدا على جتارب الرهبان الكبوشيني يف جبل مسعان، وذكر 

عددهم كان مائيت ألف أغلبهم ضمن اإلمرباطورية العثمانية، وبعضهم يف بالد فارس، وأكد على 
أوجه التشابه االيزيدي املسيحي، مث التعريف ابمللك طاووس بطريقة صحيحة، وذكر الشيخ آدي 

 .(2))عدي( بصفته قديًسا دون تفاصيل أكثر، وعزى احرتامهم للحيواانت إىل اعتقادهم ابلتناسخ
 

 االيزيدية والديانة اإلسالمية:   -5

، وبني من نسبها (3)أما الباحثون اإلسالميون القدماء فتفرقوا بني من عدها من فرق اخلوارج
، الذي توىل اخلالفة لثالث سنوات، ومل يثبت فيها (4)هـ"64للخليفة األموي "يزيد بن معاوية ت

وآخرون أحالوا أتسيسها لألمري األموي "ابراهيم أنه كورن مجاعة حتمل تعاليم بعيدة عن اإلسالم. 
، وقد ذكر "كيست" عن احتماء آخر أفراد عائلة أموية مع (5)هـ"132بن الوليد بن عبد امللك ت

، بينما رفض "الدملوجي" هجرة األمويني إىل هذه اجلبال، (6)ما تبقى من مقاتليهم ُببال كردستان
. ابحثون آخرون أرخوا لاليزيدية بدء من ظهور (7)دهال قبل وجود الشيخ عدي بن مسافر وال بع

ونسبوه إىل األمويني، وزعموا أنه جلأ إىل جبال هكار  هـ"557الصويف الشيخ "عدي بن مسافر ت

                                                 
 .129( كيست، مرجع سابق، ص1)
./ نقاًل عن: جون كيست، مرجع سابق، 352-343، ص1683. طبعتا ميالن وبولونكا 129-115( فيبفر، ص2)

 .131ص
 .136م، ص1968هـ،امللل والنحل،مصر548"يزيد بن أنيسةاخلارجي"،أو"يزيد بن أيب شيبة"./الشهرستاين تنسبت إىل(3)
 .103، ص1م، ج2008هـ، مقاالت اإلسالميني، بريوت 330(األشعري ت4)
هـ، وقضى حنبه مع بقية اآلمويني 132( كانت خالفته سبعني يوماً بعدها خلعه مروان بن حممد آخر اخللفاء األمويني ت5)

 .73م، ص1966، بريوت 5هـ، الكامل، ج630هـ./ ابن األثري ت132يف معركة الزاب 
 . 166./ رشيد اخليون، مرجع سابق، ص45( كيست، مرجع سابق، ص6)
 . 15م، ص1986./ عبد العزيز الدوري، اجلذور التارخيية للشعوبية، بريوت 131( الدملوجي، مرجع سابق، ص7)
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، وأشاروا إىل اعتقاد الشيخ عدي ابلصالح يف (1)حيث موطن االيزيديني هرابً من بطش العباسيني
اللعن اليت كانت متفشية يف عصره وما قبله، وضمنها رفضه  "يزيد بن معاوية" وأبيه، ورفضه لظاهرة

 .(2)لعن إبليس
 

 ماء الذين قالوا بإسالمية االيزيدية:علال -
هـ" الذي نسبهم إىل مجاعة تدعى اليزيديةالتقاهم يف جبال 562لعل أوهلم هو "السمعاين ت

، لكنه مل يذكر عالقة (3)كثرياً حلوان، وذكر عنهم أهنم جعلوا اإلمامة ليزيد بن معاوية، وغالوا فيه  
من أمساهم ابليزيدية ُبماعة الشيخ عدي رغم معاصرته له. كذلك حتامل عليهم "أبو فراس عبيد 

هـ" يف إحدى رسائله خلالف املذهب والتشبيه والتجسيم ورفضهم الصالة 725عام  هللا بن أيب فراس
هـ" فقد أشاد بدورهم يف 728ابن تيمية .أما "(4)خلف اجلماعة ومل يبني عودهتم ملعتقدات أسالفهم

جماهدة الصليبيني، وانتقد متأخري العدوية لعدم هنجهم هنج الشيخ عدي، لكنه مل يبني نوعية 
 .(5)التبدالت وال طبيعة املعتقدات احملدثة عندهم ومل يعطنا أي جديد عنهم

إىل موطنهم يف داسن، نسبهم اترة  هـ" الذي1011ومن املؤرخني املعاصرين: "البدليسي ت    
 م"1930. وهم عند املؤرخ "أمحد تيمور ت(6)واترة للشيخ عدي بن مسافر الذي نسبه لألمويني

طائفة من الصوفية صاروا من غالهتم وما زالوا يتمادون يف الغي حىت ابينوا اجلميع من الفرق 
نوا يدينون ابجملوسية، م" أهنم كا1958. ويرى "الدملوجي ت(7)اإلسالمية وخرجوا من اإلسالم مجلة

                                                 
خ هـ، اتري637./ ابن املستويف األربلي ت 289( بعض املصادر العربية اليت أرخت له: ابن األثري ، مصدر سابق، ص1)

هـ، وفيات األعيان، بريوت 681./ابن خلكان مشس الدين ت 114م، ص1980إربل، وزارة الثقافة واإلعالم 
م./ 2011هـ، هبجة األسرار، املؤسسة العربية للنشر 713./ الشطنويف علي بن يوسف ت 222، ص3م، ج1998

./التاديف 45/123/179م، ص2013يةهـ،نشر املنظمة املغربية للرتب470مجال الدين فاحل، عبد القادر الكيالين ت
 .85م، ص1956، مصر3هـ، قالئد اجلواهر، ط963حممد بن حيىي ت

 .11( حممد عبد احلميد احلميد احلمد، مرجع سابق، ص2)
 . 600، صV، ج1988هـ، األنساب، بريوت562(السمعاين ت 3)
 .12(حممد الناصر صديقي، مرجع سابق، ص4)
 .11./ صديقي، مرجع سابق، ص1(ابن تيمية، الرسائل الكربى، ج5)
 .293 /142 /59( شرفخان البدليسي، مصدر سابق، ص6)
 . 62، ص1، ج49م، م 1916( أمحد تيمور، اليزيدية يف منشأ حنلتهم، جملة املقتطف، كانون الثاين 7)
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. أما عند املؤرخ (1)ومل يؤثر هبم اإلسالم، فرأى الشيخ عدي من واجبه أن يبشر بينهم ابالسالم
م" الذي اعتمد على رواية السمعاين، فهم مسلمون متزهدون توارثوا 1971"عباس العزاوي ت

د اعتربهم "سعيد الديوه جي . وعليه فق(2)تقاليد قومية ودينية صوفية وسياسية ممزوجة حبب األمويني
. (3)م" حركة سياسية خالصة، جعلت هلا صبغة دينية تسرتت حتتها كفرقة إسالمية أموية2000ت

بنشر شرح وحتليل لكراسات خمطوطة وضعها م قام املستشرق "رودلف فرانك" 1911ويف عام 
 .(4)لكنه اعترب االيزيدية جمرد هرطقة صوفية الشيخ عدي،

 
 إسالمية االيزيديني: نظرية على العلماء رد   -

ظهر يف مقابل الرأي القائل إبسالمية االيزيدية، آراء أخرى رافضة، وأشار أصحاب هذا   
الرأي من العلماء، إىل أسبقية وجود الداينة االيزيدية قبل اإلسالم، وقبل ظهور شيخ عدي بن 
 مسافر بينهم، وأن نسبتها إليه، وإىل األمويني، هو قفزة فوق اتريخ طويل ممتد هلؤالء القوم عرب

، (5)التاريخ، وخلصوا إىل أهنا أهنا داينة خاصة ال تنتمي لإلسالم، لكنها تعرضت لتأثريات إسالمية
لقد قدم الرحالة واملستكشفون األجانب والعلماء دراساهتم العلمية اليت أفادت أبن االيزيدية من 

 .(6)بقااي األداين القدمية، وال صلة هلم ابحمليط اإلسالمي وال املسيحي
لشيخ "علي الشرقي" يقول]اشتهرت هذه الفرقة ابسم اليزيدية فقيل إنه لألموي يزيد كتب ا

بن معاوية وإهنم يقدسونه وميكن أن يكون ومهًا نشأ بني مجاعة من الكتاب، ويظهر أن جنسيتهم 
كوردية وميكن أن يقال أهنم شعب كوردي خاص ابق على ِقدمه، وأكثرهم عاداهتم وتقاليدهم عني 

م" يقول]اليزيديون من 1961. وكتب السياسي "طه اهلامشي ت(7)التقاليد الكوردية[العادات و 
. ويتسأل الدكتور "رشيد اخليون" ]إذا كان مؤسس (8)الشعب الكوردي الذي دان بدين آخر[
                                                 

 .229 /131( صديق الدملوجي، مرجع سابق ، ص1)
 .84-81م، ص1935( عباس العزاوي، اتريخ اليزيدية، بغداد 2)
 م،  ص)ل( من املقدمة. 2003( سعيد الديوه جي، اليزيدية، املؤسسة العربية للدراسات والنشر 3)
 وما بعدها. 206( حممد الناصر صديقي، مرجع سابق، ص4)
 .167-166( رشيد اخليوان، مرجع سابق، ص5)
 .20( حممد الناصر صديقي، مرجع سابق، ص6)
 م. 1926، عام 11 ( على الشرقي، جملة العرفان، جملد7)
 . 109م،  ص1930( طه اهلامشي، مفصل جغرافية العراق، بغداد 8)
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االيزيدية أمري مرواين فلماذا مل تنتسب إليه االيزيدية، وانتسبت ليزيد بن معاوية، وإذا احتمى هؤالء 
كوردستان وهذا ثبت بطالنه، فأين ذهب لساهنم العريب وداينتهم اإلسالمية، واملعروف أن ُببال  

مطاردة العباسيني لألمويني مل تدم طوياًل، ومل ينج أحد من األمويني الذين غرقوا يف هنر الزاب بعد 
 .(1)أحداث دامية[

راء األمري أمحد م، إيضاحًا أهنا غري متفقة مع آ1921كتبت إدارة "جملة املقتطف" عام 
، فقد ظهرت 4،اجلزء49م، يف اجمللد 1916تيمور حول موضوع االيزيدية، اليت سبق ونشرهتا عام 

دراسات علمية جديدة حوهلم، خاصة املنشورة يف "جملة اجلمعية امللكية األسيوية 
("، وكذلك كانت آراء العالمة "نيكوالي مار" حول معتقدات الكورد قد JRASالربيطانية)

. كذلك ذكرت "جملة العرفان" أن مبادئ هذه الفرقة كانت معروفة (2)بت انتباه العامل األورويبجل
 .(3)قبل الشيخ عدي يف قبيلة كردية من القبائل القاطنة مشال العراق

ومن املستشرقيني كتب "نيبور كرستني" عن حفاظ  الشمسية على الدين الذي كان  
. (4)موجوداً قبل االسالم واملسيحية، وأهنم مل ينضموا لصفوف املسيحيني إال بعد أن هددوا ابملوت

ويفرق "جون كيست" بني دينهم وبني الدين اإلسالمي املنتشر حوهلم فإن هلم دينهم اخلاص هبم 
. وقد أصدر "ميكائيل اجنلو غودي" (5)اختالفًا بيًنا عن اإلسالم الذي يعتنقه أغلب الكرد واملختلف

عدة مقاالت يف أوائل الثالثينيات حول املباحث اجلديدة يف أصول االيزيدية أفاد فيها عن اجلذور 
 .(6)اإليرانية املوجودة يف األصول االيزيدية يف حميطها اإلسالمي

ت التعريب اليت تعرضوا إليها، فوجود بعض التسميات العربية أو وشرح "كاترمري" حماوال
اإلسالمية البعيدة عن حميطهم الكردي اهلندوآري، تعود حملاوالت كثرية بتعريبهم، والقائمة الطويلة 

. وكان املستشرق "ابسيلي نيكيتني" من أوائل من (7)أبمساء العشائر الكردية حلقتها حتويرات كثرية(

                                                 
 .152( رشيد اخليون، مرجع سابق، ص1)
. نقاًل عن: مجال رشيد أمحد، مرجع 119-117م، ص1921(، JRAS( جملة اجلمعية امللكية األسيوية الربيطانية)2)

 . 805سابق، ص
 م.1926، لعام 11( جملة العرفان، جملد 3)
 .76( نقالً عن: ارشد محد حمو، مرجع سابق، ص4)
 .9( جون كيست، مرجع سابق، ص5)
 .23( نقالً عن: روجيه ليسكو، مرجع سابق، ص6)
 .59( نقالً عن : ابسيلي نيكيتني، مالحظات عن الكرد، ص7)



88 

 

ة دراسة االيزيديني بعيدًا عن املظاهر السطحية احلديثة، والتوغل يف أعماق الوسط أوصوا بضرور 
الطبيعي هلم، وكما يقول فإنه:]قبل أن يظهر شيخ عدي بني الكورد الذين يعيشون يف وسطهم 
الطبيعي، كان هلم جمموعة من املبادئ النظرية والعملية الدينية اليت ابتدعوها، وكانوا ميارسون عادات 

اصة هبم مستمدة من معتقداهتم، وجلي أهنا كانت بعيدة متاماً عن اإلسالم، ونضجت فيما بعد خ
. ويصدرق (1)ومنت حتت أتثريات متباينة، وأانال أعتقد أن الكرد اليزديني كانوا يومًا مسلمني[

قبل "نيكوالي مار" على ِقدم االيزيدية قبل اإلسالم، فهي الدين اخلاص الذي كان يعتنقه الكرد 
اإلسالم، والذي فقد كثريا من مواقعه بعد دخول هذا الشعب فيه، وأوصى بضرورة دراسة االيزيدية 
يف حميطها األصلي، حيث يرى أن االيزيدية قد ورثت عقيدة دينية قدمية، نشأت يف آسيا القدمية 

عرقا ودينا، وربط بينها وبني املعتقدات املوغلة القدم لشعوب جبال زاكروس الذين ينتمون إليهم 
وغذرت هبا اهلرطقات الكنسية األرمينية وحركات الدروشة يف آسيا الصغرى، الرتاث الديين الكردي 

. ولعل هذه املفاهيم عن االيزيدية ستتغري كلياً كما يشري إىل ذلك "روجيه (2)أقدم اترخياً من اإلسالم
 .(3)الفولكوريليسكو" عندما جنمع واثئق كافية عن عادات الشعب الكردي وتراثه 

 فتاوى تكفري االيزيدية واتهامهم بعبادة الشيطان: -د

مل تظهر فتاوى التكفري الصريح واإلابدة ضد االيزيديني يف بداية دخول اإلسالم إىل  
مناطقهم، وكانت املنطقة اليت يقع فيها معبد اللش معبد االيزيدية تدعى )داسن(، وأغلب سكاهنا 
 من االيزيديني، وقد صاحلوهم على اجلزية، ونقرأ يف )معجم البلدان( عن وجود قبائل كردية وطوائف

، ويف)فتوح البلدان( عن فتح جبال (4)الداسنه(-اجلوبيه-اجلالليه-اللر-الزوم-أمهها )اجلوزقان
، (5)ومجيع هذه املناطق يسكنها االيزيدية وقد صاحلهم املسلمون على اجلزية حلوان، املوصل، نينوى،

                                                 
 .328م، ص2008ت: نوري طالباين،دهوك ( ابسيلي نيكتني،الكرد،1)
 .337نيكتني، مرجع سابق،  ص ( نقالً عن : ابسيلي2)
 .110، هامش  89. /2، فقرة81./77م، ص1938، دمشق 4( روجيه ليسكو، اليزيدية يف سوراي وجبل سنجار، م 3)
./ 28، ص5./ ج432، ص2ج/447، ص1م، ج1995، بريوت2هـ ، معجم البلدان، ط626( ايقوت احلموي ت 4)

 .527ص م،1980هـ ، اتريخ اربل، العراق637ابن املستويف ت
()فتح جرير حلوان صلحا َعَلى أن كف عنهم وأمنهم َعَلى دمائهم وأمواهلم وجعل ملن أحب منهم اهلرب أن ال يعرض 5)

هلم(./ )وىلر ُعَمر ْبن اخلطاب عتبة بن فرقد السلمى املوصل سنة عشرين فقاتله أهل نينوى فأخذ حصنها وهو الشرقي 
َعَلى اجلزية واإلذن ملن أراد اجلالء يف اجلالء، ووجد ابملوصل دايرات عنوة وعرب دجلة فصاحله أهل احلصن اآلخر 

 فصاحله أهلها َعَلى اجلزية مثَّ فتح املرج وقراه وأرض ابهذرى وابعذرى =
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يديني فجاء ويُذكر أن قائد احلملة سعد بن أيب وقاص استفسر عن كيفية التعامل مع الكرد االيز 
، ولعل هذا األمر يفسر أنه مل تصدر أية فتوى إابدة حبقهم (1)جوابه أن سنوا هبم سنة أهل الكتاب

هـ علل 218، وقيل إن اخلليفة املأمون ت(2)هـ 41-11أو اضطهاد يف عهد اخللفاء الراشدين 
املنظمة ودعوات اإلابدة  . أما الفتاوي التكفريية(3)سبب البقاء عليهم قائاًل: )لوال مزاايهم العقلية(

فقد بدأت يف عهد اإلدارة العثمانية، واحلمالت العسكرية املنظمة، ومن قبلها كانت تطلق عليهم 
، وكانت الضرائب الباهظة واالضطهاد (4)هتكمًا "الصاجليه" ويعنون أصحاب الشعر اجملدول

، وحتت (5)ة االيزيدين عليهموالتضيق عليهم مث إعدامهم لألمري حسني الداسين دافع رئيسي إىل ثور 
ذريعة أتمني بغداد واملوصل واآلستانة واستقرارها ضد هجمات االيزيديني، بعدما شاع اهتامهم 

م وسليم 1566، يف عهد السلطانني سليمان القانوين ت (6)ابلقتل والسلب وقطع الطرق التجارية
الرمسي الشيخ أبو السعود العمادي م مت اصدار أول فتوى من مفيت الدولة العثمانية 1574الثاين ت 

، وكل ما (8)هـ1137، أعقبتها فتاوى أخرى منها فتوى الشيخ عبدهللا الربتكي ت(7)م1554ت
ورد فيهما ال يقره االيزيديون، وهم أصحاب داينة قدمية مستقلة قدست مظاهر الطبيعة، وأخالقهم 

م أطلق عليهم وزير العراق 1752ام . ويف ع(9)ال ختتلف عن أخالق بقية مواطنيهم من أهل العراق
لكن احلمالت العسكرية كانت قد شنت ضدهم  ،العثماين سليمان ابشا زوراً لقب عبدة الشيطان

م، حىت محالت القرنني السادس 841هـ/221قبل ذلك الوقت، منذ عهد مري جعفر الداسين ت
كانت محلة الفريق عمر وهيب   ولعل أكثرها أثراً  ،والسابع عشر، مث محالت والة بغداد العثمانيني 

                                                 
= وحبتون واحليانة واملعلة وداسري وابنعااث وأتى تل الشهارجة والسلق ومجيع معاقل األكراد(./ البالذري أبو احلسن، فتوح 

 . 323/378 /295م، ص1983، بريوت1ان، جالبلد
 . 76م، ص2000،آب13( حوار مع عبد القادر مارونسي، جملة اللش،ع1)
 . 42-41م، ص2000، كانون اثين 12( عبدالفتاح بواتين. مالحظات أولية عن االيزيديه وااليزيديني، جملة اللش، ع2)
 .290ص، 4م ، ج1984( دائرة املعارف اإلسالمية الكربى، طهران 3)
( يشتهر كبار العمر من ايزيدية سنجار ُبدائلهم الطويلة،وقبعاهتم الصوفية املخروطية./ عدانن فرحان زاين، الكرد االيزديون 4)

 . 16م، ص2004يف إقليم كردستان، السليمانية 
 . 42( عبدالفتاح بواتين. املرجع السابق، ص5)
 .108ص، 2012(أمحد سينو، األكراد اإليزيديون  دمشق6)
  .300 /247، ص4./ ج111، ص1م،ج2004(العزاوي، العراق، بريوت7)
 .435-434( الدملوجي، مرجع سابق، ص8)
 .41م، ص1994، بريوت  2./ علي الوردي، مهزلة العقل البشري، ط235( رشيد اخليوان، مرجع سابق، ص9)
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. وأخرياً محلة (1)م الذي استحوذ فيها على سناجقهم )الطواويس( إىل أن مت اسرتدادها1892ابشا 
م اليت فقدوا فيها عدداً كبرياً منهم، ودمرت أغلب قراهم يف جبل 2014داعش يف الرابع من آب 

سرت واغتصبت وبيعت النساء شنگال(ويف مناطق عديدة، قُتل على إثرها الرجال، وأُ ) سنجار
واألطفال يف أسواق النخاسة اليت أقامتها داعش، حىت مسيت بكارثة شنگال، ووصفتها العديد من 

 . (2)املنظمات ومنها األمم املتحدة وحقوق اإلنسان ُبينوسايد االيزيدية
والذي تصل إليه الباحثة إن االيزيدية هي الداينة األصلية للشعوب اآلرية وشعوب 

جلبل)سوابرتيوم(،الذين سكنوا جبال زاگروس قبل األلف الثالث ق.م. وكورنوا جذور الشعب ا
لكوتيون الكرد الكرمانج، اختصت قبيلة )كااتين( ابلكهانة واالهتمام ا، ومن (3)الكردي احلايل

ديني ابلعبادة الشمسانية هلذه القبائل، وهم  طبقة الكهان )البريان( املوجودة حىت اآلن لدى االيزي
، وحبسب العلماء فإن املعتقد االيزيدي القدمي يعترب أمنوذج للمعتقدات اهلندوأوربية، وهو (4)احلاليني

، كانت االيزيدية الشمسانية امليثرائية هي داينة القبائل (5)أسبق من املعتقدات الفيدية والزرادشتية
رتكة ممن سكنوا جبال زاكروس الشمالية من الكوتيني وامليديني وغريهم الذين حيملون أصواًل مش

، وبعد سقوط الدولة امليدية أمام اهلخمانشيني الفرس، واستيالئهم (6)وعرفوا ابسم "اومان ماندا"
( 7)على اببل، بدأ التقارب والتوفيق بني املعتقدات اآلرية واليت عرفت ابملزديسنية الشمسانية امليثرائية

، لتكون االيزيدية امليثرائية نتاجها ابلشكل الذي نعرفه اليوم، وقد ظل (8)مع املعتقدات الرافيدينية

                                                 
، 6ج -.192/245، ص5. /ج111، ص1./ العزاوي، مرجع سابق، ج140(عبد الرزاق احلسين، مرجع سابق، ص1)

 .155 /28ص
 م.2016م(، جمموعة حبوث ودراسات، اهليئة العامة ملركز اللش الثقايف واالجتماعي، دهوك 2014آب  3( كارثة شنكال )2)
/ نفس املؤلف، األكراد مالحظات  563-560( فالدميري مينورسكي، االكراد احفاد امليديني، مرجع سابق، ص3)

./ 97، ص1./ طه ابقر، مرجع سابق،ج69./ حممد أمني زكي، مصدر سابق، ص138ابق، صوانطباعات، مرجع س
 .35-14، ص1توفيق وهيب، مرجع سابق، ج

./ امحد حممود اخلليل، 83./ ديكانوف، مرجع سابق، ص411/425./23-12( صلوات كولياموف، مرجع سابق، ص4)
 .187مرجع سابق، ص

 .23م./ نقالً عن: خليل جندي، مرجع سابق، ص1986، بغداد6( مسعود حممد، جملة نووسةري كورد، ع 5)
./امحد حممود اخلليل، مرجع سابق، 63./ هديب غزالة، مرجع سابق، ص83( ديكانوف، ميداي، مرجع سابق، ص6)

 91-88. /أمحد مال خليل، مرجع سابق، ص192-187/191ص
 .72م، ص2000، دهوك13( عبد القادر مارونسي، جملة اللش، ع7)
 وما بعدها.. 6، ص1(توفيق وهيب، مرجع سابق، ج8)
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. وال يزال (1)هذا الدين على شكله القدمي حىت أدخل عليه الشيخ عدي املظاهر الصوفية اإلسالمية
،وحيتفظون ابلنظام الطبقي (2)االيزيديون يعرفون حىت اليوم ابسم )املهرانيني( وتعين الشمسانيني

والديين، واملعتقدات والطقوس اليت كانت قائمة يف اجملتمعات اهلندوأوربية، وتدل على  االجتماعي
،وقد أثبت العديد من العلماء أن مجيع الكرد قبل دخول اإلسالم إىل (3)أن داينتهم مشسانية ميثرائية

ة اليت قدمها ،وقد تعززت هذه اآلراء ابإلكتشافات األثري(4)مناطقهم، كانوا ايزيديني )ازديني( مشسيني
علماء اآلاثر مؤخراً، وأثبتت بشكل قاطع ميثرائية الداينة االيزيدية، السيما بعد اكتشاف املعبد 

هـ يف معبد 557امليثرائي مبا حيوي من رموز جمسمة ونقوش ميثرائية،أسفل ضريح الشيخ عدي ت
 (5)اللش االيزيدي، ووجود العديد من الرموز امليثرائية يف مجيع مناطق سكناهم

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .70-19/49/56(جورج حبيب، مرجع سابق ، ص1)
 .124، ص2010، دهوك30./ سليمان دخيل، جملة اللش، ع6-4( بري خدر سليمان)مرتجم(، مرجع سابق، ص2)
 .21( عز الدين ابقسري، مرجع سابق، ص3)
 . 20ليل جندي، مرجع سابق ، ص./ نقالً عن: خ28( فردهاد بريابل، مرجع سابق،ص4)
./  92م، ص2004، دهوك 21( عبد الرقيب يوسف ، اكتشاف املعبد القدمي لاليزيديني قبل امليالد، جملة اللش، ع 5)

 .73م، ص2013للمؤلف نفسه، املعابد امليثرائية، ت: مجيل جميد، اربيل
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 الفصل األول

 المعتقدات والشعائر االيزيدية
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 الفصل األول:

 والشعائر االيزيديةاملعتقدات 

 أواًل : األلوهية وعقيدة اخلري والشر:

 األلوهية والتوحيد:-1

كبري أعلى هو خالق الكون وكافة املخلوقات،   يؤمن االيزيديون كما بقية الكرد إبله قدمي
خيضع اجلميع ملشيئته وإرادته، يطلقون عليه بلغتهم الكردية اليت يتحدثون هبا، ويقيمون طقوسهم، 

ويكتب أبكثر من صورة )ئه زداي/ ئيزيد/ ئيزدن/ يزدان/ يه زه دن/ يه زه ته/  (1)اسم )ئيزي/ايزيد(
 .(3) اللغة العربية إىل )رب العاملني(، ويرتمجون امسه يف(2)يه سن/ازداهي(

هلذا اإلله مائة وواحد اسم، موجودة يف الكتب الدينية واألقوال االيزيدية ويف  
،ومن أمسائه: "مزدا" ومنه اشتق امسهم الذي عرفوا به )املزديسنيني( واليت حتورت إىل (4)اآلفستا

ودي(، وهي كلمة ميدية، وأصلها )هودا( الداسنائيني، ومن أمسائه املستخدمة بكثرة بينهم )خودا/خ
وتعين اإلله اخلالق نفسه بنفسه، ويقولون )ئيزي/خودي( ويعنون هبا)إهلي من خلق نفسه بنفسه 

، و)ابدشاه( وتعين امللك والسلطان وكثرياً ما أتيت يف أقواهلم الدينية، ويذكر أحد رجال (5)وخلقين(
الشمس والقمر والنجوم وخالقي هو )ئه زداي(، الدين االيزيديني "شيخ علو": )إن الذي خلق 

حنن االيزيدية موحدون ابهلل وحده وهو )ئيزدان( بلغتنا القدمية، وال صلة لنا بيزيد بن معاوية وال 
 . (6)ابليس الرجيم(

                                                 
./ أمحد مال خليل، مرجع سابق، 243اجلديدة العراقية، ع./ ممو فرحان، الثقافة 38( عز الدين ابقسري، مرجع سابق، ص1)

 .59ص
( )ئيزدان/يزدان( من الفعل )ايزادا الفيدية/ ايزات امليدية/ ايجاات اآلفستية = يعبد(، وصيغة املفعول منها)يزدان=اجلدير 2)

 .68./ أسعد السحمراين، مرجع سابق، ص69هامش/687ابلعبادة(./ مجال رشيد أمحد، مرجع سابق،ص
 .171( رشيد اخليون، مرجع سابق، ص3)
 .27 /17( داود مراد اخلتاري، مرجع سابق، ص4)
 .36-35./ عز الدين ابقسري، مرجع سابق، ص67( عبد القادر مارونسي، مرجع سابق، ص5)
 .215م يف مركز اللش بدهوك/ رشيد اخليون، مرجع سابق، ص2007( لقاء رشيد اخليون مع "شيخ علو" يف نيسان 6)
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يعتقد االيزيديون أهنم أول من وصلوا إىل نوع من التوحيد قبل مجيع األداين، بعد مرحلة 
إله(، مث انتقلوا إىل مرحلة التفكري -الطبيعة، وجتسيدها يف صورة)خودان طويلة من عبادة مظاهر

بوجود احلق والباطل والتفرقة بني اخلري والشر، فولدت لديهم داينة املزديسنا)مزدا/يزدان( كتطبيق 
لقانون احلق وخطوة حنو التوحيد، واحلق واخلري يتجليان يف الشمس اليت هي نور اإلله األعظم، وقد 

ا حتت اسم اإلله )ميهر/ميثرا(، الذي  ينظم الكون ونواميس الطبيعة، وهو إله السماء بكل عبدوه
ما حتوي من أفالك وخالق احلياة على األرض، وحامي املواثيق لدى األقوام الشمسية اآلرية، لذلك 

م ، وإليه يتجهون أبدعيته(1)يذكرون دائما أهنم عرفوا عبادة اإلله الواحد دون وسيط أو رسول
 .(2)وصلواهتم مباشرة، ألنه موجود يف كل شيء ويف كل مكان

العلماء الذين أشاروا إىل امتالك املعتقد االيزيدي لفكرة  -

 التوحيد:
لقد أشار العديد من العلماء إىل امتالك املعتقد االيزيدي لفكرة التوحيد، فااليزيدية من الدايانت    

القدمية، يعتقدون إبله كبري خالق السموات واألرض وما بينهما، وأبرز معتقداهتم هو إمياهنم إبله 
، ويصل التوحيد (4)د،أي أهنم موحدون إبله واح(3)واحد يسمونه )يزدان/ خودي( أي اخلالق الرزاق

لديهم إىل نبذ فكرة وجود ابليس خالق الذنوب والشرور، فهم ال يعبدون البشر، وال الشيطان بل 
ومن املستشرقني من أكد على إمياهنم إبله واحد ومنهم  ،(5)يعبدون إهلًا واحدًا بطريقة مغايرة(

إلله واحد يسلم شؤون هذه  "نيكتني" حيث يقول)أود أن أشري إىل أن إميان اليزيدي املعاصر هو
. ويذكر "جوزيف فورالين" عن أحد كبارهم أهنم يؤمنون بتفرد (6)األرض إىل معاونيه املالئكة السبعة

 .(7)هللا الذي ال مثيل له ووحدانيته
 

                                                 
 .93م، ص2009( خدر بري سليمان، سفر االيزيدية، دهوك 1)
 .80-79أرشد محد حمو، مرجع سابق، ص /80، ص2003( زهري كاظم عبود، االيزيدية، د. م. 2)
 .83، ص1973( شاكر خصباك، العراق الشمايل ، بغداد، 3)
 .35ري، مرجع سابق، ص( شاكر فتاح يف مؤلفه )يةزيديةكان وائيين يةزيدي(، نقالً عن: عز الدين ابقس4)
 .171 /28( رشيد اخليون، مرجع سابق، صفحات5)
 .326( ابسيلي نيكتني، مرجع سابق، ص6)

(7   ( Goseffe farlani, The Religion of the yezidis, p.72. 
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 عقيدتهم يف اخلري والشر :-2
لقد نسب بعض الباحثني إىل االيزيدية فكرة أهنم ثنويون يؤمنون بقوتني إهليتني)إله للخري  

وإله للشر( تتحكمان يف الكون فقوة اخلري من اإلله، وقوة الشر من الشيطان، ومن خالهلما وجد 
ا قد سامها يف وضع هذ (2)و"بيل" (1)الكورن ويعمل حتت إرادهتما، ومن هؤالء الرحاالن "هريد"

ن اإليزيديني وابلرغم من أن اسم هللا دائماً إالتصور اخلاطئ عن االيزيديه، وكذلك "هيوم كرايفيث" 
. وكذلك "ويكرام" الذي (3)على لساهنم ويقسمون به إال أهنم وحسب رؤيتهم ال يصلون له مباشرة

ه،إنه رب يذكر إهنم يؤمنون ابلكائن األعلى )يزدان( الذي يسمو على الكل، لكنهم ال يعبدون
 . (4)السماء فحسب، واألرض ال تدخل ضمن دائرة نفوذه أو مملكته

غري أن الدراسات احلديثة اليت قدمها الباحثون قد أسهمت يف كشف معلومات تنفي ما 
، (5)قيل خطأ حبق االيزيديني، وأهم ما جاء فيها أن املعتقد االيزيدي معتقد توحيدي ال ثنوية فيه

بل يعبدون إله واحد ضابط الكل بيده، كل ما يف السماء وكل وال شيطاانً،  وأهنم ال يعبدون بشراً 
هذا اإلله الواحد هو  (6)ما يف األرض، ويسمونه ابلكردية )خدا( أي هللا وابلعربية )رب العاملني(

. وعلى اإلنسان أن يستخدم (7)مصدر اخلري والشر معاً، ومها من يعمالن حتت إرادته ووفقاً ملشيئته
. وكما يذكر "مينورسكي" إن اخلري والشر يف داينة االيزيديني (8)الختيار الصواب وجتنب اخلطأعقله 

.ويؤكد "نيبور" على (9)أيتيان من مصدر واحد، وعلى هذا فمعتقدهم ليس ثنواًي كما يعتقد البعض

                                                 
(1   ( Fletcher; , Op Cit P.204. 

 .157م، ص1971 ( مس غريترود بيل، فصول من اتريخ العراق احلديث، ت. جعفر اخلياط، بريوت2)
(3( Griffith, Behind…. Vol. 1 P.103. 

 .88-87م ، ص2010( دبليو.أي. ويكرام، مهد البشرية احلياة يف شرق كوردستان، ت: جرجيس فتح هللا، اربيل 4)
 وما بعدها. 29( بري خدر سليمان، مرجع سابق، ص5)
 .151م، ص1899م، جملة املشرق 1947( األب أنستاس الكرملي ت6)
 .35(عز الدين ابقسري، مرجع سابق، ص7)
 . 36، ص2013دهوك  1( ممو فرحان عثمان، دراسات ومباحث يف فلسفة الداينة اإليزيدية، ط8)
 .54، ص1865( فالدميري مينورسكي، األكراد مالحظات وانطباعات، ت: معروف خزندار، بغداد 9)
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الشيطان بل عدم عبادهتم للشيطان فإن الدواسن وهو اإلسم الذي يعرف به االيزيدية، ال يعبدون 
 .(1)يعبدون هللا ويقدسونه فقط ألنه خالق كل شيء وجيلب اخلري للبشر

 األثر امليثرائي يف املعتقدات االيزيدية:-3

ميثل االيزيديون صورة دقيقة عن اجملتمعات اهلندوآرية القدمية وداينتهم الشمسانية، وعرفوا 
، فقد قدسوا الشمس قداسة فريدة (2)أبمساء تعين مجيعها )الشمسانيني/ الذين ِقبلتهم الشمس( 

واعتربوها  جتلي لصورة اإلله األعظم اإلله ميثرا اخلالق العظيم مشس اآلهلة وأكرب مصادر النور والطاقة 
واحليوية اليت متنح احلياة للكائنات، أصبح ميثرا بعد حصار امليثرائية وتشتت أتباعها يعرف ابمسه 

والنار، ميتلك القوتني املتضادتني يف ذاته، املانح للحياة  اآلرامي "طاووس ملك" هو خالق النور
 واخلري والنماء ويف نفس الوقت املعاقب على اآلاثم و الكذب وخيانة العهد. 

اتفق العديد من العلماء على أن جذور الداينة االيزيدية تعود إىل الداينة امليثرائية، وتقديس       
املباشر بكافة طقوسهم احلياتية القائمة ابألساس على الزراعة االيزيدية مليثرا انبع من ارتباطه 

، وهي داينة توحيد تكونت من الباطنية وامليثرائية، وابإلمكان أن نعلق التسمية التالية هلا (3)والرعي
، (4)دون وجل أبهنا )العبادة اخلفية للشمس(، فاليزيدية من بقااي امليثرائية، اليت هي نوع من الزروانية

وكانت اجتماعات ُعبادها تتم سرًا، وعلى حديثي العهد ابعتناقاها أن جيتازوا طرقًا وأسرارًا خفية 
. (5)وصعبة، وألهنا كانت داينة اجليوش املسلحة فقد انتشرت يف األقطار اليت تصلها اجليوش الزروانية

يزيدية امليثرائية نتاجها تزاوج العبادات الشمسية امليثرائية اآلرية ابلرافيدينية لتكون اال وقد أدى
ابلشكل الذي نعرفه اليوم، وقد ظل هذا الدين على شكله القدمي حىت أدخل عليه الشيخ عدي 

. فااليزيدية تعود ُبذورها إىل امليثرائية اليت سبقت يف ظهورها (6)املظاهر الصوفية اإلسالمية
نة الرمسية لإلمرباطورية الساسانية، الزردشتية، بل أن الزردشتية انشقت عنها، ورغم أهنا أصبحت الداي

إال أهنا مل تستطع أن تصبح داينة كافة سكان إيران والسيما يف غرهبا ويف كوردستان اليت ظلت 
                                                 

 .168جع سابق ص./ رشيد اخليون، مر 92( نيبور، رحلة نيبور إىل العراق، ص1)
 .124، ص2010، دهوك، هافينا 30( سليمان دخيل، القوالون هم الكهنة احلقيقيون لداينتنا، جملة اللش، العدد2)
 .55ص /24-23( خليل جندي، مرجع سابق ، ص3)
(الزروانية هي إحدى أقدم العقائد اإليرانية، وتقر أن إهلير اخلري والشر كاان أخوين توأمني، مها ولدا زروان )الزمان 4)

 .419ارثر كريستنسن، مرجع سابق، صالالمتناهي(./ 
 . 123./ ص54-43، ص1( توفيق وهيب، مرجع سابق، ج5)
 .70-19/49/56م ، ص1978غداد (جورج حبيب، اليزيدية بقااي دين قدمي، حبث اترخيي، ب6)
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على عقيدهتا االيزيدية امليثرائية القدمية، حيث يزعم االيزيديون أهنم أول األقوام املوحدة يف الكون 
 .(1)ذلكبعبادهتم )يزدان( وسبقوا الزردشتية يف 

ومن جهة أخرى فقد اتفق معهم ابلرأي بعض املستشرقيني ومنهم: "جيمس مولتون" فريى إن     
. ويربط "فيليب (2))يزدان( مل يكن ميثل فقط إله السماء والشمس واخلري فحسب بل أيضاً إله الشر

س ملك( كرونربك" بني ميثرا وطاووس ملك، فيقول عنه إنه اإلله الذي حيمل نفس صفاته )طاوو 
الكورد الدوشيك يف درسيم وهي من مناطق .ويذكر "سبيكل" أن لدى (3)ويتطابق معه اإلله )مثريا(

. وحسب ما يذكره "كراجيو يسكي" فإن (4)االيزيديني تعود يف األصل لداينة )أانهيتا( و)ميرتا(
املبشر املسيحي  . ويشهد(5)االيزيدي ال يصلي أبداً ابستثناء صالته اليت يؤديها للشمس ثالث مرات

م أنه كان يعمل على هداية الكرد من عبادة الشمس إىل 4"سوهبا ملاران" الذي عاش يف القرن
 .(6)املسيحية

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .15(ممو فرحان ، مرجع سابق، ص1)

(2(James H.Moultion, Early Zoroastrianism,The origins,The prophet,The 
Magi. Amesterdam1972,  p.620.  

(3(Philip Kreyenbroek, Mithra and Ahriman;Binaymin and Malk-
Tawus,London1992,pp.71. 

 . 1، هامش 333كتني، مرجع سابق، ص( ابسيلي ني4)
 . 332م./ نيكتني، مرجع سابق،ص1932تشرين األول  15( كراجيو يسكي، الدين الشيطاين، جملة مري كور دو فرانس، 5)
 .332( ابسيلي نيكتني، الكرد املسيحية، دراسة منشورة يف جملة اتريخ األداين./ نيكيتني، مرجع سابق ،ص6)



99 

 

 واملالئكة: خلق العامل  ثانيًا:

 خلق الُدرة ومظاهر احلياة:-1

اتفقت املعتقدات القدمية على ِقدم املاء وأزليته، وأن اخللق بدأ من املاء، ومنه خرجت الُدرة 
. ونظرية (1)أو البيضة ، وغالباً ما يرافقها صفة اللمعان الذهبية  كالشمس كما قدمتها اهلندوسية 

عيم من الدايانت اخللق عند اإليزيدية مجعت معتقدات أسالفهم اهلندوآريني الفيديني القدماء مع تط
اإلبراهيمية نتيجة احتكاكهم املباشر القدمي مع اليهود، بدأت عملية اخللق عندهم خبلق الدرة أوالً 
ومظاهر احلياة فيها من أرض ومساء وحبار وحيواانت ونبااتت، مث خلقت املالئكة، مث اإلنسان من 

جسده واليت تعود إىل منبتها يف األرض  عناصر الدرة األربع )املاء / اهلواء/ الرتاب/ النار(اليت كونت
 . (2)بعد املوت بينما تبقى روحه إىل ما بعد املوت

هـ بينهم، ظهرت هلم مسامهات يف 557بعد استقرار الصويف الشيخ عدي بن مسافر ت
إشكالية السجود وغواية آدم، واهلبوط من اجلنة إىل األرض، وحتدثوا عن الطوفان وحددوا مكان 

وقد ذكر بعض الكتاب إىل اعتقادهم بطوفان  (3)نوح ُببل اجلودي يف عني سفيناصطدام سفينة 
 (4)اثٍن خاٍص هبم يكتسح أعدائهم

بدأ اخللق من املاء، وعرش ئيزدن كان فوقه، والكون خبار يسوده الظالم، مث خلق الُدرة من 
ل فيها الروح، لكنها ، مث أدخ(5)نور ذاته، وهي مثل البيضة وتركها ألربعني ألف أو تسعني ألف سنة

ارتعشت من هيبته، وانفجرت وجتمد البحر وخرج منه دخان كثيف كورن طبقات السماء السبع، 
وزينها ابلسدائم واجملرات واألجرام، وثبت أركان األرض ابجلبال والصخور، وزينها ابلنبااتت 

ة وانتهت األربعاء، أو واألشجار، وخلق كافة الكائنات احلية، وأمتها يف ستة أايم بدأت يوم اجلمع

                                                 
أمحد مال خليل، مرجع سابق،  /290فقرة -9ب /238فقرة -11ب /9فقرة -1سابق، الباب( منومسريت، مصدر 1)

 .149ص
 .108، ص2012لعام  36( قاسم مريزا اجلندي، الكون يف  ميزان املعتقد اإليزيدي، جملة اللش، العدد 2)
 .80ف اجلراد، مرجع سابق، ص( جبل اجلودي يف حمافظة شرانق/تركيا وكان قبالَ ضمن حدود مدينة املوصل ابلعراق./ خل3)
./ هوشنك بروكا،مرجع سابق، 37./ بري خدر سليمان، مرجع سابق، ص40( عبد الرزاق احلسين، مرجع سابق، ص4)

 .47ص
 .41( عز الدين ابقسري، مرجع سابق، ص5)
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الكتاب الديين املنسوب  (2)، أشار إىل ذلك مصحف رش(1)سبعة أايم كما يف العهد القدمي
 ونذكر أمثلة مرتمجة منها: (3)لاليزيديني، وقويلر )شيخو بكري(، و)ائفرينا دنيايي/خلق الدنيا(

 "إهلي خلق الدرة من ذاته
 ئيزدان هو إهلي الرمحن

 مجد البحر بقدرته
  ج من البحر دخان كثيفخر 

 تكونت منه سبع طبقات لألرض وسبع مساوات
 إهلي ئيزدان أخرج الدرة من البحر

  فسال منها ماء غزيراً 
 فكان حبراً واسعاً وسار ئيزدان على هذا البحر

 كلما سافر خودي)خدا=هللا( وسار يف هذه الدنيا
 كان خيلق األشجار والصخور
 ويثبت بواسطتها أركان الدنيا

 اللش مخرية الدنيا
 يزيد األرض ابلنبااتت واألشجار واملخلوقات

 بعد ختثرها بواسطة اخلمرية املقدسة اللش
 بدأ خودي ابلتكوين حيث وضع األساس

 وبدأ العمل يوم السبت
 (4)وأهنى العمل يوم األربعاء"

 

 
                                                 

 .50./ ابقسري، مرجع سابق، ص111./ بروكا، مرجع سابق، ص28-1( سفر التكوين1)
 . 13-1/10( مصحف رش: الفقرات2)
، 1، م1./ قنايت كوردو، جملة اجملمع العلمي الكوردي، ع58( بري خدر سليمان وخليل جندي، مرجع سابق، ص3)

 .165ص
 .53-52(ترمجة النص لعز الدين ابقسري، مرجع سابق، ص4)
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 )اآلهلة األعوان(: خلق املالئكة السبعة -2

خلق)ئيزي/ئيزدن/ايزيد( سبعة مالئكة من نوره يف سبعة أايم، يف امليثولوجيا االيزيدية  
عزرافيل( وهم املالئكة السبعة العظام -عزازيل-مشقائيل-دردائيل-ميكائيل-جربائيل-وهم)عزرائيل

، وقد وضع بينه وبينهم حجاب، فلم (1)كما جاء يف قويل)ائفرينا دنيايي/خلق الدنيا( ودعاء املساء
م رأوا قوته وجالل عظمته وقدرته، لكن أي مالك خلق يف أي يوم، ذلك يتمكنوا من رؤيته، ولكنه

مل يكن واضحاً، إال أن الطقوس والشعائر الدينية االيزيدية تداولت أن يوم األربعاء هو يوم "طاووس 
، وكذلك  أُختلف حول (2)ملك"، ويوم األحد مللك "شيخ سن" ، والثالاثء يوم "شيخ مشس"

واًل أو الُدرة اليت سيتم خلق العامل منها وهي تشبه البيضة، ومسيت ابلدرة أسبقية خلق املالئكة أ
، ومهام هذه املالئكة هو تنفيذ إرادته يف تدبري أمر الكون، فكل َملك موكول بواجب (3)لشدة ملعاهنا

معني، وينبغي أن نشري إىل أن لكل مالك من هؤالء تشخيصاً انسوتياً)إنسانياً( يتمثل يف شيوخهم، 
ث يعتقدون أن يف يد هؤالء املالئكة مفاتيح احلل والعقد، ال يؤذون الناس اخلريين، بل ينفذون حي

" أي Xasinأوامر اإلله، وهم سبعة أنوار حلت على األرض، وجتلت يف جسد سبعة "خاسني 
، كما جاء يف نصوصهم الدينية: (4)شيوخ االيزيدية، وكان خلقهم عن طريق )الفيض/ االنبثاق(

، ونصوص )مصحف (5))خلق الدنيا( و)زه بووين مه كسور( و)ابدشاه( و)شيخو بكر(أقوال 
 .(6)رش(

إن أمساء املالئكة وألقاب الشيوخ اليت جتسدوا هبم، تعود إىل التأثري التورايت حبكم اجلوار لفرتة  
، وإىل التأثري الصويف الذي  أُدخل على االيزيدية األصلية، واليت كانت حتمل أمساء (7)زمنية طويلة

                                                 
ع سابق، يف عني سفين. مقابلة للباحث االيزيدي ابقسري، مرج 1972-2-3( منقول عن ابيب شيخ حجي امساعيل يف 1)

 .42ص
 . 31( بري خدر سليمان، مرجع سابق، ص2)
( قيل خلقت املالئكة بعد خلق الُدرة بتسعني ألف سنة، وقبل خلق األرض بسبعة آالف سنة، وقبل آدم أبربعني ألف 3)

 .41./ ابقسري، مرجع سابق، ص68سنة./ أنور املائي، مرجع سابق، ص
 . 37 -31( بري خدر سليمان، مرجع سابق ، ص4)
./ بري خدر سليمان، مرجع سابق، 146./ امحد مال خليل، مرجع سابق، ص39( خليل جندي، مرجع سابق، ص5)

 .29ص
 . 54-53خلف اجلراد، مرجع سابق، ص /33-32 /9-2( مصحف رش: 6)
 وما بعدها.  415( كولياموف، مرجع سابق، ص7)
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وخواص اآلهلة امليثرائية السبع القدمية اليت يؤمن هبا االيزيديون، وسنوضح ذلك الحقاً. أما أمساؤهم 
 :(1)والواجبات املوكولة هبم، وصفتهم الناسوتية

يف تدبري شؤون الكون، وهو)طاووس ملك( وقوة عزازيل، رئيس املالئكة يعاون)ايزيد(  -
 الشيخآدي)عدي( من قوته.

 يف صفته الناسوتية)انسردين(. عزرائيل، وهو مالك املوت وقابض األرواح، ويصبح  -
جربائيل، يبلغ الرسائل اإلهلية للبشر، ويشرتك يف قبض األرواح. وهو يف صفته  -

 الناسوتية)سجادين(.
واألولياء واملؤمنني ومرجعية الدين االيزيدي. وهو يف صفته  ميكائيل، دليل األنبياء-

 الناسوتية)فخردين(.
، معلم ومريب للشمسانية ورجال الدين، صفته (2)دردائيل، صاحب اخلرقة املقدسة -

 الناسوتية)شيخو بكر(.
مشقائيل، صاحب الشمس وعرش اإلله وسبب دميومة احلياة ومنقذ االيزيدية. يف صفته  -

 ة)مشسدين(.الناسوتي
إسرافيل، صاحب القلم والكتابة وكاتب صاحب العرش وحارس العرش اإلهلي، يف صفته  -

 الناسوتية)شيخ حسن(.

 
 األثر امليثرائي يف خلق العامل واملالئكة:-3

اختذ االيزيديون من نظام الفيض اإلهلي طريقاً لوضع تصورهم عن خلق الكون وخلق املالئكة، 
الفيض إىل الربمهانية اهلندوسية وسلسلة االنشطارات األوىل اليت خلق منها وتعود جذور نظرية 

، وانتقلت الفكرة إىل امليديني، وظهرت عند امليثرائيني ومنهم للزردشتيني، مث انتقلت إىل (3)العامل
                                                 

 .39./ خدر سليمان،مرجع سابق، ص43( ابقسري، مرجع سابق، ص1)
اخلرقة لباس مصنوع من صوف املاعز، يتم صبغه ابللون األسود املستخرج من غلي أوراق شجرة الزركون، وبرتديه الفقري  (2)

 وهو رتبة دينية مقدسة لدى االيزيدية.
 .245-238، الفقرة 11( منومسريت، مصدر سابق، الباب 3)
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فالسفة اليوانن، ومدرسة االسكندرية يف مصر، وأخذت هبا الفرق الباطنية والصوفية والغنوصية، 
، وفيه أن العامل على كثرة خملوقاته قد فاض عن اإلله الواحد، من خالل (1)سفة املسلمونوالفال

وسائط عرفوا ابسم )العقول/اآلهلة األعوان/املالئكة(، وهي اليت تفيض من اإلله األكرب واحداً تلو 
وترتقى يف . هذه النظرية هي ذاهتا اليت تقدمها الدرجات امليثرائية فتبدأ من درجة مريد (2)اآلخر

سلمها السباعي لتصل إىل الدرجة السابعة، درجة اإلله األب فيتحد به، ويصل لعامل الكمال حيث 
 . (3)اخللود املطلق

مل خيتلف االيزيديون عمن سبقهم إىل نظام الفيض، فآمنوا أبن الكون مل خيلق من العدم، وأن 
ملك الذي ميثل اإلله األعلى هناك نوعني من التجلي اإلهلي: جتلي روحاين يف شخص )طاووس 

وابنه وروحه القدس(، وجتلي مادي يف خلق )الُدرة( واآلهلة السبعة )املالئكة( الذين خلقهم )ئيزي( 
من نوره بطريقة الفيض، يف نظام سباعي ميثرائي اندجمت فيه العقول السبعة ابملالئكة واألفالك 

 .(4)ورث نظامه امليثرائي القدميواألايم كمنظومة واحدة تظهر ِقدم هذا املعتقد الذي 
يذكر السهروردي أنه وضع حكمة اإلشراق نفر بني الكرد والفرس، خالفوا طريق الثنوية، 

، وحبسب توفيق وهيب فالبد وأن الكرد الذين قصدهم (5)وكانوا مرشدون وحكماء وعلماء حقيقيون
هب الثنوية الزردشتية، بل كانوا السهروردي هم الكرد الداسنية أي االيزيديني فهم مل يتمذهبوا مبذ

ميثرائيني كما يتضح من اعتقادهم يف اآلهلة السبعة والكواكب السبعة امليثرائية واملالئكة 
السبعة)شيوخ االيزيدية(، سائداً بني االيزيدين ومل يتغري، فشيوخهم ميثلون اآلهلة أو املالئكة السبعة 

ؤون الكون، ويشكلون مع طاووس ملك وكل واحد منهم مسؤول أبمر )ئيزي( عن شيء من ش

                                                 
./ جوزيف 171م، ص1994مي، جامعة الكويت ( إدوارد براون، اتريخ األدب يف إيران، ت: أمحد كمال الدين حل1)

 .90-86م، ص1960اهلاشم، الفارايب، بريوت 
 .م2010-9-19( صالح عباس فقري، نظرية الفيض والصدور أو نظرية العقول واألفالك، حبث منشور بتاريخ2)

https://sudaneseonline.com/cgibin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=310&msg=12
85865868&rn=1 

 م، مرجع سابق.2012-6-29( سليمان مسري غامن، ميثرا 3)
                            http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=313704&r=0. 

 .156( امحد مال خليل، مرجع سابق، ص4)
./ سيد حممد كاظم إمام، 128هـ.ش، ص1370، هتران 2( السهروردي، حكمة اإلشراق، ت: سيد جعفر سجادي، م5)

 .140./ نقالً عن: أمحد مال خليل، مرجع سابق، ص12إيران ابستان ومبادئ حكمة اإلشراق، النقطة فلسفه در 

https://sudaneseonline.com/cgibin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=310&msg=1285865868&rn=1
https://sudaneseonline.com/cgibin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=310&msg=1285865868&rn=1
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=313704&r=0
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، وعند امليثرائيني احلضريني )مدينة احلضر امليثرائية وهي قريبة جدًا من مناطق (1)شخصية واحدة
سكىن االيزيددن ومعبدهم اللش( رمزوا لآلهلة السبعة والكواكب السبعة الذين عبدوهم 

ة السناجق السبعة، ومتثل كاًل منها إله/ ابلراايت)مسيا( والتماثيل، هذه الراايت تقابل عند االيزيدي
مالك، ولعل ضياع كتبهم ساهم يف نسياهنم أمساء الكواكب املؤهلة السبعة القدمية، فاختذوا أمساء 

، ونعتقد أن ظهور األداين اإلبرامهية واستقرار (2)بعض املالئكة لتحل حمل أمساء آهلتهم القدمية
يف ترسيخ أمساء املالئكة بينهم، فقد ظهر مصطلح جديد  ساهم وال شك (3)القبائل اليهودية بينهم

حيمل مفهوم املالئكة ذات األمساء التوراتية،ومتت مماثلتها مع آهلة االيزيديني امليثرائيني السبعة 
أما .(4)القدماء، والحقاً مت مماثلتهم مع شيوخهم السبعة، بغض النظر عن اختالف ماهيتهم ووظائفهم

باطها ابلعناصر الفلكية، فتعود هذه الفكرة إىل األجداد امليثرائيني والعبادات عن قدسية األايم وارت
، وقد تالقحت  ابألفكار البابلية حول تقديس الكواكب والنجوم وأتثريها على (5)اآلرية القدمية

. فكل إله/ ملك يسيطر على يوم وكوكب أو جنم. وحظى يوم األربعاء بقدسية (6)حياة املخلوقات
لدى االيزيديني فهو يوم طاووسي ملك)ميثرا(وكوكبه عطارد الذي صوره البابليون قدمياً يف مضاعفة 

 (7)هيئة شاب يركب طاووساً بيمينه جبة ويساره لوح يقرأه

 تاوؤس( ملك: (طاووس -4

املِفصل األهم يف املعتقد االيزيدي، وحبسب ما توصلت إليه من  (8)يشكل طاووس ملك
خالل الدراسة، فإن طاووس ملك هو ذاته رب األرابب )ميثرا(، اإلله األعظم القدمي لاليزيديني 

                                                 
./ نفس املؤلف، اليزيدية بقااي الداينة 60( توفيق وهيب، برسي خمتصري از اداين كرد، ت:سيد مجال الدين حسيين، ص1)

 .22م، ص2004امليثرائية،  السليمانية 
 .99، ص1988احلضر، بغداد ( ماجد عبد هللا الشمس، 2)
 .415( صلوات كولياموف، مرجع سابق، ص3)
 .154( امحد مال خليل، مرجع سابق، ص4)
./ 123م، ص1994، دهوك11( جرنوث فيسرت، اتريخ الشعب اليزيدي وداينته، ت: فرهاد إبراهيم، جملة اللش، ع5)

 م. 1984ولنفس املرتجم، اليزيديون الكرد شعب على طريق األفول، أملانيا
 .14( جورج حبيب، مرجع سابق، ص6)
./ خريي إبراهيم كورو، آراء يف 48، ص8م، ع1997( كامل خديدا، قدسية يوم األربعاء لدى االيزيدية، جملة اللش7)

 . 50، ص2012الشأن االيزيدي، دهوك 
./ حسني 12ص م،2000،دهوك، آب13صدقي عز الدين، طاووس ملك وعالقته ابألداين القدمية،جملة اللش، ع (8)

 .186م، ص2010قاسم، اجلذور األسطورية مللحمة نوروز الشعبية،بغداد 
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الذين يعربون عنه اآلن ابسم )ئيزي/ئيزيد/ايزيد(، وأن طاووس ملك )ويكتبونه أيضا اتووسي ملك( 
ل يف خصائصه ووظائفه إله النور والشمس والسماء وخالق كل شيء هو أحد أمسائه، حيث ميث

 وواهب احلياة جلميع الكائنات، واحلامي واملدافع عن أتباعه واملعضد هلم. 
أشار بعض العلماء إىل التشابه بينه وبني اإلله الرافديين "مشش/مشاس"، حيث ميثالن رمزان 

ي "دموزي" صاحب أسطورة القمح امليزوبواتمية، ، وآخرون ابإلله السومر (1)للكمال وإهلني للشمس
ويتطابق هذا مع احلرفة األوىل ألسالف االيزيديني الكوتيني الكورد سكان جبال زاكروس كانت 

، وآخرون يربطون بينه واإلله "انبو" إله مدينة "بورسيبا" (2)زراعة القمح وتقدميه قراباًن لآلهلة
خالص(، فريوون أن عبادة مشسية ميثرائية اببلية مقرتنة السومرية، ومعبده)االي زي دا ويعين اإل

بعبادة "انبو" كانت البداية لقيام الدين االيزيدي ابلشكل الذي نعرفه اليوم، حيث أن انبو كان إله 
، (3)الكتابة واملستجيب للدعاء وأحد أشكال عبادة التوحيد بني شعوب الرافدين يف العراق القدمي

ن)مسعان(، مث اكتملت هيئته ووظائفه لدى اآلشوريني وأصبح ينادى ينبوع فكان يعبد يف جبل ليلو 
 . (4)احلكمة واستمرت عبادته يف كردداغ إىل هناية القرن الرابع امليالدي

يدرج لدى الكرد سكان اجلبل دون غريهم من شعوب املنطقة اسم )شيخو( بكثرة، هو اسم 
رد، وهو من كبار اآلهلة احملبوبني، وسلطان إله كاشي، نسبة إىل الشعب الكاشي من اسالف الك

 (5)اآلهلة وإله األرض، ووجوده يدل على وجود بقااي من معتقدات الكاشيني لدى كرد اجلبال

                                                 
./ أنطوان مورتكات، متوز عقيدة اخللود والتقمص يف فن الشرق القدمي، دمشق 296(حممد أمني زكي، مصدر سابق، ص1)

م، 2001ع ربي 22./ رشيد اخليون، جملة النهج، العدد 22./ خليل جندي، مرجع سابق، ص60م، ص1985
 .184-183ص

 .94./ خليل جندي، مرجع سابق، ص67( بروكا، مرجع سابق،ص2)
./ عامر حنا فتوحي، الكلدان منذ بدء الزمان، 425./ كولياموف، مرجع سابق، ص70( جورج حبيب، مرجع سابق، ص3)

 .4م. ص2004ديرتويت
  فرتة ما قبل امليالد، ( روزاد علي، بعض مالمح املعتقدات الدينية يف جبل الكرد )عفرين( يف4)

http://web.nlka.net/index.php/2014-07-10-22-08-10/445-2016-11-25-11-
41-22  
http://www.efrin.net/cms/erebi.index.php?option=co 

 .57-56./ زهري كاظم عبود، مرجع سابق، ص279هـ، ص1396، مطبعة احلليب2( الدمريي، حياة احليوان الكربى،ج5)

http://web.nlka.net/index.php/2014-07-10-22-08-10/445-2016-11-25-11-41-22
http://web.nlka.net/index.php/2014-07-10-22-08-10/445-2016-11-25-11-41-22
http://www.efrin.net/cms/erebi.index.php?option=co
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الذي يرمز للدميومة واخللود، (1)أما من جهة اهليئة فقد اختذ طاووس ملك شكل طائر الطاووس
لطاووس فوق مذبح كنيسة يف قرية )كيمار( ومن اجلدير ابلذكر أن هناك رمسني متقابلني لطائر ا

م، ومها حييطان بدائرة حتتوي على دائرة، وطائر الطاووس يف املعتقدات 537يعود اترخيها إىل عام 
االيزيدية يرمز إىل طاووس ملك رئيس املالئكة، أما الدائرة اليت حتيط بصليب متساوي األضالع، 

يثرا امليتاين اهلوري، والذي ظلت عبادته قائمة يف هوري من رموز اإلله م-وهو صليب آري ميتاين
الشرق األدىن ولدى اهلنود والكرد والفرس الذين وضعوه على النصب القدمية وواجهات املعابد، 
ويف أوراب حىت القرن الثاين امليالدي، وقد انتقلت عبادة ميثرا من الشرق إىل الغرب على يد الرومان 

. ويف علم الفلك تصور الكواكب السيارة، عطارد ويومه األربعاء، (2)وكان يرمز إليه بطائر الطاووس
يف صورة شاب يركب طاووساً بيمناه حية وبيسراه لوح يقرأ فيه، إن تفاصيل هذه الصورة الفلكية 
منقوشة على جدران معبد اللش االيزيدي، جند صورة ميثرا بيده كتاب ويهبط من السماء، صورة 

اوس، ويوم األربعاء هو اليوم املقدس عند االيزيدية، تقاد فيه فتائل النار يف احلية السوداء، صور الط
 .  (3)أحناء معبد اللش ومينع فيه عقد الزواج أو ممارسته تعظيما هلذا اليوم ابعتباره  يوم طاووس ملك

وقد أيدت أعمال التنقيب األثرية اليت أجراها األثري عبد الرقيب يوسف، يف معبد اللش 
)طاووس ملك( هو ذاته رب األرابب )ميثرا(، فقد استطاع  الطرح الذي قدمته هنا أبن االيزيدي،

من خالهلا أن يكشف عن املعبد امليثرائي القدمي املوجود أسفل ضريح شيخ عدي بن مسافر يف 
لى معبد اللش، وكذلك ما مت العثور عليه من مئات القطع األثرية امليثرائية اجملسمة واملنقوشة ع

جدران املعبد واألسوار واألديرة واألضرحة اليت كانت قدميًا ختص امليثرائيني وحتمل رموز ميثرا، 
واملوجودة يف مناطق انتشار االيزيديني، حيث يقول:)إن رمز الطاووس من أهم  رموز ميثرا، ولقب 

كثرة هذه الرموز "طاووس ملك" نفسه هو اسم ولقب لإلله ميثرا عند الكورد امليثرائيني، ويبدو أن  
اليت تشري إىل الطاووس لقبا، وإىل ميثرا امساً، بلغ حداً أصبح فيه اسم ميثرا منسيا، بينما بقى رمزه 

                                                 
 .195 /56م، ص2005(زهري كاظم عبود، طاووس ملك رئيس املالئكة عند االيزيديني، دار سردم 1)
./ توفيق وهيب، 58./ بروكا، مرجع سابق، ص35م، ص1972الشمس يف اهلند القدمية، هللا آابد ( ف.سرافستافا، عبدة2)

 .93./  ممو فرحان، مرجع سابق، ص174، ص1مرجع سابق، ج
Henry Layard,  NiNivaha and its remains, Vol.1, P462. 

