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الطوفان في المصادر اإليرانية القديمة
م.د .عمي جبار عزيز
و ازرة التربية  /مديرية تربية محافظة واسط
الممخص :

لقد عاش اإلنسان منذ القدم في إيران القديمة في صراع مستمر مع البيئة الطبيعة ،إذ كان اليدف

األ ساس من ىذا الصراع ىو من أجل البقاء ،وكان المناخ يعد من أىم عناصر البيئة الطبيعية واكثرىا
تأثي اًر في حياة اإلنسان ونشاطو ،وىو العامل األ ساس في تيديد الوجود اإلنساني والحيواني والنباتي

بنحو عام في إ يران  ،عبر الثموج الكثيفة الناجمة من طبيعة الببلد الباردة واجواءىا ال سيما في فصل

الشتاء  ،فكانت الثموج مصدر قمق ورعب بنحو مستمر لمحياة في الببلد .

وليذا عنيت ىذه الدراسة بتسميط الضوء عمى خطر الثموج الذي كان ييدد الببلد ومن عمييا بدراسة

ىذا التيديد من جوانب عد ة منيا تاريخية وعقائدية  ،إذ ت شير االحداث التاريخية بوقوع كارثة طبيعية
تعرض إلييا الجنس البشري والحيواني والنباتي في إيران القديمة  ،فضبلً عن االشارات الدقيقة التي

جاءت لتوضح جزء من المعتقدات اإل يرانية القديمة السيما ما يتعمق باآللية والبشر وعبلقة بعضيم
مع بعض .
The Flood in Ancient Iranian Sources
Abstract
Since ancient times, man has lived in constant conflict with the natural
environment. The main objective of this struggle was to survive. The climate,
one of the most important elements of the natural environment and the most
influential in human life and activity, is the main factor in the threat of
human, animal and plant existence. General in Iran, through the dense snow
caused by the nature and cold country atmosphere especially in the winter ,
This study was designed to shed light on this threat, which threatened the
country and its people, by examining this threat in many aspects, including
historical and ideological in ancient Iran, as historical events indicate the
occurrence of a natural disaster Exposed to the human race, animal and plant
in ancient Iran, as well as the subtle signs that have come to illustrate some of
Iran's ancient beliefs, especially concerning gods and humans and their
relationship with each other.
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قد ِمة :
الم ّ
ُ
يعد الطوفان في إيران القديمة واحدًا من العوامل التي ت شكل تيديدًا حقيقي ًا لموجود اإلنساني

والحيواني والنباتي عمى حد سواء ،ليذا عاش اإلنسان في إيران في صراع مستمر مع البيئة الطبيعية

من ضمان بقاءه عمى قيد الحياة.

وليذا عنيت ىذه الدراسة بتسميط الضوء عمى خطر الثموج الذي كان ييدد الببلد ومن عمييا،

بدراسة ىذا التيديد من جوا نب عد ة منيا تاريخية وعقائدية في إيران القديمة  ،فضبلً عن االشارات

الدقيقة التي جاءت لتوضح جزء من المعتقدات اإليرانية القديمة السيما ما يتعمق باآللية والبشر

وعبلقة بعضيم مع بعض .

ونحاول في ىذه الدراسة توضيح أكثر من فرضية ،األولى :ىل أن اسباب حدوث الطوفان

كانت دينية متمثمة بالصراع اإلليي أم دنيوية يتعمق بشخص الممك ييما أم األثنان مع ًا؟ في حين

طرحت الفرضية الثانية تساؤل مفاده ،ىل كان الفيضان الذي ضرب إيران القديمة من النوع البسيط أم

المدمر؟ وما المدة التي استغرقيا ذلك الطوفان؟ في حين كانت الفرضية الثالثة :تبين ىل صمد سكان

ايران القديمة بمواجية ىذا الفيضان؟ وكيف؟ .

أما عن المنيجية المتبعة في ىذه الدراسة (الطوفان في المصادر اإليرانية القديمة) ،فكانت

متنوعة بسبب مقتضى الدراسة وأسموب عرض المادة العممية التي تحتم عمى الباحث التنوع في
المناىج  ،فتارة يتم إتباع الم نيج الوصفي التاريخي في أحداثيا التاريخية ،وتارة أخرى يتم إتباع المنيج
التحميمي لمنصوص األسطورية التي تتطمب عممية استنطاق لنصوصيا .

أما عن الدراسات السابقة ،فينا البد من اإلشارة كون ىذه الدراسة ىي األولى في ىذا

المضمار من جانب العرض التاريخي ،وقد اعتمدت عمى عدد من المصادر اإليرانية والمعربة منيا ،
من أىميا كتاب أفستا الذي يعد الكتاب المقدس لمديانة الزرادشتية.
وتضمن الحديث عن (الطوفان في المصادر اإليرانية القديمة) في ىذه الدراسة ،اإلشارة إلى
أبطال الطوفان الذين أشارت الييم المصادر التاريخية واالسطورية  ،ف ضبلً عن أسباب حدوث

الطوفان ،إذ تم طرح اكثر من سبب لحدوث ىذه الكارثة الطبيعية  ،ومن ثم التطرق عمى شكل

الطوفان ومدتو ،ومن ثم اإلشارة إلى كيفية إنقاذ البشر منو بأقل خسائر ممكنة  ،وأخي اًر كانت ىناك
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عدد من االستنتاجات وقفت عندىا ىذه الدراسة .ونأمل أن نكون قد وفقنا في دراستنا ىذه وما لتوفيق

إال من الباري عز وجل .
ابطال الطوفان :

تروي قصة الطوفان اإليرانية القديمة حادثة الطوفان التي كان ابطاليا عمى مستويين
األول :اإلليي والمتمثل باإللو (آىوراميزدا  ) Ahura mazdaوىو اإللو الكامل الحكمة ،القدوس

األزلي الذي يعمم كل شيء وخالق كل شيء (  ،)1وىو إلو النور في الديانة الزرادشتية  ،ويعد اإللو
األوحد في فعل الخير في اعتقادىم  ،فضبلً عن تمتعو بالعديد من الصفات اإليجابية منيا التقوى

والحق والعقل والطيبة وااليمان والخمود ...الخ (  ، )2في حين كان البطل الثاني  :ىو أقل درجة من
اآللية والمتمثل بـالعنصر البشري الذي يمثمو الممك الذي ورد اسمو في االبستاق بـ (ييما ،)3 ( )Yima

وقد ورد بصيغة اخرى باسم ( جمشيد  ) camšidالذي ىو كممة مختصة من ( يما خشيتا ) وتعني (

ييما الممك ) وكممة ( شيد ) تعني الشمس ،وانَّما سمي بيذا االسم ،ألنو كان موصوفاً بالجمال الفائق

وحسن الخمق (  ،)4وقد عرف عن ىذا الممك أنو كان محسناً لشعبو ناش اًر لمعدل والرحمة واإلحسان
بينيم ،وفضبلً عما كان يتمتع بو من فطنة وذكاء وتفنن في صناعة آالت الحرب من السيوف

والرماح والدروع  ...الخ  ،إلى جانب استغبلل المنسوجات الكتانية واألصواف والحرير في صناعة
المبلبس بعد أن يتم غزليا ونسجيا  ،وقد انتشرت الصناعات في عيدة حتى عمت أقطار األرض

كميا ،وبنى المدن  ،وعرف أسرار الصناعات الطبية وما تبعيا من عموم كعمم األدوية (  ،)5وليذه

الشيرة اكت سب عمى إثرىا طابعاً أسطورياً ،فقد وصفتو النصوص األسطورية اإليرانية عمى أنو أبن إلو
الشمس( فيفاىفانت  ،)6 ( )Vivanghenويعد الممك األسطوري الثالث من سبللة (برادات )Bradat

