العـــــــــــــــدد السابع والثالثون

جامعة واسط

ٕٜٓٔ/  تشرين الثاني/الجزء الثا لث

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

ِ ِْديانة الطَّبقة ال
)م.ٖٖٓق- ٜ٘٘( حاك َم ِة في الدولة األخمينية
ُّ َّبي َن التَّفْ ِريد َوالت
عدديَّة
ْ

 سعد عبود سمار.د.أ
 كمية التربية لمعموم اإلنسانية/ جامعة واسط
sabbood@uowasit.edu.iq

: الخالصة
 ومناقشة اآلراء المختمفة التي،سنتطرق في ىذه الدراسة إلى ديانة الطبقة الحاكمة األخمينية

 ورأي يقول أنيم لم تكن، منيا أنَّيم كانوا عمى الديانة الزرادشتية،وصفت ما كانت عميو ىذه الديانة

 فيم تارة أفردوا اإللو الرئيس ليم آىوارامزدا مع. وانما عبدوا آلية متعددة،ليم ديانة رسمية محددة

 وتارة أخرى أفردوا اإللية آناىيتا عمى حساب، وانَّم ا ورد ذكر عام ليا،االعتراف بآلية أخرى لم تذكر
. وتارة أخرى أختفى ذكر اإللو آناىيتا وبقى ذكر اإلليين آىوارامزدا وميثرا.اآللية األخرى

 آلية، ديانة،  الدولة األخمينية:الكممات المفتاحية
The maintenance of the ruling class in the Achaemenid state
Between singularity and pluralism (559- 330 BC)

Prof. Saad Abood Sammar
Wasit University / College of Education for Humanitie.
Conclusion:
In this study, we will discuss the religion of the Achaemenid ruling
class, and discuss the different opinions that described what this religion
was, including that they were on the Zoroastrian religion, and an opinion
says that they did not have a specific official religion, but worshiped
multiple gods. At times they spread the main deity to them, Ahwaramzda,
while recognizing other deities that were not mentioned. Rather, a general
mention was made of them, and at other times, the deities spread Anahita
at the expense of the other. At other times, the remembrance of the god
Anahita disappeared, and the remembrance of the two deities remained
Ahwaramzada and Mithra.
Key words: Achaemenid state, religion, gods
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ألنو لن تتوافر لدينا شواىد تُشير
من الصعب بمكان تحديد دين معين لم ُفرس األخمينيين؛ ّ
إلى وجود مؤسسة دينية تتبع دين رسمي لمدولة ،وتبقى معموماتنا عن ديانة المموك األخمينيين
عد تصريحات ممكية
مصدرىا الرئيس الكتابات الممكية لممموك األخمينيين وىي نقوش مسمارية تُ ّ
صادرة عن الممك نفسو .
أن اإللحو آىحوارامزدا كحان عمحى رأس اآلليحة التحي تحدين بيححا
وتت ضح محن كتابحات الممحوك األخمينيحين َّ

الدولححة األخمينيححة بداللححة مححا ج ححاء فححي لححوح الممححك داري ححوش ألدا ار األول ٕٕ٘  ٗٛٙ -ق .م) ألDB-11-

الممححك  ،وب ح رادة
الممححك  ،لقحد اعححانني آى حوارامزدا عمحى ىححذا ُ
 ..... " : )16آىحوارامزدا ىححو َمح ْحن وىبنحي ىححذا ُ
آىحوارامزدا أنَّحا امتمححك ال سحمطة " أل ٔ) ِ .م ّمحا ّال شححك فيحو تتحوافر لححدينا محادة آثاريحة وتاريخيححة تعطينحا تصححور
عمححا ك ححان عميححو ّدي ححن الممححوك والطبق ححة العامححة أي ال ح ّحدين الخححاص ،أم ححا عححن ديان ححة اإلي حرانيين ف ححي الع ص ححر
ّ
األخميني فمم تزودنا المصادر بما يكفي لتعطينا تصور كامل عما كانوا عميو.

يخي ،وذلحك بحالتطرق إلحى الديانحة التحي كحان عمييححا
َّ
وثمحة ُبحد محن وضحع الميثولوجيحا فحي أطارىحا التحار ّ
أل ٕ)
السح ححمة
المم ححوك األخميني ححين ،الت ححي أُختم ححف فيي ححا ،إذ س ححاد وى ح ٌحم ب ححين اوس ححاط بع ححض الكت ححاب  ،مف ححاده َّ
أن َّ
حنن ديانححة
ضح ّحد محن ذلححك ،بح َّ
حنثبت ال ِّ
ّ
ينيحة ال شححائعة لؤلخمينيححين ىحي الزراد شححتية ،ولكححن فححي ىحذا المبحححث سح ُ
الد ّ

الممحوك األخمينيححين لححم تعححرف التوحيححد ،أي عبححادة إلححو واحححد ىححو آى حوارامزدا ،ولححم يححرد فححي كتابححات الممححوك
األخمينيحين أيَّححة إ شححارة إلحى النبححي زراد شححت ،محن ىححذا المنطمححق سحيتم النظححر إلححى ديانحة الممححوك األخمينيححين

البلديححن بححدليل كححان ممكي ححم
التححي لححم ت سححتقر عمححى ُبعح ٍحد دينح ٍحي واحححد ،وانَّم ح ا تنقم ححت فححي مرحمححة التن سححيس مححن ّ
المؤسححس ك ححورش لححم يثب ححت أنَّححو ك ححان متححديناً ،وانَّم ححا سيا سححي برحم ححاتي وظّححف ال ح ّحدين لم صححمحتو بم ححا يخ ححدم
التوسعيةَ ،إلى أن اتسمت الديانة فيما بعد بين التَّفْ ِريد والتَّ ُّ
عدديَّة.
سياستو
ّ

