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 مقدمه

مید ا( چون از ناتوان ساختن ایشان ناو سلم دشمنان پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله

را هایی فاز دانشمندان یهود و نصارا پرسش شدند سه نفر را به شهر نجران فرستادند تا

بن  مشرکین یعنی نضر بن حارثیندگان کنند. نما پیامبر را مغلوب ،گیرند که بوسیله آن

، عقبه ابی معیط و عاص بن وائل چون به نجران رسیدند نزد دانشمندان یهود و نصارا کلد 

ند از وی دربار  سه چیز بپرسید؛ نخست رفتند و از آنان درخواست کمک کردند. آنان گفت

مشرکین  .1رنینداستان اصحاب کهف، دیگری داستان موسی و عالم و سومی داستان ذوالق

 آنان را بر باد داد. امید ،بودند که نزول سور  کهفبر پیامبر در آرزوی پیروزی 
هر چند این سور  در پاسخ به پرسش مشرکین یا یهودیان نازل شد اما از آنجا که      

گری های دیدانستند به دنبال یافتن گوشهها را حقایقی تاریخی میمسلمانان این داستان

یشتر مورد توجه قرار گرفت. لذا ها رفتند. از این میان داستان ذوالقرنین باستاناز این د

های نخستین اسالمی آغاز ی حقیقی ذوالقرنین از همان سد  جو برای یافتن چهروجست

از جمله اینکه آیا وی از جمله انسانها بود   ؛های فراوانی دربار  او شکل گرفتشد. پرسش

کرد  زندگی می ای از تاریخدور چه دی عامی؟ در یامبر بود  یا فریا از فرشتگان؟ آیا پ

رن چیست؟ های تاریخی مطابقت دارد؟ معنای قَبا کدام یک از چهر شخصیت وی است؟ 

                                                      

ای از روایات به جای داستان موسی و عالم، ، در پار  31-39ص  1، تفسیر القمی، ج9397قمی، علی بن ابراهیم،  -9

، 95، ججامع البیان عن تأویل آی القرآن، م 9115 - 9695 ، محمد بن جریر، طبریشد  است. نک: « روح»پرسش از 

 .  515اپ هجدهم، ص ، چ91و نیز مکارم، ناصر، و همکاران، تفسیر نمونه، ج916ص 
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 01 ناشناخته همچنان ذوالقرنین

آلود یا جوشان( و ق الشمس چیست؟ عین حمئه )چشمه گلمراد ازمغرب الشمس و مشر

 و ... .  ست؟واقع شد  ا در کجا معروف ذوالقرنینسد 
قیقی حشخصیت بردن به  ربار  ذوالقرنین وجود دارد که پیانبوهی از روایات گوناگون د     

، ها وجود داردعارضاتی که در این روایات و گفتهکند. با توجه به توی را به غایت دشوار می

تاریخ زندگی وی بیش از دوهزار سال اختالف است. مکان زندگی وی نیز از خصوص  در

توان مصر و ... را مییمن، ، ایران، رومچین،  و از شمال تا جنوب متغیر است.غرب شرق تا 

نون تاک که این ترمحل زندگی وی نام برد. از همه مهمهای پیشنهادی برای گزینهبه عنوان 

ی پیشنهادی از سوی هااند. چهر ن ذوالقرنین معرفی شد به عنوا شخصبیش از بیست 

 ی تا روزگار کنونی بدین شرح است:دانشمندان از قرن نخست هجر
اسکندر  -6اسکندر رومی  -3 کرب از پادشاهان یمنابو -1بکر از قبیله حمیر از یمن ابو -9

یو  اول دار -7خشایارشا  -6تُبَّع االقرن از پادشاهان عربستان جنوبی  -5پسر فلیپ دوم 

 -99بن حمیر  صعب بن ذی یزن از فرزندان وائل -96شمر یرعش  -1 داریو  سوم -9

عیا   -96ه السالم امام علی علی -93عبداهلل ابن ضحاک  -91ضحاک مسمای به بیوراسب 

مرزبان بن مدربه یونانی  -97کور  هخامنشی  -96مین پادشا  پیشدادی فریدون پنج -95

منذر بن ماء -16نعمان بن منذر  -91مصعب بن عبداهلل قینان بن منصور  -99از مصر 

تسن چی هوانگ  -13 1همیسع بن زید بن عمر -11هرمس  -19اهان حیر   السماء از پادش

 .4اُزیریس خدای مصری -15 3ی پادشاهان هخامنشیهمه -16 2تی

های پیشنهادی مستندات قابل قبولی ندارند و برخی نیز هیچ مستندی بیشتر گزینه     

ه ماند کنها چند گزینه می. از این میان تکه در کتابی از آنها یاد شد  است ندارند جز این

ام تا از قدیم االیکه اسکندر مقدونی یات قرآنی را بر آنان تطبیق داد از جمله شاید بتوان آ

                                                      

 .1-6، ص 991، شمار  16برای آگاهی از مصادر اقوال نک: مساح، رضوان، آیینه پژوهش،دور   -9

 .3همان، ص  -1

 ای، فریدون، کور  کبیر در قرآن مجید و عهد عتیق. بدر  -3

پیامبری از جنس  . دکتر همدان بر این باور است که ذوالقرنین همان ازیریس خدای مصری است. وی در حقیقت-6

، ذوالقرنین 1695ای بدل گشته است. نک: الهمدان، حاتم، بشر بود  است که بعدها در اذهان مردم به خدایی اسطور 

 النبی المصری الذی طاف بالعالم و علم الناس الدین و الحضار . 
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 مقدمه 00

نداری ی دیمسئله . هر چندپیشنهادی بسیاری از دانشمندان بود  است یعصر حاضر گزینه

 اسکندر مانع از پذیر  وی به عنوان ذوالقرنین است. 

رای ست، تال  بروبروبا اشکاالت فراوانی  های پیشنهادیگزینهریک از این از آنجا که ه     

یافتن پیشنهادی تاز  همچنان ادامه دارد. همزمان با دور  حکومت پهلوی در ایران دیدگا  

ی دانشمندان و نویسندگان ایرانی مواجه گردید. ای مطرح شد که با استقبال گسترد تاز 

 دانست. ن ایرانی را همان ذوالقرنین میهادیدگاهی که یکی از پادشا

در تفسیر خود با ارائه مستنداتی آزاد وزیر فرهنگ دوست هندوستان جناب ابوالکالم      

هایی از تورات مبتنی بر بخش وی . اصل دیدگا دانستکور  را همان ذوالقرنین قرآنی 

سوال دربار   چونکه  وی بر این باور بودربار  کور  است. است که به گمان ایشان د

. دباید در تورات باشنیز گمشد  مفسرین  در نتیجهذوالقرنین از سوی یهودیان بود  است 

یای دانیال نبی کور  به صورت قوچی نمایاند  شد  است که دارای که در رو وی بر این بود

 بود  به ذوالقرنین معروف اس همین رویا کور  نزد یهودیاندو شاخ بزرگ است. و بر اس

ست. با پیدا شدن سنگ نگار  انسان بالدار دیدگا  ایشان قوت گرفت چرا که این نگار  ا

ای با خط میخی وجود داشت که ی نگار  کتیبهدارای دو شاخ بود و در چند سفرنامه باال

بر آن نام کور  نوشته شد  بود. او کور  را زرتشتی و سفرهای شرق و غرب و ساخت 

  دیدگا عمردانست. با وجود گذشت شصت سال از ذوالقرنین مییال را همان کارهای سد دار

 که نشان از جامعیت طرح وی دارد.است  ای بر آن افزود  نشد یز تاز چابوالکالم هنوز 

ودند ن کسانی بیستنخو پیش از وی سید احمد خان  شود که ابوالکالمه میهر چند گفت     

آلمانی  یمحقق 9955پیش از این دو در سال  اما باید دانست که .که بدین نکته پی بردند

در دو تحقیق جداگانه  «ریب. بی»آلمانی دیگری به نام  و محقق «گ.م ردسلوپ»به نام 

 اند. کور  را ذوالقرنین دانسته

 .آنچنان که شایسته بود در محافل علمی مطرح نشداین دانشمندان هر چند دیدگا       

ن آو مقاله اسکندر را ذوالقرنین خواند، دیگر به تحقیقات در د «نولدکه»پس از آنکه  زیرا
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 01 ناشناخته همچنان ذوالقرنین

. کارهای سید احمد خان و ابوالکالم آزاد نیز دید  نشدند چرا که به زبان 1توجهی نشد دو

ز هم در محافل عربی اردو بودند. هر چند پژوهش ابوالکالم به زبان عربی ترجمه شد اما با

فتح اهلل مجتبایی، تعصب عربی را مانع از دکتر  استاد باستانی پاریزی و. 2مقبولیت نیافت

در میان اعراب نیز کسانی باید دانست که . اما 3دانندذیر  دیدگا  وی در میان اعراب میپ

« دیثالتفسیر الح»بودند که به نقل دیدگا  ابوالکالم پرداختند. محمد عز  الدروز  در کتاب 

به انداز  گا  ابوالکالم گوید هر چند چاپ شد دربار  دید 9169که نخستین بار در سال 

. دکتر 5دارد که استنتاجات وی معقول باشداما احتمال هم  4کافی اقناع کنند  نیست

یرت ح هخصیّذوالقرنین شَ»ای به نام اوقاف و امور دینی مصر در مقاله عبدالمنعم النمر وزیر

مجله العربی دیدگا   996  در شمار« زادعشر قرنا و کشف عنها ابوالکالم آ المفکرین اربعه

موسس الدوله ». صابر صالح زغلول نیز در کتاب 6ابوالکالم را نقل کرد و آن را پذیرفت

 . 7دنیز دیدگا  ابوالکالم را پسندی «الفارسیه و ابو ایران؛ حیاته و فتوحاته و هل هو ذوالقرنین

وت بود. با ترجمه کتاب اما تاثیر دیدگا  ابوالکالم در میان دانشمندان ایرانی متفا     

ها و صدها کتاب و مقاله از دیدگا  وی یاد کردند. از سویی نویسندگان ایرانی در د  ،ابوالکالم

د. و از سوی دیگر در این دیدگا  همزمان با تبلیغات باستان گرایی پهلوی دوم مطرح ش

ذیرفته پ نمونه تا حد زیادیتفسیر یعنی المیزان و سپس  تفسیری شیعه بروزترین کتب

دیدگا  ابوالکالم داشت. برگزاری شد. این دو عامل تاثیر شگرفی در مقبولیت عام 

مانند دائر  المعارف بزرگ  های بزرگ از سوی بزرگترین مجامع پژوهشی ایرانهمایش

ی سد آبگیربازگردانی چند روز  کتیبه کور  به ایران، اسالمی و نیز جریاناتی از قبیل 

در  و ... مانع از فرامو  شدن این دیدگا  شد. نو پدید هفت آبانوز رگردهم آیی سیوند، 

                                                      

 .36، کور  و ذوالقرنین، ص 9316نک: بهرامی، عسکر،  -9

 همان.  -1

، 9316و  نیز بهرامی، عسکر،  6، کور  کبیر )ذوالقرنین(، ترجمه باستانی پاریزی ص 9375والکالم، نک: آزاد، اب -3

 . 33کور  و ذوالقرنین، ص 

 . 11، ص 5، التفسیر الحدیث، ج9619الدروز ،  -6

 . 969همان، ص  -5

 . 719لدین و الحضار ، ص ، ذوالقرنین النبی المصری الذی طاف بالعالم و علم الناس ا1695د. حاتم الهمدان،  -6

 ، موسس الدوله الفارسیه و ابو ایران؛ حیاته و فتوحاته و هل هو ذوالقرنین1699زغلول، صابر صالح،  -7
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 مقدمه 01

در ایران به عکس دیگر نقاط جهان شد و هر چند این دیدگا  از تاثیر کار ابوالکالم  نتیجه

 سوی برخی بزرگان نقد شد اما نقد ایشان هیچگا  به چشم نیامد.

ه ک اندوی پرداخته هایگفتهنقد ی و خارجی به نفر از دانشمندان ایران تا کنون چند     

ور پرخ و باستان شناس بزرگ علیرضا شامواستاد محیط طباطبایی و نیز معروفترین آنها 

سید دکتر . 1ددیدگا  ابوالکالم را نپسندی ءبیاعماد زاد  نیز در کتاب تاریخ ان. استشهبازی 

ا  ابوالکالم را دیدگ 2سن صفوی نیز در آخرین بخش از کتاب اسکندر و ادبیات ایرانح

سکندر مقدونی را ذوالقرنین و اند خود به اشتبا  بزرگتری افتاد نادرست دانست. هر چ

 .3از دیگر منتقدین دکتر حاتم الهمدان است .دانست

شمسی  9356آیت اهلل خلخالی در سال از میان حوزویان تا جایی که نگارند  اطالع دارد      

شاهنشاهی نقدی را آماد  کرد  بود که در سال اله سدوهزار پانصد  هایو پیش از جشن

به چاپ رسید. از آنجا که این نقد در سالهای مبارز  با اسالم در لباس باستان ستایی  9366

هیچگا  مورد توجه واقع  خاطرو شاید به همین  استادبیات تندی  دارای نوشته شد  بود،

کار  .4نشد  است دید که در هیچ منبعی  هاتهاماتی را به کور  روا داشت ،این نشد. عالو  بر

در « و ذوالقرنین کور »در کتاب است. ایشان  سید موسی میر مدرس استاددوم از آن 

 دانند. های ابوالکالم وارد میفتار چهارم اشکاالتی چند بر گفتهگ

ور  ی کخوانید بازخوانی و رد دیدگا  ابوالکالم آزاد دربار  یگانگآنچه در این کتاب می     

 چهار فصلاست.  فصل پنج مشتمل بر پیش روکتاب  .ایرانی و ذوالقرنین قرآنی است

تفسیری از آیات مورد بحث بر اساس ارائه ، ابوالکالم آزاد معرفیاند از: عبارت آنمقدماتی 

ای خالصههخامنشی و  از زندگی و جهانداری کور  گزارشی کوتا  تفسیر المیزان و نمونه،

 . ایشان استهای گفتهو رد بررسی  ،کتاب پایانیبخش  .گا  ابوالکالمجامع از دید

                                                      

 . 919ای، فریدون، کور  کبیر در قرآن مجید و عهد عتیق، ص بدر  -9

 ، اسکندر و ادبیات ایران. 9366صفوی، سید حسن،  -1

 . 716لقرنین النبی المصری الذی طاف بالعالم و علم الناس الدین و الحضار  ،ص ، ذوا1695حاتم الهمدان،  -3

 . 17، کور  دروغین و جنایتکار، ص 9366خلخالی، صادق،  -6
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ه رضوی های حجر  نشینی در مدرسه علمیهداستان نگار  کتاب پیش رو به سالاما و      

ی خو  ذوقی به نام سید احمد حسینی مطالبی گردد. در آن روزها طلبهمی باز 1المرد شهر

ی از . در یکگذاشتبه بحث می را هازانه آنکه روود ورد  بدر اثبات پیامبری ذوالقرنین گرد آ

والقرنین طرح و در ادامه   هخامنشی و ذچند یادداشت در بار  یگانگی کور روزها

و دشد که به خوبی یگانگی آن  هبحث گذاشتبه از تفسیر المیزان و نمونه  هایییادداشت

 ور،والقرنین و کور  در تفاسیر مذکگانگی ذبا توجه به اثبات یو کرد. شخصیت را اثبات می

ور  را ی پیامبری کهای پیشین، مسئلهتصمیم گرفت با تکیه بر یادداشت حسینیآقای 

فحات در ص. اینکه کتابی دربار  کور  بدست نگارند  رسیدکند. چندی گذشت تا  دنبال

های تهنوش را نسبت به نگارند بود که دید  آمد  کور ی ای از کتیبهترجمهکتاب آغازین 

 تغییر داد.  و نمونه سیر المیزاناتف

 های عالمه طباطباییدریافت که نوشتهبا مراجعه به تفاسیر المیزان و نمونه نگارند       

. هر تاستحقیقات دانشمندی مسلمان به نام ابوالکالم آزاد  بازگوییو دیگر مفسرین  )ر (

ن نظریه اما فعال آن را بهتری یدگا  داشتندنیز اشکاالتی بر این د صاحبان تفاسیر مذکورچند 

داد بدست آمد که نشان می تاز دانستند. چندی بعد عالو  بر متن کتیبه کور  مدارکی می

ر ی باهیچ ارتباطی میان این دو شخصیت وجود ندارد. در نتیجه تصمیم به نگار  ردیه

در قالب  های خود رااشتیادد 9313در سال نگارند  . دیدگا  ابوالکالم آزاد گرفته شد

های یشد. با پیگیر شناختهثار برگزید  که جزو آ ارسال کردجشنوار  عالمه حلی  ای بهمقاله

 . به صورت کتاب حاضر درآمد دیگر آن مقالهبعدی و بدست آمدن شواهدی 

دانم از همه کسانی که به نوعی در آماد  شدن این کتاب کمک کردند در پایان الزم می     

و سپاس از برادر گرامی امیر  دوست عزیزم عبدالرضا آذرکرداراز شکر کنم. به ویژ  ت

 ای همیشه مدیون زحمات خویش کردند.پور که مرا بریعقوب

                                                      

 ترین شهرستان استان فارس. جنوبی -9
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 ابوالکالم آزاد گزارشی کوتاه از زندگی

 

 ینگارروزنامهو  ادیبی دانشمند ،(م9151-9999) آزاد احمد الدینیمح ابوالکالم     

 پرور  و آموز  وزیر نخستین و نهرو و گاندی رزمهم ،قرآن مفسر پیشه، سیاست

 لیشب همچون یدیگران و دانسته جهان متفکران بزرگترین از را او . گاندیبود هندوستان

 .اندستود  را او کبیر همایون پرفسور و نهرو لعل جواهر و نعمانی

 در که بودند هرات مردم از وی شد. اجداد زاد مکه  قدر  محله در م9999 اوت وی در     

 آن به هند، در مغول شاهی دودمان گذارپایه ،(م9536-9515) بابُر ظهیرالدین روزگار

تند. یاف حکومتی بلند مقامات آنان دستگا  در و گزیدند مسکن آگر  در و آمدند سرزمین

کار بود و از همین محافظه مشرب و صوفی زندگی، کهن اصول بندپای دانشمندی آزاد پدر

 آزاد تعلیم بنابراین، .بَرَدمی بین از را مذهبی ایمان ،جدید فرهنگ که داشت رو عقید 
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 01 ناشناخته همچنان ذوالقرنین

 به را وی مقدماتی تعلیم، پدر .یافت انجام خانه در هند مسلمانان آموزشی سنت مطابق

 اسالمی مدارس در آنچه فرزند تا خواند فرا خانه به رامعلّمان  از وهیگر گرفت. سپس عهد 

 گیرد. فرا شد،می داد  تعلیم روزگار آن در( نظامیه درس) هند

 96 آغاز در را نظامیه درسِ دور  و برد پایان به را فارسی آموز  م9166 در ابوالکالم     

 نتس بر بنا چندی و پرداخت طب رد قانون مطالعه به خود سپس. رساند پایان به سالگی

 عنوان کرد. پس تدریس آن جز و هدایه زاهد، میر حاشیه مطوّل، اسالمی قدیم مدارس

 یافت. «موالنا»

آشنا شد.  (م9919-9997) احمدخان سید سِر هایاندیشه و هانوشته با بعد اندکی آزاد     

 ایدب که دریافت او و افتاد مؤثّر بسیار او در نوین فرهنگ دربار  خان احمد سید هاینوشته

 تنآموخ به پدر، از پنهان و خود پیش منظور، بیاموزد. بدین نوین ادبیات و علوم فلسفه،

 ق،عرا رهسپار ،بیشتر آگاهی به دستیابی برای سالگی، 16 دروی  .پرداخت انگلیسی زبان

 دیدار ایران البیونانق از چندتن با جاآن در و رفت عراق به نخست .شد ترکیه و شام مصر،

 از برخی با جاآن درو پس از آشنایی با مکتب عبد  راهی ترکیه شد. سپس به مصر  .کرد

 شد فرانسه رهسپار سپس .گرفت تماس ترقی و اتحاد جمعیت و نوین ترکیه نهضت رهبران

 عد،ب هاسال آزاد شنیدن خبر بیماری پدر به هند بازگشت. با که کرد لندن دیدار آهنگ و

 تهران دانشگا  .کرد دیدار کاشانی اهللآیت و مصدق دکتر باکرد و  سفر ایران به  9336 رد

وی اعطا  به فارسی را ادبیات و زبان رشته در افتخاری دکترای وی درجه خدمات پاس به

 کرد.  

 خالفت، تحریم، مسأله تذکر ،از وی بیش از سی کتاب به یادگار ماند  است از جمله      

 و الکتاب، اسالمالقرآن، امترجمان القرآن، باقیاتاسالم، ترجمان ل، اتحادعم دعوت

 از صلیف) ذوالقرنین شخصیت یا کبیر، کور  یا قرآن، ذوالقرنین در الهی مسیحیت، عدل

التی مج ( و چندین و چند کتاب دیگر.پاریزی باستانی محمدابراهیم ترجمة بزرگ تفسیر

الهالل، البالغ، پیغام، الجامعه  الصدق،لسانعبارتند از  که به سرپرستی وی سالها چاپ شد

 و دور دوم الهالل. 
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 آزاد ابوالکالم با یآشنای 01

 در درگذشت. آرامگاهش دهلی در ،و مبارز  علیه استعمار زندگی سال 76 از پس آزاد     

 خاطر  گرامیداشت برای هند است. دولت واقع سرخ دژ و مسجدجامع نزدیک کهنه، دهلی

 ممتاز هایشخصیت از یکی که دهدمی ترتیب یادبودی مراسم مرگش روز در سال هر او

 .1راندمی سخن مجلس آن در جهان یا هند فرهنگی

                                                      

آزاد، ، مدخل  396-366، صص 9، دائر  المعارف بزرگ اسالمی، ج9376برای اطالع بیشتر نک: موسوی بجنوردی، -9

 ابوالکالم محی الدین احمد، از هادی عالم زاد . 
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 1سوره کهف 33-39تفسیر آیات 

ا یهود ، پس از مشاور  ببیازمایند اسالم را گروهى از قریش به این فکر افتادند که پیامبر     

دیگرى مساله روح و سوم ، ح کردند: یکى تاریخچه اصحاب کهفمدینه سه مساله طر

و پاسخ دو سؤال دیگر در  است سراء آمد سخ مساله روح در سور  اپا .القرنینسرگذشت ذو

 .2همین سور 

(ِ
ً
ْكرا ْنهِذ  ْمِم 

ُ
ْیك

 
ل واِع 

ُ
ْتل
 
أ ِس 

ْ
ل
ُ
ِق ْین 

ْرن  ق 
ْ
يِال ْنِذ 

ِع  ك  ون 
ُ
ل ْسئ  ي  ِ(و 

 .3کننداز تو دربار  ذوالقرنین سوال می

القرنین در میان مردم قبال مطرح بود  منتها دهد که داستان ذوآغاز این آیه نشان مى     

له و لی اهلل علیه و آص)، به همین دلیل از پیامبر یا ابهاماتى آن را فراگرفته بود الفاتاخت

 . 4توضیحات الزم را در این زمینه خواستند (سلم

ْین آت  ِو  ْرض 
 
يِاْل هِف 

 
اِل ن 

 
ك اِم  ن  ()إ 

ً
با ب  ْيٍءِس 

 
ِش

ِّ
ْنُِكل ِاهِم 

ت و ثبات و نیرو و قدرم )در روى زمین او را تمکین دادیما »کند یسپس اضافه م     

 .5«باب هر چیز را در اختیار  نهادیم( و اسحکومت بخشیدیم

« هل نتُکَّمَ»و یا « هنتُکَّمَ»شود به معناى قدرت دادن است. وقتى گفته مى« تمکین»      

به معناى قدرت تصرف « تمکن در زمین». پس توانا کردممعنایش این است که من او را 

پس  .به معناى وصله و وسیله است« سبب»فى مالکانه و دلخوا . کلمه تصر ،زمین استدر 

شود که از هر چیزى که معموال مردم به وسیله آن معناى ایتاء سبب از هر چیز این مى

، از قبیل عقل و علم و دین و نیروى جسم و شوندمتوسل به مقاصد مهم زندگى خود مى

تى است از غیر آن. جمله مورد بحث منّ کثرت مال و لشگر و وسعت ملک و حسن تدبیر و

                                                      

این بخش بر اساس تفاسیر المیزان و نمونه )چاپ هجدهم، نسخه کتابخانه اهل بیت( است. هر چند تال  بر حفظ  -9

 عبارت آن دو تفسیر بود اما در برخی جاها با حفظ مطالب عبارات نامانوس را تغییر دادیم. 