 .174، ص1./ توفيق وهيب، مرجع سابق، ج242( زهري كاظم، مرجع سابق، ص3)
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الطاووس وامسه، ولرمبا أغفلوا مجيع اآلاثر اخلاصة مبيثرا، مبا فيها الشمس والطاووس وحىت املعبد 
 .(1)القدمي، بعد جميئ شيخ عدى إىل اللش(

سبق يرجح كورن االيزيدية هي بقااي الداينة امليثرائية القدمية، وأن طاووس ملك إن مجيع ما   
هو نفسه رب األرابب امليثراوي)ميثرا(، اإلله الكلي القدرات، الذي تنبع منه احلياة واملتحكم يف 
املوت، يعاونه آهلة ستة هو سابعهم، ومينح أتباعه احلماية والعون ولكنه يعاقبهم حني يكذبون أو 
خيلون ابلعهد وامليثاق، مل يكن لديهم إله للشر وال رمز له وال تسمية، ألن وجود إله للشر يناقض 
ما يؤمنون به من مفهوم اإلله الكلي القادر على كل شيء، فاخلري والشر منبعهما واحد، وكوهنما 

 . (2)دتهقوتني متضادتني فال يعين ذلك أهنما خارجان عن إرادة اإلله األعظم بل مها حتت إرا
أما مفهوم الشر كما ورد يف الزردشتية )الديو/ أهرمين(، وفيما بعد يف األداين السماوية، فال 

. (3)يعرفونه وليس له عالقة بطاووس ملك، وكلمة )الشر( كنقيض)للخري( هي نتاج األداين السماوية
هو الشيطان، لذلك يستنكرون بشدة إطالق تسمية )عبدة الشيطان( عليهم وجعل )طاووس ملك( 

إهنم موحدون ال يعبدون بشراً وال شيطاانً، وصفات الشيطان اليت وردت يف الزردشتية والدايانت 
 .(4)السماوية أبعد ما تكون عن صفات )طاووس ملك(

إن االيزيدية قبل ظهور الدايانت السماوية مبا حتمل من مفاهيم جديدة عن )الشر( كانوا 
ة قد عبدوا مظاهر الطبيعة وجسدوها يف صورة آهلة تتفاعل مع مثل الدايانت الطبيعية البدائي

متطلباهتم احلياتية املختلفة، وعبدوها مجيعاً مبا فيها من خري وشر، ومل تكن آهلة الشر لديهم سوى 
بعض مظاهر الطبيعة يف صورهتا املتوحشة كاملاء وقت الطوفان والرعد والربق احلارق،ولنقرتب من 

لي القدرة فإننا جندهم قد عبدوا اإلله )ميثرا/ طاووس ملك( رب النور والضياء فكرهتم عن اإلله الك
والشمس، وهو نفسه رب احلرب القوي ذو السيف الالمع، وهو ذاته رب العهود واملواثيق وراعي 

 السهول اخلضراء وأرواح احليواانت. 
هلا على امليثرائية بعد ظهور الزردشتية والرساالت السماوية، بدأت هذه األداين تلقي بظال 

)االيزيدية(، اليت كانت منتشرة يف هذا احلني يف نفس املناطق اليت ظهرت فيها هذه الرساالت 
                                                 

 .106عبد الرقيب يوسف، مرجع سابق، ص (1)
 .35( عز الدين ابقسري، مرجع سابق، ص2)
 .83( ممو فرحان ، مرجع سابق ،ص3)
 .63( جورج حبيب ، مرجع سابق ،ص4)
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اجلديدة واليت بدأ التبشري هبا يف حني مت إقصاء الدايانت واملعتقدات القدمية، ومنع انتشارها، فأطلق 
ون( وهو ما يعرف به االيزيديون، عليهم زردشت لقب )عبدة العفريت وآهلة الشر( أو )الدسنائي

والعدالة وخالق  وطابقت األداين السماوية بني إهلهم املضيئ رب الشمس والنور والصدق والعهود
، (1)احلياة على األرض )ميثرا( الذي عرف أبحد أشهر رموزه )الطاووس( وأطلق عليه )طاووس ملك(

كة يف الفكر الديين اليهودي واملسيحي الذي أطلق عليه لقب طاووس املالئ وبني املالك)عزازيل(
 . (2)من بعده، وُعرف كرب للقفار واألماكن اخلربة، حىت أهنم صوروه يف صورة أفعى/ ثعبان

اعتقد االيزيديون أن إهلهم القدمي )ميثرا/طاووسي ملك(، هو نفسه املعين ابسم )طاووس لقد      
من حوهلم أهنم يعبدون الشيطان، وظلت تلك  ، وشاع بني(3)املالئكة/عزازيل(، وألزموا أنفسهم به

اليزيدية ال تعرتف بوجود إله للشر، وال . على الرغم من أن ا(4)الفكرة راسخة يف عقول اآلخرين
ُعدت األفعى يومًا يف امليثولوجيا االيزيدية القدمية رمزًا للشر، بل هي مقدسة ورمزًا للخري ألهنا 

، حىت إن إحدى أقدم العشائر االيزيدية)مند( اختصت (5)انأنقذت البشرية من الغرق أثناء الطوف
، ومن قداستها مت نقشها مع رموز ميثرائية أخرى على اجلدار الرئيسي ملعبد (6)برتويض األفاعي

اللش االيزيدي، وعلى أبواب مزارهتم، وغالبا ما يتجه رأسها حنو الغرب، ورغم زايرة العديد من 
فلم يكن ابستطاعتهم التعرف على هذه الرموز، وعدها بعضهم  الرحالة والعلماء ملعبد اللش،

( يف أواسط Layardإىل أن قام عامل اآلاثر ) (7)إشارات سحرية مرتبطة بطقوس عبادة الشيطان
م ، بزايرة ضريح شيخ عدي يف معبد اللش، ومل يكن مت اكتشاف املعبد امليثرائي االيزيدي 19ق

                                                 
 .106(عبد الرقيب يوسف ، مرجع سابق ،ص1)

Philip Kreyenbroek, Mithra and Ahriman;Binaymin and Malk-
Tawus,London1992, p.71. 

./ 446م، ص1983./ امحد سوسة، اتريخ حضارة وادي الرافدين، بغداد426(صلوات كولياموف، مرجع سابق، ص2)
، 33-32قيصر خالت، عالقة الرموز املوجودة على جدران اللش ابلرموز القدمية يف بالد الرافدين، جملة اللش ، ع 

 .107ص
 .107(عبد الرقيب يوسف ، مرجع سابق ،ص3)
 .154خليل، مرجع سابق، ص(امحد مال 4)
 .65م، ص2000، دهوك 12(حسو هرمي، احلية يف امليثولوجيا القدمية واإليزيدية، جملة اللش، ع5)
. / صلوات 139م، ص2001./ توماس بوا، اتريخ األكراد، دمشق81، ص1980(صموئيل كرمير، هنا بدأ التاريخ،بغداد 6)

 .53سابق، ص./ خليل جندي، مرجع 426كولياموف، مرجع سابق، ص
 .69( جاك ونيكول كاليبو، مرجع سابق، ص7)
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مات األخرى احملفورة على عتبة الباب العليا وكتب أهنا متثل فيه، فذكرها ضمن  العديد من الرسو 
 . (3)ألن االيزيدية ال يعرتفون بوجود إله للشر (2)ال يرتبط إبله الشر عند الفرس)انكراماينو( (1)رمزاً 

هـ، الذي التف حوله االيزيديون، 557بعد حضور الصويف الكبري الشيخ عدي بن مسافر ت
تناولوا قصة إبليس )كبري املالئكة سابقا(، وإشكالية السجود، مبفهوم وكان ضمن املتصوفة الذين 

 خمتلف ورفضوا لعنه، وحتت أتثري هذه املفاهيم اجلديدة واملختلفة، بدأ االيزيديون يف صياغة رؤيتهم
حول صراع الشيطان واإلنسان، واليت مل تكن ضمن ميثولوجيتهم األصلية، ولعلهم وجدوا املختلفة 

جلديدة اليت قدمها الشيخ عدي وبعض املتصوفة الذمي تظهر امساؤهم يف النصوص الدينية يف الرؤية ا
االيزيدية كاحلالج، ما يربئ ساحة إهلهم القدمي "ميثرا/طاووس ملك"، الذي أصبح كبري املالئكة 
وأن رفضه السجود ليس تكربًا وال عصياانً، بل ألنه مل ينس أمر ربه بعدم السجود إال له وحده، 

ينما سجد بقية املالئكة، وقد كافأه ربه وكرمه أبن ألبسه طوقاً، ال يزال االيزيديون يلبسونه ويسمونه ب
 .(4))طوق ايزيد( وهو من القداسة حبيث جيب على كل ايزيدي أن ميتلك واحداً 

إن سجود املالئكة عندهم مل أيت قسرًا بل طوعًا منهم، وعليه يكون عدم السجود ليس  
إخراج آدم وحواء من اجلنة وإعانتهما على عمارة األرض، كان ضمن مهام طاووس مبعصية، وأن 

. ومن (5)ملك، وهلذا فقد شكره آدم، وأصبح طاووس ملك هو)ابسك( أي بري وُمعلم آدم ومدبره
مهامه أيضاً جتديد األرض وإحيائها)دور ميثرا يف إحياء األرض بعد أضحية الثور(، حبيث أنه يهبط 

الشرقي( كل عام، يتسلم فيها من )ايزيد( حق ربعاء األول من شهر نيسان )ابلتوقيت لألرض يف األ
. وجدير (6)رعاية األرض وعناية أتباعه بعد أن يقدم كشفًا مبا أجنزه فيها من املكتوب يف اللوح احملفوظ

ابلذكر أن فكرة تسليم "اإلله األكرب" شؤون األرض ألبرز معاونيه، إلدارهتا حتت إشرافه، ليست غريبة 

                                                 
(1) Henry A. Layard. Nineveh and its remains, New York 1853, Vol.1, P.235 

 .11-10م، ص1970(سامي سعيد األمحد، األصول األوىل ألفكار الشر والشيطان، بغداد 2)
 .13(توفيق وهيب، مرجع سابق، ص3)
خلي مستدير الرقبة، خياط أبيدي عذراء ايزيدية، وهو ميثل قرص الشمس الدائري، ووجد منقوشاً (طوق ايزيد هو قميص دا4)

على جدران معبد اللش، فيما يسمى ابحللقة امليثرائية، أو دائرة احلقيقة، ومن يدخلها يعين دخوهلا يف دائرة ميثرا 
الرقيب يوسف، مرجع سابق، ./ عبد142./ بروكا،مرجع سابق، ص42/61وداينته./ جندي، مرجع سابق، ص

 . 98ص
 .174./ اخليون،مرجع سابق، ص75(امساعيل جول، مرجع سابق،ص5)
 . 48./ كامل خديدا،مرجع سابق،ص 132( ابقسري، مرجع سابق ص6)
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، وهو ذات املفهوم الذي تصف به االيزيدية طاووس ملك أبنه انعكاس (1)عن املعتقدات واألداين القدمية
 .                (2)السلطات العليا أبمر من اإلله األعلىلظل اإلله األكرب ونوره، والوحيد بني الكائنات الذي ميلك كافة 

وترى الباحثة إن مجيع هذه املعتقدات اجلديدة اليت ربطت بني )طاووس ملك( وبني روح     
الشر)آهرمين( أو)الشيطان(، دخيلة على الفكر االيزيدي القدمي، ألهنا تتعارض مع نظرية الفيض 

، فالدور الذي مت إسناده إىل طاووس ملك يف (3)تفسري نظرية اخللقامليثرائي اليت اختذوها طريقًا ل
قصة اخلليقة والسجود وغواية آدم، يتناسب ومعتقدات الصوفية املدافعني عن موقف 
إبليس)الشيطان(، واملناديني أبنه سيد املوحدين، السيما وأن الشيخ عدي كان قد درس على 

الذي كان من أكرب معتذري إبليس، وكذلك كان هـ، و 520الشيخ أبو الفتوح أمحد الغزايل ت
هـ، والذي أخذ عنه خرقته 230الشيخ عدي من مفسري واتبعي املتصوف األشهر احلالج ت

، هبذا (4)ابلتتايل عن شيوخه األعلى، والشيخ عدي نفسه كان يرفض ظاهرة اللعن ومنها لعن ابليس
ة اخللق كما قدم غريهم من األمم التصور عن "طاووس ملك" قدم االيزيديون مسامهتهم يف قص

 والدايانت، وإال فإن طاووس ملك خيتلف متاما عن الرؤية اليت اضطروا لتقدميها كما أوضحنا آنفاً.
 
 
 
 
 
 

                                                 
وكان اإلله األكرب )رع=الشمس(، إدارة األرض ورعاية البشر لإلله حتوت إله القمر،  يسلم(يف امليثولوجيا املصرية القدمية، 1)

 م.5/9/2014حبث اترخيي منشور   هبيئة طائر أبو قردان./ حممود مندراوي، حتوث املعبود الفيلسوف ورب األمشونيني،
https://www.civgrds.com/god-thoth.html 

 .36( عز الدين ابقسري، مرجع سابق، 2)
 .153خليل، مرجع سابق، ص( امحد مال 3)
 .116( حممد عبد احلميد احلمد، مرجع سابق، ص4)

https://www.civgrds.com/god-thoth.html
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 ثالثًا: األنبياء والرسل: 

يطلق على االيزيدية داينة املالئكة السبعة، وهؤالء املالئكة هم اآلهلة السبعة امليثرائية الذين 
كانت تؤمن هبم االيزيدية قدمياً، وحتولوا فيما بعد إىل املالئكة السبعة، الذين محلوا رساالت السماء 

خ االيزيدية، " أي شيو Xasinوتعاليمها لألرض، هم سبعة أنوار جتلت يف جسد سبعة "خاسني 
املستبصرين)الكواچك(عندهم، فهم من حيددون مصري اإلنسان من خالل الرؤية  ابإلضافة إىل

، لذلك ال وجود لديهم لألنبياء أو الرسل  من البشر، ويؤثر عنهم أهنم حيرتمون مجيع (1)واحللم
التوحيد من خالل  ، ويشريون إىل معرفتهم(2)األداين األخرى، ويبجلون أنبياء األمم األخرى وكتبهم

النيب "ابراهيم"، وأن ما دخلهم من معتقدات دينية خمالفة لداينتهم األصلية القدمية "عبادة الشمس" 
يعود إىل أتثرهم بتعاليمه، وكذلك يبجلون النيب "نوح" وينسبون أنفسهم إليه ويطلقون عليه)ملك 

 . (3)مريان(
ن كتب العامل املقدسة لدى األداين وكما يذكر "امليجرسون" أهنم ال يرفضون أي كتاب م

املختلفة، فحني يثقون ابلعهد القدمي ثقة اتمة، يعتربون العهد اجلديد والقرآن من الكتب املقدسة 
، ويشري "جريفيث" إىل احرتامهم لكافة املعتقدات والدايانت واألنبياء وال (4)اجلديرة ابلتبجيل
. وكذلك (6)يتحدثون بكل احرتام عن اإلجنيل والقرآن، ويذكر "اينسورث" أهنم (5)يكفرون أاي منهم

 .(7)يشري "الايرد" أبهنم يعرتفون بقدسية األنبياء

 

                                                 
 . 37 -31( بري خدر سليمان، مرجع سابق ، ص1)
 .80، ص2009(ارشد محد حمو، االيزيديون يف كتب الرحالة الربيطانيني، رسالة ماجستري، جامعة دهوك 2)
 .   88-76(جورج حبيب، مرجع سابق، ص3)
 .134م، ص1970، بغداد 1متنكر إىل بالد ما وراء النهرين، وكوردستان، ت : فؤاد مجيل، ج (امليجرسون، رحلة4)

(5) Griffith,H.Behind; the veil in Persia and Turkish Arabia, London 1909. 
P.286. 

(6) Ainsworth w.f. travels and researches in Asia minor, mesopotamea, chaldea 
and Armenia London, 1842. vol. 2,  P.184. 

(7) Layard , Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon, London 1857, 
P.89. 
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 رابعًا: التناسخ واإلميان باليوم اآلخر: 

يتقمص اإلنسان حينها القوى الكونية ، (1)التناسخ هو انتقال الروح بعد املوت إىل جسد آخر
، وتضرب نظرية التناسخ (2)واحلركة ال مبجرد الدعاء والضراعة الكربى فيستطيع التأثري عليها ابلفعل

. وميثل التناسخ أحد (3)بعمقها يف التاريخ ووجدت كذلك على الرقيمات الطينية الرافدينية القدمية
أهم دعائم الفكر الديين االيزيدي املوروث عن املعتقدات القدمية للقبائل اهلندوآرية، واملصطلحات 

تناسخ  بينهم هو )گراس گهورين(وتعين تغيري الرداء، و)قدم كوهاسنت(وتعيناألكثر شيوًعا 
ويعرب عن معىن طرح اجلسد الذي يفىن يف الرتاب،عن الروح أو انفصاهلا عنها، مما يعين  ،(4)األرواح

،وقد آمنوا بفكرة (5)أن الروح ال متوت بل تبقى حية خالدة، وتظل يف حالة انتقال من جسد آلخر
زئي وهو حلول النور اجلزئي من طاووس ملك الذي ميتلك الصفات اإلهلية العليا، احللول اجل

. أما اإلميان بعودة املخلص فرمبا نتج عن كثرة ما تعرضوا له من (6)واملالئكة يف شيوخهم وصلحائهم
اضطهادات، فآمنوا بعودة املهدى شرف الدين الذي أنقذهم من انقسام عقيدهتم امليثرائية 

. أما احلساب واجلزاء فإن التناسخ حيمل يف (7)اآلدين-القدمية بعد الصراع الشمساين الشمسانية
طياته حماسبة دنيوية وحماكمة جزئية للروح قبل أن حُتاكم أو جتازى اجلزاء األخري يوم احلساب إما 

انه . وقد أرسى الشيخ عدي)شيخآدي( بينهم فكرة لديهم اجلنة والنار مع إمي(8)للجنة وإما للجحيم
 .(11)، وفقرات اجللوة ومصحف رش(10)، كما يظهر يف نص )قول االحتضار((9)ابلتناسخ

                                                 
 .19م، ص1991./ قيس غوش، التقمص أهو حقيقة أم خيال، نشرجروس بريس 254(الشهرستاين، مصدر سابق، ص1)
 .237، ص1960الفكرية األوىل، ت: جريا إبراهيم جريا، بغداد .فرانفكورت، ما قبل الفلسفة، اإلنسان يف مغامراته ـ( ه2)
 . 115-99م، ص1978، أيلول IX( كيورك مرزينا كرومي، مالمح يف الفكر العراقي القدمي، جملة آداب الرافدين، العدد 3)
 .69م، ص7،1995(حسو هرمي اخلاليت، املوت وما بعده،م.اللش، ع4)
 35م، ص1995، 7اح، م.اللش، ع(خدر سليمان،التقمص وتناسخ األرو 5)
 .96-91( خلف اجلراد، األيزيدية واأليزيديون، ص6)
 .34، ص1994، 4( بدل فقري، عودة شرف الدين، جملة اللش، ع7)
./ أنس الدوسكي، مرجع سابق، 234./ حممد عبد احلميد احلمد، مرجع سابق، ص62( ابقسري، مرجع سابق، ص8)

 .447ص
 .63./ اخلاليت، مرجع سابق، ص35ص ( خدر سليمان، مرجع سابق،9)
 .65(عز الدين ابقسري، مرجع سابق، ص10)
 .9: 2./ مصحف رش: 12:  11( اجللوة: 11)
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  والدعاء: خامسًا: الصالة

، وااليزيديون ال يطلقون لفظ )صالة( على أدعيتهم، (1)الصالة يف اللغة هي الدعاء والتربيك
اليومية، ويتم فيها التوجه إمنا يفضلون إطالق لفظ )الدعاء(، وصالة االيزيدية من الفروض الدينية 

ابلدعاء يف ثالث مواقيت تتبع الشمس )الصباح،الظهرية،املساء(، وبعد أن يغسل االيزيدي الوجه 
واليدين، يقف متجهًا خبشوع حنو الشمس ِقبلته، ويسموهنا)قوبلة بدَّور(، وتعين الِقبلة الدوارة يف 

. وحبسب كتاب اجللوة (2)م ابجتاه معبد اللشصاليت الصباح واملساء، أما وقت الظهرية فتكون ِقبلته
. ويف صالهتم يدعون بطلب الرمحة واخلري والشفاعة هلم وللناس (3)فإن الصالة ال تؤدى أمام الغرابء

 أمجعني. 
 :(4)ومن نصوص صلوات االيزيدية ننقل ترمجة بعضها

 :الصبحدعاء )صالة(  -1

 خودي/ إهلي
 لعظمتك وملقامك ومللوكيتك 

 الكرمي الرحيم اي رب أنت
 ملك الدنيا 

 صاحب مملكة األرض والسماء 
 ملك العرش العظيم 

 اي رب إنك أزيل قدمي 
 اي رب إنك حىت األبد أمنية الروح

 اي رب أنت املوجود وأان العدم
 

                                                 
 .2492:  2489، دار املعارف/ القاهرة ، د.ت، ص4( ابن منظور، لسان العرب، حتقيق عبد هللا علي وآخرون، جملد1)
 .104ر مارونسي، مرجع سابق، ص./ عبد القاد182( عز الدين ابقسري، مرجع سابق، ص2)
 . 5:  17( اجللوة: 3)
. / خليل جندي: مرجع سابق، 104(نصوص )الصلوات( مرتمجة نقاًل عن: عبد القادر مارونسي، مرجع سابق، ص4)

 .258-257./ أمحد سينو، مرجع سابق، ص150-146ص



114 

 

 :دعاء)صالة( الظهرية -2

 اي رب حبق طاحون احملبة 
 وحبق أبواب الغيب السبعة 
 وحبق مفاتيح املعرفة األربعة 

  رب اسأل عنااي
 عن حالنا وعن السنة ابخلري

 اي رب حبق الفارس
 الذي امتطى على وسط النهار
 آتياً من الشرق ذاهباً للغرب 

  اي رب اغفر لنا  
 ومجيع السنة ذنوبنا 

 اي رب حبق سر قرفتا  األربعة 
 وكرامة املالئكة السبعة 

 اي رب ما نطلبه منك هو الدين 
 )املال واحلكم(واإلميان وليس الدولة 

 
 :دعاء)صالة( املساء -3

 اي فارس شروق الشمس ومغيبها 
 حبق األم وابنتها 

 انقذوان من البالء واملصائب 
 انقذوان ألجل "كانيا سيب"

 اي شيشمس اسأل عن أحوالنا ووضع عائلتكم هذه املرة
 حبق العرش والكرسي 
 وحبق الثور والسمكة 

 كم ووضعناأيها الشيخ مشس أسأل عن وضع عائلت
 حبق اللوح والقلم 
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 حبق الفلك واجملرة 
 حبق احلورايت واملالئكة 

 وسر طاووس ملك والطبقات األربعة عشر 
 اي شيخ مشس اسأل خريًا عن عائلتكم ولنا كذلك

 
 مناذج متفرقة من األدعية االيزيدية : -

فحيث يبدأ وخبالف الصلوات الثالثة فإن لاليزيدية أدعية تشمل مجيع مناحي احلياة، 
االيزيدي يومه مع إشراقة الشمس، يتوجه إليها ابلدعاء، وأثناء شد احلزام )شوتك( يدعو ابخلري 
والرمحة، وطلب العلم والفهم واإلميان، ولكثرة األدعية لديهم فليس ابإلمكان حصرها، وأورد بعض 

 (:1)مناذج ألهم األدعية املرتبطة حبياهتم اليومية

 

 دعاء شد احلزام:  -1

 إهلي أطلب منك الرمحة 
 أطلب ابخلري الرمحات التالية:

 أحدهم: الكرامة ، الشفقة
 اللسان والنطق  
 الدين واإلميان  
 العقل والفهم 
 

                                                 
. / خليل جندي، مرجع سابق، 410-392( نصوص )الصلوات( مرتمجة نقالً عن: عز الدين ابقسري، مرجع سابق، ص1)

-110. / عبد الفتاح مارونسي، مرجع سابق، ص132-123./ أزاد سعيد مسو، مرجع سابق ، ص165-134ص
112  . 
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 دعاء الفجـر:  -2

 الح نور الفجر 
 ركب فرس العبادة

 طوىب للشخص الواقف حقا مئة مرة
 املفاتيح بيد العشاق واملعشوق 

 حنن نطلب منهم مرادان  
 وهم يطلبون مرادهم من احلق )خودي(
 اي خودي أعطنا خريًا واقلب عنا الشر 

 تقبل عنا دعائنا 
 للمؤمنني الواصلني 

 اي رجال الصباح اجلديد 
 اي نفس سلطان ايزيد 

 منك اخلري والسالم وأان املريد

 
 :دعاء جنمة الصباح-3

 السالم عليك اي جنمة الصباح
 السالم عليك اي جنمة الصباح
 السالم عليك اي جنمة الصباح

 حًقا أنت جنمة الصباح 
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 بوابة األرض والسماء 
 وسند األرض والسماء

 حبق أبواب الغيب السبعة 
 ومفاتيح املعرفة األربعة 

 امحينا: من اجملنون املتهور، من احلية 
 الظـالم، العقــرب، اللــص ، ومن الغافلني.

 دعـاء السفر: -4

 أي صبح متكرب هذا 
 انفتح يف وجهي ووجه اخلالن األربعة

 تقدمت للتحية والسالم لألخوة واخلالن 
 سلمت على األخوة واخلالن 

 أتت احلورايت ومضني
 وفرقوا بني القوافل واجملاميع عن بعضها

 اخرتت طريق احلق 
 أدعو أن ال يقطع األشرار طريقي

 ندائي إىل خودي وامللك الذي ُبانب الكرسي
 طريق احلق قنديل ملئ ابخلري 

 والربكة والنور 
 ندائي إىل خودي وامللك الغفور.

يتلو الشيخ هذا الدعاء عندما يقوم بقص جزء من شعر املولود الذكر حديثا  :دعـاء البسك -5
 )بسك كرتن(، ومن أمهيتها أنه ال يدفن امليت إال وقد أمت هذا الطقس:
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 بسك البسك 
 بسك الشيخ آل الشمساين

 بشهادة الشيخ آدي والرجال 
 يوم خلقوا العني البيضاء و"كانياسيب"

 تصادم فيما بينهما جبالن مثل كبشني 
 اي إهلي واي ملك انصر دين 

 من عندان اإلايدي ومنكم الدعاء.

يقرأ قبل النوم لتكون آخر ما يلفظ به االيزيدي فإذا مات أثناء نومه  :دعاء شهادة الدين -6
 فتكون الشهادة آخر كلماته: 
 شهادة ديين  هللا هو الواحد 

 طاووس ملك حقا حبيب هللا 
 گه الرمحة يف املقلوب واملر

 گه  حتياتنا إىل املقلوب واملر
 وإىل املكان الذي يسجد فيه االيزيدية

 ي ايزيد )هللا( هو إهل
 شهادة إمياين  –وطاووس ملك 
 ..... شيخي 

 ..... بريي 
 ..... مريب يل

 كانيا سيب حمل تعميدي واللش حمل حجي
 )الشمس( قبليت الدوارة  
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 الشيخ مشس منقذاً يل.

يرتلون هذا الدعاء يف مناسبات عدة، ويعترب من أهم أدعيتهم، وفيه  :دعاء طاووس ملك -7
يزيدي القدمي والذي أصبح فيما بعد رئيس مناجاة طاووس ملك )اإلله اال

 املالئكة السبعة( يناجي ربه يف خشوع:
 اي ريب عال شأنك، عال مكانك، عال سلطانك

 اي ريب أنت الذي خلقت نفسك بنفسك 
 اي ريب أنت ملك  ملك اجلن

 أنت ملك ملك الكرمي 
 أنت قدمي أزيل، حي حىت األبد ، أنت أمنية الروح

 الَصَفر )السماء(اي رب أنت إله 
 أنت رب الشمس والقمر 
 أنت رب مجيع املخلوقات 

 أنت صاحب العطاء خلقت نفسك بنفسك
 اي رب امسك فوق كل األمساء 
 ما أعظم أمسائك ما أعظمك 

 أنت جميب الدعوات 
 أنت املقدس العايل الشأن خلقت نفسك بنفسك

 
 األثر امليثرائي يف الدعاء)الصالة(: 

ن أثناء الصلوات واألدعية ابجتاه الشمس منذ حلظة إشراقها وحىت مغيبها، يتوجه االيزيديو  
، فالشمس هي قبلتهم لذلك جندهم يتجهون إليها (1)ويقبلون موضع أول شعاع  يالمس األرض

عند صاليت الصباح واملساء، ويتخذون معبد اللش االيزيدي امليثرائي ِقبلة وقت صالة الظهرية لدليل 
ة هذه الداينة وطقوسها، يذكر العالمة توفيق وهيب )إن الفرد االيزيدي حني يوجه أكرب على ميثرائي

                                                 
 137 - 129( ص3/ 2العدد) 1994( أمحد مال خليل،الشمس يف املعتقدات القدميه وحىت اليوم، جملة اللش، دهوك 1)

. 
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صالته حنو الشمس ويتلو أدعيته فإمنا يتوجه حنو "ميثرا" أي الشمس الذي هو مساٍو لطاووس 
، (1)املالئكة الذي هو انبعاث من الذات اإلهلية ومسؤول أمامه وند له حلماية العامل وحفظه(

ذين يربطون بني االيزيدية والزردشتية يروون أن الشمس متثل روح  إله اخلري "أهورا مازدا" والباحثون ال
 .(2)يف صورة تستطيع مجيع اخلالئق إدراكها

 

 )روژي (:سادسًا: الصيام 

 الصوم يف مضمونه العام هو اإلمساك عن الطعام والشراب والشهوات، ورغبات النفس،
وهذا هو نفس مفهومهم عن الصوم الذي  (3)الذنوب واملعاصيوغرضه األمسى تطهري النفس من 

 يبدأ من فجر اليوم إىل مغيب مشس اليوم الذي يليه، ميتنعون فيه عن الطعام، الشراب، واجلماع،
وهو واجب عندهم على كل من بلغ سن الثالثة عشر، وال تتجاوز مدة الصيام العام لديهم الثالثة 

وهذا الصيام واجب على مجيع االيزيديني،  واليت توافق آخر أايم اخلريف أايم األقصر هناراً يف العام،
، ترتبط حبركة الشمس (4)وهو ما يسمى بصوم ايزيد)روژيت ئيزي( وتعين أايم طاووس ملك/ ميثرا

وهي أايم الصيام اليت تسبق ميالد ميثرا)الشمس( يف هنار أقصر ثالثة أايم وآخر أايم اخلريف وتوافق 
من كانون أول(، هذه األايم هي اليت ضحى فيها ميثرا)الشمس( بنفسه  19/20/21األايم ) 

الذي خيلص النور)الشمس(  ليفدي العامل، لذلك تكون فرتة الصيام هي فرتة انتظار املخلص ميثرا
 كانون أول.   22من الظالم، ليزداد النهار من بعدهم نصف دقيقة فيكون العيد يوم 

أما الصيام اخلاص فيؤديه فقط الروحانيون ورجال الدين، ومنه صوم خدرلياس )روژيت 
، ويتعلق خدرلياس(، أايم)االثنني،الثالاثء،األربعاء( اليت تسبق اخلميس األول من شهر شباط شرقي

هذا الصيام مبيثرا/ طاووس ملك ابعتباره خاصا ابخلصب والنماء. وكذلك صوم املربعانيات )روژيت 
چلخانه( أو ما يعرف بصوم )الكواچك(، وهو صيام أربعني يوماً صيفاً وتبدأ من العشرين من شهر 

                                                 
 .91( توفيق وهيب، مرجع سابق ، ص1)
 .113 – 112/  خلف اجلراد، مرجع سابق، ص 86 – 85( درويش حسو، مرجع سابق ، ص2)
 .85( أسعد السحمراين، مرجع سابق، ص3)
 .149./ آزاد سعيد مسو، مرجع سابق، ص182( عز الدين ابقسري، مرجع سابق ، ص4)
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، ومن شروطه (1)سمربدي /متوز/يوليه. وصيام أربعني يوماً شتاًءا، وتبدأ يف العشرين من كانون أول
، يقضوهنا يف الچلخانة وهي أقدم غرفة (2)أن يستمر رجال الدين يف أدائه مدة أربعني يوماً متواصلة

، مثة إشارة غري مؤكدة عن وجوب تقدميهم أضحية بعد انتهاء العشرين (3)كهفية يف معبد اللش
إذا قدم له أحد الطعام ابسم شيخ ، وقد يفطر الصائم (4)يوماً األوىل والسماح هلم ابالغتسال التام

، لكن ال حيل له أايم األربعاء واجلمع واألايم الثالثة األوىل واألخرية وكذلك (5)عدي أو أحد األولياء
 . (6)يوم العشرين منها

 األثر امليثرائي يف الصيام :

م إن االيزيدية داينة الشمس واليت تسمى بلغتهم الكوردية "روژ"، وهم يطلقون على الصو 
كلمة)روژي( وتعين )الشمسي(، وجند كافة طقوسهم مبا فيها الصوم واألعياد واملناسبات الدينية 
ترتبط ابلشمس وحركتها، ويف هذا أيضاً إشارة مليثرائيتها، وألهنا داينة كوكبية سبعية، فإهنا تقسم كل 

استعداداً للطقس، طقوسها ومناسباهتا الدينية واألعياد على مدار األسبوع: يومي السبت واألحد 
مث صيام ثالثة أايم هم االثنني والثالاثء واألربعاء، مث أييت العيد يومير اخلميس واجلمعة. واألايم اليت 

 .(7)تسبق الصيام عندهم هي أايم ميثرا
صوم ايزيد) ميثرا( يرتبط حبركة النجوم، ونعلم أن امليثرائية داينة العناصر الفلكية وكانت تربط  -

اإلنسان على األرض مبواقع النجوم، فحني تغيب النجمات الثالث املبشرات )الزهرة وامليزان حركة 
والقرغ( هبذا الرتتيب، تعلنَّ عن اقرتاب ميالد النور)ميثرا/ الشمس(، وهي نفسها أايم الصوم حيث 

 .(8)حتل أربعينية الشتاء

                                                 
 112./ مارونسي، مرجع سابق، ص118( اجلراد، مرجع سابق، ص1)
 .149و، مرجع سابق، ص( آزاد سعيد مس2)
 .259( أمحد سينو، مرجع سابق، ص3)
 .88 – 87( درويش حسو، مرجع سابق، ص4)
 .  120( جورج حبيب، مرجع سابق، ص5)
 .182( عز الدين ابقسري، مرجع سابق، ص6)
 137 - 129( ص3/ 2العدد) 1994(أمحد مال خليل،الشمس يف املعتقدات القدميه وحىت اليوم، جملة اللش، دهوك 7)

. 
 م.2016-9-25( مقابلة الباحثة مع الكاتب والباحث االيزيدي سليمان دخيل أبو كاشاخ بتاريخ 8)
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أقدم مكان ابملعبد امليثرائي اللش، صوم األربعينية )چلخانة( ويقضيه رجال الدين  يف الچلخانة  -
واملرجح أنه كان مكان إقامة الطقوس امليثرائية قدمياً، ومتاثل أايم الصيام مواعيد احلصاد وهتيئة األرض 

 .(1)گان امليثرائية  للزراعة من جديد، وتعود ألسطورة القمح امليزوبواتمية والحتفاالت املهر
 

 والصدقات: سابعًا: الرسوم

صدقات وخريات يدفعها االيزيدي للشيوخ والبريان والفقراء والكواچك، وكذلك الرسوم هي 
أثناء الطوافات، يتم مجعها يف اللش ملساعدة احملتاجني، واصالح وترميم املقدسات االيزيدية، 
وإطعام الزوار وقت األعياد،حتتفظ به بعض العوائل بـ )مشور( وهو بيان حدد فيه الشيخ عدي 

، وقد ذكر السيد عبد الرزاق (2)خلريات هلم بعد تربعهم أبمواهلم وأمالكهم تزهداً نسبة معينة من ا
، لكن حبسب هذه املشورات هناك اختالف يف النسب املذكورة، ويعتربها (3)احلسين نسباً حمددة هلا

 .(4االيزيدية نوعاً من التعاون بني طبقات اجملتمع االيزيدي

 اللش)احلج(:ثامنًا: الزيارة السنوية ملعبد 

 23لاليزيدية زايرة سنوية مقررة  ملعبد اللش النوراين أقدس مكان لديهم، ويبدأ مومسها يوم)  
.ومجيع (5)تشرين أول غريب( 13أيلول شرقي = 30تشرين أول غريب(، وينتهي ) 6أيلول شرقي= 

بل، لينثر على الطقوس املؤداة فيه طقوس ميثرائية قدمية، بدء من صعود رجل الدين إىل أعلى اجل
اجملتمعني بعض اخلبز الذي مت جتميعه طوال العام، وهم بدورهم يسارعون لغمسه ببعض ماء 

حبجم البندق مصنوعة من تراب  )كانياسيب( املقدسة، ويف هنايته مينحهم القوالون )الربات(وهي حبة
ناسكات يف مرقد شيخآدي املعجون بقليل من ماء كانياسيب املقدس، تصنعها الِفْقراايت)ال

                                                 
./ خليل جندي، مرجع سابق، 112./عبد الفتاح مارونسي، مرجع سابق، ص118( خلف اجلراد، مرجع سابق، ص1)

 .97ص
 . 8./ خدر سليمان، مرجع سابق، ص121(اجلراد، مرجع سابق،ص2)
 .81-80الرزاق احلسين، مرجع سابق، ص( عبد 3)
 .92 – 91( درويش حسو، مرجع سابق، ص4)
 .184./ ابقسري، مرجع سابق، ص374( احلموي، مصدر سابق، ص5)



123 

 

املعبد(،أصلها ميثرائي كانت تصنع يف شكل أحجار منقوشة تعطي للدارسني يف هناية امتحاهنم 
 .(1)دلياًل على قبوهلم يف صف األخوة بعد اجتيازهم االختبارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 50-49./ داود اخلتاري، مرجع سابق، ص39توفيق وهيب، مرجع سابق، ص /92(احلسين، مرجع سابق، ص1)
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 الفصل الثاني

 اآلداب والطقوس االيزيدية
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 الفصل الثاني:

 االيزيديةاآلداب والطقوس 

 : االعياد الدينية وطقوسهاأواًل:  

كان اهلندوآريون القدماء يقسمون السنة إىل فصليني رئيسيني تبعا حلركة الشمس وحساب 
حركة النجوم، مها فصال الربيع واخلريف، بناء عليه كانت تتم حساابت عملية الزراعة واحلصاد، ويف 

واملتماهي  االحتفاالت، وتقام األعياد،  اليت تتعلق ابإلله ميثرا/ طاووس ملكمومسيهما كانت تتم 
مع اإلله متوز روح القمح، فكانت هذه األعياد حتتفي ابخلصوبة وجتدد األرض واحلصاد حيث 

 التماس الربكة والنماء: 
 عيد رأس السنة )جاشنا سرسالي(:-1

السنة االيزيدية، ويكون يف األربعاء األول  هو عيد الربيع والتجدد ووالدة احلياة ميثل رأس 
. ويف امليثولوجيا االيزيدية هو (2)نيسان غريب 14والذي يوافق  (1)من شهر نيسان شرقي "يولياين"

بداية اخللق والنظام، وهناية العماء الكوين والفوضى، اليوم الذي انتهى  )ايزيد/ئيزيد(من عملية 
، وأمر أن ينزل إليها طاووسي ملك (3)نية وجتمدت األرضاخللق، انتهت فيه حالة الفوضى الكو 

يطلق عليه أيضاً "عيد ملك زان" أي "عيد مالك التجدد"، يف يوم األربعاء األول من نيسان شرقي 
كل عام مصطحًبا معه املالئكة، يصلون ويسجدون وتسجد معهم العباد للخالق العظيم، وتشارك 

، ويف هذا العيد يـُثَبت إشراف طاووسي (4)املهيب ابلسجودمعهم أرواح املوتى يف هذا االحتفال 
  .(5)يغين األرض ابخلريات والربكاتف ملك على مجيع شؤون األرض ملدة عام آخر،

                                                 
 يوماً. 13بعه التقاومي االيزيدية عن احلساب الغريب الغريغوري ( يتأخر احلساب الشرقي اليولياين الذي تت1)
 .170( خلف اجلراد، مرجع سابق، ص2)
 .78( هوشنك بروكا، مرجع سابق، ص3)
 .47، ص1997، آب8( كامل خديدا، قدسية األربعاء، جملة اللش، ع4)
 .132( عبد الفتاح مارونسي، مرجع سابق، ص5)
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، (1)يعتين هذا العيد حبرفيت الزراعة والرعي املوروثتان عن أجدادهم الكوتيني الكورد الكورمانج
من الفتائل املزيتة )چرا(  365أما لياًل  يتم إيقاد  ،(2)ويبدؤون طقوس العيد منذ الصباح الباكر

حول مراقد األولياء يف معبد اللش، وتقام مراسم "مسا" حبضور رجال الدين، فيبدو وادي اللش 
 ،(3)كأنه بقعة انر أزلية لطرد األرواح الشريرة، ويف صباح العيد يتشاركون الطعام يف جملس اجمليور

 االت اجلماعية والطعام املقدس لدى امليثرائيني قدميا.متاماً كما كانت جترى االحتف
  ثر امليثرائي يف عيد رأس السنة االيزيدية )سرسالي(:األ-

يعترب احلدث األهم يف هذا العيد هو هبوط طاووس ملك إىل مساء األرض يف نفس املوعد  
من كل عام، ليتسلم شؤون الدنيا ويشرف عليها حبكمته، ويثَبت التعاليم اإلهلية بني الناس، ويرتبط 

ش هذا العيد ابخلصوبة وجتدد احلياة واستمراريتها،وعلى جدران معبد اللش، واحدة من أهم النقو 
اليت متثل هبوط اإلله ميثرا من السماء، ممسكاً بيده رسالة أو شريعة، وتؤكد أنه هو نفسه طاووسي 

. حيرمون الزواج يف شهر نيسان (4)ملك، وأن احتفاهلم هببوطه من السماء يعود لعهد قدمي جداً 
هر ألنه شهر زواج احرتاماً له، ولتقاليد األجداد الشمسانيني الذين كانوا حيرمون الزواج يف هذا الش

، وتتطابق  طقوس (5)اآلهلة، وحيرم حرث األرض، وإقامة أي أبنية أو اكتتاب على بيع أو شراء
سرسايل االيزيدية مع الطقوس اآلرية القدمية يف منطقة "ميزواباتميا"، واالحتفاالت اجملوسية بعيد 

ة، واحتفاالت "نوروز سر "هرمزروز"، واحتفاالت عيد "زاكموك" السومري، وعيد "اكيتو"البابلي
 (.6)سايل" امليدية، واحتفاالت اإلله "نسروخ" اآلشورية، واحتفاالت صابئة حران

 

 
                                                 

 .425، ص( صلوات كولياموف، مرجع سابق1)
( جيمع البيض رمز اخلصوبة، ويسلق مع بعض احلشائش امللونة، وتعلق قشوره مع نبات الكاري على أبواب املنازل، وتنثر 2)

 .100خليل جندي، مرجع سابق، ص /يف املزارع جللب الربكة.
 47سابق، ص( اجمليور: رجل الدين القائم على خدمة املزارات الدينية االيزيدية./  خليل جندي، مرجع 3)
 .73./عبدالرقيب يوسف، مرجع سابق،ص20/64(جورج حبيب، ص4)
 .137./ ابقسري،مرجع سابق،ص417(حممد الناصر صديقي،مرجع سابق، ص5)
./ 80، ص1988./ سباتينو موسكاين، احلضارة الفينيقية، ت: هناد خياطة، دمشق391(ابن الندمي، مصدر سابق، ص6)

./ حكمت بشري االسود، أكيتو عيد رأس 184م، ص1992حتفاالت اخلصب، حممد مفلح البكر، الروح االخضر ا
 . 140./ مارونسي، مرجع سابق ، ص11م، ص2011السنة البابلية اآلشورية، أربيل
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  املهرگان:عيد اجلما )جاشنا مجايي( -2

هو عيد احلصاد عيد اإلله "ميثرا" املعروف ابسم "ميثراگان/ مهرگان"،ومومسه فصل اخلريف، 
،وهو (1)تشرين أول غريب( 12إىل  6أيلول شرقي ) 30إىل  23ومتتد أايمه لسبعة أايم، تبدأ من 

عيد الغفران األعظم بني األعياد، تتنزل فيه الرمحة والربكة، وبه يستدلون منه على ُكنه السنة املقبلة. 
 . (2)وهو سلسلة من االحتفاالت الدينية املتتالية تقام مجيعها يف معبد اللش

نت تقام احتفاالته بشكل رمسي قبل اإلسالم، وظل حيظى عيد "املهرگان" بتاريخ طويل فكا
قائما بعده لفرتة طويلة، مع تغيري امسه إىل "عيداجلماعية"، ويعتقد العالمة "توفيق وهيب" أن هذا 

وترى  .(3)االسم مشتق من مصطلح "عني اجلمع"،وتعين)االجتماع األكرب مع اآلهلة/املعبودات(
ساس إىل صاحب طقس األضحية األول )مجا/مجشيد( الباحثة أن اسم عيد "اجلما" يعود ابأل

ومشتق من امسه، وهو صاحب أضحية الثور األول، ومن جعل الناس أيكلون من حلم أضحية 
القرابن املقدس، ومل يرتك لآلهلة من القرابني سوى جزءًا ضئياًل من اللحم، وتسجل اآلفستا لعن 

اعه أتباع الدين اهلندوآري القدمي من رموز الشر زرادشت له، وأتليب الناس عليه، واعتباره هو وأتب
هـ"الذي أضفى بعض السمات 557والكذب، ورمبا تغري اسم العيد يف عهد "الشيخ عدي ت

م متكن األثري اإلنكليزي "هنري الايرد" 1839الصوفية على املعتقدات االيزيدية األصلية، ويف عام 
ته واإلطالع على طقوسهم، ووصف مشاهداته من زايرة معبد اللش، كأول أجنيب يسمح له بزاير 

 .(4)عن هذا العيد يف مذكراته اليت كتبها
   أهم طقوس عيد اجلما: -
  طقس "السما" واألثر امليثرائي فيه: -أ  

إال أن هذه  (5)اختلف الباحثون يف تفسري كلمة )مسا( فأحاهلا بعضهم إىل كلمة "مساء"       
اإلحالة ال تفسر معىن هذا الطقس، فالسما هو الرقص الديين الذي يقوم  به رجال الدين االيزيدي، 

                                                 
 .131(  عز الدين ابقسري، مرجع سابق، ص1)
 م.2011تشرين أول  6./ مشاهدات الباحثة لطقوس عيد اجلما 299( أمحد سينو، مرجع سابق، ص2)
 .105 -104، ص 1( توفيق وهيب، ، مرجع سابق، ج3)

(4)A.H. Layard "Nineva and its remains, London, 1849, Vol. I, Pp90-91./ 305. 
 .110م، ص1929(عبد الرزاق احلسين، اليزيديون، بغداد 5)
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، وأثنائه ينشد القوالون األقوال الدينية واملواعظ واحلكم ابللغة الكردية، (1)يف ليايل األعياد مبعبد اللش
دار السبعة أايم اخلاصة بعيد )اجلما( ، وتؤدى على م(2)ويعزفون على آالت )الزرانية والشآبيب(

 .(3)أنواع حمددة من )السما(
تضرب مراسم الـ"مسا" ُبذور اترخيية قدمية، ورد يف النصوص البهلوية أن "جم" كان أثناء 

، ويصنع منه شرااًب مسكراً، وأثناء ذلك يقوم (4)تقدمي أضحية الثور، يعصر نبات )السوما/اهلوما(
ابلرقص الديين والغناء اخلاص إىل أن يتم االنتهاء من عملية األضحية، رجال الدين ابالحتفال 

، (5)سه ما" –اسم النبات املقدس "سوما  فأطلق على الطقس املقام ألجل اخللود أو جتدد احلياة
، وقد واصل امليثرائيون إقامة هذا (6)وقد حل املاء اآلن حمل عصري "السوما/اهلوما" عند االيزيدية

 عصري نبات "السوما" املقدس للمؤمنني يف املآدب كرمز لإلله واهب اخللود للمؤمنني، الطقس بتقدمي
مث انتقل للكهنة الزرادشتيني الذين عرفوه ابسم "هوما"،  ،(7)وعند الرومان استعاضوا عنه ابخلمر

 . (8)وكانوا أثناء قراءة األفستا يسحقونه وخيلطونه ابملاء ويقدمونه كشراب مقدس
يف الرقص الديين )السما( الذي يؤديه رجال الدين االيزيدي هو رموز ميثرائية:  إن مجيع ما

بداية من رتبة الفقري اليت تقابل رتبة الكريف امليثرائية بغطاء رأسه ذي األهداب الصوفية، مث الشعلة 
جق چقالتو" اليت يدورون حوهلا يف حركة تدوميية بطيئة، وهذه الشعلة تكون على هيئة سن"املقدسة 

يعلوه رمز الطري طاووس رمز ميثرا، تتعدد املشاعل اجلانبية إىل ستة مشاعل متثل اآلهلة الستة، 
وسابعهم هو املشعل الكبري يف الوسط وميثل طاووس ملك/ ميثرا، هذه األضواء السبعة متثل اآلهلة 

                                                 
ه غطاء صويف ذو أهداب (يصطف رجال الدين يف صفني متجاورين، يتقدمهم الفقري، مرتدايً خرقته السوداء وفوق رأس1)

يغطي معظم وجهه، يضع يده اليمىن على كتفه األيسر، وينحين لألمام قلياًل، مث خيطو ببطء شديد بقدمه اليمىن، 
وجير قدمه اليسرى مث يقف، وعلى منواله خيطو رجال الدين خلفه، يدورون ببطء شديد ثالث مرات حول السنجق 

./ عبدالرقيب يوسف، مرجع سابق، 105./ توفيق وهيب، مرجع سابق، صاملنصوب يف وسط الفناء اخلارجي للمعبد
 م.2011/2013/2016./مشاهدات الباحثة لعيد مجا لألعوام 147ص

 .98(هي آالت موسيقية قدمية، األوىل تشبه الُدف، والثانية تشبه الناي./ خليل جندي، مرجع سابق، ص2)
 .301( أمحد سينو، مرجع سابق، ص3)
 140، ص1997كاليبو، مذاهب وملل وأساطري يف الشرقني األدىن واألوسط، ت: فارس عصوب، بريوت (جاك ونيكول  4)

. 
 .145( عز الدين ابقسري، مرجع سابق، ص5)
 .232. / كاليبو، مرجع سابق، ص146( ابقسري، مرجع سابق، ص6)
 ..67 – 66( جورج حبيب، مرجع سابق، ص7)
 .106-104( توفيق وهيب، مرجع سابق ، ص8)
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وكانوا يف األصل  السبعة امليثرائية القدمية، وتؤكد أن آهلة االيزيدية السبعة هم معبودات الضوء،
الكواكب امليثرائية السبعة، وهبذا يكون دوران االيزيدية حول معبوداهتم ارتباطًا حبركة دوران الكواكب 

 . (1)حول الشمس رمزاً للمعتقد امليثرائي القدمي، وانتقل أيضاً إىل احلركات الصوفية الباطنية

   :تنصيب األعالم )الربيات( االيزيدية -ب
رايت، وهي قطع پتشرين أول( مراسم تعميد وتنصيب الـ 10اليوم الرابع من عيد اجلما)يتم يف      

قماش ملونة توضع فوق قباب مراقد األولياء، لكن يتم تعميدها أوالً يف العني البيضاء "كانياسپى" 
ويصاحب تنصيبها عزف القوالون ابآلالت املوسيقية املقدسة، وحيملوهنا مع رجال الدين لوضعها 

 .(2)مكاهنا املخصص عند كل مقام يف
 
 
  أضحية الثور)القاباغ( واألثر الطوطمي وامليثرائي فيها:-ج

، يضحون فيه بثور أبيض، (3)ميثل هذا الطقس اجلذر التارخيي احلقيقي للداينة االيزيدية امليثرائية    
والدبكات الشعبية ليعود اخلصب لألرض وتتجدد فيها احلياة، وقبل األضحية يقومون ابلرقصات 

على شكل سبع حلقات متداخلة، مع عزف القواليني على الشآبيب يف ساحة املعبد اخلارجية، 
ويتم جلب الثور إىل مزار شيخ مشس، وبعد أن ينهالون عليه ابلعصي والسياط صائحني، يقومون 

هذه وتسمى ، فيتشاركون مجيعًا يف وجبتهم (4)بنحره هناك، وطبخه وتوزيع حلمه على احلاضرين
 .(5))السماط(

                                                 
 .167م، ص2009./ إبراهيم الداقوقي، العلويون، اربيل 149(عبدالرقيب يوسف، مرجع سابق، ص1)
 .302./ أمحد سينو، مرجع سابق، ص118(احلسين،مرجع سابق، ص2)
 .67./ جورج حبيب، مرجع سابق، ص106(توفيق وهيب، مرجع سابق، ص3)
 .149./ ابقسري، مرجع سابق، ص174(خلف اجلراد، مرجع سابق، ص4)
(حبوب احلنطة غري اجملروشة تطبخ مع اللحم يف صباح األعياد./ م. س.هكاري، الزاد يف أعياد ومناسبات األيزيدية، 5)

 25ص
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حتمل هذه األضحية رمزًا طوطمياً، فمن خالل مشاركتهم الوليمة القرابنية، فيحدث  
.أما األثر امليثرائي فيظهر يف اختيار مرقد )شيخ (1)االتصال بني اإلله األكرب)اإلله األب( وبني أتباعه

. وتقدمي سادن اللش (2)ية الثورمشس( لنحر الثور، والطقس هو إعادة متثيل ألسطورة "ميثرا" وأضح
،وال يقدم الثور مبثل هذاالطقس (3)حلم الثور املذبوح إىل سادن شيخ مشس تبدو وكأهنا تسليم العهد له

الذي سنجده ضمن التأثريات امليثرائية االيزيدية يف الزرادشتية (4)إال يف عيد اجلما االيزيدي امليثرائي
 . (5)يرجح بصورة أكرب انتماء العيد لفرتة ما قبل اإلسالم  وهذا حتت اسم طقس "مهارشة الثريان"،

    وليمة جل مريان واألثر امليثرائي فيها: -د

طقس وليمة "جل مريان" وفيه يقومون بذبح ثور أبيض اللون، ويطهي حلمه جيًدا، ويهرع          
االجتماعي الذي يوحد املشاركني اجلميع ليأخذوا سهًما منها كنوع من املشاركة اليت حتقق الرتابط 

. وتعود (7)ويف هناية هذا العيد يقوم وكيل األمري بوضع عصائب بيضاء على رؤوس الزائرين (6)فيه
جذور هذا الطقس  إىل امليثرائية، واالحتفال بذكرى العشاء األخري لـ "ميثرا" مع "هيليوس" وأتباعهم 

 .(8)اء إىل التقليد امليثرائي "السمت"قبل عروجهما إىل السماء، وتعود العصائب البيض
   طقس القربان املقدس: -هـ

يقام هذا الطقس يف صباح عيد اجلما، ويصعد رجال الدين للجبل وينثرون اخلبز الرقاق          
فوق اجلموع الذين يتسابقون لغمسه ببعض ماء كانيا سيب املقدسة، وتعود جذور هذا الطقس إىل 

. (9)وا يغمسونه بعصري نبات السوما/ اهلوما،وانتقل إىل الرومان مع امليثرائية الغربيةامليثرائيني الذين كان

                                                 
رمز يقدسه أبناء القبيلة الواحدة وحيمل صفة دينية./ سيغموند فرويد، الطوطم والتابو، ت: بوعلي  Totam(الطوطم 1)

 ./.43-41ب، مرجع سابق، ص./ جورج حبي164م، ص1983ايسني، الالذقية
 149./ ابقسري، مرجع سابق، ص107(توفيق وهيب، مرجع سابق، ص2)
. / األمري ابيزيد، أعياد الطائفة 68./ جاك ونيكول كاليبو، مرجع سابق، ص185( سامي سعيد األمحد، مرجع سابق، ص3)

 .83، هامش ص82، ص4، السنة 9اليزيدية، دورية الرتاث الشعيب، العدد 
(4) Empson (R.H.W), The cult of the peacock Angel, P.53. 

 .109( توفيق وهيب، مرجع سابق، ص5)
 .164( سيغموند فرويد، مرجع سابق ، ص6)
 .176( خلف اجلراد، مرجع سابق ، ص7)
يمة املقدسة يف ( شرائط بيضاء يلفها كان أصحاب املراتب العليا امليثرائية حول رأس املبتدئني بعد االنتهاء من طقس الول8)

 .38-36أول اجتماع هلم./ توفيق وهيب، مرجع سابق، ص
 .111-110، ص 1(توفيق وهيب، مرجع سابق، ج9)
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. غري أن احتساب مواقيت الطقوس االيزيدية (1)يذكر البعض أنه يقابل يوم عرفات لدى املسلمني
 يتم وفقاً للحساابت الشمسية، وليس احلساب القمري الذي يتبعه املسلمون.

  )بري شبايكي( واألثر امليثرائي فيه:نصب ختت ايزيد  -و
، وحمفوظة يف حقيبة خاصة، تربط (2)حلقة( 81هو حلقات مصنوعة من النحاس عددها )

ببعضها فوق سجادة خاصة، وتشد احللقات والسجادة خبشبتني، فتكون بشكل مستطيل له أربعة 
، وتعميده ابملاء املقدس مقابض يشبه التخت أو التابوت، يف موعد نصبه يتم جلبه من قرية حبزاين

 . (3)يف معبد اللش، وبعد تركيبه يسريون به حنو ضريح شيخآدي، بينما يعزف القوالون حلناً حزيناً 
جذور هذا الطقس ميثرائي، كان يتم فيه تنصيب الطاووس يف أقدم كهوف حبزاين)شگفيت 

األثرية عن تواجد رموز سيدرا( يف )كلي سنجق( منذ آالف السنني قبل امليالد،وكشفت التنقيبات 
وصور ميثرائية حمفورة على جدرانه، وهو ختت ايزيد احلايل الذي حتتفظ به إحدى العوائل الشمسانية 
يف حبزاين، وكانت تقوم هبذا الواجب الديين قبل عهد شيخآدي، كذلك فإن حساب يوم تعميد 

 .(4)ل يوم من فصل اخلريفالتخت يتم وفقاً حلركة النجمة القطبية/ جنمة الصباح، يف ميقات أو 

 جاشنا چلخانه(: (أعياد املربعانيات  -3

آب غريب(،  2 -متوز غريب 29متوز شرقي ) 20-16يبدأ عيد مربعانية الصيف من
ويف يوم  شباط غريب(، 1 -كانون أول غريب  24كانون اثين شرقي )  19-11ومربعانية الشتاء من

معهم، لزايرة املقامات املقدسة واألضرحة حول العيد خيرج ابيب شيخ ورجال الدين ومن صاموا 
تعود جذور احتفال املربعانيات و  .(5)املعبد، ويف معبد اللش يتم توزيع طعام السماط على الزائرين

إىل احتفاالت مومسي احلصاد واإلنبات، يبدأ موسم احلصاد من شهر حزيران ويستمر إىل هناية 
ت حتتفي بقيامة متوز)روح القمح( من بني األموات شهر متوز الشرقي)بداية آب الغريب(، وكان

                                                 
./ درويش حسو، االزداهيون اليزيديون، املانيا 192./ الدملوجي، مرجع سابق، ص125(احلسين، مرجع سابق، ص1)

 .114، ص1م،ج1992
 .175مرجع سابق، ص ./ اجلراد،99(خليل جندي، مرجع سابق، ص2)
 .153-151(ابقسري ، مرجع سابق ، ص3)
 .130( سليمان دخيل أبو كاشاخ، مرجع سابق، ص4)
 .154-138( عز الدين ابقسري، مرجع سابق ، ص5)
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مع تلتقي ، و (2). وأعياد املربعانيات حتتفي مبيثرا إله احلقول واملراعي اخلضراء(1)ابلدبكات والرقصات
  .(3)عيد اإلله "متوز" عند الصابئة احلرانية

 

 )جاشنا روژيا(: صيام ايزيدعيد  -4
من شهر كانون  19/20/21بعد صيام أايم يبدأ  عيد ئيزي)عيد الرب اإلله األعظم(

أول)ديسمرب( ألن هذه األايم هي أقصر هنارات السنة، وكأن الشمس فيها حتتضر أما العيد فيبدأ 
كانون أول)ديسمرب( حيث يزداد وقت النهار فكأنه قد مت الفراج عن الشمس/النور الذي   22يوم 

بات طاووس ملكية ميثرائية واحدة، . للعيد عدة مسميات وطقوس هي مناس(4)صاموا من أجله
تعىن ميالد ميثرا/طاووس ملك، الذي ضحى بنفسه فداًءا لينقذ الكون والكائنات حسبما 

، وهناك عدة مسميات هلذا العيد هي ابألصل أمساء (6)، وارتبط عند البعض ابلطوفان(5)يعتقدون
، "طقس شعلة الثور (8)عيد الباتزمي"، "(7)الطقوس اليت متارس فيه وهي: يوم امليالد"بيلندا/امليليد"

                                                 
 وما بعدها.   102( خليل جندي، مرجع سابق، ص1)
 1/8/29( آفستا: ميهر ايشت:2)
 .249. / البريوين، اآلاثر الباقية، ص267-266م، ص1957بريوت ، 4(رسائل إخوان الصفا، نشر بطرس البستاين، ج3)
 .181(عز الدين ابقسري، مرجع سابق ، ص4)
 .130(سليمان دخيل أبو كاشاخ ، مرجع سابق، ص5)
ية حبدوث (بتأثري امليثولوجيا الرافيدينية، ولوقوع العيد يف األايم املمطرة واألكثر برودة، فقد ارتبط هذا العيد يف الذهنية الشعب6)

 .24الطوفان الذي يكون الصيام شكراً على النجاة منه./  م. س . هكاري، مرجع سابق ص
(هو ميالد الشمس ميثرا يف اخلامس والعشرين من ديسمرب، وكان اآلريون يتخذون من اليوم الذي يعقب ليلة "بيلندا" عيًدا 7)

إىل أنه يوم ميالد الشيخ عدي بن مسافر./ شاكر  دينًيا مقدساً حتت اسم "خؤرروز" أي يوم الشمس، ويذهب آخرون
 . 99./ خليل جندي، مرجع سابق ، ص71، ص1969فتاح، اليزيديون، بريوت

(الباتزمي)الوالدة اإلهلية للشمس(، ومن طقوسه ربط خيط صويف على اليد أو حول الرقبة بشكل دائرة كالشمس، ويتم 8)
، ويؤخذ سبع قطع خمتلفة من حلمه، ترمز للمالئكة السبعة ذبح ثور أبيض يوجه رأسه حنو الشمس حني النحر

 .47./ سليمان دخيل، مرجع سابق، ص100واختالفها يرمز لتنوع عملها./ جندي، مرجع سابق، ص
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، وتعين مجيعها ميالد رب األرابب (3)عيد العجوة" ، Xewlêr"(2)،"طقس خولري (1)گوركاگاي"
 (.4)الشمس ميثرا، وطقوسه اليت تؤكد ميثرائية االيزيدية

 شنا خدرالياس(:اعيد خدر الياس )ج -5

شباط غريب(،  14/15الشرقي املوافق)يقع هذا العيد يف يوم اخلميس األول من شهر شباط 
وهو عيد احملبة واخلصوبة، تكرميًا لشخصية "خدر الياس" الذي يعده االيزيديون أحد مفاهيم 
"طاوسي ملك/ميثرا"، ويعتقدون أنه قد يزور البيت لياًل ليبارك أهله خبرياته، فاذا وجدت صباًحا 

. توزع فيه نوع من (5)ون ابلعام اجلديدأاثر على اإلانء دل ذلك على أنه ابرك البيت فيستبشر 
احللوى عبارة عن سبعة أنواع من البذور والبقوليات تقلى وجترش مع بعض ويسمى خليطها "بيخون" 

وهذه االحتفاالت امتداداً  .(6)وتعين "بدون دم" ألنه مينع فيه الصيد بتااتً، وحيرم حنر الذابئح
اإلنبات واملطر لدى الشعوب القدمية، ويرمز إلنتهاء موسم لالحتفاالت القدمية ابلزراعة ومواسم 

 .(8)، هذا ويتوافق هذا العيد مع عيد القديس فالنتني رمز احلب عاملياً (7)الشتاء واقرتاب الربيع

                                                 
( حيتفلون مبرور الفالحني وثريان احلراثة من فوق شعلة النار وتستقبلهم النساء ابهلالهل واألغاين الشعبية، واحللوى مع 1)

والشعري، ويقومون بتوزيع اخلبز أبمساء املوتى عند زايرهتم. ويعرف لدى اإليرانيني بليلة "يلدة" يسهرون فيها  احلنطة
حىت الصباح، ويشعلون النريان يف األزقة، وعلى األسطح واملرتفعات ملساعدة إله النور يف القضاء على إله الظالم، ويف 

من اخلبز على شكل آالت احلراثة وتوزع على الفقراء ويعطون منها عيد "جهار شنبة سواري" القدمي خيبز نوع خاص 
 .157./ ابقسري، مرجع سابق، ص99لدواهبم، كما يفعل االيزيديون متاماً./جندي، مرجع سابق، ص

( خيبز رغيف ثخني دائري كالشمس، يوضح فيه زبيبة بشكل خمفي، ومن جيدها يستبشر خرياً ابلعام اجلديد، يقطع الرغيف 2)
بعة أجزاء تشري إىل عناصر الكون األربعة، مث تقسم سبع قطع متثل املالئكة السبعة، ويكسر اخلبز يف صباح العيد، أر 

 .47ويعطى منه أيضاً حليواانت احلراثة./ سليمان دخيل، مرجع سابق، ص
ري" يف أول أايمها أو آخرها./ (هي اإلثنا عشر يوما التالية آلخر يوم صوم ايزي، تكون ابردة وايبسة، وحيق هلم كسر "اخلول3)

 .43م، ص1999، لسنة 11جملة اللش، العدد 
 .130( سليمان دخيل أبو كاشاخ ، مرجع سابق، ص4)
 .437./ م. صديقي، مرجع سابق، ص25( م.س.هكاري، مرجع سابق،ص5)
التوجني، اليزيديون واقعهم ./ حممد 178(يعرفها العامة ابلسويق أو اخلبيسة بعد عجنها ابلدبس./ اجلراد، مرجع سابق، ص6)

 .132، ص1988اترخيهم، الكويت 
 .161( عز الدين  ابقسري، مرجع سابق، ص7)
(داود مراد ختاري، عيد خدر الياس عيد اخلصوبة واحملبة، موقع حبزاين قسم البحوث والدراسات، اتريخ 8)

. 6/2/2017النشر
http://www.bahzani.net/services/forum/showthread.php?127913 

http://www.bahzani.net/services/forum/showthread.php?127913
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 الرتمل(: الطالق/ )الزواج/ ثانيًا: األحوال الشخصية

وطقوس الزواج ميثرائية  يتم يف مساره الطبيعي، وقدميا كانت منتشرة عادة اخلطف، :الزواج-
قدمية، حيث يؤتى برغيف خبز من دار أحد املشايخ، يُقسم بني العروسني، يعطي الزوج زوجته 
قطعة )الربات( من تربة شيخ عدي املقدسة كميثاق وعهد بينهما، وهبذا تتم مراسيم عقد الزواج 

، وحيرم (2)وأخت لآلخرة. وخيتار الزوجان من رفاقهما أخ (1)ويوثق يف حمكمة األحوال الشخصية
الزواج بني طبقات اجملتمع االيزيدي الثالث، وينحصر زواج كل طبقة يف طبقتها، وحُيرم بصفة عامة 
يف شهر نيسان ألنه شهر زواج اآلهلة قدميا، وله عالقة وطيدة ابلزراعة واحلرث وبذر البذور، وكذلك 

بتااتً من أخت الزوجة وزوجات األخ والعم  كذلك حُيرم الزواج  (3)يوم األربعاء ألنه يوم طاووس ملك
 . (4)واخلال

اندر وقوعه رغم مشروعيته، ويتم يف حاالت الزان اليت جيرموهنا بشدة، أو تغيري الدين،  :الطالق-
أو اهلجر ألكثر من عام، أو مرض ال يرجى شفاؤه. وللرجل حق تطليق زوجته، وليس هلا احلق إال 

الطالق حبضور الشيخ والكريف وأخ اآلخرة، فيسرتجع الربات  إن خالف الشرع االيزيدي، ويقع
 .  (5)واملهر، وال جيوز للمطلقة الزواج قبل مرور عام، وهناك خالف يف جواز رجعتها

قدمياً كان حيق لألب تزويج ابنته األرملة، وأخذ املهر عنها، ومع تطور اجملتمع  :الرتمل واملرياث-
، وعند املرياث فال ترث املرأة ال أرملة (6)يعد هناك إجبار على الزواجااليزيدي، تغري وضع املرأة ومل 

 .(8)وحُيرم من املرياث من خرج عن الدين( 7) وال ابنة

                                                 
 .53./ عالية ابيزيد، مرجع سابق، ص124(اجلراد، مرجع سابق،ص1)
(أخ وأخت اآلخرة يكوان من غري طبقتهما، ويصلنامها ابهلدااي ألهنما مبثابة شاهدين سيقفان جوارمها أثناء احلساب 2)

 .61م ، ص1993، دهوك 1األخروي./ شيخ زيدو ابعذري، من املراسيم االجتماعية لدى االيزيدية، جملة اللش، ع
 .81، ص1934( إمساعيل جول ، اليزيدية قدمياً وحديثاً، بريوت 3)
 .209./ ابقسري، مرجع سابق، ص94-92( احلسين، مرجع سابق، ص4)
./درويش حسو، مرجع 49م، ص1998، شباط9الداينة االيزيدية، جملة اللش، ع( عالية ابيزيد، األحوال الشخصية يف 5)

 .102سابق،ص
 .309./ سينو، مرجع سابق، ص 281( الدملوجي، مرجع سابق، ص6)
 . 397م، ص1889، 13./ م.املقتطف،ع،148( اجلراد،مرجع سابق، ص7)
 .  49( عالية ابيزيد، مرجع سابق ، ص8)
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 ثالثًا: السنن االجتماعية  واألثر امليثرائي فيها:
 

يظهر األثر امليثرائي يف طقوس ما بعد الوالدة، ففي اليوم الســــابع يلف حول  الوالدة )بوون(:-
منام املولود حبل أســـــــــــــــود من شـــــــــــــــعر املاعز ســـــــــــــــبع مرات للداللة على أنه دخل يف دين أو دائرة 

 .(1)ايزيد/ميثرا ومالئكته السبعة

هو قص جزء من شعر حديثي الوالدة الذكور، يقوم هبا الشيخ عند  )بسك گرتن(:البسك-
يتلو الشيخ دعاء)دوعااي غروب الشمس، وال يدفن امليت إن مل يتمم هذا الطقس، وأثناء هذا الطقس 

 . (2)بسكي(مع التضحية للطفل بذبيحة
يتم التعميد يف عني املاء املقدس "كانياسپي" داخل معبد اللش،  التعميد "موكرن":-

ويُغطس املتعمد يف املاء ثالث مرات، مث يضع البري يده على رأس املتعمد بعد املرة األخرية، ويدمدم 
والتعميد واجب ديين ال يستثىن منه أحداً، أما البعيدين عن مركز التعميد، ببعض األدعية اخلاصة، 

 . (3)فلهم أن يتعمدوا ابملياه اجمللوبة من كانياسپي واملذاب فيها حبات الربات
يتم لألطفال الذكور، وهي ليست عادة ليست أصيلة لديهم،  اخلتان "سوونة ت كرن":-

، (4)وب، وفقط عرفته أربعة شعوب منها املصريون القدماءحيث مل يكن اخلتان معروفاً جلميع الشع
 (.5)وال جيوز ذبح الذابئح للطفل إال أن خيتنت

هو عهد أبخوة الدم والصداقة واحلماية والسند، ويتم أثناء ختان  :رابط الدم "الكرافة-
، يوضع الطفل (6)األطفال، يتخذ االيزيدي شخصاً غالباً ما يكون مسلماً أو ايزيدايً من غري طبقته

داخل حجره، وتتحقق الكرافة )الصداقة( مبجرد سقوط قطرات من دم الطفل املختنت يف حجر 
الكريف، الذي سيصبح فرداً من أسرة كريفه، وواجب محايته، ويف امليثرائية ميثل الكريف املرتبة الثانية 

                                                 
 .  197ابق ، ص( عز الدين ابقسري، مرجع س1)
 .94./ درويش حسو، مرجع سابق، ص210( خليل جندي، مرجع سابق، ص2)
 .   129/ خلف اجلراد، مرجع سابق ، ص 112(احلسين، مرجع سابق، ص3)
 . 418-415( صلوات كولياموف، مرجع سابق، ص4)
 311./ أ.الكرملي، مرجع سابق، ص200( ابقسري، مرجع سابق، ص5)
 .201./ ابقسري، مرجع سابق، ص144./ احلسين، مرجع سابق، ص117ابق، ص( خليل جندي، مرجع س6)
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واإلخاء يف عهد الشيخ  وترمز للسحر والتنجيم، ولعلها تغريت عند االيزيدية لرابط الدم املقدس
 عدي.