الد ّيني السائدة في الع صر األخميني ،لذا نحاول ذكر قسم
َّ
وثمة آراء مختمفة بشنن المعتقد ّ
من ىذه اآلراء بصورة مختصرة .إذ يعتقد كميمان ىوارت  Clement Huartفي كتابأل إيران وتمدن

أن الشعوب الميدية والفارسية في الدولة األخمينية لدييا ثبلث ديانات منفصمة،
ايراني) من المؤكد َّ
ال :دين المموك ،اّلذي يشيد عميو النصوص الواردة في النقوش المختمفة التي تركيا لنا المموك
أو ً
األخمينيين ،ثانياً :ىو دين العامة الّ ذي لم يكن بين أيدينا سوى القميل من المعمومات حول ىذا

أما الديانة الثالثة :فيو الدين الخاص
الموضوع  ،وىذه المعمومات القميمة ىي من روايات ىيرودوتَّ .
عند المغان أو الكينة  ،الّذ ي ال نعرف عنو سوى التراتيل المحفوظة في إفِ ستا  ، Avestaحير ذلك
لم تكن لدينا معمومات أل ٖ).
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لمدولة األخمينية ،لكن ىناك آلية
وعمى الرحم من َّ
أن اإللو آىوارامزدا كان اإللو الرئيس ّ
أن ىذه الدولة المترامية األطراف التي أسسيا كورش الثاني أل- ٜ٘٘
ذكرت إلى جانبو ،والمبلحظ َّ
ضمت
ٖٓ٘ق.م) ،ومنحيا دا ار األول ألٕٕ٘ ٗٛٙ -ق.م) الوحدة تحت حكمو ،والتوسع في حدودىاَّ ،

ينية وطقوسيم .ولم يكن لدى المموك األخمينيين تعصب
أقوام ُمتعددة ُسم ليم بممارسة معتقداتيم ّ
الد ّ
ديني ،فنظروا إلى اتباع الديانات األُخرى نظرة احترام .عمى ِ
الض ّد من المعمومات التي اوردىا الكتاب
اليونان عن عقائد األخمينيين التي كانت تعوزىا الدقة والموضوعية .وقد وصمتنا معمومات دقيقة عن

أي
عقائدىم من الكتابات عمى األلواح األخمينية ومستنداتيم ،بحيث َّ
إن ىذه الكتابات لم ترد فييا َّ

أن الديانة لدى األخمينيين كانت متفاوتة
ذكر لمنبي زرادشت ،وأصب لدينا الدليل الكافي باالعتقاد َّ

أن آىوارامزدا ليس
أي ذكر لممعتقدات الزرادشتية .بداللة تكرار عبارة َّ
مع الديانة الزرادشتية  ،فمم يرد َّ

ىو الخالق الوحيد مرات َّ
عد ة  ،وانَّما ىناك آلية أخرى معو ،فضبلً عن عدم احفاليم لذكر عدد من

اآللية.

اختمفت آراء الباحثين في المعتقد الديني الذي كان عميو الممك كورش الثاني ،فيناك من

أل ٗ)
قدس قوى الطبيعة
يرى أنَّو عمى الديانة الزرادشتية  .وفي رأي َّأنو عمى الديانة اآلرية القديمة اّلتي تُ ّ
ألالشمس ،والقمر ،والنار ،والماء ،واليواء) أل ٘) .ولم ُيعرف عنو أنَّو كان زرادشتيا بداللة عدم ورود اسم

بل عن أنَّو قدم القرابين وبنى المذاب التي ال
اإللو آىوارامزدا في كتاباتو ،وكذلك اسم زرادشت ،فض ً

تجيزىا الديانة الزرادشتيةُ ،ي ضاف إلى ذلك أ َّنو لم ُيدفن عمى الطريقة الزرادشتية فيما ُيعرف بنبراج
أل )ٙ
قبر في عاصمتو باسركارد ،بدليل وصيتو التي جاء بيا" :حينما يكون
الصمت  ،وانَّما كان لو ُ
جثماني بال روح ،وأنا غير موجود بالدنيا ،حينئذ سارعوا وادفنوني في التراب" أل  ،)ٚوىذا يخالف
قد سة ،لذا ف َّن دفنو في التراب يعني
الم ّ
المعتقدات الزرادشتية التي تُ ّ
عد التراب من عناصر الطبيعة ُ
تموثو ،وىذا ما تُحرمو تمك الديانة .

ِ
س من قبل كورش الثاني أل  .)ٛبداللة
وكانت اآللية ألآىوارامزدا ،وميثر ،وأناىيتا) محط تَقد ّي ُ
تقديمو القرابين من الخيول البيضاء لئللو ميثرا ،إذ كانت الخيول تُقدم قُرباناً لمشمس في أثناء األعياد
أل )ٜ
ٍ
وما يؤكد تَ ِقديّ ُسو
وبنحو دوري ،وفي الغالب َّ
التي يحضرىا الممك
أن الشمس ترمز إلى اإللو ميث ار ّ .
آللية أخرى فضبلً عن اإللو ألاىورامزدا) وعبادتيا ،ىو بناء معبد لحئللية ألآناىيتا) في عاصمتو
باسركارد قرب عين ماء عرفت بح ح ألعين آناىيتا) ،وقريبا من الضفة الغربية ليا يقع محرابيا المقدس

المقدسة المبني من الحجر الجيري األسود ،وىو صخرة مفردة وضعت فوقيا صخرة
ذو المذاب ُ
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أخرى منحوتة بسبع درجات ،مؤدية إلى أعمى المحراب ،وىناك يوجد مذب آخر لئللو ألآىوارامزدا)
أل ٓٔ)  .من ُك َّل ما َّ
ينية التي كان عمييا كورش الثاني في ببلد فارس ،وىي
تقدم تتنكد المعتقدات ّ
الد ّ

تَ ِقد ّي ُسو لآللية اآلرية.