 . 515، ص 91نه، ج مکارم، تفسیر نمو -1

 . 516همان، ص  -3

 همان.  -6
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 کهف یسوره 11-11 آیات تفسیر 12

 .شماردترین بیان امر او را بزرگ مىگذارد و با بلیغالقرنین مىخداى تعالى که بر ذو

کند که مملو از حکمت و هایى که خداوند تعالى از سیر  و عمل و گفتار او نقل مىنمونه

  .1قدرت است شاهد بر همین است که غرض بزرگ شمردن امر او است

را که در اصل به معنى طنابى است « سبب»اند مفهوم ضى از مفسران خواستهگر چه بع     

ر د -شد   روند و سپس به هر گونه وسیله اطالقکه بوسیله آن از درختان نخل باال مى

ست که آیه کامال مطلق است و مفهوم وسیعى دارد و ، ولى پیدامفهوم خاصى محدود کنند

القرنین گذارد  بود: در اختیار ذواسباب وصول به هر چیزى را  دهد که خداوندنشان مى

، لشگر و نیروى انسانى و امکانات مادى عقل و درایت کافى، مدیریت صحیح، قدرت و قوت

ها الزم بود در اختیار خالصه آنچه از وسائل معنوى و مادى براى پیشرفت و رسیدن به هدف

 .2او نهادیم

(ِ
ً
با ب  ِس  ع  ْتب 

 
أ
 
ِ(ف

 .3از این وسائل استفاد  کرداو هم 

ِ(ِ م 
ْیٍنِح  يِع  ْغُرُبِف  هاِت  د  ج  ِو  ْمس 

 
ِالش ب  ْغر 

ِم  غ 
 
ل ذاِب  ىِإ 

ت  ِح 
ً
ْوما

 
هاِق ْند  ِع 

د  ج  و  ٍةِو  ِ(ئ 

 در آنجا احساس کرد که خورشید در چشمه یا دریاى تیر  و گل .تا به غروبگا  آفتاب رسید

ى نیک و اى از انسانهاکه مجموعها را یافت )ر آنجا گروهى از انسانهرود  و دآلودى فرو مى

 .4(بد بودند

د: فرمایآن روز از ناحیه غرب است، به دلیل اینکه مىین آبادی ، آخرآفتاب مراد از مغربِ     

اى داراى گل هچشم« هعین حمئ»: منظور از اند. مفسرین گفته«نزد آن مردمى را یافت»

در موارد ، چون ستو مقصود از عین دریا استبدان معن  ، چون حماسیا  یعنى لجن است

آفتاب را یافت که در ». و مقصود از اینکه فرمود است شد به دریا اطالق عین بسیاری 

این است که به ساحل دریایى رسید که دیگر ما وراى آن « کرددریایى لجندار غروب مى
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 16 ناشناخته همچنان ذوالقرنین

کند چون ب مىرسید که آفتاب در دریا غرو، و چنین به نظر مىرفتخشکى امید نمى

لجندارى با دریاى  یچنین چشمه: اندر دریا منطبق است. بعضى هم گفتهانتهاى افق ب

که جزائر خالدات در آن است منطبق است و جزائر مذکور  ، یعنى اقیانوس غربىمحیط

، و بعدها رفتهمان جزائرى است که در هیات و جغرافیاى قدیم مبدأ طول به شمار مى

 «عین حامیة»( به صورت ثرى از آنها نماند  است. جمله )فِی عَیْنٍ حَمِئَةٍاغرق شد  و فعال 

وایى با قسمت است ( نیز قرائت شد  و اگر این قرائت صحیح باشد دریاى حارّ  )گرمیعنى حارّ

رحلت  القرنین در، و بعید نیست که ذوگرددست منطبق مىکه مجاور آفریقا اقیانوس کبیر

 .1رسید  باشدغربیش به سواحل آفریقا 

ا) م  إ 
ِو  ب 

ِّ
ذ ْنُِتع 

 
اِأ م  ِإ  ْین 

ْرن  ق 
ْ
اِال

 
ناِياِذ

ْ
ل
ُ
ِِق

ً
ْمُِحْسنا یه  ِف 

 
ذ خ 

ت  ْنِت 
 
ِ(أ

خواهى آنها را مجازات کنى و یا طریقه نیکویى را در میان آنها : آیا مىالقرنین گفتیمبه ذو

 .2انتخاب نمایى

حى نبوى و در ابالغ به وسیله وحى ، در ودر قرآن کریم جلّوقول منسوب به خداى عز     

اهى و گ« نَا ادْخُلُوا هذِ  الْقَرْیَةَوَإِذْ قُلْ»و آیه « وَقُلْنا یا آدَمُ اسْکُنْ»آیه ، مانند شوداستعمال مى

. «سى أَنْ أَرْضِعِیهوَأَوْحَیْنا إِلى أُمِّ مُو»، مانند آیه روددر الهام هم که از نبوت نیست به کار مى

لقرنین اوداللت ندارد بر اینکه ذ «یا ذَا الْقَرْنَیْنِقُلْنا » شود که جملهان روشن مىو با این بی

، چون همانطورى که گفتیم قول خدا اعم از وحى شد پیغمبرى بود  که به وى وحى مى

 .3ص به نبوت استمخت

حتمال ن ا، ولى ایخواهند نبوت او را استفاد  کنندمى« لناقُ»بعضى از مفسران از تعبیر      

نیز وجود دارد که منظور از این جمله الهام قلبى باشد که در مورد غیر پیامبران نیز وجود 

 .4کندتوان انکار کرد که این تعبیر بیشتر نبوت را در نظر انسان مجسم مىداشته اما نمى
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 کهف یسوره 11-11 آیات تفسیر 17

  الى در سیاق غیبت آمد( از آنجا که نسبت به خداى تع...إِلى رَبِّه فَیُعَذِّبُه جمله )ثُمَّ یُرَدُّ     

القرنین به توسط پیغمبرى که همرا  ن معنا نیست که مکالمه خدا با ذوخالى از اشعار به ای

او نظیر سلطنت طالوت در بنى اسرائیل بود  صورت گرفته، و در حقیقت سلطنت وى بود  

وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِیهِمْ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ » .1کرد که با اشار  پیغمبر معاصر  و هدایت او کار مى

 ،مله مزبورج .سلوک نما یعنى یا این قوم را شکنجه کن و یا در آنان به رفتار نیکویى «حُسْناً

: تو مخیرى که یا عذابشان کنى و یا خبار، و معنایش این است کهصورت اِدر  انشایى است

بلکه استخبارى باشد مشمول عفو خود قرارشان دهى و لیکن ظاهرا حکم تخییرى نباشد 

 ان و این با سیاق جواب یعنى جملهاى کند عذاب یا احسایشان چه معاملهاز اینکه بعدها با 

ر و ت( که مشتمل بر تفصیل به تعذیب و احسان است موافق...لَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُه)أَمَّا مَنْ ظَ

( ...نْ ظَلَمَ)أَمَّا مَ تخییرى بود جمله( حکم ...بَ)إِمَّا أَنْ تُعَذِّ است، زیرا اگر جمله ترمناسب

بود و معنایش اعالم به قبول بود که در این صورت فائد  زیادى افاد  تقریرى براى آن مى

اى : ما از او پرسش کردیم که با اینان چه معاملهکند. و خالصه معناى آیه این است کهنمى

بار  اب و احسان کدامیک را دراى از عذایشان مسلط شد  حال که بر، و خواهى بکنىمى

 ، سپسکنیم؟ و او در جواب گفته است ستمکاران ایشان را عذاب مىکنىآنان اختیار مى

 ، و ما به مؤمنِدهدکر به ایشان مىوقتى که به سوى پروردگار خویش بازگردند او عذاب نُ

 ()إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَدر جمله . کنیمست تکلیفش مىاو ان نمود  و به آنچه مایه رفا  صالح احسا

)وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِیهِمْ حُسْناً( آورد  و این بدان جهت است که مفعول را نیاورد  و در جمله 

عمیم عذاب در همه آنان ظالم نبودند و معلوم است که مردمى که وضعشان چنین باشد ت

ى را احسان کرد و شود هم صالح قوم، بخالف تعمیم احسان که مىشان صحیح نیستبار 

 .2هم طالحشان را

بِِّ) لىِر  ِإ 
دُّ ُِير  م 

ُ
ُبهِث

ِّ
ذ ُِنع  ْوف  س 

 
ِف م 

 
ل ْنِظ  اِم  م 

 
ِأ

ً
را
ْ
ُِنك

ً
ذابا ُبهِع 

ِّ
ذ ُیع 

 
ِ(هِف
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 11 ناشناخته همچنان ذوالقرنین

سپس به سوى اند آنها را مجازات خواهیم کرد گفت اما کسانى که ستم کرد  ذو القرنین

 .1اهد نمودگردد و خداوند او را عذاب شدیدى خوپروردگار  بازمى

، یعنى خدا ایشان را عذابى منکر و غیر آشنا و غیر معهود استبه معناى « کرنُ»کلمه      

ر این ، ظلم دند و انتظار  را نداشتند. مفسرینکردسابقه کند که هیچ گمانش را نمىبى

 ین،اند. بنا بر ا، و تعذیب را عبارت از کشتن دانستهیه را به ارتکاب شرک تفسیر نمود آ

شود: اما کسى که ظلم کند، یعنى به خدا شرک بورزد، و از شرکش معناى جمله چنین مى

کشیم. و گویا این معنا را از مقابل قرار گرفتن ظلم با ایمان و توبه نکند به زودى او را مى

اند، و لیکن ظاهر از این مقابله ( استفاد  کرد )مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً عمل صالح در جمله

این است که مراد از ظلم اعم از این است که ایمان به خدا نیاورد و شرک بورزد، و یا ایمان 

 ى فساد در زمین کند. وبیاورد و لیکن عمل صالح نکند و به جاى آن، عمل فاسد کند یعن

ظلم را مقید به ایمان نکرد  بود آن وقت ظهور در این داشت که اصال مقصود از  اگر مقابل

نگیزى در زمین باشد بدون اینکه هیچ نظرى به شرک داشته باشد، چون معهود ظلم فساد ا

از سیر  پادشاهان این است که وقتى دادگسترى کنند سرزمین خود را از فساد مفسدین 

 . 2()نه از شرک کنندپاک مى

ُقِ) ن  س  ىِو  ُحْسن 
ْ
اًءِال ز  ُهِج 

 
ل
 
ًحاِف ال 

ِص 
 
ل م 

ع  ِو  ن  ْنِآ م  اِم  م 
 
أ ُهِمِ و 

 
ِل
ُ

اُِيْسًراول ن  ْمر 
 
ِ(ْنِأ

ما فرمان و اما کسى که ایمان آورد، و عمل صالح انجام دهد، پادا  نیکو خواهد داشت و 

 .3آسانى به او خواهیم داد

و بر دو  ا ، و هم تکالیف سخت و سنگینتار نیک با او برخورد خواهیم کردهم با گف     

واهیم گرفت. گویا هدف ذو القرنین از ، و خراج و مالیات سنگین نیز از او نخنخواهیم گذارد

ان و مبارز  با ظلم این بیان اشار  به این است که مردم در برابر دعوت من به توحید و ایم

: کسانى که تسلیم این برنامه سازند  الهى و شرک و فساد، به دو گرو  تقسیم خواهند شد

طر زندگى خواهند و آسودگى خا شوند مطمئنا پادا  نیک خواهند داشت، و در امنیت
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 کهف یسوره 11-11 آیات تفسیر 11

. اما آنها که در برابر این دعوت موضعگیرى خصمانه داشته باشند و به شرک و ظلم و کرد

 «مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً»با « مَلَن ظَمَ». ضمنا از مقابله ساد ادامه دهند مجازات خواهند شدف

هاى تلخ یو شود که ظلم در اینجا به معنى شرک و عمل ناصالح است که از ممعلوم مى

 .1باشددرخت شوم شرک مى

ًبا) ب  ِس  ع  ْتب 
 
ِأ م 

ُ
ِ(ث

 .2بعد از آن از اسباب و وسائلى که در اختیار داشت مجددا بهر  گرفت

ْجعِ ) ْمِن 
 
ْوٍمِل

 
ىِق

 
ل ُعِع 

ُ
ْطل اِت  ه  د  ج  ِو  ْمس 

 
ِالش ع  ْطل 

ِم  غ 
 
ل اِب 

 
ذ ىِإ 

ت  ْتًراح  اِس 
ه  ْنُِدون  ُهْمِم 

 
ِل
ْ
ِ(ل

در آنجا مشاهد  کرد که  .ه داد تا به خاستگا  خورشید رسیدخود ادام و هم چنان به را 

 .3کند که جز آفتاب براى آنها پوششى قرار نداد  بودیمخورشید بر جمعیتى طلوع مى

پوشاند و پنهان آن چیزى است که آدمى با آن خود را از آفتاب مى« ترسِ»منظور از      

، یعنى مردمى بودند که روى خاک صوص ساختماناختمان و لباس و یا خ، مانند سکندمى

اى که در آن پناهند  شوند، و خود را از حرارت آفتاب پنهان کنند ، و خانهکردندزندگى مى

ا نسبت را به خدنداشتند. و نیز عریان بودند و لباسى هم بر تن نداشتند. و اگر لباس و بنا 

اشار  است به اینکه مردم « قرار ندادیمن وسیله پوششى از آن ما براى آنا»داد و فرمود : 

مذکور هنوز به این حد از تمدن نرسید  بودند که بفهمند خانه و لباسى هم الزم است و 

 .4هنوز علم ساختمان کردن و خیمه زدن و لباس بافتن و دوختن را نداشتند

ندگى برهنه زاى بسیار پائین از زندگى انسانى بودند، تا آنجا که این جمعیت در مرحله     

از  پوشانید، داشتند. بعضىکردند، و یا پوشش بسیار کمى که بدن آنها را از آفتاب نمىمى

اند که آنها خانه و مسکنى نداشتند تا آنها را از مفسران این احتمال را نیز بعید ندانسته

زمین راند این است که ستابش آفتاب بپوشاند. احتمال دیگرى که در تفسیر این جمله گفته
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 11 ناشناخته همچنان ذوالقرنین

آنها یک بیابان فاقد کو  و درخت و پناهگا  بود، و چیزى که آنها را از آفتاب بپوشاند و سایه 

 . 1دهد در آن بیابان وجود نداشت. در عین حال تفسیرهاى فوق منافاتى با هم ندارند

(ِ
 
ْدِأ

 
ق ِو  ك  ل 

 
ذ ُِخْبًراك  ْيه 

د 
 
اِل م  اِب 

ْطن  ِ(ح 

اف )پیشبرد اهد اناتى براىدانیم او چه امکخوبى مى ، و ما بهالقرنیناین چنین بود کار ذو

 .2خود( در اختیار داشت

. و اگر چیزى را به به وضعى باشد که در کالم ذکر کرداشار  « کذلک»ظاهرا کلمه      

خواهند مطلبى را در حق ، که وقتى مىرد  به اعتبار مغایرت ادعایى استخود  تشبیه ک

رنین القبه ذو« لدیه » ند. ضمیر در کلمه بربه کار مى چیزى تاکید کنند این تشبیه را

 :حالیه است، و معنایش این است که جمله «أَحَطْنا بِما لَدَیْه خُبْراً قَدْ وَ» گردد، و جملهبرمى

، تا به محل طلوع آفتاب رسید، و در داى براى سیر و سفر تهیه دید  به را  افتااو وسیله

شد ت در حالى که ما احاطه علمى و آگاهى از آنچه نزد او مىآنجا مردمى چنین و چنان یاف

. و ظاهرا احاطه علمى خدا یافت خبردار بودیما  از آنچه جریان مى دّ  و عُدّداشتیم. از عِ

اهى گرفت و هر رگرفت کنایه باشد از اینکه آنچه که تصمیم مىبه آنچه نزد وى صورت مى

نمود مگر به هدایتى ، و در هیچ امرى اقدام نمىو بودرفت به هدایت خدا و امر ارا که مى

ا نا یا ذَقُلْ»مور گشته بود. هم چنان که جمله که با آن مهتدى شد ، و به امرى که به آن ما

 .3که مربوط به موقع حرکتش به طرف مغرب است اشار  به این معنا دارد ...«الْقَرْنَیْنِ

ًبا) ب  ِس  ع  ْتب 
 
ِأ م 

ُ
ِ(ث

 .4جرا باز از اسباب مهمى که در اختیار داشت بهر  گرفتبعد از این ما

(ِ
 
ْوًماَِل

 
اِق م  ه  ْنُِدون  ِم 

د  ج  ِو  ْين 
د  ِالس  ْین  ِب  غ 

 
ل اِب 

 
ذ ىِإ 

ت  ِِح 
ً
ْوَل

 
ِق ُهون  ْفق  ِي  اُدون 

 
ك ِ(ي 
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هم چنان را  خود ادامه داد تا به میان دو کو  رسید، و در آنجا گروهى غیر از آن دو گرو  

 .1فهمیدندهیچ سخنى را نمى سابق یافت که

ر جلوگیرى به معناى کو  و هر چیزى است که را  را بند آورد، و از عبو« دسَ»کلمه      

 «قَوْماً وَجَدَ مِنْ دُونِهِما»این آیه دو کو  باشد. و در جمله در « دو سد»کند. و گویا مراد از 

 .2اى نزدیک به آن دو کو  استنقطه« من دونهما»مراد از 

او به یک منطقه کوهستانى رسید و در آنجا جمعیتى )غیر از دو جمعیتى که در شرق       

و غرب یافته بود( مشاهد  کرد که از نظر تمدن در سطح بسیار پائینى بودند، چرا که یکى 

هاى تمدن انسانى، همان سخن گفتن او است. بعضى نیز این احتمال را از روشنترین نشانه

این نیست که آنها به زبانهاى معروف  « یَکادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْلًاال»ر از جمله اند که منظوداد 

کردند، یعنى از نظر فکرى بسیار عقب آشنا نبودند، بلکه آنها محتواى سخن را درک نمى

 .3ماند  بودند

(ِ ْرض 
 ْ
يِاْل ِف 

ُدون  ُِمْفس 
ُجوج 

ْ
أ م  ِو  ُجوج 

ْ
أ ِي  ن  ِإ  ْین 

ْرن  ق 
ْ
ِال ا

 
اِذ ِي  وا

ُ
ال
 
ْنِِق

 
ىِأ

 
ل ْرًجاِع  ِخ  ك 

 
ِل
ُ
ل ْجع  ِن 

ْ
ل ه 

 
ف

ا دًّ ُهْمِس  ْین  ب  اِو  ن  ْین  ِب 
 
ل ْجع  ِ(ت 

، آیا ممکن است ما کنندی! یاجوج و ماجوج در این سرزمین فساد مالقرنینگفتند: اى ذو

 .4اى در اختیار تو بگذاریم که میان ما و آنها سدى ایجاد کنىهزینه

القرنین آنان را در ن حرف همان قومى باشند که ذون ایظاهر این است که گویندگا     

نزدیکى دو کو  بیافت. و یاجوج و ماجوج دو طائفه از مردم بودند که از پشت آن کو  به این 

نمودند. دلیل بر همه اینها کردند، و قتل عام و غارت را  انداخته اسیر مىمردم حمله مى

رداند  شد  و )نیز( عمل سد کشیدن بین عاقل به آنان برگ سیاق آیه است که تماما ضمیر

به معناى آن چیزى است « رجخَ»کلمه  - «فَهَلْ نَجْعَلُ لَکَ خَرْجاً» ، و غیر از اینها.دو کو 

گردد. قوم مذکور پیشنهاد که براى مصرف شدن در حاجتى از حوائج، از مال انسان خارج مى
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 11 ناشناخته همچنان ذوالقرنین

 ع ازوج و ماجوج سدى ببندد که مانکردند که مالى را از ایشان بگیرد و میان آنان و یاج

 .1دتجاوز آنان بشو

یق از طرفهمیدند ممکن است القرنین را نمى، با اینکه حد اقل زبان ذواین گفتار آنها     

توان آن را به حساب آورد. این ، و یا لغت بسیار ناقصى که نمىعالمت و اشار  بود  باشد

ا بوسیله بعضى از مترجمین یا به الهام الهى، اند که تفاهم میان آنهاحتمال را نیز داد 

همچون سخن گفتن بعضى از پرندگان با سلیمان، بود  است. به هر حال از این جمله 

 شود که آن جمعیت از نظر امکانات اقتصادى وضع خوبى داشتند، اما از نظراستفاد  مى

م را بر عهد  گیرند ، لذا حاضر شدند هزینه این سد مهصنعت و فکر و نقشه ناتوان بودند

 .2القرنین طرح و ساختمان آن را پذیرا گردده ذومشروط بر اینک

(ِ
ْ
ل ْجع 

 
ٍةِأ ُقو  يِب  یُنون  ع 

 
أ
 
ْیٌرِف يِخ  بِّ ِر  یه  يِف 

نِّ
 
ك اِم  ِم 

 
ال

 
ْدًماق ُهْمِر  ْین  ب  ْمِو 

ُ
ك ْین  ِ(ب 

د بگذارید( خواهیچنین اظهار داشت که آنچه را خدا در اختیار من گذارد  )از آنچه شما مى

 ، تا میان شما و اینبهتر است و نیازى به کمک مالى شما ندارم مرا با نیرویى یارى کنید

   . 3، سد نیرومندى ایجاد کنمدو قوم مفسد

ود. شبه معناى هر چیزى است که به وسیله آن آدمى بر چیزى نیرومند مى« قو »کلمه      

د ، و آن ساختن سآیدد آنان به دست مىجمله مزبور تفریع بر مطلبى است که از پیشنها

خواهم و اما سدى که خواستید اگر : من از شما خرج نمىو حاصل معنا این است که ،بود 

تا آن را  ،اختمانى بیاوریدبخواهید بسازم باید کمک انسانیم کنید، یعنى کارگر و مصالح س

 .4ازمبس

اف بوسیله سنگ است، ولى بعدا به رد( در اصل به معنى پرکردن شکبر وزن مَ« )دمرَ»     

د  شود گفته شیسد، و حتى شامل وصله کردن لباس ممعنى وسیعترى که شامل هر گونه 
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 کهف یسوره 11-11 آیات تفسیر 11

 شود و طبقبه سد محکم و نیرومند گفته مى« ردم»ست. جمعى از مفسران معتقدند که ا

 .1القرنین به آنها قول داد که بیش از آنچه انتظار دارند بنا کنداین تفسیر ذو

ِآ ُتونِ )
 

ال
 
اًراِق ِن  ُه

 
ل ع  اِج 

 
ذ ىِإ 

ت  ِاْنُفُخواِح 
 

ال
 
ِق ْین 

 
ف د  ِالص  ْین  ىِب  او  اِس 

 
ذ ىِإ 

ت  ِح  يد  د 
ح 
ْ
ِال ر  يُِزب  يِآ ُتون 

ْطًرا ِق  ْیه 
 
ل ِع 

ْ
غ ر 

ْ
ف
ُ
ِِ(أ

 گفت مواد آتشزا )هیزم .تا کامال میان دو کو  را پوشاند قطعات بزرگ آهن براى من بیاورید

ورید و آن را در دو طرف این سد قرار دهید، و با وسائلى که در اختیار دارید و مانند آن( بیا

من گفت مس ذوب شد  براى  ، سرخ و گداخته کرددر آن آتش بدمید تا قطعات آهن را

 .2بیاورید تا بروى این سد بریزم

« فدَصَ» .زرگ و ضخیم آهن است( به معنى قطعات ب)بر وزن غرفه«  برَزُ»جمع « ربَزُ»     

شود که میان دو کنار  کو  در اینجا به معنى کنار  کو  است، و از این تعبیر روشن مى

القرنین تصمیم داشت آن را پر ذو .شدندشکافى بود  که یاجوج و ماجوج از آن وارد مى

( ولى بعضى از همان است که گفتیم )مس مذاب« طرقِ»ضمنا مشهور در معنى  .3کند

 .4اند که خالف معروف استتفسیر کرد « ابروى مذ»مفسران آن را به 

ُروُهِ) ه 
ْ
ظ ْنِي 

 
اُعواِأ اِاْسط  م 

 
ْقًباف ُهِن 

 
اُعواِل ط  اِاْست  م  ِ(و 

 .5، قادر نبودند از آن باال بروند، و نه قادر بودند در آن نقبى ایجاد کنندآن گرو  مفسد

 .و و استیالء استبه معناى عل« رظهو». و یک معنا است به« استطاع»و « اسطاع»کلمه      

 .6گرددضمیرهاى جمع به یاجوج و ماجوج برمى]و[ . به معناى سوراخ کردن است« نقب»و 

 (عْدُ رَبِّی حَقًّاقَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّی جَعَلَهُ دَکَّاءَ وَکَانَ وَ) 
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 11 ناشناخته همچنان ذوالقرنین

ه فرمان پروردگارم فرا رسد آن هنگامى ک اظهار داشت که این از رحمت پروردگار من است

 .1سازد، و به یک سرزمین صاف و هموار مبدل مىکوبدرا درهم مى

اى است که خداى تعالى در خصوص آن سد داد  بود  که به مقصود از وعد  یا وعد      

، در این صورت وعد  مزبور پیشگویى کندهاى قیامت آن را خرد مىزودى یعنى در نزدیکى

 اى است که خداى تعالى در بار ذو القرنین آن را خبر داد . و یا همان وعد  خدا بود  که

شود. هر چه ها همه در هم کوبید  گشته دنیا خراب مىقیام قیامت داد ، و فرمود : کو 

 . 2باشد قضیه را با جمله )وَکانَ وَعْدُ رَبِّی حَقًّا( تاکید فرمود  است

ساله فناء دنیا و درهم ریختن سازمان آن در آستانه القرنین در این گفتار  به مذو     

، وعد  خدا را اشار  به پیشرفتهاى علمى بشر کند. اما بعضى مفسرانرستاخیز اشار  مى

 ،، همچون هواپیماها، وسائل هوایىعبور مفهومى ندارد دانند که با آن دیگر سد غیر قابلمى

 .3رسد. ولى این تفسیر بعید به نظر مىداردهلیکوپترها و مانند آن تمام این موانع را برمى
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پیش از ارائه تاریخی از زندگی و جهانداری کور  باید گفت که اختالفات زیادی       

به همین خاطر به طور خالصه تنها  داردوجود  اوو جوانی  خانواد ، دوران کودکی ی دربار

  کنیم.میتالفات را موکول به پاورقی روایات را نقل کرد  و بیان اخ یکی از

 1مادریپدربزرگ  گآستیا چنین است که 9تولد کور  بر اساس روایت هرودوت      

فرزند دختر  روزی بر تمام آسیا چیر     چنین بودتعبیر که 3ی دیدشبی خواب کور 

 از پارس 6مرد گمنامی« 5کمبوجیه»ی همسررا به  6ماندانا دختر  بدین خاطرخواهد شد. 