من البشداديين التي تمثل السبللة الرسمية األولى من بعد المموك ىاوشيانيي وتاىما -اوربا وقد حكم

( )7
 616سنة وستة أشير  ،وقد استمرت النصوص في تعظيم ىذا الممك حتى أنو صار مؤخ اًر ممكاً
لمعالم اآلخر  ،إذ أنو أختص باألموات الصالحين فقط ( .)8
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اسباب الطوفان :
ت شير المصادر األسطورية اإليرانية إلى األسباب الحقيقة التي أسيمت في وقوع الطوفان ،بل ىناك
إشارات مقدمة من اآللية التي إجتمعت مع ييما وبعض الصالحين معو في مكان يتميز بالقدسية في

أعتقاد اإليرانيين القدماء لكونو يمثل الموطن األصمي لئليرانين اآلريين ،تخبرىم بما سيحل بيم من

أخطار مثمما أشار إلى ذلك في النص بقولو :
" حضر ىذا االجتماع الخالق آىورامازدا مع اآللية السماوية أرض اريانام –
فايدجا المجيدة عمى نير فاىفي داتيا  .وحضره ييما الرائع مع أفضل [ الناس ]
الزائرين عمى أرض اريانام – فايدجا المجيدة عمى نير فاىفي داتيا "

( )9

ولكن عند قراءة النصوص وتمحيصيا بنحو مفصل مع ربط األحداث بعضيا ببعض؛ نستنتج أن
ىناك سببان أسيما في حدوث ىذا الببلء عمى البشر والحيوانات والنباتات في إيران بوساطة الطوفان

المائي المسمط عمييم بنحو عام  ،األول :ىو بسبب الصراع المستمر بين اإللو آىورامازدا إلو الخير
والنور والغمو وبين أنكراماينيو (Angra-mainyoأىريمان )Ahriman

( )10

إلو الشر والظبلم ،إذ

أشارت المعتقدات اإليرانية القديمة (الزرادشتية) بأن إلو الخير آىورامازدا ،قد دخل في صراع مع تؤامو

إلو الشر أىريمان ،وىذا الصراع الجدلي ظل مستم ًار  ،في السماء ولكن استطاع أىريمان أن يخترق

استحكامات السماء في بداية الخمق ويدخل إلى األرض ،فأخذ بمياجمة اإلنسان األول والحيوان األول
بوساطة تسميط األمراض والموت عمييم  ،ويمحظ أن قدرة اإللو أىريمان تتمحور حول عممية التدمير،

فقد استطاع في بادئ األمر تحقيق انتصاره الظاىري بإىبلك البشر والحيوانات ولكن مع انبعاث

البذور من اإلنسان والحيوان مع ًا أسيم ذلك بظيور الحياة من جديد (  ،)11وىنا البد من اإلشارة إلى أن

اإلنسان كان يمثل عمى وفق المعتقدات اإليرانية القديمة والديانة الزرادشتية ،بأنو في األساس صو ًار
بل عن كون تمك األرواح تتمتع بالحرية
لمذات السماوية ،أي أن تمك المخموقات ىي أرواح نقية  ،فض ً

ي تجاه تسمك سواء تكون من اتباع الخير أم تكون مع أتباع الشر ،ولكن عند اختيارىا
في اختيارىا أل َّ

جانب الخير فإنيا تساىم في انتصار الحق عمى الباطل (  ، )12وليذا نجد أن اإللو آىورامازدا يسيم في
خمق الجوانب اإليجابية التي تسيم في استمرار الحياة عمى األرض  ،في حين يعمل أىريمان عمى
تدمير كل ذلك وكانو بذلك يقوم بالفعل المضاد ،فيعمل إلو النور والخير عمى تقديم أفضل البمدان
وأماكن السكن  ،وفي المقابل يخمق إلو الشر والظبلم المصائب واآلثام المختمفة ،وبذلك يمتزج الشر
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مع كل خمق آىوري ،وليذا نمحظ أن مع كل بمد يخمق يكون سوطو ،ومأساتو وعذابو وعقابو قد خمق

معو ،وىذا األمر يمكن أن نبلحظو بوساطة ما تم اإلشارة إليو في النص بقولو :

" من بين أفضل البمدان وأماكن السكن التي خمقتيا أنا آىورامازدا خمقت آريانام  -فايدجا مع

[ نير] (( فاىفتي  -داتيا )) عندئذ طبخ

( )13

أنكراماينيو

( )14

أفعى حمراء ميمكة وشتاء المخموقات

الشيطانية .عشرة أشير تتألف منيا الشتاء وشيران لمصيف  ...أنا آىورامازدا خمقت (( كافا ))

التي يسكن فييا السغديون  ،عندئذ طبخ أنكراماينيو((سكايتي)) ( )15الميمكو<  >...الميمكة ...أنا
آىورامازدا خمقت ((ماورو ))عندئذ طبخ أنكراماينيو ((ماريدا)) و(( فيتوشا )) الميمكتين

( )16

 ...أنا

آىورامازدا خمقت ((باىدي)) الرائعة [ماسكة] العمم عاليا (  ،)17عندئذ طبخ أنكراماينيو ((برافت ار )) و

(( أوسادا )) الشريين (  ... )18أنا آىورامازدا خمقت (( نيسابا )) التي تقع بين ((ماورو )) و

(( باىدي )) ،عندئذ طبخ أنكراماينيو ىزىزة العقول الميمكة ( .. )19أنا آىورامازدا خمقت (( ىارويا ))

مع البيوت الميجورة (  ، )20عندئذ طبخ أنكراماينيو البكاء والتألوه الميمكين (  ...)21أنا آىورامازدا
خمقت (( فيكرتا ))،عندئذ طبخ أنكراماينيو (( ىنافايتا )) الساحرة الميمكة التي اغوت كير سابا...

أنا آىورامازدا خمقت [ بمداً ] عند منابع رانيا التي تدار من دون حكام ،عندئذ خمق أنكراماينيو
شتاء ميمكاً  ،وليداً شيطانياً وحكاماً [ غرباء من شعب] باوجيا ،وىناك بمدان واماكن سكن أخرى
ً
رائعة بديعة ،ناصعة ،فائقة وعظيمة.)22 ( ".

أما السبب الثاني الذي أسيم في حدوث الطوفان فيو اإلنسان  ،وتحديداً متمثل بالممك ييما

الذي اختاره اإللو آىورامازدا وخصو بعنايتو اإلليية ليكون ممثمو في األرض  ،وىنا البد من اإلشارة
إلى األسباب الموجبة التي دعت اإللو آىورامازدا الختيار الممك  ،وىذا يكمن في أسباب عدة  :منيا

ما يمتمكو من مؤىبلت جعمتو في مك انة مميزة بين البشر اآلخرين كونو من العباد الزىاد الممتزمين
( )23
بل عن تقديمو لفروض الطاعة والوالء لئللو
بالجانب الديني بمواجيتو لمشر بمختمف أشكالو  ،فض ً
آىورامازدا بوساطة تقديم القرابين واليدايا الثمينة (  )24لكي يحظى برضى اإللو عميو ويكون من

المقربين لو،

وأن يغدق اإللو عميو وعمى المخموقات اإلليية المساعدة اإلليية متمثمة بوفرة الطعام

لدرجة أنو ال ينقص أبداً

( )25

 ،وىذا ما جعل آىورامازدا بأن يمنحو ىذا الشرف ،مثمما يشير إلى ذلك

النص بقولو :
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" قدم لو الراعي الصال ح ييما قرباناً عمى أعالي جبل ىكاري الالمع ،عمى عرش ذىبي تحت أشع ٍة
ومظمة ذىبية  ،مع ُح ٍ
زم من البارسمان (  )26والحميب المغمي جيداً  .توسل إليو قائالً (( أمنحني

يافايو

( )27

يا من تعمل بسمو ىذه اليبة لعمي أصبح أروع الرجال الذين يشاىدون الشمس ،لعمي

أجعل في عيدي كالً من الحيوانات والبشر خالدين وأجعل المياه والنباتات خالدين ،واجعل طعام
المخموقات ال ينقص ابداً  ...منحو فايو الذي يعمل بسمو تمك اليبة "...