 وطواف السناجق واألثر امليثرائي فيها: ًا: الطوافاترابع

، وجترى يف احتفاالت دينية شعبية، (1)الطوافات وتعين طواف القوالني ابلسنجق الطاووس
،وتبدأ طوافات االيزيدية يف شهر نيسان، ابتداًء من يوم (2)تتشابه عند بعض املذاهب واألداين

، يف ثالث (3)األوىل مباشرة بعد عيد رأس السنة، وتستمر حوايل الشهر ونصف الشهراجلمعة 
مواقيت حمددة، ميقات ربيعي يف شهر نيسان، واآلخران يف اخلريف يف شهري أيلول وتشرين أول، 

 . (4)وهي مواقيت ترتبط مبواسم اخلصب والزراعة واحلصاد
رتكز على مشعدان ومعهم كأس يوضع السنجق االيزيدي على شكل طائر هبيئة الطاووس ي

فيه املاء املقدس، واجلميع مصنوع من النحاس، يتكئ على سبع وسائد، وكوفية من قماش أخضر 
 اللون مثلثة الشكل. 

ولاليزيدية سبعة سناجق )طواويس ( ال تنقص وال تزيد، متشاهبة يف التصميم تقريباً وخمتلفة 
، والغرض من الطواف هو توعية (5)من ألوية االيزيدية يف احلجم، ويرمز كل واحد منها إىل لواء

، وقد (6)الناس بدينهم ووعظهم، واالطالع على أحواهلم االجتماعية، وحل خالفاهتم ومشاكلهم
                                                 

 . 117./ حممد التوجني، املرجع السابق، ص8، ص IVالبريق./ القلقشندي، ج  -العلم-(السنجق هو الراية1)
 .544(األب أنطونيوس شبلي اللبناين، اليزيدية، ص2)
 .167( عز الدين ابقسري، مرجع سابق، ص3)
 .180 /33-16/30-10مفلح البكر، مرجع سابق، ص( حممود 4)
 (السناجق السبعة هي:5)
 سنجق شيخان:الشيخان/ تلكيف/ حمافظة دهوك/ بعشيقة.-1
 سنجق سنجار:قضاء سنجار/ اهلويرية يف زاخو.-2
 سنجق شام:احلسكة/ حلب / الالذقية/ دمشق.-3
 سنجق مسقوف:االحتاد السوفييت/ جورجيا/ارمينيا/آذربيجان.-4
 سنجق زوزان:هكاري/أورفة/داير بكر/ماردين/أنطاكية/عينتاب.-5
 سنجق خالتيه:قرى وعشائر اخلالتيه االزيدية يف تركيا.-6
 سنجق عجم: تربيز/ مهاابد/ كرمنشاه/إيران الغربية وخراسان.-7
 .105./ احلسين، مرجع سابق، هامش ص189ابقسري، مرجع سابق، ص 
 .122جندي، مرجع سابق، صخليل  /135(اجلراد، مرجع سابق، ص6)
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إىل أن أعيدت هلم،  (1)ظلت هذه السناجق مستهدفة وعرضة للسرقات من ِقبل السلطات العثمانية
 . (2)من شباط شرقي عيداً ابسم عيد النياشني ""جانتانيشاان" احتفاءً بعودهتا إليهم  21فأصبح يوم 

إن طوافات االيزيدية هي امتداد الحتفاالت اخلصب القدمية، اليت تظهر يف احتفاالت 
.وليس السنجق (3)جيدةالنوروز وعيد رأس السنة، وهو تعبري عن الفرح حبلول مواسم زراعية خصبة 

أكثر من رمز ديين لاليزيدية، يقدسه االيزيديون لكن ال يعبدونه كصنم كما حاول البعض أن يشيع 
عنهم، وما يدل على ميثرائية االيزيدية هو اختاذها سنجقاً بشكل الطاووس امليثرائي رمزاً هلا، وعلى 

كم جنوب غرب 80احلضر امليثرائية)بعد مسافة قريبة من مركز االيزيديني يف اللش، تقع مدينة 
مدينة املوصل العراقية(، اختذت أيضا راية هلا بشكل النسر )كبري آهلة احلضر(الرابض فوق صوجلان 
مركب، وهو رمز لآلهلة احلضرية امليثرائية اليت ترتاكب فوق بعضها، ومعىن الراية أن كبري اآلهلة يقبض 

 . (4)خرىعلى الدنيا بصوجلان تدعمه قوى اآلهلة األ
يتشابه السنجق االيزيدي مع راية مدينة احَلضر امليثرائية، فكالمها يتكوانن من جمموعة من 
الرموز، رُكبت على مشعدان ذي ثالث رؤوس يف مركزها جمسم لطائر النسر/ الطاووس، تستند راية 

متدرجة النسر على أشرطة وأقمشة ملونة معلقة خلف العلم، ويستند سنجق الطاووس على وسائد 
. فجميع الرموز (5)ملونة خلفه، ويتمم الطقس إبعطائهم )الربات( مع جرعة ماء ابلكأس املقدس

يف السنجق االيزيدي ميثرائية، بداية من متثال الطاووس، والتماثيل السبعة رمز الدرجات السبع 
، والكأس كان يقدم فيه امليثرائية، اليت يرتقى املبتدئ يف أسرارها الدينية، بعد اجتيازه امتحاانً صعباً 

عصري الساوما/اهلاوما للمؤمنني، وحبسب األقوال االيزيدية فإن الشيخ عدى بن مسافر هو من قام 
 .(6)ابحياء طقس الطواف ابلسنجق )الطاووس( لدى جميئه إىل اللش

 

                                                 
 .98م، ص1999نفس املؤلف، إمارة هبذينان الكردية،دار آراس /13(الدملوجي، مرجع سابق،ص1)
 .63./ آزاد سعيد مسو، مرجع سابق، ص229(سينو، مرجع سابق، ص2)
 . 361( حممد الناصر صديقي، مرجع سابق، ص3)
 .114ص./ وهيب،مرجع سابق، 14/66(جورج حبيب، مرجع سابق،ص4)
، 9م، الصورة رقم 1951./ جملة األخبار اللندنية املصورة، عدد تشرين الثاين 66/137(الدملوجي، مرجع سابق، ص5)

17. 
 . 193( عز الدين ابقسري، مرجع سابق، ص6)



139 

 

 وآداب اجلنازات: دفن املوتىخامسًا: 

الدينية"قول امليت"، وبعد أن يقوم أخ تبدأ الطقوس من وقت االحتضار بقراءة األقوال 
اآلخرة أو شيخه أو بريه بغسله، يلبسونه ثيااًب بيضاء جديدة جمهزة خصيصاً، ويضعون يف عينيه 
وأذنيه وفمه قطعة من تربة اللش املقدس)الربات(، ويوضع يف اتبوت معمد يف املاء املقدس، ويف 

نائزية مع األقوال الدينية والتلقينة على روح الطريق للقرب يتقدمهم قواالن يضرابن ابلنغمات اجل
من الشرق للغرب قبل غروب الشمس، ويوضع يف القرب ويكون رأسه حنو  ، يتم حفر القرب(1)امليت

الغرب، ويتم حنر الذابئح وتقدمي الطعام بعد اسبوع من موته ويف األربعني والذكرى السنوية، مع 
.وحتلى شواهد قبورهم كما رأهتا (2)ت تفاداًي لزايدة التعازيمراعاة أال يتم تقدمي التعازي يوم السب

الباحثة بعدة رموز ونقوش أغلبها على شكل الشمس، وبعض األقمشة والشرائط امللونة. وحيتفي 
،والذي يكون ثالثة أعوام يف نيسان، ومثلها يف (3)االيزيديون ابملوتى، حبيث جعلوا هلم عيداً خاصاً 

يف كانون أول، ويستمر من مخسة لعشرة أايم، يتم خالهلا تقدمي  أول شهور الصيف، ومثلها
 (4)األضحيات وختصص هلم بواكري كل حمصول

 
 
 
 

                                                 
 . 159. / الديوه جي، مرجع سابق، ص131( اجلراد، مرجع سابق، ص1)
 . 41، مرجع سابق،ص./ سامي األمحد213-210(ابقسري، مرجع سابق، ص2)
 60( حسو هرمي اخلاليت، مرجع سابق، ص3)
 .73/86( روجيه ليسكو، مرجع سابق، ص4)
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 الفصل الثالث

والدينية  الطبقات االجتماعية

 االيزيدية
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 :الثالثالفصل 

 االيزيدية الطبقات االجتماعية والدينية

 

  الطبقي والديين  القديم  للمجتمع االيزيدي: التقسيم أواًل:  

ورثت االيزيدية ضمن القبائل اهلندوآرية الفيدية، التقسيم الطبقي اجملتمعي الذي ورثته بدورها عن 
اجملتمع اهلندوأوريب القدمي، والذي يقسم اجملتمع إىل ثالث طبقات، وخُيرج أصحاب الدايانت 

 :(1)ذه الطبقات اآلرية، وهياألخرى واملخالفني ملعتقداهتم خارج ه
 

 –الكرد اآلفستا احلديثة ريگفيدا
 االيزيديون

 املقابل ابللغة العربية

رجل الدين -1 البري -1 كاهن النار  –اتورفان-1 برامها-1
 الكهنة   /

 -راجا-2
 كاشرتي

-خشااي خشاترا )هشااي -2
 هشتارا(

 امللك/ احملارب   -2 الشيخ -2

 املزارعون/ الرعاة-3 املريد -3 خشاايانت  –فاسرتاي  -3 فايشا -3

 املخالفني لعقيدهتم-4 مراتاب -4 خوتو  -4 شودرا -4

يف اجملتمع االيزيدي القدمي حيث األسالف الكوتيني الكورمانج،كانت طبقات اجملتمع  
 :(2)بنفس هذا الرتتيب

                                                 
حممد أمني زكي،  ./104/149م، ص2001(هريودوت، اتريخ هريودوت، ت:عبداإلله املالح، الكتاب الثاين، أبو ظيب 1)

 .190/411./ صلوات كولياموف، مرجع سابق، ص71مصدر سابق، ص
 .13/24/37كولياموف، مرجع سابق ، ص  ( صلوات2)
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وهم الكهنة الذين كانوا حيملون وتدعى)كااتين=ُعباد الشمس(،  طبقة الكهان)البريان(:-1
كانت السلطة يف يد  القمح ملذابح اآلهلة أثناء تقدمي األضحيات اليت كان القمح نفسه إحداها،

 الكهنة يف فرتات السلم.

وتشمل احلكام والقادة احملاربني، ويف فرتات احلرب كان يتم عقد جملس  طبقة امللوك احلكام: -2
 انتقال السلطة مؤقتاً إىل القادة احملاربني.من زعماء القبائل، يقرر 

وتشمل املزارعني والرعاة واحلرفيني، وتشكل غالبية اجملتمع  طبقة العامة)املريدون(: -3
 اهلندوآري.
ق.م"  655-708ظل هذا الوضع قائما بني القبائل اآلرية، إىل أن متكن احملارب "دايكو 

رتوكاين/اريزايت/بودي/ماگي( حتت اسم الدولة من توحيد ست قبائل آرية)بوساي/ابريتاسيني/س
. ومع اعتالء "دايكو" (1)وُعرفت القبيلة األخرية ابجملوس السحرة وأصحاب األعمال الروحية امليدية،

عرش ميداي كأول ملك ميدي، حرص على نقل السلطة كاملة إليه، فأحدث تغيريًا يف النظام 
نتقلت السلطة من طبقة الكهنة )الپريان(، إىل طبقة الطبقي املوروث عن اهلندوآريني القدماء، وا

القادة العسكرين )امللوك(، ليستطيع توحيد جهود امليديني ومواجهة احلروب الكثرية اليت 
امللوك احملاربني، وأصبحت ، مما جعل البالد يف حالة حرب دائمة، فظلت السلطة يف يد (2)خاضوها

واحنصرت مهمتها يف تنظيم األمور الدينية، بينما ظلت الطبقة طبقة الكهان يف املرتبة الثانية، 
. أما يف غرب إيران وكردستان فكانت الداينة  امليثرائية االيزيدية (3)الثالثة)العامة( دون تغيري يذكر

وكان الپريان )مجع ، (4)ال تزال يف أوج انتشارها، ولرجال الدين الكهنة اجملوس نفوذهم األقوى هناك
، ظلت قائمة إىل أن سقطت امليثرائية (5)انتشار امليثرائية مقسمون إىل سبع درجات دينيةبري( وقت 

، (6)بعد حصارها، وتتبع أتباعها الذين انقسموا إىل جمموعات صغرية متارس طقوسها يف سرية

                                                 
عامًا قبل امليالد اسم اآلريني على هذه القبائل امليدية مجيعاً./ هريودوت، املصدر السابق،  2500(أطلق هريودوت قبل 1)

 .61هـ، ص1354./ م. دايكونوف، اتريخ ايران ابستان، ت: روحي ارايب، هتران 80ص
 .400وول ديورانت، مرجع سابق، ص ./30/85، مرجع سابق، ص( سامي سعيد األمحد، ورضا جواد هامشي2)
 .259(  صلوات كولياموف، مرجع سابق، ص3)
 .195(  ر.س. زينهري، مرجع سابق ، ص4)
 .90/ 55( عبد العظيم رضائي، مرجع سابق، ص5)
 .78( أركون دارول، مرجع سابق ، ص6)
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فتقلصت الطبقات االجتماعية إىل طبقتني أساسيتني مها: طبقة البريان املتولون شؤون االيزيدية 
ينية واالجتماعية، وطبقة املريدون اليت مشلت عامة االيزيديني، إىل أن حل بينهم الشيخ الصويف الد

 .(1)هـ"557"عدي بن مسافر ت

 

  الطبقي والديين  للمجتمع االيزيدي يف عهد الشيخ َعدي: التقسيم :  ثانيًا

 الشيخ عدي بن مسافر)شيخآدي(: -
م يف "شوف 1162هـ/557-م1075هـ/467مسافرولد الصويف الشيخ عدي بن 
، وقد تباينت اآلراء حول أصوله وداينته، ففي حني (2)األكراد" مبنطقة "بيت فار" ببعلبك الشام

، واليت مل ختتلف عن (3)مصلحًا كردايً، كان على عقيدة قومه الترياهيني اجملوس يعتربه االيزيديون
اللغة الكوردية فيعظ هبا أصحابه بال مشقة أو عناء، ُعرف عقيدة االيزيديني القدمية، كان جييد 

بشيخ األكراد وطاووس املتصوفة، واستطاع أن يضع الداينة االيزيدية يف اطار منظم دون املساس 
 ، اتفقت معهم (4)مببادئها امليثرائية الشمسانية األصلية، وأنقذها من التشتت واالنقراض

                                                 
 .80( ابقسري، مرجع سابق، ص1)
فيه صالح الدين األيويب، واملرجح أنه قد ألتقى ببعض أهل الشيخ عدي، ورمبا أتثر ببعض  ( هو ذات املكان الذي نشأ2)

مبادئ العدوية، الذين كانوا ميدونه ابجلماعات االيزيدية تعمل حتت قيادته ضد الصليبني./ ابن املستويف، مصدر سابق 
 .48/108./ كيست، مرجع سابق، ص34، ص5./ ايقوت احلموي، مصدر سابق، ج116ص

ق.م امام 550(الترياهية هم قبائل امليديني الذين تتابعت هجراهتم إىل جبال هكاراي ومقلوب، بعد سقوط ميداي عام 3)
وصفهم ابن األثري أهنم كانوا على دين الكفر، وهم عند الباحث حممد عبد احلميد)املبيضة/ ضرابت اىهلخمانشيني، 

املطران سليمان الصايغ)واملعروف أن الترياهية قوم من األكراد، رمبا كانوا على املانوية(،وكانوا يعرفون ابلشمسية، وذكرهم 
دين املانوية، ومل يكونوا على دين الزردشتية، واتبعوا طريقة الشيخ عدي بن مسافر وانضموا إىل لوائه(، وتراهم الباحثة 

./ابن العربي 302م، ص2002بريوت ،10هـ،الكامل، ج630أهنم االيزيديني امليثرائني الشمسانيني./ابن األثري ت
، 1./ سليمان الصائغ، اتريخ املوصل، ج245م، ص1986هـ، اتريخ الزمان، ت:اسحق رملة، بريوت685ت

 .299م، ص1923مصر
( تتفق املصادر االيزيدية والكردية واآلرامية، أنه)آدي بن زيفر( كما ورد يف كتاب "مزدها روژ" الذي وضعه الشيخ حسن 4)

ذكر فيه أنه ابن اخ الشيخ آدي، احندر من االقوام الترياهية اجملوسية، اليت هاجرت بسبب االضطهاد من الداسين، وي
جبال هكاراي حنو الشام، وعاد مع ابن عمه )آيل(، يف أايم اخلليفة العباسي املستكفي ابهلل، حيث استطاع استمالة 

 كتاابً =  اخلليفة ملطالبه بعد أن أظهر العديد من الكرامات، فأعطامها
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.أما املصادر العربية فتعتربه متصوفاً مسلماً شافعي (2)ابحثون آخرون،واتفق معهم (1)املصادر اآلرامية

املذهب، اعتكف ُببال اهلكارية، مل يذكر معاصروه من املؤرخني اإلسالميني أن له نسباً 
، وإنه صاحب (4)،لكن املتأخرين منهم عدوه أمرياً أموايً يبحث عن إعادة جمدها الضائع(3)ابألمويني

 .(5)من البدع عرفت ابلطريقة العدويةطريقة صوفية سليمة 
وهناك آراء أخرى ذهبت إىل وجود أكثر من شخصية حتمل اسم عدي:الشيخ عدي 

، ورمبا كان الشيخ الذي يقصده املؤرخون (6)املسلم/ شيخآدي االيزيدي/ مار آدي املسيحي

                                                 
= إىل سلطان املوصل "انصر الدولة" ملعاونتهما يف ترميم وإعادة األماكن املقدسة يف اللش، ومنحهما احلرية التامة إلقامة 

./ خليل جندي، 98م، ص2001شعائر داينتهما بني الداسنيني./ حسن الداسين، مزدها روز، ت:أنور مايي، دهوك
 .73./ ابقسري، مرجع سابق، ص88ق، ص./ ممو عثمان، مرجع ساب30مرجع سابق، ص

هـ، ت:يعقوب سركيس، 855خمطوطة الراهب راميشوع كتبها سنة ./ 245، مصدر سابق، صهـ685ت ابن العربي(1)
م./ سليمان 1899، عام 2انستاس الكرملي، جملة املشرق، ع./447-433، ص7، ج70جملة لغة العرب العراقية، ع
 .299الصايغ، مصدر سابق، ص

أنور املايي، األكراد يف ./37هـ، ص1387هـ، ،الفصول الفخرية يف أصول الربية828نبه مجال الدين امحد ت(ابن ع2)
./زهري 97./عبدالقادر مارونسي، مرجع سابق، ص35./اجلراد، مرجع سابق، ص132م، ص2011هبدينان، دهوك

 ./ 35م، ص1994كاظم عبود، حملات عن اليزيدية، بغداد
درس ابملدرسة  ن مسافر بن امساعيل بن موسى بن مروان بن احلسن بن مروان(اهلكاري مسكناً،( يعرفونه ابسم)عدي ب3)

ومنهم الشيخ رضي الدين القزويين احلنبلي ، املستنصرية يف بغداد على يد الشيوخ احلنابلة املتعصبني ملعاوية وابنه يزيد
عصبه إلبليس، والشيخ محاد الدابس هـ املعروف بت520هـ، وكذلك درس على يد الشيخ امحد الغزايل ت512ت
هـ وله أحوال ومكاشفات ابطنية، وأخذ طريقته يف التصوف من شيخه أيب الفضل حممد بن طاهر املقدسي 525ت
م، 1980هـ، اتريخ إربل، بغداد637ابن املستويف تهـ./309هـ الذي ألبسه خرقة الفقر اليت تعود للحالج ت507ت
هـ، سري 748مشس الدين الذهيب ت ./ 222م، ص1972األعيان، بريوتهـ، وفيات 681ابن خلكان ت./114ص

، 12هـ، البداية والنهاية، ج774./ عماد الدين بن  كثري ت2673م، ص1996، الرسالة11أعالم النبالء، ط
 .79م، ص1986هـ، شذرات الذهب، دمشق1089./ ابن العماد احلنبلي ت243م، ص1990بريوت

ن امساعيل بن موسى بن مروان بن احلسن بن مروان)حممد بن مروان بن احلكم (عرفوه ابسم )عدي بن مسافر ب4)
هـ، 845م./املقريزي ت1996، بريوت1هـ، اتريخ ابن الوردي، ج749األموي(اهلكاري مسكناً./ عمر بن الوردي ت

 . 111م، ص2010هـ، النجوم الزاهرة، مصر 874./ابن تغري بردي ت623، بريوت، د.ت، ص1اخلطط املقريزية، ج
 .29(خلف اجلراد، مرجع سابق، ص5)
./رشيد اخليوان، مرجع سابق، 72م./ املائي، مرجع سابق، ص1899، لعام2(انستاس الكرملي، اليزيدية، جملة املشرق،ع6)

 .200ص
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، (1)ل اسم عدياإلسالميون هو الصويف شيخ اإلسالم علي بن أمحد اهلكاري،أو أحد أعقابه ممن مح
وأايً كانت حقيقته فال يقلل هذا من قيمته لدى االيزيديني الذين التفوا حوله ليس فقط مبا أظهره 

، فاستحق أن (2)هلم من سجااي وكرامات، بل ألنه استطاع إدراك مفهوم "طاووسي ملك" لديهم
 .(3)يستمد قوته من قوة طاووس ملك

املطروحة خبصوص شخصية الشيخ عدي مل حيسم  والذي تصل إليه الباحثة أن تعدد اآلراء
حىت اآلن، فلم تثبت أمويته ومل يقطع بكرديته، وإذا كان الشيخ عدي كردي األصل، ولد بشوف 
األكراد، وكان جييد اللغة الكردية، ويتواصل هبا مع أصحابه بكل سالسة، حىت أنه أشتهر بلقب 

ابلدرجة األوىل، مع اضطالعه بثقافات أخرى شيخ األكراد، لكن ثقافة الشيخ كانت ثقافة عربية 
أهلته ليتبوأ مكانة عظيمة بني القوم وجيتمع حوله الكثريون، وإن كان ظهوره بني االيزيديني مت يف 

، ومل يكن اختياره جلبال هكاري هرابً من بطش العباسيني به ألمويته، (4)مرحلة متأخرة من اترخيهم
، يُذكر البعض (5)هـ132هت بسقوطهم يف معركة الزاب عام ألن مالحقة العباسيني لألمويني انت

أن حتواًل قد ظهر على الشيخ عدي بعد انعزاله يف جبال اهلكارية بني االيزيديني يف الفرتة بني 
 .(6)هـ557هـ حىت 509

-5وعن مواقف الشيخ الداعم ملعاوية وابنه يزيد، فيعود لتوافقه ومتصوفة عصره يف القرنني
، وعن (7)أيدلوجية السلطة السياسية السلجوقية اليت اندت أبفضلية)أهل السنه واجلماعة(هـ مع 6

رفضه لعن إبليس فألن الشيخ مل يكن أكثر من امتداد ملدرسة الرفض الصوفية اليت تتلمذ على 
هـ، وكان الشيخ 309هـ، وقادها قبلهم احلالج ت520شيوخها ومنهم أبو الفتوح أمحد الغزايل ت

                                                 
م، ووفاته يف قرية 1019هـ/409( هو شيخ اإلسالم علي بن أمحد اهلكاري، هو مؤسس الطريقة العلوية)النقشبندية(،ولد1)

م، ويتصل نسباً ابألمويني فهو من ولد عتبة بن صخر بن حرب بن أمية، كان كثري التطواف 1098هـ/486ديريش عام 
واجتمع ابلعلماء ورجع إىل وطنه واختذ زاويته يف قرية ديرش، تبعه خلق كثريون وانتشر خلفاءه يف اهلند وافغانستان 

 .136-135أنور املايي،مرجع سابق، ص /وكردستان وغريهم.
 .91-88( ممو عثمان، مرجع سابق، ص2)
 .79( عز الدين ابقسري، مرجع سابق، ص3)
 . 105( سامي سعيد األمحد، مرجع سابق ، ص4)
 .185( حممد الناصر صديقي، مرجع سابق، ص5)
-54/131م ، ص2015هـ، روضة الناظرين، بريوت980./ حممد الوتري الشافعي ت56الديوه جي، مرجع سابق، ص( 6)

132 . 
 .11(وأقرت بشرعية خالفة معاويةوبصالحه وابنه يزيد،وعدم لعنه مهما ارتكبا من أخطاء./م.احلمد، مرجع سابق، ص7)
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املدافعني عنه واملفسرين ألشعاره الغامضة والبس خرقته، ومغاليًا فيه، واعتربه غوث عدي من 
هـ املليئة ابألسرار 110ت ،وكان الشيخ مشهورا ابجملاهدة على طريقة احلسن البصري(1)زمانه

اللذان متيزا ابلقول بوحدة الوجود  هـ297ت هـ واجلنيد261، والبسطامي ت(2)واأللغاز الصوفية
هـ شهيد نظرية الفيض واإلشراق، والگيالين 563ت د اإلهلي، ومصاحبته للشيوخ السهرورديواالحتا

 .(3)وكان ممن يربئون ابليسهـ 561ت
على الرغم مما ذكره املؤرخون عن أنه تتلمذ على يديه خلق كثري،ورغم شهرته اليت طبقت  

عرة واملاتريدية ممن عاصروه أو جاءوا اآلفاق فإهنم مل يذكروا له تالميذ حمددة ابإلسم، ومل يذكره األشا
بعده  يف كتبهم أو يشريوا إليه يف كالمهم، مع أن كتابه " اعتقاد أهل السنة واجلماعة " يتفق يف 
غالبيته مع معتقداهتم. لقد وصف الشيخ عدي  أبنه من شيوخ املتصوفة، وصاحب الطريقة العدوية، 

ي الصوفية والتصوف قدميهم وحمدثهم، فال جند لكن مل يذكر كثرياً يف موسوعات ومعجمات مؤرخ
له ذكرا إال عند الشعراين يف الطبقات الكربى، والتاديف احلنبلي يف قالئد اجلواهر، والنبهاين يف جامع 
كرامات األولياء، وأغلب ما ذكر يف هذه الكتب واحد يف فحواه ومعناه ورمبا يف ألفاظه. أما 

كراماته، وأغلب ما نقله عنه بعض أقواله يف اجملاهدات وتربية الشعراين فلم يكثر من ذكرأحواله و 
 .(4)املريدين وبعض قواعد التوحيد

مل تكن هذه األفكار الصوفية غريبة عن االيزيديني امليثرائيني، حيث كانت امليثرائية واألداين  
قد متثل يف ذهن  القدمية نبعاً هنلت منه الكثري من احلركات الصوفية الباطنية، ويبدو أن شيخ َعدي

خلص الذي حضر ليلملم شعاثهم من جديد، ويتداولون يف ذلك أقوال له
ُ
 (5)االيزيديني على أنه امل

يشتم منها متاثله مع )ميثرا( الذي أصبح يف التعديل الزردشيت ابنًا لإلله األعظم )آهورا مزدا(، 

                                                 
. نقاًل عن: حممد عبد 13، ص5، ج11./ البلخي، البدء والتاريخ، م 77-68، ص1(عبد القادر الكيالين، الغنية، ج1)

 .12-11احلميد احلمد، مرجع سابق، ص
 . 275م، ص1981هـ، الطبقات الكربى، طبعة مصر973( الشعراين ت2)
له أبيات تبني اعتقاده يف مذهب احللول والتوحيد اإلهلي واحلب اإلهلي تعود ملدرسة احلالج، وقد شرح شعر احلالج الذي (3)

سامي سعيد  ./102، صم1977بدا ملعاصريه كفراً لقوله ابحللول./ ديوان احلالج، منشورات احلمل/ كولونيا أملانيا، 
 .116حممد عبد احلميد احلمد، مرجع سابق، ص ./121األمحد، مرجع سابق، ص

(حممد نبيل العمري، حتقيق القول يف عقيدة الشيخ عدي بن مسافر وبيان مدى صلته ابليزيديةدراسات، علوم الشريعة 4)
 م.2011، لعام 1، العدد  38والقانون، اجملرلد 

 .199./ الديوه جي، مرجع سابق، ص148-147./ احلسين، مرجع سابق، ص14-13سابق، ص(البدليسي، مصدر 5)
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عي أتباعه ويشملهم بعنايته وابلتايل مت رفع الشيخ َعدي إىل مرتبة ميثرا/طاووس ملك الذي يرا
 .(1)الدائمة ويبعد عنهم أي شر بوجود جزء إهلي فيه

ومع كثرة ما كتب عن عالفة الشيخ عدي ابلداينة االيزيدية، فلم تنتهي هذه اآلراء إىل رأي 
 قاطع، تبقى عالقة الشيخ اباليزيدية تتسم ابلكثري من الغموض، وحتتاج إىل مزيد من البحث.

التقسيم الطبقي اإلجتماعي يف عهد الشيخ َعدي وخلفاؤه:  -1
 

بعد استقرار الشيخ عدي)شيخآدي( بني االيزيدية، ضم إليه الرائسة الدينية والدنيوية، 
وكانت قبله يف يد البريان الشمسانيني،وشرع يف إبقاء السلطة يف خلفائه، فأعاد بذلك طبقة امللوك 

، وقام بتغيري اهليكل الديين امليثرائي (2)االيزيدي، لكن حتت اسم)الشيوخ(احملاربني لتعتلي رأس اجملتمع 
القدمي فأضاف إليه درجات أخرى، وأعطاها مسميات خمتلفة عن مسمياهتا امليثرائية، وأعاد تقسيم 
الواجبات الدينية بني طبقيت الشيوخ والپريان، وحبسب األقوال الدينية فإنه قد أمر إبحياء الطقوس 

، وهبذا أعاد الشيخ عدي منوذج امللك امليدي (3)ة جداً، ومنها الطواف ابلسنجق )الطاووس(القدمي
"دايكو" يف الرتتيب الطبقي، وأصبح األمري )طبقة الشيوخ(على رأس اجملتمع االيزيدي كرئيس دنيوي 

هلم، له، ومت اسرتضاء الشمسانيني مبنصب اباب شيخ )طبقة البريان( كوزير لألمري ورئيس روحاين 
وجعل لكل مريد شيخًا وبريًا ومربيًا روحانيًا وأخ أو أخت لآلخرة يكونوا عواًن ومرشدين له، أما 

  .(4) الشيخ عدي فجمع بني الرايستني معاً 

طبقة الشيوخ  -أ
 

:-  

مجع فيها "الشيخ عدي/ شيخآدي" بني أسرته "اآلدانية"، وأسرة البريان "الشمسانية" 
واألسرة "القااتنية" وكورن منهم طبقة الشيوخ، الذين أصبحوا األمراء واحلكام الدنيويون لاليزيدية، 

صة، وميرزهم وأسند إليهم مهاماً دينية مل خيتصوا هبا من قبل، وأوعز إليهم بنشر إرشاداته الصوفية اخلا
بلباس أبيض وحلى طويلة وعمائم سوداء، ومت حترمي الزواج فيما بينهم، فكل أسرة منهم تتزوج داخلها 

                                                 
 .79./ ابقسري، مرجع سابق، ص91( ممو عثمان، مرجع سابق، ص1)
 .511 /259(كولياموف، مرجع سابق، ص2)
 .97./ مارونسي، مرجع سابق، ص78( ابقسري، مرجع سابق، ص3)
 .153( خلف اجلراد، مرجع سابق، ص4)
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،يذكر أن األمساء الكردية احلقيقية ألسر الشيوخ مستمدة من أمساء املالئكة السبعة،لكن مت (1)فقط
  :(3)سر هموطبقة الشيوخ ثالث أُ .(2)إبداهلا أبمساء عربية يف عهد الشيخ عدي

تنتسب إىل شيخ عدي/آدي، وهم أسرة ابن أخيه الشيخ "أبو الربكات حسن  األسرةاآلدانية:-
، (5)، وابنه الذي خلفه ابملشيخة "أبو املفاخر عدي)آدي( الثاين بن صخر"(4))صخر( بن صخر"

،وظلت اإلمارة أبسرة الشيخ حسن اليت (6)وخلفه ابنه "اتج العارفني مشس الدين حسن بن عدي"
اختصت أيضاً ابلعلم والتعليم، ُحرمت القراءة والكتابة إال عليهم وحدهم، وكان هلم حق االرشاد 
الديين، وعقد العقود والعهود،واالشراف على الزواج واخلتان وغريه، وخترج من لديهم رتبة )پيش 

                                                 
 .128 /80ابقسري، مرجع سابق، ص( 1)
 .158./ اجلراد مرجع سابق، ص43-41( درويش حسو، مرجع سابق،ص2)
 .81./ابقسري، مرجع سابق، ص1973،عام6(حيدر النظام، جملة الرتاث الشعيب،ع3)
ده يف ( صحب عمه الشيخ عدي بن مسافر من بيت فار إىل جبل اهلكارية، وخلفه بعد وفاته بناء على وصية عمه، مرق4)

معبد اللش على ميني الباب املؤدي لقرب الشيخ عدي، تعلوه قبة ابرزة، ولعله هو نفسه الشيخ حسن الداسين واضع 
كتاب "مزدها روز"، ألنه يذكر فيه)أن الشيخ عدي بن مسافر عمه، وقد أمره بوضع الكتاب(./ أنور املايي، مرجع 

 . 81مرجع سابق، ص ./ ابقسري،138الدملوجي، مرجع سابق، ص ./14سابق، ص
الرمحة/اللش -م يف قرية اللش ُببال اهلكارية، وسكن قرية )بوزان(، واختذ مقاًما يسمى )مه هدره1159هـ/ 555( ولد 5)

الصغري(، وقد استعاد معبد اللش بعد أن خرج من يد أبيه من ِقبل ماريوحنا وإيشوع جربان، قتله ابطو األمري املغويل 
حممد أمني زكي، مصدر سابق،  ه داخل املعبد ابلقرب من الباب الرئيسي، وعليه قبة ابرزة./م، وقرب 1223هـ/ 620عام 
 م.1987لسنة  52ابقسري،اللش، جملة كاروان، ع /.82./ ابقسري، مرجع سابق،ص296ص

م. 1248هـ/ 644م وتوىف مقتواًل على يد بدر الدين لؤلؤ وايل املوصل، وُدفن حتت قلعتها سنة 1195هـ / 591(ُولد 6)
وابنائه هم الشيوخ)شرف الدين/ زين الدين/ إبراهيم اخلتمي/ موس/ يتيما/ ابنة امسها گويل وتعرف ابسم ستيا اتووس(. 
كان الشيخ حسن من رجال العلم رأايً ودهاًء وأدابً، أصبح القطب األوحد بني أتباعه اآلدانيني، فكان رئيسهم الديين 

يه فلم يعرتفوا أبي سلطة دونه، ويوضع يف "مصحف رش"ً مقابالً للمالك دردائيل والدنيوي، ومرجعهم األعلى، وغالوا ف
هـ، ويظهر أتثره الشديد ابلصويف 110يف ترتيب املالئكة السبعة. وكان العامة خيلطون بينه وبني الصويف احلسن البصري ت

أقوال تنادي بوحدة الوجود هـ، يف إخراج تصانيف وأشعار و 611هـ الذي زار منطقة املوصل عام 638ابن عريب ت
م خالل ست سنوات اعتزل فيهم 1237هـ/635واحللول والرجعة، وأشهر مصنفاته "اجللوة ألرابب اخللوة"وضعه عام 

وهو غري كتاب "اجللوة" املتداول اآلن. خرج فيها بدعوى جديدة  أتباعه، وكتابه حافل ابملعرفة والفكر االشراقي احللويل،
ابراهيم اخلليل يف صلب املعتقد االيزيدي، وتبعه أتباعه اآلدانيون، بينما وقفت األسرة الشمسانية إلدخال تعاليم النيب 

ومعها بقية االيزيديون واحناز هلم ابنه الشيخ شرف الدين بن الشيخ حسن، ضد التعاليم اجلديدة اليت متحو هويتهم 
نيني لألسرة الشمسانية ومنها امليثرائية، ونشب صراع دموي حينها، فخرجت الرائسة من يد اآلدا

 . 81./ ابقسري، مرجع سابق، ص35./الدملوجي، مرجع سابق، ص188هـ، مصدر سابق، ص973للقااتنية./الشعراين



150 

 

ي وظيفة يسمى صاحبها اجمللس الديين االيزيدي أبمر إمام( اليت تعادل مقام املفيت أو البطرايرك،وه
  .(1)من أمري الشيخان

،وهو الرئيس الديين والدنيوي (2)تنتسب إىل إيزديني أمري الشمساين :األسرة الشمسانية-
لاليزيدية وأمريهم قبل استقرار شيخآدي بينهم، والشمسانية ابألساس كانوا طبقة الپريان القدمية، 

قبل حضور  املرجعية الدنيوية والدينية، وإقامة الطقوس امليثرائية القدمية يف اللشميلكون حق 
. مث بعد استقراره بني االيزيدية، جعل الشمسانيني ضمن طبقة الشيوخ، ونزع عنهم (3)شيخآدي

اإلمارة الدنيوية، وجعلها مشيخة يف أسرته اآلدانية، وحد من اختصاصات الشمسانيني الدينية 
 لكنه اسرتضاهم ُبعل زعيمهم وزيرًا لألمري متمثاًل يف رتبة القدمية، 

، تنحصر (4) )ابيب شيخ(الدينية،والذي يعترب املرجعية الدينية لاليزيدية، وأييت مقامه اتلياً ملقام األمري
 .(6)، والشيخ "فخر بن ايزيدين امري"(5)الشمسانية يف أسرتني مها:الشيخ "مشس بن ايزيدين امري"

                                                 
 .114./ درويش حسو، مرجع سابق، ص97(مارونسي، مرجع سابق، ص1)
 .156./ اجلراد ، مرجع سابق، ص82(ابقسري، مرجع سابق،ص2)
 .612م، ص2001، عام 16./ جملة اللش، ع62(جندي، مرجع سابق، ص3)
(يذكر جورج حبيب)كانت الزعامة قبل جميئ شيخآدي تتمثل يف الزعيم الديين الذي ميثل اإلله الشمس، ومل تكن وراثية 4)

يف النظام امليثرائي ولعلها أصبحت بعد امتزاجها ابلدايانت البابلية يف عهد متأخر نسبياً، وبعد حضور شيخآدي، أزحيت 
زعامة من العائلة الشمسانية، ومت اسرتضائهم فجعلوا زعيمها وزيراً، فأصبح الشيخ الوزير هو لقب الشمساين، إن قصة ال

 .56تطور اإلمارة هذه تضيف برهاان آخر على األصل الشمسي امليثرائي هلم(./ جورج حبيب، مرجع سابق، ص
ي، مل نقف على سنة والدته وال وفاته،وكانت )كانياسپي(يف اللش ( يعرف يف النصوص االيزيدية ابلتوريزي/التربيزي،وابلترت 5)

حمل إقامته قبل حضور شيخآدي، ومقامه هناك تعلوه قبة ابرزة، ويعتقد االيزيديون أن للشيخ مشس صفات الهوتية 
حيث حل يف جسده جزء إهلي وهي روح القدس، اليت حلت ُبسده بواسطة هذا النور)الشمس( شأنه شأن بقية 

 .82لياء، لذا اعتربوه رمزاً لنور اخلالق ولعرشه)الشمس(./ ابقسري، مرجع سابق، صاألو 
(ال نقف على سنة والدته وال وفاته، لكنه كان معاصرًا للشيخ حسن بن آدي الثاين، يعتربونه فكر العقيدة االيزيدية، 6)

ملك فخر دين( يف صفته الالهوتية، كان وحافظ نصوصها الدينية، وواضع قسم منها، كان املرجع الديين يف زمانه، وهو)
الشمساين، الذي نشب جراء وضع الشيخ حسن تعاليم جديدة متس املعتقد -له دور ابرز أثناء اخلالف الديين اآلداين

 .83االيزيدي الشمساين امليثرائي األصلي./ ابقسري، مرجع سابق،  ص
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تنتسب إىل درويش آدم القااتين من ساللة شيخو بكر اليت اختصت  :لقاتانيةاألسرة ا-
مبنصب اإلمارة بعد خروجها من يد اآلدانيني، وهم ازداهيون مشسانيون، مناطق انتشارهم ما بني 

 . (1)ومنهم األمراء حبرية)أورمية( و)وان(، ويف كوردستان حىت بالد خراسان،
(2)وأبناء عمومتهم الپسمرييون

 

 (: piran)الپريان طبقة الكهنة  -ب

طبقة البريان هم الكهنة القدماء أو الربمهان يف الدين الفيدي امليدي، وكانوا يتولون زمام 
األمور يف اجملتمع اإليزيدي دينيًا ودنيواًي قبل شيخآدي، فالبد لكل مريد ايزيدي من وجود بري 

االيزيدي، جرى تكرميهم ببعض املناصب الدينية، وأفرد مرشد له، وبعد أن ازحيوا عن زعامة اجملتمع 
،  (3)هلم شيخ عدي وشيخ حسن، بياانً )املشور( فيه حدود والتزامات املريد جتاه البريان )الكهنة(

وهذا الرقم مبالغ فيه -ألف عائلة متثل طبقة البريان 90000يذكرون إنه كان هناك ما يربو على 
عائلة وهم املذكورون يف املشور، ومجيعهم حيتفظون بنسخ منه،  40إال أهنم تقلصوا إىل -ابلطبع

، وتقع على (4)ويتضمن بعض العوائل املستحدثة، وبعض رفاق شيخآدي الذين مت تكرميهم من ِقبله
البريان مهمة تربية األجيال االيزدية تربية دينية سوية إبرشادهم ووعظهم، هلذا ليس للپري ُمرب كسائر 

                                                 
يش آدم القااتين،ويلقب ابألمري حممد الكوردي األربلي )حممد (هم أحفاد الشيخ حممد بن مري إبراهيم اخلورستاين بن درو 1)

الباطين(، يتوىل األمري شؤون االيزيدية الدنيوية، وينتخب إبمجاع أسرته وال حيق ألحد حىت رجال الدين التدخل، ميثل يف 
ميع، وهو الوريث شخصه شيخآدي وإن مل يكن من ذريته، يتمتع ابلعصمة، وحبلول جزء إهلي فيه، وطاعته فرض على اجل

الشرعي ملن ال وريث له، وحكمه انفذ اتم، هو املسؤول عن السناجق. ال جيوز خلعه وال عزله وال تنازله عن اإلمارة، 
ويف حالة موته أو قتله، تنتقل مجيع ممتلكاته ملن خيلفه يف اإلمارة، إال مالبسه فتكون من نصيب اباب شيخ، وينحصر 

./ جملة اجلنان 144./األمحد،مرجع سابق، ص154تهم البسمرييني./اجلراد، مرجع سابق، صزواج األمراء يف أبناء عموم
 .33./ درويش حسو، مرجع سابق، ص528، ص7م، ج1867البريوتية 

(هم أبناء عمومة األمراء، كانوا يتمتعون سابقاً مبكانة أشبه ابلوزراء واملستشارين وحافظوا مصاحل األمراء، مث تقلص دورهم 2)
وا طبقة هامشية ليس هلا احلق شرعًا يف تويل اإلمارة، وينحصر زواجهم فقط من األمراء، ومركزهم الرئيسي يف فأصبح

مارونسي ،  ./21/86./ الدملوجي، مرجع سابق، ص109الشيخان وعني سفين وسنجار./ بروكا، مرجع سابق، ص
 . 97مرجع سابق، ص

 .160مرجع سابق،ص./ اجلراد، 11( بري خدر سليمان،مرجع سابق، ص3)
(نذكر منهم:)بريهسن مان/هسلمان/ بري ممي شفان/بري آيل/بري جروانه/ بريفات/ ثريافات/ بريمندي كوراين/ بريكافاين زرزان/ 4)

 .111-109بريبويب حبزاين ..اخل(./هوشنك بروكا، مرجع سابق، ص
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ريب،إضافة إىل الواجبات االجتماعية مع املريدين، وكان للبري عالمتان  االيزيديني ألنه
ُ
هو نفسه امل
 .(2)واحلزام املقدس (1)مميزاتن مها: اخلرقة املقدسة

  -: Miriedطبقة املريدين  -ج

يعود اسم الطائفة الدينية )مريد( عند الكورد االيزيدية، إىل اسم قبيلة ماري البلوجية املهرية 
سابقاً وتتطابق وظيفتهم احلالية مع املعىن اللغوي لتسميتهم واليت تعين األتباع، ويتواجد  كما ذكران

فئة يف خدمة معبد اللش، وجيب على كل مريد أن  يكون له شيخًا وبرياً ميتثل لطاعتهما امتثاالً 
ذلك جيب أن اتماً وإال انتقص هذا من فرائضه الدينية، وال أيخذ تعاليمه الدينية إال منهما فقط، ك

يكون لكل مريد أخ أو أخت لآلخرة يعينانه وقت السؤال واحلساب، وللشيخ أو البري احلق أحياانً 
يف اختيار مريديه واستبداهلم آبخرين، أما املريد فال حيق له استبدال شيخه أو بريه ألنه التابع هلما، 

  .(3)ىوزواج هذه الطبقة حمصور فيما بينهم فقط دون سائر الطبقات األخر 

التقسيم الطبقي الديين يف عهد شيخ عدي وخلفاؤه:  -2
 

كان إلصالحات الشيخ عدي بن مسافر أثرها اجللي يف إعادة هيكلة اجملتمع االيزيدي من       
الناحية الدينية أيضاً، وملا كان اجملتمع االيزيدي يقوم على الدرجات امليثرائية السبع القدمية، فقد 

فة، احتفظ هبا الشيخ عدي، لكنه غرير فيها بعض مسمياهتا وكذلك أضاف إليهم وظائف خمتل
 كاآليت:

هو الرئيس الروحاين الديين لاليزيديني مجيعاً، ويتطابق يف درجته ووظيفته  رتبة بابي شيخ: -
مع الكاهن األعظم للقبائل اهلندوآريني الفيدين القدماء، ينتسب ابيب شيخ إىل أسرة "شيخي فخرا" 

على رأس علمائهم، وله من طبقة املشايخ الشمسانيني، ويتوىل املرجعية الدينية االيزيدية ويقف 
احلكم العدل والقول الفصل، وسن الشرائع والقوانني مع اجمللس الرائسي الروحاين،  معصوم وطاعته 

                                                 
 .519 -507عن: كولياموف، مرجع سابق، ص ./ نقالً 11. ص1996( كرم أنقوسي، فرزا براتية عند اليزيدية، تبليسي، 1)
ويرمز  mekhala( كان الكرد يف زمن سيادة داينتهم االيزيدية، مييزون بني الطبقات األربع من خالل وضعهم للحزام 2)

لديهم إىل احلبل السري الذي يربط اآلريني "آراي" مع إله الشمس، هتب القوة لدفع األذى ملن حيمل احلزام فتقيه شر 
م، 1972طر واملصائب./ ج. فريزر، الفلكلور يف العهد القدمي، ت: نبيلة ابراهيم وحسن ظاظا، اهليئة العامة للكتاباملخا
 .85./ابقسري، مرجع سابق، ص125-113./ بروكا، مرجع سابق، ص469ص

 .519-513./ صلوات كولياموف،  مرجع سابق، ص12-11( كرمي أنقوسي، مرجع سابق، ص3)
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واجبة على اجلميع، وحمل إقامته يف جلسة شيخ فخرا مبعبد اللش، وعند وفاته ينتخبون من خيلفه 
  (1)من ساللة شيخي فخرا، ومبصادقة األمري

تعين عند االيزيديني "الزاهد اترك الدنيا"، وهي رتبة مستحدثة، يكون : Fakhirرتبة فقري -
من أسرة شيخ حسن ويدعى)بيشمامي فقريا(أي رئيسًا للفقراء اآلخرين وهم من غري طبقته، 

يقبلون كل ما يقوم به وللفقري قدسية عظيمة ومهابة كبرية، ف وخيتصون فقط خبدمة معبد اللش.
إليه فقد ارتكب إمثاً ال يغتفر، وتستطيع املرأة أن تصل ملرتبة )ِفقري(،  ابلرضى والقبول، ومن أساء

بعد أن يصادق األمري عليها، إذا بينت قدرهتا التامة على التزهد. ويتميز بلبس اخلرقة املقدسة، 
  (2)واليت كانت متيز البريان قدميا إىل الفقري الروحاين

هم الكهنة املرتلون لألقوال الدينية واألدعية،  :Khawal )الكاال(رتبة القواليني -
يقيمون مراسيم السما والقاابغ، ويصاحب ترتيلهم ابلعزف على "الزرانية والشآبيب"، ويعود اترخيهم 

( وتعين )املرتلون للعلم اإلهلي(، ولعلهم galuإىل الكهنة الكوتيني القدماء وكانوا يدعوهنم)گالو 
يف الشمال الزاگروسي حنو اجلنوب، وأصبحوا يعرفون عند السومريني  هبطوا مع السومريني من اجلبال

وقد ُعثر على ثالث معابد حتمل اسم )ايزيدا( يف  (،galu(/ گالو Kalaواألكديني ابسم)كاال 
"بورسيبا/ أور/نينوي" حتمل نقوشاً متثل القوالني وهم يعزفون على آالهتم، متاما كما يفعل القوالون 

حيفظون نصوصها واترخيها  ، ميثل القوالون ذاكرة االيزيديني الدينية، حيث(3)طوافاهتمااليزيدون أثناء 
وأسرارها، يتميزون بغطاء الرأس )الكمة(، ومع انقراض عددهم صدرت فتوى من ابيب شيخ إبابحة 

يف الزاوج هلم من املريدين، بعد أن كان حمصوراً بطبقتهم، ينتمون إىل أقدم ثالث قبائل كردية قدمية 
  .(4)هكاراي قبل حضور شيخ عدي بوقت طويل، وهم: )الدوملية/ اهلكارية/املاموسية(

تعين يف املفهوم الديين االيزيدي "العارفون واملتبصرون بعلوم   :Koshakالكواچك رتبة  -
الغيب واملاورائيات، وتفسري األحالم وأتويلها"، يتميزون بزهد شديد وتقشف مفرط، يتميزون 
بعمامة بيضاء، ولباس أبيض فضفاض، ويتمنطقون حبزام أسود أو أمحر له حلقات مقدسة، احرتامهم 

                                                 
 .87./ ابقسري، مرجع سابق ، ص156رجع سابق، ص( خلف اجلراد، م 1
 .100./ مارونسي، مرجع سابق، ص88( ابقسري، مرجع سابق، ص2
 .132-131 /124(سليمان دخيل، مرجع سابق، ص 3
 .161./ اجلراد، مرجع سابق، ص165(سامي األمحد، مرجع سابق، ص4
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هلم وأفعاهلم، وإبمكان أي ايزيدي أن يصبح كواجكاً إن استطاع واجب على اجلميع وتصديق اقوا
 (1)اإليفاء بشروط اإلنضمام إليهم

رجل دين من العائلة اآلدانية، وضمن حاشية ابيب شيخ، ويرتدي مالبس تشبه  :بيشي مام -
عهد مالبسه، ويقيم معه عند حضوره إىل اللش يف األعياد واملناسبات الدينية، ورتبته مستحدثة يف 

 .(2)الشيخ "حسن بن عدي"
جل دين من األسرة الشمسانية )من عائلة آمادين بن شيخ مشس(، وضمن ر بابي كافان: -

ويرتدي مالبس تشبه مالبسه، ويقيم معه يف جلسة شيخ فخر يف األعياد  حاشية ابيب شيخ،
  . (3) واملناسبات الدينية، ويرافقه يف الزايرات التوعوية الدينية

رجل دين ليس له طبقة حمددة، حيرم عليه الزواج، وحمل إقامته الدائم يف اللش  جاويش :بابي  -
ويدفن فيه بعد موته، ويقوم ابلوظائف اخلدمية يف هذا املعبد، ويلبس املالبس كبااب شيخ، ويشد يف 

ته قدمياً وسطه احلبل املقدس )رسته(، ورتبته هي نفس رتبة "الپارسي" امليثرائية القدمية، وكانت وظيف
 . (4)هلا عالقة ابلزراعة واحلصاد، وامسه القدمي "شكسيت" ويعنون هبا احملروم من الزواج والذرية 

 ثالثًا: مصادر العلم عند االيزيديني:

 :(التلقني) علم الصدر-1

أو التلقني ابألقوال الشفهية، يعتمد االيزيديون يف حفظ معتقداهتم على علم الصدر، 
تتشابه مع شكل املقاطع الشعرية يف صورة فقرات رابعية،  قالب سردي أو شعري،وأتيت األقوال يف 

وتشمل موضوعاهتا: معتقداهتم الدينية وطقوسهم، . (5)احلرة يف الفيدا اهلندوسية والگااتت اآلفستية
وموضوعات اجتماعية واترخيية، وتشمل األقوال الدينية تعاليم الشيخ عدي)شيخآدي(، وأفكار 

وهناك جهود ابرزة يقوم  (6)العدوية، واملدارس الشمسانية، وأقوال الشيوخ والبرية وعلمائهماملدارس 

                                                 
 .101./ مارونسي، مرجع سابق ، ص149( بروكا مرجع سابق، ص 1
 .89ز الدين ابقسري، مرجع سابق، ص( ع 2
 .90-89( عز الدين ابقسري، مرجع سابق، ص 3
 .141./  يوسف، مرجع سابق، ص151( بروكا،مرجع سابق،ص 4
 .56بور داود، مرجع سابق، ص ( 5
 .101-100امحد مال خليل، مرجع سابق، ص ( 6



155 

 

هبا املختصون والباحثون يف  مركز اللغة الكوردية التابع جلامعة دهوك، يف سبيل مجع النصوص 
 الدينية، وتنقيحها وضبطها ونشرها ضمن مؤلف شامل. 