دستور داد که کودک را بدین خاطر دید  7، وی خواب دیگریکور . پس از تولد ر آوردد

کوهی در  را در داد تا اوهای شا  را به یکی از چوپان کور ، مامور آستیاگند. ننابود ک

 و با پیشنهاد رد.. چوپان کودک را به خانه بشود  درندگانی طعمهمیان جنگل رها کند تا 

و کودک مرد  را به جای  جای کودک تاز  مرد  خویش پذیرفتکور  را به  ،همسر 

 . کور  در جایی رها کرد

                                                      

 (. 56، کور  بزرگ، ص 9361کند )شاهپورشهبازی، علیرضا، لد کور  به چهار روایت اشار  میهرودوت دربار  تو -9

دانند چرا که کور  در چهل سالگی به پادشاهی رسید و از این رو تولد  برخی روایت هرودوت را نادرست می -1

 (.65افسانه است)همان، ص  باشد در نتیجه داستان خواب و دیگر داستانهاپنج سال پیش از پادشاهی آستیاگ می

(.  خود کور  از کلدانیان تعبیر خواب را جویا 75-76دهد)ص کتزیاس خواب را به مادر کور  نسبت می -3

 (. 75 -76 شود)همان، صمی

ای (. در پار 71کرد)همان، ص نام داشت که از را  چوپانی نان زندگی می« وارگسته»به گفته کتزیاس مادر کور   -6

، کور  کبیر، ترجمه باستانی پاریزی، ص 9375اند)نک: آزاد، تاریخ اسالمی مادر کور  را یهودی دانستهاز کتب 

71-76 .) 

، زد)شهبازینام داشت که از تنگدستی به راهزنی دست می« آتراداتیس»های کتزیاس پدر کور  طبق نوشته -5

مادر و همسر وی بود  « آمیتیس»ور  و (. وی در جای دیگری گوید آستیاگ پدر ک79، کور  بزرگ، ص 9361

 (. 5، پاورقی شمار  71(. استرابو گوید نام کور  آتراداتیس بود)همان، ص 169است)همان، ص 

 بود  است. « اَنشان»کمبوجیه پدر کور  مرد گمنامی نبود بلکه طبق کتیبه کور  پادشا   -6

 (. 57  نیست)همان، ص در روایت پمپیوس خبری از روایت خواب دوم پدر بزرگ کور -7
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 11 ناشناخته همچنان ذوالقرنین

 را که پسر یکی هم بازیهای خودیکی از  ،در بازی با کودکان د  ساله کور ها بعد سال     

بردگان  که یکی از تگفآستیاگ شکایت کرد و نزد . پدر آن پسر ردتنبیه ک بود بزرگاناز 

پس از گفت و گو با . شا  بردندرا نزد آستیاگ  کور . تنبیه کرد  استرا   وی فرزند

دلی شد. به همین خاطر هارپاگ را خواند و او را تهدید کرد که  کور  دچار شک و دو

و بدین طریق حقیقت ماجرا بر او روشن شد.  ا  را بیان کند.حقیقت داستان قتل نو 

را کشت و به آشپزها داد تا او را بپزند و در  ، فزرند ویهارپاگ ه جرم خیانتِآستیاگ ب

 .1 9بدهندمیهمانی به خورد پدر  

پ.م برای به چنگ آوردن  556پس از آنکه کور  به پادشاهی پارس رسید در سال      

ی کور  آگاه یآستیاگ چون از اندیشه. 3سرزمین مادها با نبونید پادشا  بابل متحد شد

به جنگ و او را دعوت  سرپیچیداما کور  از دستور وی  .یافت او را به دربار ماد فرا خواند

ارپاگ . هبرای مقابله با کور  گسیل داشتبه فرماندهی هارپاگ را کرد. آستیاگ لشگری 

به  4دو سالبا مادها که مرگ فرزند را از یاد نبرد  بود به کور  پیوست. با این حال جنگ 

 6سخت پس از چند جنگآستیاگ خود به میدان نبرد آمد. و در نبرد پایانی  5ددرازا کشی

                                                      

داستان به قدرت رسیدن کور  در روایت کتزیاس بسیار متفاوت از روایت هرودوت است. طبق روایت کتزیاس،  -9

پردازد. پس از آن به جمع زند در دربار ماد به رفتگری میکور  که از خانواد  فقیری بود به یکی از درباریان رو می

« برارتم»رسد وی با وساطت ند سال خدمت در دربار از رفتگری به  جام داری میپیوندد و پس از چمشعل داران می

رسد و پادشا  نیز او را مورد حمایت خویش قرار بر ارث او به کور  میشود. پس از مرگ ارتمجام دار پادشا  می

 (. 73-79دهد)همان، ص می

یست و کور  تا دوازد  سالگی نزد پدر و مادر  در ها نها و داستاندر روایت گزنفون هیچ خبری از این خواب -1

 (. 16کند)همان، ص پارس زندگی می

 (. 931شهبازی گوید پیشنهاد از طرف نبونید بود  است و اومستد گوید از طرف کور )همان، ص  -3

شود که این جنگ احتماال سه سال طول کشید  های یونانی و بابلی چنین برداشت میبر اساس گزار  -6

 (.599، ص 9، تاریخ جامع ایران، ج9313است)موسوی بجنوردی، 

 . 969، کور  بزرگ، ص 9361شاهپورشهبازی، علیرضا،  -5

دهد و یوستین و نیکالی نیز گویند که پارسیان دو بار شکست پلینی از سه جنگ پیش از نبرد پایانی خبر می -6

(. پولیانوس نیز گوید پیش از پیروزی سه بار کور  599 ، ص9، تاریخ جامع ایران، ج9313خوردند)موسوی بجنوردی، 

 (. 15، تاریخ سیاسی هخامنشی، ترجمه فرید جواهر کالم، ص 9391متحمل شکست شد)داندامایف، 
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و کور  خزانه پادشا  ماد را با  1. آستیاگ دستگیر شد9پایتخت ماد به دست کور  افتاد

با شکست آستیاگ . 4و مالیات همانند دیگر متصرفات برقرار گردید. 3خود به پارس برد

 ر  اعالم وفاداری کردند. به کو هافرمانداران تحت نفوذ ماد

با فرعون مصر  خود را شنید، 5کرزوس پادشا  لیدی که خبر شکست هم پیمان مادی     

از  یسپاهیان خود را برای مقابله با کور  گرد آورد. و و 6پیمان اتحادی را امضاء کرد

 فپادشا  مصر و بابل نیز درخواست نیروی کمکی کرد. کور  نیز سپاهیان خود را به طر

. و فرستادگانی به شهرهای یونانی آسیای صغیر فرستاد 7حرکت داد -پایتخت لیدی-سارد 

همگی به  «میلتوس»شهر . اما به جز مردم 9از کمک به لیدی بپرهیزندو از آنان خواست تا 

کرزوس پیش از رسیدن نیروی کمکی  .نپذیرفتندرا  ویسوی کرزوس رفتند و درخواست 

و و به دژ پتریا رسید و سپس به غارت مردم آن سامان پرداخت. از رود هالیس عبور کرد 

                                                      

کتزیاس گوید آستیاگ جنگ را به پاسارگاد کشاند و در نبرد نخست پیروز شد و در نبرد دوم نیز پدر کور  کشته  -9

(. اما پدر کور  در روایت گزنفون تا مدتها پس از این جنگ زند  93یخت)شهبازی، ص شد و کور  به شهر گر

 (. 996بود)همان، ص 

کتزیاس به روایت فوتیوس گوید آستیاگ به ماد فرار کرد و کور  برای بدست آوردن او و دیگر همراهانش،  -1

خود را تسلیم کرد. کور  در آغاز به  هایش را نداشتهایش را شکنجه داد. آستیاگ که تاب شکنجه شدن نو نو 

سختی با او رفتار کرد ولی بعد پشیمان شد و او را به فرمانداری گرگان منصوب کرد. کور  اسپی تاماس )شوهر دختر 

« یسهی بر»آستیاگ( را کشت و خود با آموتیس )دختر آستیاگ( ازدواج کرد. خود آستیاگ نیز در کویری به دستور 

(. موسی خورنی گوید پادشا  ارمنستان به ماد حمله کرد و آستیاگ را کشت)همان، ص 95کشته شد)همان، ص 

، تاریخ جامع ایران، 9313کند)موسوی بجنوردی، (. بر اساس خوابنامه نبونید کور  آستیاگ را زندانی می969-961

 (.599ص  9ج

کند و شه از ایشان پشتیبانی میدر روایت گزنفون هیچ خبری از جنگ کور  و مادیان نیست بلکه کور  همی -3

رضا، رسد)شاهپورشهبازی، علیپس از مرگ طبیعی آستیاگ نیز کیاکسار یا هوخشتر  )دایی کور ( به پادشاهی ماد می

 (. 19، کور  بزرگ، ص 9361

 .19، تاریخ سیاسی هخامنشی، ترجمه فرید جواهر کالم، ص 9391داندامایف،  -6

یمانی پادشا  لیدی و آستیاگ، میان آن دو نسبت خانوادگی نیز وجود داشت که ناگفته نماند عالو  بر هم پ -5

 توانست حمله کرزوس را به کور  توجیه کند.  می

 . 31، تاریخ سیاسی هخامنشی، ترجمه فرید جواهر کالم، ص 9391داندامایف،  -6

 (.961شرق رفت)شهبازی، ص  کتزیاس گوید کور  پس از حمله به پادشا  ماد بالفاصله به مصاف سکاها در -7

روایت گزنفون از این جنگ بسیار متفاوت است. گزنفون گوید کرزوس به پادشاهی ماد حمله ور شد و هوخشتر   -9

 (. 973پادشا   ماد کور  را به جنگ کرزوس فرستاد)همان، ص 
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ا اپادوکیه راز همدان به سوی پتریا آمد و در مسیر خود شهرهای کیلیکیه و ک کور  نیز

در پتریا به یکدیگر رسیدند و جنگی بسیار خونین و  سپا آورد. دو به زیر فرمان خود در

. با آغاز زمستان لشکریان 1ر عقب نشینی کردکرزوس به طرف شهبعد روز  .9مرگبار در گرفت

 . اما کور کرزوس از ادامه جنگ منصرف شدند و جنگ را تا بهار آیند  به تعویق انداختند

 نیز  دار کارانسواربر آنان تاخت. از را  دیگری  ،دهدکه خیال نداشت به دشمن فرصت 

 د. پنا  بر سارد وخوردی سخت سپا  لیدی به دژِ دجلوی او را گرفتند و پس از ز

ه . ببه انتظار وی نشستدر بیرون از شهر    بودکرزوس که از آمدن کور  خبر دار شد     

  نظام کرزوس رها شدند و ارمیان سودر شترها  سپا  کور ، نِتدبیر یکی از فرماندها

ه و ب ها به زیر آمد کردند. سوار  نظام از اسبکه از بوی شترها متنفر بودند رم ها اسب

جنگ کور  رفتند. و پس از جنگی سخت به شهر پنا  بردند. شهر سارد پس از چهارد  

و او را  3روز محاصر  به دست سپاهیان کور  فتح شد. کور  از قتل کرزوس گذشت

کور  به همدان بازگشت و حکومت سارد را به تابالوس  یمشاور خود قرار داد. پس از چند

غنایم شهر سارد کرد. پس از مراجعت کور   داری ازهنگپارسی سپرد و پاکتیاس را مامور 

را اجیر کرد و به تابالوس حمله ور شد.  را برداشت و با آن سربازانیپاکتیاس خزانه کرزوس 

 شورشیان به عقب راند  شدند و پاکتیاس نیز متواری گشت.  ،با آمدن نیروی کمکی

                                                      

 . 971همان، ص  -9

ما  جنگ متوقف شود اما کور  خلف وعد  کرد پلیانوس گوید در آغاز کرزوس پیروز جنگ بود و قرار شد تا سه  -1

(. پمپیوس نیز گوید کور  در جنگ با کرزوس 971ها تاخت و کزوس نیز عقب نشینی کرد)همان، ص و به لیدی

 (. 996مایه ناکامی و دلشکستگی هماوردانش گشت)همان، ص 

خواست او را بسوزاند که با استغاثه  هرودوت گوید کور  کرزوس و چهارد  تن دیگر را بر خرمنی از هیزم نشاند و -3

(. 161گوید کور  کرزوس را سوزاند)همان، ص « نولدکه(. »919کرزوس به درگا  خدایان او نجات یافت)شهبازی، ص

کتزیاس گوید کور  فرزند کرزوس را جلوی چشم پدر  کشت و چهار بار کرزوس را در زنجیر کرد اما هر دفعه از 

ها نپذیرفتند و او را بر خرمنی (. نیکالوس گوید کور  از کرزو  در گذشت اما پارس169زنجیر رها شد)همان، ص 

به بعد( و در روایت گزنفون هیچ خبری از این  163از آتش نهادند اما وی با نیروی خدایان از آتش رها شد)همان، ص

 (. 161داستان نیست)همان، ص 

www.takbook.com



 کورش تاریخ 10

گشودن  کت کرد اما دربار ایران حر 9از حمله به بابل به طرف شرق کور  پیش     

نه جریان فتوحات معلوم است و نه تاریخ دقیق آن  ،های خاوری به دست کور سرزمین

 . 1رویدادها

 که از هدف کور  خبردار شد پادشا  بابل . نبونید از آن نوبت به شهر بابل رسید پس     

کور  سپاهی گرد  پ.م به بابل بازگشت و در برابر 566در سال پس از غیبتی طوالنی بود 

شعبه تقسیم کنند تا  395آن را به که آورد. کور  چون به رود دیاله رسید دستور داد 

گذر از آن آسان گردد. و پس از رسیدن به بابل در شبی که مردم مشغول جشن بودند به 

. 5. در سیزدهم اکتبر سپاهیان کور  وارد بابل شدند6را فتح کردآن و  3حمله ور شد شهر

اکتبر کور  وارد بابل شد. و مردم مقدمش را گرامی  11د نیز در بابل دستگیر شد. در نبونی

ی ند و به بازسازداشتند. کور  اعالم صلح کرد و خدایان شهرها را به جای اصلیشان برگردا

 . وی پس ازهود نیز به بیت المقدس بازگشتندها پرداخت. اسرای قوم یمعابد و بت خانه

 ه به پارس بازگشت. انجام کارهای الزم

ید وی برای بدست هرودوت گو .پس از آن کور  راهی مناطق شرق دریای خزر شد     

ها که از اساگتاج داد و شهبانوی مدد ازواها به ملکه ماساگت پیشنهآوردن آن سرزمین

. کور  با مشورت کرزوس به داخل نپذیرفترا  ویهدف کور  آگاهی داشت پیشنهاد 

لشکری از ایشان را به دام انداخت و تا  ،ت و ابتدا با حیله نان و شرابسرزمین آنان رف

ین بار . اکه پسر ملکه از جمله کشته شدگان بود اسیر گرفت توانست از ایشان کشت یا

                                                      

 (. 161داند)همان، ص به ماد میچنانچه گذشت کتزیاس حرکت به شرق را پس از حمله  -9

 . 66، تاریخ سیاسی هخامنشی، ترجمه فرید جواهر کالم، ص 9391. و نیز نگ: داندامایف، 166همان، ص  -1

یوسف یهودی گوید چون نبونید از آمدن کور  خبر دار شد بیرون از شهر آماد  کارزار شد و پس از شکست به  -3

ا فتح  و برای جلوگیری از آشوب ایشان، سوراخ بزرگی در دیوار بیرونی شهر طرف شهر برسیپا گریخت. کور  بابل ر

ایجاد کرد. سپس به برسیپا رفت. کور  در خیال محاصر  شهر بود که نبونید خود را تسلیم کرد و کور  او را گرامی 

 (.  111داشت و به فرمانداری کرمان منصوبش کرد)همان، ص

 (. 117فرات را به طرف شهر برگرداند و از بستر رود به شهر داخل شد)همان، ص ای از گزنفون گوید کور  شاخه -6

های سخت بود و بسیاری از دو طرف کشته شدند. های تبلیغاتی، جنگ با بابل نیز یکی از جنگبر خالف گزار  -5

، 9313وی بجنوردی، ها برای جنگ با کور  آذوقه چند ساله ذخیر  کرد  بودند)موسها، بابلیبر اساس برخی گزار 

 (. 536، ص 9تاریخ جامع ایران، ج
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تاخت.  هیان کور پاآمد و بر س خود به میدانبود  ها که داغدار مرگ فرزندملکه ماساگت

. 9و کور  نیز در همان جنگ کشته شد فتادنداپا سربازان کور  یکی پس از دیگری از 

                                                      

ها (. کتزیاس گوید وی در جنگ با دربیکی379ها کشته شد)شهبازی، ص بروسوس گوید کور  در جنگ با داهه -9

به دست سربازی هندی کشته شد)همان(. دیودوروس گوید شهبانوی اسکوتها کور  را دستگیر کرد و به چهار میخ 

(.راوی دیگری نیز گوید کور  به دور از جنگ و در خانه خود به مرگ طبیعی مرد)همان، ص 373کشید)همان، ص 

376 .) 
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 ابوالکالم های نیم نگاهی به گفته

ظاهر آیات گویای این گوید: رسد. ایشان دگا  جناب آزاد میحال نوبت به گزار  دی     

ربار  ذوالقرنین پرسیدند و این آیات در پاسخ بدان پرسش نازل شد  است که از پیامبر د

ز ا قریش به اشار  یهودکنند که احمد روایت میو  دثینی همچو ترمذی، نساییاست. مح

ز ن کثیر و سیوطی نیپیامبر پرسیدند. قرطبی، طبری، اب مطالبی از جمله ذوالقرنین از

 اند. مضمون جمع کرد  روایاتی به همین

 آید چنین است:یلقرنین بدست مااما نکاتی که از آیات فوق دربار  شخصیت ذوو 

 این شخص قبال بدین نام معروف بود  و این لقب را قرآن بدو نداد  است.  -9

 وسایل حکمرانی را برایش فراهم کرد. خداوند کشوری را بدو بخشید و  -1

نجا غروب خورشید را در آ کارهای عمد  او سه جنگ است که یکی در غرب که در -3

ی بدوی شک و مردمدر مشرق که به صحرایی خ دیگریدید. ی به چشم گل آلود یچشمه

آن گذر کرد  ای صعب العبور بود که قوم یاجوج و ماجوج از رسید و سوم رسیدن به تنگه

 کردند. و مردم را غارت می

 القرنین در برابر هجوم این قوم سدی بنا کرد. ذو -6

خت سد عالو  بر سنگ و آجر از آهن و پوالد نیز استفاد  شد و چنان بزرگ بود در سا -5

 کرد. مال از هجوم غارتگران جلوگیری میکه کا

 کرد. از قتل و عام قوم مغلوب پرهیز میو وی پادشاهی عادل بود  -6

 و ی دنیوی نیاز نداشت و از گرفتن پول برای سد سازی پرهیز کرداو به مال و اندوخته -7

 گفت تنها مرا با نیروی کار همراهی کنید. 
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 که دارای دوشاخ باشد ن دیدند در تاریخ بشری شخصیتی مشهوربرخی از مفسرین چو     

به معنای شاخ نیست بلکه به معنای زمان و مدت است و « قرن»وجود ندارد پس گفتند 

که چون زمان مقصود از آن رساندن مدت زمان سلطنت پادشا  بود  است. بدین معنی 

 «قرن»پادشاهی وی دو برابر حد عادی شد بدین لقب نامبردار گردید. البته دربار  مدتِ 

 در میان ایشان اختالف است.نیز 

تنها بدان پرداخته است که آیا ذوالقرنین پیامبر بود  است  در تفسیر این آیاتطبری       

را معاصر حضرت  برخی از روایات او و نیز آیا از جنس بشر بود  یا فرشته؟ ؟یا فردی عادی

راهیم ز حضرت ابدانسته و بخاری نیز وی را از پیامبران قدیم و پیش ا( ابراهیم )علیه السالم

 داند. )علیه السالم( می

« المنارذی »در این اواخر برخی از مورخین چون دیدند برخی از پادشاهان یمنی نیز      

بیرونی  ریحاند. ابود نیست که ذوالقرنین هم از ایشان باشند گفتند بعینام دار« ذی االزار»و 

 یرفتتوان این دیدگا  را پذا نمیام .اندخلدون نیز بدین نکته اشار  کرد  در آثار الباقیه و ابن

رسش یمن پ  زیرا اوال پرسشگران یهودی بودند و دلیلی ندارد که ایشان از سرگذشت پادشا

ال سالطین حمیری اطالع داشتند و نیازی به پرسش از قریش نیز از احوو همچنین کنند. 

هدف پرسشگران ناتوان ساختن  جانب یهود نبود و در روایات نیز چنین روایتی نیامد  است.