( )28

ويبدو أن عممية اختيار آىورامازدا لممثمو في األرض ييما كان بطريقين :األول تمثل

بمحاولة آىورامازدا بان يكون ييما مم ثمو الديني في األرض ،باتخاذ المنيج الديني في نشر التعاليم
الدينية لئللو الخالق ،وبذلك يكون ييما من الدعاة الدينين لو بأن يكون في بادئ األمر تمميذاً متعمماً

لمتعاليم ،ومن ثم ينتقل ويكون معمم ًا وناش ًار لئليمان ،إال أن ييما رفض ىذا العرض مقدم ًا اعتذاره

لئللو متحجج ًا بكونو من البشر ذوي القدرات المحدودة ،وىذا ما وضحو حديث اإللو آىورامازدا
لزرادشت بما نصو:

كن لي يا ييما الرائع أبن فيفاىفانت تمميذاً ومعمماً
"ىكذا قمت لو أنا آىورامازداْ :
لإليمان  ،إال أن ييما الرائع عارضني يا زرادشت وقال:
((لست قاد ارً  ،لست متدرباً
ُ

 ،ألكون تمميذاً ومعمماً لإليمان"

( )29

وبعد ىذا الرفض أتجو اإللو آىورامازدا لسمك الطريق الثاني :بمحاولة اقناع ييما؛ ألن يكون

بل لئللو في األرض في الجانب الدنيوي ليكون حاكم ًا فييا ،وعميو أن يقدم المساعدة لممخموقات
ممث ً

اإلليية المتواجدة فييا ،وأن يكون ييما مدافع ًا عن تمك المخموقات وحامي ًا ليا ،وىذا ما وافق عميو ييما
بأن يكون راعي ًا لتمك المخموقات اإلليية في األرض ،ال بل أنو أخذ يسعى ويعمل عمى مجابية أي

أخطار تواجو المممكة من الشرور المتمثمة باألمراض واألوبئة ...الخ  ،لكي ال يكون ىناك مرض أو

موت  ،وقد وضح الن ص ذلك بقولو :

" عندئذ قُمت لو أنا آىورامازدا يا زرادشت (( :إذا لم تستطع يا ييما الرائع أن تكون لي تمميذاً ومعمماً

وكن حامياً ومدافعاً ومراقباً لمخموقاتي!)) .أجابني ييما
لإليمان  ،ضاعف وساعد إذاً مخموقاتي!
ْ
الرائع يازرادشت((:سأُضاعف مخموقاتك ،سأُساعد مخموقاتك ،سأكون ألجل مخموقاتك حامياً،مدافعاً
ومراقباً لن تكون في مممكتي ريح باردة وساخنة ،ال األمراض وال الموت)) ( .)30
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ولكن ىذا الممك الصالح أخذه الغرور والطغيان والتكبر إلى جانب تخميو عن المعونة االليية

فأصبح بذلك خاضعاً لمشر وتابعاً لسمطة الكذب ،مما أدى إلى غضب اآللية عميو بسبب عدة أفعال
كان قد ارتكبيا؛ وىي تمثل خطايا تكون من الصعب غفرانيا ،ومنيا الخطيئة األولى التي تتمثل باتيام
اإللو آىورامازدا لو بأكمو المحم البقري المقدم كقربان  ،وبذلك فأنو يكون قد عمم الناس نسيان الماشية

وتناول المحم ،فضبلً عن اتيامو بأنو كان يقدم ذبائح تمك الحيوانات إلى اآللية القديمة وكان يرافقو
شرب ( اليوما )Haoma

( )31

حتى الثمالة (  ، )32وبيذه الخطيئة التي أسيمت في تغمغل الشر إلى

العالم ،كما يرد ذلك في النص بقولو :
"من بين ىؤالء االثمين نعرف ييما أبن فيفيانت من أجل أن يرضي الناس اطعميم
لحم الثور .بفضمك سأبتعد عن ىؤالء يا مازاد "

( )33

ويتضح من النص المتقدم آنفاً  ،أن ييما قد أثار حفيظة اإللو آىورامازدا بوساطة خطيئتو

باالعتداء عمى الثور الذي يعد من الماشية التي كانت تشغل حي اًز ميماً في الديانة الزرادشتية ،إلى

جانب كونيا تعد من الحيوانات المرتبطة باإللو آىورامازدا (  ،)34فضبلً عن كونيا تعد من العناصر
المفيدة لئلنسان واآللية عمى حد سواء (  ،)35وليذا قدست الماشية وأرواحيا بعد الموت عند الزرادشتية؛
ولعل سبب ذلك يكمن في قداسة خالقيا ،وبيذا الفعل المشين فأن( ييما ) قد تج أر عمى الماشية وىذا

يعني أنو قد تج أر عمى سيدىا وخالقيا  ،فضبلً عن ذلك ما رافق عممية الذبح تمك لمثور من انتياكات

ايذاء لو من جراء ذبحو
لمتعاليم والطقوس المتبعة ؛ ومنيا ممارسات ييما لمعنف تجاه الثور الذي ولد
ً
بالسكين ،والتي اسست لممارسات اتبعت من قبل عبدة الديفا  Daevaأي االبالسة والشياطين من ىم

من اآللية المزيفون( كما سماىم آىورامازدا) (  ، )36وبذلك يكون نكران ىذا العمل ليس من باب الطقس
إنما من باب مياجمة السموك المتبع  ،فضبلً عن انتقادات سموكية أخرى أتبعت بعد ذبح الثور متمثمة

بالسكب ،وأن عممية الذبح تمك كانت في مكان معتم في غير األوقات الطقوسية  ،وىذا يمثل إتباعاً
ألفعال شيطانية  ،إلى جانب ق يام ييما بإطعام الناس من المحم البقري ،كل ىذا أثار حفيظة اإللو
آىورامازدا الذي أعتقد أن الماشية تذبح من أجل القربان فقط

( )37

.

بما أنك ترتكب الذنوب واالخطاء واآلثام؛ فيذا يعني أنك تقف بجانب الشر والظمم والظبلم  ،وبذلك
تبتعد عن النور والحق والخير  ،وىذا ما صورتو األسطورة لمخطيئة الثانية التي ارتكبيا لييما  ،وتشير

إلى أنو مفتون بالكذب الذي يعد من سمات الشر والظبلم ،وقد مثل الكذب في الديانة الزرادشتية
بالشيطانة (دروج  ، )38 ( ) Drujوأن من يتبع منيجيا إنما يتبع الشر والظبلم ،ونتيجة التباع الممك ييما
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ىذا النيج ووقوفو بجانب دروج  ،فيذا يعني أنو وقف إلى جانب الشر ضد الخير ،ولذلك الموقف كان

لو تبعات ،فقد فارقو (اليفارنو  )Hvarenoأي (السعادة أو الخير أو الحظ السعيد) الذي مثل عمى
شكل طائر (  ، )39وظل ييما وحده يعاني ،وعندما أدرك أنو وقع في االثم غاب عن العيون والتجأ إلى
باطن األرض في العالم األسفل كما عبرت األسطورة بقوليا:

"عندما كان ييما صادقاً لم يكن في مممكتو ال البرد والحر ،ال الكذب ،ال العواطف وال الموت وال
الغيرة المؤذية الشريرة،عندما أحب تمك الكممات الكاذبة ،غير الصادقة ،طارت الطيور بجالء من

ييما ىفارنو ،وعندما رأى ىفارنو كيف تطير الطيور بعيداً عنو ،عندئذ أصاب الشجن ييما الرائع،

وحاكم الماشية الطيبة ،وأختبأ تحت في األرض مختبئاً عن [عيون] االعداء" ( ٓٗ).