لم يعرف كورش لو دين محدد ،يبدو وكننَّو ببل دين ،حينما وجد أن تبني دين معين

سي ضعف من مشروعو التوسعي ،ألنَّو سيخمق تقاطعات مع المعتقدات الد ينية لمشعوب التي يريد أن
ُ
يوسع دولتو عمى حسابيا .لذا حينما أحتل بابل ،أظير االحترام والتقديس ُكّمو إللو البابميين ألمردوخ)،

وحينما أحتل آشور َم َجد إلييم آشور ،وحينما أحتاج الييود في مشروعو الطام الحتبلل مصر ،وما
أدوه من دور ساعده في تعجيل خطاه الحتبلل بابل ،لذا مجد إلييم ييوه ،حتَّى بدا وكننو عمى
دينيم ،وفي احتبللو آل سيا الصغرى ألليديا ،والمدن األيونية األخرى) ،احترم إلييم ألأبولو)  .لذا
اتسمت عيد كورش الثاني بننَّو ببل دين .وبدى متسامح ًا ديني ًا مع الشعوب التي خضعت لسيطرتو،

عمى وفق ما تمميو مصمحتو السياسية .فمم يتبن دين معين ،ويدعوا لو .وكان يسير بمبدأ أن ُك ّل
اآللية التي صادفتو ُم َّ
ود عابدييا.
ال :أجبل ً
قد سةَ ،ق َدم ليا القرابين ،أو ً
ال ليا ،وثاني ًا :لكسب ّ
أمححا قمبي ححز ألٖٓ٘ ٕٕ٘ -ق.م) ف حبل ُيع ححرف إال القميححل ع ححن ديححن ى ححذا الممححك .فين ححاك روايححة أوردى ححا
قد سحة بالعبحث بجثحة الممحك الم صحري أما سحيس ألرعمسحيس)،
الم ّ
ىيرودوت عن عدم احتحرام ىحذا الممحك لمنحار ُ
إن ذلح ححك م ححن أكاذي ححب الم صح حريين الّح ححذين أرادوا
عم ححى ال ححرحم م ححن ا س ححتدراك ىيح ححرودوت لروايت ححو تم ححك بقول ححوَّ :

تحسين األحوال أل ٔٔ) .وىذا األمر يتناقض مع عقيدة الفُرس واحتحراميم لمنحار وع ُّحدىا فحي مصحاف اآلليحة ،

وأن تمححوث النححار ب لق ححاء الجثححة فيي ححا ُيعح ّحد م ححن اعظححم ال ححذنوب لححدى الفُح حرس األخمينححين ،وم ححا ورد كححذلك ف ححي
ثم ححة دليححل آخح حر ُي بححين دي ححن قمبيححز ى ححو تمثححال ن ححائوفورى أل ) Naophoricالموجححود ف ححي متح ححف
إف سححتا  .و َّ
فاتيكححان .وعم ححى وف ححق م ححا يب ححدو وا ض حححاً م ححن خ ححبلل ىححذا ال ححنقش بح حدخول المرتزق ححة ال ححى معب ححد اإلليح حة ني ححت
أل (Neitفححي سححايس وقي ححاميم بححبعض األعمححال حي ححر ال بلئقححة  ،ولك ححن قمبيححز أمححر بتطيي ححر المعبححد واخح حراج

جميحع األجانححب منححو ،وأعححاد المعبححد لمححا كححان عميححو  .ثححم ذىححب الممححك شخ صححياً الححى سححايس وارجححع جميححع

اليدايا الخاصة باآللية نيت اوزيريس  .وعند تمثاليا صحمى قمبيحز بخ شحوع ،مثمحو مثحل الممحوك المصحرين،
قدم باقي المموك مجموعة من اليحدايا الثمينحة إلحى نيحت وبحاقي آليحة سحايس
وقدم كما يُ ِّ

أل ٕٔ)

 .وىحذا محا يؤكحد

ينيحة ،فمحم يكحن عمحى ّديحن معحين ،وانَّمحا اقت ضحى
َّ
أن الممك قمبيز سار عمى سياسة والده ألكورش الثحاني) ّ
الد ّ

التدين.
واقع الحال أن ُي ساير مصالحو بعيدًا عن ّ
الدين و ّ
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بنن سمطتيم جاءت
سيما األوائل منيمَّ ،
ويبقى االعتراف األكبر لمموك ّ
الدولة األخمينية ال ّ
المشروعية لمحكم ،فاستعان
من أعظم اآللية ألآىوارامزدا) ،وانَّيم مدينون لو ،فيو الَّذي منحيم الصفة
ّ