اشد که ربار  کسی بپرسش د باید پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله وسلم( بود  است پس

اغ نداریم که خیال فتوحات شرق و سر راهیچ پادشا  حمیری از طرفی . از اعراب نباشد

« ذو»ی غرب را در سر پروراند  و سدی آهنین به جای نهاد  باشد و همچنین وجود کلمه

اهمیتی است. سد مارب نیز از آهن ساخته نشد  و م برخی از پادشاهان نیز مسئله بیدر نا

ند قرآن از در جایی گفته نشد  که برای جلوگیری از هجوم قومی ساخته شد  است. هر چ

 شود. شباهتی میان این دو سد یافت نمی سد مارب نام برد  است اما هیچ

بوعلی اند. اوحات شرق و غرب ذوالقرنین دانستهبرخی نیز اسکندر مقدونی را به خاطر فت     

د کرد  یا ذوالقرنینسینا در کتاب شفا گوید که ارسطو معلم اسکندر بود  و قرآن از او به 

ا و ب است. اما اسکندر هیچ سدی بنا نکرد زی نیز دیدگا  او را تایید کرد است. فخر را
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مچنین ههیچ شباهتی میان تاریخ زندگی او و ذوالقرنین و  غلوبین نیز مهربان و دادگر نبود.م

 دلیلی بر نامگذاری وی به ذوالقرنین وجود ندارد. 

بود که محققین به کتب و است شایسته   از آنجا که پرسش مذکور از سوی یهود بود     

ر ف. در عهد عتیق فصلی به نام سِدست یابندکردند تا به حقیقت د مراجعه میاسفار یهو

ها . قوم یهود به دست بابلیکه برخی از کارهای دانیال در آن آمد  است وجود دارد دانیال

 نزدیک ایش به پادشاهانهکند و با پیشگویین زمان ظهور میاسیر شد  و دانیال در ای

یش بیل»شود. رویای دانیال که حاوی خبر آزادی یهود است در سال سوم سلطنت پادشا  می

 است: چنینواقع شد « فر

از نواحی عیالم در « سوس هیرا»فر، من در شهر در سال سوم از جلوس پادشا  بیلیش»

ی دیدم که قوچبودم. برای بار دوم رویایی به نظر من رسید. در این رویا « اوالیی»کنار رود 

این دو شاخ یکی به طرف پشت او خم شد  از شاخ بلند دارد،  در کنار رود ایستاد  و دو

در . هیچ حیوانی نبود که شخم می کردبود، قوچ با دو شاخ خود غرب و شرق و جنوب را 

کرد در همین حال من که در فکر خواست میاین هر چه میبرابر او ایستادگی کند. بنابر

ر حالی که زمین ر این این قوچ بودم متوجه شدم که یک بز کوهی از طرف مغرب دانجام کا

دا و عجیب کامال پید، پیش آمد، میان پیشانی این بز یک شاخ بزرگ نَکَرا با شاخ خود می

نزدیک شد و سپس خشمناک بر او تاخت « ذوالقرنین»کم بز کوهی به قوچ دوشاخ  بود. کم

ا شکست و قوچ ذوالقرنین در برابر او از مقاومت عاجز ماند. کسی و در این حمله دو شاخ او ر

 . 1«هم نبود که قوچ را از چنگالش رهایی دهد.

 آنگا  از قول دانیال گوید:

بر او نازل شد و رویای دانیال را بدین نحو تفسیر  -که باید آنرا جبرائیل خواند –ای فرشته»

ر   قوی بشور ماد و پارس است. یک نفر پادشاکرد که: قوچ ذوالقرنین نمایند  اتحاد دو ک

که هیچ دولتی قادر به مقاومت در برابر او نخواهد  کند. به طوریاین دو کشور حکمرانی می

                                                      

 .9-9کتاب مقدس، سفر دانیال، فصل هشتم، بند های  -9
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بود. اما بز کوهی یک شاخ که بعد از قوچ پیدا شد  مقصود از آن مملکت یونان است و شاخ 

 . 1«کندزمین میپادشا  آن سر ی میان پیشانی او داللت بر اولینبرجسته

کند و وقتی که این دو ماد و پارس را با دو شاخ مجسم میاین رویا پادشا  دو کشور      

کشور متحد شدند شخصیت آن دو کشور به یک قوچ ذوالقرنین نمایاند  شد  است. آن بز 

خرین پادشا  پارسی را از کند اسکندر است که توانست آر میکوهی که این قوچ را مقهو

در زبان عربی و عبری هر دو یکی است و این قوچ در زبان عبری « رنقَ»بردارد. کلمه  میان

ان شارت داد  شد  که پایه یهود بدر این رویا ب آمد  که به معنی ذوالقرنین است. «لوقرانیم»

 و آغاز آزادی روزی است که ذوالقرنین پدیدار شود. اسارت زمان 

یهود و آباد سازی اورشلیم بر  د او را برای کمک بهاو همان پادشاهی است که خداون     

ظهور کرد و دو کشور ماد و پارس را یکی  کور انگیزاند. چند سال پیش از این رویا می

ن مشرق و ساخت و بدون زد و خورد وارد بابل شد. در این رویا قوچ با دو شاخ خود زمی

زادی یهود و است. و نیز آ کور حات مطابق با وضع فتوکه د نَکَمغرب و جنوب را می

 ع پیوست. وبازسازی معبد اورشلیم نیز به وق

 وجود دارد. یهود تالیف کتاب ییهااَشعیا  و نیز یرمیا  پیشگوییعالو  بر این در سفر      

اب د. در کتدانمی کور   را در شصت سال پیش از اشعیا  را در صد و شصت و کتاب یرمیا

سخت تحت تاثیر آن قرار  او رسید و کور دانیال به گو   هایعزرا آمد  که پیشگویی

 شان و بازسازی اورشلیم را صادر کرد. گرفت و به حمایت از یهود پرداخت و فرمان آزادی

 ور کدهد و دربار  دست بابلیان و بازسازی آن خبر میرابی اورشلیم بدر کتاب اشعیا از خ

 گوید:

ددا آبادان های یهود مجیم از نو بنا خواهد شد و شهرورشلفرماید... اخدای نجات دهند  می»

 .2«ای بار دوم از نو بنا خواهم کردهای ویران آن را برخواهد گردید، من خانه

 گویم او برآورند  رضایت و خشنودی من است...دربار  خورس )کورس( می»

                                                      

 .11-91همان، بندهای  -9

 19، بند 66کتاب مقدس، سفر اشعیا ، فصل -1
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 فرماید: خداوند در شان مسیح خود، خورس می»

دشاهان خونخوار آورم و از چنگ پاها را در حیطه اقتدار او درمن دست او را گرفتم تا ملت»

و ها پشت سر هم بر روی او باز شد. آری، من همه جا با توام و همه جا تنجات دهم، درواز 

های های آهنین شکسته و خزائن مدفون و گنج  راست راهنما خواهم بود. درواز را در را

 ام، خدای اسرائیلاسمت خواند به ه من یهو ، تو را پنهان به دست تو خواهد شد. تا بدانی ک

 . 1«باشممی

 در جای دیگری وی عقاب شرق نامید  شد  است:     

آید این مرد را که از سرزمین دور می را فرا خواندم. من 2هان! نگا  کنید. من عقاب شرق»

 .3«امکند فرا خواند مرا فراهم میو خشنودی 

 م:خوانیدر کتاب یرمیا  می

بل( ر باونترسید و در میان مردم ندا در دهید، بگویید که بابل را گرفت: بعل )بت مشه»

ها پراکند  شدند. زیرا از شمال قومی بسوی دید. مردوک بحیرت افتاد. تمام بتدچار بال گر

 . 4«در آن یافت نشودو رو خواهد کرد آنچنان که بشری  بابل روانه است که بابل را زیر

یابند یزادی خود را مهفتاد سال اسارت یهودیان دوبار  آفر آمد  که پس از ین سِدر هم     

 شود. رشلیم از نو ساخته میوو ا

آید که تصور کور  به ذوالقرنین در آن کامال هویداست. میاز نص اسفار یهود چنین بر     

در نزد یهود است. از همین رو نمایاند  شد  او در رویای دانیال به صورت قوچی دوشاخ 

 .  باشدمیدارای منزلت مهمی 

عیا  شاین قرار است: کتاب ا فر ازو بیست بر روی این سه سِ  نوزدنتایج کار علمای سد       

در سه بخش جداگانه و به دست سه نفر در سه زمان متفاوت نگاشته شد  است. 

                                                      

 . 9، بند 65همان، فصل  -9

« درند »آیا نویسند  یا مترجم از نیاوردن واژ  «. مرغِ درّند  از مشرق» د  است:در ترجمه کتاب مقدس چنین آم -1

 قصدی داشته است؟

 . 99، بند 66همان، فصل  -3

 . 9بند  56همان، سفر یرمیا  فصل  -6
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 ابل و ظهور کور رت یهود و تبعید به باهایی که دربار  غارت نبوخذ نصر، اسپیشگویی

زندگی می کرد   کور شد  مربوط به فردی به نام اشعیای دوم است که در زمان حمله 

است و این حوادث را به زبان پیشگویی نقل کرد  و بدان رنگ گذشته داد  تا مردم فکر 

رمیا  است. سفر ی کور کنند کالمی قدیمی و پیشگویی صد و شصت سال پیش از حمله 

عد از این وقایع است که به صورت پیشگویی نوشته شد  است. کتاب دانیال نیز مربوط به ب

ف ی روم تالیرها پس از سقوط بابل در اوج امپراتودانند که قرناختگی میرا نیز برخی س

ئر دانند. البته پروفسور لوربوط به قرن اول پیش از میالد میشد و بیشتر محققین آن را م

 داند. میالد میقبل از  966را مربوط به آن 

ها از ستم پادشا  خود آید که بابلیمیین یونانی برهای مورخو نوشتهاز روایات عهدین      

ها توسط خود بابلی ی استیالی بر بابلبه تنگ آمد  و زمینه دعوت از امپراتوری فارس برا

ن را ا آناشنید  بودند خواستند ت یهرا با مردم لید کور سن رفتار چید  شد. مردم چون حُ

ی به وپنا  برد و در این بار  با  کور از چنگ ظلم نجات بخشد. گُبریاس از بابل به دربار 

جه به این ونویسد فتح بابل به تدبیر این والی انجام گرفت. با تمذاکر  نشست. هرودوت می

 شعیا به نتیجه منطقی سیر وقایع خواهیم رسید. حوادث و دقت در کتاب ا

باید  صورت نخست شعیای دوم یا قبل از فتح بابل است یا بعد از آن که درپیشگویی ا     

 قل از شرایط سیاسیا شعیا  در پس پرد  این دعوت شرکت داشته یا الاعتراف کنیم که ا

وضاع را به تحریر در و در صورت دوم نیز اشکالی وجود ندارد چرا که او جریان ابود   آگا 

 اد  است. شعیای دوم نسبت دآورد  و به ا

عرضه داشتند و  کور های خود را به نیز آمد  که روسای یهود پیشگویی در سِفر عزرا     

ها یتوان این پیشگویدس پرداخت و میها به بازسازی معبد مقتحت تاثیر این گفته کور 

 با یهود دانست.  کور را یکی از دالیل مدارای 

ح از فت زرتشتی بود  است و بدین خاطر پساز پیروان مذهب مزدیسنا یا دین  کور      

های را گرامی داشت و پیشگوییل چون عقاید یهودیان را با عقاید خود نزدیک دید آنان باب

دیان وبود که بعدها به خاطر نزدیکی این عقاید، یه بدانجاایشان را پذیرفت. این روابط تا 
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 اخبار مورخین اسالمی مانند طبریبنی اسرائیل دانستند و در  زرتشت را از شاگردان انبیای

 آن نقل شد  است.  دربار اخباری 

از    باشد و چه پسها چه مربوط به زمان پیش از کورنکته دیگر اینکه این پیشگویی     

عقید  قوم یهود در این بار  کند زیرا آنچه مهم است هیچ تفاوتی در مسئله ایجاد نمی وی

عی و شبان خدا و هودیان در بار  کور  است که او را رار باور یکتاب نمودااین چند  است.

 شعیا  عقاب شرق است . اسِفر و در که در رویای دانیال قوچ دو شاخ  اندداد مسیح او لقب 

ین در نامیدند و ذوالقرنی گفته شد  کور  را ذوالقرنین میهابنا بر پیشگویی یانیهود     

ه ازی بنیهیچ  فر دانیال آمد  است. با این بیاناست که در سِزبان عبری همان لوقرنایم 

 نوجود ندارد. شخصیت کور  نیز با ذوالقرنی« رنقَ»ربار  کلمه تاویل و تفسیر دیگری د

 مطابقت تام دارد و برای تطبیق آن هیچ زحمتی نیست.  قرآن

ای از کور  است که در سواحل رودخانه مرغاب نصب شد  موید این نظریه مجسمه     

 هایند و تصویر آن را در کتابا دید کرد. چند جهانگرد و کشیش از این مجسمه بازاست

 با خواند  شدن خط میخی شک در اسناد مجسمه به کور  نیز از بین رفت.  اند. خود آورد

های عقاب و تندیس مذکور به قامت یک بشر معمولی و در دو طرف او دو بال مثل بال     

کند که تصور به صورت شاخ قوچ وجود دارد. این مجسمه ثابت میدر روی سر او دو شاخ 

ذوالقرنین تنها دربار  کور  در عامه پیدا شد  و این مجسمه نیز بر اساس همین باور 

 ساخته شد  است. 

ه بود  کو رو به عقب  ،قوچ در رویای دانیال یکی از آنها رو به جلو و دیگری پشت آنشاخ 

عیا شویای همان تصور عقاب شرق در سفر اینیم. دو بال او نیز گبعین آن را در مجسمه می

 اند. ا مرغ و رودخانه را مرغاب خواند است. به همین دلیل مجسمه ر

در جنگ بر او  وکه بر تخت نشست با کرزوس پادشا  لیدی روبرو  پس از آن کور      

را گوشمالی داد. « باکتریا»و « گیدروسیا»سپس متوجه مشرق شد و قبائل  .پیروز شد

طبق ظن قوی  .زمان در حکم رسیدن به آخرین نقطه شرق بود رسیدن به بلخ که در آن

اید یهود ق عقسرزمین سِند نیز در این حمله فتح شد. پس از آن نوبت به بابل رسید که طب

 هاست. مصداق همان پیشگویی
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دهند که باید متوجه میکور  برای اصالح حدود ماد خبر مورخین یونان از حمله سوم      

صل به مت های شمالِشمال باشد. زیرا ماد در شمال پارس واقع است که حدود آن به کو 

 هکفر کور  به رودی رسید ها به قفقاز معروف شد. دراین سَرسید که بعددریای سیا  می

د که از کوهستانی روبرو ش یکور  با اقوامبه نام او خواند  شد. بعدها  واطراف آن اردو زد 

مورخین به تدوین حوادث این لشکر کشی  متاسفانهدست یاجوج و ماجوج شکایت بردند. 

 اند. اعتنا نکرد 

 گوییم که در قرآن آمد : ا کور  میاما در خصوص مطابقت احوال ذوالقرنین ب     

(ِ ْرض 
 ْ
يِاْل ُهِف 

 
اِل ن 

 
ك اِم  ن  ِ.1ِ(إ 

خواهد آید که میور بخشیدیم. از سبک قرآن بر میکشیعنی او به قدرت و توانایی ادار       

این اعطای حکومت عنایت و موهبت خاص ای را نشان دهد و بگوید امر خارق العاد 

 یعنی .2«رضِی االَفِ فَوسُیُا لِنَّکَّمَ کَلِذَکَ» خداوندی است. چنانچه در سور  یوسف آمد :

ید که ذوالقرنین آاند و الزم میتاج و تخت مصر رس بهخداوند یوسف را به طریقی عجیب 

 نیز در شرایط غیر عادی به پادشاهی رسید  باشد. 

زندگی کور  نیز چنین است چرا که با تولد وی جد  دستور قتل وی را صادر کرد      

اما مامور قتل از این کار سر باز زد و کور  در طبیعت بزرگ شد و بعدها سرزمین ماد را 

 تسخیر کرد. 

ْینِ ) آ ت  ِو 
ِّ
ْنُِكل ًبااُهِم  ب  ْيٍءِس 
 
3ِ(ش

یعنی هر گونه وسایل کار و موفقیت در دسترس او نهادیم. کور  که تا دیروز چوپان       

رای گمنامی بود پس از چندی همه گونه وسایل بدون جنگ برایش فراهم شد. قرآن ب

ر تورات دشمرد که نخستین آن رفتن به مغرب الشمس بود. ذوالقرنین سه کار بزرگ بر می

 نیز چنین تعبیری آمد  است:
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سرزمینی که خورشید در آن فرو  د وآیسرزمینی که خورشید در آنجا بر میبندگانم را از »

که مقصود مصر و بابل است که برای فلسطین حکم مغرب و مشرق  .1«دهمرود نجات میمی

 دارد. 

ْغُرِ) اِت  ه  د  ج  ِو  ْمس 
 
ِالش ب  ْغر 

ِم  غ 
 
ل اِب 

 
ذ ىِإ 

ت  ةٍِح  ئ  م 
ْیٍنِح  يِع  2ِ(ُبِف 

ارد سنخستین جنگ کور  در لیدی بود که در جنوب آسیای صغیر است. پایتختش      

ور شد به گفته ز اینکه کرزوس به شهر پتریا حملهدشاهش کرزوس نام داشت. پس ااو پ

هرودوت کور  ظرف چهار روز پتریا و سارد را فتح کرد. وی در ادامه تا به ساحل دریا 

از سواحل  ای. گویا کور  از سارد به نقطهرودمیو دید که خورشید در دریا فرو رفت 

ه ای بخود گرفتبیند که دریا به صورت چشمهرسد و میدریای اژ  نزدیک ازمیر کنونی می

، آفتاب رسد و گویا در هنگام غروبل و الی ساحل تیر  رنگ به نظر میو آب آن نیز از گ

 رود. در آن فرو می

به طرف  وی راهرودوت و کتزیاس حرکت  ن کار وی حرکت به سمت مشرق بود.دومی     

 اند. مشرق برای خواباندن شور  قبائل وحشی پس از حمله به بابل ذکر کرد 

ْتًرا) اِس 
ه  ْنُِدون  ُهْمِم 

 
ِل
ْ
ل ْجع  ْمِن 

 
ْوٍمِل

 
ىِق

 
ل ُعِع 

ُ
ْطل اِت  ه  د  ج  ِو  ْمس 

 
ِالش ع  ْطل 

ِم  غ 
 
ل اِب 

 
ذ ىِإ 

ت  3ِِ(ح 

این قوم از قبائل کوچ نشین بودند که پناهگاهی برای حفظ خود از آفتاب نداشتند که       

از پس  رشیدباید از قبائل باکتریا و گدروزیا باشند. کور  تا شهر بلخ پیش رفت که خو

آورد. و گیدروسیان همان سرزمین مکران و بلوچستان کنونی سر بر می آن کوههای بلند

 است. 

شمال و جلوگیری از خرابکاری یاجوج و ماجوج در سوم حمله به منطقه کوهستانی کار      

 و بنای سد است. 

(ِ
ً
ْوَل

 
ِق ُهون  ْفق  ِي  اُدون 

 
ك ِي 

 
ْوًماَِل

 
اِق م  ه  ْنُِدون  ِم 

د  ج  ِو  ْين 
د  ِالس  ْین  ِب  غ 

 
ل اِب 

 
ذ ىِإ 

ت  4ِ(ح 
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 21 ناشناخته همچنان ذوالقرنین

 ست. قبائل شمالیاز اهی بلند در قفقومقصود از دو سد دو دیوار  است که به شکل ک     

را  نهاها هیچ راهی جز عبور از این تنگه نداشتند. قومی که ذوالقرنین آبرای غارت جنوبی

 . نامدداریو  آنان را کوسیا می ها باشند کهیافت احتمال دارد که کوشی

است. خداوند به ذوالقرنین گفت اوصاف اخالقی ذوالقرنین نخست عدل و رعیت نوازی      

را مجازات کنی یا اینکه آنها را ببخشی. ذوالقرنین گفت من میل به ن این قوم توامی

ی ید و کسگری ندارم و کسی که ظلم کند سزای او ظلم است و عذابی شدید خواهد دمست

ک به جای آورد سزای او نیکی است. کور  نیز از گناهان سابق که ایمان آورد و عمل نی

  مغلوبین چشم پوشید. 

شمشیر روبرو  ته هرودوت سپاهیان کور  جز با سپاهیان دشمن با کسی بابه گف     

. وی پس از گرفتار کردن کرزوس او را بر آتش نشاند تا بدو و مردم بفهماند که ندنشد

کند و چون مردم این حقیقت را دیدند او را از ان خود ساخته هیچ کمکی به وی نمیخدای

 آتش نجات داد. 

یعنی اگر کسی نیکی کرد در برابر او به  1«اسرَا یُنَمرِن اَه مِلَ ولُقُنَسَ وَ»ذوالقرنین گفت:     

اند که کور  با همه به نیکی و داد رفتار کرد و . مورخین نوشتهبدی رفتار نخواهد شد

د. کسانی که از اخالق کور  مالیات سنگین از مردم نگرفت و آسایش برای مردم پدید آور

بر  اند و این دلیلیاند و نیز روابط دوستانه نداشتهو هم مذهب نبود  اند با او هم وطننوشته

 شهرت محاسن وی است. 

. کور  نیز به گواهی تورات آخرین و مهمترین وصف ذوالقرنین یکتا پرستی اوست     

فرستاد  خدا و مسیح اوست و مسلم است که یهود به کسی که بت پرست است معتقد 

باشد. و یهودیان با وجود تعصبشان به بزرگواری وی اعتراف  نیستند پس باید وی مومن

 اند. کرد 

است. چرا که در  با توجه به شواهد تاریخی باید پذیرفت که کور  زرتشتی بود      

دانند ون عنایت اهورا مزداست. و همه میپادشا  مره هایهای داریو  همه پیشرفتتیبهک
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آنجا که مسلم است داریو  زرتشتی بود  و دیگر که اهورا مزدا خدای زرتشت است. از 

ای برگزید ، متوجه می شویم که همان دین اینکه هیچ مورخی نگفته که داریو  دین تاز 

توان هایی به پا خواست میگ کور  شور از آنجا که پس از مر کور  را داشته است. و

 . ها به سرکردگی پیروان ادیان پیشین بود  استگفت که این شور 

سمان را آفرید و این زمین را آفرید. هورا مزدا که آداریو  گوید: خدای بزرگ است ا     

  اد. داریودر کتیبه دیگر گوید: داریو  شا  گوید اهورا مزدا او را به فضل خود پادشاهی د

 های خود کور  است. ها گویا گفتهرسد و این گفتهمی شاهی تنها پس از هشت سال به

شمرد یکی اینکه سد میان دو دیوار هایی را بر میبرای سد ذوالقرنین ویژگیقرآن      

ار و به همین خاطر دیو   استو دیگر اینکه بیشتر مصالح آن آهن بود  طبیعی ساخته شد

باشد چرا که در در  کوهستانی ساخته نشد  و مصالح آن نیز گزینه مناسبی تواند چین نمی

 از آهن نبود  است. 

خواندند. یونانیان آنان را گوگ و ماگوگ مینیستند و وج و ماجوج دو واژ  عبری یاج     

مان آنان را سیت شوند. یونانیان در آن زمجار و در آسیا تاتار نامید  می این اقوام در اروپا

اینان همان مغوالن بودند که آمد  است.  نامیدند و در کتیبه داریو  نیز به همین منامی

خواندند که بسیار به ن نیز آنان را میگاگ میو یونانیا ن را مگوک و منچوکها ایشاچینی

وجود دارد که ظاهرا « ئه چییو»ای به نام در تاریخ چین نیز قبیله ک است.ماجوج نزدی

 همان یاجوج است. 