عمى ما يبدو أن ييما أدرك جيداً بضرورة االعتراف بخطئو ،لذا التجأ إلى طمب مغفرة وعفو

آىورامازدا الذي تاب عميو وغفر ذنوبو وتكرم عميو بشرف الحديث إليو ،واعاد لو المكانة الرفيعة

وجعمو يسود كل البشر مرة أخرى ،وليذا خضع العالم فيو لسطوة ييما بعد تسعمائة عام وحباه اإللو
بالفيم وحظى األرض برعايتو اإلليية حتى لم يحدث أثناء التسع القرون التي حكم فييا ييما األرض

أن ىبت رياح باردة أو ساخنة عمى األرض ولم تحدث حاالت مرض أو وفاة لمبشر ،ولكن ما لبث
وازدحمت األرض بسكانيا من البشر والحيوانات والنيران الحمراء المشتعمة حتى لم تعد كافية ألىميا
وبمساعدة اإللو وباستخدام عصا ذىبية وسيخا بأوتاد ذىبية قام ييما بتوسيع األرض مرة وثانية ،وفي

المرة الثالثة يبدو أن األرض قد وصمت إلى حدىا األقصى في التمدد أو أن صبر الخالق قد نفذ

نتيجة لكثرة وتوسع من عمى األرض وارتكابيم لمخطايا والذنوب ،مما أسيم ذلك في أن اآللية
السماويين تجتمع مع بعضيا وأسفرت نتيجة االجتماع عن إفناء األرض بالماء المنيمر ( .)41

وقد قدمت فرضية جديدة لم تكن النصوص الزرادشتية قد أشارت إلييا من قبل في
الشاىنامة ،والتي يمكن عدىا الخطيئة الثالثة التي تمثمت بارتكاب ييما لخطيئة ال يمكن التغافل عنيا
وغفرانيا ،تمثمت بالطعن بالذات اإلليية والغائيا بتنكره لمديانة وعدم إيمانو الكامل بيا ،بوساطة إلغائو

لموجود اإلليي وقدرتو عمى خمق العالم ،كل ذلك الغرور شجعو االدعاء باأللوىية لنفسو ،األمر الذي

أثار حفيظة اإللو الخالق الذ ي صب جام غضبو عميو فأمر بإدخالو لجينم بيد أن لتقديم ييما العفو
والصفح والتوبة من افعالو تمك ،أدت إلى أن يغفر لو اإللو تمك الفعمة  ،وىذا ما وضحو النص عمى
النحو اآلتي :
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غر ييما بذاتو ،أعمن نفسو إلياً وخالقاً لمعالم ،فأُدين ألجل ىذا والقي بو في جينم .يدرك ييما
" َّ
فيما بعد إثمو ويتوب ويحصل عمى عفو ومغفرة أورمازد .وفيو يسأل زرادشت :ما ىو الفعل المشين
الذي قام بو (( دجام))

يؤمن بيا))"

( )43

( )42

ليذا العالم؟ فيجيبو أورمازد(( :عندما أظيرت لو الديانة تنكر ليا ولم

يتضح مما استعرض آنف ًا ،أن ييما أرتكب الشرور لدرجة جعمتو يتطاول عمى اآللية البل

يعمل عمى إزاحتيا ليكون ىو محميا بادعائو لؤللوىية  ،األمر الذي أدى إلى أن تضمحل ىيبتو ،

حتى أن شعاع السعادة اإلليي فارقو ( .)44
شكل الطوفان :

لقد أختمفت المصادر في الشرق األدنى القديم بشأن شكل الطوفان الذي ضرب مناطقيا
وىذا األمر نابع من الطبيعة الجغرافية لتمك المناطق  ،فإيران تعد من المناطق الجبمية ،لذلك كانت

الثموج تعد من األخطار الطبيعية التي تيدد وجود الفرد اإليراني وبخاص ًة في فصل الشتاء

( )45

إذ

تكون الببلد في ىذا الفصل بدرجة ح اررة منخفضة جدًا نتيجة لتجمع الثموج وبكميات كبيرة في بعض

األحيان ،مما يتسبب في اوقات الربيع في ذوبانيا  ،األمر الذي ينتج زيادة في مصادر الماء الذي
يبدو وكأنو طوفان عظيم ينيمر عمى الببلد  ،لذلك كان الطوفان في ببلد إيران ىو عمى شكل ثمج

كثيف يسقط عمى الجبال ومن ثم يذوب نتيجة لذوبان الجميد

( )46

ويكون سيول عظيمة تكون عمى

شكل طوفان ،وىذا ما جاء في كبلم اىورامازدا إلى ييما بقولو:
" قال اىورامازدا لـ ((ياييما الرائع أبن فيفاىفانت ستحل شتاءات إلى ىذا العالم المادي االثم
شتاءات ينت ج عنيا برد شديد قاتل .ستأتي إلى ىذا العالم اآلثم الغيوم ستسقط ثمجاً عمى قمم

الجبال وعمى وديان نير أردفي.)47 ( " )).

في ضوء ما تقدم ،يبدو أن النظرة اإلليية البعيدة المدى قد أدركت شكل الصعاب والكارثة التي
كان من شأنيا أن تقع عمى الببلد مالم يتم اجراءات احترازية ليا ،فقد استق أر اإللو ما قد يحصل في
الببلد من مياجمة قوى الشر ليم بوساطة سقوط الثموج الكثيفة التي من شأنيا تيدد األرض بأسرىا

وابادة من عمييا من كائنات ومخموقات كان قد صنعيا اإللو آىورامازدا.
شدة الطوفان  :السؤال الذي يطرح نفسو كيف كانت شدة ذلك الطوفان ؟ ىل ىو من النوع البسيط أم
ىو من النوع المدمر القوي ؟ ولئلجابة عن ىذا التساؤل برسالة آىورامازدا إلى ييما بأن ىناك طوفان
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كبير ،وبمغ في شدتو أنو أخذ بإبادة جميع المخموقات السيما الحيوانية منو التي سوف يبقى جزء منيا

عمى قمم الجبال أي في مناطق المراعي التي كانت عامرة في األوقات السابقة لموسم الشتاء الذي
سيسيم في تجمع الثموج الكثيفة ،التي بدورىا ستذوب في أوقات الربيع وتكون سيوالً عنيفة وكثيفة مما

سيؤدي إلى ابادة جميع الحيوانات لدرجة أن رؤية آثار األغنام من قبل البشر سيكون من األمور

المدىشة والغريبة ،كونيا قد بقي ت حية لشدة ذلك الطوفان الثمجي كما عبرت الرسالة بقوليا :
" سيبقى ثمث الماشية يا ييما عمى قيد الحياة في أماكن فظيعة التي تقع عمى قمم الجبال ،أو في
وديان األنيار في حضائر متينة قبل ىذا الشتاء كانت ىنالك مرابع غنية في ىذا البمد التي

ستغرقيا المياه نتيجة ذوبان الثموج الكثيفة وسيكون غريباً يا ييما إذا رأى الناس آثار [أقدام ]

األغنام في ىذا العالم ( .)48

يتضح من النص المتقدم ،أن إيران واجيت صعوبات مناخية ،وىذه الصعوبات انعكست

عمى الواقع اإلنساني والحيواني والنباتي ،إذ كانت كمية الثموج الساقطة عمى الجبال كبيرة جداً ،األمر