:زيدينيالكتب الدينية املقدسة املنسوبة لالي-2
 

يؤكد االيزيديون على وجود كتابني دينيني مقدسني هلم، ابإلضافة لكتب أخرى أصلية حتوي علوماً 
،وحديثاً مت (1)ومعارف كثرية خاصة هبم، فُقدت هذه الكتب بسبب احلمالت الكثرية اليت ُشنت عليهم

ورغم أن ما جاء فيهما حيمل تداول كتابني نسبا إليهم، لكن مل يتم التوصل ملصدرمها وال اتريخ وضعهما، 
بعض تعاليم االيزيدية ومعتقداهتم، إال أن األسلوب الذي كتبا به يؤكد أن كاتبهما ليس من االيزيديني، 
لكنه كان مطلع على أحواهلم ابلقدر الذي جعله ميزج احلقيقي ابلباطل، وهذا ما جيعل الباحث أيخذ 

، مث ترمجا إىل عدة (2)وطقوسهم، وقد وضعا ابللغة الكرديةمنهما ابلقدر الذي يتوافق فعليا مع معتقداهتم 
 ومها:  ،(3)لغات ومنها العربية

وضعه كاتبه أبسلوب يشابه حلد كبري أسلوب العهد القدمي، ويبني أن طاووس  كتاب اجللوة: -
ملك ليس هو الشيطان، بل هو اإلله الذي يكافئهم وجيازيهم، ويعد عباده املصطفني)االيزيديني( 

نقاذهم من كل زيغ وضالل طاملا يتبعون تعاليمه، وال يعطون أي من كتبهم للغرابء، كي ال حترف إب
 . (4)أو يتم التصرف فيها، ويؤكد على مفهوم تناسخ األرواح والقوة الكلية اليت ميتلكها طاووس ملك

جاء فيه كيف مت خلق العامل واملالئكة بطريقة الفيض، وذكر أمساء املالئكة  مصحف رش: -
السبعة)اآلهلة امليثرائية القدمية(،وربطهم برجال الدين االيزيدي، وأايم األسبوع والكوكب واألجرام 
السماوية، كما كانت تفعل امليثرائية اليت ربطت آهلتها السبعة بسر من أسرار السماء، هذه األمساء 

                                                 
 . 196( داود مراد اخلتاري، مرجع سابق، ص 1
حاشية  /344م، ص2008، دهوك 1./ نيكيتني، الكورد، ط 2، حاشية13مسألة خويبون الكردية ص(ابسيلي نيكتني،  2

 )ا(.
 .37( اجلراد، مرجع سابق، ص 3
./ احلمد، مرجع 38./ جورج حبيب، مرجع سابق، ص37./ اجلراد، مرجع سابق، ص86كيست، مرجع سابق، ص  ( 4

 .154سابق، ص
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يف حقيقتها رتب دينية ميثرائية، وألقاهبم كردية قدمية، رمبا مت تعريبها يف زمن الشيخ حسن بن عدي 
 . (1)الثاين، وبسبب حترمي العلم والتدوين حينها، افتقران إىل املصادر اليت حتددها بدقة

هي قصيدة منسوبة للشيخ عدي بن مسافر، ويظهر يف مضموهنا مفاهيم   ترنيمة شيخادي: -
حللول واالحتاد، وخيرب هبا الشيخ عن نفسه وألقابه، وما انله من حظوة عليا، وتكشف عن كراماته ا

والقوى اخلارقة واملعجزة له، وينب ما على أتباعه إتباعه،والتحذير من الكتب املدونة،ال يقر االيزيدين 
العلماء حول وال يعرتفون هبا، وقد تعددت رؤى  (2)ابلكتاابت الصوفية للشيخ عدي)شيخآدي(

 .(3)هذه الكتب وترنيمة الشيخ عدي
والذي تصل إليه الباحثة أن أسالف االيزيديني كانوا هم الكهنة املختصون ابلعبادة الشمسانية      

، وألن هذه القبائل كانت ال جتيد القراءة والكتابة، احتفظ فيها كهنتها (4)للقبائل اهلندوآرية القدمية
انوا يتناقلوهنا بينهم شفاهة، وكان اعتمادهم ابلدرجة األوىل على حفظ بعلومهم الدينية، اليت ك

، ورمبا يف مرحلة الحقة السيما بعد التفاعل املثري بني الدايانت اآلرية والرافدينية بدؤوا (5)الصدور
يف تدوين معتقداهتم، فوجود كتب دينية لاليزيدية أمر غري مستبعد متاماً، لعلهم احتفظوا هبا يف 
أماكن سرية فقدت يف ظل املالحقات اليت أصابت امليثرائيني، وتفرقهم يف مجاعات صغرية متباعدة، 
مع االضطهادات ومحالت اإلابدة اليت تعرضوا هلا اضطر الكهنة )البريان( مرة أخرى إىل تناقل 

ا يف عهد معتقداهتم بصورة شفاهية وسرية كما كان يفعل االيزيديون امليثرائيون إىل وقت قريب، أم
هـ وخلفائه بعده، فقد كان العلم حمصوراً فقط يف أسرة الشيخ حسن بن عدي 557الشيخ عدي ت

وهو كتاب حافل  هـ،الذي خرج بعد اعتزاله ست سنوات بكتابه)اجللوة ألهل اخللوة(644الثاين ت 
لتأثري الصويف ، وهو غري الكتاب املتداول حالياً، لكن يظهر ا(6)ابملعرفة والفكر االشراقي احللويل

                                                 
./ نريوه يي، 20./ توفيق وهيب،مرجع سابق،ص13م، ص2009ريب، دهوك ع –طه مايي، فه رهة نكا مايي، كوردي ( 1

 . 21مرجع سابق، ص
صفحة/ كيف تريب الروح  15تتجسد تعاليم الشيخ عدي ابللغة العربية يف أربع كراسات:)اعتقاد أهل السنة واجلماعة  ( 2

 .132احلميد احلمد، مرجع سابق، ص ./ حممد عبدتذكرة الشيخ قايد واملريدين اآلخرين( صفحات./ تذكرة اخلليفة/ 3
./ 117/181./ الدملوجي، مرجع سابق، ص54-49./ احلسين، مرجع سابق، ص86كيست، مرجع سابق، ص  ( 3

./ زهري كاظم 44./اجلراد، مرجع سابق، ص100./حممود اجلندي، مرجع سابق، ص143الديوه جي، مرجع سابق، ص
 .122-116عبود، األيزيدية، مرجع سابق، ص

 .425 /411 /12صلوات كولياموف، مرجع سابق، ص( 4)
 . 30( ا. م. دايكونوف، مرجع سابق ، ص5)
 وما بعدها. 82ابقسري، مرجع سابق، ص ( 6
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للشيخ عدي وخلفائه يف بعض األقوال الدينية االيزيدية،أما الكتب الدينية املنسوبة هلم )مصحف 
،دون حتديد لتاريخ وضعهما، وعلى األغلب (1)رش( و)اجللوة( فقد ظهرا يف هناايت القرن املاضي

إىل اللهجة العراقية العامية، أهنما وضعا ابللغة الكردية، وترمجا إىل العديد من اللغات بعد ترمجتهما 
أبسلوب أقرب إىل أسلوب كتابة العهد القدمي والرتمجات السراينية، واستخدام مفردات كثرية عامية 

، ومت (2)جيعل الشكوك تتجه أن يكون كاتبها من أهل الكتاب، ومن اجملاورين سكنًا لاليزيدين
اليت حلقت به على يد العثمانيني، والبطش  وضعها يف وقت كان اجملتمع االيزيدي يعاين أثر اإلابدات

والقهر واملالحقة العنيفة واالحتماء ابلكهوف واجلبال، مما جعل جمتمعهم يعج ابجلهل الذي فرض 
عليهم، ورفض التعليم الذي فرضوه على انفسهم خوفًا من تكقري يالحقهم ويفيت إبابدهتم قتالً 

غم هذا فال ميكن رفض مجيع ما جاء فيهما وإن كان ، ور (3)ابلرصاص أو ذحبًا أو حرقًا واختناقاً 
مشوهاً ومبتوراً، فإن تلك الصفحات القليلة ال ميكن أن توجز معتقدات داينة هبذا التاريخ القدمي، 

 وإن كانت تعطي حملات بسيطة عن بعض معتقداهتا، وعلى الباحث توخي الدقة مع مضموهنما.
مل تذكر شيئاً عن املعتقدات االيزيدية، فإن أما عن الكتاابت الصوفية للشيخ عدي وهي 

والقصيدة أو الرتنيمة املنسوبة لشيخ عدي وتتسم  (4)االيزيدين أنفسهم ال يقرون وال يعرتفون هبا
ابلقول ابحللول واالحتاد ووحدة الوجود، طُرحت آراء أهنا رمبا كانت فاحتة لكتاب اجللوة ألهنا تبحث 

 (5)يف نفس مباحثه، وأهنا ومصحف رش أجزاء من كتاب واحد هو اجللوة

 

   :(1) : معبد االيزيدين )اللش املقدس(رابعًا

                                                 
 م.1895آ.ج.براون كان أول من نشرمها ابللغة االجنليزية عام  ( 1
./ خلف اجلراد، مرجع سابق، 150يذكر احلسين أهنما من وضع إرميا الشماس./ عبد الرزاق احلسين، مرجع سابق، ص ( 2

 .44ص
 .42خلف اجلراد، مرجع سابق، ص./ نقالً عن 277(ذكر الايرد يف كتابه عن اإلابدات اجلماعية لاليزيديني يف ص3
 .86(  جون كيست، مرجع سابق، ص 4
 .21-20، ص1توفيق وهيب، مرجع سابق، ج  (5)
 ( أهم املباين واملقدسات يف املعبد يف ملحق الصور5شكل)  (6)



158 

 

يقع بني ثالث جبال هي حزرت  (1)هو املعبد الرئيس لدى االيزيديني وأكثر األماكن قداسة      
كم وال تفصل بينها سوى مسالك صغرية، 2غرابً، مشت جنواب، عرفات مشااًل، يبلغ ارتفاعها حنو 

داسة وتكسوها االشجار الباسقة، إضافة لألزهار واألشجار الربية اليت تضيف للمكان هالة من الق
، (3)، تكثر فيه ينابيع املياه العذبة الغزيرة الباردة جداً صيفاً واحلارة الدافئة يف قارس الشتاء(2)والرهبة

، وقد اختلفت التفسريات (4)أهم النقاط القريبة منه: انحية أتروش وقرى املغارة، وشكفت هندوا
فاملكان املقدس حيمل يف  حول معىن لفظ )اللش( لكن مجيعها يدور حول معىن النور واالشراق،

معىن امسه معاين )احلقيقة، الضوء، القوة، القانون اإلهلي، املكان الذي ختشع فيه وتصمت(، وهو 
يف نظر االيزيديني )سر احلياة ومخرية األرض واجلنة اليت ابهبا هو الشمس(،واألقوال الدينية االيزيدية 

ألرض، بعد أن قضت وقتاً، منذ خلق أدم حىت حتفل ابلكثري مما نظم يف قداسته، وبفضله تستقر ا
مه ر تتصلب، وأتخذ شكلها احلايل، وتعرف املنطقة اليت حتوي املعبد واألماكن احمليطة به ابسم )

( وتعين )موطن الشمسانيني(، ومشتقة من اسم اإلله )ميثرا(، وكانت مركزاً للعبادة الشمسانية، گه ه
"هاري ساكز" أنه قد مت إنشاء مركز "ايزيد كاال" للعبادة  ويشري ،(5)ويقال أن محورايب قد دمرها

.لذلك تعددت التفسريات اليت تربط اللش ابلتاريخ (6)البابلية مشال نينوي، ولعله يقصد معبد اللش
 ، ويقسم املعبد كالتايل:(7)القدمي

تقع غريب املعبد الرئيسي وهلا ابابن األول  :  الساحة الداخلية للمعبد الرئيسي -1
يدخل منه إىل الساحة والثاين يؤدي إىل حيث املعبد، والباب احلايل مت بناؤه حديثًا مع عملية 

                                                 
قدم فوق  3100كم عن دهوك، ابرتفاع 51كم مشال عني سفين يف الشيخان، و11كم مشال املوصل، و45( يبعد 1)

./ معتمدة من اخلارطة اإلدارية حملافظة دهوك، لسنة 30 -43وخط طول 45 -38مستوى سطح البحر، دائرة عرض 
2007 . 

. نقاًل عن: عز الدين ابقسري، مرجع 47، ص2005قادر ئه محدي، كورد وميژوو، ئومسئيت قانع، سليمانية (2)
 .93سابق،ص

م، 1995، عام 5./ إمساعيل ابدي، اجااث كريسيت بني االيزيدين، م اللش، ع 51( جون كيست، مرجع سابق، ص3)
 .95ص

على  )شكفت هندوا=قرية اهلنود( ةيقر كم/ 2إىل الشرق منه مبسافة كم مشال املعبد/ قرية املغارة 13( أتروش على مسافة 4)
 .11كم يقال أهنا كانت تضم أتباع شيخ عدي من اهلنود، / داود مراد اخلتاري، معبد اللش ص3بعد 

 .93./ ابقسري، مرجع سابق ـ، ص98( حسن داسين، مژدها روژ، ت: العالمة أنور مايي، دهوك، ص5)
 . ولعل املقصود هنا من معبد إيزيدا كاال هو )خانة ئيزي( يف معبد اللش. 42-41( داود مراد اخلتاري، معبد اللش، ص6)
./ عبد الرمحن املرزوري، اللش دراسة لغوية 76م، ص1997، أملانيا 2( ب.ش. دلكوفان، حملة عن اللش، جملة روز، ع7)

 . 86م، ص1998، املانيا 5-4اترخيية، جملة روز، ع 
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الرتميم والصيانة اليت أجريت للمعبد وكذلك اجلدار الغريب وغرف الكهنة يف الطابق الثاين من جهة 
القدمي معبد ميثرائي يتشابه متاما مع املعابد امليثرائية الغرب أعيد بناؤها بشكل أحدث، املعبد 

الرومانية. أما وجود الساحة اخلارجية وغرف الكهنة واخلدم فتتشابه مع العمارة الداخلية  للمعابد 
والطقوس اليت تتم يف  (1)األشورية والبابلية وكانت تلزم خلدمة املعبد وحتتوي غرف الكهنة أيضا

شيخ ومراسيم القاابغ والسماء، وأرضيها مبلطة ابحلجارة املرصوفة الساحة هي جلسة ابيب 
 . (2)واألرضيات املبلطة من خصائص املعبد امليثرائي

 املباني الرئيسية يف املعبد: -2

عبارة عن قاعة كبرية تتميز بكثرة احملاريب واألعمدة   )چلخانه(:مبنى املعبد الرئيس-
معظمها ذات أبواب على استقامة واحدة، حيث الواقف واألقواس والغرف املتداخلة وهي يف 

وهي من خصائص املعابد امليثرائية،  (3)يف حجرة املدخل إبمكانه أن يرى متثال اإلله يف احملراب
، ويف هناية اجلدار الشمايل للقاعة ابب يؤدي لغرفة مربعة ذات سقف (4)والعمارة األشورية

اجللخانه، واآلخر لغرفة شيخ آدي املربعة الشكل مقبب، هلا ابابن أحدمها إىل كهف زمزم و 
سقفها مقبب فوقه القبة املخروطة الكبرية، قرب الشيخ آدي يف جهتها اجلنوبية، مث غرفة بريي 

 .(5)لبنا وهي مستطيلة الشكل حتوي مخسة وثالثني جرة من جرار الزيت
مستطيلتان غري متساويتني يف يقع املبىن يف جنوب غرب املعبد وهو غرفتان  مبنى شيشمس:-

املساحة وغرفة مربعة سقفها مقبب وعليه قبة خمروطية، وفيها يتم ذبح الثور يوم القاابغ، ومنها 
تبدأ مراسيم )قنرتا( وتعين مسرية رجال الدين، ومراسيم )السما( وقت األعياد، يف منتصف 

متثال اإلله قدمياً. واملبىن يبدو اجلدار اجلنويب توجد فتحه من احملتمل أهنا كانت تستخدم لوضع 
 .(6)يف قدمه معاصراً ملبىن اجلله خانه

                                                 
 .208م، ص2002( حنان عبد الرزاق، جدلية التواصل يف العمارة العراقية ، بغداد، 1)
 .48م ./ األثري قيصر خالت، العمارة الدينية االيزدية يف بالد الرافدين، ص10,18× م 21,10( تبلغ مساحتها حنو 2)
 . 113م، ص1979( فاضل عبد الواحد وعامر سليمان، عادات وتقاليد الشعوب القدمية، جامعة املوصل 3)
 .192-191( حنان عبد الرزاق، مرجع سابق، ص4)
 .12-8م، ص2000( حسو هورمي، په رستگه هاي اللش، دهوك 5)
 ..31/32، شكل 54( قيصر خاله، مرجع سابق، ص6)
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تعرف ابلعني البيضاء العتقادهم أن ماءها مل يصبه  )العني البيضاء(:كانياسپيمبنى  -
الطوفان أبية شوائب، يقع املبىن يف جنوب املعبد ومكون من ثالث غرف مستطيلة جيري منها 

يد بيضاوي الشكل يتم فيه تعميد)ختت ايزيد( ومجيع املواليد ومن املاء، فيه حوض خاص ابلتعم
 .(1)فاته التعميد طفاًل، ويبدو معاصراً للچلخانه ومزار شيشمس

م سقفه نصف 8,20× 2,10كهف طبيعي يقع مشال املعبد، مساحته  مبنى بريي لبنه: -
قف نصف دائري، وسط اجلدار الشمايل، ابب يؤدي لكهف طبيعي له ثالث درجات، وس

 .(2)دائري
يقع للجنوب من املعبد وهو غرفة مستطيلة تزار يف األعياد وتقصدها  مبنى خاتونا فخرا: -

 .(3)النساء طلباً لشفاعتها أن يرزقن ابألطفال خاصة الصبيان
يقع يف اجلنوب الغريب من املعبد وهو غرفة واحدة مستطيلة وال تقام فيه  مبنى ئيزي منري: -

 .(4)ابألساس كمدفن للكهنة)اخللمتكار( وسقفها نصف دائري أي طقوس ويستخدم
يقع حتت املعبد الرئيسي ُبانب جله خانه من جهة الغرب حيث يفصلهما   :مبنى ستيائيس -

ممر ضيق، كان قباًل جزءًا من املعبد الرئيسي ويعترب هو املبىن الرئيسي لتوزيع الربات على 
 .(5)الزائرين

 :الكهوف داخل املعبد -3

من أقدم األماكن وأكثرها قداسة لديهم، لذا مينع دخوله لغري رجال الدين  چلخانه:هف ك-
واخللمتكارية الذين يصومون فيه األربعينيات، متمثلني بنيب هللا نوح، ومن بعده الشيخ آدي، 

                                                 
-101م، ص1967، 23./ تقي الدابغ، آهلة فوق األرض، جملة سومر، ع63ابق، ص( داود مراد اخلتاري، مرجع س1)

132. 
 .63./ اخلتاري، مرجع سابق، ص87( قيصر خالت، مرجع سابق، ص2)
 .88-87( قيصر خالت، مرجع سابق، ص3)
 .106م، ص2011، دهوك 33-32( قيصر خالت عالقة الرموز املوجودة على جدران معبد اللش، جملة اللش ، ع4)
./ نقاًل عن: قيصر خالت، ، مرجع سابق، 56، ص2005( قادر ئه محدي، كورد وميژوو، ئومسئيت قانع، سليمانية 5)

 .106ص
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ومها حسب اعتقادهم كاان يصومان هناك األربعينيات، يشعلون فيه أربعون ذابلة مغمسة بزيت 
 .(1)الزيتون املقدس

كهف طبيعي منتظم الشكل، وحيتوي نبع ماء، يغتسل فيه االيزيديون ألهنم   :هف زمزمك -
يعتربون ماؤه مقدساً، املمر اجلنويب منه يؤدي إىل الچلخانة، ويؤدي إىل غرفة مستطيلة فيها نبع 

 .(2)ماء
أخذ الرتاب منه ليلة )شف يقع بني مزار شيخ مشس ومزار خانوان فخرا، ويتم  هف الربات:ك -

 .(3)برات(
يقع يف جهة الشرق من املعبد، وهو أول مبىن يصله املتعبد، ولعله  هف خانا ئيزي:ك -

استخدم قباًل يف إيواء زوار املعبد، ويعود اتريخ هذا املبىن إىل زمن البابليني، وله عالقة مبعبد 
 .(4)ق.م1760)ايزيدا كيال( الذي دمره محورايب سنة 

كهف طبيعي بنيت اجلهة اجلنوبية منه، ويقع ابجلهة الشمالية الغربية  هف ستونا مزارا:ك -
 .(5)للمعبد، وفيه)عمود األمنيات األسطواين(، يؤمنون بتحقق األمنيات إذا احتضنه الزائر

يقع ابلقرب من احواض كانيا سيب،وعثر فيه على جمموعة من عظام  هف قرقوري:ك -
 . (6)تآكلهاإلنسان واحليواانت امل

كهف شيخ مند يقع قرب بناية شيخ مند، وفيه عني ماء بعمق كبري  هف شيخ مند:ك -
إضافة لكهوف أخرى عديدة)كهف اومرخالة/ كهف سيد نعوم /  يتصل أبسفل جبل مشت،

كهف اببة عيسو/ كهف شيخ مسائيل/ كهف اجلن/ كهف األفاعي/كهف مريابراهيم /كهف 
   .(7)مهد رين/ كهف حسني جناري(

                                                 
 .51( داود مراد اخلتاري، معبد اللش، ص1)
 .138م، ص1987،./ عبد املعطي اخلضر، اتريخ العمارة، حلب 51( قيصر خالت، مرجع سابق، ص2)
 . 44( داود مراد اخلتاري، مرجع سابق، ص3)
 .170 -163، ل 17م، ذمار2002( جملة اللش، 4)
 50-49شكل  /67( قيصر خالت مرجع سابق، ص5)
 .81( قيصر خالت، مرجع سابق، ص6)
 .82( قيصر خالت، مرجع سابق، ص7)
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  مقدسات املعبد: -4

القبة بناء خمروطي الشكل يرتكز على قاعدة مربعة ترمز إىل  القبب واملزارات والنياشني: -
اجلهات األربعة، يعلوها بناء بسبع زوااي ترمز إىل املالئكة السبعة،وفوقها بناء دائري يرمز إىل 

ويطلق عليه )الشاخات( وعددها الكرة األرضية، ويعلوه بناء خمروطي على شكل شعاع الشمس 
اثىن عشر بعدد شهور السنة، تتالقى يف األعلى ببناء نصف دائري ميثل قرص الشمس، يرتكز 
يف أعاله  )اهلليل( وهو متكون من ثالث كرات خمتلفة احلجم وترمز إىل ثالث أقانيم إهلية، 

الطيف الشمسي وترمز  ويربط يف اهلليل قطع من القماش امللون متساوية األطراف وهي أبلوان
 إىل الروح.

املزارات احلاليه هي نفسها اليت كانت أايم األجداد الداسنيني امليثرائيني أبمسائها  يذكر أن     
امليثرائية. أما النواشني فهي نقاط تدل على أماكن العبادة، وقد يكون كهف )سيده ره( يف 

ينصب التخت ورمز الطاوس بقربه عام، وكان  5000حبزاين هو األقدم ويعود ألكثر من 
والزال، أما مزار )سواري بوزي( األقدم يف بعشيقه، وهو بئر ماء للتعميد وشجرة تني تربط فيها 

 .(1)عام تقريبا وحىت األن 3000اخليوط للتربك وتقام فيه مجيع الطقوس االيزيديه منذ 
لزوار دقيقة منصة فوق جبل "مشت"، يتوقف فيها ا منصة التحية)سالفكه هـ(:  -

 .(2)صمت وحتية ودعاء يف طريقهم للمعبد، وهناك يستقبلهم اجمليور ورجال الدين يف اللش
يقع على جمرى مياه املعبد، ويبعد عن املدرسة الدينية مبسافة   (:جسر الصراط)براسراتي -

عندها كم، طوله عشرة أمتار وعرضه ثالثة أمتار ابرتفاع مرتين، وهو مبثابة سيطرة تتوقف 1
 .(3)األرواح بعد املوت

أمهها أشجار الزيتون ويوجد منها حوايل ألف شجرة زيتون يف بساتني  األشجار املقدسة: -
املعبد، ويتم عصر مثارها لالستفادة منها يف إيقاد املعبد أايم األربعاء واجلُمع من كل أسبوع، 

                                                 
 . 30./ سليمان دخيل أبو كاشخ، مرجع سابق، ص45( داود مراد اخلتاري، مرجع سابق، ص1)
 .62-61( داود مراد اخلتاري، مرجع سابق، ص2)
 .63( داود مراد اخلتاري، مرجع سابق، ص3)
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( يعلق فيها جعبة الربات./ وشجرة النوم ابلقرب من العني البيضاء/ شجرة األجراس )زه نكال
 .(1)شجرة )سنكا( أعلى جبل )مشت(

 األثر امليثرائي يف معبد اللش:-5
إن املناطق اليت انتشرت هبا امليثرائية هي نفسها مناطق انتشار االيزيدية، فقد تركزت أماكن 

آسيا الصغرى، انتشارهم  يف جبال كردستان واملناطق الشمالية من العراق وسوراي والقسم اجلنويب من 
وقد غلب على تضاريسها األودية واجلبال اليت تنحت فيها املعابد امليثرائية داخل الكهوف 

، اليت اختذها الرهبان واملتصوفة صوامع هلم وحتولت فيما بعد إىل مراقد وأضرحة أو أديرة (2)واملغارات
، وكهف ايزيدي (3)رية حبزاينكانت ابألصل مراكز عبادة ميثرائية، كما يف مشال السليمانية  وقرب ق

 (.4)مقدس زارته الليدي دراور

وأشهرها الكهف املقام عليه معبد اللش معبد االيزيديني، والذي عرف بكهف شيخ عدي بن 
، وهو أقدس املقدسات االيزيدية (5)مسافر أو كهف االيزيدية املوجود يف جبال اهلكارية مشال املوصل

، وأكدت الكشوف األثرية احلديثة أن (6)لسدنة ومشاخيهم الكباروال يسمح للغرابء بزايرته عدا ا
هذا الكهف وينبوعه املتدفق كان موقعاً يعبد فيه اإلله ميثرا )مهر( وآهلة الينابيع )أانهيتا/ انسيتا(، 

 .(7)مث اختذه الشيخ عدي)شيخآدي( صومعة لتعبده وأتمله، وأصبحت زاوية بعد وفاته
م ُبهود 2012معبد اللش( لاليزيديني  يف تشرين أول من عام مت اكتشاف املعبد القدمي )

، وكان يُظن قبل (8)األثري عبد الرقيب يوسف كما أشار إىل ذلك الكاتب دلري أمحد ونشر صورته
                                                 

 .64-61( داود مراد اخلتاري، مرجع سابق، ص1)
 . 55( خلف اجلراد، مرجع سابق ، ص2)

-J. Guestm, The yezidis, pp15-17. 
- E. Geoffroy, OP.Cit, P.229. 

ية شرقي مدينة املوصل ابلعراق. كوركيس عواد، نبذة اترخيية يف أصول أمساء األماكن العراقية، (حبزاين/ ابحزاين: قرية ايزيد3)
 .264 /253م، ص1952، 2، ج711جملة سومر، العدد 

4) E.S. Drower, Peacock Angel, John Murray, AlberMarie street, W. London, 
1941, p.55   

 . 254( ابن خلكان، مصدر سابق، ص5)
 .72توفيق وهيب، مرجع سابق، ص( 6)
 .138./ املقريزي، مصدر سابق، ص114ابن املستويف، مصدر سابق، ص /289(ابن األثري، مصدر سابق، ص7)
 .12/11/2001( دلري أمحد، عبد الرقيب يوسف يكتشف أقدم معبد لاليزيدية، جريدة كوردستاىن نوى، مقال بتاريخ 8)
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ومن خالل الكهوف احملفورة يف  (1)اكتشافه أن فقط ضريح الشيخ عدي)شيخادي( هو املعبد
، ويتميز بوجود كتاابت ايزيدية قدمية، (2)املعبد األساسي، تبني أنه يعود إىل القرن األول ق.م

منقوشة فوق جدار داخل املعبد، يقع يف اجلهة اليمىن للداخل، آتكلت بفعل العوامل اجلوية، 
ن الصعب قراءهتا، ألهنا مكتوبة وتعرضها للرطوبة واملطر والشمس دون صيانة دائمة، وأصبح م

، وهناك أيضاً كتاابت مسمارية على (3)ابلكتاابت االيزيدية القدمية، اليت تتشابه مع الكتابة العربية
جدرانه، جعلتهم  يعتقدون أنه كان أحد القالع اآلشورية قبل أن يصبح معبداً، وأطاحت عمليات 

نه وهي غرفة جرار الزيت املوغلة القدم، وإشعال . إن وجود غرفة الچلخا(4)الرتميم هبذه الكتاابت
النار بكثرة يف املعبد،واكتشاف الكهوف القدمية امليثرائية، إضافة للطقوس امليثرائية اليت تقام فيه يف 
األعياد االيزيدية واملناسبات، ينفي زردشتية  معبد اللش ويؤكد ميثرائيته وأن االيزيديني كانوا ابألصل 

 .(5)ميثرائيون
م ( فوقها عرش ميثرا مائل حنو 3,30يتكون املعبد امليثرائي املكتشف من دكة بطول )  

األسفل، قريب من شكل رأس الثور وُبانبه حمراب متجه حنو الشمال، حفرت على الدكة حلقة 
ذو جناحني، بينهما ثقبان من الداخل مها ثقبا اجلنة واجلحيم ورمز للعالقة بني الرب والعبد ابلعهد 

، ُبانب الدكة حمراب يتجه حنو الشمال مزخرف برموز دينية شىت، وموضوعة داخل إطار (6)يثاقوامل
مت بناء بناء  من احلجارة واجلص، وهناك إيواانن يطالن على احملراب، ويف اجلهة الغربية من الغرفة 

مما يشري معبد كبري ابحلجارة واجلص وتعرف هذه البناية ابملرقد، الذي حيتوي على سبعة حماريب 
إىل اآلهلة السبعة واملالئكة السبعة والكواكب السيارة السبعة، واحملاريب السبعة من مسات املعابد 

، وخيتص كل حمراب من هذه احملاريب إبله من اآلهلة امليثرائية، وبدرجة من (7)امليثرائية األوربية كذلك

                                                 
 م.2002، عام 78جملة رامان،ع( عبدالرقيب يوسف، معبد اللش، 1)
 .109-92( عبد الرقيب يوسف، اكتشاف، مرجع سابق، ص2)
 .345( زهري كاظم عبود، الشيخ عدي، ص3)
 .92( عبد الرقيب يوسف، مرجع سابق، ص4)
 .79-78( بري خدر سليمان، مرجع سابق، ص5)
 .106(عبد الرقيب يوسف،املعابد امليثرائية، مرجع سابق، ص6)
 .106-105قيب يوسف، اكتشاف، مرجع سابق، ص( عبد الر 7)
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ختص هبا، واملعدن املرافق هلا درجات رجال الدين السبعة، وكل درجة منهم يرافقها الكوكب امل
 .(1)وكذلك اليوم اخلاص هبا

ابتداءاً من هذه الدرجات وحىت اجلانب الشرقي من )چلخانه( كانت حدوداً للمعبد القدمي, 
والكهف الذي فيه رأس النبع املسمى )زمزم( وهو نبع مقدس مثلما )كايناسپي( العني البيضاء 

يتوسط الكلبني هو العشب املقدس لآلهلة آانهيتا فهذا  املقدسة ضمن املعبد.وصورة العشب الذي
يعين أن املعبد كان لكليهما )ميثرا وآانهيتا( وأن نبع زمزم يعود لآلهلة أانهيتا ربة اخلصب واملاء واليت 
ترعى النساء احلوامل، ويف بعض األماكن كانت حتوي صخوراً وأحجاراً كبرية أشكاهلا تشبه النساء 

داول وسواقي ترمز إىل آانهيتا، كذلك هناك نقوش هلذا العشب على جدران احلوامل وعليها ج
 . (2) الكهف املعروف )جارستون(

رغم أن هناك عشرات الرموز امليثرائية املوجودة على جدران املعبد واليت من شأهنا أن تنفي 
وشاهدوا الرموز عنه أية صفة غري ميثرائية، إال أن املؤرخني واملستشرقني الذين ذهبوا إىل اللش 

والرسوم احملفورة على سطوح احلجارة اليت بىن منها املرقد مل يدركوا معانيها ومل يعرفوا حقيقتها كما 
، ومنقب اآلاثر الربيطاين "الايرد" الذي زار معبد اللش االيزيدي عام (3)ذكر الرحالة "ويكرام"

نقوشة على جدرانه وابحته م اليت نقلت كثري من الصور امل1849م، والسيدة "ابدجر" 1844
. وكذلك مع ابقي املؤرخني واآلاثريني الذين زاروا املعبد مل يتعرفوا إىل معاين ومدلوالت (4)ومزاراته

الصور حىت أن بعضهم مل يشر إليها يف مؤلفاهتم وذلك بسبب عدم معرفتهم ابمليثرائية، وأن الداينة 
، لقد اعترب "ورمارزن" أن منبع هذه العقيدة قد (5)االيزيدية هي وريثتها بكل ما حتمله يف تفاصيلها

، ومن احملتمل أن يكون أولئك الذين شاهدهم األب أنستاس (6)خرج من بالد ما بني النهرين

                                                 
 .95-93(عبدالرقيب يوسف، مرجع سابق ، ص1)
 .101./الدابغ،مرجع سابق،ص108(عبدالرقيب يوسف،مرجع سابق،ص2)
()ويف كثري من األحجار اليت بىن منها املرقد ترى رموزاً ورسومًا غريبة, ليس فيها آية رموز مسيحية والبد وأهنا تعين شيئاً 3)

 .94كن اإليزيديون ال يفقهون من معانيها شيئاً(./ ويكرام، مرجع سابق، صول
م سبعني صورة منقوشة على أحجاره، دون معرفة معانيها. 1850( نسخت السيدة ابدجر يف زايرهتا ملعبد اللش سنة 4)

 م.2000، عام 9-8د م./ جملة روژ، العد1999نقلها فرهاد بريابل، صورة الكورد يف أرشيف املستشرقني األوربيني، 
./ ته وفيق وه هىب، ئيزدايتى ابمشايئ ميرتايئ ل حه زه ر 83-82( عبد الرقيب يوسف، املعابد امليثرائية، مرجع سابق ص5)

 .17م، ص2016وكوردستاان ئرياقئ، ت: فه مهى حه سه ن، چاخبانه خاين، دهوك 
 .45العقيدة(./ مارتني ورمارزن، مرجع سابق، ص()ان مناطق الفرات وبالد ما بني النهرين هي املنبع هلذه 6)
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الكرملي يف ماردين وجبل قرج داغ وأطلق عليهم الشمسيني، هم من بقااي امليثرايني يف منطقة 
امليثرائية على أحجار جدران معبد اللش، ابإلضافة .وتكثر الصور والرموز واملنحواتت (1)الفرات

 للكثري منها يف مناطق انتشار االيزيديني.
 
 
 

نيااليزيديانتشار معبد اللش وأماكن  امليثرائية يفالصور  -6
(1)

: 

 :يظهر ميثرا كرجل يهبط من السماء، ميسك بكتاب ديين، وأخرى حيمل سيفاً  صور ميثرا
 .(3)أو شعلة، ومتثال يف جبل منرود الغريبقصرياً، وأحياانً قوس ونشاب 

 مرتبة بريpir:  واملنجل والقلنسوة الفرجية املصنوعة من اللباد،  رموزه العصا )كوابل(أهم
 .(4)واخلامت على اجلدار الغريب من الباب املضيف

 :أهم رموزه املشعل والسوط وهالة خلف الرأس وكتلة كروية من الرتاب،  مرتبة رسول الشمس
السوط منقوشة على حجر يف جدار املعبد من اخلارج. ومثيله يف معبد أوستيا بروما وأمامه  وصورة

 .(5) صورة )اانهيتا(
 :أهم رموزه عالمة الربق، والشوكة ذات األسنان اخلمسة، واملسحاة، وزهرة  مرتبة األسد

دائري كقوس األرجوان والنيلوفر وعباد الشمس. واآللة املوسيقية )جة نك( وهلا شكل نصف 
 . (6)السهام، هلا اثىن عشر وترا

                                                 
 .3، ج7(انستاس الكرملي،الشمسيون، جملة لغة العرب، م1)
 يف ملحق األشكال والصور 10شكل رقم   ( 2
 .487./ جون كيست، مرجع سابق، ص116./ قيصر خالت، مرجع سابق، ص94( مارتني ورمارزن، مرجع سابق، ص3)
 ..107./ ص95-93ق ، ص( عبد الرقيب يوسف، مرجع ساب4)
 .139-138( عبد الرقيب يوسف، مرجع سابق ، ص5)
 .  121-116. / ص113 -112( عبد الرقيب يوسف، مرجع سابق ، ص6)
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 :هم رموزه النجم والقمر وغصن الشجر وعنقود العنب، كانت وظيفته الزراعة أ مرتبة البارسي
 .(1)واحلصاد، ويف معبد اللش تظهر صورة الفأس الذي اختذه الكاشيون رمزاً للزراعة واخلصب

 :سكرية والرمح، وتوجد نقوش للرمح على هم رموزه القلنسوة االفرجنية والعأ مرتبة اجلندي
 .(2)أحجار معبد اللش، وينتشر اسم )جندي( بكثرة بني االيزيدين، ويقصدون به)جندي اإلله(

 :رموزه القنديل ودلو املاء، ووظيفته إضاءة املعبد، وهو كريف ميثرا، وصوره  مرتبة الكريف
 .(3)اليزيدييف معبد"سانتا بريسكا" بروما،ويبدو ُملثما كما"الفقري" ا

 أخص رموز اإلله ميثرا، وتكثر نقوشه على سطح الصخور الكبرية واألسوار، وأمام  طاووس:ال
الباب اجلنويب للمضيف يف املعبد، زوجني من الطواويس احملفورة، الطاووس الصغري يعتلي ظهر 

 .(4)الطاووس األكرب منه
 :السبعة،والكواكب السبعة،وعلى مز للسباعية امليثرائية،املراتب ر الشجر سباعي األغصان

 .(5)رأس كل غصن حلقة مدورة رمز احللقة الدينية للعهد وامليثاق مع ميثرا
 لعشب رمز اخلصب ويظهر يف حتول ذيل الثور إىل ثالث سنابل ا عشب املقدس والثور:ال

 .(6)قمح حني يهم ميثرا بنحره
 صورة الشمس يف إيوان مقام شيخ مشس داخل  شمس وعجلة الفلك)جرخ كردون(:ال

املعبد، وقد وضعت وسط دائرة متثل عجلة الفلك، والربوج االثين عشر، والفصول األربعة، وجهات 
الكون األربعة. وهناك  مناذج من عجلة الفلك )جرخ كردون( منحوتة على صخور )عقرة( وقد 

رموز الصليب متساوي األضالع ويرمز  ارتفعت منها شعالت النار املقدسة خلمسة أمتار، وحتوي

                                                 
./ قيصرخالت، مرجع سابق، 27م، ص1963./ حممود األمني، الكاشيون، بغداد181(ورمازرن،مرجع سابق،ص1)

 .117ص
 . 143( عبد الرقيب يوسف، مرجع سابق ، ص2)
 .193رتني ورمازرن، مرجع سابق، صما( 3)
./ هاشم 78-75م.ص1999طاووسي ملك، حبث يف جذور الداينة الكردية القدمية، دمشق -( مرشد اليوسف، دوموزي4)

 .17. / مارتني ورمارزن، مرجع سابق، ص272رضا، مرجع سابق، ص
 .92املعابد، مرجع سابق ، ص( عبد الرقيب يوسف، 5)
 . 12/11/2001( دلري أمحد، عبد الرقيب يوسف، يكتشف أقدم معبد لاليزيدية، جريدة كوردستاين نويي، مقال بتاريخ 6)



168 

 

للجهات األربعة، وصور الشمس واملواقد واملباخر واملشاعل احلجرية فوق جدار املرقد، وصخور 
 .(1)املعبد القدمي

 نقش السيف والرمح على جدران املعابد، وحائط املرقد  سيف والرمح والعصا املعقوفة:ال
نب األيسر من ابب األمري منقوش عليه صورة للسيف./ عليه صورة لرمح أو أداة حربية أخرى، واجلا

العصا املعقوفة موجودة بكثرة على جدران معبد اللش، ومزار مم شفان)الراعي(، ويرمز لإلله)امورو 
 .(2)بن اإلله آن( اله السماءالسومري ويعود اترخيه لأللف الثالث ق.م

 ن معبد اللش، وكذلك ظهرت هي أحد الرموز الشهرية على جدرا نجمة مثانية األضالع:ال
 .(3)ق.م. وكان هلا معابد أيضاً يف معظم بالد الرافدين3300يف تبة "كورا" عام 

 نقش على جسر قدمي يف منطقة العمادية يعود للعهد األشكاين،وجمسم ابجلص يف  :كلبال
 .(4)مرقد شيخ موسى، وداخل ساحة معبد اللش صورة كلبني متقابلني بينهما نبات أانهيتا

 :يف معبد كهف جارستون، ويف مزار)مم شفان( الراعي، وصورة األفعى السوداء  احلية السوداء
 .(5) الكبرية على اجلانب األمين من ابب معبد اللش

 تظهر على جدران وأرضية قلعة دمدم/ وأرضية كهف غرب مرقد )خاتوان  ية الساقية:احل
عقرا/ وحمراب معبد )دير مرساوا( جنوب العمادية/ فخرا(/ والطرف الشرقي ملوقع )ابنيا شكةفيت( يف 

 .(6)وكذلك املعبد القدمي حتت أرض مسجد قرية ابرزان وحيوي أكثر من نقش هلا
 توجد صورة محامتني متقابلتني فوق ابب معبد اللش،  طيور)احلمام/الغراب/الديك(:ال

أيضًا  يف أحد كهوف  وعلى جدار املرقد صورة حمفورة حلمامة تقف أمام غراب، وصورة الغراب

                                                 
./ ژاير 172م، ص1975(عبداملالك يونس، عبادة اإلله مشش يف حضارة وادي الرافدين،رسالة ماجستري،ج.بغداد1)

ق.م( دراسة حضارية، 612-911يف منطقة ابدينان خالل العصر االهوري احلديث) الدوسكي، املعتقدات الدينية
 .90عبدالرقيب يوسف، مرجع سابق، ص .74م، ص2008رسالة ماجستري، كلية االداب، ج.دهوك 

./ ژاير الدوسكي، 95م./ نفس املؤلف، مرجع سابق، ص2006، آاير24(عبد الرقيب يوسف، مم شفان، جملة اللش، ع 2)
 .113-112./ قيصر خالت، مرجع سابق، ص194ابق، صمرجع س

 .45-44م، ص2002( حسن امحد الربواري، رموز االهلة يف منحواتت ابدينان دراسة حضارية، اربيل 3)
 .79( مارتني ورمارزن، مرجع سابق، ص4)
 .24(علي ترت نريوه ىي ، مرجع سابق، ص5)
 .128( عبد الرقيب يوسف، مرجع سابق، ص6)
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جبل سفني، أما الديك وهو رمز)ثريودرس( فيظهر على ظهره الطاووس، والديك يف املثريائية طائر 
 .(1)الرب ويظهر مع اإلله زروان

 حلقات كبرية كالسوار فيها ثالث حلقات صغرية، ويف  لقة االيزيدية امليثرائية:احل
ة القميص لديهم، وهي نفسها دائرة القسم امليثرائية أرضية ساحة املعبد، وتشبه احللقة املدورة فتح

 .(2) وتدل على العهد وامليثاق مع ميثرا
 درج )سلم( رمزي ميثرائي، مت حنته يف الصخر، ومت إخفاؤه حتت طبقة  :درج الرمزي امليثرائيال

 .(3)امسنتية،وكان يطل على الزاوية الشمالية جمللس اباب شيخ ابرتفاع حوايل مرتين أو أكثر
 عالمة للسماط الديين وموجودة يف املعابد املثرائية األوربية أيضاً، وتشري إىل  :أسياخ شي اللحم

 .(4)مرتبة الغراب، منقوشة على حجر واحد، ويف واجهة معبد اللش صورة اثنني منها طرداً وعكساً 
 الشمال رة سكني كبري على حجر يف احلوض الطويل ُبانب )كانياسيب( من جهة صو سكني:ال

 .(5)الشرقي، وتظهر على احلوض جمموعة من رموز ذبح الثور يف عيد اجلما
 :مز اإلانء الفوار يتدفق منه املاء على شكل أوراق النبااتت، وقام جون ر رمز اإلناء الفوار

كيست برسم هذا الرمز ألنه مت حموه أثناء صيانة املعبد وترميمه، وهلذا الرمز اتريخ يعود به لأللف 
 .(6)الرابع ق.م

 :تظهر رموز زروان يف امليثرائية يف صورة املفتاح احلديدي اجملوف، وهو  رموز "زروان" يف اللش
إشارة إىل متلكه أسرار الكون، وأمور الغيب ومصائر البشر، وقد قدمت صورته يف املعابد امليثرائية 

                                                 
 .15./ ورمارزن، مرجع سابق، ص272ا، مرجع سابق، ص( هاشم رض1)
 .2015-5-22./ سليمان دخيل أبو كاشاخ، نوروز عيدا ايزيداي،115( قيصر خالت، مرجع سابق، ص2)

www.bahzani.net/services/php?101101   
 .99-98سابق ، ص( عبد الرقيب يوسف، مرجع 3)
 112( عبد الرقيب يوسف، مرجع سابق ، ص4)
 .154(عبد الرقيب يوسف، مرجع سابق، ص5)
م، 1993(سيتون لويد، أاثر بالد الرافدين من العصر احلجري القدمي حىت الغزو الفارسي، ت: حممد طلب، دمشق 6)

 .9-8، ص2009وبدائله يف فنون الرافدين، اربيل . / رواء عزيز رسام، اإلانء الفوار وعالقته إبله املاء انكي 230ص

http://www.bahzani.net/services/php?101101
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تلتف حوله أفعى وميسك  األوربية بشكل  خميفة، حيث يظهر فيها يرأس أسد، وجسد إنسان، لكن
 .(1)بيده املفتاح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .702 – 651./ فرانس كومون، مرجع سابق، ص155-141(ورمازرن، مرجع سابق، ص1)
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 الباب الثالث

 الزرادشتية ومعالم التأثير

 االيزيدي-الميثرائي

 
 متهيد

 ثنائية اخلري والشر يف الديانة اهلندوآرية القدمية
الطبيعة إهلاً عرف اإلنسان القدمي وأصحاب املعتقدات البدائية لكل ظاهرة من ظواهر 

يسريها، فقسموا قوى العامل بني قوتني مها اخلري والشر يتحكمان يف سريه، وبقدر تقدميهم فروض 
والئهم آلهلة اخلري بقدر ما كانوا خيشون أتثري آهلة الشر وعواقبها املباشرة على سري حياهتم، فرتسخ 

التمييز بينهما مل يكن اثبًتا دائًما  ، ويالحظ أن(1)لديهم أن عليهم جتنب قوى الشر واألرواح الشريرة
لكونه يتم من خالل الظواهر الطبيعية املنسوبة إليهما، فالقوى املؤمنة للحاجات البشرية واملطمئنة 
ملصاحلها تعترب خرية، والقوى املكدرة لصفو احلياة االنسانية واملسيئة ملصاحلها تعترب شريرة ضارة 

 طاحلة.

                                                 
 .127( فرانس كومن، مرجع سابق، ص1)
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، قسمت القبائل (1)اس( وهو أقدم كتاب آري مت تدوينهومن خالل كتاب الفيدا)الفيد
اهلندوآرية آهلتها)ئيزدان/ خودان(، تبعًا لثنائية اخلري والشر فكان هناك إله اخلري)مزدا( وإله الشر 

، وخالل الفرتة اليت متتد ما بني بداية األلفني الرابع والثالث ق.م تقريباً, شكل أجداد (2))أهرمني(
تقاليد دينية واحدة راسخة بقيت عناصرها حىت يومنا هذا، يعتقد العامل "ماكس اهلندو إيرانيني 

 مولر" أن الدين اهلندي اإليراين بدأ كعبادة للشمس، وشدد  العامل "جي دموزيل" على 
 

 
، ويتفق معظم العلماء على أن اآلهورا (3)النظام االجتماعي الثالثي للدين واجملتمع اهلندي األورويب

دا احلكيم( عند االيرانيني هو نفسه )فاروان القدمي( عند اهلندوآريني، ومل حيتفظ اإليرانيون األكرب)مز 
، كانت اآلهلة )ئيزدان( يف الريگفيدا منقسمة بني منطني (4)ابمسه األصلي، بينما احتفظ به اهلنود

 : (5)ةمعرتف هبما من اآلهلة، أي هناك جمموعتني معروفتني متتلك كل منهما رؤية دينية خاص
)آهوراس ابإليرانية( وهم اآلهلة األكثر ِقدًما، واهتماًما  asurasجمموعة عبدت األسوراس  -

بشكل مباشر ابلتنظيم الصحيح للكون، وتنظيم العهد والقانون واألخالق والعمران، وكان )فاروان 

                                                 
 ( إن لفظة )فيدا( انشئة من )فيد( السنسكريتية وتعين العلم، والفيداس هو الكتاب املقدس للداينة اهلندوسية، يقع يف1)

آالف سنة، والكتاب مقسم ألربعة أجزاء ضخمة هي: الراماايان:  3سنة وقيل  1000جملداً تقريباً مت أتليفه طيلة  800
يتحدث عن نشأة اآلهلة وأساطريها والكون/ املانومسريت: يتحدث عن حقوق الطبقات األربعة./ املهاهباراات: تتحدث 

والوصااي./األوابنيشاد: يتحدث عن الطقوس العبادية واألانشيد والقرابني عن األعمال واملهن وإرشادات احلياة والقضااي 
 وتقديس اآلهلة./ انظر:

Sanujit, "Religious Developments in Ancient India." Ancient History 
Encyclopedia, 01 May 2011. Web. 11 Jul 2019. 
https://www.ancient.eu/article/230/religious-developments-in-ancient-india/  

(، Assara-Mazasمل تكن كلمة "مزدا" من ابتكار زرادشت، بل هي اإلسم اآلشوري الذي كانوا يطلقونه على إهلهم )(2)
ابلفرتة اآلشورية،وإن كانوا مل يستخدموه ابملعىن الذي استخدمه زرادشت./ مهرداد حسبما ورد يف املخطوطات املتعلقة 

 .203م، ص2003مهرين، فلسفة الشرق، ت: حممود عالوي، املشروع القومي للرتمجة/ مصر
(3)Sanujit, "Religious Developments in Ancient India." Ancient History 
Encyclopedia, 01 May 2011. Web. 11 Jul 2019. 
https://www.ancient.eu/article/230/religious-developments-in-ancient-india/ 

 .19( أرثر كريستنسن، مرجع سابق، ص4)
 .93-92( ر.س. زينهري، مرجع سابق، ص5)

https://www.ancient.eu/article/230/religious-developments-in-ancient-india/
https://www.ancient.eu/article/230/religious-developments-in-ancient-india/
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مزدا إىل "آهورامازدا" وميرتا( لدى اهلنود، ومزدا لدى اإليرانيني على رأسها، ويف عهد زرادشت حتول 
 أي اإلله الواحد احلكيم العارف، ومل يقدسوا "آهرمين" وقوى الشر.

  Ahurasاجملموعة األخرى اعتقدت أهنا جيب أن تعبد معاً آهلة اخلري والشر )اآلهوراس -
وكان الديفاس ميثلون هلم اآلهلة العظام، ومنه اشتقوا اسم إهلهم األعظم  Devas)(1)والديفاس 

ووس(، وكانت صفات هذه اآلهلة أقرب لطبيعة اإلنسان، وارتبطت بشكل واضح ابلتقدم )داي
، ومحلت صفات مشاهبة للمحارب (2)الظاهر للقبائل اآلرية، اليت كانت عندئذ تندفع إىل اهلند

إيراين يف العصر البطويل، فكان طيب مع مناصريه، جرئ مستميت يف املعركة، لكنه يشرب -اهلندو
السوما حد الثمالة، ويطلب من مبجليه تقدمي األضاحي الكثري، ليغدق عليهم اخلريات عصري نبات 

، فحظى مبكانه كبرية بينهم، وأطلقوا عليه )ديف يسنا(،أي ئيزد اإلله القهار املنتقم وقدموا (3)املادية
 .(4)له القرابني ليتجنبوا غضبه ويكسبوا وده

فستا، فكلتا اجملموعتني كان هلما أتثري ونفوذ، لقد انعكست هااتن التسميتان يف الفيدا واآل
وإبمكاهنما إحلاق األذى ابإلنسان، والداينة املزدايسنائية رغم استقالليتها وقوهتا وأتثريها، كانت 
ابملقابل تقر بوجود الشر وأتثريه. ولتخويف الناس من قوة الشر وحثهم على عمل اخلري، عمد 

ال نسبوها إىل قوة الشر، وأوصوا الناس بتالوة تراتيل ونصوص الكهنة اجملوس إىل نسج أقوال وأفع
عند الغربيني  magasدينية لتجنب أذاها، واستعملوا السحر لتسخريها، فارتبطت كلمة جموس 
، وكان على العامة (5)بظاهرة السحر والشعوذة، وقد أصبحوا تدرجيياً وسطاء بني قوى الشر والناس

فظهرت طبقة متميزة من عامة الناس، آمنوا أبن قوة الشر ذات أتثري إرضاؤهم بتقدمي العطااي هلم، 
ميكنها من أن تصارع قوى اخلري وتغلبها وحينها تلحق األذى ابلناس، وأن عليهم إرضاء قوة الشر 

                                                 
( مبعىن السماء الصافية احمليطة ابلعامل، اشتقت من Dyauh –(عرفت آهلة الديو/ الديفاس يف الريگفيدا ابسم )دايوه 1)

توفيق وهيب، )ديف( وتعين الضياء والنور، وتغري مدلوهلا فيما بعد، وعدها زرادشت مبثابة الشياطني واألرواح الشريرة./ 
 .21مرجع سابق، ص علي ترت نريوه يي، ./39، ص1مرجع سابق، ج

 .55هـ ش ، ص 1376كريستنسني، مزدا پرسيت إيران قدمي، ت: ذبيح هللا صفا، هتران   (ارثر2)
 .23ماري بويس، مرجع سابق، ص./  42، 4( ريگفيدا 3)
 .2هـ ش، ص 1375سيد جاليل انئيين، هند در يك نگاه، هتران (4)
علي ترت نريوه (رجال الدين الذين تولوا أمر العبادة اهلندوآرية القدمية، مث حني ظهرت الزرادشتية تولوا أمر الطقوس فيها./ 5)

 .44يي، مرجع سابق، ص
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، وقد حتتم على اإلنسان الصاحل املؤمن )هبدين( أن يكون دائماً إىل جانب (1)أيضاً ليتجنبوا أذاها
 .(2)افح وجياهد ضد قوة الشر واألهرمينقوة اخلري، ويك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .129-128فرانس گومن، مرجع سابق، ص( 1)
 .44. نقالً عن علي ترت نريوه يي، مرجع سابق، ص353./  112افستا، ص( جليلي دستخواه، 2)
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 رسالة زرادشت األوىل

 دشت وموقفه من اآلهلة القدمية:اأواًل: زر

 دشت حياته ورسالته:ازر -أ

اختلف الباحثون حول معىن امسه، تنتسب الداينة الزرادشتية إىل مؤسسها "زرادشت"، وقد 
وإن كان املعىن األقرب هلم هو )اجلمل الذهيب(، كذلك اختلفوا يف تعيني سنة والدته، فتذهب 

سنة قبل امليالد، بينما عينه آخرون يف النصف الثاين من القرن  1000رواايت إىل أنه عاش حنو 
سع من شهر خرداد الذي يوافق اليوم الثالثني السابع قبل امليالد، واتفق أغلبهم أنه ولد يف اليوم التا

قبل امليالد، ينتمي زرادشت إىل امليديني، وقد ولد مبدينة )جاجياست(  660من شهر مايو لسنة 
امليدية الواقعة على احلدود الشمالية الغربية من ميداي القدمية، وتتلمذ على يد معلمني كبار، وبعد 

عتقدات الداينة اآلرية القدمية، ونشر عبادة اإلله الواحد أن قضى حياة حافلة، كرسها حملاربة م
 .(1)ق.م عن سبعة وسبعني عاماً 583آهورامازدا قتل أثناء تعبده أمام النار يف بلخ عام

اخنرط زرادشت منذ يفاعه يف الكهنوت، وصار كاهنًا على دين قومه، وهو دين هندوايراين 
نفسه يف الگاات ابعتباره "زاواتر" أي املصرح الكامل شبيه أبسفار الفيدا اهلندوسية، يقدم زردشت 

يتميز أفرادها بسعة العلم واخلربة يف الشؤون الدينية. وال يررمسون كهنة إال بعد  (2)ابسم رجل الدين
خضوعهم لتدريب طويل يتمرسون إابنه بشىت املعارف الالهوتية والفنون الطقسية، ويسمي نفسه 

ة تطلق على رجال الدين، ويسمي نفسه أيضاً )مانرتان( أي مؤلف كذلك )أاترفان( وهي كلمة عام
.غري أنه ما لبث أن انشق على املعتقدات (3)احلكم اإلهلامية الروحية، أو األدعية ابلغة السنسكريتية

                                                 
م، 2007(حول حياة زرادشت ورسالته، أنظر: إيلينا دراشنكو، الزرادشتيون يف إيران، ت:خليل عبد الرمحن، قامشلي 1)

./ ماري بويس، اتريخ الزرادشتية من 11هـ.ش، ص1390./ آانهيتا حسني زاده، آيني وشريعت زرتشيت، هتران 34ص
./ نوري امساعيل، الداينة الزرادشتية، 14م، ص2010نية بدايتها حىت القرن العشرين، ت:خليل عبد الرمحن، السليما

مهرداد  /.19م، ص1956./ حامد عبد القادر، زردشت احلكيم نيب قدامى االيرانيني، القاهرة 7م، ص2006دمشق 
 .195م، ص2003مهرين، فلسفة الشرق، ت: حممود عالوي، املشروع القومي للرتمجة/ مصر 

 .20هـ.ش.، ص 1369هتران  هاشم رضى، زرتشت وتعاليم او، (2)
كان تعليم املقدسات عند اهلندوآريني يبدأ شفهياً منذ الصغر يف سن السابعة، ألهنم كانوا أميني يف الكتابة حينئذ، وكان (  3)

يشمل العبادات وأحكام الداينة وفن إلقاء الشعر ملخاطبة اآلهلة، وحفظ أشعار املانرتا اليت مجعها احلكماء، واعتقدوا أن 
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. (1)التقليدية اليت نشأ عليها وأحدث انقالابً دينياً كان له أعمق األثر على احلياة الروحية لإلنسانية
ع أن جيعل من آرائه اخلاصة وبعض تلك التقاليد القدمية نظاما دينيا منسجما مطبوعا بطابع واستطا 

فوضع أساًسا متينة للمزدية الزرادشتية، ويظهر ذلك يف)الگااتت( وهي نوع من املواعظ  شخصيته، 
 .(2)لهاالدينية املنظومة، وحتمل طابع شخصية نقية قوية، راغبة يف الوصول للحقيقة، والنضال من أج

يقول عنه املؤرخ البابلي اليوانين بروس الذي كان خيدم يف معبد مردوك يف اببل يف القرن  
الثالث قبل امليالد: )انشغل زرادشت يف بداية حياته يف البحث عن حقيقة اخللق واخلالق ، وحني 

والوجود، احلياة  مازدا( بدأ ابلتفكري يف كيفية اخللق –اعتقد أنه وجد اخلالق يف شخص اإلله )آهورا
واملوت والبحث عن طريقة مثلى يستطيع هبا االنسان مكافحة الشر يف نفسه، والعمل على سيادة 
اخلري واحلق والعدل والصدق واحلرية واحملبة الكونية الشاملة واألخوة بني مجيع أبناء البشر دون فرق 

حدة خالصة وتنصهر يف كينونة يف أجناسهم وأعراقهم ولغاهتم وألواهنم، حيث يتوحد وجودهم يف و 
الوجود املطلق. وال أثر للعبودية يف فلسفته ، واإلرادة احلرة )أراتي( مثني جدا، حبيث ال زرادشت 
وال اآلهله يتدخالن يف هذا األختيار حىت لو تعلق األمر بشرائع اإلله ، كي ال يقلصا تلك احلرية 

 .(3)لديه....(
   :موقفه من اآلهلة القدمية -ب

لقد نشأ زرادشت بني شعب اختذ من الظواهر الطبيعية البارزة آهلة يعبدها كما كان يفعل 
أجدادهم اآلريون القدماء، حيث كانوا يعتقدون بوجود أرواح عديدة خرية وطيبة، هتب اإلنسان 
الكنوز والذخائر الطبيعية، ومن أمهها النور والغيث، وكذلك اعتقدوا بوجود أرواح شريرة مظلمة 

صارع واألرواح اخلرية، وكانوا يعبدون األوىل ويعدون األرواح األخرى أعداء هلم، ويتوسلون إليها تت
بقراءة األوراد حلمايتهم من شرورها، واليت أصبحت فيما بعد السبب الرئيس يف ظهور السحر 

                                                 
النضج يكون يف اخلامسة عشر وهي السن اليت يعتقد أن زردشت صار فيها كاهناً./ ماري بويس، مرجع سابق،  سن
 .30ص

 .15م، ص2008مهدي جميد عبدهللا، الزردشتية نشأهتا وفلسفتها،( 1)
 . 79( حامد عبد القادر ، مرجع سابق، ص2)
 .30م، ص2002سوف، دار عشرتوت للنشر(النص نقالً عن: وهيبة شوكت حممد، زرادشت احلكيم والفيل3)



179 

 

ذلك والشعوذة. ويعتقد بعض العلماء أن عبادة الشمس )ميرتا( و)ورثرغنا( إله الرعد دخال منذ 
 .(1)احلني إىل عقيدة آريي ايران، فكانوا يعتربون الشمس عني السماء والرعد ابنها

لقد كان أكرب اآلهلة يف الدين السابق للدين الزردشيت مثرا إله الشمس، وأانهيتا إهلة    
اخلصب واألرض، وَهْوما الثور املقدس الذي مات مث بعث حياً، ووهب اجلنس البشري دمه شراابً 

عليه نعمة اخللود. وكان اإليرانيون األولون يعبدونه بشرب عصري اهلَْوما املسكر وهو عشب  ليسبغ
ينمو على سفوح جباهلم. ويف األضاحي املقدمة لآلهلة من امليثرائيني كان املؤمنون يثملون بفعل 

صياح كانت هذه الطقوس تتم مبصاحبة الرقص والعزف وال شراب عصري اهلوما )السوما عند اهلنود(،
وشرب شراب )اهلوما(، وهال زردشت ما رأى من هذه اآلهلة البدائية، وهذه الطقوس اخلمرية، فثار 
على اجملوس أي الكهنة الذين يصلون لتلك اآلهلة ويقربون هلا القرابني، لقد حارب بعنف الدين 

املزدية، ، وهو االصطالح الذي أطلق على آهلة اجلماعات غري (2)القدمي مذهب عبادة)الديوات(
وأطلق على أتباعه)عبدة الشيطان واألرواح الشريرة والعفاريت(، وقد دعا إىل عبادة اإلله مزدا الذي 

مزدا( اإلله العاملي الذي مل خيرج من أجل قبيلة أو أمة  –جعله مسبوقًا بصفة آهورا ليصبح )آهور 
 .(3)لكنه خرج من أجل اإلنسانية كلها

 يها:األثر امليثرائي االيزيدي ف-ج
لقد جعل زرادشت العقائد القدمية اليت شاع أمرها بني اآلريني عامة واإليرانيني خاصة، بداية 
نشر داينته اجلديدة، ويذكر "كريستنسن": أنه يف الوقت الذي دخل فيه اإليرانيون إىل التاريخ 

اآلهلة  أمكننا أن منيز بني طائفتني خمتلفتني، اعتنقت إحداها مذهب ميثرا الذي أصبح حينئذ رئيس
عندهم، واعتنقت األخرى مذهب مزدا، واختذت منه ربه األعلى، لقد ظهرت امليثرائية قبل الزرادشتية 
بوقت بعيد، وكان عباد ميثرا يوجهون هلذا اإلله وإىل اآلهلة احمليطة به، )يشتات( أو تراتيل احتفظت 

فستا خصص أكرب الياشتات وأطوهلا اآلفستا احلديثة بنماذج منها، وطبقتها الداينة الزردشتية، ويف اآل
لإلله )ميثرا(، ومن مجلة اآلهلة احمليطة به والذين عدوا مساعدين له كان اآلهلة: )رشنو/االستقامة( 
و)سروش/ الطاعة(، هذه اآلهلة كانت قد مت رفضها ابعتبارها آهلة فيدية متنتمي للداينة األصلية 

                                                 
 .90حسن برنيا، مصدر سابق، ص( 1)
(كان اإلله األعلى عند اهلندوآريني القدماء)دئيفا/ديفاس(، يعاونه )يزاات/ ايزيدا( مبعىن اآلهلة األعوان، وكانت اآلهلة قبالً 2)

 . 203داد مهرين، مرجع سابق، صمهر تنقسم بني اآلهوراس واالسوراس )آهلة اخلري وآهلة الشر على الرتتيب(./ 
 .71 /51مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص ./ 568 -567أرثر كريستنسن، مرجع سابق، ص( 3)
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وهي كغريها من امساء اآلهلة اليت أدخلتها الزرادشتية مرة أخرى  القدمية واليت متثلها امليثرائية االيزيدية،
إليها، ويقول "كريستنسن" أن مذهب مزدا كان منتشرا كمذهب ميثرا يف مجيع النواحي اليت يسكنها 

، ولعل هذا يعين أن انتشار مذهب ميثرا كان من اإلتساع حبيث يقارن به انتشار (1)اإليرانيون
 مذهب مزدا. 

شت  إىل مذهب مزدي معدل يف الشرق، رمبا كان يف اإلقليم الذي به أفغانستان دعا زراد 
احلديثة يف القرن السابع قبل امليالد، ويف هذا اإلقليم الذي سكنته قبائل زراعية مستقرة أو شبه 
رحل كانت على جانب من املدنية، واليت كانت دائما مَهددة هبجمات املغريين من القبائل الرحل 

 ، (2)إىل ميدان الدين السياسيانتقلت العداوة من امليدان عليهم، 

لقد قدمت الزرادشتية نفسها كداينة توحيدية على أنقاض التحول الكبري يف داللة اإلله 
اهلندوآري )دئيفا( الذي آمنت به هذه القبائل قبل انفصال االيرانيني عن اهلنود، والذي كان يعين 

اللماع/اجلميل(إىل مفهوم )العفريت/ الشيطان(، وأصبح يُطلق حىت تلك اآلونة )اإلله/ املضيء/
على األرواح اخلبيثة الشيطانية، اليت مل تكن سوى اآلهلة اهلندوآرية القدمية، وأطلقه زرادشت على 

إىل  أتباع الدين األصلي القدمي الذين رفضوا دعوته وترك دينهم، فأطلق عليهم )دئيفايسنا(، وحتول
اعه بـ )الداسنيني( وعنوا هبم )أتباع العفريت أو الشيطان(، و"ديوسنه / داسنيني" )ديوسنه( وعرف أتب

 (3)هو االسم الذي يعرف به االيزيديون حىت اآلن.

 

 األلوهية وعقيدة اخلري والشر:  ثانيًا:

 األلوهية والتوحيد:-1

دعا زرادشت لإلميان ابإلله آهورامزدا وحده، وأبنه احلاكم األمسى للعامل، ويرى البعض أن 
لزرادشت الفضل يف أن إيران مل تعبد األصنام طيلة اترخيها الطويل، وأنه كان أول موحد ابلعامل 

 يكن حيارب عبادة األصنام والعبادات األخرى من اخلرافات، حيث اعتربوا إله اآلريني القدماء مل

                                                 
 .567أرثر كريستنسن، مرجع سابق، ص( 1)
 .19كريستنسن، مرجع سابق، ص( أرثر  2)
 .  42، ص1توفيق وهيب، مرجع سابق، ج  (3)
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. بينما كان التمييز بني هذه اآلهلة اآلرية القدمية ال يسري على منط واحد دائما، (1)أكثر من شيطان
 فما اعترب إهلاً للخري عند البعض، اعترب إهلاً للشر عند غريهم.