ها مثل های قفقاز قرار دارد. این کو در میان کو  در محلی میان دریای خزر و سیا  سد     

ها وجود در تنگه این کو   کند و تنها یک راوار طبیعی شمال و جنوب را قطع میییک د

ای واقع است. بقای قفقاز و تفلیسوالدی  میان تنگه مذکور خوانند.دارد که آن را داریال می

 که همان سد کور  است. در این سد نیز همانند وجود دارددیواری آهنی در این نواحی 

پهاک گورایی یا کاپان گورایی  شود. ارمنیان این سد راادی دید  میسد ذوالقرنین آهن زی

قسمتی از نام کور  است.  «رکو»نامند که به معنی دربند و گذرگا  کور  است. زیرا می

 . اندن را دامر کاپو)قاپو( خواند سد را درواز  آهنین و ترکها نیز آ نها ایگرجی
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برد و پروکوپیوس نیز در قرن یل از این سد نام مهودی در قرن اویوسف مورخ و سیاح ی    

 ر یا سائرسششم میالدی آن را دید  است. رودی نیز در نزدیکی این سد است که آن را کُ

 . که از نام کور  گرفته شد  است نامندمی

تواند سد یا باب االبواب وجود دارد که نمیالبته گذرگا  دیگری نیز به نام دربند      

گ و دیگر اینکه از سن این گذرگا  میان کو  و دریا واقع استن باشد زیرا از طرفی ذوالقرنی

 اندداریال را به اسکندر نسبت داد ساخته شد  است. هر چند یوسف و پروکوپیوس بنای سد 

 .1دانیا به اشتبا  افتاد  و ت عمومی اسکندر را خورد اما باید گفت که ایشان فریب شهر
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 لکالم اگاه ابوهای دیدپایه

 :است استوار هانظریه جناب آزاد بر این گفته اصل باید دانست که     

، معلوم می شود که پرسش از سوی یهودیان یا به اشار  آیاتبا توجه به شان نزول   -9

 .ایشان بود  است

 .نداشناختهین وی را بدین نام مینام ذوالقرنین از سوی یهودیان مطرح شد  و پیش از ا -1 

دهد کور  هخامنشی همان کتاب تورات موجود است که نشان میشواهدی از  -3

است که  وی به صورت قوچی کتاب دانیالرویای ز جمله  اینکه در ذوالقرنین است ا

شعیا  و یا در کتاب اکور  است. همان ماد و پارس یعنی تعبیر  نمایند  پادشاهان 

خداوند است و در جایی دیگر وی عقاب  یرمیا  وی ناجی یهود و برآورند  خشنودی

 شرق نامید  شد  است .

 ها بود  است .ا یهود نیز به خاطر همین پیشگوییتوان گفت مدارای کور  بمی -6

ان زیرا یهودیان به بت پرست .کور  از پیروان راستین زرتشت، پیامبر ایرانی بود  است -5

 اند .داد ای نشان نمیدینان عالقهو بی

ی آنچه برای ما مهم است همان عقید تی اگر اسفار تورات ساختگی باشد باز هم ح -6

دانند و عقاب شرق و ناجی خود می قرنینقومی یهود در مورد کور  است که وی را ذوال

. 

بر آن ترسیم  های قوچشت مرغاب است که مردی با شاخای در نزدیکی دسنگ نگار  -7

بود   جودمو ای به خط میخی بدین معنینگ نبشتهتر باالی سر آن، سپیش شد  است.
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ی اآور رویای دانیال نبی و بالههای سنگ نگار  یاد . شاخ«من کور  هخامنشی هستم»

 .بالهای عقاب شرق است او نیز یاد آور

های تاریخی نشان از همسانی فتوحات کور  و ذوالقرنین در سه منطقه غرب، بررسی -9

 .انجام گرفته استس همان رویای دانیال نبی بل نیز بر اساشرق و شمال دارد و فتح با

پهاک گورایی و که در زبان ارمنی  وجود داردخی داریال سدی آهنین در گذرگا  تاری -1

برای جلوگیری از تهاجم شود. این سد رایی یعنی گذرگا  کور  خواند  میکابان گو

 .بنا شد  است -یاجوج و ماجوج هستندکه همان -مغوالن 

 یات قرآنی نیز با شخصیت کور  هماهنگی دارد.آ -96

ا)ِ ن  اِإ  ن 
 
ك هُِِم 

 
يِل ِِف  ْرض 

 ْ
 1(اْل

رسد و این نمی شود ب همچون حضرت یوسف به پادشاهی میبه صورتی عجینیز کور  

 مگر اینکه لطفی از جانب خداوند باشد.

ِِ اُهِ)و  ْین  ْنِِآ ت  ِِم 
ِّ
ْيءٍُِِكل
 
ًباِش ب  ِ.2(س 

ها بدون جنگ به ی آماد  شد و همه کشورها و حکومتکمرانی برای وهمه گونه وسایل ح

 فرمان او گردن نهادند.

ى) ت  اِح 
 
ذ ِِإ  غ 

 
ل ِِب  ب  ْغر 

ِِم  ْمس 
 
ِ.3(الش

ح سارد فتبه  نخستین کار بزرگ وی حرکت به سمت مغرب و نبرد با پادشا  لیدیه بود که

گویا خورشید در نجا می بیند که تازد و در آعد از آن تا سواحل دریای اژ  میو ب انجامید

 گیرد.سینه دریا جای می

ى) ت  اِح 
 
ذ ِِإ  غ 

 
ل ِِب  ع  ْطل 

ِِم  ْمس 
 
اِالش ه  د  ج  ُعِِو 

ُ
ْطل ىِت 

 
ل ْوٍمِِع 

 
ْمِِق

 
ِِل

ْ
ل ْجع  ُهْمِِن 
 
ْنِِل اِم  ه  ْتًراُِدون  ِ.4(س 
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ست که قبل از فتح بابل یی اهاحرکت دوم وی به سوی مشرق جهت خوابانیدن شور 

 صورت گرفت .

 .  1(السَّدَّیْنِ بَیْنَ بَلَغَ إِذَا تَّىحَ)

باشند به یاجوج و ماجوج که همان مغوالن کور  در پایان برای جلوگیری از تهاجم قوم 

کند و برای جلوگیری از ورود آنان در تنگه داریال سدی آهنین طرف شمال لشکرکشی می

، اوصافی از جمله عدالترگ برای وی از سوی دیگر مورخین بز .سازدرا  آنان میبر سر 

که یهودیان نیز به  از آنجا .اندشمرد شم پوشی از گناهان مغلوبین بر رعیت نوازی و چ

 نداشت.پ از پیروان زرتشت توان وی رامیکنند تنایی نمیشخصی که یکتا پرست نباشد اع
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 های ابوالکالم بررسی گفته

رسد تا ای ایشان میهنوبت به نقد گفته ،پس از آشنایی با سیر نظریه جناب ابوالکالم     

جیحی ی ایشان هیچ ترهانگارند  براین باور است که گفته به سستی این دیدگا  پی بریم.

از  و چیزی بیشهای سطحی است ه گمان و پژوهشها ندارد و بیشتر بر پایبر دیگر گفته

م دید که این گمان نیز نادرست دهد هر چند که در پایان خواهینمیگمان هم نتیجه 

 دکتر تنها نیست و بزرگانی چون بار نویسند  در این البته همانگونه که گفته شد باشد. می

 . 1داشبتان شناس بزرگ با وی هم عقید  میمورخ شهیر و باس 1شاپور شهبازی

 شان نزول آیات 

رت ن شهنکه ثابت کند کور  در میان یهودیان به ذوالقرنیجناب ابوالکالم برای ای     

دهد پرسش از سوی یهودیان یا به اشار  ایشان کند که نشان میداشته روایاتی را بیان می

                                                      

موفق به اخذ دکترای باستان شناسی ایران از دانشگا   9351( در سال 9395-9319استاد علیرضا شاپور شهبازی ) -9

لندن شد.وی پس از بازگشت به ایران ریاست بخش تاریخ موز  ملی ایران، تدریس در دانشگا  تهران، تدریس در 

اد هخامنشی تخت جمشید و نیز رهبری حفاری های تخت جمشید موسسه آسیایی شیراز، بنیانگذاری و ریاست بنی

به آلمان غربی رفت و  51را بر عهد  گرفت. سپس به آمریکا رفت و در دانشگا  کلمبیا به تدریس پرداخت. در سال 

مفتخر به دریافت مدرک فوق دکترای تاریخ نگاری ایران باستان شد. وی سپس به تدریس در دانشگا  9361در سال

وارد و اورگن شرقی پرداخت. از ایشان نزدیک هفد  کتاب و بیش از دویست مقاله به زبانهای فارسی، انگلیسی، و هار

(. 999، ص 933، مجله کتاب ما ؛ تاریخ و جغرافیا، شمار  9399آلمانی بر جای ماند  است)نک: رضا زاد ، ساالر، 

ست و کتاب کور  بزرگ ایشان که در آن دیدگا  ابوالکالم مقاالت بسیاری از ایشان در دانشنامه ایرانیکا درج شد  ا

 به عنوان کتاب سال انتخاب شد.  9361را به نقد کشید  بود در سال 

 . 155، کور  بزرگ، ص 9361شاهپورشهبازی، علیرضا،  - 1
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به  اما باید دانست که. استه از اسفار تورات استنیز برخ بود  و شناخت ایشان از ذوالقرنین

 اسفار ادعایی ایشان ندارد.ها و ین پرسشمیان اارتباطی  فرض پذیر  این مطلب نیز
 کردند گمشد ه اگر مفسرین به تورات مراجعه میک جناب ابوالکالم بر این باور است     

 پرسش سهکه بنابر روایات، علمای یهود گفت باید اما در پاسخ  .یافتندآن می رخود را د

رسند. که ( بپوسلم  علیه وآلهتا آنها از پیامبر اسالم)صلی اهلل مطرح ساختندبرای مشرکین 

دیگری داستان موسی و  ،ورد بیان شد  است نخست اصحاب کهفم سهدر سور  کهف هر 

علمای یهود  ها از سویپرسش اگراما پرسش این است که داستان ذوالقرنین.  سوم عالم و

 ها هم تورات یا انجیل باشد؟بود  باید منبع پرسش

در کار نیست برای نمونه داستان اصحاب کهف نه در  ایپاسخ این است که هیچ مالزمه

دویست و پنجا   حوالی سالهایتورات آمد  و نه در انجیل و اصال این داستان مربوط به 

  همچنان است داستان موسی و عالم.  میالدی است.

آن در تورات و انجیل کنونی وجود دو تای پرسش مطرح کردند که سه علمای یهود      

تان ذوالقرنین( در آن باشد. ناگفته )یعنی داسسومچه لزومی دارد که پرسش ندارد پس 

یکی اصحاب کهف و دیگری ذوالقرنین  ،نماند که در برخی روایات تنها از دو داستان یاد شد 

 ماند. اشکال همچنان به جای خود باقی میکه به هر حال 

ی از به روایت از تورات بود  استاسته ای اثبات اینکه پرسش یهودیان برخجناب آزاد بر     

ت روایتی که با وجود اشکاال ند.کنیز دوبار  بر مضمون آن تاکید میها قرطبی استناد و بعد

ری دربار  پیغمب :یهود به حضرت گفتندمتن روایت چنین است:  فراوان هیچ اعتباری ندارد.

 :ی بازگوی. حضرت گفتاست به ما خبرکه خداوند جز یک بار در تورات از او نام نیاورد  

 . 1: ذوالقرنینکدام پیغمبر؟ گفتند

اوال در این روایت ذوالقرنین پیامبر معرفی شد  در حالی چنین است: اما اشکاالت روایت 

ست که ا «ذوالقرنین». دوم اینکه اگر منظور کلمه دانندر مفسرین وی را پیامبر نمیکه اکث

ت بیش از بیسآنهم  باشدمقصود کلمه کور  و اگر  استکتاب دانیال ذکر شد   دوبار در

                                                      

 976-961، کور  کبیر )ذوالقرنین(، ترجمه باستانی پاریزی، ص 9375آزاد، ابوالکالم،  -9
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یش تنها به پادشاهی خود اشار  هاسوم اینکه کور  در تمام کتیبه .1بار در تورات آمد  است

همچنین هیچ یک از جانشینان وی و یا مورخین  چیزی مانند آن. کند نه به پیامبری ومی

ن اینکه اگر کور  و ذوالقرنی ند. نکته دیگراای نکرد ن به پیامبری وی اشار و نویسندگا

یکی باشند چگونه ممکن است بگوییم تنها یکبار نام او در تورات آمد  است. به دیگر سخن 

ند بلکه کیچ گا  خواسته ایشان را ثابت نمیروایتی که ابوالکالم بدان استناد کرد  است ه

از وایت بر این ر بنادلیلی بر این است که کور  و ذوالقرنین دو شخصیت جداگانه هستند. 

ذوالقرنین تنها یک بار در تورات نام برد  شد  است و این یعنی قوچ دو شاخی که در رویای 

دوبار در کتاب  «قوچ دو شاخ»واژ  از دانیال آمد  نیز غیر از ذوالقرنین قرآنی است چرا که 

ا  هیچ گ دانیال یاد شد  است. اصال در تورات چیزی دربار  پیامبری کور  نیامد  است و

 است. ندانستهبه عنوان پیامبر  یهود وی را

یچ  ه همانطور که گفته شد ما قصد نداریم شان نزول آیات را انکار کنیم اما این پرسش     

اقل به اسفار تورات کنونی ندارد و اصال کور  نزد ایشان بدین ربطی به اسفار تورات یا ال

ر . بله داز وجود  این لقب برای کور  نیست نام مشهور نبود  است زیرا در تورات نشانی

ی پادشاهان مادی و پارسی شار  به قوچی شد  است که تعبیر  همهفر دانیال نبی اسِ

ین ی بسیار مهم انکته  .شودی که بزودی در بخش آیند  روشن میاست نه کور  به تنهای

 «الکتاب المقدس قاموس»است که چگونه کور  به ذوالقرنین معروف بود  در حالی که  

 داند. درد اسکندر مقدونی را ذوالقرنین میگذریش از یکصد سال از چاپ اول آن میکه ب

  :به چند نمونه اشار  می شود زیر

 . 2ی القرنین کان ربع اهالیها یهودا( فی ایام اسکندر ذالف

اسکندر  اتوح(کتب العهد الجدید بالیونانیه و کان شاع هذ  اللغه بین یهود الشتات بعد فتب

 . 3ذی القرنین و الرومانیین

                                                      

و  6تا  9، بندهای 996و کتاب عزرا آیات ص  993دس، فاضل خان همدانی، کتاب دوم تواریخ ایام ص کتاب مق -9

 . ... 

 . 751، قاموس الکتاب المقدس، ص9199عبد الملک، بطرس و دیگران ،  -1

 . 763همان، ص  -3
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 . 1القرنین(وافتتح اسکندر ذوج

مقابل وی بدین نام مشهور حال چگونه است که شهرت کور  از بین رفته و شخصیت      

که آیا غیر از این است دانیم. اما یک پرسش جا دارد و آن اینپاسخش را ما نمیشد  است؟ 

 ؟ کندرات و تاریخ این قوم بیان میر اساس توعقید  یهود را ب ،قاموسکه کتاب 

 یهود عقیده قوم

جناب ابوالکالم در این بخش سعی دارد بگوید که عقید  یهود بر اساس اسفار تورات      

ها آنان را از اسارت نجات بعداین است که کور  در رویای دانیال همچو قوچی بود  که 

 م است دربار  وثاقت کتاب دانیال بحث شود.  اما پیش از بررسی این رویا الز   است.داد

 اعتبار کتاب دانیال

ت به چه انداز  اس پیش از گفت و گو دربار  کتاب دانیال باید دید وثاقت کتاب تورات     

 توان بدان اسستناد کرد؟ و آیا می

که  های فراوانیو بیان شاهد از آن به دلیل تحریفاستدالل به کتاب تورات نگارند  گوید 

 وایتی آندر آن صورت گرفته بیش از گمان چیزی از آن حاصل نمی شود و باید قرآن یا ر

هلل( عوذ باتوان به این کتاب استناد جست در حالی که )نرا تایید کند. چگونه میمطلب 

ا ها راع تهمتو انو ، بت پرست و .... معرفیپیامبران را شرابخوار، زنا کار، از اوالد زنا زادگان

و  نتوان استناد نمود که مطابق قرآمیهایی از آن . البته تنها به نگاشته2کندر ایشان مینثا

انتساب آن  از سوییچرا که  .سنت قطعیه باشد و باقی یا باطل است یا تنها گمان آور

                                                      

 . 936همان، ص  -9

.  1تا  9بند  31. سفر خروج فصل  11بند  35فصل  9. سفر  39تا  15بند  9فصل  9فاضل خان همدانی سفر  -1

. ص  93بند  515. ص 16بند  519. و صفحات  16بند  99. کتاب دوم سموئیل فصل 15بند  31سفر خروج فصل 

 و دیگر فصل ها.   1و  9بند  669
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ف شان استادان چیر  دست تحریای ی دیگرها به پیامبران یهودی مسلم نیست و از سونوشته

 .1فرماید *یُحَرِّفُونَ الکَلِمَ عَن مَوَاضِعِه*قرآن کریم در شانشان می هاند چنانچبود 

ترین پیش از بحث دربار  مندرجات کتاب دانیال چند نکته از جناب پیروز سیار مترجم تاز 

 های ماست. شود که تاییدی بر گفتهآورد  می برگردان تورات و انجیل

کتاب به ناگا  تبدیل به آرامی زبان  1/6ت و اما در ابتدای کتاب دانیال به زبان عبری اس -9

 . 2دشوهای آخر کتاب دوبار  عبری مییابد. فصلد و تا انتهای فصل هفتم ادامه میشومی

سازد. آمد  است، مشخص می 99که در فصل  تاریخ تالیف کتاب را گواهی روشنی»-1

قل پیفانِس در این فصل نهای سلوکیان و الگوسیان و بخشی از سلطنت آنتیوخوس اِجنگ

شد  است .... پس این کتاب در طول دوران آزارگری آنتیوخوس اپیفانس و پیش از مرگ 

 . 3«ق م 966و 967ابیان، یعنی میان او تالیف شد  است، حتی پیش از پیروزی شور  مکّ

ر قرا  این کتاب از آن روی تالیف شد  تا ایمان یهودیانی را که تحت آزار آنتیوخوس»-3

 .4«داشتند تقویت کند

ها حاکی از آنند که مولف از رویدادها بس دور بود . بلشصّر پسر نبونید ای از نشانهپار »-6

بود  و نه نبوکد نصّر، آنچنان که در متن آمد ، و هرگز عنوان پادشاهی نداشته است. 

دانی و رین پادشا  کلن ناشناخته است و برای او میان آخداریو  مادی از نظر مورخا

 . 5«دها را شکست داد  بود جایی نیستکه پیش از آن ماکور  پارسی 

 .6«گر جریان راستین پیشگویی پیامبر گونه نیستکتاب دانیال ارائه»-5

ای که خود را در پس نامی مستعار پنهان داشته تصنیف و این کتاب به دست نویسند »-6

 .7«بالفاصله تحریر شد  است

                                                      

   69و  93و مائد   66نساء   -9

 . 639نک: سیار، پیروز ، کتابهایی از عهد عتیق، ص  -1

 . 639 ص همان، -3

 . 666همان، ص  -6

 . 631همان، ص  -5

 . 669همان، ص  -6
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 داریوش مادی کیست؟

فصل ششم کتاب دانیال دربردارند  داستانی است که نشان از ساختگی بودن این کتاب      

 . پیش از نقل داستان باید بدانیم داریو  مادی کیست؟ است

انی مآمد  است که بلشصر آخرین پادشا  بابلی میهچنینن در فصل پنجم کتاب دانیال      

خانه خدا که از اورشلیم به غنیمت  هایفترسی در ظربزرگی تدارک دید و بدون هیچ 

در همین  .اب ریخته و به همرا  دیگر میهمانان به شرابخواری پرداختگرفته بودند شر

هنگام دستی از غیب نمودار شد و بر دیوار کاخ چیزی نوشت. ترس به جان حضار افتاد و 

به  دانیال ها را تعبیر کند.نتوانست نوشتهصورت پادشا  پرید. کسی جز دانیال از رنگ 

 ات فرا رسید  و تاج و تختتای پایان پادشاهیپادشا  گفت به خاطر گناهانی که انجام داد 

ه شود و مملکتش بتفاقا در همان شب بلشصّر کشته میافتد. اها میبه دست مادها و پارس

. وی بر اساس فصل نهم همین کتاب فرزند 1رسدشصت و دو ساله می داریو  مادیِ

 .2است« احشویرو »

ا به رپسر  کمبوجیه  بابلفتح  پس ازجای هیچ شکی نیست که کور  هخامنشی      

کمبوجیه تا » نویسد:هپور شهبازی در این بار  می. استاد شا3اردمجای خود در بابل گ

 . 4«مانروایی داشتپ.م به نمایندگی از سوی پدر بر بابل زمین فر 536جوالی 

ا را بهای باستانی های مورخین و سنگ نبشتهکه نوشتهدانشمندان یهودی هنگامی      

از سویی بابل به دست کور  فتح  .گرفتار سردرگمی شدندکتاب دانیال مقایسه کردند 

شد  و از سوی دیگر داریو  مادی پس از آخرین پادشا  بابل بر تخت نشسته است. در 

معرفی کنند. اما مشکل نتیجه مجبور شدند که داریو  مادی را نمایند  کور  در بابل 

 نمایند  کور  دنبود  که بخواهداریو  مادی شخصی به نام ور  کاین بود که در سپا  

                                                      

 نک: دانیال، فصل پنجم.  -9

 نک: همان، فصل نهم.  -1

 .76، تاریخ سیاسی هخامنشی، ترجمه فرید جواهر کالم، ص 9391داندامایف،  -3

 . 316و نیز نک:ص  367، کور  بزرگ ، ص 9361شاهپورشهبازی، علیرضا،  -6
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. برای نمونه مستر هاکس نویسند  قاموس یجه هر کس شخصی را پیشنهاد دادباشد. در نت

اما آستیاگ  .1ان آستیاگ آخرین پادشا  مادی استکتاب مقدس گوید داریو  مادی هم

. نویسند  مذکور برای حل این مشکل گوید نداشتداریو  نام گ مادری کور ، پدر بزر

سینسلوس نیز داریو  را داریو  علم شخص و آستیاگ لقب معروف وی بود  است. 

ریو  پدر زن کور  نامید  دا« مِدرَ »و « طلموط»داند. در منابعی مانند آستیاگ می

متوجه آن نبود  این است که پدر آستیاگ اما اشکال دیگری که نویسند  قاموس  2شد  است

هر چند در برخی و آستیاگ نیز پدر زن کور  نبود  است.  احشویرو  نام نداشته است.

که اگر چنین باشد یعنی کور  با خاله  3ختر آستیاگ را به زنی گرفته استها وی دنقل

  .اگ بود  استر  ماندانه دختر آستیالبته اگر بپذیریم که ماد .خود ازدواج کرد  است

اند هکند او گوید برخی گفتلمقدس به دو نظریه دیگر اشار  مینویسند  قاموس الکتاب ا     

 .4اند مراد گوبریاس استبرخی گفتههمان کیاکسار دایی کور  است. و  که داریو  مادی

 ددارنام ن، از سویی کیاکسار، داریو  دارای همان دو اشکال پیشین استاما دیدگا  نخست 

و از سوی دیگر پدر کیاکسار آستیاگ است نه احشویرو . اشکال دیگر این است که بنا بر 

دون تخت وی بو تاج و میرد به پادشاهی رسیدن کور  می نقل گزنفون کیاکسار پیش از

 رسد.هیچ جنگی به کور  می

ر این ب «جان وایتکومب»دربار  دیدگا  دوم باید گفت که مراد از این گوبریاس کیست؟ اما 

که احتماال همان کسی است است « گوتیوم»فرمانروای « بَروَ گئو»است که گوبریاس همان 

دیدگا  این . اما 5ور  برای حمله به بابل بود  استمحرک ککه بر اساس سالنامه نبونید 

یست مهر، در ب ،بر اساس سالنامه نبونیداشکال دیگری دارد.  عالو  بر دو اشکال پیشین،نیز 

به بابل  . کور  پس از ورود6کر کور  بی کارزار به بابل آمدندرو )همان گبریاس( و لشاوگبَ

                                                      

 . 366، قاموس کتاب مقدس ، ص 9377س، نک: هاک -9

 . 93، پژوهشی در بازشناسی هویت داریو  در روایت حضرت دانیال نبی)ع(ص 9399نک: نوروزی،ایمان،  -1

 .195،  کور  رهایی بخش، ص 9311نگ: وکیلی، -3

 . 356، قاموس الکتاب المقدس، ص 9199نک: عبد الملک، بطرس و دیگران،  -6

 . 93، پژوهشی در بازشناسی هویت داریو  در روایت حضرت دانیال نبی)ع(، ص 9399ان، نک: نوروزی، ایم -5

 . 96، فرمان کور  بزرگ، ص 9391ارفعی، عبدالمجید،  -6
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روز بعد از ورود کور  این شخص درست هشت . اما 1گماردرا به فرمانداری بابل می اوگبرو

 . 2درساج و تخت نمیمیرد و به تبه بابل می

 یمعتقدند که و« دلیچ»و « کیل»، «جان گیل»، «اوشر»، «کالوین»برخی نیز همانند      

. اما هوخشتر  نه داریو  نام داشته و نه بر بابل 3پادشا  ماد است« هوخشتر »همان 

 پادشاهی کرد  است.