الذي أسيم بعد مجي فصل الصيف مع إخفاض درجة الح اررة إلى ذوبان الثموج التي شكمت تيديداً
حقيقياً لما تم ذكره ،وىذا ما قِد َم عمى شكل نصائح من أجل تفادي ذلك التيديد بأقصى قدر ممكن.
مدة الطوفان :

أن الطوفان
اكدت النصوص األسطورية التي وردت في أفستا عن قصة الطوفان في إيران القديمةَّ ،
استمر أربعين سنة؛ األمر قد يبدو مجازياً ،فمن المحتمل أنو أستمر أربعين يوماً أو أربعين شي ًار؛
وىذا ىو األرجح عمى االعتبار أن عممية الذوبان ونزول السيول لن تكون في مدة بسيطة؛ ألن

درجات الح اررة في إيران ليست منخفضة عمى طول السنة ،وانما فصل الصيف يكون قصير جداً،

وىذا نتيجة الطبيعة الجغرافية إليران ،إذ إنيا ىضبة مترامية االطراف تشغل ثمثي مساحة الببلد ،

وتحيط تمك اليضبة سبلسل من الجبال الشاىقة من كل جوانبيا ،فضبلً عن وقوع اليضبة اإليرانية

بين دائرة العرض  42 - 24شماالً مما يؤدي إلى اختبلف في المناخ ودرجات الح اررة التي تميل إلى

البرودة في مناطقيا المختمفة (  ، )49ولعل ذلك الموقع واالجواء وظفت في الجانب األسطوري ،إذ ربط
بين الجو البارد وبين قوى الشر وجعميما في بودقة واحدة؛ ضد الخير والشمس والدفء ،فقد وضحت

النصوص األسطورية إلى أن األبالسة كانوا يتحكمون ويحكمون بالشتاء أكثر من أي شيء آخر ،إذ
إن فصول الشتاء في الببلد تصل إلى عشرة شيور من السنة ،في حين أن فصل الصيف يقتصر
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عمى شيرين فقط ،وحتى في ىذين الشيرين تكون المياه والنباتات واألرض باردة ،وليذا يمثل الشتاء

عدو لكل ما تم ذكره إلى جانب اإلنسان ،وبذلك يكون الجميع الذين يمثمون مخموقات اإللو آىورامازدا

تعاني من العدو المتمثل بالبرد والشتاء (  ،)50وىذا ما عبرت عنو األسطورة بقوليا:

"ويبدو يوم واحد كالسنة .بعد أربعين سنة من أثنين من البشر ولد زوجان ،ذكر وانثى وكذلك من

اجناس الماشية األخرى.عاش ىؤالء البشر حياة رائعة في ىذا ((الفار )) الذي بناه ييما" ( .)51

يتضح مما تقدم أن الموقع الجغرافي إليران المار ذكره ،قد أسيم كثي اًر في جعل مناخيا يميل

إلى البرودة ،األمر الذي حتم عمى اإلنسان من مواجية صعوبات ،ىددت وجودىم البشري والحيواني

والنباتي عمى حد سواء .

وصايا اإل لو آىورامازدا إلى ييما :
وجو آىورامازدا النصائح والوصايا إلى ييما التي من شأنيا أن ت سيم بإنقاذ الثمة القميمة من

المخموقات والنجاة من الموت المحتم القادم نتيجة لمطوفان الثمجي الذي سيضرب المنطقة (في إيران)
منيا ،ما جاء في قولو :

" وأنت ستبني ((فار)) بمساحة جري الخيل من الجيات األربعة .أجمب فيو عائمة األبقار ،األغنام،

الكالب ،الطيور ،والنيران الحمراء المتوىجة .و ِ
ابن (( فار)) بمساحة جري الخيل من الجيات األربعة

ألجل سكن الناس وبمساحة جري الخيل من كل الجيات األربعة ألجل تربية الماشية(( .وىناك،

أجمب الماء عمى الطريق الطويل إلى ((ىاترا)) ونَظم ىنا مرجاً مخض اًر دائماً حيث سيؤكل منو طعام
لن ينفد ِ
ابن ىناك منزالً ،ممحقات أمكنة مسورة ،سقائف وأسوا اًر" أجمب إلى ىناك عائمة[أصنافاً] من
كل الكالب والكمبات التي ىي األعظم األفضل واألروع عمى ىذه االرض .أجمب إلى ىناك عائمة من
كل جنس الماشية التي ىي األعظم واألفضل واألروع عمى ىذه األرض((أجمب إلى ىناك عائمة من
كل النباتات التي ىي األسمى واألكثر شذى عمى ىذه األرض .أجمب إلى ىناك عائمة من كل

األطعمة التي ىي األلذ واألكثر شذى عمى ىذه األرض؟ وأجعل كل منيا زوجاً [ ذك اًر وانثى ] عندما

يصل الناس إلى ((فار))[ال تجمب إليو][مخموقات] محدبة من األمام وحدبة من الخمف ،المشوىة،

تمك التي تحمل الشامات ،المريضة ،المنحرفة ،ذات األسنان المسوسة ،الجرزماء ،األجساد
المرمية ،وال التي تحمل عيوب أخرى تخدم سمات انكراماينيو المطبوعة عمى الموت)) .أصنع تسعة
معابر في الدائرة األمامية لـ (فار) ست في الوسط وثالث من الداخل .أجمب عائم ة من ألف رجل
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وامراة من معابر [الدائرة] األمامية وستمئة من المعابر الوسطى  ،وثمثمئة من المعابر الداخمية.
[بسوطك ] الذىبي أحشدىم داخل ((الفار)) ومكن ((الفار)) بباب – نافذة منيرة من الداخل"
ويتضح من النص جممة من النصائح ،ىي :

 - 1طمب من ييما أن يبني ( فا ًار) وىو حصن أو قمعة

( )53

( )52

من الصمصال يستعمل لسكن البشر

والماشية ،وتتخذ ممجأً طبيعياً لحمايتيم من البرد القارص ،وتساقط الثموج والفيضانات ،وتسمى في

أحيان أخرى بالحظيرة ،وأن يكون شكميا مربع  ،وحدد مساحتيا بألفي خطوة ،وىذه المساحة وفق

التأويبلت البيموية أي أن  2باراسنك يساوي  2ىات ار افستية وكل ىات ار تعادل الف خطوة ( .)54

 - 2ونصحو بأن يجمب من كل صنف من الحيوانات زوجين (ذكر وأنثى) ،من األبقار واألغنام
والكبلب والطيور والنباتات واألطعمة  ،وليذا يتضح بنحو جمي إلى أن الحضارة التي قامت في تمك
المدة كانت حضارة رعوية تيتم بالراعي والرعاة من حيث اعتمادىا عمى تربية الحيوانات .

 - 3وتجدر اإلشارة إلى أن الحيوانات األليفة ذات الطابع النفعي ليا أىمية كبيرة في المجتمع اإليراني،
إلى جانب الحيوانات األخرى ومنيا الكبلب التي كانت تحتل مرتبة القداسة بين الحيوانات وتمي

اإلنس ان في تمك القداسة (  ، )55وكان الكمب في اعتقادىم يمثل الخير العظيم (  ،)56ولعل ذلك نتيجة
لمطبيعة الجبمية لممنطقة واعتماد سكانيا عمى ىذه الحيوانات في حماية قطعان الماشية وقيادتيا

لممرابع في أحيان أخرى ( .)57

 - 4ومن أجل أن تستمر الحياة ويستمر العنصر البشري كان البد من االيعاز إلى ييما بجمب
مجموعة بشرية عمى شكل زوجين من ذكر وأنثى ،وىذا األمر كان نتيجة لمتقديس الذي ينعم بو
البشرية سواء أكانوا من الذكور أم اإلناث؛ كونيم يصطفون بجانب الخير ،وليذا بمغوا بالنعيم

والفيوض اإلليية السرمدية أينما وجدوا وأينما ولدوا ،وىذا األمر ن تيجة لمقوى الموجودة في داخميم من
االستم اررية واإلنجاب والتكاثر؛ وبذلك تكون قدسيتيم ونعيميم لمقوى المنتجة  ،وليذا قدمت القرابين

ليم .