كان التوحيد أول مبادئ الدعوة اليت دعا إليها زرادشت، فكان على املؤمن الزرادشيت أن 
واحد)آهورامزدا(، واملالئكة الستة)اآلمشاسبندان(، وأن زرادشت هو رسول آهورامزدا، يؤمن ابإلله ال

وأن كتاب اآلفستا كتاب مقدس، والبعث بعد املوت، والطريق إىل ذلك يكون ابلقول الصاحل 
. وقد ورد يف األفستا أن اسم آهورامزدا كان أييت أحياان بشكل (2)والعمل الصاحل والفكر الصاحل

(، ومعناه)أان مفيض الوجود أو خالق 101وأحياان بشكل منفرد، وله مائة وواحد اسم )مركب 
الكون(، واإلله آهورامازدا هو اإلله األمسى فهو مبدع مجيع األشياء الروحية واملادية، وكان خلقه 

ي أييت إىل الوجود بواسطة سبنتامينو)روح القدس(، أي أنه أبدع العامل عن طريق الفكر األمر الذ
، وهو إله خالق قومي، ويرد يف نقش رستم املنسوب إىل امللك "داريوش (3)ميثل االبداع من العدم

ق.م أن آهورامزدا كان رابً كبرياً خالقاً، خلق األرض والسماء واإلنسان وخلق  486-522الكبري 
نظام ، لقد عبد زرادشت ،آهورامزدا، ليس فقط بصفته مالكًا لألشا أي )ال(4)سعادة اإلنسان

واإلخالص والعدالة(، ألن هذا ما كان مطابقاً للتقاليد الدينية السابقة عليه فقد ُعبد )مزدا( وُُبل 
منذ القدم بصفته أعظم إله لآلريني، لكن زردشت أعلن أن )آهورامزدا( هو اإلله الواحد األزيل، 

إليه ابألدعية والصلوات  ، يتوجهون(5)خالق كل اخلريات مبا فيها كل اآلهلة اخلرية والطيبة األخرى
فهو صاحب الصفات املطلقة، هو السموات واألفالك وقبة السماء الزرقاء، جسده هو الضوء 

، أما اآلهلة السابقة على (6)واجملد األعلى، هو النور واجلاللة امللكية، وعيناه مها الشمس والقمر
زاتت أو مالئكة، واخلبيث شياطني رسالة زرادشت فتفاوتت طريقة تعامله معها، اعترب احَلسن منها ي

 .(7)وعفاريت
 صراع اخلري والشر:-ب

                                                 
 .204-203مهرداد مهرين، مرجع سابق، ص( 1)
 .176-175( هاشم رضى، آوستا، ص2)
 .392./ 383، ص1م، ج1987مريتشيا الياده، اتريخ املعتقدات واألفكار الدينية، ت: عبد اهلادي عباس، دمشق ( 3)
 .244 /65ر.س. زيهنري، مرجع سابق، ص( 4)
 . 31( ماري بويس، مرجع سابق، ص5)
 .428( ول ديورانت، مرجع سابق، ص6)
 .40سابق، صر.س. زيهنري، مرجع ( 7)
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يقر زرادشت أن ليس للكون سوى إله واحد هو إله اخلري )آهورامزدا( خالق الوجود وكل 
، وأن إله الشر )آهرمين( هو خالق كل شر، وأن )آهورامزدا( ليس مسؤوال ًعن وجود  شيء خرير

. (1)جود الشر منذ البداية، بل سعى إىل مكافحته بكل السبلالشر يف العامل، ومل يكن لريتضي و 
( إن يف الدنيا قوتني تتصارعان وتقع األحداث يف هذه الدنيا 45فقد ورد يف اآلفستا يف )يسنا 

( وهي الروح Spenta Mainuبسبب هذا الصراع، وإحدى هاتني القوتني هي )سپنتاماينيو 
( وهي روح الشر، ومها معاً Angra Mainuالقدس أو روح اخلري، والقوة الثانية هي )انگرامينو 

 ، (2)يشكالن حلمة احلياة وسداها
إن اإلقرار بوجود قوة للشر يستطيع من خالهلا خلق خملوقات معاونة له، يفتح الباب لوجود 

جمرد خملوق، كذلك فإن عدم املسؤولية عن وجود  قوة موازية لقوة إله اخلري وهي قوة إهلية وليس
الشر مل تكن لتنفي وجوده، وال تقضي عليه، ومل جُتب يف نفس الوقت عن السبب األساسي لوجود 
الشر، وال ملاذا سينال هو اهلزمية وسينال اخلري اخللود طاملا أن كليهما ميلكان القوة على اخللق 

نهما القدرة على خلق ما شاءت له الطبيعة من خلق، وحشد املخلوقات التابعة له، إن لكل م
. كان على زرادشت والشر اخلري ريھوهلذا تتسم الطبيعة نفسها بطابع التضاد وتنقسم إىل مظ

االعرتاف بوجود قوتني متوازيتني مها: قوة إله اخلري آهورامازدا وقوة إله الشر"آهرمين" أو املبدأين 
ه مثل اخلري، وعليه فالصراع بينهما صراع أزيل وِجد من قبل خلق وأن الشر أزيل مثل ،(3)املتضادين

العامل، وإذا ظل الشر موازايً للخري فإنه بذلك مل أيت ُبديد، فقد كان الدين اهلندوآري القدمي يقوم 
 على عبادة اآلهلة اجملسدة للخري والشر معاً.

شر، فإذا كان الشر لقد حاول زرادشت تقدمي حل قد بدا يف رأيه سيقضي على وجود ال 
، وحىت حيدث (4)أزلياً مثله مثل اخلري فإنه لن يستمر ولن يكون أبدايً بل سيكون مصريه الفناء التام

هذا فالبد وأن يكون هلذا الكون هناية وحدود ينتهي عندها، وحينها سيتم حموه من الوجود متاماً، 

                                                 
 .310- 309./ سليمان مظهر، قصة الدايانت، بريوت، ص151( مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص1)
(سپنتاماينيو تعين الروح القدس، وتتكون من )اپك( أي الطاهر املقدس + )مينو( أي العقل والفكر واجلوهر واجلنة، والكلمة 2)

ئ والروح الشريرة، ويطلق عليه أيضاً اسم )آهرمين( وتتكون من )آ( وتعين تعين روح اخلري، ونقيضها)انگرامينو(وتعين الفكر السي
 . 205بدون+ )هري وتعين الضياء والنور(+ )من( وتعين أان ويكون معىن امسه)أان بال ضياء(./ مهرداد مهرين، مرجع سابق، ص

 .81( حامد عبد القادر، مرجع سابق ، ص3)
-306هـ.ش، ص1375غر حكمت، انتشارات علمي وفرهنكي، هتران جان يب انس، اتريخ اداين، ت: علي اص (4)

307 . 
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زل فهل سيكون سقوط الشر أيضاً سقوطاً سيربز هنا تساؤل إذا كان اخلري والشر قد بدأ معا منذ األ
للخري؟ جييب زردشت أبن هذا األمر يقع على عاتق اإلنسان ذاته، فحىت يتغلب اخلري يف هناية 
احلياة ويكون مصري الشر هو الفناء التام، ينبغي على اإلنسان املؤمن ابخلري وآبهورامزدا أن خيتار 

ذى ابلناس أو يعبد الشياطني، ألنه بذلك إعالن احلرب على كل من جينح للشر أو يلحق األ
سيحمي خملوقات آهورامازدا النقية الطاهرة وخيلصها من أدران اخلبث والرجس وخباصة النار 

 .(1)والعناصر األربعة، وكل هذا يتحراه يف الصدق قوال وعمال وتفكريا ليكون التابع املثايل ألهورامازدا
ادة احلرة يف اختيار طريق اخلري أو الشر، وال سلطة لإلله، أما اجلوهر اآلخر للزرادشتية هو اإلر  

وال زرادشت يف اختيار اإلنسان، فأي شخص مسؤول عن مصريه، فاملصائر املتدنية هي حصيلة 
، وقد حذر زرادشت أتباعه من (2)إرادات متدنية، واملصائر السامية املتألقة نتيجة إرادات مهذبة

الشرور يف زمانه كان ميل العامة إىل عبادة مظاهر اإلله وجتلياته والعناصر أتثري روح الشر، وأن أكرب 
اليت ابتدعها، يطلق بعض الباحثني على رؤية زرادشت مفهوم )الوحدانية الثنائية(، ويفسرون أن 
هذه الثنائية ال تشبه ثنائية املعتقد املزدي القدمي، فهناك إله واحد خالق واآلخر مصريه الفناء، تبدو 

 .(3) ظاهرها ثنائية لكن جوهرها هو التوحيديف

من جهة أخرى تفيد املصادر التارخيية أبن الثنائية اإلهلية مل تكن سوى انعكاس للخالف 
االقتصادي الذي كان قائًما بني املستوطنني الذين كانوا قد شيدوا البيوت على مزارعهم وهلم غالهلم، 

، (4)عاية مواشيها وتنتقل بني الوداين حبثًا عن الكألوبني القبائل الرحل اليت كانت تعيش على ر 
وجتسد هذا الصراع يف هيئة ثنائية إهلية وروحية حادة، بني أتباع آهلة اخلري )آهورا /أسورا( وأتباع آهلة 
الشر)ديفاس(، حيث عدت الديفاس شياطني مؤذية، ومل تكن هذه اآلهلة سوى قوى الطبيعة القدمية 

 .(5)دوآريون وشخصوها يف صورة آهلة، ورفضها زرادشت بعد إعالن دعوتهاليت كان يعبدها اهلن
كانت هذه اآلهلة قد تبدلت مكانتها لدى الطرفني بعد االنفصال بني القبائل اآلرية اهلندية 
عن االيرانية، وما كان هناك إله للخري عد يف مكان آخر إله للشر، ومل يكن هناك معايري متفق 

                                                 
 .85-84( حامد عبد القادر، مرجع سابق ، ص1)
 .220( مهرداد مهرين، مرجع سابق، ص2)
 .125ص /62مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص ./ 5: بند40يسنا( 3)
  .107ممو عثمان، مرجع سابق، ص (4)
 . 43/123توفيق وهيب، مرجع سابق، ص (5)
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هلة، لقد ذكر زرادشت أنه مل أيت بدين جديد وإمنا جاء لتحسني عقيدة عليها لتصنيف هذه اآل
لكن يبدو أن اهلدف كان استئصال هذه العبادة القدمية لصاحل دعوته اجلديدة، فقد محل  (1)قدمية

. وأما اآلهلة (2)بشدة على معتقداهتا الدينية ونزع إىل تشويه آهلتهم ونعت أتباعها ابلكذب واخلبث
مل يستخدم حتت أمساء معنوية، عدها من الشياطني، وعد أخبثها هي اآلهلة اهلدامة الشعبية فما 

كل ما خيص عامل اخلري   . بل جعل(3)اليت تساعد روح الشر )آمشا( وهي متثيل لقوة الُرحل املغريين
يتلخص يف مفهوم )آش( وتعين احلقيقة، وعرب عنه ابلصفة )آشوان(، وكل ما خيص العامل اخلبيث 

 له ابالصطالح املؤنث )دروغ( ويعين الباطل أو الكذب.فقد مش
من تطور األحداث التارخيية فقد رحل زرادشت بعد أن رفض قومه يف ميداي دعوته واجته 
شرقاً، واستطاع احلصول على دعم امللك "كشتاسب" السابع من ملوك الكيانية هو ومملكته، 

نشأ احتادًا عسكراًي من قبائل إيران الشرقية، ومتكن من إدخال عابدي النار إىل الدين اجلديد، وأ
وبعد أن مجع قوته، وحصل على الدعم العسكري، أعلن أن اإلله "أندرا" اإلله الرئيسي للهندوآريني 
هو عفريت الشر، األمر الذي أاثر غضب أتباعه وعابديه، مما أدى إىل اشتعال احلرب األهلية بني 

 .(4)الطرفني
طابق متاماً بعض أمساء هذه الشياطني مع أمساء اآلهلة األكثر بروزًا يف ويف اآلفستا األخري تت 

إله احلرب احلامي لإليرانيني، واإلله األكثر شعبية بني كافة آهلة  Indraالريگفيدا ومنهم: اإلله أندرا 
( Asrva( املطابق لـ )أسورا Saruvaالريگفيدا يظهر كشيطان يف اآلفستا األخري، اإلله )ساروفا 

( اهلندي، واإلله األكثر شؤًما بني آهلة الفيدا والذي عرف الحًقا ابسم )شيفا Rudraأو )رودرا 
Siva (، كذلك )ننهيثغاNanhaithga ( املطابق لـ )انستياسNasatyas( أو )Asvins يف )

و أ اآلهوراس/ اآلسوراس() نصوص الفيدا( ، إال أن زرادشت مل يهاجم أبًدا طبقة األرابب األخرى 
األرابب بصيغة اجلمع، وعليه فعندما  مت وضع ترنيمة الفصول السبع ، جند زرادشت مل يرفض متاًما 

                                                 
 . 297( سليمان مظهر، مرجع سابق، ص1)
 .34صلوات كولياموف، مرجع سابق، ص( 2)
 .569( آرثر كريستنسن، مرجع سابق، ص3)

(4) Boyce. M. Zoroasterian Their Religious Belifes and Practices, London 
1987, P 54-58. 
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( املوجود جنًبا إىل جنب مع اإلله األعلى الرب احلكيم آهورا مزدا ahurasعلى األقل األهوراس )
(Mazdah –Ahura وإن كان وجدها متناقضة مع داينته لذلك جتنب عمًدا ذكرها ابال )(1)سم. 

 

 )اآلمشاسپندان(: واملالئكة ثالثًا: خلق العامل 

اعتقد زرادشت أن )آهورامزدا( قد خلق مبساعدة )سپنتاماينيو( وتعين روح القدس، أو 
، ست آهلة أو مالئكة هم )اآلمشاسپنتان( وأمساهم الفيوض (2)صاحب القوة اخلارقة للطبيعة

 ، وهم: (3)الكرماءالسرمدية، ويدعون أيضاً ابخلالدين املقدسني 
 العقل السليم/األصل الطاهر. Vohu Manoفوهومانو)هبمن( -1
 الصدق/املنزه. Asha Vahishtaاشافاهيشتا)أرديبهشت( -2
 امللكوت والقدرة األعظم. Khshathraخشرتافايرا)شهريور(-3
 الفكر السامي/التفاين.  Armaytyآرماييت)اسبندارمذ(-4
 الكمال والعافية Haurvatatهورفااتت)خرداد( -5
 اخللود. Ameretatامرياتت)أمرداد/ مرداد( -6
 وينضم إليهم )سپنتاماينيو(روح القدس، ليشكلوا معا املالئكة السبعة األقرب لإلله آهورامزدا،  -7

ومثلوا طبقة اآلهلة األدىن من اإلله  ( 4)لقد ُعدت اآلمشاسبنتان مظاهراً للصفات األهورامزدية
األعظم آهورامازدا فهم جتليات للقدرات اإلهلية اليت خلقت الدنيا بواسطتهم، لقد وهبهم آهورامزدا 

وينزلون منها إىل أقاليم األرض  أشكاهلم البديعة، ويعقدون جملسهم السماوي يف أعايل القبة الزرقاء،
ضرع إليهم املؤمنون ليزوروا مساكنهم ويتقبلوا أضحياهتم من اخلمور السبعة اليت ينقسم إليها العامل، يت

                                                 
 .40ص ر.س. زيهنري، مرجع سابق،( 1)
وما بعدها، أبنه )صاحب  276، ص1934، لندن Bsosيف حبثه املنشور مبجلة الدراسات الشرقية  Baileyعرفه (2)

 .20القوة اخلارقة للطبيعة(./ نقالً عن: ارثر كريستنسن، مرجع سابق،  ص
 .138مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص ./ 84-80( فروردين يشت: 3)
 .34ص نوري امساعيل، مرجع سابق، ( 4)
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املراقة هلم، هم شركاء الشمس وجيمعون شعاع القمر ويسكبون الضياء على العامل األرضي، يوصفون 
. وقد طُلب من زرادشت أن يتضرع إليهم رغم ( 1)ابلنجدة، ويسامهون يف إيصال العامل إىل منتهاه

العني، وأطاع هو وسار على دربه املؤمنون "إن من يشرق ذهنه بشرارة حبه هلم،  أنه ال يراهم رؤية
 . (2)يكرس هلم حياته كلها وكل ما ميلكه يف هذه األرض"

إن هذه اآلهلة الست هي اإلشعاعات النورانية للكائنات اليت رآها زرادشت يف رؤيته   
خلقت العامل، يُوصف خلق هذه اإلهلات ، وهي اليت شكلت ُبانب آهورامزدا سبع إهلات (3)األوىل

بشكل خمتلف يف الكتب الزرادشتية لكننا نفهم وحدهتا من خالل هذه الكتب، فأحياانً يوصف 
"آهورامزدا" إنه أابً هلم، وأحياانً ميتزج هبم، أما عن طريقة خلقهم، فيصف أحد النصوص البهلوية 

ن سراج آخر. وقد دعت هذه اآلهلة الست طريقة خلق آهورامزدا هلم كما لو أنه يشعل سراجاً م
العظمى، آهلة خرية أخرى إىل احلياة، واليت ُُبلت يف مقام اآلهلة إبيران القدمية، وأطلق زرادشت يف 
 "الگااتت" على بعضهم أهنم )غري اآلهوريني( وهم: )ميثرا/ آانهيتا/ سراوش/ آشا/گوش أورفان(.

بشكل مباشر أو غري مباشر عن آهورامزدا  لقد انبثقت هذه اآلهلة وفق مذهب زرادشت  
نفسه، وكوهنا خضعت له منذ البداية وحبسب وظيفتها فإهنا سعت إىل دعم خلق اخلري وسحق 
الشر، تسمى هذه اآلهلة يف الزردشتية بـ "ايزاد" وتعين حرفيا)اجلديرون ابلعبادة(، أو "أمشاسپينتان" 

زرادشت متييز آهلته اخلرية اليت انكشفت له عن طريق وتعين حرفياً )املقدسون اخلالدون(، وقد أراد 
الوحي عن اآلهلة األخرى اليت اعتربها وثنية وكانت تدعى يف الداينة الفيدية أيضًا ابخلالدين، 
فزرادشت امتنع وحبزم عن عبادة الديف ومساهم ابألابلسة العدوانية الألخالقية، وقصد "اندرا" 

ألن الروح املنافقة "أنگراماينيو" يتقرب منهم  (4)وااي شريرة"وأتباعه الذين عدهم "عشرية ذات ن
عندما يتشاورون وخيتارون النوااي السيئة، وعندئذ كلهم معاً "يلتجؤون إىل الغضب الذي يرهبون به 

                                                 
(1) Manekij N.Dhalla, History of Zoroasterianism ,London 1938. p.81-83. 

 .140. / مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص9-7هورمزد يشت، بند ( 2)
 .12م، ص2016سامة عدانن حيىي، الداينة الزرادشتية :مالحظات وآراء، نشر آشورابنيبال للكتاب (أ3)
 .3: 32( يسنا 4)
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" وخيتارون الشر، لذلك فهم آهلة منافقة ال تستحق العبادة، كوهنم يزرعون انشقاقاً (1)حياة اإلنسان
 .(2)ويبحثون عن إراقة الدماء واحلروب املهلكة يف صفوف الناس

 
 االيزيدي يف مفهوم خلق املالئكة الزردشيت: -األثر امليثرائي-

إن مفهوم اخللق الذي تصوره زردشت والقائم على نظرية الفيض مل يكن من ابتكاره اخلاص، 
من األرقام امليثرائية املقدسة، [ وهو 7بل أنه أثر من آاثر الداينة امليثرائية فيه، بداية من الرقم سبعة]

فنجد سبع درجات ميثرائية وسبعة آهلة ترتبط بسبعة وسبعة كواكب وسبعة معادن، ومجيعهم 
مقدسون الرتباطهم ابآلهلة السبعة القدمية. إن فكرة سبعة آهلة نشأت من تصورات قدمية عن أصل 

 .(3)العامل يف البداية، وارتبطت  ونظام الفيض معروف لدى اهلندوس
إن التصور الذي اعتقده زرادشت هو أن آهورا مزدا خلق اخللق مبساعدة )سپنتاماينيو(روح  

اخلري املقدسة، ستة آهلة صغرية هي تلك اإلشعاعات النورانية للكائنات اليت رآها زرادشت يف رؤيته 
ن خالل األوىل، وشكلت مع آهورا مزدا سبع إهلات خلقت العامل، وأن آهورا مزدا قام خبلقهم م

إشعال سراج من سراج آخر، وجند نفس هذه الفكرة يف خلق الكائنات الستة متطابقة لفكرة 
، (4)االيزيدية امليثرائية يف خلق اآلهلة الستة عن طريق نظام الفيض الذي يتم كما تشعل مشعة من مشعة

فالك واألايم بطريقة الفيض، يف نظام سباعي ميثرائي اندجمت فيه العقول السبعة ابملالئكة واأل
، أما اآلهلة الصغرى األخرى ويطلق عليها )ايزاد(، فقد ُعزلت عنها هذه (5)كمنظومة واحدة

 الصفات اإلهلية ومن مث صلوا هلا وعبدوها بصفتها آهلة منفصلة.
لقد حاول زرادشت أن جيعل هذه اآلهلة تشكل ألهورامزدا نفس ما تشكله اآلهلة اليت حتيط 
ابإلله )ميثرا(، وهي إله الطاعة/ العدالة/ الشجاعة/ الوفرة اإلهلية. على هذا النحو استخدم زرادشت 

على آهورا أشكااًل قدمية يف مذهبه اجلديد فصور لنفسه املقدسني اخلالدين املرتبطني مع اإلله األ
مزدا كاآلهلة احلليفة مع)ميثرا(، وتوصف اآلمشاسپنتان يف أحد نصوص آفستا الصغرى ابلفكرة 

                                                 
 .6: 30( يسنا 1)
 .10- 9./ إيلينا دراشنكو، مرجع سابق،  ص33( ماري بويس، مرجع سابق ، ص2)
 .290فقرة  -9/ الباب  238فقرة  -11الباب /9فقرة  -1( منومسريت، مصدر سابق، الباب3)
 43./ عز الدين ابقسري، مرجع سابق، ص22./ توفيق وهيب، مرجع سابق، ص13-1/10(مصحف رش:الفقرات من 4)
 .156خليل، مرجع سابق، ص ( أمحد مال5)
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، وكما ارتبطت اآلهلة اجملردة مع ظواهر الطبيعة، وأصبح لكل ظاهرة طبيعية (1)الواحدة والفعل الواحد
بيعة )مثألً مثرا وآانهيتا(، إله يعرب عنها، أو كل إله هو يف األصل مفهوم جمرد اختذ صورة من صور الط

ُوجد يف هذه الظواهر جتسيداً لإلله نفسه، وظهر يف )الگات( احتاد سباعي يشمل السبع آمشاسپنتا 
مع املخلوقات السبعة، وصار كل مظهر من مظاهر اخللق حتكمه روح خاصة به، وبذلك أقيمت 

 .(2)بادة(تراتبية من األمشاسپنتا واليزاات)األرواح اخلرية اجلديرة ابلع
ارتبطت ابألايم (3)لقد تسرتت خلف أمساء األمشاسپندان، أمساء آهلة قدمية للطبيعة والعناصر
وهو مسؤوالً عن  والشهور وعناصر الطبيعة واالحتفاالت القدمية هلا:)فوهومانو( وامسه القدمي)هبمن(

القدمي)شهريور(/ )اشافاهيشتا( وامسه القدمي )آرديبهشت(/ خشرتافايرا وامسه  /رعاية الدواب
)آرماييت( وامسه القدمي)اسبندارمذ( واملسؤول عن رعاية األرض/ )هورفااتت( واالسم القدمي 

حبراسة  له)خرداد(، ويرتبط حبراسة املاء/  امرياتت واالسم القدمي له)أمرداد/ مرداد(، ويرتبط 
 ،(4)النبااتت

جيد كل املخلوقات السبعة، وقد اقتنع ومت توجيه الطقوس الدينية والصالة اليومية لتقوية ومت   
زرادشت على ما يبدو وإثر أتمله يف هذه الطقوس، أبن يف كل املادة اليت رآها وملسها أثناء الطقوس 
شيئًا ما روحياً, شيئًا إهليًا وغامضاً, كان ابستطاعة اإلنسان أيضًا احلصول على اخلريات الروحية 

ت أساساً ألجل مساندة العامل املادي، لذا كان ضرورايً واألخالقية بفضل تلك الطقوس اليت أقيم
حماولة تكريس عبادهتم لآلمشاسبينتا العظماء غري املرئيني، هكذا محلت الطقوس املوغلة يف القدم 

 .(5)أبعاداً جديدة

 
                                                 

(جاء يف الياشت التاسع عشر)هم فكرة واحدة, كلمة واحدة, فعل واحد, يرى بعضهم أرواح بعض, متأملني األفكار 1)
: 19ايشت:الطيبة, الكلمات الطيبة, األفعال الطيبة, هم خالقون, فاعلون, مدافعون وحراس خملوقات آهورا مزدا( ./ 

16 -18 . 
 .12:  49./ 1: 47./  15د : بن 43( يسنا 2)

- Manekij N.Dhalla, History of Zoroasterianism , London 1938 .p40-
42/158-162. 

 .35ماري بويس، مرجع سابق، ص( 3)
 .208-206( مهرداد مهرين، مرجع سابق، ص4)
 .144-140( مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص5)



189 

 

 )جتديد احلزام املقدس(: دشتيةارابعًا:الصالة الزر

 ، وأخرى يف املناسبات،(1)اليومية اخلمسةللزرادشتيني مخس صلوات يف اليوم بعدد املواقيت 
ويهيئ الزرادشيت نفسه قبل الصالة بغسل يديه ووجهه وقدميه، والصالة واجبة على كل ابلغ متنطق 

. وقد (2)ابحلزام املقدس، ويعتربوهنا جزء من عبادهتم للرب، وسالحًا فعااًل ضد الشيطان وأعوانه
 الرتتيب: قسمت الصلوات اخلمس على ساعات اليوم هبذا

)صالة الصبح)گاه هاون(، وصالة الظهر)گاه رفتون(، وصالة العصر)گاه ازيرن(، مث يتوقف  
حلظات غروب الشمس ليصلي بعدها صالة املساء)گاه ايوه سرى ترم(، مث صالة الفجر)گاه 
آشهن((، ويقوم حبل احلزام مع كل صالة، ويقف بكل خشوع وخضوع واطمئنان مركزاً نظره على 

النار ليتلو صالته بصوت خفيض، وحينما تقرتب الصالة من هنايتها يعقد احلزام، وبذلك شعلة 
. حتفل اآلفستا بكثري من الصلوات (3)ختتتم الصالة اليت يطلقون على طقسها)جتديد احلزام املقدس(

 واألدعية ونورد بعض مناذج مرتمجة منها: 
 صالة الصباح: -

 )سالما أيها الفجر لك السالم ..  
 سالماً حىت نضحي له بكل ما هو عظيم .. 
 هو آهورامزدا السيد املادي والسيد الروحي ..

 لكي يدحر الشرير آنغرامينو، ويهدم عفريت الغضب ذا السالح القاتل.. 
 ويدحر عفاريت مزاندران، وميحق كل أرواح الشر.. 

 حنن هنا ندعو بتوقري كل املؤمنني.. 
 رجااًل ونساًء يف العامل كله.. 

 .(4)احلاضرين والسابقني ومن سيأتون(

                                                 
 .122م، ص1993ت: د.عبد الفتاح إمام، الكويت ( جفري ابرند، املعتقدات الدينية لدى الشعوب،1)
 وما بعدها. 30( اردشري آذرگشسب، خرده آفستا،  ص2)
 .609، صمصدر سابق( جليل دستخواه، آفستا ، 3)
هـ.ش./ نقاًل عن: مجشيد يوسفي، مرجع سابق،  1369نيايش هاى اوستائي، انتشارات فروهر، هتران  (هاشم رضى،4)

 .267ص



190 

 

 صالة املساء: -

 )حنن هنا ندعو لتوقري امللك سراوشا..
 القديس اجلليل احلامي لألرض وقديس السيد املنتصر..

 ندعوه ذلك أن حيمي خملوقات آهورا..وهو احلارس أن حيفظ خملوقات مزدا..
 عفاريت مزندران بال كلل ليل هنار..ندعوه هو الذي حيارب 

 ندعوه هو احلافظ واملدبر هلذا العامل..أيتها القداسة مىت نراك..
 وأنت اي روح القدس مىت نكتشف الطاعة والطرق املؤدية إىل السيد..مزدا، صانع اخلري األمسى..

 أيها املنرتا نعلم اهلراطقة األدنياء، اإلميان بسيدان..
 امنحنا حضور آشا، أنت أيها املوجود األبدي..اقبل مع روح اخلري و 

 امنحنا العون لكي نقدر على سحق شر األشرار..
 حنمد ذكاء آهورامزدا لكي ندرك الكالم املقدس..
 حنمد ذكاء آهورامزدا لكي ندرك الكالم املقدس..
 حنمد ذكاء آهورامزدا لكي ندرك الكالم املقدس..

 ا الطريق املؤدية للسيد الرب..ونعبد كل هنار وليل اجلليل اوشيدارين
 حارس الفكر الذي حيبه الرب جاوكرنيا خليفة آهورامزدا ، 

 .(1)حنمده ، أكثر من اجلميع وأكثر من كل املؤمنني(
 
 
 

                                                 
 .269-267./  مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص45-30آذرگشسب، خرده آفستا،  ص( موبد اردشري 1)
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 الدعاء إىل آهورامزدا: -

)بروح اخلري واالستقامة، أبفعال احلكمة وأقواهلا نتقرب إليك وإليك نرفع      
 دعاءان، 

 ونعرتف أبننا مدينون لك اي آهورامزدا.. 
وبكل األفكار الصائبة وكل األقوال الطيبة واألفعال الصاحلة نتقرب إليك، ومبثل 
 ما فكرت به اي آهورامزدا، ومبثل ما أمرت به، وما فعلته من خري فإننا نتقرب اليك وحنمدك ونعبدك 

 وكذلك ندعو لك ونعرتف أبننا مدينون لك..
 ورا، هب لنا يف هذه احلياة ، اي مزدا آه 

ويف احلياة الروحية أن نكون قادرين على االتصال بك، وأن حنقق االستقامة يف 
 .(1)كل األوقات(

 : (النيايشالتضرع ) صالة -

وهي صلوات زرادشت اليت رفعها إىل اخلالق حتتوي على ذكر مليثرا)الشمس( وللقمر وللمياه 
اً أمسى للرب األمسى، حاول زرادشت توحيد العبادات السابقة مليثرا گين( اليت رأى فيها رمز  وللنار)ا

وفايوما وماه اليت وردت يف اليسنا وحاول تصفيتها وتنقيتها بعنصر النار شاهد احلقيقة وحارس 
 .(2)النظام الكوين

 )اوستاي كشتى(:  دعاء ارتداء احلزام املقدس -

الكوشيت تعين احلزام الذي ال يفارق الزرادشيت أبداً، وهو العالمة الفارقة جلماعة املزديني 
خيطاً من الصوف األبيض يلف  72والرابطة اليت تربط الزرادشيت هبم، هو حزام جموف منسوج من 

عمال حول اخلصر ثالث لفات ترمز لفروض الزردشيت الثالثة )األفكار الصاحلة/األقوال الصاحلة/األ
يقابل عدد الياسنات يف اآلفستا، وهذه اخليوط ملحومة خبيوط غليظة كل  72الصاحلة(، والعدد 

خيطاً، هذه اخليوط الغليظة بعدد )الگاهنبار( األعياد الفصلية الستة،  12واحد منهم مؤلف من 
 هذا احلزام يفصل القسم العلوي من اإلنسان وهو املختص هلرمزد، والقسم السفلي املختص

                                                 
 .269. / مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص15: بند 27( يسنا 1)
 .160( مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص2)
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. يلبسون قميصاً )سدره( أبكمام وله جيب صغري من األمام)الكريبان( لألعمال الصاحلة، (1)ألهرمين
وآخر من اخللف للمسؤوليات، ويتكون السدره من تسعة أجزاء تضم إىل بعضها دون أزرار أو 

 .(2)معدن، وتتضمن األسس العامة للفلسفة الزردشتية
 الزردشتية واحلزام املقدس: االيزيدي يف الصالة-األثر امليثرائي -

قدس اهلندوآريون القدماء عناصر الكون األربعة)املاء/اهلواء/النور/الرتاب(، وتوجهوا حنو النور 
ابلعبادة والتقديس، وكان النور كما عرفوه يعين الشمس والنار، وكانوا يتخذون النار نفسها إهلاً 

ابحرتام شديد وتقديس اتم، كانت الشمس هي يعبدونه ويعتقدون أهنا ابن إله النور، ينظرون هلا 
أكرب مظاهر األلوهية املتجلية يف السماء، واليت يقدمون هلا صلواهتم منذ القدم كما احلال عند 
االيزيدية امليثرائية. يذكر "ول ديورانت عن مكانة الشمس لدى الزرادشتيني فيقول: )كانت الشمس 

ما يتمثل فيها آهورامزدا أو مثرا، وجاء يف كتاهبم املقدس انر السماوات اخلالدة، تعبد بوصفها أقصى 
)جيب أن تعظم مشس الصباح إىل وقت الظهرية، ومشس الظهرية جيب أن تعظم إىل وقت العصر، 
ومشس العصر جيب أن تعظم حىت املساء، والذين ال يعظمون الشمس ال حتسب هلم أعماهلم الطيبة 

شمس والنار وآهورامزدا القرابني من األزهار واخلبز والفاكهة يف ذلك اليوم(، وكانوا يقربون إىل ال
 .(3)والعطور والثريان والضآن...(

أما بعد إعالن زرادشت عن مذهبه اجلديد فقد رسخ بني أتباعه قدسية النار، وجعلها أكثر  
من  العناصر استحقاقاً للعبادة يف نظره، فهي رمز غري حمسوس وغامض لأللوهية غري املرئية، وهي

. ورغم ذلك جند يف صلوات الزرادشتيني صالة (4)أكرب عطااي آهورا، والواسطة بني املخلوقات والرب
التضرع اليت يقدمها الزردشيت للرب آهورامزدا حتتوي على ذكر للشمس ميثرا وللقمر وللمياه 

السابقة مليثرا وللنار)اگين( اليت رأى فيها رمزاً أمسى للرب األمسى، حاول زرادشت توحيد العبادات 

                                                 
 .273. / مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص73-72( يسنا 1)
 .81-63م، ص1996ت: توفيق احلسيين، دمشق ( هبمن سوراجي ابانجي، الداينة الزردشتية او اليزيدية، 2)
 .433، بريوت ب.ت، ص 2، ج1، ت: حممد بدران،  م-الشرق األدىن-( ول ديورانت، قصة احلضارة3)
( خلود عبد احلفيظ يعقوب، بيوت النار وسلطة رجال الدين خالل العصرين اهلخمانشي والساساين، جملة رسالة املشرق، 4)

 .211م، ص2017معة القاهرة مركز الدراسات الشرقية، جا
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وفايوما وماه اليت وردت يف اليسنا وتصفيتها وتنقيتها بعنصر النار شاهد احلقيقة وحارس النظام 
 .(1)الكوين

تعتمد االيزيدية يف صالهتا طقوسًا بسيطة يؤديها االنسان ابلوقوف أمام الشمس عند   
بتالوة الدعاء، مث ينحين إىل بزوغها وعند غروهبا، بعد غسل الوجه واليدين ابملاء الطاهر ويبدأ 

األرض ويقبلها أو إىل أقرب نقطة منه هبط عليها شعاع الشمس. ويؤدي الزرادشيت الصالة املهمة 
يف منتصف النهار ومنتصف الليل حني تكون قوى النور مسيطرة يف النهار وحني حتل قوى الظالم 

 تسيطر على العامل، ويؤدي الصالة وقوفاً.
حزامه املقدس وقت الصالة ويعاد يتوجه االيزيدي حنو الشمس خيلع  مع كل صالة للصباح

مييزون بني طبقات اجملتمع من خالل وهو ال يفارق االيزيدي، وكانوا قبالً شده بعد االنتهاء منها، 
( أو )كوستك( ويرمز لديهم إىل احلبل السري الذي يربط اآلريني  mahakوضعهم للحزام )مهاك 

"آراي" مع إله الشمس ميثرا، ويهب القوة لدفع األذى ملن حيمل احلزام فتقيه شر املخاطر 
وهو حزام جموف منسوج من خيوط الصوف األسود أو األمحر، به اثين عشر حلقة، ، (2)واملصائب

عة، لريتديه مدى احلياة، وُيشد حول اخلصر يف سبع لفات يعطى للطفل االيزيدي من سن الساب
. ويضع الزرادشيت حزامه ويسمى)الكوشيت( والذي ال يفارق الزرادشيت أبداً، (3)بعدد املالئكة السبعة

خيطاً  72فهو مبثابة الرابطة اليت جتمعه ُبماعته املزدية وتربطه هبم، وهو حزام جموف منسوج من 
منسوج من الصوف األبيض يلف حول اخلصر ثالث لفات ترمز لفروض بعدد ايسنا اآلفستا، و 

خيطاً، هذه  12الزرادشيت الثالثة، وهذه اخليوط ملحومة خبيوط غليظة كل واحد منهم مؤلف من 
اخليوط الغليظة بعدد )الگاهنبار( األعياد الفصلية الستة، هذا احلزام يفصل القسم العلوي من 

 .(4)والقسم السفلي املختص ألهرميناإلنسان وهو املختص هلرمزد، 
ويرتدي االيزيدي قميصًا داخليًا يسمى )بينكراس( أو)كراس(، جموفًا على شكل دائرة 

تقص له منذ احلداثة، ويُفتح ويسمون تلك الفتحة )كريفان(،  مستديرة كالشمس من انحية الرقبة،
الكريفان من قبل أخت اآلخرة أو إحدى النساء من الشيوخ أو البرية احملرم الزواج منها أو أخت 

                                                 
 .160( مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص1)
 . 469م، ص1972ج. ج. فريزر، الفلكلور يف العهد القدمي، ت: نبيلة ابراهيم وحسن ظاظا، اهليئة العامة للكتاب ( 2)
 .136-133./ هوشنك بروكا، مرجع سابق، ص85عز الدين ابقسري، مرجع سابق ، ص( 3)
 .273مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص. / 73-72( يسنا 4)
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، يتميز قميص "الفقري" وهو أحد أقدس رجال الدين (1)أو أم الشخص الذي يلبس هذا الكراس
يكون هلذا الكشكول  بتعليق جعبة صغرية تسمى )كشكول( وهو أشبه بصفحة من اخلشب ورمبا

يلبس الزرادشتيون قميصا ، (2)وظيفة متاثل )كيسي كريفه( املوضوع يف السادر و)اخلرقة الزرادشتية(
دينيا يسمى السدرة، وأمام القميص جيب صغري يسمى )كريفان( أي الثواب، ويعتقدون إن ثواب 

ائر دينية، وجيب أن الشخص يدخل فيها، ويلبسها احلدث الزرادشيت يف سن معني ابحتفال وشع
 . (3)ختاط تلك السدرة أبيدي نسوة املوابدة فقط

 

 الصوم  يف  الزرادشتية: خامسًا:

أما عن الصيام عند الزرادشتيني، فقد اختلفت فيه األقوال، فقد ُعرف عن زرادشت أنه كان حيض 
الصيام يسلب طاقة أتباعه دائمًا على عدم الصوم إال يف ظروف خاصة اندرة، رمبا العتقاده أن 

اإلنسان فال يستطيع القيام بعمله على أكمل وجه، مما يرتك أثراً سلبياً على اجملتمع الزرادشيت القائم 
ابألساس على الزراعة واليت حتتاج للجهد اجلسدي الكبري، ويف أحد التقاليد الزرادشتية تقوم أسرة 

ات، ويصومون يف اليوم الرابع ملساعدة الروح امليت يف أول ثالثة أايم بتالوة األدعية وإقامة الصلو 
 . بينما يذكر آخرون أن زرادشت فرض (4)يف مرورها على )صراط احلساب(

                                                 
 .42/61جندي، مرجع سابق، ص  ./10ع ،جملة اللش ،كريفان االيزدية امتداد حللقة العهد امليثرائية  ،ب.ش دلكوفان( 1)
 .98يوسف، مرجع سابق، ص  ./142( بروكا، مرجع سابق، ص2)
 .67-66صم، 1996( هبمن سوراجي ابانجي، الداينة الزردشتية أو اليزيدية، دمشق 3)
 .89 /77( حامد عبد القادر، مرجع سابق، ص4)
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. وأن صيام اجملوس الزرادشتيني (1)الصوم على أتباعه ملدة ثالثني يوماً كل عام وسبعة أايم كل شهر
، وإن كان القول بندرة صيام (2)كان يصل إىل مخس سنوات متواصلة إمساكاً عن الطعام والطيبات

الزرادشتيني هو األقرب. وهو ما يتوائم مع الصيام املفروض عند االيزيديني امليثرائيني ، الذي ال 
يتجاوز الثالثة أايم، ويصوموهنا يف هناية شهر كانون أول)ديسمرب( ويسمى صيام )ئيزي/ الرب اإلله 

 . (3)ات فهو خاص فقط ابلروحانيني دون العامةاألعظم(، أما ما اشتهر عندهم من صيام األربعيني

 

 االحتفاالت واألعياد الزردشتية:سادسًا: 

كانت األعياد السنوية اليت حيتفل هبا قدامى اإليرانيني يف األصل أعياداً زراعية، تتصل أبعمال 
أضفى عليها الزراعة واحلصاد واالحتفال بتبدل املواسم، وملا اعرتف الدين الزرادشيت هبذه األعياد، 

مرامساً دينية مع احتفاالت سحرية يف األصل، ولكنها فيما بعد اختصرت كثريًا إىل مراسم عادية، 
يصحبها كثريًا من املالهي الشعبية من كل نوع، ووفًقا اخلرافات الشعبية اتصلت معظم األعياد 

لوك أو األبطال مثل "بيم/ السنوية ابلتاريخ األسطوري اإليراين، وكانت يف أغلبها متجيًدا لذكرى امل
 مجشيد" أو "أفريدون" أو غريها من األبطال اخلارقيني، وقد حافظ اإليرانيون على هذه االحتفاالت

 :(4)وأمهها احتفاالت االعتدال الربيعي واالعتدال اخلريفي
 

                                                 
 .2017-6-5صلوات وصيام شهر يف السنة، املقال نشر بتاريخ  5معتقد قدمي دعا إلله واحد وإقامة … (الزرادشتية1)

https://www.barlamane.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7
%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9-
%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-
%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-
%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87-
%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%88/ 

 مبوقع احلوار املتمدن. 2016-7-6تاريخ (حممد بن زكري، الصيام عبادة عابرة للدايانت، مقال منشور ب2)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=523159&r=0 

 130./ أبو كاشاخ، مرجع سابق ص181( ابقسري، مرجع سابق، ص3)
 .184هـ.ش،  ص1369فلسفة زرتشت(، انتشارات جامي،  هترانفرهنگ مهر، ديدي نو از ديين كهن)( 4)

https://www.barlamane.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%88/
https://www.barlamane.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%88/
https://www.barlamane.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%88/
https://www.barlamane.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%88/
https://www.barlamane.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%88/
https://www.barlamane.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%88/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=523159&r=0
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 : )االعتدال الربيعي( احتفاالت النوروز-
، وهو يوم االعتدال الربيعي، (1)يف إيرانكان النوروز أكرب األعياد الشمسية كما هو اليوم 

، جاء يف كتاب (2)وأول أايم العام اجلديد، وفيه تظهر األرض يف أهبى حلة واخللق يف أهبى صوره
، وقد عدد (3)"دينكرد":)أن امللوك كانوا يسعدون رعاايهم يف مجيع الوالايت يف هذا اليوم السعيد(

ستقبلة املتصلة ابلنوروز منذ خلق )أوهرمزد( الدنيا، ومنذ )النص الپهلوي( كل احلوادث املاضية وامل
، يستمر العيد ستة أايم متوالية، حيفل اليومان (4)عهد اجملد يف التاريخ األسطوري حىت هناية الدنيا(

عيد   Zagmokاألول واألخري منه ابملظاهر الشعبية، وقد حفظ بعض خصائص الزگموك 
احملببة تقدم للملوك يف النوروز، وفيه يعني أو يستبدل حكام البابليني القدماء، كانت الضرائب 

  .(5)األقاليم، وتضرب الدراهم والنقود اجلديدة، وتذكية بيوت النار، وتقريب القرابن

 ان ) عيد اخلريف(: گعيد املهر -

وهو االعتدال اخلريف، وعند قدامى  (6)الدينية االيرانية-يعد اثين أكرب االحتفاالت القومية
اإليرانيني كانت السنة تبدأ بشهر )مهر( قبل عهد الساسانيني، وكان املهرگان )عيد اخلريف( أول 

، وهو اسم أحد األشهر (7)سبتمرب، واملهرگان أساسًا هو احتفال ابحلصاد 22أايمها واملوافق 
عليها تبدأ األرمينية. وعندما اختذ أول الربيع مبدأ للسنة اجلديدة فيما بعد، صارت السنة املصطلح 

، وقد أصبح جلًيا من أحباث "جوتشمد" و"نولدكه"، أنه وجد أايم الساسانيني  بشهر )داد/ أوهرمزد(
نوعان من التقومي: التقومي األول دينياً: روعي فيه أن يكون بدء السنة قريًبا من ابتداء الربيع. أما 

دل األايم اخلمسة املسرتقة بشهر التقومي الثاين فهو مدنياً: وهذا التقومي ال يكبس بل إنه استب
 .(8)كامل

                                                 
 هـ.ش. 1349للمزيد عن عيد النوروز ينظر: هاشم رضى، جشن نوروز، انتشارات جامي، هتران  (1)
 .235-234هـ.ش، ص1385اردشري آذرگشسب، مراسم مذهيب وآداب زرتشتيان، جلد دوم، هتران ( 2)
 .563، الرتمجة ص447( ص9سنجاان، ) ، طبعة بيشوتن، 5، 419( 3دينكرد )( 3)
(4 )pahlavi Texts (ص2نشر جاماسب اساان ،)159 -148./ نقالً عن: ارثر كريستنسن، مرجع سابق، ص102. 
البريوين، مصدر ./ 146م، ص1914( اجلاحظ، التاج يف أخالق امللوك، حتقيق:أمحد زكي ابشا، املطبعة األمريية /القاهرة5)

 .163ريستنسن، مرجع سابق، ص. / ارثر ك220سابق، ص
 .218( مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص6)
 .216-215( البريوين، مصدر سابق، ص7)
 . 161مرجع سابق، ص ،ارثر كريستنسن( 8)
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 )گهانبارات(: األعياد املومسية  -

وهي األعياد املومسية وتستمر كل منها مخسة أايم، ويف أثنائها تُنحر اخلراف وفًقا للمراسم 
ونذكر ( 2)، وهناك العديد من االحتفاالت وألعياد اليت ال حتصى(1)املتبعة يف احتفاالت خاصة

 أمهها: 
احتفاالت )فروردين( وهي اخلمسة أايم املسروقة، كان ابألصل احتفااًل ابملوتى، وفيه تقرتب  -

 ، (3)أرواح املؤمنني) فروشي ها(
يف السابع من شهريور وهو يوم عيد  عيد )آذرجشن األول( أو عيد النار العظيمة ويكون  -

 .(4)النريان
، (5)اء اإليرانيني ليلة والدة )مهر( الشمساحتفاالت ليلة يلدا)ليلة امليالد(، ويسميها قدم -

، ويطلبون من السماء حني إقامة الطقوس أن ترسل هلم (6)وكانوا يذهبون إىل التالل بثياب جديدة
ذلك )القائد العظيم( لفالح البشر وإنقاذهم، وكانت بشارة ميالد ذلك املنقد تكون بظهور جنمة 

 .(7)فيها يقرأ كبري املوابذة صالة خاصة هبذا االحتفالفوق جبل فريوز وعليه شجرة كاملة اجلمال، و 
هناك عيد يقام يف السادس عشر من داذ، وله امسان خمتلفان ولكن قراءهتما غري مؤكدة،  -

األول منهما حيمل اسم مركب فيه كلمة )گاو( ثور، وأصل هذا العيد يتصل خبرافة امللك فريدون 
مال اليت عرف هبا املغان، فكانوا يتحدثون عن الغيب ، وكانت قراءة الطالع من األع(8)القدمي

                                                 
 .  8 /7 /1:  3دينكرد ( 1)
  .165./ كريستنسن، مرجع سابق، ص225البريوين، مصدر سابق، ص(2)
./ كريستنسن، 33/45./ البريوين، مصدر سابق، ص52-49: 13يشت،  ./ فروردين13: بند  57مينوي خرد: قسم (3)

 .24مرجع سابق، ص
. / مجشيد يوسفي، مرجع سابق، 413[ ص3. / املسعودي، مروج الذهب ]225 -221البريوين ، مصدر سابق، ص(4)

 226ص
: مجشيد يوسفي، مرجع هـ.ش./ نقاًل عن 1369اردشري آذر گشسب، آيني مهر ميرتائسيم، انتشارات فروهر، هتران (5)

 .224سابق، ص
 . 245-239( فيها يتم اختبار احلظ بكسر جوزة ملعرفة وجود اللب فيها أو ال ./ البريوين ، مصدر سابق، ص6)
(بقى منها:)تلك الليلة اليت يولد فيها سيدي..أتيت عالمة من امللك..فينزل النجم من السماء.. فيدل جنمه كما أييت 7)

 . 224./ مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص7سيدي(/ هبمن يشت : فر گرد 
ه، وخواره مرتني (هو ثور من ضوء قرانه من ذهب وقوائمه من فضة، وحيرس عجلة القمر، ومن يوفق لرؤيته جتاب دعوت8)

 .167. نقالً عن: كريستنسن، مرجع سابق، ص25، ص2إشارة خلصب السنة القادمة./ أجاثياس، 
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، ويشري البلعمي إىل كتاب فارسي امسه (1)والطالع ومعرفة النجوم وهم ينظرون إىل النار املقدسة
 .(2))التفاؤالت( يشمل كل التفاؤالت اليت ذكرت يف حروب اإليرانيني

 

 األثر امليثرائي االيزيدي فيها: -
)ميثرا( واليت مثلتها الداينة االيزيدية كانت الداينة األصلية للقبائل اهلندوآرية إن عبادة الشمس 

القدمية، وكانت االحتفاالت تقام على شرفه قبل ظهور الدين الزردشيت بوقت طويل وتسمى بعيد 
 .(3)واحداً املهرگان نسبة إىل اإلله "مهر/ميثرا"، إن النور واملهر كاان دائما معه النور اإلهلي الالمتناهي 

ورغم التحول الذي أصاب مكانة اإلله ميثرا لدى الزرادشتية يف البداية، حني جعله زرادشت جمرد 
أحد اليازاات )اآلهلة املساعدة(، إال أن االحتفال بعيده )عيد املهرگان( ظل قائماً يف الزرادشتية وإىل 

 وقت قريب.
لتاج الذي عليه صورة الشمس، كذلك فإن من رسوم األكاسرة يف هذا اليوم، التتويج اب

وعجلتها الدائرة عليها، ومنه جرى الرسم أبن يقف يف حصن دار امللك رجل شجاع وقت إسفار 
لعل أصل الصيغة البهلوية أن يكون يزدان) ايزات( -الصبح ويقول أبعلى صوته: ]اي أيها املالئكة 

ار وادفعوهم عن الدنيا، ومن طَُعم يوم إنزلوا إىل الدنيا وامنعوا الشياطني واألشر  -أو )أمشاسبتان(
 . (4)املهرجان شيًئا من الرمان وشم ماء الورد، دفع عنه آفات كثرية[

من أهم طقوس عيد املهرگان هو التضحية ابلثور، حىت يعود اخلصب لألرض وتتجدد فيها     
الثور، والبحث عنه احلياة، وقبل أن يتم التضحية به، يتم إعادة متثيل أسطورة قيام "ميثرا" أبسر 

واقتياده إىل كهف مظلم، ليتم التضحية به، فتخرج من دمه وأعضائه مظاهر احلياة على األرض، 
كما صورهتا أيقونة ميثــرا، لقد انتقل هذا الطقس االيزيدي امليثرائي إىل الزرادشتيني املتأخرين حتت 

                                                 
 .232-231( البريوين، مصدر سابق، ص1)
 .230./ يوسفي، مرجع سابق، ص168(كريستنسن، مرجع سابق،ص2)
  .53هـ.ش، ص1355(برهان،نوروز آيني هزاره ها بنياد مهر ايران،3)
 .164./ كريستنسن،مرجع سابق، ص222البريوين، مصدر سابق، ص( 4)
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ة امليثرائية على الزردشتية، إذ كانوا يضربون اسم طقس "مهارشة الثريان" ويعترب أحد أتثريات االيزيديـــــ
 . (1)األضحية ابهلراوة قبل استعمال السكني، كما يفعل االيزيديون عند ذبح الثور يف عيد القاابغ

كذلك فإن احتفاالت ليلة )يلدا(/ ميالد الشمس ميثرا، هي أول أول ليلة من فصل الشتاء،       
وأطول ليلة يف السنة ألنه من بدء صباح اليوم التايل ومع طلوع الشمس يزيد عدد ساعات النهار، 

املخلوطة ، ومن طقوسها أكل (2)ويسميها قدماء اإليرانيني ليلة والدة )مهر( أو والدة الشمس
والبطيخ والفواكه واحللوايت املتنوعة ولكل منها رمز، وترمز إىل الربكة والصحة والكثرة والسرور، 

وهذه الليلة تتوافق مع احتفاالت  (3)وفيها يتم اختبار احلظ بكسر جوزة ملعرفة وجود اللب فيها أو ال
طلب الربكة والوفرة واختبار احلظ االيزيديني امليثرائيني بوالدة )مهر( كما تتوافق يف طقوسها حيث 

والتنبأ للعام اجلديد من خالل كسر )اخلوره( وهو رغيف خيبز خصيصا ويوضع فيه جوزة أو نواة 
 عجوة ملعرفة حظ من تقع من نصيبه.

احتفال يوم األربعاء األمحر )جهار شنبه سوري(، وقد ذكر هذا االحتفال يف )آفستا(، وفيه 
أهلها وأحبتها ولتعرب هلم عن وفائها، ملدة عشر أايم، لذلك يقومون إبيقاد  هتبط أرواح املوتى لتتفقد

النار على شرفات وأسطح املنازل لتساعد أرواح أحبتهم القادمة من السماء يف الوصول إىل املنازل 
اليت فارقوها على األرض، ويف هنار الثالاثء حيرصون على الذهاب إىل املراتع والصحاري للحصول 

شوال الربية اليت تستخدم يف إيقاد النريان مساًء والقفز من فوقها، معتقدين أن هذا جيلب على األ
 .(4)هلم الصحة والعافية من استنشاق الدخان املتصاعد ممن حرق األعشاب الربية

" وتبدأ يف يوم األربعاء السابق ليوم العيد، Gurkagayاحتفاالت شعلة الثور "گوركا گاي 
وهو عبارة عن أغصان جافة سريعة االشتعال، توضع يف مدخل الدار  )رشكال(وفيه يُعد حطب 

أو يف مدخل حظرية حيواانت احلراثة، وجيتمع الناس أمام القرية ابنتظار قدوم الفالحني الذين ذهبوا 
منذ الصباح الباكر حلراثة األرض، ويستقبلوهنم ابألهازيج واهلالهل واألغاين الشعبية، وميرر الفالح 

ان فوق شعلة النار، بينما تنثر النساء احللوى )زبيب وقشب وحلوى( مع احلنطة والشعري( فوق الثري 

                                                 
 .109 -107( توفيق وهيب، مرجع سابق، ص1)
 هـ.ش. 1369اردشري آذر گشسب،آيني مهر ميرتائسيم، هتران ( 2)
 . 245-239البريوين ، مصدر سابق، ص( 3)
سعيد نفيسي، جملة مهر، مشارة ك(./  (يرددون عبارة )سرخي تو ازان من وزردي من ازان تو(/ )محرتك يل وصفاري ل4)

 .2007مارس  13أول، مشارة يك سال دوم/ اداب شب چهارشنبةسوري، بيام اشنا، ابزيين شدة،  11
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. انتقل هذا االحتفال اخلاص ابخلصب وطرد األرواح الشريرة والشياطني إىل (1)الفالح وحيواانته
، الزردشتية، ففي اليوم الذي يعقب ليلة بيلنده حيتفلون به حتت اسم "خؤرروز" أي يوم الشمس

ويف ليلة "يلدة" نفسها حيتفلون يف بعض مناطق إيران يف املدن والقرى لقضاء تلك الليلة ساهرين 
حىت الصباح مشعلني النريان يف األزقة وعلى األسطح واملرتفعات ملساعدة إله النور يف القضاء على 

اخلبز على شكل . القدمي  كانوا خببزون نوع خاًص من (2)إله الظالم. ويف عيد "جهار شنبة سوري"
، كما (3)آالت احلراثة، ويوزعونه على الفقراء ويعطون منها لدواهبم اليت يستخدموهنا يف الفالحة

 يفعل االيزيديون متاماً.

 

 لحياة األخرى :مفهوم الزردشتية لًا: املوت وبعسا

كانت التصورات األولية أنه عندما تفارق الروح )اورفان( اجلسد، تبقى ثالثة أايم على األرض   
. وفرض (4)قبل انتقاهلا إىل مملكة األموات حتت األرض، اليت حيكمها )ييما/ ايما يف السنسكريتية(

 على األسالف األحياء أن يسدوا حاجة أرواح مواتهم ابلتقرب ابلطعام والثياب،والصالة
والدعاء،وكذلك الصوم يف اليوم الرابع ملساعدهتا يف الوصول إىل العامل اآلخر، ووجب على الكاهن 
أن يكثر من قراءة األدعية، مث كان يتبع هذا تقدمي أضحية للنار، إن روح امليت تبقى حتت رمحة 

أرواح البشر خالل سراوشا)وهو أحد اآلهلة احمليطة ابإلله ميثرا(، وقد كلفه آهورامازدا ابحلفاظ على 
احلياة وبعد املمات، ويف الليلة الثالثة تستطيع الروح القيام برحلتها وحيدة يف فجر اليوم الذي يلي 

 . (5)تلك الليلة وهي مكتسية وشبعانة
تنظر الزردشتية إىل املوت ابعتباره انجتًا من نواتج فعاليات الشيطان يف العامل. فأجساد  

مزدا، بينما تنتمي جثث املوتى إىل الشيطان. لذا ُعد ملس أي جثة مصدراً األحياء تنتمي إىل أهورا 
للنجاسة، وعلى من احتك هبا أن يطهر نفسه ابملاء، من هنا فقد خضعت عملية دفن املوتى إىل 

                                                 
 .157-154ص  (عز الدين ابقسري، مرجع سابق،1)
 .100- 99(خليل جندي مرجع سابق، ص2)
 .43م، ص1999، لسنة 11(جملة اللش، العدد 3)
ك على األرض، وأول ميت من الناس )جايوماراتن(، وقد عاشت األرواح يف مملكته كالظالل (كان )جيما( أول مل4)

 .26-25وارتبطت أبسالفها الذين استمروا يف النزول إىل األرض./ ماري بويس، مرجع سابق، ص
 .89 /77./ حامد عبد القادر، مرجع سابق، ص14بند /7/ كرده  11( سروش يشت، يشت5)
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طقوس خاصة يقوم هبا اختصاصيون يعرفون كيف يطهرون أنفسهم بعدها. فقد كانت جثة امليت 
ة حجرية يف منطقة انئية أو يف سفح جبل، وال يسمح هلا تسجى على الدمخة وهي مصطب

ابالحتكاك برتبة األرض كيال تلوثها، وهناك ترتك مكشوفة حىت تتحلل ابلعوامل الطبيعية وانقضاض 
كما أن أي جزء مقتطع  اجلوارح عليها. مث تدفن العظام حتت الرتاب انتظاراً لبعثها يف يوم القيامة.