که وی همان داریو  هخامنشی بود   ندبرخی همانند استاد محمد قائمی بر این باور      

سن شصت و دو سالگی بود   بر بابل در مادی اما غافل از اینکه آغاز حکومت داریو  .است

در شصت و دو سالگی به حکومت بابل رسید  باشد باید  داریو  هخامنشیاگر  که است.

 در نود سالگی باشد. در حالیکه وی بیش از شصت و دو سال عمر نکرد. مرگ وی 

که  ، هینتس، و تعداد زیادی از دانشمندان بر این باورند4«راولی»برخی همانند اما      

. وی 5  مادی همان کور  هخامنشی است که برای نخستین بار بابل را فتح کردداریو

داند چرا که کور  و داریو  در زبان عبری اریو  را اشتبا  نسخه برداران میی دثبت واژ 

 . 6شوندبسیار شبیه یکدیگر نوشته می

ود؟ در پاسخ شسبت مادی به وی چگونه ارزیابی میها بود  است، ناما کور  از پارس     

و این چیز شگفت آوری  7باید گفت که در سالنامه نبونید نیز کور  مادی لقب گرفته است

  نیست. پرسش دیگر این است که بندی از کتاب دانیال داللت بر دو گانگی شخصیت کور

                                                      

 . 95همان، ص  -9

، کور  بزرگ، 9361و نیز نک: شاهپورشهبازی، علیرضا،  171، کور  رهایی بخش، ص 9311وکیلی، شروین،  -1

 . 366ص 

 . 93، پژوهشی در بازشناسی هویت داریو  در روایت حضرت دانیال نبی)ع(، ص 9399وزی، ایمان، نک: نور -3

های ت.سی. میچل، روالی بر این بود که داریو  مادی شخصی خیالی و ساخته و پرداخته ذهن طبق نوشته -6

، بین 9313کرتیس، جان،  نویسند  دوران هلنی است که اطالعاتی دربار  اوایل دور  هخامنشی نداشته است. )نک:

 ، مقاله تاریخ هخامنشی و کتاب دانیال به قلم ت.سی. میچل(. 991النهرین و ایران در دوران هخامنشی، ص 

 . 561و  569، ص 9، تاریخ جامع ایران، ج9313نک: موسوی بجنوردی،  -5

 . 91ال نبی)ع(، ص ، پژوهشی در بازشناسی هویت داریو  در روایت حضرت دانی9399نوروزی، ایمان،  -6

اند. منابع مصری و سایر منابع نیز تئوگنیس و سیمونیدس و سایر شاعران یونانی نیز ایرانیان را اهل ماد خواند  -7

 (.  19، تاریخ سیاسی هخامنشی، ترجمه فرید جواهر کالم، ص 9391اند)داندامایف، محمد . ا، ایرانیان را ماد خواند 
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و  و سلطنت پس دانیال در زمان سلطنت داری»گوید: و داریو  مادی دارد آنجا که می

ترجمه صحیح این جمله در زبان عبری » . آقای نوروزی گوید:1«مکار شدکور  پارسی کا

همان کور  پارسی است کامکار  پس دانیال در زمان سلطنت داریو  که» چنین است:

 .2«شد

نیز  «یعنی و به این معنا که»ت.سی. میچل نیز گوید احتمال دارد حرف ربط به معنای      

 های. و همچنین طبق نوشتهشودرای کور  میرت داریو  لقبی بباشد که در این صو

م وی ق. 531و در هنگام فتح بابل در  3دینون کور  در چهل سالگی به پادشاهی رسید

شصت  دی درگوید داریو  ماتاب دانیال که میهای کتقریبا شصت سال داشت که با نوشته

 .   4شودمیو دو سالگی بابل را فتح کرد نزدیک 

است  آمد  های ایشان گوید در پایان فصل ششم کتاب دانیالایید گفتهنگارند  در ت      

 .5«که بهمگی زمین ساکن بودند نوشت یبه تمامی قومها و امتها و زبانهای ملکداریو  » که:

اختیارات خارج از محدود  های حکومتی به تمامی نقاط امپراتوری، صدور فرمانمعلوم است 

ین فرمان باید از جانب کسی باشد که قدرت پادشاهی را در فرماندار بابل بود  است بلکه ا

 دست داشته باشد.

ا نام بداریو  فرزند احشویرو  است که ناگفته نماند که در فصل نهم کتاب دانیال،      

داریو  مادی کور  باشد یا یکی از فرمانداران پدر کور  در تضاد است. خالصه اینکه 

رسی ای که بستگی به برما از کتاب دانیال ندارد. نتیجهگیری وی خیلی تفاوتی در نتیجه

 فصل ششم کتاب دارد. 

                                                      

 . 19نیال، فصل ششم، بند نک: کتاب مقدس، سفر دا -9

 . 93، ص 9399نوروزی، ایمان،  -1

، تاریخ سیاسی هخامنشی، ترجمه فرید 9391هر چند داندامایف در این بار  تردید دارد)نک: داندامایف، محمد . ا،  -3

 . 96جواهر کالم، ص 

تاریخ هخامنشی و کتاب ، مقاله 993، بین النهرین و ایران در دوران هخامنشی، ص 9313نک: کرتیس، جان،  -6

 دانیال به قلم ت.سی. میچل(. 

 .15کتاب دانیال، فصل ششم، بند  -5
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 بررسی فصل ششم کتاب دانیال

در این فصل چنین آمد  است که پس از به تخت نشستن داریو  مادی در بابل وی      

مانداری شهرها گمارد و سه نفر را به ریاست فرمانداران نصب کرد صد و بیست نفر را به فر

داریو  بر آن شد که  ،ه دانیال یکی از آنان بود. از آنجا که دانیال برتر از دیگران بودک

صاحب منصبان از این تصمیم آگا  هنگامی که دانیال را بر تمامی مملکت نصب کند. اما 

ند وی خواستو از  و بردارند. آنان نزد داریو  رفتهشدند بر آن شدند که دانیال را از پیش ر

بر اینکه هیچ کس طی سی روز آیند  به جز درخواست از پادشا   در کند مبنیحکمی را صا

و  نیز بنا به خواسته ایشان داشته باشد. داری انحق ندارد هیچ درخواستی از خدا یا دیگر

 فرمانی را نوشت و امضا کرد. 

. کردخداوند دعا و نیایش می دانیال بدون توجه به فرمان شا  روزانه سه بار به درگا 

غم رپاشا  شکایت کردند و پادشا  علی از وی نزداهان و دشمنان دانیال بدین بهانه بدخو

دامه داستان قفس شیران انداخت اما وی جان بدر برد. ا یل باطنی و به ناچار دانیال را درم

و مَلِک فرمود که تا آن مردمانی که شکایت از دانیال آورد  » آوریم:را عینا از تورات می

و  ایشان آورد  شوند و به شیرخانه انداخته شدند خودِ ایشان و پسرانِ ایشان و زنانِ بودند

ان استخوانهای ایشرسید  شیران بر ایشان مسلط شدند و تمامی هنوز به فر ِ شیرخانه ن

 . 1«را شکستند

فرمانداری داریو  مادی این مشکوک بودن ا دلیل ساختگی بودن این فصل عالو  بر ام     

ه را ب خویشکه کور  هخامنشی با آن سیاست و کیاست یکی از مهمترین ممالک است 

یا خند  دار نیست دهد که چنین فرمانی را صادر کند. آنمی نادانیدست چنین فرماندار 

یا شخص دیگری نخواهند و  ود را در طول سی روز از هیچ خداهای خکه مردم خواسته

 تنها از پادشا  درخواست کنند. 

ای توقف همچنان پذیرای مردم بود. در زمان پادشاهی کور  معابد بابلی بدون لحظه     

ن ت. آیا ایمردم ساخآن کور  با حمایت از خدایان بابلی برای خود پایگاهی بلند در میان 

                                                      

 . 16کتاب دانیال، فصل ششم بند  -9
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خود گشت. حال چگونه نایب توجهی به خدای بابل موجب سقوط نبونید نبود که با بی

 ل بگوید دیگر هیچ درخواستی از خدایان خویش نکنند. تواند به مردم بابکور  می

گر سفاکی و خونخواری داریو  مادی است اعدام خانواد  نشان ی کهو اما نکته دیگر 

ا کند. آیگران را طعمه شیران میان توطئهنی پسران و زدشمنان دانیال است. داریو  همه

  ای بود  است؟هور کنیم که نایب کور  بر بابل چنین شخص دیوانباید با

د. متن دهرای نجات این بیچارگان انجام نمیهیچ کاری بنبی)ع( نکته دیگر این که دانیال 

نه قلمداد شد  است وگرای است که کشتار این بیچاگان نوعی پیروزی تورات نیز به گونه

 شد. ای به ناراحتی دانیال میباید اشار 

ت ت که مرتب گوید بلشصّر پسر نبوکد نصر اسدر بی اعتباری این کتاب این اس نکته دیگر

جیهی وت نبود  است که نیز بزرگ وی در حالیکه وی پسر نبونید است و حتی نبوکد نصر پدر

وکد نب هر چند نویسندگان القاموس الکتاب المقدس معتقدند کهبرای آن درست کنیم. 

بایل آرامی ساکن نبونید یکی از سرکردگان ق در حالیکه .1نصر پدربزرگ مادری وی است

مادر   وای مذهبی . وی از خانواد 2نبودهم های پادشاهی در اصل از خاندان کهبابل بود 

 وی حتی در سالنامه. 3یون بابل به پادشاهی رسیدکاهن معبد سین بود که با کمک روحان

پسر نبو پالسی ایقیبی، » در معرفی خود گوید: او. 4داندنیز خود را پسر نبوکد نصر نمی

د که خون نیا گوید خدایان بدو گفتند هر چ .5«شخصیت فرزانه، ستایند  خدایان بزرگ

 . 6شاهان در رگهایت نیست ولی بر این کشور فرمانروایی کن

                                                      

 ، مدخل بیلشاصر. 169، قاموس الکتاب المقدس، ص 9199نک: عبد الملک، بطرس و دیگران،  -9

  و فرماندار نام برد  شد  است که به احتمال قوی داندامایف گوید در منابع تاریخی از پدر وی با عنوان شاهزاد -1

، تاریخ سیاسی هخامنشی، ترجمه فرید جواهر کالم، 9391رهبر یکی از طوایف آرامی ساکن بابل بود  است)داندامایف، 

 (. 55ص 

 . 533ص  9، تاریخ جامع ایران، ج9313نک: موسوی بجنوردی،  -3

 نک: همان.  -6

 از منشور نبونید. 7-9، بندهای 16، تمدن هخامنشی، ص 9316مرادی غیاث آبادی، رضا،  -5

 . 56، تاریخ سیاسی هخامنشی، ترجمه فرید جواهر کالم، ص 9391داندامایف،  -6
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ه داشته باشد باید گفت ک های کتاب دانیالنگاشتهالبته اگر کسی اصراری بر صحت      

 . چرا که بنا بر آنچهنخواهد بودین این فصل از کتاب هیچ به سود نظریه کور  و ذوالقرن

فرمانداران سفاک و خونریز وی که گذشت داریو  مادی یا خود کور  است یا یکی از 

نوع و مماز درگا  خداوند را  نبرد  است. فرمانداری که طلب حاجات انسانیتهیچ بویی از 

پیامبری را شود فرمانداری سست اراد  که مجبور میکند. متخلفین را خوراک شیران می

 حال اشکال این است که چگونه ممکن است ذوالقرنین قرآنی چنینکند.  درندگانطعمه 

 شخصی را حاکم بر مردم قرار دهد؟

فرماندار خود کور  یا در نتیجه دو را  پیش روی ماست یکی اینکه داریو  مادی را      

 خصیشه ذوالقرنین چنین چرا ک .توان وی را ذوالقرنین دانستدر نتیجه نمی بدانیم که وی

  اهیجکه نت بدانیم ساختگیاز اصل و یا اینکه این داستان را  هددنمیبر مردم قرار را حاکم 

 . گرددتر میضعیفدر نتیجه استناد به رویای دانیال نیز  .دشواعتباری کل کتاب دانیال میبی

 بازگشت به استدالل جناب آزاد

هود است در ی خبر آزادی یدارند دانیال نبی که در بررویای : جناب آزاد سپس گوید     

 سال در»گوید: باب هشتم در این خصوص می در .فر واقع شد سال سوم پادشاهی بیلش

 رود اوالیی، من در شهر سوس هیرا در نواحی عیالم در کنار فرسوم از جلوس پادشا  بیلش

رویا دیدم که قوچی در کنار رود ایستاد  در این  بار دوم رویایی به نظر من رسید، . برایبودم

خود  و دو شاخ بلند دارد این دو شاخ یکی از طرف پشت او خم شد  بود قوچ با دو شاخ

 .ستادگی کندکرد و هیچ حیوانی نبود که در برابر او ایغرب و شرق و جنوب را شخم می

ار این قوچ بودم کرد در همین حال که من در فکر انجام کخواست میابراین هر چه میبن

ند پیش کَدرحالیکه زمین را با شاخ خود می متوجه شدم که یک بز کوهی از طرف مغرب

 . کم کم بز کوهی به قوچشاخ بزرگ و عجیب کامال پیدا بود آمد میان پیشانی این بز یک

شاخ او  ذوالقرنین( نزدیک شد و سپس خشمناک بر او تاخت و در این حمله دودو شاخ )
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که قوچ را از  قوچ ذوالقرنین در برابر او از مقاومت عاجز ماند کسی هم نبود را شکست و

 . 1«چنگالش رهایی دهد

( ای )که باید او را جبراییل خواند: فرشتهگویدکتاب از قول دانیال نبی می آنگا  از همین     

اد دو ی اتحقوچ ذوالقرنین نمایند  ی دانیال را بدین نحو تفسیر کرد:بر او نازل شد و رویا

که کند به طوری  قوی بر این دو کشور حکمرانی میپادشا . یک نفرکشور ماد و پارس است

. اما بز کوهی یک شاخ که بعد از قوچ ه مقاومت در برابر او نخواهد بودهیچ دولتی قادر ب

ن ی میان پیشانی او داللت بر اولیآن مملکت یونان است و شاخ برجستهپیدا شد  مقصود از 

 .2کندادشا  آن سرزمین میپ

رات توترجمه که متن ترجمه اصال با  اجعه به کتاب تورات با تعجب دیدبا مر نگارند      

گوییم ن ماند البته اگرمیتفسیر  بهیکی نیست و بلکه زوایدی در ترجمه هست که بیشتر 

ثر بسیار مو . اما به هر صورت در به اشتبا  انداختن خوانند و قلم یا تحریف بود  استسه

 .کندپیدا نمیهیچ کس از این اشتبا  رهایی ست و جز با مراجعه به تورات ا

کنیم تا خوانند  خود به داوری نیال را را از کتاب تورات نقل میحال ما متن تعبیر خواب دا

 لوک مداینقوچ صاحب دو شاخی که دیدی مُ» در کتاب دانیال چنین آمد  است: بنشیند.

باشد چشمانش می ز نر نمودار پادشا  یونان است و شاخ بزرگی که در میانو فارس است و ب

 .3«ک اولین استلِمَ

 :آید بدین شرح استچه از مقایسه این دو متن بدست میاما آن     

و هخامنشی نه  یعنی تمام پادشاهان مادی .ارس استقوچ دو شاخ پادشاهان ماد و پ -9

که کور  به تنهایی باشد. و اتفاقا جناب شبلی نمایند  اتحاد دو کشور ماد و پارس 

. پروفسور طاهر 4دانداریو  بزرگ را ذوالقرنین می، دبا استناد به همین رویا النعمانی

                                                      

 . 9-9، کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید، سفر دانیال، بند 9399فاضل خان همدانی،  -9

 . 996مه باستانی پاریزی، ص ، کور  کبیر )ذوالقرنین(، ترج9375آزاد، ابوالکالم،  -1

 . 16، بند  9، دانیال فصل 9399فاضل خان همدانی،  -3

 . 19، ص 5، التفسیر الحدیث، ج 9619الدروز   -6
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مولوی محمد علی . 1«  میدیا و ایران همان داریو  استاین پادشا» رضوی نیز گوید:

ف ابوالکالم معتقد خالبه چاپ رسید بر 9197ن که در سال نیز در ترجمه تفسیر قرآ

 . 2ذوالقرنین است بزرگبود که داریو  

چنانچه در ادامه تعبیر آمد  قوچ دو شاخ که تعبیر  پادشاهان مداین و پارس است در  -1

 م است که آنکه در مقابل  بز نر )یعنی اسکندرمعلو آید.یان با ضربات بز نر از پای در میپا

با استناد به همین « ریتز»آقای  .کور ( شکست خورد داریو  سوم بود نه مقدونی

منظور از قوچ کور   اینکه گفته شودو  .3نکته داریو  سوم را ذوالقرنین دانسته است

. و اگر هم چنین خالف ظاهر است است و سپس گفت آن قوچ داریو  سوم است

شود زیرا کور  و داریو  سوم هر دو یز باشد باز هم گفته ما تایید میاستعمالی جا

لکه بدانیم ب پس دلیلی وجود ندارد که کور  را آن قوچ دو شاخ بیر این رویا هستند.تع

 اند نه کور  به تنهایی.رس به صورت قوچ دوشاخ نمودار شد و پا همه پادشاهان مداین

مت و آن قوچ را به س» کند:را بدین صورت بیان میوچ تورات فتوحات آن ق نکته دیگر اینکه

اینگونه آمد  ابوالکالم در حالی که در کتاب  4«بی شاخ زنان دیدمو شمالی و جنو مغربی

 . 5«رب و شرق و جنوب را شخم می کردقوچ با دو شاخ خود غ»است: 

اگر در متن تورات دقت کنیم هیچ  باید گفتحال که دو متن را از دید  گذراندید      

به طرف شرق بود  ی قرآن ذوالقرنینفر دوم خبری از فتوحات شرق نیست در حالی که سَ

لقرنین ان قوچ به طرف شرق نرفته است و ذواست یعنی اگر این رویا واقعی هم باشد باز هم ای

ه ب البته شما دیدید که این مشکل در کتاب حل شد  است که جز با مراجعه .قرآنی نیست

 هناگفته نماند که در تفسیر المیزان جهات سه گانه ب .شودتورات کسی بدان آگا  نمی

                                                      

 . 169، پارسیان اهل کتابند، ص 9371رضوی، طاهر،  -9

قرآن مجید و عهد  ای فریدون، کور  کبیر در. و نیز بدر 55، کور  و ذوالقرنین، ص 9316نک: بهرامی، عسکر،  -1

 عتیق، پیشگفتار، ص ح. 

 .  7، ذوالقرنین ها و بررسی واژ  ذوالقرنین از دیدگا  زبانشناسی تاریخی، ص 9399مساح، رضوان،  -3

 . 6-9، کتاب مقدس، کتاب دانیال 9399فاضل خان همدانی،  -6

 . 971، ص ، کور  کبیر )ذوالقرنین(، ترجمه باستانی پاریزی9375آزاد، ابوالکالم،  -5
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اما توجه نشد  است که قوچ دوشاخ به سمت مشرق درستی همانند تورات ثبت شد  است. 

 نمی رود. 

نکته دیگر اینکه اگر به متن مترجم نگا  کنیم هیچ خبری از فتوحات شمال نیست در     

اب . جنالقرنین در شمال بنا شد  استذو که سد باورندحالی که جناب ابوالکالم بر این 

و  1در رویای دانیال آمد  است که قوچ با شاخ خود زمین مشرق»ر ادامه گوید: ابوالکالم د

ند. در اینجا باید برای این پادشا  در سه جهت فتوحات مهم روی کَمغرب و جنوب را می

بر اساس تورات حمله  .2«گویی مطابقت داردشداد  باشد. وضع فتوحات کور  با این پی

بی، شمالی و جنوبی است. در حالیکه حرکت ذوالقرنین مغر شاخ به ترتیب به طرف قوچ دو

 به ترتیب به طرف مغرب، مشرق و مکان نامعلومی است که سد را در آن بنا کرد  است. 

اما پرسش اساسی این است که دلیل شهرت کور  نزد یهودیان فتوحات شرق و غرب      

الکتاب المقدس مشهورترین  چنانچه در قاموس ؟آزاد کردن آنان از بندگی و اسارتاوست یا 

ای در قرآن بدین مطلب نشد  . با این حال هیچ اشار 3شمردتح کور  را فتح بابل بر میف

دیگر اینکه  .باشد یهودیانهای ن بر اساس دانستهاست در حالی که جا داشت پاسخ قرآ

داین و دو شاخ را ملوک م داند در حالیکه تورات قوچالقرنین را شخص واحدی می، ذوقرآن

پس . خبری از جریان سد سازی کور  نیستداند و در پایان اینکه در تورات پارس می

 ؟بود  است از کجایهودیان از این رخداد  آگاهی

جوید در الکالم با ادعای شهرت کور  به ذوالقرنین به تورات استناد میجناب ابو     

ممکن است بگوییم عقید  قوم  . چگونههای ما ندارداب پاسخی برای پرسشحالیکه این کت

ای اهل کتاب اسکندر القرنین است در حالیکه علمین بود  که او ذویهود در مورد کور  ا

ید المقدس بر این امر تاکدر کتاب قاموس الکتاب  مقدونی را ذوالقرنین معرفی و چندین بار

 . کنندمی

                                                      

 در تورات سخنی از مشرق نیست.  -9

 .999، کور  کبیر )ذوالقرنین(، ترجمه باستانی پاریزی، ص 9375آزاد، ابوالکالم،  -1

 . 716، قاموس الکتاب المقدس، ص 9199عبد الملک، بطرس و دیگران،  -3
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داوند . که خآورندین مضامین میات را بددر گام بعدی جناب ابوالکالم آیاتی دیگر از تور     

د االبته هدف ایشان ایج را عقاب شرق نامید  است. خواند  یا اینکه او ااو را به سوی بابل فر

به  ت مرغاب قرار دارد که چندی استاست که در دش ایارتباط میان این آیات و مجسمه

هیچ ارتباطی با  . اما نه این آیات و نه آن مجسمهشودمجسمه کور  خواند  میاشتبا  

 یکدیگر ندارند که به زودی روشن خواهد شد .

باز هم اشکالی در استناد به اسفار هر چند این اسفار ساختگی باشند  گویدابوالکالم      

وید گ  اما نگارند .مهم استدر این بار  تنها عقید  قومی و ملی یهود تورات وجود ندارد زیرا 

خواهید عقید  قومی و ملی یهود را ثابت کنید و اگر این میشما با استناد به اسفار تورات 

ر آن د عقید  نیز این و پس از زمان کور  و دانیال ساخته شد  باشد باشداسفار ساختگی 

 (. چرا که)دقت شودزمان وجود نداشته که بخواهند مجسمه را از روی آن رویا بسازند

درکش همین اسفار تورات است تنها می قومی یهود در جایی ثابت نشد  است بلکه ید عق

 .یان دو هزار و پانصد سال پیش استتوان گفت که این تحریفات نیز جزء عقاید یهودو نمی

کور  در میان یهودیان به  ،انسان بالدار ینگار  به دیگر سخن باید پیش از ساختِ

ال . حشد  باشدساخته  رویا . و این نگار  نیز بر اساس همانباشدبود  ذوالقرنین معروف 

آن سنگ نگار  باشد چگونه  اگر این رویا و این بخش از تورات بعد از زمان ساخته شدن

 . مثال دیگر برایسنگ نگار  بر اساس رویای دانیال ساخته شد  استتوان گفت این می

 (سلیمان )علیهما السالمداوود یا مانند سرگذشت برخی از پیامبران یهود  ،روشن شدن بحث

  باراند. حال عقید  قومی یهود درشد در تورات )نعوذ باهلل( متهم به گناهکاری  که است

بعد از به نگار  در این دو پیامبر مربوط به یهودیان هم عصر آن دو است یا مربوط به 

های دروغین تورات. در نتیجه اگر این بخش از تورات ساختگی باشد این آمدن این بخش

رد نباید فرامو  کیال و بعد از ساخته شدن آن سنگ نگار  است. و باور مربوط به بعد از دان

باورهای یهودیان اگر مستند به گفتار پیامبرشان نباشد که برای یافتن ذوالقرنین حقیقی 

 .همین یهودیان بر این باورند که اسکندر نیز ذوالقرنین است وگرنههیچ ارزشی ندارد 
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د ای نشد  است که اگر چنین باشاشار  کور نین بودن القرنیز به ذوالبته در این اسفار      

. و هنگامی که 1ک شاخ استیعنی ت« رنقَ»م ه رباید گفت عقید  یهود نسبت به اسکند

ه تو بر اساس کتاب دانیال نبی اسکندر به شرق حمله کرد یهودیان به او بشارت دادند ک

 نچه نویسند  کتاب قاموس نیزچناوشاخ را به راحتی از پای در آوری توانی این قوچ دمی

کتاب او اهل  یکند اما علماتورات او را شاخ بز نر معرفی می چگونه است که. 2گوید چنین

خوانند و چه بهتر بود او را تک شاخ یا بزرگ شاخ یا چیزی مانند را اسکندر ذوالقرنین می

 . نامیدندمیآن 

ت قاموس الکتاب المقدس ه شهادوقتی این مطلب دانسته شود که لقب ذوالقرنین ب     

ض ری این فشود زیرا بر پایهایشان باطل می نیست دیگر تمامی استداللهای برای کور 

مگر اینکه گفته شود نویسند  قاموس نیز بر اساس  دهد.نویسند  به گفتار خود ادامه می

ری ان دیگشهرت عمومی چنین لقبی را به اسکندر داد  است که در آن صورت نیز ادله فراو

 بر بطالن دیدگا  ابوالکالم وجود دارد.  