 - 5ومن النصائح التي وجيت لـ (ييما) بأن ال يجمب الحيوانات المريضة أو التي تحمل عيوب
معينة ال بل األمر تعدى ذلك فمم يكن يقت صر عمى الحيوانات حسب  ،بل شمل اإلنسان كذلك فأشار
اليو بعدم جمب البشر ذوي االمراض ،وكذلك من ذوي االعاقات الجسدية  ،ولعل ىذا األمر لو سببان
األول  :ديني فقد كانوا يعتقدون أن مفيوم المرض كان مرتبط بروح الشر أنكراماينيو ( أىريمان )

الذي عمد إلى خمق كل األمراض الموجو تجاه المخموقات اآلىورية من البشر والحيوانات والنباتات ،
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في حين أشار ىيرودوت إلى أن الفرس كانوا يعتقدون بأن االمراض التي تصيب البشر إنما ىي
نتيجة الرتكابيم اآلثام بحق الشمس التي يعبدونيا  ،وبذلك تكون تمك االمراض بمنزلة العقوبة

ليم ( ،)58ولم يقتصر األمر عمى المرض فحسب بل شمل كذلك الحيوانات والبشر من اصحاب
االعاقات والعاىات (  ، )59امثال :العميان والطرشان والمشوىين واالقزام والمجانين والمصروعين ....
الخ  ،بسبب اعتقادىم أن ىؤالء ببساطة ىم من أتباع قوى الشر؛ لذا ىم مصابين بتمك العاىات ،

وليذا ال يتقبل منيم في أي قربان لآللية

( )60

عمى الرغم من كون تقديم القرابين تعد من أىم الواجبات

الدينية لئلنسان تجاه اآللية (  ، )61والسبب الثاني في اعتقادنا ىو وقائي وصحي من أجل حماية
الحيوانات والبشر عمى حد سواء من التي سيتم إدخاليا في داخل الفار (الحضيرة)  ،كونيا ستصيب

األخريات وخاصة أن الجو البارد يساعد عمى أنتشار األمراض  ،ومن ثم فإن ىذه األجواء تكون
عامبلً مساعداً في أنتشار العدوى بين البشر والحيوانات مما تساىم في أنتشار المرض بينيم  ،ولذلك
فإن الشر سيحكم قبضتو عمى المكان كذلك وينتصر عمى الخير.

 - 6ومن النصائح الميمة التي وجييا آىورامازدا إلى ييما أيضاً ،بأن يكون االعتماد في مدة الفيضان

عمى ما متوفر لو من طعام وما سيوفره ىو عن طريق جمب الماء إلى الحظيرة بعد تحصينيا كونو

يعد من العوامل األساسية لحياة المخموقات كافة واستمرارىا ،فضبلً عن كون الماء من األشياء التي
يقدسيا اإليرانيون القدماء حاليا حال الشمس والنار (  ، )62وقد بمغ درجة التقديس إلى حد أنيم ال
يغسمون بو وجوىيم ،وال يممسونو؛ إال أن يكون لمشرب أو سقي المزروعات (  ،)63ومن ثم يعمد عمى

زراعتيا بمختمف األشجار سواء أكانت المثمرة منيا أم تمك التي تكون ذات رائحة زكية  ،لتقوم بإعالة
ما موجود في الحظيرة  ،وىذا أشبو بنظام التمويل الذاتي .

 - 7ومن األمور الميمة التي وجو بيا ىو وجود منفذ لمفار وىذا األمر يحوي عمى العديد من
االيجابيات منيا أنو يمثل جانب صحي بوساطة تغير اليواء الموجود في تمك المساحة ومن جانب

آخر رؤية السماء وىل ىي نيار أم ليل  ،وكذلك لمعرفة ىل الجو وصل إلى الصحو أم غير صحو .
 - 8إيجاد عد ة مداخل ومخارج لذلك الفار وىذا األمر يدلل عمى إجراءات احت ارزية في حالة غمق
بعض المنافذ فإن ىنالك أخرى تكون بدالً عنيا .

ومن مجريات األحداث ليذه األسطورة فإن ييما طمب من آىورامازدا بتطبيق ما تم اإلشارة إليو ،ولكن
بأسموب أوضح إلكمال عممية إنشاء الفار ؛ فأشار إليو ببنائو من مادة الطين بعد عجنيا باألقدام ،

وىذا ما تضمنتو األسطورة ،بقوليا :
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" ىكذا فكر ييما(( :كيف سأبني (( فار)) الذي اخبرتني عنو آىورامازدا؟)) عندئذ قال آ ىورامازدا لـ

ييما(( :ياييما أبن فيفاىفانت! اعجن الطين بأقدامك وتصور بيديك [ ومن ثم تعمم ] كيف يمصق
الناس الصمصال المبتل)) .ىكذا فعل ييما مثمما أراد آىورامازدا :عجن الطين بأقدامو ،تصور بيديو[

ومن ثم تعمم ] كيف يمصق الناس الصمصال المبتل ( .)64

ونمحظ مما تقدم ،أن عممية البناء تمك لمفار تمت بوساطة مادة الطين التي تعد من بين أكثر
المواد سيولة في االستخدام وقمة في التكاليف ،فضبلً عن كون ليا القدرة بالربط بالمواد األساسية

األخرى مثل األحجار  ،إذ استعممت ىذه المادة في ربط وتماسك مواد البناء بعضيا مع البعض
اآلخر كونيا تكون اكثر فعالية  ،إلى جانب ميزتيا الميمة األخرى ىي قدرتيا عمى تحمل الظروف

المناخية األخرة مثل الرطوبة واالمطار والمياه (  ، )65وليذا فيي المادة األجدر واألصمح في عممية
البناء تمك  ،وأن عممية تمازج مساماتيا بعضيا مع البعض اآلخر بوساطة األقدام مثمما أشار إليو

اإللو بذلك ،مما يزيد من كثافة تمك المادة .

في ضوء ما تقدم ،نعتقد أن مسالة بناء الفار التي أشار إلييا اإللو آىورامازدا  ،إنما ىي إشارة رمزية
وليس لعممية البناء الظاىري ،بعبارة أخرى ىي إشارة لعممية التنظيم في داخل المغارات والكيوف في

المن اطق الجبمية ،إذ إن عممية بناء قمعة أو حصن تكون مكشوفة من جية السماء مثمما يوضح معنى
الفار ،وليذا فيي تكون معرضة لتساقط الثموج واألمطار عمييا  ،مما يسيم ذلك في أحداث اضرار
بالبناء ومن في داخمو  ،ولكن أن كان ذلك الفار ىو عبارة عن مغارة طبيعية ذات سقف من داخل

جبل أو ىضبة  ،كانت تحتاج فقط إلى عممية تنظيم ليذا المكان الذي يستخدمو الرعاة أثناء عممية
الرعي بعد مواجيتيم لظروف مناخية قاسية تحول دون وصوليم إلى ديارىم في بعض االوقات .