الممكية
الممك دا ار األولألٕٕ٘ ٗٛٙ -ق.م) ،باإللو آىوارامزدا من أجل أن ُيحقق النَّ صر لو ولعائمتو
ّ
بحسب نقش دا ار األول أل (Dpdفي قصره في برسيبوليس البند ألٖ) جاء فيو:
"إن آىوارامزدا مع َّ
محمية من قبل آىوارامزدا
كل آلية البيت الممكي سيساعدونني ،وىذه األرض
ّ
ّ
من األعداء والجفاف والكذب ،وال تصميا جيوش األعداء ،وال تصاب بالقحط والكذب ،ىذا ما اطمبو
( ٖٔ)
عد آىوارامزذا من آلية الحرب الذي استعان بو
من آىوارامزدا وآلية البيت الممكي"  .وىنا ُي ْم ِكن ّ
حميوُ،
داريوش ألدارا) األول مع آلية أخرى لم َّ
يسميا لنا .وفي ىذا الدعاء طمب من آىوارامزدا ْ
أن يَ َ
البيت َّ
الممكي ،وفارس ًا من العدوان الخارجي ،والثورة ألالكذب) ،فالممك بمثابة الوسيط بين
يحمي
َ
وأن َ

الممكية :المحارب الصال
فبفضل اإللو آىوارامزدا حصل عمى الفضائل
عالم اآللية وعالم البشر،
ّ
ّ
ألالذي يطارد جيش االعداء) ،والممك العادل اّلذي يحارب الكذب ،وحامي األرض والفبلحين أل ٗٔ).

الدولة األخمينية
إن ما تظيره النقوش
َّ
ينية في ّ
الممكية ،تُبيَّن كيف كانت الحياة اليومية ّ
الد ّ
ّ
أن إعبلن المؤسس
السياسيَّة .وىناك َم ْن يرى َّ
في كثير من األحيان مشروطة أو متنثرة بالظروف ّ
بفضل اإللو آىوارامزدا عمى دولتو وعميو؛ من
الدولة ألدا ار األول ٕٕ٘ ٗٛٙ -ق.م)
الحقيقي ليذه ّ
ّ
المجحف إلى العرش ،وىو
الممكن ّ
عد ُه عمبلً من الدعاية ّ
السياسيَّة ،إلضفاء الشرعية عمي صعوده ُ
أل ٘ٔ)
ما ُيقدم أم اًر مبتك اًر لموحدة بين َّ
الم ّد ة الفاصمة لعيد ) )Bardiyaبارديا .
الشعب الفارسي بعد ُ
واستمر ذكر اسم اإللو األوحد آىوارامزدا في النصوص الممكية األخمينية في عيد
"الرب األكبر آىوارامزدا ،الذي خمق ىذه
أحشويرش األول ألٗٙ٘ - ٗٛٙق.م) بداللة النص القائل:
ّ
المسرة ،وجعل خشيارشا ممكاً وممك المموك وحاكم
وبث في الناس
السماء وخمق البشر،
ّ
ّ

إن عبادة اإللية ألآناىيتا) ُعرفت في
الحكام" (  .)ٔٙولكن من الشواىد التي تمنحنا اعتقادًا نسبي ًا مفادهَّ ،

العصر األخميني في عيد الممك أحشويرش األول أيض ًا ،إذ بعد إخماد ثورة بابل الثالثة ألحزيران عام
َّ ( )ٔٚ
مارس أى ُل بابل عبادة
ٕٗٛق.م) في عيده ،عمى أثر ذلك دمر الممك معابد المدينة ُكميا  ،ولكي ُي َ
بمسمى آري ألآناىيتا) ،تموييا لؤلخمينيين
بعض من آليتيم ،استمروا بعبادة اإللية عشتار ،ولكن
َّ

أن بداية وجود معابد ىذه اإللية كان
سيما َّ
المتكررة ،ال ّ
عمى أثر تشددىم الديني بعد ثورات أىل بابل ُ
آخر  -ىو األرج لمصواب ُ -ن سب وضع مجسمات ألآناىيتا) فييا أي
في بابل ،ولكن في رأي َ
ألبابل) من قبل أردشير الثاني ألٖٖٛ - ٖ٘ٛق.م) ،وىذا ما سنفصل القول بو الحقاً.
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سيما دا ار األول،
وفي العودة إلى ما ورد في النصوص الممكيَّة لممموك األوائل وال ّ
إال أنَّو لم تُحدد اسماؤىا،
وأحشويرش ألخشيارشا) األول عن ذكر آىوارامزدا وألآلية ممكية أخرى) ّ
أن مصطم ألاآللية األخرى) قد تغيَّر منذ عيد الممك أردشير الثاني
الراج في ضوء ىذه النصوص َّ
بعد أن كان المموك الذين سبقوه ،واألسرة الحاكمة يستمدون العون والمدد من آىوارامزدا اإللو المقتدر

سمياتيا
بم َّ
فضبلً عن األرباب األخرى ،إذ ّإنو في عيد أردشير الثاني ُس ِّميت ىذه اآللية األخرى ُ
أن اسم آناىيتا في كتابات أردشير الثاني جاء بعد
وىي :اإللية آناىيتا ،واإللو ميثرا ،والجدير بالذكر َّ
َّ
المتقدمة ،فقد ورد
آىوارامزدا مباشرة ،وقبل اسم ميثرا؛ داللة عمى عظمة ىذه اإللية األُنثى ومكانتيا ُ
نصو:
اسميا في كتيبة أردشير الثاني ألٗٓٗ ٖٜ٘ -ق.م) في ىمدان أل )A2Haبما ُّ
" أردشير الممك الكبير ،ممك المموك ،ممك الممالك ،ممك ىذه األرض بن دار الثاني ،ودا ار ىو ابن
أردشير ،وكانا ممكين ،وارشدي ابن خشيارشا وىو ابن دا ار األول ،و ُكمَّيم مموك ،ودا ار ابن