توان کتاب دانیال را به پیامبر بنی بیند که به طور قطعی نمیجناب آزاد وقتی می     

ها قبل از وقوع حوادث بود  یا بعد از آن نوشته اینکه پیشگویی» نسبت داد گوید: لاسرائی

خواهیم نظر خوانند  ورد نظر ماست و مید... آنچه که مشد  است، تاثیری در بحث ما ندار

را بدان جلب کنیم عقید  قومی و ملی یهود در این مساله است. واضح است که اسفار 

یشعیا  و یرمیا  و دانیال از کتب الهامی و آسمانی یهود است و عموما عقید  دارند آنچه در 

دا وادث آورد  شد  و بعها قبل از حی است که توسط انبیاء قوم مدتاین کتب آمد  پیشگوئ

 .3«لمه آنرا ثابت و مسلم نمود  استحوادث روزگار کلمه به ک

                                                      

 . 19بند  9، کتاب مقدس، دانیال فصل 9399فاضل خان همدانی،  -9

کاهن بزرگ او را خشنود ساخت. و همانا قبل « یادوع»نویسد که چون اسکندر به بیت المقدس رفت. یوسفون می» -1

نماید و چون نبوات دانیال را از آنکه بدانجا شود یادوع را در رویا دید  بود که خود به هیکل شد  قربانیها تقریب می

، قاموس کتاب مقدس، 9377هاکس، «)التفات نموددر حق خود شنید بدان لحاظ در حق یهودیان یهودیه و بابل رافت 

 (. 57مدخل اسکندر، ص 

 . 916، کور  کبیر )ذوالقرنین(، ترجمه باستانی پاریزی، ص 9375آزاد، ابوالکالم،  -3
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نخست اینکه اگر این اسفار ساختگی باشد و بر دارد  دو اشکالنگارند  بر این گفته      

ین یان داستان ذوالقرناساس حقیقت نباشد چگونه خداوند در قرآن در پاسخ به پرسش یهود

ود به دروغ گفت که یهکه خداوند در پاسخ بدین پرسش می داشت کند. جارا بیان می

ر واند که هیچ حقیقتی ندارد. همانطخوانند و برایش داستانی ساختهشخصی را ذوالقرنین می

و دیگر های یهود و مانند ایشان تذکر داد  شد  است. که در جای جای قرآن خالف گویی

هایی استناد ت بدین معنا که تنها به پیشگوییسبه تورات گزینشی ا ایشاناستشهاد  اینکه

بحثی  تایشان اسهایی که به ضرر را تایید کند اما دربار  پیشگویی کنند که دیدگاهشانمی

ه اکی از کور  ارائی ترسنفتح بابل چهر  یهای کتاب مقدس دربار شود. پیشگویینمی

القرنین باشد. چرا که چهر  تواند گزینه خوبی برای ذوکند و بدین خاطر کور  نمیمی

 ذوالقرنین قرآنی با چهر  کور  در تورات متفاوت است.

 تورات و فتح بابل 

اند سپاهیان کور  که ویرانگر خواند  شد : فتح بابل در تورات چنین ترسیم شد  است      

ر دهای شوند و تمامی حیوانات، مردان و جوانان، کودکان و حتی جنینبه بابل حمله ور می

کنند. سپاهیان کور  پس از قتل و عام مردم به غارت شهر شکم مادران را نابود می

ابود ها خورد شد  و نهای بابل یعنی مردوک، بعل، نبو و دیگر بتپردازند. معروفترین بتمی

شوند. برج و باروی شوند. در یک روز همه زنان بابل بیو  و داغدارِ مرگ فرزندانشان میمی

تواند از شهر گردد. در این هنگام هر کس که میریزد و شهر طعمه آتش میمیبابل فرو 

شود. حتی حیوانات اهلی نیز از آنجا فرار کند و شهر بابل برای همیشه نابود میفرار می

 کنند.کنند و تنها حیوانات وحشی در آن سامان النه میمی

 رمیا بدین شرح است:ها در کتاب اشعیا و اچند نمونه از این پیشگویی     

 سفر اشعیاه  -7

(اینک من بضد ایشان مَداین را 97»)الف( وحیی که اشعیا دربار  بابل دید این چنین است:

( و 99) شوند برخواهم انگیختآورند و از طال محظوظ نمیاب نمیکه نقر  را بحس
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ود و چشم ی شکم را ترحم نخواهند نمنمایند و ثمر  قّهای ایشان جوانان را شَکمان

( و بابل که زینت ممالک و رونق و شوکت 91) ایشان بر کودکان دریغ نخواهد کرد

( ابدا مسکون 16) نِ خدا سدوم و عَمورا  را خواهد شدکلدانیان است مثلِ سرنگون کرد

شبانان در آنجا نشد  قرن بقرن آباد نخواهد شد اعراب در آنجا خیمه نخواهند زد و 

های ایشان نهایت گربَهای دشتی در آنجا خواهند خوابید و خانَ (19)نخواهند خوابانید 

والن در آنجا رقص های شترمرغ ساکن و غشوم پر خواهند بود و در آنجا بچهاز بوم و مَی

( و کفتارها در قصرهای ایشان و شغال در هیاکل زیبایشان 11)کنان خواهند شد 

است و ایامش طول نخواهد یک همدیگر را جواب خواهند داد وُرود زمانش هم نزد

 . 1«کشید

از برای پسرانش  (19» )ب( در همین کتاب دربار  نسل کشی بابلیان چنین آمد  است:

مبادا که برخیزند و وارث زمین شد  روی  رم آبای ایشان قتل را آماد  سازیدبسبب ج

خالف فرماید که بر ( زیرا خداوندِ لشکرها می11پر سازند ) جهان معمور را از شهرها

ایشان برخاسته از بابل اسم و بقیه و اوالد و احفاد را منقرض میسازم فرمان خداوند این 

فرماید سازم بلکه خداوند لشکرها میرا میراث خارپشتها و تاالبها می ( و آن13) است

مود  ( خداوندِ لشکرها سوگند یاد ن16)آن را به جاروب هالکت خواهم روفت که 

نهجی که قصد نمودم همچنین بوقوع خواهد پیوست و بطوری که فرماید به یقین بمی

 . 2«مودم همچنان به ثبوت خواهد رسیدتقدیر ن

کسی را از طرف شمال انگیزانیدم که خواهد آمد و از مطلع آفتاب اسم مرا خواهد »ج( 

زند هجوم خواهد یل را پا مگری که گخواند و بر سروران مثل کا  گل و مانند کوز 

  .3«آورد

فرماید چونکه من او را به قصد ی خود کور  چنین میحق مسح کرد  خداوند در»د( 

اینکه طوائف از حضور  مغلوب شوند بدست راستش را گرفتم پس کمرگا  ملوک را 

                                                      

 . 11-97، فصل سیزدهم بند 9113، کتاب مقدس، کتاب اشعیا ، ص 9399فاضل خان همدانی،  -9

 . 16-19 ، بند96، فصل 9115-9116همان، ص  -1

 . 15، بند 69، فصل 9166همان، ص  -3
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بسته نگردند ها رویش مفتوح خواهم کرد که درواز  حل کرد  درهای دو مصراعی را پیش

ول مصر و تجارت حَبَش و اهل سبا که مردمان بلند فرماید که معم.... خداوند چنین می

 و اند بتو عبور نمود  از آنِ تو خواهند بود و ترا تابع شد  در زنجیرها خواهند گذشتقدّ

خم شد  و به تو التماس نمود  .... تمامی ایشان خجل و شرمسار خواهند شد پیش تو 

  .1«ها معا برسوایی خواهند رفت....تصنعتگرانِ ب

اند ]معبود[ بیل ]نام[ خمید  و نبو منحنی شد  بتهای آنها از برای جانوران و بهائم بار» ( 

 . 2«ما از برای خسته شدگان ثقیل استبارگیرهای ش

و در یک روز بت گی بناگهانپس این دو یعنی بی اوالدی و بیو » ح( ]ای دختر کلدانیان[

 . 3«مستولی خواهند شد

 ( کتاب ارمیا 1

و خداوند میفرماید می شود بعد از تمام شدن هفتاد سال که من بپادشا  بابل  (91) »الف( 

و بقومش و بوالیتِ کلدانیان مکافات گنا  ایشان را خواهم آورد و آن را بخرابیهای دائمی 

( و به این زمین همگی تهدیداتی که بر ضدّ  گفتم یعنی 93مبدّل خواهم ساخت )

ی طوائف مرقوم ساخته خواهم ر بر ضد همگبپیغمهرچه که در این کتابی که یرمیا  

 . 4«آورد

ود ی یرمیا  پیغمبر فرمی بابل و زمین کلدانیان بواسطه( کالمی که خداوند دربار 9) »ب( 

( که در میان طوائف بیان کرد  بشنوانید و علم را برپا نمود  اِصغا نمائید و 1) این است

شرمند  و مردوک شکسته بتهایش خجل و  اخفا ننمود  بگوئید که بابل مسخر شد بیل

آید که زمینش ( زیرا که بر او از طرف شمال قومی برمی3اند )اصنامش منکسر گردید 

                                                      

 . 96و  96و  9، بندهای 69، فصل 9165-9166همان، ص  -9

 . 9، بند 66، فصل 9175همان، ص  -1

 . 1،  بند 67، فصل 9176همان، ص  -3

 . 93-91، بندهای 15، کتاب ارمیا، فصل 9356همان، ص  -6

www.takbook.com



 نقد و نظر 11

انسان و بهائم کوچید  گرداند که احدی در آن ساکن نخواهد ماند و از را بحدّی ویران می

 . 1«خواهند رفت

تمامی زمین  ( پتک13ِ) ست( آواز جنگ و شکستگی عظیم در زمین مسموع ا11( »)ج

( ای 16چگونه مقطوع و منکسر است در میان طوائف بابل چگونه ویران گردید  است)

ی خود را ( خداوند جَبَّه خانه15بابل از برایت دام گستردم بخداوند مجادله نمودی)

ی خشمش را بیرون آورد  است زیرا که مصلحت خداوند خدای لشکرهای گشود اسلحه

ایش را بگشائید ( بر او از اقصای حدود بیائید انباره16دانیان همین است )در زمین کل

لگدکوب نمائید و او را بحدّی اخترام نمائید که از برایش بقیه  هااو را مثل دسته

( تمامی گاوانش را بقتل رسانید که به مسلخ فرود آیند وای بر ایشان زیرا که 17نماند)

گان از زمین ( آواز فراریان و فارغ شد 19آمد  است )روز ایشان و زمان بازدید ایشان 

را در صِیُّون اخبار بابل مسموع است که تا انتقام خداوند خدای ما و انتقام هیکلش 

 . 2...«نمایند 

( خداوند چنین می فرماید که اینک بر بابل و بر کسانی که در میان مقاومت 9) ( »د

( و بر بابل پاروب کنندگانی را که 1) انگیزانماند باد مهلکی را بر میانم ساکنکنندگ

فرستم که ایشان در روز بالیش از اطراف پاروبش کرد  زمینش را خالی میگردانند می

( یعنی بر ضد تیراندازی که کمان خود را ز  می کند و بر ضد 3بر آن احاطه نمایند )

ل لشکر  را بالک کسی که از زر  خود فخر مینماید پس بجوانانش رحمت ننمود  تمامی

  .3«زخمیان در کوچهایش خواهند افتاد( مجروحان در زمین کلدانیان و 6اخترام نمائید )

یند چنان که مقتوالن آطرف شمال بر آن خراب کنندگان میخداوند میفرماید که از ( »  

 . 4«آن والیت در بابل خواهند افتاد اسرائیل از بابلیان افتادند همچنان تمامی مقتوالن

                                                      

 . 3-9، بند 56، فصل 9696همان، ص  -9

 و نیز نک: ادامه همین فصل.  19 -11بند  56، فصل 9691ص  همان، -1

 . 6-9، بند 59، فصل 9696همان، ص  -3

 . 61-69، بند 59، فصل 9699همان، ص  -6
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یرمیا  تمامی بالیایی که ببابل بایست بیاید بر طوماری نوشت یعنی تمامی این کلماتی و »( و

اند و یرمیا  بسرایا  فرمود که بمحض رسیدنت ببابل تمامی این که بر ضد بابل مرقوم

کلمات را مالحظه نمود  بخوان و بگو که تو ای خداوند بر ضد این مکان امر فرمودی 

ساکن نشد   و بهائم نفسی در آن استیصال مینمایم که از انسان یکه من آنرا بحدّ

  .1«ویرانی ابدی خواهد شد

 ها تنها بیان آرزوهایکتاب ارمیا دید  شد این پیشگویی همانطور که در آخرین نمونه از     

و  شتدر طوماری نورا های باال ایمان داشت و آنها ی گفتهنبود بلکه ارمیا به همه یهودیان

 تا به بنی اسرائیل برساند.  یکی از شاگردان خود سپرد به

در های گفته شد  ست که چه مقدار از این پیشگوییحال پرسش از جناب آزاد این ا     

 وعد  اتتورهایی که به طور مکرر خداوند در ر  به بابل بوقوع پیوست، پیشگوییحمله کو

 پیوندد. می کرد  است که بوقوع

سپاهیان کور  پس از نبردی اندک  ،های تاریخیبا توجه به گزار اسخ این است که پ

. پادشا  بابل دستگیر و کور  به جای وی بر تخت نشست اما نه قتل عامی ندوارد بابل شد

خداوند که مامور بود  صورت گرفت و نه شهر به آتش کشید  شد. بر خالف تورات مسیحِ

را احترام نهاد و بیش از پیش  باشد، بتهاهای بابل ساری مردوک و بتباعث خواری و شرم

نابود نشد و تا زمان جانشینان کور  از  نیزبه ایشان و معابدشان رسیدگی کرد. بابل 

 مهمترین ممالک تحت نفوذ پادشاهی هخامنشی بود. 

اخته س ه نام پیامبران بزرگ بنی اسرائیلب هانیست که این پیشگوییجای هیچ شکی      

نیز مورد شک و  یهودهای دیگر انبیای ست و به همین جهت پیشگوییه شد  او پرداخت

 . 2گرددیتر مضعیف بیش از پیش . بالطبع استناد به رویای دانیال نیزگیردقرار میتردید 

                                                      

 . 61-66بندهای  59، فصل 9691همان، ص  -9

و بیش  مناگفته نماند که طبق روایت بروسوس مورخ بابلی برخورد و رو  کور  نسبت به پایتخت تسخیر شد  ک -1

، تاریخ سیاسی 9391کنند)داندامایف، ها گفت و گو میخصمانه است. و هرودوت و گزنفون نیز از مقاومت سخت بابلی

 (. 66هخامنشی، ترجمه فرید جواهر کالم، ص 
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 .: باید در علل اینکه کور  با یهود مدارا کرد بحث کنیمدالم در جایی گویجناب ابوالک     

 ست؟ علل نبود  ان آها یکی از پیشگویی آیا این

. زیرا اگر کور  همان ذوالقرنین قرآن باشد یقین چنین نبود  است باید گفت به پاسخدر 

چرا ت ها بود  اسوی با یهود به خاطر این پیشگویی هیچ زیبند  نیست که بگوییم مدارای

ومی که ون او قو بعید است که شخصیتی چ لقرنین قرآنی شخصیتی بسیار واال دارداذوکه 

نانچه . چاند را تنها به خاطر پیشگویی  پیامبری مورد لطف قرار داد  باشدتحت اسارت بود 

 .خواست آن قوم بینوا و درماند  بدون هیچ دستمزدی ساختایشان سد را به در

اما دربار  رویای دانیال و مقصود از » پور شهبازی دربار  این رویا می نویسد:هاستاد شا     

عبیر راستین این تمثیل، چنان نیست که پای کور  را به میان بکشد، آن باید گفت که ت

. ای دینی استو بیش از آنچه که اهمیت فردی را برساند، بازگوی ارز  مظاهر و نمایشگره

مژد  آزادی »و « رویای دانیال»و « ذوالقرنین»ای که موالنا آزاد میان گذشته از این رابطه

 .  1«کهن و قابل اعتمادی استوار نیست دریافته است، بر سند« یهودیان

                                                      

 . 156، کور  بزرگ، ص 9361شاهپورشهبازی، علیرضا،  -9
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 سنگ نگاره انسان بالدار

 

ای از گفتار کند که ما چکید ای اشار  میاین بخش جناب ابوالکالم به مجسمهدر      

سنگی در نزدیکی استخر نزدیک پنجا  میلی  ایمجسمه ایشان گوید .آوریممیایشان را 

 نتسابندن خط میخی باالی مجسمه شکی در اسواحل رودخانه مرغاب واقع است که با خوا

تندیس مذکور به قامت یک بشر معمولی است و در دو طرف مجسمه به کور  باقی نماند. 

. این و شاخ به صورت شاخ قوچ وجود دارداو دو بال مانند بالهای عقاب و بر روی سر او د

و  ر عامه پیدا شد ی کور  ده تصور ذوالقرنین فقط دربار کند کسلما ثابت میمجسمه م

ر رویای دانیال قوچی که د .پیکر او را با دو شاخ ساخته استاز این خیال نیز مجسمه ساز 

های معمولی دو شاخ دارد ولی شاخ آن مثل سایر قوچ ها قرار نداشته نبی آمد  مثل قوچ

 و همین تصویر را در مجسمه فوق استبلکه یکی از آنها رو به جلو و دیگری رو به عقب 

ی همان تصویری است که در سفر یشعیا  از قول او به بال مجسمه هم گویا بینیم. دومی

ن مرد را که ، ای: عقاب شرق را فرا خواندمگویدشرق ذکر شد  است. آنجا که مینام عقاب 
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سمه به مرغ شهرت یافته و . از همین جاست که مج1نمایدخوشنودی مرا حاصل می

 .شودبه همین مناسبت مرغاب نامید  می که گذردیای هم از کنار آن مرودخانه

هود عقید  ی بر اساس نهاین نگار  نه بر اساس اسفار تورات و  است که نگارند  بر این     

از این  هر چنددارد از آن کور  باشد  احتمالنیز ساخته شد  است. و اما این مجسمه 

باالی مجسمه ی گمشد  ما از کتیبه زیرا اطالع. 2شودنتساب نیز اطمینان کامل حاصل نمیا

اند. مانند رخی آن را در کتاب های خود آورد و جهانگردان است که ب تنها از طریق مورخین

 تصویر زیر 

 

                                                      

فاضل خان همدانی، کتاب «)مرا از مکانِ بعید  میخوانممرغ درّند  از مشرق و مرد تدبیرِ » متن تورات چنین است -9

 (.  99، بند 66، کتاب اشعیا ، فصل 9175مقدس، ص 

 . 115، ص 9، تاریخ امپراتوری هخامنشیان، ترجمه مهدی سمسار، ج9391نگ: بریان، پی یر،  -1
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ن فوا که در آی دیو النامهاند مانند سفرترسیم نمود  وبرخی نیز مجسمه را بدون کتیبه

  ا و همسرالفو مادام دیورام فر  وشی، با اینکه طبق گفته دکتر به. 1خبری از کتیبه نیست

  .2اند  داد اند و در سفرنامه خود آن را گزارنیز این نوشته را دید 

 
 . 919، ص 7331دیوالفوا، 

 و همچنین .شد  است بدون کتیبه نقشاین نگار   ،چرا در سفرنامهروشن نیست که اما 

مین هستون دیگری که  نویسند ، درحالیکه خبری از شکستگی باالی مجسمه نیست.

 . را با ظرافتی مثال زدنی نقش کرد  است کتیبه بر روی آن قرار دارد

                                                      

9- La Perse, la Chaldée et la Susiane 1881–1882. 1887. Jane Dieulafoy  373ص 

 . 65، ایرانویج، ص 9371نک: فر  وشی،  -1
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 . 911، ص 7331دیوالفوا، 

های جناب ابوالکالم قرار گیرد اما ممکن است خوانند  تحت تاثیر گفتهدر نگا  اول         

این نکته از دید های مصری است چنانچه ت که این مجسمه برداشتی از مجسمهباید دانس

پادشا  » نویسد:جکسون میبرای نمونه . 9«از نویسندگان نیز مخفی نماند  است بسیاری

البته برخی  .1«تاج شگرفی بر سر دارد که اثرات نفوذ هنر مصری در آن هویداست

. 6یک فرشته است نگار سن معتقدند که این فردریک زار  و کریستین 3گیرشمنمانند 

مه ند که این حجاری مجسکردبعضی تصور می» س چنین نوشته است:ا در حاشیه عکنیپیر

                                                      

 . 913ص  9، ایران باستان از آغاز تا صدر اسالم، ج9311پیرنیا، حسن،  -9

، ای، سفرنامه جکسن ایران در گذشته و حال، ترجمه منوچهر امیری و فریدون بدر 9361جکسن، ابراهام، ویلیامز،  -1

 . 319 ص

 . 931دوران ماد و هخامشی، ترجمه عیسی بهنام، ص ، هنر ایران در 9316گیرشمن، رومن،  -3

 همان.  -6
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حتی کسانی . 9«کی را بنمایندلَاند مَ، ولی حاال این عقید  قوت یافته که خواستهاست کور 

اند نیز اذعان دارند که تاج مجسمه برگرفته از هنر مصری که آن را از آن کور  دانسته

 .3نددانتساب سنگ نگار  را به کور  پنداشتی کامال غلط میهرتسفلد االبته .  1است

. اندمنکر شد  وجود کتیبه را به طور کلی، 4بهنام عیسیبرخی از محققین مانند دکتر      

یک هفته این سنگ را در محل خود بررسی مدت : من شخصا گوید در این بار استاد بهنام 

د باالی این سنگ وجو ایکتیبه ته است کهرسیدم که امکان نداشنمودم و به این نتیجه 

محل را  این 99. بنظر من این طور رسید که یکی از مسافران انگلیسی در قرن داشته باشد

ای را که هنوز روی یکی از جرزهای سنگی در این محل بخط بازدید کرد  است و کتیبه

هم  ه بالداری رامیخی موجود است در کتابی منتشر نمود  نقاشی کرد  است و ضمنا فرشت

که روی جرز دیگری بود  رسم نمود  است. دانشمند دیگری که هیچوقت به ایران مسافرت 

نام دارد و فرانسوی است کتاب نویسند  انگلیسی را خواند  و معلوم نیست « دوبوا»نکرد  و 

ن ابه چه علت در کتاب خود آن کتیبه را باالی آن فرشته بالدار قرار داد  است. بعدا دیگر

 اند که آن کتیبه باالی آن فرشتهاند دید اند و وقتی به پاسارگاد آمد کتاب دوبوا را خواند 

                                                      

 . 671، ایران باستان، ص 9361پیرنیا، حسن،  -9

 . 75سامی، پاسارگاد، ص  -1

 . 9، پاورقی شمار  361، کور  و بازیابی هویت ملی، ص 9391عرفان منش، جلیل،  -3

شتة باستان شناسی دانشگا  تهران و از پایه گذاران موزة ، باستان شناس معاصر، از بنیانگذاران ربهنام عیسیدکتر  -6

 ، در نخستین گرو  دانشجویان رشتة باستان شناسی به فرانسه اعزام شد و در مدت هشت  9369مردم شناسی در 

سال اقامت خود در فرانسه، به اخذ درجة لیسانس از دانشکدة ادبیات در رشته باستان شناسی پیش از تاریخ و به درجة 

  ، وزارت فرهنگ او را برای افتتاح موزة ایران باستان  9396دیپلم از مؤسسة هنر و باستان شناسی توفیق یافت. در 

 9315 ، به همرا  علی سامی، مأمور کاو  در تخت جمشید شد و از همین سال تا  9399به ایران فراخواند. در 

ت فرهنگ در آمد و به جای اشمیت، ریاست هیئت علمی  ، به خدمت وزار 9391 ، موز  دار ایران باستان بود در 

 ، به تدریس در دانشگا  تهران پرداخت و رشتة باستان شناسی را پایه  9316تخت جمشید را بر عهد  گرفت. در 

 ، با اخذ درجة معادل دکتری از شورای دانشگا  تهران، به دانشیاری دانشکدة ادبیات و پس 9333گذاری کرد. در 

بهنام . ، در تهران درگذشت9363سال تدریس در دانشگا  در نهم آذرما   13 پس از استادی ارتقا یافت ویاز آن به 

های سرشناس بین المللی در باستان شناسی و هنر ایران به شمار می آمد و نشانهای علمی بسیاری از از چهر 

ان ألیف و ترجمة کتابهای معتبری در زمینة ایربیشتر وقت خود را به توی دانشگاههای معتبر بین المللی دریافت کرد. 