لم تكن النيايات مثميا مثل البدايات في األسطورة اإليرانية تفصح عن نفسيا عن كيفية نياية

الطوفان ونتيجتو ،وكيف نجت مخموقات اإللو آىورامزدا من ىذه الكارثة المحدقة بيم  ،وىل عادت
تمك المخموقات إلى ديارىا ،ولكن ىناك إشارات بسيطة تشير إلى أن المخموقات اآلىورية استمرت

بل عن طقوسيا وعبادتيا بوساطة ال صالحين
بالحياة وظمت تمارس نشاطاتيا في داخل الفار ،فض ً
واألخيار  ،وىذا ما يمكن تأكيده في ضوء ما جاء في النص بقولو :

" يا خالق عالم االجساد ،يا قدوس! من اتى بدين ىرمزد إلى الفار الذي عممو ييما؟ اجاب ىرمزد:
ىو الطائر كرشيبيتر يا زرادشت القديس ،يا خالق عمم االجساد يا قدوس ،من ىو الرئيس الزمني

والرئيس الروحاني ىناك ؟ أجاب ىرمزد :اورقتطن ار وأنت يا زرادشت" ( .)66
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يمحظ مما ِ
تقدم ،أن تمك الكائنات الحية التي عاشت في داخل الفار استطاعت الصمود

والتكيف في داخمو  ،ال بل إنيا أستمرت بالتكاثر فيما بينيا؛ وبذلك فشمت قوى الشر في القضاء
عمييم ،وبذلك كانت الخاتمة تمثل الن صر لمحق ومن يناصره ،وىذا ىو جزء من المعتقدات اإليرانية

التي كانت سائدة .
االستنتاجات :

من دراستنا لموضوع ( :الطوفان في المصادر اإليرانية القديمة) يمكن أن نقف عمى أىم ما التي
توصمت إليو ىذه الدراسة ويمكن إجماليا بالنقاط اآلتية:

 - 1إن الصراع بين القوى اإلليية المتمثمة باإللو آىورامزدا إلو الخير والنور وبين قوى الشر
والظبلم المتمثل باإللو أنكراماينيو (أىريمان )  ،قد انعكس عمى الكائنات الحية بنحو عام .

 - 2إن عممية اإلنقاذ تمك كانت بوساطة إشارات إليية مقدمة إلى أحد األشخاص التابعين

لئللو الخير ممثبلً ذلك بييما ليكون ىو المنقذ لمجموعة من البشر والحيوانات والنباتات .

 - 3إن األحداث التي وقعت في إيران كانت تمثل أحداثاً عاكسة لبيئة سائدة في تمك
المنطقة ،فقد نجم عن المتغيرات البيئية تمك وقوع طوفاناً ثمجياً .

 - 4كانت النيايات تشير إلى استمرار العنصر الب شري والحيواني والنباتي عمى األرض،
وىذا يدلل عمى انتصار قوى الخير وانيزام قوى الشر .

اليوامش والمصادر :
) )1عادل ثيودور خوري  ،الظاىرة الدينية لأل نبياء والكتب المقدسة  ،ج ( 3لبنان –  ) 2003ص 21
)) 2

لبلطبلع اكثر عن ىذه الديانة  ،ينظر  :رنا كاظم معن  ،المنقذ والمخمص في المعتقدات العراقية والفارسية

القديمة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ( كمية التربية – جامعة واسط – .) 2012

) )3ومعنى اسمو المزدوج أ و التؤام وتعود جذور ىذه الشخصية إ لى العصر اليندواوربي ينظر  :خميل عبد الرحمن ،
افستا الكتاب المقدس لمديانة الزرادشتية  ،ط  ( 2سوريا –  ) 2008ص . 240
) ) 4وقد ورد اسمو في بعض الكتب العربية كالطبري باسم ( جم الشيذ ) وقيل ايضاً ( حميشيدون ) .ينظر :الشاىنامة ،
ترجمة  :الفتح بن عمي البنداري ط ( 2القاىرة –  ) 1993ج  ، 1ص ص . 22 - 21

) )5ابي القاسم الفردوسي  ،الشاىنامة ممحمة الفرس الكبرى  ،ترجمة  :سمير مالطي ط (2بيروت –  ) 1979ص ص
. 10 - 9

) )6المصدر والصفحة نفسيما.
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) )7خميل عبد الرحمن  ،افستا الكتاب المقدس لمديانة الزرادشتية  ،ص . 245

) )8رنا كاظم معن  ،المنقذ والمخمص في المعتقدات العراقية والفارسية القديمة  ، ،ص . 109
) ( )9فنديداد  21 :فاركارد . ) 2
))10
))11
))12
))13

اسامة عدنان يحيى  ،السحر والطب في الحضارات القديمة  (،بغداد –  ) 2015ص . 133
جفري بارندر ،المعتقدات الدينية لدى الشعوب  ،ط  (2القاىرة –  ) 1996ص.141
المصدر نفسو  ،ص.142
لعل ىنا جاءت بمعنى خمق .

))14

ويقصد بو أىريمان الذي جاء بيذه الصيغة في النصوص البيموية .

))16

ولعل المقصود منيا الشيوات االثمة .

) )15وىو حيوان طفيمي ولعمو البعوضة ( الذباب ) التي تعمل عمى قرص البيائم حتى الموت .
))17

اقواميا الذين امتازوا بالبأس والجسارة والقوة .

))18

ويقصد بيا الديدان التي تمتيم الزرع .

))19

عدم االيمان والكفر وىو من الجوانب السيئة .

))20
))21

يشير المعنى إ لى ىجرة البيت عند موت رب االسرة وفق التفسير البيموي .
داللة عمى وقوع مصيبة ما .

) )22فاركارد ( . ) 19 - 2 : 1
))23

ميرسـيا اليــاد  ،تــاريخ المعتقـدات واالفكــار الدين يــة  ،ترجمــة  :عبـد اليــادي عبــاس ( دمشــق –  )1986ج ، 1ص 397

))24

تعـد الق ـرابين واليــدايا المقدمــة لآلليــة ىــي مــن أىــم الواجبـات المفروضــة عمــى اإلنســان تجــاه خالقــو  ،فيــي تمثــل برىان ـاً

.

صــادقاً عمــى خض ــوعو ليــا وعبادتي ــا  .لبل طــبلع أكث ــر عــن الموض ــوع ين ظــر :اس ــامة عــدنان يحي ــى  ،الديا نــة الزرادش ــتية
مالحظات واراء  (،بغداد –  ) 2016ص  30وما بعدىا .
))25
))26

المصدر نفسو ،ص . 49
ىو نوع من االخشاب الجافة التي كانت تستعمل في الطقـوس الدينيـة وقـد بمـغ ىـذا النـوع مـن األخشـاب مـن األىميـة إلـى

أ ن يقـدم لـو االضـاحي  ،لبل طــبلع أكثـر عـن أ ىميــة ىـذا النـوع مــن الخشـب وتقـديم الق ـرابين إ ليـو  ،ين ظـر  ( :ياســنا ) 28 :59
( ياسنا (  ( )23 :71ياسنا  ( ) 1 / 6ياشت  ( )5 : 14ياشت . ) 45 :10
))27
))28

من أسماء اإللو آىورامازدا .
ياشت ( . ) 9 - 2 : 15

) )29فاركارد ( . ) 3 : 2

) )30فاركارد ( . ) 5 - 4 : 2
) )31لقد ورد ىذا الشراب في االفستا في ثبلث ىيئات األولى  :بنحو شراب طقسي مسكر  ،وثانياً  :بنحو آلية لمنبات
والشراب  ،وثالثاً  :بنحو نبات يصنع منو الشراب  ،وترجع تقاليد استعمال اليوما كشراب طقسي إلى زمن موغل في القدم
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 ،إذ يعتقد أنو يصل إلى عصر جماعة اليندوأوربية أو يماثل ىذا الشراب السوما ا لفيدي  ،ووفقاً لبلفستا فإن ىذا الشراب

مستخرجاً من نبات لونو أصفر أو ذىبي ينبت في الجبال  ،بيد أنو يصعب تحديد نوع وشكل ىذا النبات ـ ،أما عن تأثير
ىذا الشراب عمى جسم اإلنسان فيو أشبو بالتنويم المغناطيسي أو التخدير  ،لدرجة أن وعي اإلنسان يكون متحر ارً .