أن
ويتشاسب األخميني ،و َّ
أن ىذا القص ر الذي بنيتو بإرادة من آىوارامزدا وآناىيتا وميثرا ،و ّ
أن الذي بنيتو لم يعرضوه لمفناء والدمار" ( .)ٔٛ
آىوارامزدا وآناىيتا وميث ار يحفظوننا من كل بالء ،و َّ
وفي نص آخر ورد في لوحة أردشير الثاني ألالشوش) : A2sd
"أنا أردشير الممك الكبير ،ممك المموك ،ممك الممالك ،ممك عمى األرض ،ابن دا ار الممك األخميني،
أردشير الممك ،يقول :بإرادة آىوارامزدا بنيت ىذا القصر في حياتي كمأمن مميء بالراحة ،حفظ
آىوارامزدا ،آناىيتا ،ومثي ار ما قمت بو من كل بالء" ( .)ٜٔ

إن النقوش الممكية ليؤالء المموك التي ُعثر عمييا في ىمدان أل ،)A2Hb ،A2Haوفي
َّ
شوش أل ،)A2Sd ،A2Saوبرسيبوليس أل ،) A3Paىي تكرر الصيغة التقميدية لمتضرع من أجل
أن الجممة األخيرة ذكرت اثنين
ولكن الحداثة تكمن في َّ
االنتفاع بحماية أىوا ار مازدا لمعرش األخمينيَّ ،

عزز ىذه السمطة .وأىم شاىد يؤكد تسمية ىذه اآللية
من اآللية الجديدة ألآناىيتا ،وميثرا) التي تُ ّ

األخرى ىو ما جاء بالنقش المرموز أل )A2Saالذي خمّد ذكرى استعادة إعمار قاعة

الجميورألأبادانا)

أل ٕٓ)

نصو:
في قصر شوش/سوسو من قبل ألأردشير الثاني) ما ّ

"أرتحشاشتا (أردشير الثاني) ،الممك العظيم ،ممك المموك ،ممك جميع األمم ،ممك ىذا العالم ،ابن

الممك داريوس [نوثوس الثاني] ،داريوس ابن الممك أرتحشاشتا [ماكروشير أي ذو األيدي
الطويمة] ،ارتحشاشتا ابن الممك خشايارشا ،خشايارشا(أحشويرش األول) ابن الممك داريوس (دا ار
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"إن سمَّفي داريوس [األول الكبير] أنشأ قاعة
األول) ،داريوس ابن ىيستاسبيس ،األخميني ،يقولَّ :

الجميور ىذه [أبادانا] ،ولكن في عيد جدي أرتحشاشتا ،تم حرقيا .ولكن بنعمة آىوارامزدا،
يحموني آىوارامزدا،
وآناىيتا ،وميثرا ،تمكنت ــ أنا ــ من إعادة إعمار قاعة الجميور ىذه .قد
ّ
آناىيتا ،وميث ار ِ
ضر ما قد بنيتو".
ض ّد ُك ّل الشرور ،وأتمنى أال تُدمر وال تُ ّ
أو لنتذكر بناء جزء من القصر نفسو الذي ورد بالنقش المرموز أل ،)A2Sdوفيو إشارة إلى
اآللية الثبلث بما نصو:
"أنا أرتحشاشتا ،الممك العظيم ،ممك المموك ،ممك جميع األمم ،ممك ىذا العالم ،ابن الممك داريوس،
األخميني .ويقول الممك أرتحشاشتا :بنعمة آىوارامزدا ،لقد بنيت ىذا القصر ،الذي بنيتو في حياتي

أحموا ابنائي من
عمي السرور [جنة] .يا آىوارامزدا ،آناىيتا ،وميثرا،
كمنتجع ليدخل
َّ
أحموني و ّ
ّ
جميع الشرور!".

وفي العودة إلى بواعث تَْو ِظيف عبادة اإللية آناىيتا سياسياً ،وفي ضوء ىذه النصوص
أن أردشير الثاني ىو َم ْن ادخل عبادة ىذه ا إللية إلى إيران األخمينية ،وأمر ب قامة
يعتقد ألكريشمن)َّ ،

مجسمات ليا في معابد شوش ،برسيبوليس ،ى َكمتاناألىمدان) ،بابل ،دمشق ،سارد ،وبمخ؛ من اجل
اثار منذ أقدم االزمان من بين جميع
دفع شعب ّ
الدولة األخمينية إلى ُمعتقد ُم شترك الذي كان لو ٌ
ألن أردشير الثاني كان يسير عمى نيج
أن ىذا االحتمال ضعيف؛ َّ
شعوب آسيا الصغرى أل ٕٔ)  .ويبدو َّ
سمفو في عبادة اإللو األكبر آىوارامزدا بيد َّأنو حاول أن ُي ضعف ارتباطو الديني بح ألآىوارامزدا)،
ويسعى بنن َّ
بل عن أسباب
يحل محمَّو اآللية اإليرانية القديمة في المناطق التي ُذكرت في أعبله ،فض ً

أخرى سننتي عمى ذكرىا.