ت األظافر أو قصاصات الشعر هو جزء ميت وجيب عدم االحتكاك من اجلسم احلي مثل قصاصا
به. ومجيع احليواانت اليت تتغذى على اجلثث من النمل والذابب والكالب والضباع وما إليها، هي 

 .(1)حيواانت جنسة جيب قتلها أينما وجدت

 احلساب وجسر جنيفات:-أ 
ألعلى إىل السماء، ومن يقدمون يستند طرف اجلسر من قمة جبل )هارا( والطرف اآلخر حنو ا

األضاحي الكثرية لآلهلة، وحدهم يستطيعون عبور اجلسر، وقد ُعد زردشت مرشداً لإلنسان الصاحل 
فهو الذي يقود أرواح أتباعه عرب اجلسر ليتم احلساب بصورة فردية، ويرشدهم إىل بيت العقل السليم 

، أما األشرار فيواجهون مصرياً خمتلفاً حيث يقفون وجهاً لوجه مع خالقهم الذي يقيم مع الصدق
 .(2)متاماً عندما أيتون إىل جسر اجلزاء فينزلون مقر الكذب إىل أبد اآلبدين

  احلياة األخرى والغيبيات:-ب
إذا كانت الروح خرية حائزة للصالح قوالً وفكراً وعمالً فإهنا تصل والشك إىل الفردوس)ئينوه 
هيشت/ هبشت(، ويعرف يف االفستا القدمية )وهشتم اهيما شوانم( أي مكان الطهارة. وإذا كانت 

عامل جهنم حيث تاليف العذاب الذي  Grav-Nemanaالروح شريرة ومذنبة تدخل عامل 
أعماهلا الدنيوية، وهناك منزلة اثلثة بني املنزلتني للذين تتساوى أعماهلم وتدعى تستحقه على 

                                                 
عة من املستشرقني، تراث فارس، ت: حممد كفايف  وآخرون، دار إحياء الكتب العربية./ حامد عبد (أ.ج.أربري وجممو 1)

 .77-76القادر، مرجع سابق، ص
 .71./ نوري إمساعيل، مرجع سابق،  ص208. / ايلينا دراشنكو، مرجع سابق، ص29-19( فيدفادا: 2)
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، حيث يوصف النعيم واجلحيم بشكل متباين يف الگاات، (1))هيمستيكان( وتقع بني اجلنة والنار
 . (2)فهما احلياة املثلى، واحلياة األكثر سوءً 

  ظهور املخلص)سوشيانت(:-ج
ألف سنة، نقسم إىل أربع حقب متمايزة عن بعضها،  12مل سيستمر يؤمن الزرادشتيون أن العا

، أما يف الثالثة  يف احلقبة األوىل يكون اخلري والشر منفصلني، يف احلقبة الثانية يغزو الشر العامل اخلرير
فتستعر أوار احلرب بني القوتني. تبدأ احلقبة األخرية بوالدة زرادشت وما تزال مستمرة، ويف هنايتها 

دأ ظهور ثالثة خملصني، بني كل منهم ألف سنة، حيث حتبل ثالث صبااي بنطفة زرادشت سيب
 .(3)املخبأة يف أحد البحريات، ويولد ثالثة موعودين من هذا احلمل اإلعجازي

املخلص األول سيأيت بعد زردشت أبلف عام ويسمى )هورشيد/ أورشيدار(، مث املخلص  
أييت بعد زردشت أبلفي عام، وأخريًا املخلص الثالث الثاين)هورشيد ماه/ أورشيدار ماه( و

. ومع ظهور كل خملص منهم يبدأ (4))سوشيانس/ سوشيانت( وأييت بعد زردشت بثالثة آالف عام
القضاء على شيء من الشر يف هذا العامل، ويتم هتيئته لظهور املخلص األخري الذي سيعيد العامل 

منحة اخللود فتعطى حني حيتفل سوسشيانت املخلص األخري، أما ( 5)كما أراد آهورامزدا منذ البداية
بوصفه كاهناً، حني يقوم ابألضحية األخرية ابلثور الذي يعد من شحمه مع عصري نبات اهلَوما 

                                                 
 .73./  نوري إمساعيل، مرجع سابق،  ص2 -44( يسنا 1)
هـ.ش، 1372. ./ امحد تفضلي وزاله أموزكار، ارادى ويراف انمه، هتران 61س. زيهنري، اجملوسية الزردشتية، ص ( ر.2)

 .18-12ص
 .62: 13(ايشت 3)
دراسة حتليلية -( إميان حممد إبراهيم عرفة، استلهام املوروث التارخيي والديين يف أسطورة "التكوين" لعبد الرحيم طالبوف4)

 .  162م، ص2016الدويل الثاين )املوروث يف اآلداب الشرقية(، مركز الدراسات الشرقية، ابريل وترمجة، املؤمتر 
"اآلوان " بتاريخ  وقع./ نبيل فياض وغسان محدان،اخلالص يف الدايانت، حبث منشور مب4: 34 /4: 43./13: 62(يسنا5)

8-12-2013. 
https://www.alawan.org/2013/12/08/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%
D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8
%AA/  

https://www.alawan.org/2013/12/08/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/
https://www.alawan.org/2013/12/08/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/
https://www.alawan.org/2013/12/08/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/
https://www.alawan.org/2013/12/08/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/


203 

 

وشخصيته  . حيث يقوم آهوامزدا إبعادة كل إنسان إىل شكله اخلاص به )أذونيك((1)أكسري األبديرة
األمثوليرة للجسد والنفس تصبح البشريرة من جديد، الوحدة التامة  املستقلة ، اسرتداد البشر وحدهتم
 . (2)للروح واملادة اليت نواها هللا أصالً 

 األثر امليثرائي االيزيدي فيها:-
يقدس االيزيديون الشمس وهي لديهم عني ميثرا، ويقومون بدفن مواتهم ابجتاه الشمس، انتقل    

حيث يقومون بتعريض جثث مواتهم للشمس فوق دمخة هذا التقديس للشمس ميثرا للزردشتية، 
الصمت، والشمس لديهم هي عني آهورا مزدا، ويف اآلفستا كرس هلا الياشت السادس، وكرس مليثرا 

 .(3)الياشت العاشر
كذلك عند حماسبة األرواح أمام قاضي العامل، هذا القاضي هو نفسه اإلله "ميثرا" الذي يقف 

م عليه األرواح، يرأس اإلله ميثرا فريق اآلهورا الذين يشكلون مع على جسر اجلزاء الذي حتاك
اآلمشاسبنتان الرهط السماوي املقدس، ويقومون مبحاسبة األرواح على ما قدمت من خري وشر، 

وكاان مع ميثرا ضمن اآلهلة الفيدية اليت -يقف على ميينه ويساره مساعداه اآلهلة )سراوشا( و)راشنو(
ويقومان بوزن أعمال امليت مبيزان  -مث أعاد دخوهلما للزردشتية من جديد رفضها زرادشت قبالً 

مزدا نفسه هو اجملازي والقاضى –، وقبل قبول هذه اآلهلة يف النظام الزردشيت كان آهورا(4)احلساب
 .(5)على حد سواء

، والذي يعد من أهم دعائم الفكر الديين (6)األثر اآلخر يظهر يف عقيدة تناسخ األرواح
، متاماً (7)خالدة، وتظل يف حالة انتقال من جسد آلخر يزيدي، فالروح ال متوت بل تبقى حيةاال

                                                 
./ مجشيد يوسفي، مرجع 56./ نوري إمساعيل، مرجع سابق، ص5-3، بند 226./ ص7-4، بند 223(بندهشن، ص1)

 314سابق، ص
 .3-1هـ.ش، ص1346./ ابراهيم بور داوود، رساله اي در ابره موعود مزديسنا، مبيب 55، بند 48(النص البهلوي، ص2)
 .728عبد الرمحن خليل)مرتجم(، آفستا، ص(3)
 .322( مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص4)
 .60/ ر. س. زيهنري، مرجع سابق، ص 1:7./ ويسربد:16: 71يسنا    /3:51/   1:11:46( كاات:5)
./ 254(التناسخ هو انتقال األرواح من أجساد املوتى إىل أجساد أخرى لتعيش حياة اثنية./الشهرستاين،مصدر سابق، ص6)

 .19قيس غوش، مرجع سابق، ص
 .35، ص7ش، عبري خدر سليمان، مرجع سابق، جملة الل( 7)
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،وتسميه االيزيدية)گراس (1)كما املفهوم اهلندوسي "السامسارا"، وتعين عجلة الوالدة واملوت
وتظهر يف مفهومهم  (2)گهورين( ومعناه )تغيري الرداء(. لقد انتقلت عقيدة التناسخ للداينة الزردشتية

عن املخلص الذي يظهر من نسل زردشت مرة كل ألفية، وملدة ثالثة آالف عام، وتعتقد الداينة 
 الزرادشتية أبن "الشخص الصاحل تتدخل روحه يف جسد جنني صاحل، أما الفاسد 

تؤمن الزردشتية بعقيدة احللول اليت كانت شائعة يف إيران قبل . كذلك (3)فتذهب لشخص فاسد"
زرادشت، وذلك االعتقاد انشئ عند اإليزدية منذ القدم حيث يعتقدون يف حلول جزء من روح 

  .(4)املالئكة يف بعض أوليائهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 3890، موقع احلوار املتمدن،العدد 24/10/2912(خالد علوكة، تناسخ األرواح، مقال منشور بتاريخ 1)
 .145م، ص1949(صديق الدملوجي، اليزيدية، املوصل 2)
 .181(زهري كاظم عبود، الزرادشتية، مرجع سابق، ص3)
 .35بري خدر سليمان، املرجع السابق، ص(4)
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 الفصل الثاني

 تطور الطقوس الزردشتية

 
 الفصل الثاني:

 تطور الطقوس الزردشتية

 : طقوس  العبادة  الزردشتية  األصلية  -أواًل

كانت الداينة األصلية اليت أسس هلا رزدشت، داينة بسيطة، ال تعتمد إال طقوساً بسيطة 
حمددة، فكان أن دعا أتباعه إىل مخس صلوات يف اليوم، تبدأ منذ الفجر والظهرية والعصر واملغرب 

ومنتصف الليل أمهية خاصة، ألن منتصف النهار وآخرها يف منتصف الليل، وتتخذ صالات الظهرية 
هو الوقت الذي تكون فيه قوى النور يف ذروة سيطرهتا على العامل، أما منتصف الليل فهو الوقت 
الذي تكون فيه قوى الظالم يف ذروة فعالياهتا، فيقوم املؤمنون إليقاد النار دعماً لقوى النور، ولرتتيل 

لوضوء اليت تتضمن غسل الوجه واليدين والقدمني، بعد ذلك الصلوات، وتسبق الصالة عملية ا
يقف املصلي منتصباً مسبل الذراعني يف حضرة أهورا مزدا، وبينما تكون عينا املصلي مثبتتني على 
النار املقدسة أمامه، يقوم حبل احلزام املقدس وميسك به بكلتا يديه، ويعيده إىل وسطه بعد انتهاء 

ت مث يعقده من األمام ومن اخللف، ويتلو يف صالته مقاطع خاصة من الصالة، فيلفه ثالث مرا
 .(1) أانشيد "الگاات"  القدمية املنسوبة إىل زرادشت

تتجلى بساطة الداينة األصلية يف غياب املعابد واهلياكل واملذابح، وزرادشت نفسه مل يعَن 
بتشييد أماكن خاصة للعبادة، ألنه كان يعترب أن اإلله "آهورامزدا"  موجود يف كل مكان، وميكن 
التوجه إليه ابلدعاء والصالة يف أي مكان طاهر، وكان زردشت يرفض صنع الصور واملنحواتت 

                                                 
 .92م،  ص2000الرمحن واإلنسان، الثنوية الكونية والهوت التاريخ يف الدايانت املشرقية، دمشق  ( فراس السواح،1)
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هورا مزدا وبقية الكائنات القدسية، بل أنه منع ذلك متاماً، لذا فقد خلت املراكز احلضرية للمملكة أل
اهلخمانشيني من املعابد الضخمة، وكانت الصلوات تقام يف البيوت أو يف أماكن مفتوحة  للعبادة 

– 404اين )يف اهلواء الطلق ومزودة مبوقد للنار املقدسة. ولكن امللك اهلخمانشي اردشري الث
، هو أول من خرج على هذه التقاليد، وأقام املعابد الضخمة على الطريقة البابلية، (1)ق.م(359

وزينها بصور للكائنات السماوية، ورغم  املعارضة اليت تلقاها من بعض الكهنة، إال أنه استمر يف 
النار املقدسة بداًل من هذا اإلجراء، فما كان منهم إال أن ردوا عليه إبقامة معابد تتصدرها شعلة 

أخذ أهل الدايانت األخرى يصفون . (2) متاثيل اآلهلة، وبذلك ظهرت ألول مرة معابد النار يف إيران
الزرادشتيني أبهنم عبدة النار، يف الوقت الذي مل تكن النار ابلنسبة إليهم إال رمزًا لأللوهة املطلقة 

 .(3)من الكهان املتفرغني لطقوس النار اخلافية. ومع ظهور معابد النار نشأت طبقة جديدة
بعد وفاة زردشت بقيت تعاليمه اليت بثها يف أانشيد "الگاات" لفرتة طويلة هي احلافظ على 
جوهر الدين الزردشيت، وما جيمع املؤمنني حول هذه العقيدة، ولكن لغة هذه األانشيد صارت قدمية 

املختصر، الكهنة، إىل التوسط من أجل تبسيط وصعبة التفسري مبرور الزمن، ودعا أسلوهبا البليغ 
أفكارها وشرحها للناس، وقد تراكمت هذه الشروحات تدرجييًا حىت شكلت مصدرًا آخر من 

رجال الدين مصادر الداينة الزرادشتية، وحني أنشأ الساسانيون دولتهم، دعموها ابالحتاد مع 
الِصالت الوثيقة بينهما، حافزًا جعل امللك  الزردشيت الذين بلغوا نفوذاً قوايً بني الناس، واستمرت

"أردشري األول" بعد أن ويل عرش ايران، يطلب من اهلربدان هربد "تنسر" أن يقوم ُبمع  نصوص 
اآلفستا األشكانية، وبكتابة نص واحد هلا، فجمعت النصوص الدينية حتت اسم اآلفستا، مث أجيز 

مث تطلبت هذه اجملموعة من ، (4)قدس هلمنص واحد منها اتفق عليه، واعترب هو الكتاب امل
الشروحات بدورها الشرح والتفسري فنشأ على هامشها كتاب الزند أفستا، أي شرح وتعليق على 

وجاء "شابور األول بن أردشري" وخليفته فأدخل يف هذه اجملموعة من الكتب املقدسة األفستا. 
نجوم وماوراء الطبيعة واليت يظهر فيها األثر النصوص اليت ال تتعلق ابلدين واليت تبحث يف الطب وال

اليوانين واهلندي، وأمر بوضع نسخة من اآلفستا اليت حررها "تنسر" يف بيت انر "آذر گشسب" 

                                                 
 .436( ول ديورانت، مرجع سابق، ص1)
 .65إيلينا دارشنكو، مرجع سابق، ص. / نقالً عن: 38-37( بريتليس، اتريخ األدب الفارسي، الطاجيكي، ص2)
 .93( فراس السواح،  مرجع سابق،  ص3)
 .130ارثر كريستنسن، مرجع سابق، ص (4)
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، وأضيفت إليها الزايدات اجلديدة، واآلفستا الساسانية مل يبق منها اليوم غري (1)املوجود يف "شيز"
 .(2)كتابني الثامن والتاسع من الدينكردالقليل، واليت لدينا خمتصر منها يف ال

، (3)أما اجملوس الذين عرفوا اترخيياً ابسم القبيلة اليت ينتمون إليها وهي قبيلة "ماگي" امليدية
وكانوا ينتمون إىل الداينة اهلندوآرية التقليدية ومتخصصون يف الشؤون الدينية قبل ظهور الزردشتية، 

تهم االجتماعية، وقد عرفوا يف العامل القدمي ابستقالهلم عن الداينة وحتولوا إليها حىت ال يفقدوا مكان
دوراً مهماً يف حترير وتطوير ، فقد لعبوا (4)الزردشتية اليت بثوا فيها من تقاليد داينتهم القدمية الكثري

األفستا، وأدخلوا تعديالت مهمة على أفكار زرادشت األصلية، فبنوا الهواًت متكاماًل عن جممع 
ئكة وجممع الشياطني، فصارت املالئكة اليت تعمل حتت إمرة  "سپينتاماينيو" تُعد ابآلالف، املال

وكذلك الشياطني اليت تعمل حتت إمرة "أنگراماينيو". كما حتولت "األميشاسپينتا" من قوى جمردة 
هلا  وغري مشخصة إىل كائنات إهلية لكل منها وظيفة حمددة يف نظام الكون والطبيعة، وأصبح يقدم

فروض العبادة والتقديس، كما أدخل اجملوس على العقيدة األصلية تعدياًل جذراًي احنرف هبا عن 
فكر زرادشت، جعلوا "أنگراماينيو" يقف على قدم املساواة مع أهورا مزدا، ونظروا إليهما كخصمني 

املتنافسني إىل متصارعني منذ البدء، وبذلك حتول أهورا مزدا من إله يسمو فوق الروحني البدئيني 
 (5)طرف مباشر يف الثنوية الكونية
وهي إحدى العقائد اإليرانية القدمية للغاية اليت تركت آاثرًا غامضة يف ويف العقيدة الزورفانية 

، مل يكن (6)الگاات، أن إهلير اخلري والشر كاان أخوين توأمني مها ولدا زروان ) الزمان الالمتناهي(
طور زروان اإلله القدمي ووالد أوهرمزد وأهرمن، الزمن الالمتناهي فحسب، بل كان القدر أيضاً، لقد 

فريق من اجملوس، هذه النظرية، أصبح فيها كل من "أهورا مزدا"  و"أنگراماينيو" الذي يتخذ هنا 
د زورفان إىل أهورا مزدا مبهمة اسم أهرميان" ابنني توأمني لإلله األعلى املدعو زورفان)الزمن(، وقد عه

خلق العامل ليغدو مسرحًا للصراع املكشوف بني قوى اخلري وقوى الشر، وحدد لصراعهما ردحاً 
معيناً من الزمن ينتهي بغلبة أهورا مزدا على خصمه أهرميان، وبقي مبثابة العلة األوىل واإلطار الذي 

                                                 
 . 82( مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص1)
 .131-130./ ارثر كريستنسن، مرجع سابق، ص42-41( دينكرد ، ص2)
 .80( عرفوا يف اللغة اليواننية ابسم "ماگوس"، ودخل منها إىل العربية ابسم "اجملوس"./ هريودوت، مصدر سابق، ص3)
 .11، ص ( ر.س.زينهري، مرجع سابق4)
 .93( فراس السواح،  مرجع سابق،  ص5)
 .419( ارثر كريستنسن، مرجع سابق، ص6)
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هرطقة تعيش على هامش زرادشتية  جتري ضمنه أحداث الكون، وقد حتولت هذه العقيدة من
األفستا إىل دين رمسي للدولة يف عهد األسرة الساسانية، حيث حتولت الزرادشتية يف املراحل املتأخرة 
للتاريخ اإليراين القدمي من داينة عاملية تتوجه إىل مجيع بين البشر إىل داينة قومية خاصة إبيران، وهذا 

 .انت العاملية الالحقةما أضعف موقف الزرادشتية جتاه الداي
آالف اخلرافات ابلداينة الزردشتية يف العهد الساساين،  وقد أشار بعض الباحثني إىل تعلق

ويف ذلك يذكر "پور داوود":)جيب علينا أن نفتش عن دين زردشت احلق واألصيل يف "الگاات"، 
عن مبدئه كثرياً،  إذ تصرف الناس بعد زردشت بدينه حىت ابتعد دين زردشت يف العهد الساساين

سواء من حيث أصول العقائد أو من حيث األحكام واملقررات، وأي دليل على هذا من أن 
آهورامزدا وجد نفسه يف األدوار التالية لزردشت، مشائاًل وأشكااًل ، ووجدت متاثيله يف كل 

جاعة، . وكتب املستشرق "دومزيل":)احلق أن أفكار وتعاليم زردشت كانت متطورة وش(1)مكان(
إال أن دينه ابتلى بعده مبصري سائر األداين واملذاهب ، فتبدل التوحيد بنوع من الشرك والثنوية ، 
وأصبح اسم املالئكة املقربني يقرتن ابلرب األكرب، وأضيفت إىل مناسك القرابن طقوس عجيبة، 

يف والقصصي اخلرا. واملستشرق "دومناشه": )إن الدين (2)واستبدلت األخالق مبحاورات روحية(
األسطوري القدمي أظهر مرة أخرى على الرغم من اصالحات زردشت األساسية، بل وظهر وهو يدعي 

ابلطقوس املتعلقة ابهلوما، ومع الزردشيت  أن زردشت كان منه ومن أتباعه، وأحلق "الگاات" النشيد الديين
-امزدا، مع األرابب اخلالدةآهور  ما كان بينهما من تضاد وتنافر وتغاير، وهكذا اصطف الرب األكرب

 .(3)يف صف ربويب واحد( -اليت كان دين مزدا قد طردها

 تطور الطقوس الزردشتية  بعد  وفاة زردشت:  -ثانيًا

متيزت الطقوس اليت تركها زردشت ألتباعه ابلبساطة، وتذكر املختصة ابلدراسات اإليرانية 
"ماري بويس":]أنه ما عدا أشعار "الگاات" وهي الرتانيم األكثر قدسية وقراءة لدى الزردشتيني، 

ية ونصوص صلوات "أهوان فايراي" وهي الصالة اليومية، فإن زردشت مل يرتك على ما يبدو ألتباعه أ
عبادات دينية حمددة أخرى، لعله كان مقتنعاً أنه يف كل األحوال يستطيع املؤمنون به أن يصلوا وفق 

                                                 
 .86./ نقالً عن: مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص38.ش، يسنا هات ـه1329( پور داوود، گااتها اب منت اوستا، مبيب 1)
 .94صهـ.ش،  1337انتشارات بنكاه ، ( دومزيل، اتريخ متدن ايراين، نوشته چندتن از خاورشناسان، ت: عيسى هبنام2)
 .144( دومناشه، اتريخ متدن ايراين، املرجع السابق ، ص3)
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كلمات خيتاروهنا إبرادهتم، ويف وقت ما قرر أتباعه أن يؤسسوا طقس العبادة للقيام ابلعبادة الدينية 
تستخدم يف احلياة اليومية، اليومية)ايسنا(، وتكونت هذه العبادة عندما ضاعت لغة "الگاات" ومل تعد 

لذا أرادوا أن يستخدموا كلمات تكون قريبة من تلك اليت استخدمها زردشت يف صلواته، وتكون 
 . (1)مفعمة مبذهبه وروحه فكان أتليف )ايسنا هاپت هاييت( أي ايسنا الفصول السبعة[

الكهنة  بناء عليه فقد تكونت هذه العبادة من سبعة أقسام، كتب أحدها شعراً، ومجع
القدماء ما كانوا يتذكرونه من احلكم القدمية بلغة "الگاات" اليت تتلى يومياً أثناء تقدمي اهلبات للنار 
واملاء. ونلمح فيها عودة للعناصر القدمية اليت كانت قبل الزردشتية، لكنها ابلطبع أُخضعت لعملية 

له آهورامزدا، وجند فيها وللمرة تعديل يف صيغتها الطقوسية احلالية، وأصبحت مكرسة ابلطبع لإل
( 42، أضيفت إىل هذه الفصول السبعة، نص صغري آخر هو)ايسنا (2)األوىل عبارة )األميشاسپينتا(

واملكتوب لغة آفستا الصغرى، وفيما بعد أحيط هذا النص وايسنا الفصول السبعة ابلگات من 
ت نفسه، وهي كلمات حتمل اجلانبني، ووفقًا للقياسات الشعرية. وهكذا شكلت كلمات زردش

داخلها قوة روحية جبارة، جدارًا عازاًل من اجلانبني حييط بنصوص العبادة، ليحمي مجيع مرامسها 
من أتثريات القوى املعادية، واستمرت النصوص الدينية األخرى مبا فيها الياشت املخصصة آلهلة 

اً عن ظهر قلب، وأحياانً متغرية، بعض معينة )ايزاد( ابلتداول شفهياً بصيغ غري اثبتة، أحياانً حفظ
املقاطع القدمية جداً من عهد الداينة السابقة على زردشت أعيد بناؤها وفق مذهب زردشت حيث 
يعظم فيها "آهورامزدا"، واحتاج إىل إحداث تغريات جذرية يف "الياشت" الرتانيم املوجهة إىل آهلة 

 . (3)قدمية اليت اعتربها وثنية كما هياخلري، بينما بقيت الرتانيم املوجهة لآلهلة ال
وال تعيد ايسنا الفصول السبعة فقط ذكر الكائنات الرابنية فحسب كاإلله )ميثرا(، بل 
أيضاً حشداً من إحالل الكاهنني املقدسني )هاوما( و)سراوشا( بواسطة )يشوت( خاصة أو ترانيم 

. وقد احتفظت ترنيمة (4)املكتوبمديح حبيث مل يتلق أي رب آخر هذا اإلجالل يف قواعد النص 
، ومتكن دراستها من احلصول  الفصول السبعة ابلكثري من عناصر الداينة القدمية آلهورا )الرب(

على صورة واضحة عن التغريات اليت حلقت ابلزردشتية وكيف مهدت لعودة قوية ملا كان قد رفضه 

                                                 
 .51-50./ ماري بويس، مرجع سابق، ص41حىت ايسنا 35( ايسنا الفصول السبعة تبدأ من ايسنا 1)
 .3: 39( ايسنا 2)
 . 52( ماري بويس، مرجع سابق، ص3)
 .154( مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص4)
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واليت ال تزال الداينة -ة القدمية زردشت من قبل من مقومات الدين القدمي ، وكيف متكنت اآلهل
من أن تفسح هلا مكاان جديدا يف عامل الزردشتية الذي كان قد  -االيزيدية امليثرائية حتتفظ هبا لآلن

تفرد بنبذ مجيع أشكال العبادة القدمية. وكما مت القبول مرة أخرى بعودة اآلهوراس القدماء ُبانب 
اً تبجيل عام للظواهر الطبيعية إىل الداينة، وأدخل من آهورامزدا كرٍب أعلى للجميع، فقد مت أيض

جديد تبجيل املاء الذي ميكن مطابقته مع )هوفتات = الكمال( أي الفيوض السرمدية، إىل جانب 
 . (1) عبادة النار )املطابقة مع الصدق(، ومت تبجيل الرتاب املتطابق مع )آرمييت= استقامة الرأي(

 
 قوانني الطهارة وطقوسها:-1

كانت مراعاة قوانني الطهارة أهم خطوة تسبق إقامة الطقوس الزردشتية، فكما جرت تغريات 
يف العقائد الدينية ، امتدت أيضًا إىل إقامة الطقوس اليت ُعدت مسة مميزة للزردشتية، فقد اعتقد 
ا زردشت أن تقدمي العبادة إىل آهورامزدا" و"األميشاسپينتا" تساعد على اخلالص الروحي، بينم

االعتناء ابملخلوقات السبعة تساعد على احلصول على اخلالص اجلسدي، وألن الزردشتية داينة 
اإلرادة احلرة فقد كان االختيار متاح أمام اإلنسان بني أن يساند خملوقات اخلري والنظافة والكمال 

والعفونة والفساد واليت متثلها هذه املخلوقات السبعة، وبني أن خيتار االنضمام إىل القذارة واملرض 
وكل ما يفسد املخلوقات السبعة فهو من صنع آنگراماينيو، إن منع أو تقليص نفوذ الشر وأعوانه 

 .(2)ومظاهره يساعد على وقاية املخلوقات اخلرية
أقرت الزردشتية جمموعة من قوانني الطهارة، بعضها يعود إىل العصر اهلندوآري القدمي، 

ة والربمهانية، ومنها استخدام "بول البقرة" كوسيلة للطهارة، واكتسبت وتتشابه فيه قوانني الزردشتي
قوانني الطهارة القدمية القوة ابحتادها مع املذهب اجلديد، وكرئيس لكل املخلوقات السبعة، وجب 
على اإلنسان احلفاظ على نظافته املطلقة داخلياً وخارجياً، واحلفاظ على املاء والنار من النجاسة، 

                                                 
 .92 /78ر.س.زينهري، مرجع سابق ، ص (1)
 .57( ماري بويس، مرجع سابق، ص2)
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، ومن طقوس الطهارة اليت ميارسها (1)فة األرض والنبات واحليوان واالعتناء هبموعلى نظا
 :الزرادشتيون
o :طقوس الطهارة باملاء 

هناك قواعد خاصة للطهارة ابملاء، فعلى الزردشيت أن ال يكتفي من املاء مبجرد التفكري فيه 
ألنه خملوق مقدس خيضع حلماية كوسيلة لإلغتسال والنظافة، لكن عليه أن يهتم بنظافة املاء نفسه، 

)هورفيتات/ الكمال(، وهلذا ال جيب أن يلمس أي شيء جنس بشكل مقصود، مصادر املياه 
الطبيعية، البحريات، األهنار، اآلابر، وإذا كان البد من غسل شيء قذر فيجب تنظيفه وفق 

دامه بشكل الطقوس، وجيب اختيار املاء أيضًا بشكل خاص هلذا اهلدف، لكن ال جيوز استخ
مباشر، يستطيع الزردشيت تنظيف املادة القذرة بواسطة بول البقرة، مث جتفيفها ابلرمال أو أشعة 

 .(2)الشمس، وبعد ذلك فقط ميكنه غسلها ابملاء لنظافة هنائية
o :طقوس الطهارة بالنار 

 على نفس النمط الذي سار عليه التطهري ابملاء، يكون التطهري ابلنار، فحرق القذارة يف
النار شيء غري مقبول ومرفوض عند الزردشتيني، ووضع األخشاب النظيفة واليابسة يف النار، وبعد 
تقدمي القرابن الطقوسي فقط، وحبذر شديد يوضع القدر على النار لطهو الطعام. أما القذارة 

ألهنا اليابسة والنظيفة مثل القدر والعظام املتكلسة حتت أشعة الشمس ، فيمكن دفنها يف األرض 
لن تؤذي األرض ، ما عدا هذا فجميع القذورات يتم مجعها يف مكان خاص صغري، ويتم عمل 
ثقب يف السقف ومتدد فيه ماسورة ليتم التخلص منها، وكذلك كانوا يلقون ابألوساخ القذرة جداً 

 . (3)يف الساحات
o :طقوس الطهارة  من جناسة املوت 

لوقات الضارة أو املكروهة هي من صنع األابلسة، اعترب الزردشتيون أن كل املوجودات واملخ
فعدت مجيعها جنسة، بدء من الوحوش املفرتسة، وانتهاء ابلعقارب والضفادع واحليات، وعليه فقد 

                                                 
. على مدى قداسة املاء والنار خاصة عند الفرس، انظر: ارثر كريستنسن، مرجع سابق، 25-24: 2( ويؤكد أجاثياس :1)

 . 134ص
 .57( ماري بويس، مرجع سابق، ص2)
 .58( ماري بويس، مرجع سابق، ص3)
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وجب قتل مجيع هذه املخلوقات للقضاء على النجاسة اليت خيلقها الشر، مما يضعف الشر ويساهم 
املوت حىت لو كان صاحلاً، ألن املوت أحد مظاهر الشر، بقوة اخلري. وُعد جنساً جسد اإلنسان بعد 

فال يقرتب منه سوى املختصون بنقل أجساد املوتى حليث توضع مع اجلثث، مع جتنب مالمستها، 
ويف العصور الوسطى كانوا يضعوهنــــا فوق أبراج الصمت)الدمخة( ، ولعلهم قبالً يف العصور اآلفستية 

صحراوي، ألن ما كان مهماً لديهم هو -جلبلية يف مكان صخريكانوا يلقون هبا على الصخور ا
أال متس األرض املقدسة وااملياه والنبااتت، بعد أن كانوا ينظفون العظام بعرضها للهواء وأشعة 

 .(1)الشمس، مث جتمع وتدفن يف األرض
 
 
o :طقوس الطهارة من جناسة الدم 

احليض والنفاس يتم عزهلا متاماً، وكان  ُعد جنساً كل سيالن للدم من اجلسد، واملرأة يف حالة
من الصعب أال تقرب طقوس الطهارة، وقد ابلغ الكهنة )وكانوا يطبقون على أنفسهم كل مراحل 
الطقوس القاسية لضمان بقائهم دائما يف حالة طهارة مطلقة( يف وضع رسوم دقيقة وقاسية للطهارة 

االغتسال من الرأس حىت القدمني، ويقوم وتستغرق وقتًا طوياًل، وقد مشلت الطقوس الطهارة و 
الكهنة ابلطقوس الكثر تعقيدًا وأتثريًا بني الطقوس، وكانت تشمل: التطهر ببول البقرة، التطهر 
ابلرتاب، وأخرياً التطهر ابملاء، وعلى اإلنسان الذي يقوم هبذه الطقوس أن يعرب تسع حفر يف الوقت 

ر ليخففوا من إمكانية تدنيس األرض، ويفرض على نفسه، ومؤخرًا مت استبدال احلفر ابألحجا
 . (2)املتطهرين االنعزال مدة تسعة أايم بلياليها مع استمرارية االغتسال والصالة

 
 الطقوس املركزية الزرادشتية: -2

نوعان من الطقوس املركزية لدى الزردشتيني، ومها: الطقوس اخلاصة النار لقد أمكن متييز 
 (:  Haoma تية، والطقوس اخلاصة بقرابن نبات )اهلوماونشأة املعابد الزرادش

                                                 
 .77./ حامد عبد القادر، مرجع سابق،ص59سابق، ص(بويس، مرجع 1)
 .60./ ماري بويس، مرجع سابق، ص9( فينديداد: فارگارد: 2)
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 الزردشتية: طقوس النار ونشأة املعابد .أ

اعتقد اإليرانيون القدماء أن العامل قد نشأ عن احتاد عناصره األربعة)املاء/ اهلواء/ النار/ 
أكثرهم الرتاب( وهلذا فقد مت تقديس هذه العناصر منذ القدم، لكنه أعلى عنصر النار واعتربها 

قداسة وقد جاءت الداينة الزردشتية لرتسخ يف ذهن الزردشيت هذا املفهوم، أما بعد إعالن زرادشت 
عن مذهبه اجلديد فقد رسخ بني أتباعه قدسية النار، وجعلها أكثر العناصر استحقاقًا للعبادة يف 

هورا، والواسطة نظره، فهي رمز غري حمسوس وغامض لأللوهية غري املرئية، وهي من أكرب عطااي آ
. وكان القدماء قد اختذوا من النار إهلاً يعبدونه حتت اسم)أاتر( ويعتقدون (1)بني املخلوقات والرب

أهنا أوضح صورة إلله النور، وكانت كل اسرة جتتمع حول موقدها وتعمل على أن تظل انر بيتها 
م تكن النار املقدسة عند ، لذا فل(2)متقدة ال تنطفئ أبدًا وذلك من الطقوس املقررة يف الدين

الزرادشتيني جمرد رمز من رموز العبادة، بقدر ما كانت جوهر وحقيقة يف حد ذاهتا، فهي من روح 
، لقد متثل آهورامزدا يف عقوهلم أبنه القوة الروحانية، وكانت أهم مظاهر تلك القوة هو النور (3)الرب

زدا يف صورة يستطيع الناس إدراكها، الذي يفيض من الشمس والنار، فالشمس متثل روح أهوراما
ألن صفاهتا تشبه صفات املبدأ األول كائن مشرق متأللئ، يفيض ابخلري على مجيع الكائنات، أما 
النار فكان ميثل للناس تلك القوى اإلهلية العليا على األرض، عنصرًا أوليًا أبدايً أزليًا وقوة مطهرة 

يتطرق إليها الفساد، فكاان هذان العنصران صورتني من مهلكة طاهرة و نقية انفعة ، ال ميكن أن 
، فكان البد وأن (5)وفيما بعد ُعدت النار رمزاً ألهورامازدا وابناً له. (4)صور آهورامازدا، ورمزان له

 .(6)حتفظ بعيداً عن التلوث يف معبد النار، فال تراها الشمس وال تراها عيون غري املؤمنني
، لكن (7)عبادة الفرس قدميا خبلوها من املذابح واهلياكل والنريانكتب "هريودت" عن شكل 

تبدل احلال بعد ظهور زرادشت الذي زاوج طقوس الصالة إبيقاد النار فبغري النار)رمز اإلله آهورا 

                                                 
 .211( خلود عبد احلفيظ يعقوب، مرجع سابق، ص1)
 .433( ول ديورانت، مرجع سابق، ص2)
 .155مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص( 3)
 .283/311/340حممد معني، مرجع سابق، ص(4)
 .135كريستنسن، مرجع سابق، ص(  5)
 . 4:  11يسنا ( 6)
("إن الفرس وهم جيلبون القرابني ال ينصبون املذابح وال يوقدون النار. فكان على من يريد تقدمي القرابن أن يزين رأسه 7)

ب بتاج مصنوع على األغلب من غصن شجرة اآلس، ومن مث يقتاد احليوان األضحية إىل مكان طاهر، وهناك يصلي للر 
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مزدا( مل يكن ممكنًا إقامة الطقوس وال االحتفال ابألعياد. لذلك محل زرادشت على أنصاره تبعة 
النارية مضطرمة ابملعنيني الرمزي الروحاين واحلريف املادي معاً، فكان عليهم أن  االحتفاظ ابلشعلة

، وكان هو نفسه جيول يف البالد (1)يوقدوا النار اخلالد،ة وجيعلوهنا تتأجج يف صدورهم ومعابدهم
 ليقيم هياكل النار، حامالً الشعلة املوقدة من هيكل إىل آخر. وكان من طقوس الزرادشت إذا أقاموا
هيكاًل جديدًا للنار أن حيملوا إليه من كافة النواحي شعالت موقدة، وأن يبالغوا يف تطهري هذه 
الشعالت بطريقة معينة، فيقتبسوا من كل شعلة اثنية، ومن الثانية اثلثة وهكذا حىت يصلوا إىل 

دون انر الشعلة التاسعة، وبتلك الشعالت اليت تصل إىل منتهى ما ميكن من الطهارة والصفاء يوق
اهليكل اجلديد، ومن مث أيتون إليه مخس مرات يوميا ليقدموا إىل النار وقودا من احلطب وخشب 
الصندل وغريه من املواد العطرية، اليت ال يلمسها الكاهن لكن تقلب أبدوات خاصة هبا، وجيب 

التفكري يف  عليهم  تغطية أنفاسهم حىت ال تتلوث النار املطهرة ويقدموا تراتيال حتض الناس على
 . (2)اخلري، والكالم، والعمل الصاحل

، وأمر گشتاسب أن يصلب (3)لقد جدد زردشت بيت انر يف نيسابور وآخر يف نسا    
انراً كان يعظمها )جم( وجدها يف مدينة خوارزم فنقلها إىل )دارا ُبرد( وتسمى )أذرخره(، وكانوا 

وتستأنس هبا. كان ملعابد النار ُسلم مراتبها اخلاص، يعتقدون أن أرواح املوتى )الفراوش( تراتح وتفرح 
فكل ملك يصل إىل السلطة كان ميتلك انره اخلاصة اليت كانت توقد يف املعبد يف عهده فوق مذبح 

، (4) ميكن نقله، وقسمت مراتب النريان من حيث األمهية: فكانت انر هبرام اليت أصبحت)ورهران(
ا قادرة على مد الناس ابلقوة لالنتصار على سيطرة الظالم أو هي أعظم وأكثر النريان عبادة، ألهن

حيث ، و الروح الشريرة )دروج(، وكانت انر )أدران( يف الدرجة الثانية، ويف الثالثة كانت انر )درگاه(
 .(5)غدت هذه املعابد مراكزاً للتعليم الزرادشتية، ومتابعة طقوسها الصارمة

                                                 
داعياً لكل الفرس وملكهم، بعد ذلك يقوم بنحر األضحية مث تقطيعها إىل أجزاء فيغلي حلمها، مث ينشد الكاهن اجملوسي 

 .97-94بني احلضور نشيداً مقدساً عن منشأ األرابب"./ هريودوت، مصدر سابق، ص
 .125-124هبمن سوراجي اتجني، مرجع سابق، ص( 1)
 . 237./ آانهيتا حسني زاده، مرجع سابق، ص346ص ( فاروق الدملوجي، مرجع سابق،2)
 وما بعدها. 150( كريستنسن، مرجع سابق، ص3)
 .135( كريستنسن، مرجع سابق، ص4)
 .67./ نقالً عن: إيلينا دراشنكو، مرجع سابق، ص303-302( ر. فراي، تراث إيران، ص5)
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نشي بسيطة الشكل، فلم تكن أكثر من بناء بسيط كانت بيوت النار يف العصر اهلخما  
يضم الفناء الرئيس وأربع حجرات على أطرافه وله قبة دائرية، وظل هذا النمط قائما حىت عهد 

اپرسگاد" ومتيز أبنه أكثر اتساعاً وحييط به فناء خارجي.  امللك داريوش الذي قام ببناء بيت انر يف "
هلخمانشي على إقامة الشعائر الدينية ومراسم الزواج وغريها واقتصر دور رجال الدين، يف العهد ا

داخل بيوت النار، ومل يكن هلم أتثرياً كبرياً يف حياة العامة. أما يف العصر الساساين، فكانت لبيوت 
النار أمهية كربى، وأمر اردشري األول مؤسس الدولة الساسانية ببناء بيت انر )آتشكده فريوز( الذي 

بناء واتساعه وأعمدته املرمرية الضخمة ونقوشه اجلميلة الدقيقة، يف حني كان القصر متيز بعظمة ال
، واشتهرت املعابد الساسانية ومتيزت بفخامتها وعظمة (1)امللكي امللحق به عبارة عن بناء بسيط

. وتطور دور رجال الدين من الدعوة للدين، وإقامة الصلوات، إىل التمتع بسلطات واسعة (2)بنائها
داً يف الدولة، وأصبح هلم دور مباشر يف كافة شؤون اجملتمعية والسياسية أيضاً، حبيث متتعوا بنفوذ ج

 .(3)أقوى من امللك نفسه
 األثر امليثرائي  االيزيدي فيها: -

تعد النار من العناصر األربعة املقدسة لدى الشعوب اهلندوآرية، وإن اختذت منها الزرادشتية        
رمزاً ألهورامزدا، فزادت يف تقديسها وآمنت أن قوى الشر ختشاها. فإن االيزيدية وهي الداينة 

ار وإن اليت مثلت عبادةاهلندوآريني القدماء)عبادة الشمس( قد حافظت أيضاً على قدسية الن
مل تبالغ يف تقديسها كالزاردشتية، وحىت اليوم يوقد االيزيديون النار يف مزاراهتم ومقاماهتم أثناء 

 .(4)الليل، وميرررون أبيديهم فوق النار ويقبلون ابطن أيديهم بعد ذلك
من رغم تكريس امللوك اهلخمانشيون بيوت النار لعبادة اإلله آهورامزدا، وحلفظ النار املقدسة      

التدنيس ومن رؤية غري املؤمنيني هلا، غري أنه يف عهد يف عهد دارا األول، أضحى آهورا مزدا 
يصور جمسداً على غرار اإلله اآلشوري مع بعض التحوير، وجند على صخرة بيستون نقشاً ميثل 
آهورا مزدا يف صورة ملك ذي أجنحة منبسطة، وحول رأسه قرص الشمس ميثرا، وعلى رأسه 

                                                 
 .211( خلود عبد احلفيظ يعقوب، مرجع سابق، ص1)
كده آذرفرنبغ، آتشكده آذر گشنسب، آتشكده آذر برزين مهر، آتشكده نياسر، آتشكده يزد، (من أشهرها:)آتش2)

آتشكده چهار قاپي، آتشكده كركويه، آتشكده شاهبور، وبرستشگاه هاي انهيد(./ آانهيتا حسني زاده، مرجع سابق، 
 .247-238ص

 .216( خلود عبد احلفيظ يعقوب، مرجع سابق، ص3)
 .43زدية واهلندوكية والزردشتية، صب.ش.دلكوفان، اإلي( 4)
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وه كرة ذات جنمة، وميسك يف يده صوجلان السلطة، مبرور الزمن أصبحوا يستخدمون اتج تعل
 .(1)متاثيل اآلهلة بصورة أوسع ويشيدون معابد النار

يف عهد اهلخمانشيني ورغم والئهم للداينة الزرادشتية، إال أن عبادة ميثرا إله الشمس، وآانهيتا     
وكان هلما أتباعهما املخلصون، جنباً إىل جانب دين إهلة اإلنبات واخلصب واألنوثة، ظلت قائمة 

آهورامازد الرمسي، وعاد امسهما للظهور من جديد يف النقوش امللكية يف عهد امللك اهلخمانشي 
، لقد أحيا عبادهتما جنباً إىل (2)ق.م(، وأخذ اسم ميثرا يعظم ويقوى359– 404اردشري الثاين )

. اليت (3)أشباه الصور وأشباه التماثيل الدينية مليثرا وآانهيتاجنب مع عبادة آهورامزدا، وأمر بصنع 
ُنصب متثال هلا يف كل من )سوزي وإليطاان وابكراي ويف مدن أخرى أيضاً(. غري أنه أضحى بيتا يف 
الوقت الراهن، ظلت معابد النار قائمة يف ميداي على ختوم القرنني الثامن والسابع قبل امليالد بصورة 

ان عامل اآلاثر د.سرتوانه قد اكتشف على أرض )ميداي( معبدًا للنار على شكل برج تقريبية، وك
ويوجد داخل املعبد مذبح انر مقدس، مثلث الشكل يقع ( 4)يعود إنشاؤه إىل الزمن األنف الذكر

يف مركزه على يسار الباب الوحيد، أربع درجات ابرتفاع حنو مرتين كما كانت النار تصل عن طريق 
سقف املعبد حيث ميكن للناظر من مسافة بعيدة رؤيتها. وكانت النار املقدسة تتوسط سلم إىل 

كأس ضخم من النحاس األصغر على قاعدة حجرية أو جربية, وكانت صالة النار معزولة عن بقية 
األبنية ُبدران غليظة وأروقة ذات بوابة أبربعة عقود وكانت قبة املعبد تستند على أربع دعائم عمودية 

 .(5)شكل )چهاراتك( تربط زوااي كل قوسال
أما النقوش الساسانية فمنها النقش املعروف بنقش )رستم(، والذي يصور امللك )نرسي بن      

م(على صخور برسوبوليس )قرب شيزار(، وفيه يتسلم اخلامت ذا 304-294سابور األول 
ما يدل على تقديس  األشرطة الذهبية رمز امللكية من يد إهلة أنثى، غالباً هي اإلهلة "آانهيتا"

ا وعبادهتا، وهناك معبد )طاق البستان(، وهو معبد قدمي تتدفق فيه الينابيع الغزيرة من امللك هل
جوانب اجلبل الذي حنت ابملعاول، وخيتص بعبادة اإلهلة أانهيتا، واملعروف أن املعابد والنقوش 

                                                 
 .65إيلينا دارشنكو، مرجع سابق، ص. / نقالً عن: 38-37( بريتليس، اتريخ األدب الفارسي، الطاجيكي، ص1)
 .436( ول ديورانت، مرجع سابق، ص2)
 .12عبد الرقيب يوسف، مرجع سابق، ص (3)
 .154مجشيد يوسفي ، مرجع سابق، ص( 4)
 .66./ نقالً عن: ايلينا دراشنكو، مرجع سابق، ص330 -326، ثقافة واقتصاد إيران القدمية، ص( لوكونني دانداماييف5)
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امليثرائية كانت جتمع بينهما دائماً، لذا فإن النقش املوجود على الصخور يف مشهد تنصيب 
شري الثاين، هي نقوش لإلله ميثرا، حيث يقف اإلله)آهورامزدا/ أوهرمزد( على ميني امللك، أرد

وخلفه يقف إله آخر يشبهه يف لباسه، ويتميز ابألنوار الساطعة حول رأسه، ممسكًا يف يده 
اليمىن أبغصان نبات )الربمُسن( املقدسة، وكان الربسيون يعتقدون أنه زردشت، واحلقيقة أنه 

له ميثرا، الذي يظهر أيضاً يف عدد من اآلاثر األخرى، ومنها األثر املعروف إبسم )أثر رسم لإل
 .(1)أنطاكيه اجلنائزي(، وكذلك النقود الزردشتية مللوك )توروشكا( مرسوما فوق ورقة اللوتس

 طقوس الياسنا وإعادة عبادة اإلله هومـــا: -ب
ه معبود، وهو شراب مسكر مقدس لدى اهلوما له ثالثة أشكال لديهم: فهو نبات، وهو إل

الزردشتيني، جيهز هذا الشراب من نبات "ايفدرا" وهي من جمموعة الصنوبرايت، وحتضري واستخدام 
هذا الشراب يعترب أساس املعتقدات والطقوس الزردشتية يف الياسنا، وكان يتم خبلطه مع احلليب 

مث يصب عليه املاء القوي عند تالوة والربمسن وهو سيقان شجر الرمان، ويقلم بطريقة خاصة، 
الياسنا، ويشرب اهلاوما بعد التالوة، مل يكن هذا الشراب مسكرًا بقدر ما كان منعشًا ومنشطاً، 
وأهلم هذا الشراب الشعراء واملؤمنيني ومنح احملاربني الشجاعة والقوة، واهلوما لدى الزردشتيني هي 

اهلوما يسحق هذا اإلله ومن عصريه يستخرج شراب . ويف طقوس (2)نفسها )السوما( لدى اهلنود
اخللود، ويف هذه القرابني اخلالية من الدماء يكون القرابن يف آن معًا هو اإلله والكاهن والضحية 

 .يقوم املؤمن بتناوله مستبقًا بذلك القرابن الذي سيقام يف هناية العام وجيعل مجيع البشر خالدين
ت قبل عصر زردشت من عابدي الديفاس واألهوراس على السواء، وكانت عبادة )اهلوما( قد مورس

وقد أشار مجيع من كتب عن الزردشتية، أن زردشت قد قام بقمعها، لكن يظهر التبجيل املقدم 
 -، وجاء فيه :(3)للرب اهلوما يف الياشت املخصص له )هوما ايشت(
 )ألن البعث موجود وأبكثر التعابري وضوحاً 

 هبية املمجدةإننا نبجل هوما الذ

                                                 
 . 244-241كريستنسن، املرجع السابق، ص( طاق البستان تبعد فرسخ من مشايل شرق كرمنشاه./  1)
 .226ص ( ايلينا دراشنكو، مرجع سابق ،2)
./ 129./ خليل عبد الرمحن، آفستا، ص9ايشت(./ ايسنا: هايت -العشرون)هوم( كرس له يف اآلفستا، الياشت 3)

580. 
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 إننا نبجل هوما املتوقدة اليت جتعل احلياة املادية تزدهر
 .(1) إننا نبجل هوما اليت يهرب املوت منها(

كان طقس )اليسنا( يستمر من الفجر حىت الغسق، ومل يكن إبمكان الكهنة املرتأسني 
ن يسمح هلم بنطق أي للقداس أن أيكلوا أو يشربوا أو يناموا أو يسرتحيوا خالل هذا الوقت، ومل يك

كلمة دنسة, وكان جوهر الطقس هو التقدمي القرابين لنبات )اهلاوما(، يتناوله الكهنة أواًل، مث يتناول 
 ، وكان حتضري أضحية اهلاوما يتم على مرتني:(2)مجاعة املصلني

يف التحضري األول املسمى )برغنا( تقدمي خبز مقدس يدعى )دراوان( وهو مكرس للرب  
ويستهلك بشكل طقسي بعد االنتهاء من تالوة )اهلاوما ايشت( وهي ثالثة فصول  (3) ()سراوشا

منظومة شعراً، ويتناول الكهنة عصري اهلاوما املقدس يف ختام هذه الرتانيم املخصصة ملدح النبات 
دا السماوي، وال يوزعونه على مجهور املؤمنني. مث أييت االعرتاف ابلعقيدة الزردشتية، وأن آهورا مز 

هو الرب الفاضل، ويتم شجب الديفاس، مث تالوة الصلوات الثالثة األمسى تقديساً اليت يفرتض أهنا 
 تعود إىل زردشت نفسه. 

أما التحضري الثاين للهاوما وتكريسه فيتم تناوله ومشاركة املؤمنني فيه، وخيتتم هذا القسم 
ل زردشت مع ترنيمة الفصول السبعة من القرابين املقدس جداً للطقوس الدينية بتالوة الكاهن تراتي

 .(4)البداية حىت النهاية, مث يقوم برتتيل صالة على شرف الرتانيم نفسها
كان طقس اليسنا أضحية وقراباًن مقدسًا وكان يتم أداؤه تشريفًا ألهورامزدا والفيوض 

عادة دخوهلا للزردشتية، السرمدية, ومجيع الكائنات الرابنية األخرى الروحية فيها واملادية، واليت مت إ
ويبدو أن زردشت مل يعارض طقس اهلوما الذي تصفه الرتنيمة السابقة، ألن املوت يهرب من 
)هوما( ويهب اخللود إىل املتعبدين، فهو جزء من طقس األضحية اليت يقوم هبا الزردشتيون، لكنه 

                                                 
 .5: 42يسنا  (1)
 .47داتستان دينيك ، القسم ( 2)
 96-94 /87( ر.س. زينهري، مرجع سابق، ص3)
 .244مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص( 4)



222 

 

ت له تدنيسا لرب النبات كان يعارض الطريقة اليت يؤدي هبا عبدة الديفاس هذا الطقس، واليت بد
  (1)، وكان يظن أنه يغدو إكسري احلياة عندما يتم عصره وهو املركز القرابين للعبادة

، (2)تعود عبادة )اهلاوما( إىل العصور اهلندوايرانية، وكان يعرف يف اهلند حتت اسم )ساوما(
صراعها ضد أعدائها  وهو طعام اخللود، الذي تتناوله اآلهلة لتضمن خلودها وتزيد من قوهتا يف

وأعداء الشعب اآلري، ويف الفيدا ارتبطت عبادة السوما بشكل رئيسي مع عبادة الديفاس، وبشكل 
فكان اإلله )اندرا( الرب األكثر مسوًا بني كافة األرابب الفيداوية،  (3)اثنوي مع عبادة األهوراس

ىل من يعرتض سبيل اآلريني يشرب جرعات كبرية من السوما ليعطيه قوة إضافية يسدد الضرابت إ
اجلد  (5)، وكان أول من أقام طقس )اهلاوما( من البشر، هم )فيفاهفانت( والد )جم((4)الزاحفني

األول للبشرية، فكانت عبادة اهلاوما تقام من ِقبل أتباع الديفاس وأتباع اآلهوراس على حد سواء، 
والقسوة، سبباً يف مهامجة زرادشت لـ  كانت ممارسات أتباع الديفاس اليت اتسمت ابلعربدة والعنف

 . (6))جم(، ألنه كان قد دنس هذه العبادة األساسية النقية اليت أقامها والده
 

    األضحية احليوانية وموقف زرادشت منها: -ج
من خالل ما سبق يتبني إنه مل يتم فقط الرتحيب بعودة طقس اهلاوما، بل ابألضحية 
احليوانية للثور املقدس أو البقرة املقدسة، تلك األضحية اليت ترجع إىل الطقس الذي أقره )جم(، 
واختلف موقف زرادشت منها، فقد كان )جم( يقدم الثور أو البقرة كقرابن، ويقوم بنحره يف كهف 

                                                 
 .98ر. س. زيهنري، مرجع سابق، ص( 1)
الفيدي، وحرف س السنسكرييت يقابل هـ الفارسية، وأتثري السوما/اهلوما على اإلنسان  ( هاوما اآلفسيت مماثل لـ سوما2)

يشبه التخدير والتنومي، ملا له من فاعلية يف حترير وعي اإلنسان وتنشيطه، ويقال يف الفيدا)مثلما يقود الفارس الفرس، كذلك 
 .129يهيج سوما األانشيد(./ خليل عبد الرمحن، آفستا، مصدر سابق، ص

 .43:  19:  109فيدفيدات ( 3)
 . 115: بند  10ريكفيدا ( 4)
جم/ ييما بن فيفاهفانت(، وهو حفيد )كيومرث أول إنسان يف اآلفستا(، ويعرف جم امسه يف شاهنامة الفردوسي ()5)

واستخرج ابسم )مجشيد(، وكان امللك الرابع للملوك اإليرانيني البيشداديني، هو أول من نظم اجليش واخرتع السالح 
اجلواهر، واحتفل بعيد النوروز وعلم الناس حياكة املالبس وتشييد السفن والطب، وينسب له )جم مجشيد( ويقال اهنا مرآة 

كان ينظر فيها فريى أحداث العامل، ورمبا كانت خريطة صنعها له أحد العلماء./ زهراي خانلر، فرهنك ادبيات فارسي 
 .163هـ.ش، ص1398دري، هتران 

 .8: بند  10نا يس( 6)
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أو سرادب، وقد اعترب زرادشت من قاموا ابلتهام اللحم الذي قدمه هلم )جم( سوف يكونوا مظلم 
، أما من تناولوا الطقس املختلط ألضحييت الثور ونبات اهلاوما حصلوا ( 1)خالدين ابجلسد فقط

بينما يشتق ( 2)على أتمني اخللود لكل من اجلسد والروح حيث يستمد اخللود اجلسدي من الثور
لروح من اهلاوما، وأن هذا القرابن املقدس على األرض، هو انتظار لألضحية النهائية للثور خلود ا

 .(3))هذاين( اليت سيقوم هبا ساوشيانت )املخلص( لبعث اخللق الصاحل أبكمله
لقد هاجم زرادشت ورفض األضحية احليوانية، وانتقد عباد الديفاس الذين كانوا يقومون 

ليت كانوا يتبعوهنا، حىت أن روح الثور كانت قد رفعت شكواها ألهورامزدا، هبا، وطريقتهم الوحشية ا
واملعروف عن زردشت اهتمامه ابلزراعة ابلدرجة األوىل وابملاشية واحليواانت األليفة ابلدرجة الثانية 
ويف بعض األحيان كانت تساوي املاشية مع الزراعة يف األمهية، ووصل به األمر إىل ما يشبه فرض 

فة ابحليواانت، وأكرب جرمية ترتكب يف حق احليوان النافع هي اللهو بقتله يف الصيد وغريه من الرأ
، ومما يؤكد ذلك أن (4)ضروب اللعب ابحليواانت، فاحرتام الثور حيتل مكاًن مقدساً لدى زردشت

ًا يف اإلله آهورا مزدا خلق الثور واإلنسان يف آن واحد، والثور جتسيد للخصب، ولعب دورًا رئيس
اجملتمعات البدائية فهو القائم على إخصاب البقرة وابلتايل ازدهار القطيع ويضرب به األمثلة يف 

 .(5)القوة
لقد عاش زرادشت يف واقع اجتماعي وسياسي بني رعاة ريفيني مساملني مع مريب املاشية 

د زردشت نظرة يتعرضون فيه لتهديد مستمر من قبل غزوات القبائل البدوية القوية، شكل هذا عن
سيئة جتاه البدو الغزاة الذين مثلهم بقوة الشر والعربدة يف حني كان االستقرار الذي تسببه الزراعة 
ما يعين مملكة سياسية موحدة واثبتة ترمز عنده إىل اخلري، ومن هنا نشأت الثنوية األخالقية لدى 

)الصدق واالستقامة/ اخلري(  Asha زردشت أو الثنوية بني الصدق والكذب/ االستقامة واإلمث بني 
 (6) الكذب/ اإلمث/ الشر(  Drujو

                                                 
 . 1:  9اليسنا البهلوي ( 1)
 . .90:  89:  10ايشت ( 2)
 .55-54نوري امساعيل، مرجع سابق، ص( 3)
 .95-94ر.س. زيهنر، مرجع سابق، ص( 4)
 1/ هامش  60( خليل عبد الرمحن)مرتجم(، آفستا، ص5)
(6( )Druj احلقيق)ة والنظام والصدق. دروذ(الشر والفوضى والكذب، وهو املبدأ املضاد لـ )آرات 
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 األثر امليثرائي االيزيدي فيها: -
كانت عبادة اهلاوما جزء من الدين القدمي حيث ارتبط يف األصل مع عبادة مثرا أكثر من 

املصلح، ، لكن زرادشت كان قد أقر هذا الطقس يف نظامه (1)كوهنا مرتبطة مع عبادة آهورا مزدا
، وهكذا (2)وكان رجال الدين عند قراءة األفستا يسحقونه وخيلطونه ابملاء، ويقدمونه كشراب مقدس

، (3)مل يرفض زرادشت إقامة طقس )السوما/ اهلوما( الفيدي القدمي والذي ارتبط ابلثمالة الطقوسية
املقدس الرئيسي لكنه حتفظ على ممارسات العربدة اليت كانت تصاحبه، وأصبح العمل القرابين 

 ،  (4)للدين اجلديد
االيزيدية بكامل طقوس )طقس اهلاوما( الذي ارتبط أساساً ابإلله -احتفظت الداينة امليثرائية     

)ميثرا( ومت تكريسه ككاهن له، وأحد أهم الطقوس اليت ميارسها رجال الدين االيزيدي يف احتفاالت 
لرقص الديين الذي يقدمونه حتت اسم )طقس السما(، عيد )مجا( أو املهرگان كما يطلق عليه، هو ا

وأصل الكلمة من )السوما( ويبدو أن هذا الطقس القدمي كان ميارس معه الرقصات الدينية أثناء 
عصر النبات وتقدمي شرابه املسكر للمؤمنني، وقد ورد يف النصوص البهلوية أبن )جم/مجشيد( كان 

كان يقدم الثور كقرابن، كان يقوم بذلك يف كهف مظلم   على الداينة الشمسية ) مزديسنا( وعندما
أو سرادب، فكان يشعل نبات الـ )هوما/ سوما(، وكان رجال الدين حيتفلون ابلرقص الديين والغناء 
اخلاص إىل أن يتم االنتهاء من عملية األضحية "القرابن" لذا مسي هذا الطقس الذي يؤدى ألجل 

. وواصل امليثرائيون عمل هذا الطقس (5)ات املقدس "سوما / مسا" ابسم النب اخللود أو جتدد احلياة
. مث (6)بتقدمي عصري نبات الـ"سوما" املقدس للمؤمنني يف املآدب كرمز لإلله واهب اخللود للمؤمنني

فيما بعد يف اإلمرباطورية الرومانية، كانت تتم ممارسة هذه الطقوس املثرائية، واليت كانت ابلتأكيد 
، (7)اين، وكما أكد العلماء املختصون فقد متت مزاولة هذه الطقوس تشريفاً لإلله مثرامن أصل إير 

وهي ذاهتا الطقوس اليت تقوم هبا الداينة االيزيدية، حيث حتتفل  أبضحية الثور املقدس يف واحد 

                                                 
 . 89-88، بند  10ايشت ( 1)
 .106-104، ص1( توفيق وهيب، مرجع سابق ، ج2)
 . 14:  32يسنا ( 3)
 .97ر.س. زيهنر، مرجع سابق، ص( 4)
 .146( عز الدين ابقسري، مرجع سابق، ص5)
 ..67 – 66(جورج حبيب، مرجع سابق، ص6)
 .144-126( ر.س. زيهنري، مرجع سابق،  ص7)
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من أهم أعيادهم والذي محل اسم جم)عيد اجلما/ جم(، فيقومون بذبح الثور املقدس وطبخه وتوزيع 
حلمه بني الناس، ابستثناء العربدة والثمالة اليت ال يقومون هبا، إن عيد )مجا( االيزيدي امليثرائي يعود 

 . (1)ابألساس إىل صاحب طقس األضحية األول )جم( وإىل )ميثرا(
إن إعداد الكهنة لطقس اهلاوما)الساوما( مرتني، وتقدميه مع اخلبز املخصص هلذا الطقس جنده      

عند االيزيدية الذين يقومون يف صباح عيد اجلما بتقدمي طقس القرابن املقدس)طقس اخلبز 
ذا واملاء(، وهو نذر اإلميان لديهم، ومع انتقال امليثرائية من الشرق إىل الغرب انتقل معها ه

 .(2)الطقس ومارسه الرومان ابستخدام الشراب لعدم معرفتهم بنبات اهلوما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 وما بعدها.  20علي ترت نريوه يي، مرجع سابق، ص( 1)
 .111-110، ص 1(توفيق وهيب، مرجع سابق، ج2)
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 الفصل الثالث

وتبجيل اآللهة  عودة اإلله ميثرا

 القديمة
 

 
 

 :الثالثالفصل 

 عودة اإلله ميثرا وتبجيل اآلهلة القدمية

 

 :العبادات الرافيدينيةأواًل: إعادة اآلهلة اهلندوآرية القدمية و إدخال 

اتضح مما سبق، أن مثة تغريات قد طرأت ابلفعل على رسالة زرادشت يف صورهتا األوىل، 
لقد انفتحت األبواب اليت كان قد أغلقت بوجه آهلة الدين القدمي، ليدخل منها اآلهلة )األهوراس( 

عه. كان لبعض هؤالء الذين مت انتقاؤهم حسب رؤية زردشت نفسه هلم، وفيما بعد حسب رؤية أتبا
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حضورًا ال ميكن إغفاله، فقد سامها اإلهلان)ميثرا/أانهيتا( مع الفرافاشيز)أرواح األجداد( وعبادة 
العناصر والكواكب، يف إحداث التطورات اليت شهدهتا الزرادشتية فيما بعد، وجنحوا مجيعا يف البقاء 

 .(1)أحياء يف مواجهة املوجة الزرادشتية اهلادرة
تلك التغريات أيضاً كان حدوث متازج بني عبادات اآلريني والساميني، وظهر يف من بني 

البابلية، وعلى رأسها "اإلهلة عشتار وكوكبها  فينوس)املشرتى( رمزاً -إدخال عبادة اآلهلة اآلشورية
هلا"، ومت تبجيلها كإهلة للحب واحلرب، ووفقاً هلريودوت )فإن الفرس تعلموا منذ وقت طويل، عبادة 

أانتيدا( أو  -، واليت مساها الكتاب اليواننيون  متأخرًا )أفروديتا(2)هذه اإلهلة السماوية(
)أانهيدا/آاتهيتا( كما تعرف، واليت دائما ما يذكرها هريودوت بصحبة اإلله )ميثرا( وأحياانً جيعلهما 

 .(3)وجهني إلله واحد
ة الذي يعود جذره لإلله البابلي مت كذلك إدماج آخر بني اآلهلة، حتول إىل عبادة أحد اآلهل

)انبو( حاكم الكتاب وكوكب مريكوري)عطارد(، ويسمى ابلفارسية )تريي( أي السريع، فقد متت 
مطابقته مع اإلله األفسيت)تيشرتاي(، ويشهد على عبادته بعض األمساء الشخصيات اليت تعود إىل 

كمثيل لإلله "تريي" يعود إىل كوهنما زمن اهلخمانشيني وما قبلهم، ولعل اختيار اإلله "تيشرتاي"  
ميثالن إله النجوم، وكانوا يلتجئون إليهما ليدعوا املطر إىل اهلطول، و"ترييگاان" نفسه هو عيد 

 .(4)زردشيت كبري
على الرغم من زرادشتية امللوك اهلخمانشيني إال أهنم ساندوا عبادة هذه اآلهلة اليت يذكرها 

الرغم من معارضة الكهنة الزرادشتيني هلا، لكن حتت أتثري امللوك هريودوت على أهنا مساوية، على 
اهلخمانشيني الذين كانوا يتمتعون بتأثري كبري أعلى من أتثري رجال الدين، فتم قبول هذه اآلهلة يف 
عداد اآلهلة اليت تستحق العبادة، واملعلنة مسبقًا من ِقبل زرادشت، فقد توقف امللك 

ق.م( كسابقيه عن النداء ابسم اإلله آهورامزدا وحده يف 359-404 اهلخمانشي)اردشري الثاين

                                                 
 .  68( ر.س. زينهري، مرجع سابق، ص1)
 .94( هريودوت، مصدر سابق، ص2)
(يذكر هريودوت:).. وهي عند اآلشوريني ميليتا، والالت عند العرب، وميرتا عند الفرس(./ هريودوت، مصدر سابق، 3)

 .94ص
 .77-76( ماري بويس، مرجع سابق، ص4)
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 ميثرا(، وصارت هذه اآلهلة مع )فرترا-أانهيدا-نقوشه، ومت توجيه النداء والدعاء إىل اآلهلة )أهورامزدا
 گاان( إله النصر، املوضوع الرئيسي للعبادة الشعبية.

شية، مت هنب املعابد وقتل العديد من بعد اكتساح االسكندر املقدوين لإلمرباطورية اهلخمان
رجال الدين الزرادشيت، الذين كانوا يدافعون عن مقدساهتم، والذين كانوا مبثابة كتب تسري على 
األرض، فقد كانوا يعتمدون على حفظ الصدور والتلقني الشفاهي للتعاليم الزردشتية، وبفقدهم 

لدين لوقت طويل يتعافون من أثر الدمار ضاعت معهم الكثري من الكتب القدمية. وقد ظل رجال ا
والقتل اجلماعي الذي عانوا منه أثناء غزو االسكندر وخلفائه، مث بدؤوا يسريون حياهتم ابستقاللية 
اتمة ورسخوا فيما بينهم عالقات األخوة، وكانت الزردشتية يف مرحلة الوحدة القوية أثناء حكم 

يف غريب ايران كما يف شرقها، لآلهلة اانهيدا واإلله  اهلخمانشيني قد رسخت طقوساً وعبادات كثرية
 . (1)تريي مع عبادات النار واملعابد املمتلئة ابلتماثيل

يف الوقت الذي دب الضعف فيه يف السلوقيني خلفاء االسكندر، كان اإلشكانيون 
ق.م( 381-171، ومتكن )ميرتيدات األول (2)يستعدون لقيام دولتهم يف )اپرثيا( مشال شرقي إيران

ملك االشكانيني من هزمية السلوقيني، وأخضع المرباطوريته اجلديدة األراضي من حدود اهلند حىت 
غرب بالد ما بني النهرين، وعلت الزرادشتية من جديد، وترأس كهنتها اجلماعات الدينية، إال أننا 

كما سابقيهم سنالحظ أيضًا ظهور تغريات جوهرية على الزرادشتية، وخاصة أن امللوك اجتهوا  
السلوقيني إىل ربط أنفسهم ابآلهلة. فبدء من حكم )ميرتيدات األول( سك امللوك اإلشكانيون 
نقودهم اخلاصة، وذلك عن طريق احلرفيني اليواننيني، وتشهد هذه النقود املعدنية على التغريات اليت 

بشكل إنساين، حمل الرموز ظهرت يف النقوش الزرادشتية، فقد حلت الرسوم اهللنستية اجملسدة لآلهلة 
 املصرية امليزوبواتمية اليت كان اهلخمانشيون قد استعاروها سابقاً.