لمطبلع أكثر عن ىذا الشراب واستخداماتو وطقوسو  ،ينظر  :جمشيد يوسفي  ،الزرادشتية الديانة والطقوس والتحوالت
بناء عمى نصوص االفستا )  ( ،بيروت –  )2012ص  236وما بعدىا .
الالحقة ( ً
) )32خميل عبد الرحمن  ،افستا الكتاب المقدس لمديانة الزرادشتية  ،ص . 69
) ( )33ىايتي . ) 32 : 8

) )34لقد اقترنت بالثور استعماالت مختمفة في الديانة الزرادشتية حتى وصل األمر التطير ببولو  ،فقد كانوا تعتقدون أنو
يمحوا الذنوب والخطايا  ،إلى جانب كونو مصدر لمخير والعطاء وقد عد الثور والبقرة من مخموقات اإللو آىورامزدا التي
خمقيا من عنصر النار مع اإلنسان األول ( كيومرث  ) Gayomartفي حين خمق المخموقات االخرى من الماء  .ينظر:
احسان يار شاطر  ،االساطير اإليرانية القديمة  ،ترجمة  :محمد صادق نشأت ( القاىرة –  ) 1965ص . 28

) )35وىذا األمر يمكن االستدالل عميو بتمجيد البقرة والعصر الرعوي الذي ساد في تمك المد ة من قبل زرادشت  ،إذ جاء
بأحد النصوص قولو " :المجد لمبقرة  ،والكالم الطيب ليا  ،والنصر ليا  ،والعمف ليا  ،فمنعمل من أجل البقار ،أل نيا
توفر لنا الطعام "  .ينظر  :جمشيد يوسفي  ،الزرادشتية الديانة والطقوس والتحوالت الالحقة  ،ص . 102

))36

اسامة عدنان يحيى  ،الديانة الزرادشتية مالحظات واراء  (،بغداد –  ) 2016ص ص . 99 - 97

))37

المصدر نفسو  ،ص . 101

))39

اسامة عدنان يحيى  ،الديانة الزرادشتية  ،ص . 141

) )38لبلطبلع اكثر عن دور ىذه الشيطانة ينظر  ( :فينداد . ) 2- 1 : 19
) ( )40ياشت . ) 19 : 34 – 32

) ( )41فنديداد  20- 1فاركارد . ) 2
))42

ويقصد بو جمشيد  ،الذي ىو في نفس الوقت ييما .

) )43خميل عبد الرحمن  ،افستا الكتاب المقدس لمديانة الزرادشتية  ،ص . 244

) )44أب و منصور عبد الممك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي ،تاريخ غرر السير المعروف غرر أخبار مموك الفرس
وسيرىم  ،منشورات مكتبة األسدي( ،طيران1963 ،م) ،ص . 16

اليندية فييا حتى نياية
انية القديمة وأثر الميثولوجيا
) )45عبد اليادي طعمة عفات العتابي  ،المعتقدات
ّ
الدينية اإلير ّ
ّ
األلف الثاني قبل الميالد ،اطروحة دكتوراه غير منشورة ( كمية التربية – جامعة واسط –  ) 2012ص ص . 24 – 23
) )46م .ج  .درسن  ،أساطير إ يران القديمة  ،ضمن كتاب أساطير العالم القديم  ،ترجمة  :احمد عبد الحميد يوسف ،
مراجعة  :عبد المنعم ابو بكر ( القاىرة –  ) 1974ص . 303

) ( )47فنديداد. ) 22 : 2 ،

) ( )48فنديداد  24- 23فاركارد . ) 2
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) )49حسن بيرنا  ،تاريخ إ يران القديم من البداية حتى العيد الساساني  ،ترجمة  :محمد نور الدين عبد المنعم و
السباعي محمد السباعي  ،ط ( 2القاىرة –  ) 1992ص  5وما بعدىا .

) )50خميل عبد الرحمن  ،افستا الكتاب المقدس لمديانة الزرادشتية  ،ص . 236
) ( )51فنديداد  : 41فاركارد . ) 2
))52
))53

( فنديداد  30- 25فاركارد . ) 2
يعتبر بناء القبلع من االساليب التي كانت األقوام اليندواوربية تستخدميا لحماية نفسيا عند دخوليا مناطق جديدة في

ىجرتيا باتجاه إيران ،فقد كانت في كل منطقة تستقر فييا تبني ليا قمعة لتحتمي بيا  .ينظر :رنا كاظم معن  ،المنقذ
والمخمص في المعتقدات العراقية والفارسية القديمة  ،ص . 110

))54

كتاب الفنديداد اهم الكتة التي تتألف تهاا ابتتاتا  ،نقله نها فرنسنةه :ا وف و فريل،هط  ( 1 ،فرب:ه –  ) 1111ص

. 11

))55

خميل عبد الرحمن  ،افستا الكتاب المقدس لمديانة الزرادشتية  ،ص . 336

))56

المصدر نفسو  ،ص . 231

))57

لقد وردت انواع مختمفة من الكبلب في كتاب االفنديداد وىي من مخموقات اإللو آىورامازدا منيا  :كمب القطيع و

كمب البيت والكمب السائب وجرو كمب الصيد وكمب ا لجازو والدلدل و كمب االفنزو وكمب الفيزو وكمب أبن العرس وكمب
المسك وكمب الحراسة وكمب القنفذ ذي الظير المنقش والرأس المستدق وكمب الماء وكمب الثعمب و كمب الراعي وكمب
معمم الصيد  .لبلطبلع أكثر عن ىذه األنواع وأىمية الكمب والحيوانات األخرى  .ينظر  :شيماء فاضل عبد الحميد ،
الحيوانات والطيور والحشرات والزواحف في كتاب الفنديداد ( أحد كتب االفستا الزردشتية) ،مجمة كمية التربية لمبنات ،
مج ٖٕ ( ٕ ) ( ٕٕٔٓ ) ص . 174
))58

ىيرودوت  ،تاريخ ىيرودوت  ،ط  (2القاىرة –  ) 1996ص.97

))59

( فنديداد . ) 29 : 2

))60

لبلطبلع عمى نصوص رفض تقديم القرابين من أصحاب العاىات والمصابين  ،ينظر  ( :ياشت  ) 94- 92 : 5و

( ياشت . ) 54 : 17
))61
))62

اسامة عدنان يحيى  ،الديانة الزرادشتية  ،ص .30
ويتضح درجة التقديس بتقديم القرابين لمماء لبلطبلع أكثر عن ىذا الموضوع  ،ينظر  ( :ياسنا ، 3 : 16 ، 5 :2

. ) 7:7 ، 4 : 6 ، 9 :4

))63

أرثر كريستنسن  ،إيران في عيد الساسانيين  ،ترجمة :يحيى الخشاب ( بيروت – د ت ) ص .133

))64

( فنديداد  32- 31فاركارد . ) 2

))65

مؤيد سعيد  ،العمارة من عصر فجر السالالت إلى نياية العصر البابمي القديم  ( ،حضارة العراق ) ج  ( 3بغداد

–  ) 1985ص ص . 99 - 97

))66

كتاب الفنديداد اهم الكتة التي تتألف تها ابتتتا  ،ص . 11
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