خاصاً من
وىناك أكثر من سؤال ُيؤسس عمى ما تقدم ،مفاده ىل َّ
أن آناىيتا قد اخذت شكبلً
ّ
بين اآللية التي كانت تُعبد محمياً؟ وما األسباب التي دعت إلى عبادة آناىيتا وتَ ِقد ّي ُسيا في الوقت
حرمون إقامة المجسمات وتَ ِقد ّي ُسيا ،وكانت رسماً قطعياً بينيم؟ كذلك ،ما
الذي كان الفُرس والميديين ُي ّ
قد سيا ،من
الفرق بين المدن التي أُصدرت ليا األوامر ب قامة مجسمات لح ألآناىيتا) ،التي عمييا أن تُ ّ

دون المدن األخرى ،بتعبير آخر ما البواعث التي أُخذت بالحسبان لوضع ىذه المجسمات في ىذه
إن الممك أردشير الثاني قصد في ذلك
المدن من دون سواىا؟  ،ومن دون أي تردد ُي ْم ِكن القولَّ :
اإلقبلل من شنن اإللو الرسمي ألآىوارامزدا) ،عندما أشرك معو اآللية االخرى .وألجل اإلجابة عن
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ىذه التساؤالت ،نسمع ما يقولو كزنفون أل ٕٕ) :في معركة كوناكسا

أل ٖٕ)

التي دارت بين أردشير الثاني

حل كورش من تبسكك ألفي سوريا) مقابل
وأخيو كورش الصغير في صيف عامألٔٓٗ ق.م) ،إذ ر َ

نير الفرات ،التي تبعد عن النير مسافة ألٓٓ ٚم) ،وكان قائد قوات أردشير الثاني ىو ابروكومس
كل الجسور عمى النير َّ
كل جنوده
إال َّ
أن كورش تم ّكن من عبور نير الفرات مع ّ
الذي أمر ب حراق ّ

من منطقة واسعة من ا لنير ،وأن ارتفاع مياه النير لم يصل إلى صدر الرجل ،ويضيف كزنفون:
كان أىالي تبسكك ليس بمقدور أي شخص منيم العبور من النير قبل مجيء كورش وىم مشاة،

أن نيري دجمة والفرات كانا من
حد كبير عمماً َّ
والبلفت لمنظر ىو نزول مستوى مياه نير الفرات إلى ّ
أن مدينة تبسكك من المدن الواقعة عمى
األنيار التي تمتاز بوفرة المياه ،وصبلحيا لممبلحة ،و َّ
الفرات ،وىي من الموانئ الميمة عمى النير أل ٕٗ) ،فمماذا َّنزل مستوى مياه النير إلى ذلك المستوى

أن مياه
أن كورش الصغير وقواتو عبروا النير وىم مشاة؟ و َّ
المتدني في عيد أردشير الثاني بحيث ّ
ُ
َّ
أن في ىذا العام حل الجفاف في
النير لم تصل إلى صدر رجالو ،واإلجابة عن ذلك يجعمنا نفترض َّ

نير الفرات والمناطق المجاورة لو؛ مما دفع الممك أردشير الثاني أن ينمر ب قامة مجسمات لح ألآناىيتا)

كرىا؛ ألنَّيا اإللية المسؤولة عن وفرة المياه التي انخفضت مناسيبيا
في بابل ،والمناطق المار ُذ ُ
بسبب الجفاف الذي َّ
حل بنيري دجمة والفرات؛ القريبين من بعضيما ،وينبعان من السبلسل الجبمية
الجنوبية لتركيا ،وا َّن نير دجمة ىو اآلخر شيد نقص في المياه إبان عيد أردشير الثاني ،لذا ف قامة
ألن اإللية آناىيتا ىي
تعرضيا لمقحط والجدب آنذاك؛ و َّ
مجسمة لححألآناىيتا) في بابل كان بسبب ّ
أن مدن شوش واكباتانا نتيجة لقربيما من بابل؛ كانتا من المدن المشمولة
المكمفة بالمياه واألنيار .و َّ
ُ

ومتعرضة لمخطر ،لذا كان لزاماً عمى تمك المدن إقامة مجسمات لئللية السيدة آناىيتا عمى
باألزمةُ ،
المدن التي ُوضعت فييا مجسمات لئللية آناىيتا فيي :سارد ،ودمشق،
أرض ُمدنياَّ ،
أما بقية ُ
أن
إال َّ
وبرسيبوليسس ،وباختريش ،عمى الرحم من أنَّيا لم تكن في معرض الخطر ،فمم ت ُكن في أزم ٍة؛ ّ

الدولة من قحط
عبادة آناىيتا واقامة المجسمات ليا في المدن التي سبق ُذكرىا؛ بسبب ما َّ
مرت بو ّ

وجدب في عيد أرد شير الثاني لمدة عشر سنوات أل ٕ٘) ؛ لذا تسممت ىذه المدن األوامر بعبادتيا في
الدينيّة اإليرانية؛ خبلفاً لما
جسماتيا ،وىذا يُ شكل انعطافة كبيرة في المعتقدات ّ
معابد وضعت فييا ُم ّ
عد ة ُمدن بتجديد طقوسيا،
ىو معتاد َّ
بنن العبادات كانت تجرى في فضاءات مفتوحة ،لذا ش ِيدت ّ

أن أردشير الثاني بذكره ل ح ألآناىيتا وميترا) إلى
وذلك في بناء معابد ل ح ألآناىيتا) .وبات من المؤكد َّ

جانب آىوارامزدا قد ّأدى إلى إضعاف الديانة الزرادشتية ،حتَّى إنَّو بعد ىذا اإلجراء ال ُي ْم ِكن التكمم
عنيا.
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قدميا بيروسوس عن مرسوم أردشير الثاني المتعمق ب قامة
َّ
إن المعمومات المذكورة آنفاً التي ّ
ثمة نيَّة محددة لتقديم آناىيتا؛ لكونيا المعبود الممكي .ولعل
تمثال آناىيتا ،من الممكن أن تؤكد أنَّو َّ

الخاصة لئللية آناىيتا راجع إلى التنثير الذي مارستو الممكة األم باريساتيس ألأم الممك
ارتفاع المكانة
َّ