ومن خالل الكشوف األثرية، تبني أن اليواننيني كانوا يقومون بتنصيب متاثيل رائعة لآلهلة،  
طابق يالحظها الناس مبجرد املرور أمامهم، ما يعين أهنا من الضخامة حبيث ال ميكن إغفاهلا، و 

اليواننيون كعادهتم هذه اآلهلة مع اآلهلة احمللية اإليرانية يف سورية وبالد النهرين، معتقدين أهنم بذلك 
يكسبون رضا الطرفني. وضع امللوك اإلشكانيني رسومًا لآلهلة اإليرانية )ايزاد( ولكن على مثال 

                                                 
 .96( ماري بويس، مرجع سابق، ص1)
(اإلشكانيون/ الپارتيون نسبهم سرتابون إىل السكيث من الشعوب اهلندوآرية وعاشوا مشال البحر األسود./ ماري بويس، 2)

 .97مرجع سابق، ص
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تاابت ابحلروف اليواننية على ،ووجدت ك(1)اآلهلة اليواننية على اجلهة املعاكسة للنقود اإلشكانية
بعض قطع النقود اإلشكانية امللكية املتأخرة، كما كان يفعل السلوقيون قبلهم للحصول على ألوهية 
خاصة هبم، فوضع اإلشكانيون عبارات فوق صورهم امللكية وابحلرف اليوانين تشري إىل اإلله األعلى 

اإلله )تيواپتور(، هناك أيضًا أطالل معبد القدمي للقبائل اهلندوآرية )تيوس/ديوس(، وإىل ابن 
)كانگافار( الكبري يف ميداي العليا)كوردستان إيران(، وكان مكرساً لعبادة اإلهلة آانهيدا أو ارمتيدا 

 .(2)إحدى جتلياهتا
لقد وضح أنه مل يكن ابإلمكان أن تلغي اآلهلة الشعبية اليت عبدها الناس على مر الزمان 

ملغان من الزرادشتني، إىل االعرتاف هبا جنباً إىل جانب اآلهلة املذكورة يف يف وقت قليل، واضطر ا
الگاات. وقد وجد يف الدين املزدي يف إيران الشرقية قبل إصالحات زردشت جمموعة من اليشتات 

، ولإلهلة (3)أو األدعية املوجهة لآلهلة الشعبية، كاألدعية املوجهة إىل مثريا)رب امليثاق ورب النور(
هيتا)ربة املاء واخلصب(، وللنجم تيشرتاي ، وأيًضا للمالئكة )فروشتات( محاة املؤمنني، وقد آان

أدخلت هذه األدعية )اليشتات( يف املذهب الزرادشيت، كما ألف موابذة هذا املذهب املعدل، 
يشتات زرادشتية حبتة أضافوها إليها، واليشتات القدمية اليت حتتوي على إشارات قيمة للتاريخ 
األسطوري لإليرانيني ولتاريخ إيران الشرقية قبل زرادشت، تكورن أقدم أجزاء اآلفستا احلديثة، وهي 

 . (4)أقدم من الگاات
لقد ظلت الزرادشتية لقرون تعيش غريبة وسط املزدية اإليرانية القدمية اليت كانت تتطور مع 

زدية اليت يدين هبا الفرس تفاوت ضئيل يف أقاليم إيران املختلفة فكان هناك تفاوت بني امل
اهلخمانشيون وبني عقيدة اجملوس يف ميداي، أما مسألة انتقال التيار الديين الزرادشيت إىل ميداي 

لعقائد الفرس ( 5))أقاليم إيران الغربية( فلم ميكننا حتديد اترخيه، لكن من خالل وصف هريودوت
وامليديني فإن اصالحات زرادشت ال وجود هلا لديه، فلعل تلك االصالحات  مل تكن قد تغلغلت 

                                                 
مقابل إله النصر "فرتراگنا"، و"نيكا" و"دمييرتا" مقابل "زغس" و"ابولون" رمزين ومقابلني ألهورامزدا وميثرا، وهرقل  كان(1)

 .6"آشي" و"سپينتاآرماييت"./ توفيق وهيب، مرجع سابق، ص
 .106-99(ماري بويس، مرجع سابق، ص2)
 .13-10( ايشت 3)
 .21( كريستنسن، مرجع سابق، ص4)
 .  94( هريودوت، مصدر سابق، ص5)
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يف غرب إيران بعد، وال تظهر املزدية الزرادشتية عند جموس ميداي إال منذ القرن الرابع ق.م، وهي 
 ختتلف يف بعض املسائل عما جاء يف مزدية الگاات، ويف األوستا احلديثة.

نتقال املزدية الزرادشتية إىل الغرب يف ميداي عمل رجال الدين املغان على  تطوير أفكارها اب
مبا يتناسب مع إمياهنم، ففقدت الزرادشتية طالوهتا عندما اختلطت من حيث الصياغة أبداين جافة 

اليت وهو مستحب يف كثري من الدايانت  -ومتكلفة وبعيدة عن التسامح، فقد أخذ امليل حنو الزهد
يدب يف الداينة الزرادشتية مقوضاً أركاهنا، وتظهر يف نصوص مثل أحد نصوص  -تغلغلت يف إيران
(:)أن الروح تبقى ويفىن اجلسد(، وهي فكرة خمالفة كل املخالفة لتعاليم املزدية 46مواعظ أوشنار)

ى أقدم العقائد وهي إحد( 1)ويبدو فيها التأثري املانوي. ويف ذلك الوقت كانت النظرية الزروانية
اإليرانية اليت تركت آاثرًا غامضة يف الگاات، وشاعت أايم الساسانيني، فبثت فكرة اجلرب كالسم 

 .(2)الزعاف يف الداينة املزدية الزرادشتية واليت كانت اإلرادة احلرة أهم دعائمها
داب نستطيع أن نتبني مدى االختالف بني الزرادشتية كما تصورها اآلفستا احلالية واآل

البهلوية الدينية اليت سطرت بعد الساسانيني، وبني الزرادشتية الساسانية اليت تدلنا عليها املصادر 
اليت  تلفت النظر للحرمة الشديدة العظيمة اليت كانت تتمتع هبا الشمس يف املزدية ( 3)غري اإليرانية

، ((4)رابني وُبميع مراسم اجملوسيةالساسانية، حيث كانوا يقسمون هبا، ويهبوهنا اخللع ويقدمون هلا الق
وكان على املغان أن أيمروا بعبادة الشمس املشرقة، صحيح أن الشمس  "خور" أو "خورخشايته" 
الشمس العليا، كانت تظهر بني اآلهلة يف الكتب اآلفستية ولكن ال يبدو مطلقاً أهنا قامت بدور 

لعهد الساساين مل تكن سوى اإلله "مهر/ هام بني اآلهلة، ذلك أن الشمس اليت كان يعبدها جموس ا
ميرتا/ ميثرا" اإلله الذي ُبلته اليشتات القدمية، إله العقود ونور الصباح الذي عرفه البابليون ابسم 

، هو نفسه اإلله ميثرا (5)"مِشش"، إله الشمس، والذي جعل منه امليرتائيون "الشمس اليت ال تقهر"

                                                 
انقش جاكسون نظرية (وتذهب الزروانية إىل أن إهلير اخلري والشر كاان أخوين توأمني مها ولدا زروان )الزمان الالمتناهي(./ 1)

./ نقاًل عن:ارثر 219م، ص1928نيويورك   Zoroastrian Studiesاالختيار يف املذهب الزردشيت يف كتابه 
 .419كريستنسن، مرجع سابق، ص

 .357سابق، ص (مجشيد يوسفى، مرجع2)
 .132كريستنسن، مرجع سابق، ص(ما جاء يف رواايت الكتاب البيزنطيني والسراين واألرمن، واملصادر النصرانية./  3)
 .421 /132ارثر كريستنسن، مرجع سابق، ص(4)

Langlois ,Elisee,(2),p.197-199./ p.237. 
 .86./ ص11فرانس كومن، مرجع سابق، ص( 5)
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يصرح "اليزه" على لسان رئيس خلوة ملك ايران)إنه ال سلطان لك الذي عبدته االيزيدية امليثرائية. 
لرتفض عبادة الشمس اليت تضئ بنورها الكون كله واليت تنضج حبرارهتا غذاء الناس واحليوان، واليت 
مسيت ابإلله "ِمْهر" بسبب سخائها الشامل، وكرمها العادل ألنه ليس فيها مكر أو جهل(، واإلله 

 .(1)بن اإلله وهو مساعد يقظ لآلهلة السبعةمهر إله قادر، وهو ا
ويف نقش أردشري الثاين يف طاق البستان، يظهر اإلله ميثرا إبكليله الذي يشع منه النور، 
لك من يد اإلله آهورامزدا، ويف متحف برلني أيضًا خامت 

ُ
خلف امللك الذي كان يتسلم والية امل

)مهر( وابلبهلوية)ميرتا(، ونقش عليه هيكل ساساين على وجهه اسم صاحبه ابخلط البهلوي، وهو 
، ويف النقوش (2)نصفي لإلله ميثرا ومن حوله التاج النوراين، وعربة الشمس جيرها جوادان جمنحان

اليواننية القدمية كان جير عربة الشمس أربعة جياد، ولكن اخلامت املذكور وكذلك قطعة من النسيج 
جيرها جوادان، وقطعة النسيج هذه تقليد لنموذج حمفوظة يف متحف بروكسل ترى عربة الشمس 

 (3)ساساين، وكان رسم العربة ُبوادين بداًل من أربعة كان شائعاً حينها
كان أساس العقيدة الزرادشتية يف أواخر عهد الساسانيني قد زلزل وانتهى، وكان الكاهن   

 الزرادشتية، وفرضت األعلى )كرتري( قد اشتهر ابلتعصب ضد مجيع األداين والفرق األخرى غري
الداينة الزرادشتية بقوته وحتت اشراف هيئة كهنوتية متسلسلة جموسية، واستأصلت اآلاثر املتبقية 
لعبادة الديفاس، وأعيد أتباعها إىل حظرية الدين الزرادشيت، ونزعت فكرة زروان مع كل اخلرافات 

، وهكذا (4)دة جديدة مفروضة ابلقوةالدينية اليت تتعلق هبا، وجعل من املزدية غري الزروانية عقي
تغريت الفكرة يف خلق الدنيا، وقضي على فكرة عبادة الشمس لتقوية فكرة التوحيد يف داينة 

. (5)أوهرمزد، وحدد مركز )ميرتا( تعديالً يساير يشت مهر القدمي، وهذبت التقاليد الدينية أو غريت
عقيدة زروان مع شروحها، كما جند األقسام وترك للنسيان أو أخفي جزء من اآلفيستا الذي أتثر ب

اخلاصة ابخللق قد اختصرت يف بضعة أسطر يف الدينكرد حىت ال تكاد تبني، وقد جرت هذه 
التعديالت يف القرون الغامضة اليت تلت سقوط الدولة الساسانية، ومل تشر الكتب العربية إىل هذه 

                                                 
 .421مرجع سابق، صارثر كريستنسن، ( 1)
 .134ارثر كريستنسن، مرجع سابق، ص ./ نقالً عن:108(، ص2، )41، جملد  Jahrb. Der preussهرتسفيلد، ( 2)
 .134ارثر كريستنسن، مرجع سابق، ص( 3)
 .364مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص( 4)
 .421./ 142( بندهشن: الفصل األول./ كريستنسن، مرجع سابق، ص5)
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ه الدين القدمي حبذافريه، ومن ذلك الوقت التعديالت بل أهنا صورت الدين الزردشيت املعدل كأن
أصبح الزروانيون فرقة من الزرادشتيني ال أكثر، وعلى هذا النحو عرفهم الشهرستاين الذي وصف 

 .(1)م املذاهب املختلفة يف العامل12يف القرن 
 

 :اإلله )ميثــــرا(عودة ثانيًا: 
قبل ظهور زرادشت، بل ظل يتبني مما سبق، أن عبادة اإلله ميثرا مل تكن شائعة فقط 

، بل ظهرت أتثريات (2)تقديسه وعبادته أمرًا شائعًا بني الفرس حىت بعد ظهور زرادشت نفسه
، فالشمس اليت عبدها جموس (3)ميثرائية واضحة يف الزرادشتية األخرية وخاصة يف تقديسها للشمس

منه امليثرائيون )الشمس العهد الساساين مل تكن سوى )مهر/ميثرا(اليشتات القدمي، والذي جعل 
، يقام يف )الداري (5))اليسنا أضحية(، وال يزال تقدمي أهم الطقوس الدينية الزرادشتية(4)اليت ال تقهر(

 ، أي الرواق املعمد ملهرا/ ميثرا، حيث تشتعل انر زرادشت املقدسة بشكل اثبت،(6)مهر(
الزرادشتية، جنبًا إىل جانب عبادة ظلت عبادة ميثرا قائمة حىت يف أفضل أوقات انتشار 

-521)داريوش األول (7)آهورامازدا إله الزردشتية، الذي ورد عنه يف نقوش امللك اهلخمانشي
، إال أنه بفضل احلرية الدينية  (8)ق.م(:]إن آهورامزدا هو اإلله الكبري الذي ال يضاهيه إله[486

والتقارب بني امليثرائية والزرادشتية، دخلت  اليت كفلتها الدولة اهلخمانشية حينها، ومبرور الوقت

                                                 
 .421تنسن، مرجع سابق، صارثر كريس( 1)
-125م، ص2013موسوعة املعتقدات الدينية لدى الشعوب، ت: إمام عبد الفتاح، سلسلة عامل املعرفة ( جفري ابرند، 2)

127. 
./ نقاًل عن: امحد مال خليل، مرجع سابق، 14هـ.ش، ص1368ارثر كريستنسن، كيانيان، ت: ذبيح هللا صفا، هتران  (3)

 .54ص
 .133إيران يف عهد الساسانيني، مرجع سابق، صكريستنسن، (4)

.rev, Chicago 1956, p.11./65 rdFranz Cumont, The Mysteries of Mithra, 3- 
 . 108:  10ايشت  (5)

(6) J.J. Modi ,The Religious ceremonies and customs of the parsees, PP 296, 
306-7 

 .7اإلدارة العامة حلفظ املعامل واملواقع التارخيية، هتران/ ايران، ص وزارة الثقافة والفنون،( نقوش بيستون، 7)
 .119أمحد علي عجيبة، مرجع سابق، ص (8)
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عناصر من الداينة امليثرائية وهي األقدم إىل الزرادشتية، فظهر اسم ميثرا بوصفه إله للنور السماوي، 
العليم بكل شيء، احملافظ على العهود،  على املستوى الشعيب كان ميثرا إهلاً شعبياً هاماً يف اتريخ 

انشيون يتضرعون إليه يف النقوش اليت بقيت عنهم، كما كانت امللوك إيران، وكان امللوك اهلخم
والعامة معًا يركبون أمسائهم من اسم ميثرا مثل )مرتادئيس(، رغم أن اسم ميثرا ليس فارسيا على 

 .(1)اإلطالق
لقد نودي ابسم ميثرا إىل جانب آهور أمازدا وغريه من اآلهلة الفارسية يف عهد )أردشري 

ق.م( أمر ببناء معبد خاص  359-404ق.م(، ويف عهد )أردشري الثاين  424-465األول 
لعبادة ميرتا، وعثر على كتابة خلفها يف املعبد، وتصاوير اآلهلة ومن ضمنها )اإلله ميثرا، واإلهلة 
آانهيتا اليت غالباً ما كان امسه أييت مصاحباً المسها، واإلله هوما وغريهم(، وَمثل ميثرا ُبانب آانهيتا 

، ليس هذا فحسب بل صار ميثرا حامياً (2)وآهورامزدا أضالع الثالوث املقدس الذي عبده الفرس
لألسرة اهلخمانشيةاحلاكمة، اليت استمدت قوهتا من رعايته هلا، واختذ التاج امللكي الفارسي هيئة 

 .(3)قرص الشمس املعربة عن عني اإلله ميثرا
. (4)ة، راجت عبادة ميثرا أيضاً يف أسيا الصغرىبعد غزو االسكندر لإلمرباطورية اهلخمانشي

م(، أعترب ميثرا 226-ق.م247ق.م(، واإلشكانيني )129-ق.م312ويف عهد امللوك السلوكيني )
إهلاً مهماً ومعترباً وحمبوابً جداً وبنيت له العديد من املعابد، ووردت الكثري من أمساء امللوك والقادة 

و ابرزان(،)ميرتونس(،)مهرداد( وغريها كثري. ويف عهد الساسانيني حتمل يف طياهتا اسم ميثرا:)ميرت 
، وضعته اآلفستا (5)م( يظهر ميثرا يف اآلفستا الساسانية كشريك إهلي مع آهورامزدا652-م226)

بني هرمز وأهرمين وعدته واحداً من أعظم آهلة النور املكلف من قبل اإلله بدفع الشرور والسوء عن 
 . (6)مينالعامل وحماربة آهر 

 

                                                 
 352دايكانوف، اتريخ ماد، مرجع سابق،ص م.  (1)
 .353 -346فاروق الدملوجي، مرجع سابق، ص( 2)
 .387سامي سعيد األمحد ومجال رشيد أمحد، مرجع سابق، ص (3)
 .420حسن برينيا ، مرجع سابق ، ص (4)
 .1057هـ.ش، ص 1370جليل دوستخواه، آفستا، هتران ( 5)
 .419حسن برينيا ، مرجع سابق ، ص (6)
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ياشت: " نشيد ميثرا اليقظ أبدًا " –ميهر  -أ
(1) 

لقد حاربت الزردشتية يف بدايتها أتباع الدين القدمي الذين كانوا على عهدهم من عبادة 
اآلهوراس والديفات، وكان ميثرا الذي عدته ضمن الديوات على رأس هذه اآلهلة، ويذكر "مارتني 

القضاء على ميرتا كإله قوي يرتبط به اآلريون بشدة، حاول تقليل ورمازرن":]إن زردشت يف حماولة 
أمهيته ابلنسبة للمؤمنني به، وشجب وخالف كل الطقوس امليرتائية ومنها كانت األضحية بنحر 
الثور، وحظر استخدام نبات اهلوما الذي كان خيلق النشوة ومينحهم القوة واخللود، وشجب ما كان 

، (2)ضحية مع عصري اهلوما، وهبذا فقد وجه ضربة قوية لدين مهر..[يقومون به من خلط دماء األ
رغم كل هذه اإلجراءات اليت اختذها زرادشت للقضاء على عبادة ميثرا بني الناس، مل يكن ابستطاعة 

، نظرًا لشعبيته الكاسحة بني اآلريني مجيعا، وحب (3)الدين اجلديد القضاء هنائيا على اإلله ميثرا
وإمياهنم املطلق مبيثرا، وقفوا حائاًل أمام زردشت للقضاء هنائيًا عليه وجعل من الصعب أن الناس 

يتوارى مثل هذا اإلله العظيم، فأحلقه زردشت ابملنظومة الزردشتية مرة أخرى، وحتول ميثرا إله النور 
ومساعد يزاات( كائن مالئكي أو إله من الدرجة الثانية أو إله معاون،  -والشمس إىل )يزدان

ألهورامزدا الذي يسهر على ثبات النظام الكوين، و)اليازاات( هي كائنات ترافق اإلله أهورامزدا وتعينه 
 .(4)على حماربة الفوضى والشر الذي يسعى أهرميان لنشره يف الكون

ويف )آفستا( اآلخرية يتعاظم شأنه ويدخل يف ثنائية إيرانية التزم فيها معية آهورامزدا أصبحت 
ميثرا(،  ومع  تبجيل اإلله األعظم األول "آهورامزدا"، كإله أعلى مت إدماج  -بثنائية )آهورامزدا تعرف

                                                 
 .486-459(لقراءة النص الكامل للميثراايشت. انظر/ خليل عبد الرمحن، آفستا ، مصدر سابق، ص1)
 .17( مارتني ورمارزن، مرجع سابق، ص2)
لنور والضياء وكل شكل من أشكال النور يعد ظاهرة ورمزاً له./ فرهنك مهر، ديدي نو از ديين كهن، فلسفة اإلله العام ل(3)

 .26هـ.ش، ص1378زردشت، هتران 
 .5/1/2018. مقال منشور بتاريخ 1(مهدي بو عبيد، ميثرا املسيح الوثين بني اهلندوسية والزرادشتية، ج4)

https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D
8%AB%D8%B1%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8
A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/ 

https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/
https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/
https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/
https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/
https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/
https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/
https://mythsandgodsblog.wordpress.com/2018/01/05/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7/
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ميثرا كوسيط بني اخلري والشر، ويصبح حينها شريكًا آلهورا مزدا يف العبادة، ويف مواضع أخرى 
دة مثلي من يصبح ابناً له وروحه القدس، ويقول آهورامازدا: )أان الذي خلقته بشكل يستحق العبا

 . (1)مجيع الوجود(
ويف األفستا الكتاب الزرادشيت املقدس، هناك جمموعة من )اليشتات( تشكل جزًءا مهماً 
منه، وتعد اجلزء البارز الوحيد فيه من وجهة النظر األدبية الصرفة، ويبلغ عددها إحدى وعشرين 

األداين، توجد مثان يشتات ذات  ايشتاً)ترنيمة(، وهي متفاوتة الطول واألمهية من وجهة نظر اتريخ
. ميثل (2)أمهية كبرية، وأتيت الياشت املكرسة لإلله )ميثرا( هي األكثر إمتاعاً، واجلديرة ابإلهتمام

 امليثرا ايشت دمج آراء فيدية حمددة مع عبادة ميثرا اإلله الذي ميثل حىت اآلن امليثاق املقدس والنور.
اجلانب، وامسه يرمز للعقد واالتفاق فكان حارس  لقد احتفى مبيثرا ليكون إهلًا مرهوب

للعقود واملعاهدات، فهو احملافظ على ضمان إبرام االتفاقات، والضامن لقدسية العالقات القائمة، 
ليس فقط ابملعىن املادي لكلمة اإلتفاق، فاالتفاق ميكن أن يكون روحيًا والتزامًا بنصيه الدين، 

املثرائي من خالله ما مل يعهده سابقاً. فعرف العامل عن هذا اإلله وتفانياً يف خدمته، مثلما يلتمس 
حدودي أبكثر من لغة، ويعبد هناك حيث حيل أبوصاف خمتلفة،  -الشمسي اخلارق أعماله امليثا

ونستطيع أن نقول عنه أنه إله عابر للقارات، فهو ميثرا األسيوي اهلندي وقد حترك صوب إيران 
وميزوبواتميا األسيوية وبالد النيل اإلفريقية، أي أنه استحال إهلًا ذا نسب األسيوية وروما األوربية 

قاري متعدد، وأصبح ميثل آمال الناس الذين ينشدونه للتحول حنو األفضل، والشعور بقيمة ذاتية 
  (3)أكرب، وما حتقق يف ميثرا كان يفصح عن جالء القوة الروحية فيه

احداً، إنه إله مهيوب ولكنه ليس مطلقاً يف ذلك، والذين يف مصادر خمتلفة يربز ميثرا إهلاً و 
يتناولونه يف أحباثهم ال ينسون أهنم إزاء مستجد يف الداينة الزرادشتية إىل درجة أن تعبري )الداينة 
امليثرائية( مألوف من خالل التحول احلاصل يف مفهوم هذا اإلله الذي حتول يف الزرادشتية إىل 

لعبت ظروف خمتلفة دورها يف جعله ابملستوى الذي ُعرف أو ُصري فيها  وقد )ايزات( أي مالك، 
إهلاً، فهو إله فردي، ومن آهلة الشمس ابمتياز، وقد صار له مقام عال، ويليب دعوات املظلومني، 

                                                 
 .53، ص1دوستخواه ،آفستا، مصدر سابق، ج  ( جليل1)
 .489( مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص2)
 .678-677خليل عبد الرمحن، آفستا، ص( 3)
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، وقد (1)وأعماله خارقة، وقد استطاع جتاوز حدوده اجلغرافية  ليكتسب صفات رومانية وميزوبواتمية
 .(2)رمزدا وخصص له نشيداً طويالً يف ذكر مناقبه ومشائله كإله مشسياستجاب له آهو 

ميكننا احلديث عن ميثرا من أكثر من زاوية، حيث ميتلك ميثرا أوجه شبه عديدة مع  
)أدونيس/ مردوخ/ أوزوريس/ بوذا/ كونفوشيوس..(، وبتداخل الرموز الدينية )عشتار/ إانان/ فينوس/ 

(، فهو ميتلك القدرة على كل شيء، الشيء ومفهومه املضاد، فهو أفروديت/ دميرت/ كايل.. اخل
ميتلك احلياة واملوت، يستطيع أن يكون خمصبًا وجمداًب عند الضرورة، ورمبا كان االسم ذاته فيه ما 
جيمع بني النقيضني من انحية البداية  كأصل كوين، أنثوي وأمومي، وليكون االسم نفسه أقرب إىل 

غم طابعه الذكوري ليربز أقوى، وهذا اجلمع بني النقيضني ميكن اعتباره عالمة األمومي واألنثوي ر 
 .(3)مائزة يف األمساء ذات الصيت يف التاريخ القدمي

 

 :ياشت -حتليل نص امليثرا-ب  
من خالل قراءة امليثرا ايشت يتضح الدور الفعلي الذي من أجله خلق الرب احلكيم، اإلله 

آهورامزدا:]عندما خلقت ميثرا ذي املراعي الفسيحة, جعلته جديراً ابلتبجيل والتوقري ميثرا، فيقول 
ايشت، مث يبدأ ابهتمام يف إيضاح سبب  –بقدر ما استحق اان نفسي كذلك[، هكذا يبدأ امليثرا 

قة املكانة اليت يتمتع هبا ميثرا، فهو مستحق للتبجيل والتوقري لكن ليس حبقه اخلاص، بل ابلقوة اخلال
وبنعمة الرب احلكيم آهورامزدا عليه، وقد أكد كثري من العلماء أن هذا اجلزء االفتتاحي للياشت 
األصلي كان قد أضافه الزرادشتيون التقليديون للياشت األصلي عندما اختذوا ميثرا جمددا إهلاً هلم، 

 .(4)وأن ميثرا نفسه كان هو اخلالق
يثرائية الرومانية. كما يف بداية امليثرا ايشت يصطدم يف داينة ميثرا األصلية، وأيضًا يف امل 

القارئ ابألمر الصارم الصادر للعابد أال ينقض عهدًا أبداً، فميثرا ذاته هنا ليس فقط يعىن اإلله 
الذي جيب توقريه كما يبجل الرب احلكيم، لكنه حيمل معىن امليثاق املهيب الذي يتم عقده بني 

                                                 
 .97( كارزان عباس، مرجع سابق، ص1)
   400 – 398مرسيا إلياد، اتريخ املعتقدات واألفكار الدينية، ت: عبد اهلادي عباس، دار دمشق، ص( 2)
 .307-306الرمحن، آفستا، ص( خليل عبد 3)
 .123(ر.س. زينهري، مرجع سابق، ص4)
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قطع الشعري األول يف البداية ذاهتا ليخربان عن نظرة الزرادشتية إنسان وإنسان، وهكذا يبدأ امل
الشاملة للعالقة بني الرب احلكيم وميثرا، فالرب احلكيم هو اخلالق الوحيد، لكنه خلق ميثرا مساوايً 

، ويف مكان آخر يف الگاات يتم احلديث عن أنه الرب احلكيم أو أنه (1)لنفسه، كما أن ميثرا هو ابنه
  -:(2)جديد، ميكن وضع فقرات امليثراايشت يف نقاط حمددة خملوق من

 (:يستفتح الياشت بتقرير الرب األعلى أهورامزدا بعبادة ميثرا وتبجيله1الفقرة) -1
 (: يشري إىل قدسية املواثيق3-2الفقرات) -1
 (: يَِعد العابد أن يعبد ميثرا6-4الفقرات)-2
 مسلحون، ويبدو ميثرا هنا كإله للحرب.(: الرب ميثرا يعبده سائقوا عرابت 11-7الفقرات)-3
 (: يتقدم ميثرا الظافر من الشرق إىل الغرب بسرعة يسبق فيها الشمس16-12الفقرات)-4
(: شجاعة الرب ميثرا يف احلرب وعقوبته القاسية للذين يكذبون عليه ابنتهاك 27-17الفقرات)-5

 اتفاقياهتم
 على أتباع الصدق(: ميثرا يوزع النصر واالزدهار 34-28الفقرات)-6
(: إن ميثرا هو الرب األمسى للحشود واجملند للجيوش, واملعاقب الرهيب 43-35الفقرات)-7

 للذين جيرؤون على نقض مواثيقهم, وهو الرب الذي يظهر نفسه خبنق قاتل
(: ميثرا هو الذي ال ميكن خداعه ألنه السيد لعشرة آالف رقيب والذي 46-44الفقرات)-8

 لها والذي ال ميكن غشهمقره األرض أبكم
 (: ميثرا املنتقم الرهيب اثنية48-47الفقرات)-9

(: بىن الرب احلكيم واملعطى السرمدي بوفرة، لنفسه منزاًل منه يستطيع 52-49الفقرات)-10
 معاينة العامل الفسيح أبسره

 اآلهلة األخرى(: شكوى ميثرا األوىل إىل الرب احلكيم أبنه ال يُعبد كما تعبد 60-53الفقرات)-11

                                                 
 . 17:  16ايشت ( 1)
 .126-124ر. س. زينهري، مرجع سابق، ص( 2)

I.Gershevich , the Aoestan Hymn to Mithra ,p45- 
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(: يبدو ميثر كإله مزود شامل حيث تتدفق األهنار من خالله وتنمو 66-61الفقرات)-12
النبااتت, إنه مانح القطعان واألسراب والقوة واألبناء واحلياة نفسها، هو الذي يف روحه 

 تعهد كبري وقوي للدين
ل بيضاء ومرصوفًا بدين (: عربة ميثرا الرب الغاضب جدًا اليت جترها خيو 72-67الفقرات)-13

 عبدة مزدا ويتقدمه فرياثراغنا على شكل خنزير يسحق كل معارضيه 
(: استغاثة ميثرا الثانية ابلرب احلكيم، وليست شكوى يف هذه املرة، بل مطلباً 73-87)-14

هبيجًا يعرف أنه لن يرفض، ويهتف أتباع الصدق ابسم ميثرا ليبيد أعدائهم، وكحكام 
 ، ويهدؤونه ابألضحية وإراقة اخلمرللفقراء والبقرة

(: يُعبد ميثرا بعد أن جعله الرب احلكيم يف هذه املكانة، ويتلقى هذا 94-88الفقرات)-15
 الشكل اجلديد للدين ختم املوافقة من الرب احلكيم وصاحب الفيوض السرمدية.

رض ليالً، (: جيوب اإلله ميثرا، برفقة مساعديه  )سراوشا، ورشنو( األ101-96الفقرات)-16
وجيربون الروح املخربة وآيشما)العنف/احلنق(، وكل آهلة الديفاس واألكاذيب على الفرار، 

 ويلتمس العابد ويصلي حىت ال يدخل يف طريق ميثرا الغاضب جداً 
 (: يعني الرب احلكيم مثرا حامياً ومشرفاً على سائر العامل املادي 103-102الفقرات)-17
تشف مثرا بنجاح ويعاقب الذين ينقضون مواثيقهم ألنه يكره (: يك111-104الفقرات)-18

الكذب وهلذا السبب فهو خري للغاية, وهو مطعم على إغناء املخلصني وأن يسلم أعداءهم 
 (1)إىل املوت والدمار الذين يقدمون له أضحيات غري موائمة

 (: يتم إابدة الذين يقدمون أضحيات مسرفة114-112الفقرات)-19
 (: يعدد أنواع خمتلفة من امليثاق، وتعهد ميثرا مبقاومة الروح املخربة118-115الفقرات)-20
 (: يعلن الرب احلكيم الطقس الذي يرتتب أن تتم عبادة مثرا وفقاً له122-119الفقرات)-21
(: يصلي الرب احلكيم مزدا، ملثرا صاحب اجملد واخللود، يف السماء ويف 124-123الفقرات)-22

 بيت األغنية

                                                 
 تتوافق هذه الفكرة متاًما مع فكرة االيزيدية عن طاووس ملك الذي هو ابألساس ميثرا.)الباحثة(. ( 1)
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(: ينطلق مثرا من بيت األغنية يف عربته اجلميلة اليت جترها أربعة جياد 135-125لفقرات)ا-23
األكثر استقامة, أي الشبه لدين عبدة مزدا, كما ترافقه  chistaبيضاء ويرافقه الشيستا 

"النار املتوهجة اليت هي احلظ القوي للملوك"، ووصف ألسلحته وهزمية الروح املخربة 
 أخرى من أجل أن ال يضرب ميثرا العابد يف حالة سخطه وأتباعها، وصالة

 (: عربته الذهبية ذات العجلة الواحدة136الفقرة) -24
(: ميثرا يؤيد اإلنسان املؤمن احلق الذي هو )كلمة جمسدة(، والذي 139-133الفقرات)-25

ميارس الطقس بشكل صحيح، ويبدي استياؤه من اإلنسان الذي ال يؤمن بصورة صحيحة، 
نه لن يكون كلمة جمسدة وال اتبعًا للصدق، والذي ال يفوز ابستحسان الرب احلكيم أل

ومعطى الفيوض السرمدية، أو ابستحسان ميثرا على الرغم من أنه ميارس الطقس بشكل 
 صحيح

(: يُعبد ميثرا كفاضل وكسائق عربة قوي، وألنه الرحيم الذي ال ميكن 141-140الفقرات)-26
 خداعه

 (: يُعبد ميثرا كالنور الذي يضيء العامل أبسره144-142الفقرات)-27
(: نعبد بنبات الربسوم كال من ميثرا وآهورا، السيدين املمجدين واخلاليني من 145الفقرة)-28

 الفساد إىل األبد، ونعبد النجوم والقمر والشمس، ونعبد ميثرا رب مجيع األراضي.
 ل الزرادشتية:ميثرا الشريك اإلهلي الفيدي قب -ج

لقد كان ميثرا ودائما من أبرز اآلهلة اهلندوآرية، وحظى مبكانة كبرية يف امليثولوجيا الفيدية 
، وكثريا ما (1)واآلفستية، وكانت عبادته قامسًا مشرتكًا مع خمتلف أشكال العبادات اآلرية األخرى

( اإلله األعظم للقبائل Varunaكان يظهر ميثرا يف تكوينات إهلية ثنائية مع اإلله )فاروان 
اهلندوآرية، الذي تصوره األساطري الفيدية كإله عنيف جدا جيب أن يتفادى البشر إاثرة غضبه، وهو 

شكال )ميثرا وفاروان( معاً وقد (، Kshatriyaما جيعله اإلله املفضل لطبقة احملاربني )كشاتراي 
ني رمحة وحمبة ميثرا وسعيه الدائم لنشر مفاهيم مفهوما متوازانً بني قدرة )فاروان( املطلقة والعنيفة، وب

الصداقة واحلب واخلري بني البشر، وارتبط ميثرا ابإلله)سوم( امللقب يف الريگفيدا بسيد القوانني، 

                                                 
(1)Franz Cumont, The Mysteries of Mithra, 2rd rev, Chicago 1956,, p.1. 
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ولعل هذا ما جعل ضمن مهامه حفظ العقود ومحاية اإلتفاقات والعهود، إال أنه ومع تقادم الوقت 
 التضاؤل، ومل يبق له من مفاهيمه الكثرية إال مفهوم الصداقة، أخذت مكانته بني اآلهلة الفيدية يف

وصار امسه يف السنسكريتية القدمية يعين )الصديق احملب(، ومت تعويض مكانته ابإلله )فيشنو 
Vishnu(1)( الذي ورث معظم مفاهيمه ورموزه . 

يشكالن مع بعضهما ارتبط ميثرا وفاروان يف الريگفيدا ارتباطًا وثيقًا وإبحكام حبيث كاان 
فاروان(، وبشكل مماثل ارتبط ميثرا مع آهورامزدا يف )ميثرا ايشت(، –البعض مركباً ثنائياً إهلياً هو )ميثرا

، وهنا ميكن (3)ميثرا( –، وأحياانً أييت ابلرتتيب العكسي )آهورا(2)آهورا(–فكورن مركباً ثنائياً هو )مثرا
دعوة زرادشت، وأن هذا الرب كان يشبه إىل حد بعيد القول أن )آهورا( الرب كان موجودًا قبل 

فاروان يف التقاليد اهلندية، ويبدو )ميثرا( قامسًا مشرتكًا حاضرًا دائما مع األرابب العليا، وفيما 
بعداحتل ميثرا املكان الثاين بعد اإلله األعظم واألفضل من مجيع اآلهلة )آهورا( بدون منازع، 

مزدا( أي الرب احلكيم واإلله احلقيقي –ى وبتحويله إىل )آهوراوبتخصيص زرادشت آلهورا األمس
الواحد، فسيكون طبيعياً ابلنسبة ألهورا القدمي أن يفقد الساحة لصاحل زميله احلميم )ميثرا(، ولداينة 
ترتكز بشكل رئيسي حول هذا اإلله لتتطور، وعندئذ ميثل امليثرا ايشت دمج آراء فيدية حمددة مع 

إلله الذي ميثل حىت اآلن امليثاق املقدس والنور، وهكذا مل يتم فقط زايدة حميط ميثرا عبادة ميثرا ا
إبدراج فرياثراغنا )نسخة غري خمفية جداً عن إندار( بل امتألت شخصيته بصفات عسكرية، مل تكن 

 .(4)له حىت ظهرت يف امليثرا ايشت
                                                 

قات الطيبة بني )ميثرا وحورس( وميثالن مفاهيم احلب املطلق والعال(يقارن املختصون ابألساطري القدمية، بني اإلهلني 1)
. 1اإلرادة القوية./ مهدي بو عبيد، ميثرا املسيح الوثين بني اهلندوسية والزرادشتية، جالبشر، وميثل )فيشنو وسيث( 

 .5/1/2018مقال منشور بتاريخ 
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الرب الواحد احلقيقي الذي يظهر )آهورا مزدا( لدى زرادشت يف كل مكان يف ترانيمه، فهو 
يظهر نفسه له عن طريق العقل السليم، ويظهر يف ترنيمة الفصول السبعة، يظهر مدى التشابه بينه 
وبني )فاروان الفيداوي(، ويظهر أهورامزدا وكأنه النظري اإليراين له، أو هو مزيج من رب زرادشت 

 . (1)ل حملهمزدا ليح –وآهورا القدمي الذي مت تصميم رب زردشت آهورا 
. وجاء يف (3)والشمس هي عينيه .(2)يوصف فاروان يف الريگفيدا أبنه طريق واسع للشمس

مزدا، وجاء  –وصف الشمس وضوء النهار يف ترنيمة الفصول السبعة أبهنما الشكل املتطور لـ آهورا 
ني الربني أن فاروان . فيبدو واضحاً متاماً من هذه املقارنة ب(4)يف اليسنا األخرية أن الشمس هي عينيه

مزدا يف ترنيمة الفصول السبعة مها املشتقات اهلندية واإليرانية لرب واحد ،  –الريگفيدا، وآهورا 
فكالمها مرتبطان مع الصدق )آشا/ رات(، ومع امللكوت، ومع املياه، وأخريًا مع النور والشمس، 

 –ركب أحادي املثىن أي )ميرتا وكالمها متصالن إبحكام مع ميثرا حبيث إن االمسني مرتبطان مب
ميثرا يف إيران(، ولذلك إذا كانت ترنيمة الفصول السبعة  –آهورا أو آهورا  –فاروان يف اهلند، وميثرا 

متثل عودة جزئية إىل الداينة القدمي، ويتطابق فيها آهورا مع فاروان الفيدي تقريباً، فيمكن التوقع 
 .(5)ميثرا –بوجود أثرا ما لشريك فاروان أي ميرتا 

  :دخول ميثرا إىل الزردشتية وإعادة احتاده مع آهورا مزدا -د

انقسم الباحثون حول موقف زردشت من الرب ميثرا، فبينما أشار بعضهم إىل موقف 
عدائي وكراهية محلها زرادشت جتاه اإلله ميثرا، ويف هذا يشري األستاذ )دوشسني غوللمني 

Duchesne Guillemen)(6)  أن ميثرا بقى طوياًل اخلصم الكبري ملزدا. بينما يف الطبعة
يقدم مجيع ادعاءات حب  (7)(Gershevitchاملمتازة لياشت ميثرا واليت نشرها )غريشفتش 

زرادشت مليثرا، وأنه رمبا قد شعر بوخز الندم واألسف إزاء اإلقصاء احملتوم الذي حدث مليثرا من 
ود أدلة ترجيحية لرأي مقابل رأي فالقائل أن صمت زردشت الداينة الزرادشتية، ومع عدم وج

                                                 
 . 3:  41ايسنا ( 1)
 .1:  87:  7. / 87:  24:  1ريگفيدا (2)
  .6:  50:  1(ريگفيدا 3)
 .13:  7. /  13:  3. / 11:  1ايسنا ( 4)
 .75-74ر.س. زينهري، مرجع سابق، ص( 5)

(6 ) J.Duchesme- Guillemin , Ormazd et Ahriman ,p15. 
(7)  I.Gershevich , the Aoestan Hymn to Mithra ,p49. 
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خبصوصه كان متعمدًا وعدائيًا وعاطفياً، يقابله الرأي اآلخر أن زرادشت استثىن ميثرا من نظامه 
، ويبقى تقدمي رأيني متعارضني لنفس املوضوع أمراً واقعاً مل حيسمه ترجيح رأي على (1)بقلب مثقل

كافية يف االجتاهني فال يوجد دليل خبصوص عما كان يفكر به الرسول حول اآلخر لعدم وجود أدلة  
 .(2)ميثرا

كلمة )ميثرا( تعين يف األصل )اتفاقية(، كما أن رب كتاب اآلفستا األخري مثرا ما زال رب 
)االتفاقية( بشكل رئيسي لذا سيبدو غريبًا حلد ما، إذا ما استخدم زردشت هذه الكلمة ابلفعل 

إذا كان عداءه عداًء مرضيًا كما أكد بعض الباحثني.  لكن يبدو ( 3)صلي )اتفاقية(مبعناها األ
التفسري األكثر اقناعًا لصمت زردشت حول موضوع ميثرا أبنه مل يكن ممكنًا وجود خالق شريك 
مع الرب احلكيم، وذلك يف إصالحه اجلذري للداينة القدمية والذي اشتمل على وضع آهورا مزدا 

بدعاً وحافظاً جلميع الكائنات املادية والروحية وقد ترتب على ذلك أن تالشى ميثرا أمام رابً أمسى م
مزدا الذي غدا الرب الواحد احلقيقي، هناك نظرية أخرى متسك هبا بعض  –الرب احلكيم آهورا 

 أعظم علماء الزرادشتية، وتشري إىل متاهي ميثرا مع روح القدس اليت خيلق الرب احلكيم من خالهلا
 .(4)ويتطابق معها يف الزرادشتية املتأخرة

وهكذا فإن اإلله العظيم )ميثرا( الذي مت إقصاءه لزمن طويل من احلظرية الزردشتية مت 
الرتحيب بعودته إبخالص إىل الداينة اليت ال تعبد ابألضحية والنار فقط بل أيضًا ابلصيغة اليت 

وااًل طيبة/ أعمااًل خرية(( وبعدما فرض الرب ظهرت يف ترنيمة الفصول السبعة ))أفكار صاحلة/ أق
احلكيم منط العبادة واألضحية اليت توجب تقدميها إىل ميثرا الذي كان قد رفعه إىل منزلة مساوية 
ملنزلته، حىت كان هو نفسه يبعد ميثرا ويؤدي له الصالة "بيدين مرفوعتني إىل اخللود يف بيت 

اليت علقها على العبادة املشرتكة، وهكذا فإن ميثرا الذي كان  وذلك يظهر األمهية الكبرية( 5)األغنية"
منزله على األرض والذي صنع له الرب احلكيم واملعطي للفيوض السرمدية منزاًل أخر فوق جبل 
)هراء(، مت األن توقريه من قبل اإلله االمسي يف اجلنة، وأرسل هنالك جمددًا يف عربته الرائعة اليت 
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اء خالدة ربيت يف النعيم وحوافرها األمامية ملبسة ابلذهب، وحوافرها كانت جترها خيول بيض
 .(1)اخللفية ملبسة ابلفضة

احتل ميثرا مكانه الصحيح جمدداً إىل جانب آهورا اإلله األعظم واألفضل بني اآلهلة، ودخل 
، بل أيضا يف منظومة زرادشت املصلحة، مل متثل عبادة ميثرا فقط عودة للعبادة القدمية آلهلة آهورا

عاد معها بعض اعمال العنف املرتبطة بعبادة الديفا، ومت تقدمي ميثرا وآهورامزدا ابلشكل القدمي 
الذي كان اإليرانيون القدماء قد استخدموه لتأكد على اختاذهم الوثيق، بل أحل أيضاً على احلقيقة 

النور أيضًا ألهنما  أن كل واحد من الدينني مل يشارك فقط يف يف طبيعة الصدق، بل يف طبيعة
متحدان األن معاً مع الشمس والقمر والنجوم: )إننا نعبد بواسطة نبات الربسوم كل من ميثرا وآهورا 
السيدان املمجدان لصدق مستثىن من الفساد: )وحنن نعبد( النجوم والقمر والشمس.. ونعبد ميثرا 

 ( 2) سيد مجيع األراضي(
زء من اتريخ ديين الصنع، فقد أظهرت متكن زرادشت لذلك ميكن عد )امليثراايشت( أبهنا ج

من سحق العبادة القدمية آلهورا وميثرا، وبعد ما ابت زرادشت حتت محاية امللك وشتاسب حىت 
أعلن حرابً صرحية على آهلة الديفا وعلى متعبديها، فسعى بعضهم وهم يف حالة دفاع عن النفس 

لك عن طريق إسقاط األمساء الديفية اخلاصة آبهلتهم إىل إقامة عالقات ودية مع عباد اآلهورا، وذ
مثل )اندرا/ ساروفا( وإن مل يسقطوا وظائفهم اليت مخنوا أهنا استمرت يف شخص كامل هو )ميثرا( 
الذي أغنوه بعمل حريب، ودفعوا إليه آبهلة اثنوية مثل )فرياثراغنا( وهو صورة خمفية من إندرا، وعدته 

، وبعد سقوط مملكة )وشتاسب( ووقوع الزرادشتية حتت نفوذ )اجملوس(، الزرادشتية األولية شيطاانً 
أصبح )ميثرا( من جديد الشريك املبجل آلهورامزدا)كما كان قدميا شريك آهورا القدمي(، ومل يعد 
ميثرا اإلله األعظم واألفضل بني آهلة اإليرانيني فحسب، بل أصبح الرب احلكيم اخلالد، املوجود 

 .      (3)شأ منه مجيع الكائنات األخرى، والرب الذي أظهر ذاته إىل النيب زرادشتبذاته، والذي تن
إن الصورة املقدمة مليثرا يف أغلب فقرات امليثراايشت، تشري إىل أنه ابلدرجة األوىل، هو 
اإلله حامي اإلتفاق والوصي على تنفيذه، والذي ينتقم بشكل أساسي من منتهكي امليثاق أي 

يفا وأتباع الكذب، وسيبدو كما لو كان العقاب اإلهلي، قد يطغى أحياانً على العدالة عباد آهلة الد
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مزدا، وأصبح  يساعد الذين  -السماوية، وذلك ألن ميثرا مت قبوله يف املدار الذي يوجهه آهورا
يؤدون الطقوس الدينية بشكل صحيح وبتوقري، لكنه يهاجم حىت الذين يؤدوهنا بشكل صحيح، 

ل ومن دون الرتتيبات الصحيحة، يقول الرب احلكيم:]الويل لإلنسان احلاكم.. الذي يقف إمنا إبمها
له كاهن ليس اتبعًا للصدق، وليست لديه أية خربة، وليس كلمة جمسدة، يقف خلف الرسوم 
وينشره بشكل كامل ويؤدي أضحية طويلة، فإنسان كهذا ال يرضي الرب احلكيم وال املعطي للفيوض 

ميثرا أيضًا ذي املراعي الفسيحة، ألنه يفكر ابستخفاف الرب احلكيم وابملعطي  السرمدية وال
       (1)للفيوض السرمدية ومبيثرا وابلقانون وبراشنو وابلعدالة اليت تعد ابإلزدهار والتكاثر يف العامل املادي[

ويف العالمات ال يدخل ميثرا يف التسبيح اإلهلي فقط بل أنه يشاطر اإلله املعبود يف مزاايه، 
، ويبدأ ميثرا الذي يظهر كحام للعقود واالتفاقات، ابلتشبه (2)الفارقة المسه، كأنه حيل حمل اإلله

ابإلله األول، رغم أن األول يكون هو احملور ويكون التقليد جمااًل مناسباً فاعاًل إلظهار الكثري من 
مل يكن موجودًا يف يوم ما، كما هو  البدع إىل درجة تراجع القيمة االعتبارية لألول، كما لو أنه

املقروء يف ميثرا وحوله، واألمثلة التارخيية كثرية هبذا الصدد، فكلما أخذ زيوس مكان أبيه كرونوس 
، فهل هذا ما حدث مع ميثرا الزرادشيت رمبا تنازل (3)الذي كان بدوره قد أخذ مكان أبيه أورانوس 

مليثرا وأانهيتا. فهل ينطبق املثال هنا خصوصًا وأن ميثرا  له آهورمزدا مبرور الزمان عن مركز الضياء
يظهر بصورة املفدي أو الفادي البشري، املكتفي بذاته واملضحي هبا رغم نزوعه إىل اخللود، وقد 
حتقق له ذلك ولكنه كان مقداماً، متفرداً، وآهورا مزدا مل يتخل له عن منصبه بقدر ما رفع من قيمته 

إلله، وهو الذي يصلي لآلهلة ابملقابل، وما ميكن أن يسمى ابلتحريف أو أبن جعله يف مرتبة ا
التصحيف للعقيدة الزرادشتية أمر تتعرض له العقائد، حيث ال عقيدة إال وتتعرض لتغريات وواجهت 

 (4)مستجدات تكون قابلة لتلقي املؤثرات

 ترسيم اإلله )هوما( كاهنًا لإلله ميثرا:-هـ
قدم األضحية حسب الصيغة الصحيحة وبقلب خاشع، أبنه يصف الكاهن نفسه الذي ي 

)كلمة جمسدة لرسالة السماء(، لذلك عد )هوما( هو الكاهن والضحية واألضحية والقرابن املقدس، 
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وعد )سرواشا( هو الوسيط السماوي لرسالة الرب إىل اإلنسان، ولرسالة الرب يف الطقوس الدينية 
ابلها استجابة من اإلنسان، وتعين يف اآلفستا:)ثناء خالص املتفوهة بشكل صحيح، ورسالة الرب تق

، كان )سراوشا( هو استماع اإلنسان لآلفستا، وإصغاء الرب لرد (1)يزدان( -للرب أو األرابب
اإلنسان وقبوله، ويف امليثراايشت يقوم ميثرا بدور سراوشا يف الطقوس الدينية، حيث يقدم )هوما( 

ن املرتبة الثانية إىل جانب الرب احلكيم آهورامزدا، كما يفعل التضحية له، وهو الذي حيتل األ
سراوشا يف الرتانيم فهو يؤدي مهام كل من الروح القدس، وسراوشا يف الرتانيم، وعالوة على ذلك، 
ففي قبوله ضمن آهلة الداينة الزردشتية الشائعة تظهر يف شخصيته بعض العناصر الديفية اليت كانت 

اخله، ذلك أنه يظهر ابلصورة ونقيضها، فهو الرحيم والقاسي بذات الوقت، قد أقحمت أنفسها د
الذي يعفو والذي يعاقب أيضاً، فهو ليس سائق العربة القوي واجلبار والذي ال ميكن خداعة 

 .    (2)فحسب بل هو الصاحل والرحيم أيضاً 
الدعوة إىل هذا اإلله مل يكن التوسل إىل ميثرا كافيًا يف حد ذاته بل كان يتوجب توجيه 

الذي تصفه (3)العظيم للمشاركة يف الطقس الديين الرئيسي لعبدة مزدا، فتم ترسيم )هوما املتوقد(
اآلفستا ابإلله الوسيم واجلليل واملعايف، وصاحب العيون الذهبية، جيله على أعلى أعايل )هراييت( 

ميثرا(، الطاهر مع الطاهر )برسوم  فهو الطاهر )الذي يوقر( 4)( Hakairgaالذي امسه )هوكايراي 
Barsom)(5)وقد رمسه )الرب احلكيم الذي يلتزم ابلصدق  ،(6)، طهارة نظافة وطهارة كالم 

Ashavam كاهنًا مستعدًا للتضحية، و مدواًي بصوت جبار يف النشيد، وبلغ صوته األنوار )
  (7)ة األقاليم السبعةالسماوية وككاهن للرب احلكيم، احمليط هبذه الدنيا أبكملها، لكاف

ُعد طقس )اهلوما( مبثابة العمل الطقوسي بال منازع لعبدة مزدا، ويف هذا الطقس الرئيسي 
كان جيري طلب ميثرا من أجل املشاركة، وال يستبعد أنه كان يتم تقدمي أضحيات مشاهبة ملا كان 
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حق يف امليثرا ايشت تغريات يقدم إىل )ميثرا( قبل قبوله بني آهلة الزرادشتني، وقد ظهر يف وقت ال
طقسية واختالف يف الطقوس بينهما، وكان الطقس املقدم إىل ميثرا هو يتم فيه التضحية إبلقاء 

، خنلص إىل أنه قد مت قبول ميثرا على قدم املساواة مع الرب احلكيم،ومت (1)سيقان نبات اهلوما يف النار
وما( هذه األضحية اليت كانت على حد سواء استدعاؤه للمشاركة يف األضحية والقرابن املقدس )ه

 .  (2)زردشتية ومزديه

   

 :ا"يد"أردوي ورا آناه تبجيل آهورامزدا  للربة  :ثالثًا

لقد  مت تكريس الياشت اخلامس إلهلة املاء واخلصب اردفيورا اانههيدا، و)اردوي( تعين 
القوية، وإن كانت تشري أكثر إىل انتمائها حرفياً الرطيب، ويرافقها دائماً لقب )آسورا( وتعين حرفياً 

اإلهلي حيث كانت تقع ضمن آهلة)آسورا/ الديفا فيما قبل زردشت(، والنشيد الطويل الذي يعين 
هبا يتضمن ثالثة أقسام:األول منه خطايب يتضمن نداء اآلهلة نفسها، والثاين روائي يسع للحديث 

قدموا هلا القرابني وطلبوا الثواب جزءاً لذلك، والثالت عن األبطال القدماء الذين صلوا هلذه اآلهلة و 
  (3)مطليب حيث يذكر فيه مطالب الذين يسألون العون منها مع الصالة والقرابني

تذكر امليثولوجيا االيرانية أن اآلهلة سألوا كربى اإلهلات عن هويتها، ومن أين جاءت، 
فأجابت )أان ولدت يف املاء، داخل احمليط، وأان اليت خلقت والد هذا العامل(، ويف ايران تسمى 

(الذي Ardvisura  Amahitaآانهيتا إبهلة املاء، آانهيتا لقب دائم لإلهلة)اردوفيورا اانهيدا 
يعين حرفيًا )الطاهرة(، واانهيتا هي مالك اخلصب والنماء واملياه وهي مثل سور حتيط بكل أتباع 
آهورامزدا وحترسهم كراع حيرس قطيعه، وهلا ألف حوض وألف قناة ختصب األرض هبا، وهي اليت 
 تطهر نطف الرجال، وأرحام النساء من أجل الوالدة، وجتسد املياه السماوية، وهي امرأة شابه
مجيلة، بيدها أعنه أربعة هي:)الريح/ السحاب/ املطر/ الندى(، مل متتاز اانهيتا بشيء عن آهلة 
البابليني )عشتار(، وهي تقابل أفروديت اليواننية )إهلة احلب واجلمال( وفينوس )فنريا( الرومانية، 

وجاء األمر مباشراً وحيث يتغزل الياشت اخلامس ابإلهلة البديعية احلسن اانهيتا مركز مياه العامل، 
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بعبادهتا]اعبدوا اردوي القوية والطاهرة فهي مكثرة القطيع، التقية، مكثرة امللك، البارة، الكثرة الثورة 
 ، (1)الصاحلة[

وألن آانهيتا هي إهلة املاء والرطوبة فهي تشري أيضاً إىل األرض املخصبة املقدسة، اليت تكون 
ها ملا كانت مثة حياة، ويف الرتبة الرطبة مبدأ مزاوجة احلياة، قادرة على العطاء، ماحنة للخري، ولوال

هذا ما جيعلنا نشري إىل داللة األم الكربى أم احلياة اليت بفضل املاء واألرض متنح احلياة جلميع 
، (2)الكائنات، ولعل هذا ما جعل  الرب احلكيم آهورامزدا يتوجه إىل الربة آانهيتا ابلتوسل والتبجيل

، لقواها اليت متلكها، وخلطورهتا يف سورة غضبها املباغت، وكان توخي (3)دم إليها القرابنيحىت أنه يق
احلذر منها حلفظ النظام، وجلعل أرضية العقيدة أكثر ثباات، ومل يكن آهورامزدا وحده من توسل 

ء لقواها آبانهيتا، فقد قام اإلله آنو السومري بنفس األمر مع عشتار، حيث رفعها إىل منزلته اسرتضا
وتشري آانهيتا ابألصل إىل األرض، إىل الظاهر منها والباطن فيها، فإن آهورامزدا يف  (4)النافذة

خماطبته هلا وكأنه يتوسلها ال يعين أنه حمكوم هبا، بل له السيادة املطلقة على الكائنات املرعبة واخلطرة 
يه ألنه ال يهبط إىل األسفل إال عند فيها، كان يريد أن يضفي عليها إحدى صفاته العليا، لرتتفع إل

الضرورة، ووحدها الربة آانهيتا ستكون قادرة على مده أبسباب القوة وسرعة اإلحاطة ابخلصوم حملق 
 .(5)شرورهم

لكن املتبع آلهلة الدايانت القدمية جيد إن اانهيتا مل تكن ابألساس إهلة إيرانية، وإمنا كانت 
آلهلة اليت أعيد دخوهلا إىل الزرادشتية، ولعلها هي ربة جيحون إهلة هندية قدمية، وضمن جمموعة ا

وسيحون، وقد عبدها أردشري الثاين، وكانت معروفة هلريدوت الذي دائما ما يذكرها مع اإلله 
، وانتشرت عبادهتا يف سائر أحناء آسيا الصغرى يف أعقاب اجملوس املهاجرين، ورمبا يف أعقاب (6)ميثرا

 .(7)املنشقيني

                                                 
 .76ماري بويس، مرجع سابق، ص( 1)
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ايشت بعملية ذوابن  -احتل ميثرا موقعه اثنية ُبانب الرب احلكيم آهورامزدا يف امليثراوكما 
بطيئة، كان الباب قد انفتح أمام اآلهلة القدمية لتتبوأ مكاانً يف الزرادشتية، بنظرة عامة على الياشوت 

قاطع  اليت غالباً ما اختذت شكل احلديث بني الرب احلكيم وزردشت، فقد صدرت األوامر بشكل
الذي مل يكن قد اعرتف خالل حياته سوى ابإلله احلكيم آهورامزدا كحالف ومعني  -لزرادشت

أن يعبد جمموعة منوعة من األرابب والرابت، كان قد فضل أن  -للكون وكرب كلي القدرة واملعرفة
 .(1)يتجاهل وجودهم كله

بعبادة آانهيتا الرطبة إن املتتبع لليشوت سيجد أن آهورامزدا قد أصدر  لزرادشت أوامره 
القوية الطاهرة وسيدة األهنار، اليت روى الرب احلكيم بنفسه صفاهتا اجلديرة ابالحرتام، وليس هذا 
فحسب بل إن الرب نفسه قد عبدها، واتق إىل نبل مساعداهتا، فيقول هلا: ]امنحيين هذا النجاح 

روشاسا آبرات)احلقيقية( وابستمرار دلليه أيتها الطيبة القويةأردوي سورا اانهيدا..ليؤمن زرادشت بن اب
وكانت الربة كرمية (. 2)وعلميه:التفكري وفق اإلميان، النطق وفق اإلميان، العمل وفق اإلميان[

الستجابتها لتضرعه، ولتمكن خالق السموات واألرض من إقناع الرسول ابختيار إرادة آهورامزدا 
القرابني إبخالص، ومقياس األضحية عندها)مائة السماوية، إن الربة حتقق طلب من يقدم هلا 

. (3)حصان وألف ثور وعشرة أالف رأس من الغنم(،وهو مقياس اندراً ما عده الزرادشتيون معتدالً 
كرماشاه يقع معبد آانهيتا الفخم ويعود للقرن الثالث ق.م، وهو مصنوع من -ويف طريق مهدان

 (4)ل سلمي رائعالصخر والطني املغطى بصخور كبرية ومصفوفة بشك

 

 :إعادة عبادة الكواكب والنجوم :رابعًا

عبد اآلريون القدماء قبل زردشت، الكواكب والنجوم وقدسوها، وظهر هذا االعتقاد يف 
عبادات وآداب وطقوس االيزيديني، وعند امللوك البيشداديني الذين مسوا إهلهم ابسم )يزدان(، وظهر 

                                                 
 10احلصان املعبود اهلندوآري القدمي/ -لدرفاسب 9للنجمة سريوس/  8للقمر/  7للشمس/  6آلانهيتا/  5(اليشوت:1)

 لفراتركنا. 14أرواح األجداد/-للفرافاشي 13لرشنو/  12لإلله سرواش/  11مليثرا/ 
 .415./ خليل عبد الرمحن، آفستا، ص18:  5ايشت ( 2)
 .172ر. س. زيهنري، مرجع سابق، ص./ 19: 5(ايشت 3)
، معبد أانهيتا، صحيفة تيبان ،  م./ سيد مرتضى حممدي21م وارتفاعه حنو 155(يتميز بوجود سالمل على الطرفني بطول 4)

https://arabic.tebyan.net/index.aspx?pid=184148 

https://arabic.tebyan.net/index.aspx?pid=184148
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يف شاهنامته أن امللوك ( 1)م وتقديسها، وذكر الفردوسيلديهم أيضا أتثرا كبريا بعبادة النجو 
البيشداديني والكيانيني كانت رسائلهم تبدأ بعبارة )بنام يزدان وخداوند بزرگ( وتعين)ابسم هللا اإلله 
األعظم(، وقد دوهنا )نوذر بن ِمنوچهر( أحد ملوك البيشداديني وهو جد رستم وفيها كانوا يدعون 

وحبسب ما أورد حممد معني يف)كليات شاهان(، وما ذكره الفردوسي يف هللا أبنه رب النجوم، 
شاهنامته أن عبادة )يزدان( كانت قائمة من قبل ظهور الزردشتية، واملقصود هبا عبادة اإلله األعظم 

. ويف ختام حبثه الذي كتبه حتت عنوان )أتثري املزديسنية والتعصب القومي( أشار (2)وليس املالئكة
رانيني قبل ظهور زردشت مل يكونوا يعتقدون يف إله واحد مستقل وهذا ما يظهر يف إىل أن اإلي

. وقد شهد الكتاب املقدس أن املبشرين املاگيني الكورد كانوا ملمني (3)شاهنامة الفردوسي بوضوح
بعلم الفلك والتنجيم وقراءة مصري البشرية عن طريق النجوم ومعرفة أسرارها وأوقات ظهورها 

يف السماء، وارتبطوا بعلم النجوم واألفالك وأصبح لكل مالك منهم يوما خمتصا به وكوكبا  ومساراهتا
، وكان املغان الزردشتيون على معرفة اتمة (4)يؤثر فيه، وخصصوا لكل جنمة يوم من أايم األسبوع

التفاؤالت( بعلم النجوم، ومعرفة أايم قراهنا  وتقابلها من أايم النحس، وقد أشار البلعمي لكتاب امسه)
 .(5)ذكرت يف حروب اإليرانيني يشمل كل التفاؤالت اليت

ماه ياشت( القمر)و الشمس )خورشيد ياشت( بجيلت -أ
 (6)

: 

عبدت الشعوب القدمية عناصر الفلك وخباصة الشمس والقمر، وحظت الشمس ذات 
التاريخ األكثر مركزية يف نظامنا الكوين ابهتمام اإلنسان القدمي الرتباطها بنظم معيشته،واحتفظت 

                                                 
( أكرب شاعر ملحمي فارسي. ولد يف خراسان قرب مدينة طوس يف إيران، 1020-935(الشاعر أبو قاسم الفردوسي)1)

الفارسية وعاش يف حكم السامانيني، وتويف يف حكم القزنويني،اشتهر بتأليف كتاب "الشاهنامة" اليت تعترب من مراجع اللغة 
م ترمجها نثراً الفتح بن على البنداري وأكملها 1932احلديثة، وأساس الفكر القومي الفارسي، نشرت ترمجة الشاهنامة عام 

 .227وعلق عليهاالدكتور عبد الوهاب عزام./ حممد روشن، خداينامه و شاهنامه فردوسي،ص 
 . 72( عبد القادر مارونسي، مرجع سابق، ص2)
 . 48-43/47مرجع سابق ، ص( حممد معني، 3)
( حيمل املوروث الشعيب الكوردي اعتقادًا أن لكل إنسان جنمة يف السماء، وعندما ميوت صاحبها تتهاوى النجمة من 4)

عليائها ذاهبة معه إىل عامل األبدية والنسيان, وما الشهب اليت نراها هتوى ليالً إال جنوم هوت مبوت أصحباها/ خالص مسوزة، 
 24/6/2005نت، اتريخ نشر املقال  موقع عفرين

 http://www.efrin.net/efrinoz/arabi/Fiker-4-Siase  
 .168( كريستنسن، مرجع سابق، ص5)
 .665 -663( عبد الرمحن خليل، آفستا، مصدر سابق، ص6)

http://www.efrin.net/efrinoz/arabi/Fiker-4-Siase
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 خمتلف الشعوب يف ذاكرهتا اجلمعية بصورة مضيئة خالبة ورائعة  للقمر، الكائن السماوي املعترب،
ل التحوالت اليت يتعرض هلا القمر فإنه كان يرمز يف العهود السحيقة إىل الثور، ورمبا ومن خال

خصت الشعوب اهلندوآرية عبادهتا للشمس بصورة أكرب، والداينة الزرادشتية داينة آرية مشسية يف 
ايشت( لتبجيل الشمس، وال تذكر -اجململ، وهلذا كرس الزرادشتيون الياشت السادس )خورشيد

ايشت(، ويف أيقونة ميثرا -إال ويذكر معها القمر، فخصصوا لتبجيله الياشت السابع)ماهالشمس 
 فإن بذور الثور حُتمل إىل القمر. 

