
 الزرادشتيّة بين الحكمة النورانيّة وظالل العيش
 كلمة أ. يوحنا عقيقي

 

 أيها الحضور الكريم، 

 

 ، ثالثٌ 1"وعمل صالحٌ  ، كالٌم صالحٌ فكٌر صالحٌ "
زاردشت الخالصية في عملية  تلخص عقيدة 
 .لبين الفكر والكلمة والعمتناغم تام 

 والهدف تناغم في الصالح وفي عمل الخير، 
 روحيةالطريق واسًعا أمام أخالقية  تمهيد 

سوف تفرض ذاتها على كل ممارسة دنيية 
الفكر خالٌق مبدعٌ، الوسيلة كلمٌة  الحقة.
ليس عملها سوى امتداًدا عكسيا  فاعلةٌ  أزليةٌ 

 فيماه الخير ستنير بغيت لتصرف عقالني م 
 يعمل ألنه روحي وعقالني.

المنال  صوريا بعيد  فكًراالفكر يبقى 
لم يتجسد في كلمة ومنها في  واالدراك إن 

بثالوثية الحركة  ن آم  لٍ عاقِ  دِ فعل، أي على ي 
ور الن  ابن  كالميا وفكريا ليكون  ع وض فتم 

له بالقول والفعل.  د يشه  2األزلي، ميثرائيا
 حِ ج ر أ ت  صفحةِ  على طيِ  الحكيم  عمل لذا ي
نائية القوى والخيارات ث  أمام  القرارِ 
 م حز في أنغرا منيو)  -(سبانتا منيو العليا 

 ر التي تعب للحكمة المخلصة  انحازً ه م أمر 
نحو  ،شينڤاتالحسم النهائي،  جسر أخيًرا به 
األنوار  حيث سوف يلتقيه رب  "بيت األغاني"

في  قوعِ الو  ر متخطًيا خط أهورا مزدا بعينه، 
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ه السيئات التي تقود  عملِ الشرور و يدِ س  اكِ ب شِ 
 الجحيمأو  "بيت الدروج"نحو حتًما 
 .القاتمة

أمام هذه المشهدية المصيرية ذات الصبغة 
 ،األخالقية التي تحجم اإلنسانالدينية 

وجدت صداها في فلسفة السقراطيين والتي 
ه نبي لتبقى وتستمر، انتفض نيتشه وواج 

من صروح أخالقية مع  ما بناه  األخالق في كل 
الخاصة  يةوالفضائل ةي مي القِ  هاهرميات

 واتسن 10 أمضىوحدته حيث  عرين  د ص وق  ،بها
في العزلة التامة هو والشمس التي كانت 

السماء  ه سيدِ سرِ ة ن فق ه كل يوم بر تزور 
 األعماق.  والحية سيدةِ 

مع الفالسفة ممكًنا حتى  ذا كان الجدل إأما و
اإلقناع بالتغيير فاالنقالب على سيطرة 

والنهوض بها من كبوة الدخيل عليها، 
 سهٍل مع رجال الدين حيث  فهو غير انحطاط، 

(شريرة هدامة) وشوشات أهريمانية  دل الج 
حكمية قيٌم فوالخضوع  بينما الطاعة 

 . لذا عاد نيتشه بالنبي إلىبناءة نورانية
بدايات تنوره ووعيه لمكنونات قلبه 

ين صالحة الحكمت بم  يعترف  ه ل والوجود وجع 
برهة  ه يهنأ ك ر النورانية والترابية وت 

ين كصديق  سر الن  تعانق  لمشاهدته الحية 
ي طريق واحد، يعبر جسًرا واحًدا إلى ورفيق 

اإلنسان حيث  إنه قلب  ،المعرفة الخالصية
إرادي حياتي خفٌق  ،د والروحلتقى الجسم 

 . بامتيازوتحرري 

هكذا تكلم "هنا وعلى هذه الصفحات من 
كانت لي الفرصة األولى لمالقاة  "زاردشت



النبي والتعرف عليه حتى االعجاب 
والتقدير. فنيتشه، وإن أجبر النبي على 

قيم قديمة ويبني  هياكل  م هد لي  ما علمه  ضِ ح د 
أخرى جديدة، فهو لم يقلل من أهمية ما 
فعله زاردشت منذ آالف السنين. وقد كان 

قالع  ليشيد بحاجة إليه فكًرا وقوًال وعمًال 
فلسفته الجديدة ويمتن عملية التفوق 

 اإلنساني الذي بشر به.

وكجواب على تساؤالتنا منذ ألفي سنة ونيف 
وا م ماهيـهم ولماذا قدِ حول شخصية المجوس و

للسجود لطفل بيت لحم، فلم يعد يكفينا نجٌم 
، الذي اآلخر هو السابق تيبشر ويدل، فزاردش

، المخلص  Saoshyantأتى ليبشر بمجيئ الساوشيانت
الحرب ضد  لواء  حامالً ، مولوًدا من عذراء

نهاية علًنا التغيير الكبير وم والشرير 
 العالم.

 

أرحب باألصدقاء واألخوة القادمين إني إذ 
، ليقدموا لنا طرًحا من كردستان العراق

وجيًزا ولكن أصيًال وأوليا لهويتهم الدينية 
، يسرني والثقافية والعرقية والعقائدية

أن أقول: بعد المسيح يسوع الذي أتى وشع 
 بنوره في المعمورة قاطبة، انطفأت أنوار 

النجوم وما عادت تكفي لتدلنا إلى مخلص 
نا الروحية سيرت م  آخر، فشمسه هي التي تقود 

الشعوب  بعد سنة حول شخصه اإللهي. وكل  سنةً 
في التعرف إليه،  مت بمجيئه وساه  ت رف التي ع 

وإرثها الروحي والديني  ؛هي أيًضا خاصته
جديد نوٍر  واإلنساني يبقى ويستمر على ضوءِ 

الشر  لماتِ ظ  ح يشع في شرقنا ويكش  عساه 



الخير والسالم  مدائن الهدام ويبني 
 شعوبنا المنكوبة في بعدها عنه.ل

الكسليك  –الروح القدس باسم رئيس جامعة 
األب البروفسور جورج حبيقة وفريق البحاثة 
في مركز دراسات األقليات في الشرق األوسط 

مع األصدقاء كم بيننا م وحضور ك أشكر مجيئ 
كما أشكر األعزاء والزمالء الجامعيين، 

الذين ساهموا في إنجاح هذا اللقاء (من 
حقي الحياة) وكلمة شكر معهودة للذين 
شاركوا في التنظيم والتحضير اللوجستي في 

 .مكتبي التواصل واإلعالم

 ...هكلنا سمع وانتبا

 