أردشير الثاني ،التي ترددت إلى بابل وعاشت فييا) ،التي رّبما كانت تعتقد بالثقافة التآلفية بين
آناىيتا  -عشتار داخل العائمة المالكة.
وي ْم ِكن النظر لمتوحيد بين ميث ار وآناىيتا في نطاق اآللية التي تدعم عمن ًا الممكية ،التي
ُ
تتض من النقوش التي سبق أن تَّم التطرق إلييا .إذ ُي ُّ
بل سياسي ًا متعمدًا ال ُي ْم ِكن أن
عد ىذا أيضا عم ً
يتفادى سياق عدم االستقرار والحاجة البلحقة إلى المزيد من الدعم السياسي و َّ
الشعبي ،مع أنَّو ال
ينية المشروعة التي تتسع لعرشي ىذين المعبودين .واذا التمسنا سبب ًا آخر لذكر
يستبعد المشاعر ّ
الد ّ
أن
إال َّ
وع ّدت تجديدًا ديني ًا بدأ منذ عيد أردشير الثانيّ ،
اسماء ىذه اآللية – أي اآللية األخرى ُ -
األمر لم يستمر في عيد ولده أردشير الثالث ألٖٖٛ - ٖٜ٘ق.م) الذي توّلى الحكم من بعده ،إذ لم

ينت ذكر لح ألآناىيتا) في الواحو الكتابية ،ففي آخر لوح أخميني في تخت جمشيد عائد لمممك أردشير
ْ
أل )ٕٙ
الثالث  ،إذ لم نق أر اسم اإللية آناىيتا في ىذا الموح الذي ذكر فيو أردشير الثالث أل- ٖ٘ٛ

ٖٖٛق.م) كل من آىوارامزدا وميث ار إذ طمب حمايتيم وحفظيم أل  .)ٕٚوبيذا ارتقت مكانتيما في عيده
عمى حساب آناىيتا.
إن اختفاء اسم آ ناىيتا ،في النقوش المحفوظة لمممك أردشير الثالث أل ،)A3Paوفي نقوش
َّ
يظير فييا فقط اسم آىوارامزدا أل A2Hcو  ،)A2Scأو ميث ار أل )A2Hbفقط ،ربما ٍ
متنت من تنازالت
متتالية وردود فعل لمضغط الذي مارسو الممك؛ لكونو حصيمة التعبير النيائي عن النزاع الذي كان

السياسيَّة لو.
السياسيَّة التي تؤطر الدعاية ّ
يجري تسويتو في مكان آخر .وانتفاء الحاجة ّ
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الخاتمة:
ٔ  -لم تعرف الطبقة الحاكمة األخمينية دين رسمي ليا.
ٕ  -كان اإللو آىوارامزدا عمى رأس اآللية التي تدين بيا الدولة األخمينية ،وأن سمطة مموكيا
جاءت من ىذا اإللو ،وىذا االعتراف جاء منذ عيد الممك دار األول.
ٖ  -لم يعرف لمممك كورش الثاني دين محدد ،ولم يذكر إلو محدد ،ألنَّو وضع نصب عينيو
مشروعو التوسعي ،لذا تعامل ببرحماتية ،وأن تبني دين محدد سيضعف من مشروعو التوسعي.
لذا تظاىر بتقديس آلية المناطق التي خضعت لسيطرتو.
ٗ  -سار الممك قمبيز عمى سياسة وا لده كورش الدينية ،فمم يكن عمى دين معين ،فاقتضى الحال
أن ُي ساير مصالحو بعيداً عن الدين والتدين.

٘  -ذكرت آلية أخرى في عيد المموك األوائل ألدا ار األول ،وأحشويرش األول) ولكن لم تحدد
اسماء ىذه اآللية.
وس ّميت ىذه اآللية بمسمياتيا
 - ٙتغير مصطم اآللية األخرى منذ عيد الممك أردشير الثانيُ ،
ألآىوارامزدا ،آناىيتا ،ميثرا).

 - ٚمنذ عيد الممك أردشير الثاني ارتفعت مكانة اإللية آناىيتا عمى بقية اآللية ،وأصبحت اإللو
الممكية.
 - ٛأختفى اسم اإللية آناىيتا ،منذ عيد الممك أردشير الثالث ،وظير اسم اإلليين آىوارامزدا،
وميثرا.
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اليوامش والمصادر
أل ٔ)

ويميام و .ماالندا  ،مقدمو أي بر دين ايران باستان  ،ترجمو دكتر خسرو قمى زاده  ،چاپ اول ٔ ،ٖٜٔنشر كتاب

پارسو ،ص.ٚٚ

)ٕ(

ينظر عمى سبيل المثال :إيمان لفتو حسين الكرعاوي ،الدين والسياسة في الدّولة األخمينية(ٖٖٓ - ٘٘ٛق.م)،

)ٗ(

ينظر :مري بويس ،تاريخ كيش زردتشت ،جمد دوم ،ص  - ٜٙص.ٚٛ

أطروحة دكتوراه ،جامعة واسط ،كمية التربيةٕٕٓٔ ،م ،ص.ٔ٘٘ - ٜٔٗ
) - (2كلمان هوار ، ،ايران و تمدن ايراني(ترجمه حسن انوشه) ،تهران ،انتشارات امير كبير 9731 ،ه ش  ،ص 93
)٘(

لوييس گری ،ىخامنشيان و دين زرتشت ،ص ٖٕ.