إن تبجيل الزرادشتية للشمس انبع من مفهوم زرادشت عنها، فالشمس عنده هي التجسيد 
خورشيد( يف  لكل ما هو نوراين وروحاين، وليس الشمس ذاهتا. وكتب الياشت السادس )ايشت

فرتة متأخرة ابللغة )األفستية(، ويتطابق هذا الياشت مع صالة شائعة يؤديها الزرادشيت ثالث مرات 
يومياً)عند الشروق، يف منتصف النهار، وعند الغروب(، وميكن قراءة هذا الياشت يف أي وقت 

ة األخرى يف التقومي شريطة أن تكون القراءة يف األايم املكرسة للشمس ميثرا والسماء وبعض اآلهل
الزردشيت يف كل يوم من أايم الشهر املكرس ألحد اآلهلة: فاليوم احلادي عشر مكرس للشمس، 

 .(1)واليوم السادس عشر مكرس مليثرا، واليوم السابع والعشرين للسماء
رأى  زردشت أن طقوس النار القدمية هي أيضاً رمز النور والقانون الكوين إلهله واستخدمها  

، فحني تصعد النار اإلهلية إىل رب السماء فأهنا تصري وكأهنا الشرارة اإلهلية الكامنة يف (2)صلواتهيف 
اجلنس البشري، اليت هي يف الواقع أنفاس احلياة، كما أهنا ينبوع احلرارة والنور، فالنار رمز اإلله 

، كما رأى أن (3)األعظم، لذلك كان وجود النار يف املعبد إشارة إىل حضور آهور امزدا نفسه
الشمس تعرب السماء يومياً مبددة الظالم والشر، بينما توزع أشعتها ابلتساوي على مجيع املوجودات 

 على حنو صاف وبال تفرقة.
يذكر "ول ديورانت" عن مكانة الشمس لدى الزردشتيني فيقول: )كانت الشمس انر 

دا أو مثرا، وجاء يف كتاهبم املقدس السوات اخلالدة، تعبد بوصفها أقصى ما يتمثل فيها آهورامز 
)جيب أن تعظم مشس الصباح إىل وقت الظهرية، ومشس الظهرية جيب أن تعظم إىل وقت العصر، 
ومشس العصر جيب أن تعظم حىت املساء، والذين ال يعظمون الشمس ال حتسب هلم أعماهلم الطيبة 

                                                 
 489ص مجشيد يوسفي، مرجع سابق،( 1)
 .116-111 /17جفري ابرندر، مرجع سابق، ص( 2)
 .47( جورج حبيب، مرجع سابق، ص3)



251 

 

القرابني من األزهار واخلبز والفاكهة  يف ذلك اليوم(، وكانوا يقربون إىل الشمس والنار وآهورامزدا
 .(1)والعطور والثريان والضآن...(

 ياشت(: -تبجيل جنمة سريوس )تيشرت -ب

كرس الياشت الثامن للنجمة تيشرتاي )جنمة سريوس( ، اليت تتطابق مع سريوس الشعر 
اقرتاب موسم اليماين، النجمة املشعة يف جمموعة جنوم الكلب األكرب، حيث ظهورها يعين عالمة 

الربد ،وتظهر عادة يف اخلريف، تدير تيشرتاي األمطار، وبشكل عام كل املياه، ويعتقد أن هذه 
الرابطة ظهرت عنما طلعت سريوس يف أفق بداية فصل األمطار وصارت تقرتن ابملياه السماوي، 

 -شهر حزيران ويكرس التقومي الزردشيت الشهر الرابع لتيشرتاي الذي يتطابق يف وقتنا احلاجز مع
متوز.. يعرض هذا الياشت صراع تيشرتاي األسطوري، اليت تبدو يف هيئة حصان ذهيب مع شيطان 
اجلفاف أابوشا )اجملفف/ قاطع املياه(، حيث يصورونه عادة على هيئة حصان أسود مقرف، أما 

)مالكة  عن أصل تسمية تيشرتاي فهو غري واضح، تعد )ساات فاسيا( إحدى رفيقات تيشرتاي وتعين
قوة مائة رجل(، وهي جنمة رئيسية وسط احمليط اجلنويب للسماء، هي املسؤولة عن توزيع املياه اليت 

 تنتجها تيشرتاي.
تفرتض قراءة هذا النشيد يف األايم املكرسة لتشترياي )اليوم الثالث عشر يف الشهر(، يوم  

يوم السادس عشر(، ويوم فارافاسيت هارفااتن )الكمال(، أحد املقدسني اخلالدين وحامي املياه )ال
. وتعد ترتيلة تيشرتاي جديرة (2))اليوم التاسع عشر(، ويف اليوم املكرس للرايح )اليوم الثاين والعشرين(

ابإلهتمام أكثر من مجيع الرتانيم من وجهة النظر األدبية، لكنها بذات الوقت تعترب سطحية من 
. فالرتتيلة تشي مبعاين اجلمال واخلري (3)ا الكوين الشاملوجهة نظر تطور الداينة الزرادشيت من طوره

والسعادة والعدالة واحملبة، أي كل ما هو ضد القبح والبشاعة والشر، والزرادشتية ضد كل القبح 
والشر والظالم وتبقى على احلسن واجلميل فيما هو خري مطلوب وما يستمر خرياً، ابملقابل فإن كل 

 .(4)رتاي(العظيم القدرة، ينال حظوة عند أهورامزدامن ينادي ابسم النجم )تيش
 االيزيدي يف إعادة عبادة الكواكب والنجوم:-األثر امليثرائي-

                                                 
 .433، بريوت ب.ت، ص 2، ج1، ت: حممد بدران،  م-الشرق األدىن-( ول ديورانت، قصة احلضارة1)
 .439عبد الرمحن خليل، آفستا، مصدر سابق، ص( 2)
 .490مجشيد يوسفي، مرجع سابق، ص( 3)
 .400اد، مرجع سابق، صإلي( مرسيا 4)
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إن مجيع الطقوس الدينية واألعياد االيزيدية تعتمد على ميقات الشمس، ويتم تعيني أايم 
جم تيشرتاي هم االحتفاالت الدينية وفقًا حلركة الشمس وظهور النجوم، والشمس والقمر والن
 معبودات ايزيدية ميثرائية، لديهم الكثري مًن األدعية والرتاتيل املوجهة هلم وابمسهم. 

إن الشمس هي أكرب مظاهر األلوهية املتجلية يف السماء عند االيزيديني، واليت يقدمون هلا 
عي الذي صلواهتم منذ القدم. وقد ظهر اإلله الشمس كمعبود أمسى مسيطر بعد االنقالب الزرا

شهده االنسان القدمي، وفيه ختلى عن عبادة اإلهلة األنثى )األم الكربى( وكان يرمز هلا ابلقمر)يف 
دخل االنسان  مث .(1)مجيع مراحلها(، وميثلها اهلالل كأحد مراحل القمر، يتشكل يف صورة قرين الثور

القدمي عصر الزراعة واالستقرار وإقامة املدن واملعابد، فظهرت اجملتمعات األبوية البطريركية، بعد 
انتصار اإلله الشمس، وكان أول عمل قام به هو القضاء على الثور السماوي الرمز املقدس لإلهلة 

امليثرائية عن خلق العامل، ميكن  األم، وذلك بسيطرة ميثرا على الثور، كما يظهر يف مفهوم االيزيدية
القول أن الشعوب اليت عبدت الشمس وقدستها)الشعوب اآلرية(، قد ختلت عن عبادة القمر عبادة 

 .(2)األم الكربى)الشعوب السامية( لصاحل الشمس اليت أصبح ميثرا إهلها بال منازع
مبكانة سامية، يرتبط الثور كرمز ايزيدي ميثرائي ابلشمس والقمر وابلنجم تيشرتاي، 

وعالقةمركبة يف ثقافات الشعوب القدمية، ويف الداينة الزرادشتية، برز الثور مستعاداً ومأخوذاً برمزيته 
، ولعل الثور وهو يف قرونه الذهبية، يشري من انحية إىل تداخله (3)كثرياً من خالل االحرتام الكبري له

مس، ومن انحية أخرى يؤكد قوة الثور مع الشمس انطالقًا من لون القرون املشع كما هي الش
. يرتبط النجم تيشرتاي ابلكثري من الطقوس املصاحبة (4) وجالء سلطته وتعظيم األثر التارخيي له

لألعياد واملناسبات الدينية عند االيزيدية امليثرائية، فمن خالل حساابت دقيقة يقوم هبا رجال الدين 
منها تعميد "ختت ايزيد"، ومنها حساب مواعيد أايم حيددون مواعيد القيام هبذه الطقوس وكان 
 الصوم، وابلتايل حتديد مواعيد األعياد.    

 

 :تبجيل آهورامزدا للفرافاشي )أرواح املوتى( :خامسًا

                                                 
 .73-72فراس السواح، لغز عشتار، ص( 1)
 .180( ر. س. زينهري، مرجع سابق، ص2)
 .385مرسيا إلياد، مرجع سابق، ص( 3)
 .670( عبد الرمحن خليل، آفستا،  ص4)
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إن اجلنس البشري أبكمله ميثل أمام اخلالق على شكل "فراوشي" أي أرواح خارجية سابقة 
والفرافاشي هم النماذج األولية الشبيهة ابملثل األفالطونية الوجود، يعتمد عليها يف صيانه الكون، 

الذي يعتقد أن لكل شيئ وجودًا مزدوجاً، متصورًا يف البداية مث متحققًا فيما بعد، واملعتقد أن 
الكون مصنوع من جواهر روحانية تفيض مجيعها عن اجلوهر املقدس األعظم، وخالقها الذي 

 (2)رجة الرابعة من درجات اخللق، وأتيت يف الد(1)يسخرها خلدمته
ويكرس للفراوشي/الفراوشات الياشت الثالث عشر حيث تعين أبرواح املوتى واألسالف 
واألرواح املناظرة، وحتظى هذه األرواح يف معابد الزرادشتية، بقدسية اتمة وابحرتام خاص مثلهم مثل 

شات موجودة على الدوام وقبل خلق ، ووفقاً للزرادشتية، كانت الفراو (3)األمشاسبندات، واليازاتت
اإلنسان، إهنا تصحب اإلنسان طوال حياته وتصبح بعد مماته حافظة وحامية للروح، ومساعدة هلا، 
ومتتاز عن اإلنسان اهنا ال حتاسب على أعماهلا ألهنا طاهرة، الفرافاشي ليست فقط أرواح األسالف 

ة رجااًل ونساًء أول أتباع هذه التعاليم الدينية، القرابء بل أرواح األبطال ومعلمي العقيدة الزردشتي
 وهي أرواح مرشدة ونقية تقود اإلنسان يف حياته مث ترشد امليت غلى مثواه األخري.

جاء يف اآلفستا أن هناك فرافاشي جلميع األشياء الطبيعية لكن ال يوجد لألشياء املصنوعة، 
الطاولة، وقد خصصت الزرادشتية عيداً فمثاًل يوجد فرافاشي لألشجار وال يوجد للكراسي أو 
، ويطلق على الرتانيم اليت تتلى لتكرمي (4)لإلحتفاء هبم وهو عيد تقديس روح األجداد )فرافاشي(

وحتتوي على صالة "الساتوم"، و"الفرافارون ايشت"، أما  (5)هذه الفرافاشي اسم )الفاروخشي(
، حيث توقد Apeiتقابل لدى الربمهيني صالة ، و (6)قرابينها فهي نفس قرابني "األفرينجان" ذاهتا

انر متوهجة يف منجرة أمام الكاهن املمارس الذي يذكيها بقطع من خشب الصندل والبخور احلر، 
 . (7)وتكون اهلبات فيها من الفواكه واألزهار واحلليب واملاء واخلمر والشرابت

 االيزيدي يف تقديس املوتى:-األثر امليثرائي -

                                                 
 .148ص ( جليل داستخواه ، آفستا، 1)
 وما بعدها.  3( فنديدا، فرذو كرد 2)
 . 58ابق، صإيلينا دراشنكو، مرجع س( 3)
 .219خليل عبد الرمحن، آفستا، مصدر سابق، ص( 4)
 .262-261مجشيد يوسفي ، مرجع سابق، ص( 5)
 . 9، 3، 1، بند  1فيسربد ، كرده ( 6)
 .262./ يوسفي، مرجع سابق، ص78افستا، ص( جليل دستخواه، 7)
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موضع اجالل دائم لدى االيزيديني، الذين حيتفلون بعيد املوتى، احتفال رأس يشكل املوتى 
السنة االيزيدي)سر سايل( يف يوم األربعاء األول من نيسان شرقي كل عام مصطحًبا معه املالئكة 
يصلون ويسجدون وتسجد معهم العباد للخالق العظيم، ويعتقدون أيًضا أن أرواح املوتى تشارك يف 

، االحتفال ابملوتى أيضًا يف ثالثة أايم يف شهر نيسان، وثالثة (1)ل املهيب ابلسجودهذا االحتفا
أايم يف الشهر األول من الصيف، وثالثة أايم يف شهر كانون األول، يتم خالهلا تقدمي القرابني 
لألضرحة، وخبز أنواع حمددة من اخلبز خاص هبذه املناسبة، ابإلضافة إىل تقدمي احلليب واألزهار 
والفواكه وأطعمة االحتفاالت اخلاصة هبم، ويقدم املؤمنون الذين فقدوا قريباً هلم يف السنة املنصرمة 
للتو طعاماً للفقراء، وختصص هلم بواكري كل حمصول، وعندما تبدأ املاشية ابالنتاج يف الربيع، ختصص 

 .(2)هلم من منتجاهتا يف اليوم الثالث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .48 - 47، ص1997، آب 8كامل خديدا، قدسية األربعاء، جملة اللش، العدد (  1)
./ 74/86-73م، ص2007ليسكو، اليزيدية يف سوراي وجبل سنجار، ت: امحد حسن، دار املدى للنشر، دمشق(روجيه 2)

 .1./ هامش 31خليل عبد الرمحن، آفستا، مصدر سابق، ص
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 نتائج الدراسة
أحفاد الكوتيني الكورمانج من الشعوب  االيزيديون جزء أصيل من الشعب الكوردي، وهم -1

اآلرية أي)شعوب اجلبل سورابرتوم والقبائل اهلندوآرية املهاجرة(، الذين سكنوا جبال 
 زاگروس قبل األلف الثالث ق.م. وكورنوا جذور الشعب الكردي احلايل.

ية هلذه القبائل اهلندوآرية، وكانت تعبد الشمس ن االيزيدية القدمية هي الداينة األصلإ -2
وهم  طبقة الكهان  -قبيلة )كااتين( الكوتية الكرماجنية وتقدسها حتت اسم ميثرا، واختصت 

ابلكهانة وتنظيم العبادة الشمسانية  -)البريان( املوجودة حىت اآلن لدى االيزيديني احلاليني 
 هلذه القبائل.

ا ابلنظام الطبقي االجتماعي والديين للمجتمعات اهلندوآرية، إن االيزيديني الذين احتفظو  -3
فكونوا بذلك أقدم صورة للمعتقدات اهلندوأوربية، سبقوا ظهور املعتقدات الفيدية واآلفستية 

 الزرادشتية،
-كان التقاء املعتقدات اآلرية اليت عرفت ابملزديسنية مع املعتقدات الرافيدينية )السومرية -4

 (، هي ما شكلت معامل االيزيدية امليثرائية اليت نعرفها اليوم.اآلشورية-البابلية
أثبتت اإلكتشافات األثرية احلديثة يف مناطق انتشار وسكىن االيزيديني، بشكل قاطع  -5

ميثرائية الداينة االيزيدية، وأن املعبد امليثرائي القدمي موجود أسفل ضريح شيخ عدي بن 
املعبد االيزيدي الوحيد لاليزيديني، هو معبد ميثرائي هـ يف معبد اللش، وهو 557مسافر ت

 يعود اترخيه إىل فرتات قبل امليالد، مبا حيوي من مئات الرموز اجملسمة والنقوش امليثرائية.
كان اإلله ميثرا هو اإلله األعظم القدمي لاليزيديني الذين يعربون عنه اآلن  -6

رة )ئه زداي/ ئيزيد/ ئيزدن/ يزدان/ يه ويكتب أبكثر من صو  ابسم)ئيزي/ئيزيد/ايزيد/يزدان(
 والذي اشتق منه اسم االيزيدية. زه دن/ يه زه ته/ يه سن/ازداهي(،

يشكل طاووس ملك املِفصل األهم يف املعتقد االيزيدي، وحبسب ما توصلت إليه الدراسة،  -7
وأن حيث مياثله يف خصائصه ووظائفه،  فإن طاووس ملك هو ذاته رب األرابب )ميثرا(،

 ووس ملك هو أحد امساء ميثرا املوجودة رموزه فوق جدران معبد اللش االيزيدي امليثرائي.طا
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إن كل طقوس االيزيديني مرتبطة بعبادة وتقديس الشمس )ميثرا(، من اختاذهم للشمس  -8
ِقبلة أثناء الصالة، إىل صوم األايم املرتبطة ابلشمس، حىت رسوم األعياد االيزيدية وما مُيارس 
فيها من طقوس هدفها تبجيل ميثرا/ طاووس ملك الذي هو رب األرابب، وبعد معرفتهم 

 كل اثلواثً مقدساً كما مفهوم الثالوث  املسيحي. ابلتوحيد أصبح يش
هـ يف حياة االيزيديني مرحلة مفصلية، نظراً 557كان ظهور الشيخ عدي بن مسافر ت -9

للشكل الصويف الذي أضفاه على الداينة االيزيدية الشمسانية األصلية. فظهرت هلم 
 ن نوح.مسامهات يف إشكالية السجود وغواية آدم، واهلبوط من اجلنة وطوفا

إن أمساء املالئكة وألقاب الشيوخ اليت جتسدوا هبم، تعود إىل التأثري التورايت حبكم اجلوار  -10
 لفرتة زمنية طويلة، والتأثري الصويف الذي  أُدخل على املعتقدات االيزيدية امليثرائية األصلية.

الشيطان(، إن مجيع املعتقدات اليت ربطت بني )طاووس ملك( وبني روح الشر )آهرمين( أو ) -11
طاووس ملك ليس إله الشر وال ميثل هي معتقدات دخيلة على الفكر االيزيدي القدمي، ف
وجود إله للشر يناقض إمياهنم ابإلله الشيطان لديهم، ألهنم ال يؤمنون بوجود إله للشر، ف

 ق.الكلير اإلرادة، ويتعارض مع نظرية الفيض امليثرائي اليت اختذوها طريقاً لتفسري نظرية اخلل
إن الدور الذي مت إسناده إىل طاووس ملك يف قصة اخلليقة والسجود وغواية آدم، ومها من  -12

أتثري الشيخ عدي بن مسافر، يتناسب ومعتقدات الصوفية املنادين بتوحيد إبليس، 
 واملدافعني عن موقفه.

وكتبهم، ال تؤمن الداينة االيزيدية بوجود أنبياء هلم، لكنهم حيرتمون أنبياء األمم األخرى  -13
ويشريون إىل معرفتهم ابلتوحيد من خالل النيب "ابراهيم"، وأن ما دخلهم من معتقدات 
دينية خمالفة لداينتهم األصلية القدمية "عبادة الشمس" يعود إىل أتثرهم بتعاليمه، وكذلك 

 يبجلون النيب "نوح" وينسبون أنفسهم إليه ويطلقون عليه)ملك مريان.
خ الذي يعدوه حسااًب دنيواًي للروح، مع إمياهنم ابحلساب األخري لتناسيؤمن االيزيديون اب -14

 واجلزاء إما للجنة أو للجحيم. 
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ثبت من خالل الدراسة األثر الذي تركته الداينة االيزيدية امليثرائية يف الزرادشتية،اليت تطورت  -15
ت اهلندوآرية عن الرسالة البدائية اليت دعا إليها زرادشت، فأعادت إدخال الكثري من املعتقدا

 امليثرائية القدمية اليت احتفظت هبا االيزيدية امليثرائية. 
إن تسمية االيزيديني ابلدسنائيني تعود إىل الداينة املزدية داينة اهلندوآريني القدمية، اليت  -16

احتفظ زردشت ابمسها ألتباعه بعد إعالنه عن الدين اجلديد، ونعت أصحاب الدين القدمي 
 لدسنائيني أي عبدة الديفاس وآهلة الشر والكذبمن رفضوا دعوته اب

من الصعب أن تكون االيزيدية صورة من الزرادشتية، فلم يرد يف نصوص األقوال االيزيدية  -17
أو الكتب الدينية املنسوبة إليهم، أو يف امليثولوجيا واألساطري الشعبية، أي ذكر لزرادشت، 

لوجيا االيزيدية من ذكر للملوك القدماء أو كتابه األفستا، على الرغم مما تعج به امليثو 
واألنبياء والقديسني وغريهم مما خيص األداين األخرى. وأشار املؤرخون ومنهم هريودوت 
 وسرتابون إىل حماوالت استمالة امللك )كوروش( لقبائل الداسنة للوقوف معه ضد امليديني.

ق.م(،وعادت املعتقدات 331 -550برزت عبادة ميثرا اثنية يف أواخر العصر اإلمخيين ) -18
 -331امليثرائية االيزيدية القدمية كسابق عهدها إىل الصدارة، خاصة يف عهد اليواننيني )

م(، لكن يف عهد الساسانني 226 -ق م247ق م(، ويف العهد اإلشكاين )247
م( مت فرض الزرادشتية ابلقوة أدى إىل حدوث صراع دموي بني أصحاب 652-م226)

 الداينتني.
وس العهد الساساين يعبدون الشمس "مهر" أي ميرتا اليشتات القدمي،الشمس اليت كان جم -19

ال تقهر، وقد جعله آهورامزدا رابً أعلى مساوايً له، ومطالباً أتباعه بعبادته وتقدمي األضحيات 
له، وإقامة طقوس اهلاوما من أجله، وهو نفسه الشمس ميثرا اإلله الذي كان يعبده 

 يون. االيزيديون امليثرائ

أعادت الزردشتية كم وافر من العبادة القدمية، وأدخلت النظرية الزروانية امليثرائية املوغلة  -20
القدم لتفسري خلق العامل، وأعيد تبجيل اآلهلة القدمية اليت احتفظت هبا امليثرائية االيزيدية 

طقوس وتقدمي األضحيات هلا، واعتربها الزرادشتيون من الشياطني، ومتت إعادة تقدمي  
املعبد امليثرائي(، وتغري -الساوما/ اهلاوما الزرادشتية حتت التأثري امليثرائي يف )الداري مهر
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موقف الزرادشتية من األضحية احليوانية )ذبح الثور املقدس(، ومت تبجيل طقوس املاء والنار، 
  ريات امليثرائية.وأعيد تبجيل وتقديس أرواح املوتى )الفرافاشي( وتقدمي القرابني هلم وفقاً للتأث
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 التوصيات:
تفتقر الدراسات الدينية املقدمة ابللغة العربية إىل دراسات شاملة عن امليثرائية اليت عدها  -1

 أغلب الباحثني أحد الدايانت الوثنية الباطنية ومل تلق االهتمام الكايف هبا.
التعمق يف مبادئها ابعتبارها داينة مستقلة وليست ال تزال الداينة االيزيدية حباجة إىل مزيد من  -2

 طائفة أو صورة عن  داينة أخرى.
هـ شيخ االيزيدية، 557على الرغم من الرتمجات اليت قدمت عن الشيخ عدي بن مسافر ت -3

 فال تزال عالقته اباليزيدية حتتاج مزيداً من البحث احملايد، فأغلب ما قدم عنه ينتابه االحنياز.
الدراسة على إيضاح إنتماء الداينة االيزيدية للدايانت اآلرية القدمية، واعتبارها اللبنة عملت  -4

األوىل اليت بنت عليها املعتقدات اآلرية القدمية أسسها، وقد تركت أثرا واضحا يف الزرادشتية 
جمال البحث وأشران يف دراستنا هنا إىل أثر الداينة االيزيدية امليثرائية يف الزرادشتية، وال يزال 

 مفتوحا أمام الباحثني لتعزيز هذه الدراسات.
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 اليزيديةاملنسوبة لنصوص الكتب الدينية 

 

 : (1)أواًل: كتاب اجللوة

 :املقدمة
 املوجود قبل كل اخلالئق هو طاووس ملك. -1
عبطاووس إىل هذا العامل لكي مييز ويفهم ويعلم شعبه اخلاص وينجيه من وهو الذي أرسل  -2

 الضالل والوهم.
وأول ذلك كان بتسليم الكالم شفاها مث بواسطة هذا الكتاب املسمى اجللوة وهو الكتاب  -3

 الذي ال جيوز أن يقرأه اخلارجون عن امللة.
 الفصل األول:

بتسلطي على اخلالئق وتدبريي مصاحل وأمور لكل  أان كنت وموجود اآلن وأبقى إىل النهاية -1
 الذين حتت حوزيت.

 أان حاضر, سريعاً للذين يثقون يب ويدعونين عند احلاجة. -2
ما خيلو مين مكان من األمكنة, مشرتك أان ُبميع وقايع اليت يسموهنا اخلارجني شرور ألهنا  -3

 ليست مصنوعة حسب مراميهم.
ى, كل جيل يتغري رئيس العامل حىت الرؤساء يكل كل واحد بدوره كل زمن له مدبر وذلك بشور   -4

 ونوبته يكمل وظيفته.
 أعطي رخصة احلق للطبيعة املخلوقة أبخالقها. -5
 يندم وحيزن الذي يقاومين. -6

                                                 
./ خلف 197-175، ص2010، بغداد 2(نقالً عن النص األصلي املرتجم عن الكوردية./ صديق الدملوجي، اليزيدية،ط1)

 .50-47م، ص1995، اليزيدية واليزيديون، احلسكة اجلراد
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 اآلهلة األخرى ليس هلم مداخلة بشغلي ومنعي عن مهما قصدته مهما كان. -7
حقيقية وال كتبها املرسلني لنا لكن زاغوا وبغوا وبدلوا  ليس الكتب املوجودة بيد اخلارجني هي -8

 كل واحد يبطل اآلخر وينسخه.
 احلق والباطل معلوم ومها مشهوران من وقوعها ابالختبار والتجربة. -9

وعيدي للذين يتكلمون على ميثاقي وأخالفه حسب راي املدبرين احلذاق الذين وكلتهم  -10
 وأحرم األشغال الالزمة حبينهاألوقات معلومة مين أذكر أموراً 

 أرشد وأعلم الذين يتبعون تعليمي وجيدون لذة وفرح مبوافقتهم معي. -11
 

 الفصل الثاني:

 أكافئ وأجازي نسل آدم أبنواع أعرفها. -1
 بيدي التسلط على كل ما يف األرض وفوقها وحتتها. -2
 ما أقبل مصادمة العوامل )العلماء(. -3
 وصاً للذين هم خاصيت ولطوعي )بطوعي(.وما أمنع خريهم خمص -4
 أسلم شغلي بيد الذين جربتهم وهم حسب مرامي. -5
 أتراءي بنوع من األنواع وشكل من األشكال للذين هم أمينني وحتت شعوري )شورى(. -6
 أخذ وأعطي, أغين وأفقر, أسعد وأشقى حسب الظروف واألوقات. -7
 من تصريف. ليس من حيق له أبن يتداخل أو مينع بشيء -8
 أجلب األوجاع واألسقام على الذين يضادوين. -9

 ما ميوت الذي هو حسيب كسائر بين آدم. -10
 وما أمسح ألحد أبن يسكن هبذا العامل األدىن أكثر من الزمن الذي هو حمدود مين. -11
 األرواح.وإذا شئت )ألحد( أرسلته تكراراً اثنياً واثلثاً إىل هذا العامل أو غريه بتناسخ  -12
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 الفصل الثالث:

 أرشد بال كتاب, أهدي بال غيباً أحبائي وخواصي, تعليمي هو بال كلوفة. -1
 موافقة احلال والزمان أقاصص الذين خيالفون شرائعي ابلعوامل األخرى. -2
 بنو آدم ال يعرفون األحوال املزمعة ولذلك يسقطون أوقات كثرية بغلط. -3
 ء ومسك البحر مجيعاً بيدي وحتت ضبطي.حيواانت الرب وطيور السما -4
 اخلزائن والدفائن املدفونة حتت قلب األرض معلومة وأخلقها من واحد لآلخر. -5
 أظهر معجزايت وعجائيب للذين يقبلوها ويطلبون مين حبينها. -6
مضادة وخمالفة األجنبيني يل وألتباعي هي ضرر عليهم ألهنن ال يدرون العظمة والثروة هم  -7

 بيدي, واختار ما يليق هلا من نسل آدم.
 تدابري العوامل وانقالب األجيال وتغيري كل مدبرينهم منظومة مين منذ القدمي. -8
 

 :الرابع الفصل
 حقوقي ما أعطيها لغريي من اآلهلة. -1
 أربعة عناصر وأربعة أزمنة وأربعة أركان مسحت هبا ألجل ضرورايت املخلوقني. -2
)اليهود النصارى واملسلمني( مقبولة نوعًا ابلذي يطابق ويوافق سفين وما كتاب األجنبيني   -3

 خيالفها هم غريوه )وما خيالفها ال تقبلوه ألهنم غريوه(
 ثالثة أشياء هي ضدي وثالثة أمساء أبغضها. -4
 الذين حيفظون أسراري ينالون مواعيدي. -5
 العوامل.الذين حيتلمون املصائب بسبيب البد أن أكافئهم أبحد  -6
 أريد أن يتحدوا أبنائي برابط واحد وكذلك كل اتبعي ألجل مضادة األجنبيني هلم. -7
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اي أيها الذين اتبعتم وصاايي انكروا أقوال وكل تعاليم اليت ليست من عندي وال تذكروا امسي  -8
 .وصفايت لئال تذنبون ألنكم لستم تدرون ما يفعلون األجانب

 
 الفصل اخلامس:

 شخصي وصوريت ألهنم يذكروكم يب, األمر الذي أمهلتوه من سنني.كلموا  -1
 شرائعي أطيعوا واصغوا خلدامي مبا يلقنونكم من علم الغيب الذي هو من عندي. -2
 ال تعطوا لألجانب من كتبكم لئال يغريوها وأنتم ال تعلمون, واحفظوها غيباً لئال تتغري عليكم. -2

 

 :(1)ثانيًا: مصحف رش

خلق هللا الدرة البيضاء من سره العزيزة وخلق طائراً امسه )انغر( وجعل الدرة فوق ظهره يف البدء  -1
 وسكن عليها أربعني ألف عام.

أول يوم خلق هللا فيه هو يوم األحد, وخلق ملك امسه )عزازيل( وهو طاووس ملك رئيس  -2
 اجلميع.

 ويوم االثنني خلق ملك دردائيل وهو شيخ حسن. -3
 ء خلق ملك إسرافيل وهو شيخ مشس.ويوم الثالاث -4
 ويوم األربعاء خلق ملك ميكائيل وهو شيخ أبو بكر. -5
 ويوم اخلميس خلق ملك جربائيل وهو شيخ سجاد الدين. -6
 ويوم اجلمعة خلق ملك مشنائل وهو شيخ انصر الدين. -7
 ويوم السبت خلق ملك نورائيل وهو شيخ فخر الدين -8
 يساً عليهم.وجعل هللا ملك طاووس رئ -9

                                                 
 .54-51م، ص1995خلف اجلراد، اليزيدية واليزيديون،احلسكة  (نقالً عن النص األصلي املرتجم عن الكوردية./1)
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 وبعده خلق صورة السبع مساوات واألرض والشمس والقمر. -10
وخلق فخر الدين اإلنسان واحليوان والطري والوحوش, ووضعهم يف جيوب اخلرقة طلع من  -11

الدرة ومعه مالئكة فصاح صيحة عظيمة على الدرة فانفصلت وصارت أربع قطع ومن 
 مدورة بال ختلل. بطنها خرج املاء وصار حبراً وكانت الدرة

وخلق هللا جربائيل بصورة طائر وأرسله وبيده أربع زوااي لألرض, مث خلق مركباً ونزل ابملركب  -12
ألف سنة, وبعده جاء وسكن اللش, مث صاح يف الدنيا فجمدت وصارت الدنيا أرضاً 

 ينة.وجعل فيها مشساً وقمراً وخلق جنوماً من نثرايت الدرة البيضاء, وعلق يف السماء ز 
وخلق أشجارًا مثمرة ونبااتت يف األرض واجلبال ألجل زينة األرض مث خلق العرش على  -13

 الفرش.
الرب العظيم قال اي مالئكة أان أخلق آدم وحواء وأجعلهما بشرًا ومنهم ملة عزازيل وأعين  -14

 الطاووس ملك وهي ملة اليزيدية.
 إىل اللش. مث أرسل شيخ عدى بن مسافر من أرض الشام وأتى -15
مث نزل الرب إىل اجلبل األسود وخلق ثالثني ألف ملك, وفرقهم ثالث فرق وبدأوا يعبدونه  -16

 أربعني ألف سنة, مث أرسلهم إىل طاووس ملك وصعد هبم إىل السموات.
مث نزل الرب يف أرض القدس وأمر جربيل ُبلب الرتاب من أربع زوااي الدنيا فجاء برتاب  -17

ر، فخلق من كل هذا أدم األول وجعل فيه روحاً من قدرته، وأمر جربيل أن وهواء وماء وان
 يدخل أدم إىل الفردوس وأيكل من مثر الشجر، أما من احلنطة فال أيكل.

وبعد مائة سنة قال طاووس ملك هلل: كيف يكثر بنو أدم وأبن نسله؟ ، وقال له هللا: األمر  -18
أكلت حنطة؟ ، قال ال ألن هللا هناين، قال كل والتدبري سلمته بيدك فجاء وقال ألدم: أ

يصري لك أحسن، بعدما أكل حاالً نفخ بطنه، فأخرجه طاووس من اجلنة وتركه وصعد إىل 
 السماء.

فتضيق أدم من بطنه ألنه ما كان له خمرج، فأرسل هللا طائر فجاء ونقره وفتح له خمرجاً  -19
 فاسرتاح.
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 فحز وبكى مائة سنة.وغاب جربائيل عن أدم مائة سنة،  -20
 حينئذ أمر هللا جربائيل أن خيلق حواء من حتت إبط أدم األيسر. -21
مث نزل طاووس إىل األرض ألجل طائفتنا املخلوقة، وأقام لنا ملوك ماعدا ملوك األشوريني  -22

القدماء: نسروخ وهو انصر الدين، وكاموش وهو امللك فخر الدين وأرطيموس وهو ملك 
عد ذلك صار لنا ملكان شابور األول وشابور الثاين ودام ملكهما مائة سنة مشس الدين، وب

 ومخسني سنة ومن نسلهما قام أمرؤان إىل األن.
 وبغضنا ألربعة ملوك )من بعدمها(. -23
حرمنا علينا اخلس ألنه على اسم نبينا اخلاسية، واللوبياء والصبغ األزرق وما أنكل السمك  -24

النيب، والغزال ألنه غنم أحد أنبياؤان والشيخ وتالميذه ال أيكلون حلم ألجل احرتامنا ليوانن 
الديك احرتاماً لطاووس ملك، طاووس ملك هو واحد من اآلهلة السبعة املذكورة ألن صورته 
متثال الديك، والشيخ وتالميذه ما أيكلون القرع، وحرام علينا البول وقوفًا ولبس اللباس 

انه والغسل يف احلمام، وما جيوز أن تلفظ كلمة شيطان ألنه اسم قعوداً واإلستخالء يف أوخب
إهلنا، وال كل اسم يشابه ذلك مثل قيطان وشط وشرن، وال لفظة ملعون، لعنة، نعل وما 

 أشبه.
قبل جميئ عيسى إىل هذا العامل داينتنا كانت تسمى وثنية، واليهود والنصارى واإلسالم صادروا  -25

 داينتنا والعجم أيضاً.
وكان من ملوكنا آحاب، فأمر كال من كان هنا على يسميه ابسم خاص به فسموه اإلله  -26

 إحاب أو بلعزبوب واألن يسمونه عندان )بريبوب(.
 وكان لنا ملك يف اببل امسه خبتنصر ويف العجم احشوبرش ويف قسطنتينية اغريقالوس. -27
لبحار وكان قد وضع له مركباً وكان يسري إنه قبل كون السماء واألرض كان هللا موجوداً على ا -28

 به يف بينوانت البحار متنزهاً يف ذاته.
 إنه خلق منه درة وحكم عليها أربعني سنة ومن بعد ذلك غضب على الدرة ورفسها. -29
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فيا للعجب إذ صارت من ضجيجها اجلبال ومن عجيجها التالل ومن دخاهنا السماوات،  -30
 دها وثبتها بغري عواميد.مث صعد هللا يف السماوات ومج

 مث قفل األرض مث أخذ قلم بيده، وبدأ يف كتابة اخللقة كلها. -31
مث خلق ستة آهلة من ذاته ومن نوره، وخلقتهم صارت كما إذا أوقد إنساانً سراجاً من سراج  -32

 آخر
اً فصعد فقال اإلله األول للثاين: أان خلقت السماء فقط، اصعد أنت إىل السماء واخلق شيئ -33

وصار مشساً، وقال لألخر فصعد وصار قمراً والرابع خلق الفلك واخلامس صار جنم الصبح 
 والسادس خلق الفراغ يعين اجلو.

 

 (1)ثالثًا: ترنيمة الشيخ آدي:

]ليسود السالم عليكم / قدريت على الفهم حتيط حبقيقة األشياء/ وحقيقيت أان ختتلط يب/ 
وحقيقة نسيب واضحة من نفسها/ وعندما عرفت كانت كلها يف/ مجيع الذين يف الكون هم حتت 
سلطاين/ وكل األماكن املسكونة والصحاري/ وكل شيء خلق هو حتت سطويت/ وأان القوة اليت 

ل وجود/ وأان هو الذي تكلمت احلقيقة/ وأان احلاكم العادل وسلطان األرض/ وأان حتكم سابقة لك
هو الذي يعبده الرجال يف جمدي/ أيتون إيل ويقبلون أقدامي/ وأان هو الذي منحت السموات 
علوها/ وأان الذي اطلقت الصرخة يف البدء/ وأان الشيخ الوحيد األوحد/ وأان هو الذي يكشف 

وأان هو الذي أاته كتاب األبناء السعيدة/ من إهلي الذي حيرق اجلبال/ وأان عن نفسي كل شيء/ 
هو الذي يقصده كل الرجال املخلوقني/ يف طاعة وخشوع ليقبلوا أقدامي/ اجلب الثمار من أول 
عصري الشباب املبكر/ إىل حضوري وأحول حنوي حواريي/ وأمام ضيائه يتالشى ظالم الصباح 

التوجيه/ وأان هو الذي تسبب يف عيش أدم ابجلنة/ ومنرود ليعيش يف انر ويتبدد/ أرشد من يسأل 
حمرقة متأججة/ وأان هو الذي أرشد أمحد حنو العدل/ وقدته حنو ممري وطريقي/ وأان هو الذي 
يقصد كل املخلوقات/ وذلك ألغراضي النبيلة ومواهيب/ وأان هو الذي زار كل األعايل/ واخلري 

                                                 
 .458-455، ص2، ط2011جون. س. كيست، احلياة بني الكرد، ت: عماد مجيل مزوري، دهوك، (1)
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يت/ وأان هو الذي جعل كل القلوب ختشى/ مقصدي، هم يسبحون حبمد واالصالح تنبثق من رمح
 قويت وسلطاين املروع.

أان هو الذي قصده األسد الكاسر/ غاضباً، فصرخت فيه وحتول إىل صخر/ أان هو الذي 
قصده األفعى، وإبراديت حولته إىل ثرى/ أان هو الذي ضربت الصخرة وجعلتها ترتعش/ وجعلت 

لى املياه/ وأان هو الذي أرسل إىل األرض حقيقة معينة/ من لدين هو الكتاب تتدفق من جانبها أح
الذي جيلب الراحة للضعفاء/ وأان هو الذي جعل الينابيع متنح املياه/ أكثر حالوة ولطافة من كل 
املياه / وأان هو الذي سبب هلا أن تطهر يف رمحيت/ وبسلطاين مسيتها طاهرة/ وأان هو الذي خاطبه 

اء قائاًل/ أنت حاكم عادل وسلطان األرض/ وأان هو ايل كشفت عن بعض أعاجييب/ رب السم
وبعض فضائلي ظاهره يف تلك املوجودة/ وأان هو الذي جعل اجلبال تنحين لتنحرك حتيت ومبشيئيت 

وأان هو الذي أما سلطانه املروع تصرخ البهائم الربية/ فتحولوا إىل خاشعني عابدين يقبلون أقدامي/  /
آدي الشامي )الدمشقي( ابن مسافر/ يقينا ان الرمحن منحين ألقاابً/ العرش السماوي، واملقعد،  وأن

والسماوات السبع واألرض/ يف سر معرفيت ال إله إال أان، هذه األشياء خاضعة لسلطاين/ وأبيه 
 حال تنكرون هداييت.

سوف ألقيه يف وسط  أوه أيها الرجال، ال تنكروين بل اخضعوا ملشيئيت/ الذي ميوت يف حيب
جنيت مبشيئيت ورغبيت/ ولكن الذي ميوت مستنكراً يل، سوف يلقى يف العذاب والبؤس والتعاسة / 
أان أقول أان األوحد وأان األعلى، أخلق وأغين من أشياء/ الثناء يل، وكل االشياء اليت شئتها/ والكون 

ثراء اخللق حتت سلطاين/ لقد مضاء ببعض مواهيب وقدرايت/ اان امللك الذي يسبح نفسه، وكل 
جعلتكم تعرفون أيها الناس بعض طرائقي/ الذي عمل مبشيئيت عليه نسيان العامل/ واحلديقة يف العال 
ألولئك الذين يبهجوين/ حبثت عن احلقيقة وأصبحت احلقيقة الصادقة/ ومبثل هذه احلقيقة سوف 

 ميلكون املكان األعلى مثلي[.
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 م. 1988بريوت
 م. 1971القاهرة ت: حممد بدران،  -الشرق األدىن-ول ديورانت، قصة احلضارة .148
 م.2002وهيبة شوكت حممد،  زرادشت احلكيم والفيلسوف،  دار عشرتوت للنشر .149
 م.1969ي.س. درور، الصابئة املندائيون،  ت:غضبان الرومي، بغداد  .150

 
 راجع الفارسية والكردية:امل-4
 راجع الفارسية:امل -

 هـ.ش.1346ابراهيم بور داوود، رساله اي در ابره موعود مزديسنا، مبيب  .1
 هـ.ش.1372امحد تفضلي وزاله أموزكار، ارادى ويراف انمه، هتران  .2
 2007مارس  13اداب شب چهارشنبةسوري، بيام اشنا، ابزيين شدة،  .3
 هـ.ش. 1368ارثر كريستنسن، كيانيان، ت: ذبيح هللا صفا، هتران  .4
 هــ.ش.1376ارثر كريستنسن، مزدا پرسيت در ايران قدمي، ت: ذبيح هللا صفا،  هتران  .5
 هــ.ش. 1369اردشري آذر گشسب، آيني مهر ميرتائسيم، انتشارات فروهر، هتران  .6
 هـ.ش.1385اردشري آذرگشسب، مراسم مذهيب وآداب زرتشتيان، جلد دوم، هتران  .7
 هـ.ش. 1378اردشري خداداداين، هخامنشي ها، هتران  .8
: علي اصغر ارنست هرتسفيلد، اتريخ اپستاين إيران بر ابيه اپستانشناسي، ت .9

 هـ.ش.1355حكمت، هتران 
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هـ، حكمة اإلشراق، ت: سيد جعفر سجادي، 586السهروردي،أبو الفتوح حيىي ت  .10
 هـ.ش.1370هتران 

 هــ.ش.1390آانهيتا حسني زاده، آيني وشريعت زرتشيت، هتران  .11
 هــ.ش. 1355برهان، نوروز آيني هزاره ها، بنياد مهر ايران  .12
 .هـ.ش1368رات دانشكاه هتران هبرام فروش، ايرانويج، انتشا .13
 هــ.ش.1379ىب يربراين، اتريخ امرباتوري هخمانشيان، ت:مهدي مسسار، هتران  .14
 1337اتريخ متدن ايراين، نوشته چندتن از خاورشناسان، ت: عيسى هبنام، هتران  .15

 هــ.ش. 
توفيق وهيب، بررسي خمتصري از اتريخ اداين كرد، ت:سيد مجال الدين احلسيين،  .16

 هــ.ش. 1361مهاابد
 هــ.ش.1375جان يب انس، اتريخ جامع اداين، ت: علي اصغر حكمت، هتران  .17
 هــ.ش.1367مزديسنا، هتران –جالل الدين آشتياين، زردشت  .18
چارلس الگساندر رابينسون، اتريخ ابستان، ت:امساعيل دولتشاهي،   .19

 هــ.ش.1367هتران
 هــ.ش. 1366تشارات امري كبري رضا عبد اهلي، اتريخ اتريخ در ايران، مؤسسة ان .20
 هــ.ش.1345رومن گريمشن، ايران از اغاز ات اسالم، ت: حممد معني، هتران  .21
 هــ ش. 1375سيد جاليل انئيين، هند در يك نگاه، هتران  .22
 هــ. ش.1379، هتران، ققنوس ،سيف هللا كامبخش، آاثر اترخيی ايران .23
 هــ.ـ ش. 1374تان، هتران عبد العظيم رضائي، أصل ونسب ودينهاي ايران اپس .24
 هـــ. ش. 1367علي رازي، اتريخ ايران، هتران  .25
 هـ.ش. 1369،  هتران 1غالمرضا علي ابابئي، فرهنگ علوم سياسي،ج .26
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 هــ.ش.1380فرانس كومن، آيني پر رمز وراز ميرتايی، ت: هاشم رضی، هتران  .27
فرهنگ مهر، ديدي نو از ديين كهن)فلسفة زرتشت(، انتشارات جامي،   .28

 هـ.ش.1369هتران
 هــ.ش.1376فريد هلم هاردي، أداين آسيا، ت: عبد الرحيم گواهي، هتران  .29
 هــ.ش.1380مارتني ورمارزن، آئني ميرتا،  ت: بزرك اندر زاد،  هتران  .30
 هــ.ش.1351م. دايكونوف، اشكانيان، ت: كرمي كشاورز، هتران  .31
 هـــ.ش.1354م. دايكونوف، اتريخ ايران ابستان، ت: روحي ارايب، هتران  .32
 هــ.ش.1380م. دايكونوف ، اتريخ ماد، ت: كرمي كشاورز،  هتران  .33
 هــ.ش. 1334،  هتران، 2حممد معني ، مزديسنا وادب اپرسي، جلد  .34
 هــ.ش.1332حممود طلوعي، فرهنگ جامع سياسي، هتران  .35
 هــ.ش. 1349هاشم رضى، جشن نوروز، انتشارات جامي، هتران  .36
 هــ.ش. 1369او ، انتشارات فروهر، هتران هاشم رضى، زرتشت وتعاليم  .37
 هــ. ش. 1374هاشم رضى، فكر روز، هتران  .38
 هــ.ش. 1369هاشم رضى، نيايش هاى اوستائي، انتشارات فروهر، هتران  .39
 1375هانس ولفگانك شومان، دين بودا طرح وتعليمات ومكتبهاي بوداىي، هتران  .40

 هــ.ش.
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 راجع الكردية:امل-

ئيزدايتى ابمشايئ ميرتايئ ل حه زه ر وكوردستاان ئرياقئ، ت: فه مهى ته وفيق وه هىب،  .1
 م.2016حه سه ن، چاخبانه خاين، دهوك 

 م.2000حسو هورمي، په رستگه هاي اللش، دهوك  .2
 م.1988خدر سليمان وسعدهللا شيخاين، شيخان وشيخان به كي، بغداد  .3
تناسة كاندا، جملة اللش، دهوك فردهاد بريابل، ئيزيدية كان لة انو اتبلؤي رؤذهة ال  .4

2011. 
، 6مسعود حممد، ريشةية ك لة ريشايل زمانةكة مان، جملة نووسةري كورد، ع  .5

 م.1986بغداد
 رسائل العلمية واألحباث:ال-5

ارشد محد حمو، االيزيديون يف كتب الرحالة الربيطانيني، رسالة ماجستري، كلية اآلداب،  .1
 م.2009جامعة دهوك 

الزرادشتية الداينة والطقوس والتطورات الالحقة بناء على نصوص مجشيد يوسفي،  .2
 م.2012اآلفستا، أطروحة دكتوراه، بريوت 

ق.م، رسالة ماجستري، قسم اآلاثر، 562-604حياة ابراهيم حممد، نبوخذ نصر الثاين  .3
 م.1980جامعة بغداد

رسالة  -ةدراسة حضاري-حسن أمحد الربواري، رموز اآلهلة يف منحواتت منطقة بدينان .4
 م.2002ماجستري، كلية اآلداب، جامعة صالح الدين، اربيل 

رواء عزيز رسام، اإلانء الفوار وعالقته إبله املاء انكي وبدائله يف فنون الرافدين، رسالة  .5
 م.2009ماجستري، جامعة صالح الدين، اربيل 
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ژاير الدوسكي، املعتقدات الدينية يف منطقة ابدينان خالل العصر االهوري  .6
ق.م( دراسة حضارية، رسالة ماجستري، كلية االداب، ج.دهوك 612-911احلديث)
 م.2008

عبد القادر مارونسي، بررسي آيني يزيداين)ايزيداين( برمبناي آاثر مكتوب سنتهاي  .7
شفاهي، اپاين انمه براي درايفت درجه دكرتى، دانشكده ادبيات وعلوم انساين، 

 هـ. ش.1373دانشگاه هتران، سال 
الك يونس، عبادة اإلله مشش يف حضارة وادي الرافدين،رسالة عبدامل .8

 م.1975ماجستري،ج.بغداد
قيصر خالت، العمارة الدينية االيزدية يف بالد الرافدين، رسالة ماجستري، قسم اآلاثر  .9

 م.2010والسياحة، جامعة مؤتة/ األردن
طورة "التكوين" لعبد إميان حممد إبراهيم عرفة، استلهام املوروث التارخيي والديين يف أس .10

دراسة حتليلية وترمجة، املؤمتر الدويل الثاين )املوروث يف اآلداب -الرحيم طالبوف
 م.2016الشرقية(، مركز الدراسات الشرقية، ابريل 

خلود عبد احلفيظ يعقوب، بيوت النار وسلطة رجال الدين خالل العصرين اهلخمانشي  .11
ق، مركز الدراسات الشرقية، جامعة القاهرة والساساين، حبث اترخيي، جملة رسالة املشر 

 م.2017
حممد عالءالدين منصور، "بني إبراهيم وإسرائيل وزردشت" حبث اترخيي غري منشور،  .12

 م.1993كلية اآلداب، جامعة القاهرة

 
 دوريات واجملالت:ال -6

،  كانون 1، ج49أمحد تيمور، اليزيدية يف منشأ حنلتهم، جملة املقتطف، مج .1
 م. 1916الثاين 
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-2أمحد مال خليل، الشمس يف املعتقدات القدميه وحىت اليوم، جملة اللش، ع .2
 م.1994، نيسان 3

 م.1995، عام 5إمساعيل ابدي، اجااث كريسيت بني االيزيدين، جملة اللش، ع  .3
 ، السنة .9الطائفة اليزيدية، دورية الرتاث الشعيب، العدد  األمري ابيزيد، أعياد .4
 م.1931، لسنة3،ج9الشمسية يف التاريخ، جملة لغة العرب، م .5
 م.1899،  لعام2انستاس الكرملي،  اليزيدية، جملة املشرق، ع .6
 م.1929، بغداد 3، ج7انستاس الكرملي، الشمسيون، جملة لغة العرب، م .7
ندوكية والزردشتية وعودة إىل داسن، جملة اللش، ب.ش.دلكوفان، االيزدية واهل .8

 م.2000، كانون اثين12ع
 م1997، أملانيا 2ب.ش. دلكوفان، حملة عن اللش، جملة روز، ع .9

 م.1994، 4بدل فقري، عودة شرف الدين، جملة اللش، العدد  .10
 م.1932بنفست، الطبقات االجتماعية يف األوستا، اجمللة األسيوية، عام  .11
 م.1995، 7، التقمص، تناسخ األرواح، جملة اللش، العدد بري خدر سليمان .12
 م.1967، 23تقي الدابغ، آهلة فوق األرض، جملة سومر، ع .13
 17توفيق وهيب، آاثر مدينة احلضر، جملة األخبار اللندنية املصورة األعداد:  .14

 م .1954كانون أول   25م / 1954كانون أول   18م/ 1951تشرين أول 
 م.2010، دهوك3ل الشيخ عادي، جملة اللش، عدرويش شرو، مرحلة ما قب .15
دلري أمحد، عبد الرقيب يوسف يكتشف أقدم معبد لاليزيدية، جريدة كوردستاىن  .16

 .12/11/2001نوى، مقال بتاريخ 
a. 30سليمان دخيل، القوالون هم الكهنة احلقيقيون لداينتنا، جملة اللش، العدد ،

 م.2010دهوك هافينا 
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،  1يم االجتماعية لدى االيزيدية، جملة اللش، عشيخ زيدو ابعذري، من املراس .17
 م.1993دهوك 

 م.2002، لعام 78عبد الرقيب يوسف، معبد اللش، جملة رامان، ع .18
، 14عبد القادر مارونسي، االيزيدية وقدم املبادئ،  جملة اللش، ع .19

 م.2000دهوك
 م. 1926، عام 11على الشرقي، جملة العرفان، جملد  .20
، دهوك 36ن يف ميزان املعتقد اإليزيدي، جملة اللش، عقاسم مريزا اجلندي، الكو  .21

 م.2012
قيصر خالت، عالقة الرموز املوجودة على جدران اللش ابلرموز القدمية يف بالد  .22

 م.2011، هبار33-32الرافدين، جملة اللش ، ع 
،  آب 8كامل خديدا، قدسية يوم األربعاء لدى االيزيدية، جملة اللش، ع .23

 م.1997
 م. 1951، عدد تشرين الثاين 17، 9جملة األخبار اللندنية املصورة، الصور رقم  .24
 م. 1921(، JRASجملة اجلمعية امللكية األسيوية الربيطانية) .25
 م.1926، لعام 11جملة العرفان، جملد  .26
جملة دليل أترخيي على مواطن اآلاثر يف العراق،  جلنة ابن سينا العراقية،  .27

 م.1952لعام
 م.2000، عام 9-8لعدد جملة روژ، ا .28
 م.1952، 2، ج711جملة سومر، العدد  .29
 .243ممو فرحان، الثقافة اجلديدة العراقية، ع .30
 م. 1952نتائج التقنيات األثرية يف مدينة احلضر، جملة سومر عام  .31
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يعقوب سركيس، اليزيدية)ضمنها  ترمجة خمطوطة الراهب راميشوع كتبها سنة  .32
 م.1929، 7العراقية، جهـ(ـ، جملة لغة العرب 855

 
 
 
 
 واقع اإللكرتونية:امل -7
 
-5-10، بتاريخ  15أمحد حممود اخلليل، سلسلة دراسات يف التاريخ الكردي، احللقة -1

 م.2009
 م.1984، طهران 4دائرة املعارف اإلسالمية الكربى،ج-2
 .2017-7-22سليمان دخيل أبو كاشاخ، زايرة ميدانية لكهف سي ده ره  منشورة بتاريخ -3
م، مبدينة  2011-7-24لقاء الباحثة مع الباحث والكاتب االيزيدي بري خدر سليمان بتاريخ -4

 إقليم كردستان العراق. -الشيخان
م، مبدينة 2016-10-10لقاء الباحثة مع الباحث االيزيدي سليمان دخيل أبو كاشاخ بتاريخ -5

 دهوك إقليم كردستان العراق.
 م.16/9/2011-15مؤمتر مركز اللش الثقايف، دهوك مشاركة الباحثة يف -6
 م. 2008 -6-13مهدي جميد عبدهللا، الزردشتية نشأهتا وفلسفتها، -7
 نقوش بيستون، وزارة الثقافة والفنون، اإلدارة العامة حلفظ املعامل واملواقع التارخيية، هتران/ ايران.-8
 م.2014-10-30موطنها، منشور بتاريخ أسامة عدانن حيىي، القبائل اهلندوأوربية: أصلها و -9

         http://ashur.hiablog.com/post/260966 

http://ashur.hiablog.com/post/260966
http://ashur.hiablog.com/post/260966
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-10-30م، اتريخ الدخول للموقع 2009-5-9آمال عكيفي، اتريخ اجلماعات السرية، -10
 م.2018

http://akifiamal.blogspot.com/search/label/%D8%AA%D8%A
7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%
AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D
8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9 

 Frescoالتصوير اجلصي أو الفريسك -11
https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%
8A%D8%B1_%D8%AC%D8%B5%D9%8A 

صلوات وصيام شهر يف السنة، املقال  5معتقد قدمي دعا إلله واحد وإقامة … ةالزرادشتي-12
 م.2017-6-5مننشور بتاريخ 

https://www.barlamane.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%
D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D
8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-
%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-
%D8%AF%D8%B9%D8%A7-
%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87-
%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%88/ 

 م(225-155القديس ترتليان )-13
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-
Biography/Coptic-Saints-Story_694.html 

 .م1960ثيم بول، اآلهلة اآلرية للمعاهدات امليتانية, جملة اجلمعية الشرقية األمريكية -14
https://ency.3rabpedia.com/wiki/mithraism/#cite_ref-23 

http://akifiamal.blogspot.com/search/label/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://akifiamal.blogspot.com/search/label/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://akifiamal.blogspot.com/search/label/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://akifiamal.blogspot.com/search/label/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%AC%D8%B5%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%AC%D8%B5%D9%8A
https://www.barlamane.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%88/
https://www.barlamane.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%88/
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 ملخص

 أثر الديانة االيزيدية يف الديانة الزرادشتية

 .اسم الطالب: عايده حممد بدر عبد الرمحن.1
 ..اسم األستاذ املشرف: أ.د.إميان حممد إبراهيم عرفة2
 .الدرجة العلمية/القسم/التخصص الدقيق:3
شعبة اللغة الفارسية وآداهبا/ ختصص حضارة إيران  -درجة الدكتوراه/ قسم اللغات الشرقية 
 القدمية.

 .التقدير/ املرتبة: ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل.4
تتناول هذه الدراسة أثر الداينة االيزيدية يف الداينة الزرادشتية، ابعتبارمها داينتان آريتان 

الباحثني عدة رؤى متباينة عن االيزيدية، واجته أغلبهم إىل اعتبارها صورة قدميتان، وكان شائعاً لدى 
مشوهة قدمها الكهنة اجملوس يف غرب إيران وكردستان، عن الزرادشتية اليت عدوها أقدم الدايانت 
اآلرية املوِحدة. وقد كشفت الدراسة هنا عن املعتقدات األصلية القدمية للداينة االيزيدية، مع حتليل 

سها ومبادئها، واعتمدت على اإلكتشافات األثرية احلديثة يف مناطق سكىن االيزيديني، طقو 
والدراسات اجلديدة املقدمة عنهم، فتبني أن االيزيدية القدمية هي الداينة األصلية للقبائل اهلندوآرية 
اليت سكنت جبال زاكروس قبل األلف الثالث ق.م. وكانت تعبد الشمس وتقدسها حتت اسم 

را، أي أهنا أقدم صورة للمعتقدات اهلندوآرية اليت سبقت ظهور املعتقدات الفيدية واآلفستية ميث
الزرادشتية، وابلتقاء هذه املعتقدات اآلرية اليت عرفت ابملزديسنية مع املعتقدات الرافيدينية 

. وأبرزت الدراسة اآلشورية(، ظهرت الداينة االيزيدية امليثرائية اليت نعرفها اليوم-البابلية-)السومرية
األثر الذي تركته الداينة االيزيدية امليثرائية يف الزرادشتية، اليت استعادت كم وافر من املعتقدات 
اهلندوآرية القدمية)اليت احتفظت هبا االيزيدية امليثرائية(، وأحيت عبادة آهلتها املربزون)ميثرا وآانهيتا(، 

والتغريات اليت حلقت بطقوس اهلاوما واألضحيات  والعناصر الفلكية، وأرواح املوتى واألجداد،
 احليوانية واملاء والنار الزرادشتية. 
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تنقسم هذه الدراسة إىل ثالثة أبواب رئيسة، بدأت بتمهيد عن دراسة القبائل اهلندوآرية 
الفصل القدمية ومعتقداهتا الدينية. مث الباب األول عن الداينة امليثرائية اهلندوآرية، وقسم إىل فصلني، 

األول تناول املعتقدات والشعائر امليثرائية، والفصل الثاين آداب وطقوس الداينة امليثرائية. أما الباب 
الثاين فتناول الداينة االيزيدية ابعتبارها وريثة الداينة امليثرائية، بدأ بتمهيد عن الداينة االيزيدية وتعدد 

ل: تناول الفصل األول املعتقدات والشعائر رؤى العلماء عنها ورؤية الباحثة، أعقبه ثالث فصو 
االيزيدية، والفصل الثاين اآلداب والطقوس االيزيدية،والفصل الثالث الطبقات االجتماعية والدينية 

االيزيدي فيها، بدأ -للمجتمع االيزيدي. أما الباب الثالث فتناول الزرادشتية ومعامل التأثري امليثرائي
وقسم إىل ثالثة فصول، تناول الفصل  ر يف الداينة اهلندوآرية القدمية،بتمهيد عن ثنائية اخلري والش

األول رسالة زرادشت األوىل واألثر امليثرائي االيزيدي فيها، والفصل الثاين تطور الطقوس الزرادشتية، 
والفصل الثالث إحياء عبادة اإلله ميثرا وتبجيل اآلهلة القدمية، والعناصر الفلكية وأرواح املوتى 

  ألجداد. واختتمت الدراسة ابلنتائج ومالحق الرسالة واملصادر واملراجع.وا
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This study examines the impact of the Yezidi religion on 
Zoroastrianism, as ancient Aryan religions.It was common to 
researchers with different divergent views of Yezidism.Most of them 
tended to consider a distorted image presented by the Magi priests in 
western Iran and Kurdistan, Zoroastrianism, the enemy of the earliest 
Aryan religions. The study reveals the ancient indigenous beliefs of the 
Yezidi religion, with an analysis of its rituals and principles, and relied 
on recent archaeological discoveries in the areas of the Yezidis, and 
new studies presented by them, showing that the ancient Yezidis are 
the original religion of the Hindu and tribes that inhabited the 
mountains of Zakros before the third millennium BC. . The sun was 
worshiped and sanctified under the name Mithra, that is, the earliest 
portrayal of the Hindu and beliefs that preceded the rise of Zoroastrian 
Vedic and Avestan beliefs, and the convergence of these Aryan beliefs 
known as Muzdisinism with the Ravidian (Sumerian-Babylonian-
Assyrian) beliefs that emerged today. The study highlighted the impact 
of the Yezidi-Mithra religion on Zoroastrianism, which restored a 
plethora of ancient Hindu-beliefs (held by the Yezidi-Mithraism), 
revived the worship of its prominent gods (Mithra and Anahita), 
astronomical elements, the souls of the dead and the ancestors, and 
changes in animal rituals. And water and fire Zoroastrianism. 

This study is divided into three main chapters, beginning with the 
introduction of the study of ancient Indo-Arian tribes and their religious 
beliefs. Then the first section on the Hindu-Mithra religion, and divided 
into two chapters, chapter I dealt with beliefs and ritual Mithra, and 
Chapter II ethics and rituals Mithra religion. The second chapter dealt 
with Yezidi religion as the heir of the Mithraic religion.It started with 
a prelude to the Yezidi religion and the multiplicity of scholars' views 
on it and that of the researcher, followed by three chapters: chapter I 
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dealt with Yazidi beliefs and rituals, chapter II Yezidi literature and 
rituals, and chapter III social and religious classes of Yezidi society. 
The third chapter deals with Zoroastrianism and the features of the 
Mithra-Yezidi influence, beginning with a prelude to the dichotomy of 
good and evil in the ancient Hindu religion, and is divided into three 
chapters, the first chapter deals with the first letter of Zoroastrianism 
and the Yezidi-Mithraic effect, the second chapter the development of 
the Zoroastrian rites, and the third chapter revival of the worship of the 
god Mithra is revered as ancient gods, astronomical elements and souls 
of the dead and grandparents. The study concluded with the results, the 
appendices of the letter, sources and references. 
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 مستخلص

تتناول هذه الدراسة أثر الداينة االيزيدية يف الداينة الزرادشتية، حيث تبني من خالل الدراسة 
وحتليل طقوس االيزيدية ومبادئها، واإلكتشافات األثرية احلديثة والدراسات اجلديدة عنهم، أن 

ل األلف االيزيدية القدمية هي الداينة األصلية للقبائل اهلندوآرية اليت سكنت جبال زاكروس قب
الثالث ق.م. وكانت تعبد الشمس)ميثرا(، أي أهنا أقدم صورة للمعتقدات اهلندوآرية، وسبقت 
ظهور املعتقدات الفيدية واآلفستية، وابلتقاء هذه املعتقدات اآلرية)عرفت ابملزديسنية( مع املعتقدات 

لذي تركته االيزيدية امليثرائية يف الرافيدينية، ظهرت االيزيدية امليثرائية احلالية. وأبرزت الدراسة األثر ا
اليت احتفظت هبا  -الزرادشتية، حيث استعادت الزرادشتية الكثري من املعتقدات اهلندوآرية القدمية

وأحيت عبادة آهلتها املربزون )ميثرا وآانهيتا(، والعناصر الفلكية، وأرواح املوتى،  -امليثرائية االيزيدية
 ادشتية. والتغريات اليت حلقت بطقوس الزر 

 

 الكلمات الدالة:
 االيزيدية 

 الزرادشتية 
 امليثرائية 

 املزديسنية 
 اهلندوآريني.

 
 
 
 
 



302 

 

 
 

Extract 

 

         This study deals with the impact of the Yezidi religion in 
the Zoroastrian religion, where it was found through the study and 
analysis of the Yazidi rituals and principles, and recent 
archaeological discoveries and new studies about them, that the 
old Yezidis are the original religion of the Hindu and tribes that 
inhabited the mountains of Zakros before the third millennium 
BC. It was the worship of the sun (Mithra), that is, the oldest 
picture of the beliefs of Hindu and beliefs, and preceded the 
emergence of Vedic and Avestan beliefs, and the convergence of 
these Aryan beliefs (known as Almzdisnip) with the beliefs of 
Ravidin, emerged the present Yezidi Mithraism. The study 
highlighted the impact of the Yezidi Mithraism on 
Zoroastrianism, where Zoroastrianism restored many of the 
ancient Hindu beliefs - held by the Yezidi Mithraism - and 
revived the worship of its prominent gods (Mithra and Anahita), 
astronomical elements, the souls of the dead, and the changes to 
Zoroastrian rituals. 

 

Key words: 

Yezidis, / Zoroastrianism,/  Mithraism, / Mizdisansis,/  Hindu 
Aryans,  
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