)(ٙ
قد س لمعالم المادي! أين ينبغي لنا نقل أجساد الموتى؟ .....ىكذا يسأل زرادشت في الفنديداد .فيجيب
الم ّ
أييا الخالق ُ
آىوارامزدا :في أعمى مكان يا سبينتاما زرادشت! .وأبراج الصمت :كانوا يجعمون األجساد في ذرى الجبال العالية  ،دون

أن يحيطوىا بسياج .وحين ال تترك منيا الكالب والنسور وسواىا من الجوارح شيئاً غير العظام ،وبعد سنة يأخذونيا

ويحفظونيا في فجوات من الحجر .ينظر :جمشيد يوسف ،الزرادشتية ،صٔ - ٔٛصٕ.ٔٛ
)(ٚ

مجيد يزدان برست ،از زبان كورش تاريخ ايران باستان از ورود اريايي ىا بو ايران تا سقوط ىخامنشيان ،ص

ٖٔٔ.
)(ٛ
)(ٜ

ىمان منبع (أي المصدر نفسو) ،ص ٖٕ.
بريانت  ،موسوعة تاريخ اإلمبراطورية الفارسية  ،جٔ ،ص ٖٕٓ.

)ٓٔ(

اولمستد ،اإلمبراطورية الفارسية ،مجٔ ،ص.ٔٓٙ

)ٔٔ(

تاريخ ىيرودوت ،كٖ ،فق.ٔٙ

)ٕٔ(

لوييس گري  ،ىخامنشيان و دين زرتشت  ،ترجمة  :حسين حيدري  ،رشد آموزش تاريخ  ،سال چيارم  ،شماره

ٕٔ  ،ص ٕٗ.
)ٖٔ(

بروز رجبي ،ىزاره ىاى كمشده ،جاب سوم  ،ص ٖٙٛ؛ پی ير لو کوک ،کتيبو ىای ىخامنشی ،ترجمة نازيال

خمخالى ،انتشارات كتاب خانو ممى ايران ،تيران ،2831 ،بند  ،8ص .171

)ٗٔ(
)٘ٔ(

بريانت ،موسوعة تاريخ اإلمبراطورية الفارسية ،جٕ ،ص ٕٗ٘،صٕ٘ٗ ،ص.ٕٕٙ
(بارديا( بالفارسية القديمة(:بارديا) و(باإلغريقية :سميردس) ىو ابن الممك الفارسي األخميني كورش الكبير واألخ

األصغر لـ (قمبيز الثاني( تشارك في البداية بالحكم مع أخيو قمبيز الثاني ،ثم اغتصب العرش منو سنةٕٕ٘ ق.م بدعم
من قائد المجوس غاوماتا  ،لكنو بقي ممكا لبضعة أشير فقط ،قبل أن يخمعو دارا األول من العرش في السنة ٕٕ٘ ق م
نفسيا.

)(ٔٙ

رالف شارمن شارب ،فرمن ىاى شاىنشاىان ىخامنى كو بو زبان آريايى ( پارسى باستان) ،مؤسسة فرىنگى

وانتشاراتى پازينو ،چاﭖ سوم( ،تيران ،)ٖٔٛٛ ،صٔٔٔ.
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)(ٔٚ

پ رويز رجبى ،ىزاره ىاى گمشده  ،اىورامزدا ،زرتشت واوستا ،جمد أول ،انتشارات توس(،تيران ،)ٖٔٛٓ ،ص ص

ٕٓ  .ٕٔ-وعن تفصيالت أكثر ،ي نظر :حوراء كريم محمد التوبي ،اإلدارة والسياسة األخمينية في عيد أحشويرش
األول ٗٙ٘ - ٗٛٙق.م ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة واسطٕٓٔٚ ،م ،صٓٓٔ  -ص٘ٓٔ.
) (ٔٛرالف نارمن شارب :فرمان ىاي شاىنشاىان ىخامنش ،ص.ٖٔٛ
)(ٜٔ
)ٕٓ(

رالف نارمن شارب :فرمان ىاي شاىنشاىان ىخامنش  ،ص.ٖٜٔ
ىي قاعة جميور كبيرة ورواقاً في بيرسيبوليس وقصر سوزا  .وأبادانا ت نتمي إلى أقدم مرحمة بناء في مدينة

بيرسيبوليس ،في النصف األول من القرن السادس قبل الميالد ،جزءاً من التصميم األصمي من قبل الممك دارا الكبير.

وأكمل البناء احشويرش األول.

)ٕٔ(

كريشمن ،ايران از اغاز تا اسالم ،ترجمة محمد معين ،انتشارات عممي وفرىنكى ( ،تيران ،)ٖٜٔٚ ،ص.ٖٜٔ

( ٕٕ)

كريشمن ،ايران از اغاز تا اسالم ،صٖٜٔ؛ وينظر :بريانت ،موسوعة،جٕ ،ص.ٕٔٗٙ

( ٖٕ)

ترجح أن تكون قرب طريق الحمة – بغداد وال تبعد عن المسيب كثيراً وىذا الموضع سماه زينفون كوناكسة،

ينظر :زينفون ،حممة العشرة األف (الحممة عمى فارس) ،ترجمة يعقوب افرام منصور ،موصل  ،ٜٔ٘ٛصٕ،ٚ
ىامش ٔ.
)ٕٗ(

)ٕ٘(

( )ٕٚ

ينظر :بريانت ،موسوعة ،جٕ ،ص.ٖٔٓٙ
آثوسا احمدي ،عمل برجستو شدن ايزاد آناىيتا درزمان أردشير دم ىخافشي (٘ٓٗ  ٖٜ٘ -ق.م)  ،ص.ٔٗٙ
A3pa.
برويز رجبي ،ىزار ىاى كمشده،جٔ،صٔ.ٖٙ
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