.)برای اطالعات بیشتر نگ: دانشنامه جهان اسالم به صورت مقاله تدوین شد  است وی آثار بیشتراما  شناسی گذرانید

  ، مدخل بهنام عیسی، نوشته سوسن فرهنگی(.5-6، ص 5ج 
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 اندزیر عکس انسان بالدار چنین نوشتهنیز در  «هنر و مردم»ایشان در نشریه  .1«نیست

. 2«بزرگ وانمود شد  است کور نقش فرشته بالدار در پارسه گرد که اشتباها به عنوان »

دارند وط میجا بود  مرببعضی این کتیبه را به بنایی که در این»یخ پیرنیا نیز آمد  که تاردر 

البته اثبات اینکه جدا شدن قسمت باالی مجسمه مربوط به چند  .3«نه به صورت مزبور

سال پیش است کار مشکلی نیست زیرا آخرین کسی که گزار  دیدن کتیبه را می دهد 

سال پیش است حال با توجه به این زمان،  935حدود یعنی  9991در سال  دیوالفوا

ن کنند که جدا شدن این قسمت در چه زمانی بود  یعیتوانند تی میمتخصصان به راحت

قیم با یک هفته مطالعه مستباستان شناس  یمتخصصعنوان  بهاستاد بهنام که است هر چند 

 نشدن آ یددانی که از ناپیعنی زم .کندانکار میبر روی این مجسمه وجود این کتیبه را 

آن قطعه خیلی  مان تشخیص وجودآن ز در  طبعته و بالگذشکمتر از نود سال می قطعه

ستون سالم دیگری نیز در همان محل وجود دارد که از سوی دیگر  .تر بود  استآسان

شود. آیا این بدان اما اثری از مجسمه دید  نمی 4همین کتیبه عینا بر آن نوشته شد  است

ها به آن اسامی ها دلیل بر انتساب این نگار توننوشتن نام اشخاص بر روی س معناست

  .)صرف یک احتمال( ؟نیست

توان منکر شد که این را هم نمیاما  هر چند نتایج مطالعه استاد بهنام اهمیت دارد     

مه ساند که به چشم خود کتیبه را باالی سر مجخی از سفرنامه نویسان تصریح کرد بر

 . 5انددید 

این نگار  از آن کور  باشد هیچ اهمیتی ندارد چرا که اصال این نقش ارتباطی با اسفار      

دیگر اینکه یک رودخانه را تنها به آید. مورد ادعای جناب آزاد ندارد چنانچه بزودی می

                                                      

 . 953-951کتاب دوم، ص ، ، تاریخ فلسفه و مذاهب جهان، 9367پازارگاد، بهاء الدین،  -9

 . 3،  نشریه هنر و مردم، ص 9367بهنام ، عیسی،   -1

کنند که متعلق به بنایی بود  که آن آمد  که: محققین تصور می 9361. در نسخه سال 913، ص 9311پیرنیا،  -3

 (.  9566، ص 9361نیز از میان رفته)پیرنیا، 

مه جکسن ایران در گذشته و حال، ترجمه منوچهر امیری و فریدون ، سفرنا9361نگ: جکسن، ابراهام، و. ویلیامز، -6

 . 319ای، ص بدر 

 . 166، سفرنامه اوژن فالندن به ایران، ترجمه حسین نور صادقی، ص 1535فالندن، اوژن،  -5
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ت. گمانی بیش نیسه مرغاب نامیدن خیلی بعید است و خاطر یک مجسمه آن هم با آن فاصل

ست که کسی آن را به نیز دلیل بر این اهم اگر صحیح باشد و خواندن این مجسمه به مرغ 

 شناخته است.نام کور  نمی

دوم اینکه این شاخ ها هیچ شباهتی به شاخ قوچ ندارد. تا جایی که نگارند  اطالع دارد شاخ 

 ر  نبرد قوچ وباقوچ معموال به صورت نیم دایر  است. حتی در طرحی که از سفر دانیال در

  دید  می شود.های معمولی اند نیز قوچی با شاخبز تک شاخ کشید 

 

 
 

کند این است که در های قوچ تایید میکه عدم ارتباط این شاخ را با شاخنکته دیگری 

 .نقو  خدایان مصری عالو  بر داشتن چنین تاجی، شاخی همانند قوچ نیز بر سر دارند
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 نقد و نظر 11

 
 اج، شاخ قوچ نیز داردخدایی که عالوه بر ت

وم اینکه بنا بر نص تورات قوچ دو شاخ تمام ملوک مداین و پارس است و نه کور  به س 

طرحی از خود به جا  چرا دیگر پادشاهان هخامنشی چنین . پرسش این استتنهایی

 اند؟نگذاشته

ها زشاخا تورات یکیی یکدیگرند در حالی که در های مجسمه به انداز م اینکه شاخچهارو 

اینک قوچی در برابر آن نهر ایستاد که صاحب دو شاخ بود و شاخهایش بلند »تر است بلند

 . 1«ش آخرا بر آمدبلندتر و بلندتَریاما یکی از دیگری 

ید  به بدن و آستینهای کوتا  هیچ ع ظاهری مجسمه با لباس بلند و چسبم اینکه وضپنج

پاسارگاد و تخت از آن در دیگری ی چ نمونههیتی به ظاهر شاهان هخامنشی ندارد. و شباه

  .2جمشید دید  نشد  است

 م اینکه اشیایی که شبیه گلدان باالی شاخ ها قرار دارد نماد چیست؟شش

                                                      

 . 9، کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید، کتاب دانیال، فصل 9399فاضل خان همدانی،  -9

 . 73ارگاد، صنک: سامی،علی، پاس -1
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هرچند سه دایر  روی گلدان  -هاستها و باالی گلدانر زیر گلدانای که دو نیز سه دایر  

و همچنین دو ماری که بغل  -بت شد  استی جهانگردان ثنقاش ها االن وجود ندارد اما در

  خواب دانیال یا عقید  یهود است؟ گلدانها وجود دارد بر اساس کدام بخش از

 وابخ ،ماخذ این اثر ن مصری مقایسه کنید تا معلوم شودحال این تاج را با تاج خدایا     

  دانیال بود  است یا هنر مصری؟

 

 
 تاج یکی از خدایان مصری

www.takbook.com



 نقد و نظر 12

  

1صری خدای م
heka 

  

                                                      

9-https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Heka#/media/File :Heka.jpg 
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 آیا این همه تشابه اتفاقی است؟

 

صری م وبین النهرینی  پادشاهانخدایان و دیگر اینکه بالهای سنگ نگار  همانند بالهای 

 است.
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 1 

 2 

و سمت  3بخشی از نقش برجسته کاخ شمال غربی آشور ناصر پال دوم در نمرود، دوران امپراتوری آشورسمت راست 

  .چپ نمرود

                                                      

ن باستان، ترجمه ، فرهنگنامه خدایان دیوان و نمادهای بین النهری9395خدای پزوزو )بلک، جرمی، گرین آنتونی،  -9

 (. 166بهنام متین، ص 

 (. 11تندیس نو آشوری که دیو شیردال نامید  شد  است )همان، ص  -1

، بخش تصاویر، تصویر شمار  3برای دیدن تصاویر مشابه نک: مجید زاد ، یوسف، تاریخ و تمدن بین النهرین، ج  -3

656 ،657 ،659 ،651. 
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ها بر اساس خواب دانیال نبی است حال سوال این است که دهها : این شاخدگویآزاد ناب ج

ی هارپوکراتس یونانی با همان تاج نیز بر یان و پادشاهان مصری و نیز نگار پیکر  از خدا

تاج  .باشدکرد که این همه شباهت اتفاقی توان باور اس رویای دانیال نبی است. آیا میاس

ز ا اگر چه. است و هیچ تفاوتی با آنها ندارد اهت کامل با تاج خدایان مصریمجسمه در شب

 ی خدایان مصریاساس پیکر  را برآن  تاج طور قطعبه ر  باشد باز هم کو این نگار  از آن

 نباید فرامو  کرد که کمبوجیه. تورات و رویای دانیال نبی ندارد و هیچ ارتباطی به ساخته

 مصری بود «وجاهورسنت»و مشاور کمبوجیه  و پزشکاند داشته تسلطمصر  اریو  برو د

استفاد  کرد   زهای خود از استادکاران مصری نیزسا و دیگر اینکه داریو  در ساخت و

و تزیین کنندگان  آورد  استاز مصر نقر  و آبنوس است. چنانچه برای ساخت کاخ شو  

از مصر به خدمت  نیز کردندار میاستادانی که بر روی چوب کزرگران و دیوارهای کاخ و 

 . 1گرفته شدند

ر د« بنای درواز »نقش کمی برجسته بالدار » گوید: در این بار استاد شهبازی نیز      

دهد، اما بر سر وی تاجی است مصری، که بر دو مار رخسار کور  را نشان می پاسارگاد،

قش ن خ قوچ ندارد و بالهای آنای با دو شاپیچان استوار شد ، و هیچگونه بستگی و رابطه

موالنا آزاد را استاد سامی به پاسارگاد » ایشان در ادامه گوید: .2«باشدمی« شاهی فرّ»نمایند  

ت. و هرگز آن نقش را ندید، دعوت کرد  بودند، اما وی بیمار شد و بدانجا نتوانست رف

دشوار  انداز نش بیه پذیرفتهایی گرفت کنتیجه این تعبیر نادرستی از آن کرد وبنابر

 .3«است

یافت که روشنی درهرتسفلد در نخستین بازدید از پاسارگار به »دیوید استروناخ می نویسد: 

فته از نقش موجود بالدار و نگهبان برگر R ای ماند  در درواز  کاخی برجنقش برجسته

به  بود  است.ی آشور نو( ها در سنت باستانی میان رودان )و به ویژ  دور جادویی درواز 

                                                      

، بندهای DSf، کتیبه 196-193ی هخامنشی، ترجمه نازیال خلخالی، ص ، کتیبه ها9391نک: لوکوک، پی یر،  -9

 . 93و  99

 . 156، کور  بزرگ، ص 9361شاهپورشهبازی، علیرضا،  -1

 همان.  -3
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دیگر سخن باید گفت که او هرگز این دیدگا  آشکارا اشتبا  را که این شخصیت بالدار با 

 .  1«تواند تصویری از کور  باشد، نپذیرفتا  میتاج خدایی و بالهای فوق صمیمی

 ؟انسان بالدار همانند شاخ قوچ رویای دانیال استنگاره  آیا شاخِ

های مجسمه و شاخ قوچی که در رویای دانیال همانندی شاخ ب ابوالکالم در بیانجنا     

قوچی که در رویای دانیال نبی آمد  مثل قوچهای »نبی )علیه السالم( دید  شد گوید: 

معمولی دو شاخ دارد ولی شاخ آن مثل سایر قوچها قرار نداشته بلکه یکی از آنها رو به جلو 

 . 2«ور را در مجسمه فوق می بینیمتص و دیگری پشت آن رو به عقب بود  و عین این

اخ اصال یکی از دوشدر این نگار   نگارند  گوید این سخن چند اشکال دارد نخست اینکه     

جلو یا عقب بودن شاخها  یدربار در تورات چیزی  تر نیست و دیگر اینکهاز دیگری بلند

ستاد ایبر آن نهر میاینک قوچی را در برا»ست. متن رویای دانیال چنین است: گفته نشد  ا

تر و بلندتَریش آخرا بر که صاحب دو شاخ بود و شاخهایش بلند اما یکی از دیگری بلند

 . 3«آمد

 ای به شاخی در سمت عقب نشد  است. نگارند مانطور که دید  می شود هیچ اشار ه     

از  ی یکیگمان کرد  یعن« و بلندتَریش آخرا بر آمد»عبارت بر این است که ابوالکالم از 

 ها رو به جلو و دیگری که بلند تر است رو به عقب است. شاخ

ها ند دقت است که رجوع به دیگر ترجمهدر حقیقت عبارت ترجمه فارسی کمی نیازم     

الواحد اعلی  و» رساند. وصف شاخها در ترجمه عربی تورات چنین است:ما را به حقیقت می

                                                      

، مقاله کور  و 59، کور  بزرگ پادشا  باستانی ایران، ترجمه آذردخت جلیلیان، ص 9313دریایی تورج،  -9

 خ. پاسارگاد، به قلم دیوید استرونا

 . 919، کور  کبیر )ذوالقرنین(، ترجمه باستانی پاریزی، ص9375آزاد، ابوالکالم،  -1

، سِفر دانیال، فصل هشتم 9557-9556، کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید، ص 9399فاضل خان همدانی،  -3

 . 3بند 
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انما احدهما » ترجمه عربی دیگری نیز چنین آمد : . در1«و االعلی طالع اخیرامن االخر 

 .2«االولاطول من االخر مع ان االطول نبت بعد 

تر پس از شاخ کوتا  رویید نه اینکه یکی در جلو و همانطور که دید  می شود شاخ بلند

 دیگری در پشت سر آن و رو به عقب باشد. 

شاهان، موجودات اساطیری و حتی بسیاری از خدایان، پاد هایشنق نکته دیگر اینکه     

همانند این نگار  پیامبران در میان اقوام مختلف به جا ماند  است که آنها را با دو شاخ 

شاخ قوچ  با مصری، بین النهرینی و یونانی اند و حتی نقو  بسیاری از خدایانترسیم کرد 

 ترسیم شد  است. 

   
 دوخدای یونانی با شاخ قوچ 

ت توان ثابمجسمه از آن کور  باشد. چگونه می این ،این است که به فرضنکته مهم       

کرد که این نقش بر اساس پیشگویی دانیال ساخته شد  است؟ و چگونه می توان ثابت کرد 

ه دیگر اند؟ بسواالت خود را مطرح کرد فر دانیال که یهودیان عصر پیامبر نیز با توجه به سِ

بخش نیست چرا که این نقش نیز  فاید نیز کور  باشد  از آننقش  اگر واقعا اینسخن 

                                                      

 ، دارالکتب المقدس. 9177، ص 9196کتاب المقدس،العهد القدیم،  -9

 . arabic bible االنجیل،التورات و  -1
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شاخ بر سر دارد اما چگونه  که دو از دوران باستان استیکی از صدها نقش به یادگار ماند  

توان با روایتی از تورات که این همه اشکال در آن وجود دارد ثابت کرد که وی همان می

ند بلکه باید کخ داشتن به تنهایی کفایت نمیدوشاذوالقرنین بودن یا  ذوالقرنین قرآنی است.

دیگر مشخصات را نیز داشته باشد. هر چند که در انتساب این نقش به کور  نیز چنانچه 

 گذشت حرفهای زیادی وجود دارد. 

  ؟به پادشاهی رسید انگیز ای شگفتبه گونه کورشآیا    

 1«آتینا  من کل شیئ سببا و انا مکنا له فی االرض»در تفسیر آیه جناب ابوالکالم      

رگ را مستقیما به خداوند های بزهای قرآنی این است که موفقیتیکی از اسلوب» گوید:

نها زین طبیعی و تدهد تا این نکته را گوشزد کند که این امر بزرگ بر خالف موانسبت می

نا کذلک مکو »اید فرمفته است. چنانچه در سور  یوسف مینجام گراوند ابا عنایت خاص خد

چرا که یوسف نیز به طریقی عجیب به پادشاهی مصر رسید و خداوند  2«لیوسف فی االرض

او را از زندان به پادشاهی رسانید. پس ذوالقرنین نیز باید همانند یوسف در شرایط غیر 

ن جهت نیز همانند ذوالقرنین است   از ایکل به تاج و تخت برسد. زندگی کورعادی و مش

ی خود قرار گرفت و دستور قتل ره محض تولد مورد کینه توزی پدربزرگ مادرا که وی بچ

  را صادر کرد اما مامور قتل از این دستور سر باز زد و از او نگهداری کرد. وی در کنار کور

به  و یرای احوالش تغیسابقهدشت پرور  یافت. اما به صورت بی جوانانی گمنام در کو  و

اد در برابر  زانو زد و معلوم است که سیر حوادث یک زندگی ر مسرعت پیشرفت کرد. کشو

 . «و همه اینها امری غیر عادی و عجیب به شمار می رودعادی هرگز چنین نیست 

 تنهاآیات قرآنی  و کور هماهنگ سازی میان شخصیت  براینگارند  گوید ایشان      

 کور رنه دربار  زندگی روایتی را ذکر کرد  که با تفسیر خود هماهنگی ایجاد کند وگ

 دهد.وت را ترجیح میدروایات متفاوتی وجود دارد و معلوم نیست به چه علت وی روایت هرو

                                                      

 . 96کهف،  -9

 . 56و  19سور  یوسف، آیات  -1
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چرا که در  .چگونه است هرودوت پیش از بررسی این روایت باید دید که اصل روایت     

ن آن شود. هر چند جناب ابوالکالم از آوردهایی است که مانع از پذیر  آن میروایت چیز

 جزئیات پرهیز کرد  است. 

بعد از سیاگزار، فرزند او آستیاژ بپادشاهى رسید و او را دخترى بود که »هرودوت گوید:     

نام داشت. شبى در خواب دید که این دختر آنقدر ادرار کرد که شهر او در آن غرق  ماندان

اى از مغان که کار آنها شد و حتى سراسر آسیا از آن پوشید  شد. پس این خواب را با دسته

تعبیر خواب بود در میان نهاد و وقتى بوسیله این مغان از معناى واقعى خواب خود مطلع 

شد ترس و هراسى شدید او را فراگرفت. مدتى بعد، وقتى این دختر بسن بلوغ رسید، از 

اشد بود  بترس وقوع تعبیر خواب، او را بعقد ازدواج یکى از افراد ماد که شایسته همسرى او 

نداد و او را بیکى از اهالى پارس که کامبیز نام داشت سپرد، چه او کامبیز را در عین حال 

اى اصیل تشخیص داد  بود از لحاظ مقام در ردیف یکى که مردى آرامش طلب و از خانواد 

 .از افراد متوسط ماد میدانست

دیگر خواب دید که از رحم در نخستین سالى که ماندان با کامبیز میزیست، آستیاژ بار 

دختر  شاخى از مو روئید  که سراسر آسیا را فراگرفت. پس آنچه در خواب دید  بود با 

ا هحملش نزدیک بود از نزد پارس -خوابگزاران خود در میان نهاد و آنگا  ماندان را که وضع

 او متولد میشود فراخواند. همینکه او از را  رسید بر او سخت نظارت کرد تا فرزندى را که از

وابگزار با تعبیر خواب او اعالم کرد  بودند که فرزند دختر د از تولد نابود کند، زیرا مغان خبع

 او در سلطنت جانشین او خواهد شد. 

نام داشت طلب کرد. و  گهمینکه کورو  متولد شد، یکى از خویشان خود را که هارپا

آنچه آستیاژ باو گفته بود براى زوجه خود نقل و سپردند. او به خانه خود رفت و اطفل را به 

هارپاگ پاسخ داد: « اکنون تو چه تصمیم دارى و چه میخواهى بکنى؟»کرد. زن او پرسید: 

قصد من آنست که از اوامر پادشا  اطاعت نکنم و صالح من در اینست که این طفل از بین »

 «ه از کسان من.برود، ولى بهتر آنست که قاتل یکى از کسان آستیاژ باشد، ن

نام داشت .گاوچران بنزد او  هارپاگ یکى از گاوچرانان آستیاژ را طلب کرد. که میتراداتس

ترین آستیاژ بتو امر میکند این طفل را بگیرى و در دورافتاد »حاضر شد، هارپاگ باو گفت: 
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یم گونقاط کوهستان رها کنى تا هرچه زودتر درگذرد. و نیز بمن امر کرد  است که بتو ب

چنانچه او را نکشى یا او را بنحوى از مرگ نجات دهى، خود با بدترین وضع بقتل خواهى 

 «رسید. بمن امر شد  است که رها کردن طفل را در کوهستان نظارت کنم.

گاوچران طفل را در آغو  گرفت و به باغ خود مراجعت کرد. اتفاقا زن او طفلی بدنیا آورد  

چه دلیل هارپاگ او را احضار ه از شوهر خود کرد این بود که بنخستین سؤالى که  ،بود. زن

هارپاگ امر کرد که این طفل را با خود ببرم و  اى زن،»کرد  بود. پس گاوچران پاسخ داد: 

ردم من تصور ک .در یکى از نقاط کوهستانى که حیوانات وحشى در آن بیشتر است قرار دهم

ضمن را  خدمتگزارى که همرا   علق است ولىخدمتگزاران هارپاگ متیکى از ه آن طفل ب

من تا خارج شهر آمد و طفل را بمن تسلیم گفت این طفل پسرى است که از ماندان دختر 

 «آستیاژ و کامبیز فرزند کورو  بدنیا آمد  است و آستیاژ فرمان قتل او را داد  است

در کوهستان رها نکند. را  او وقتى زن آن نوزاد زیبا را مشاهد  کرد گریست التماس کرد که

اهد ترین مرگ روبرو خوشوهر معترض بود که اگر او امر هارپاگ را اجرا نکند خود با فجیع

ام که مرد  بدنیا آمد  است؛ اگر قرار است من نیز طفلى زائید »شد. زن باو چنین گفت: 

رها کن، طفلى را در کوهستان رها شد  مشاهد  کنند، آن طفل مرد  را ببر و در کوهستان 

 «و ما طفل دختر آستیاژ را مانند طفل خودمان بزرگ خواهیم کرد.

گاوچران طفلى را که براى کشتن بهمرا  آورد  بود به زن خود واگذار کرد و طفل خود را 

ترین نقاط کوهستان رها که مرد  بود برگرفت و در سبد طفل زند  قرار داد و در دور افتاد 

 کورو  نام گرفت در دامان زن گاوچران بزرگ شد.طفل دیگر که بعدها  کرد. و

 اىاو در دهکد  داد که راز او را فا  کرد. اى رویوقتى طفل به سن دهسالگى رسید، واقعه

ل بازى مشغوه سال بودند در جاد  بکه محل اسطبل گاوان بود با اطفال دیگرى که با او هم

 ن پادشا  خود انتخاب کرد  بودند.بود. این اطفال در ضمن بازى پسر گاوچران را بعنوا

اى تعیین کرد. یکى از اطفالى که فرزند و بدین ترتیب پسر گاوچران براى هرکس وظیفه

بود. چون حاضر نشد کار واگذار شد  را  انجام دهد،  یکى از مردان معتبر ماد بنام آرتمبارس

 کورو  چند ضربت شالقکورو  به دیگر اطفال امر کرد او را بگیرند. پس او را گرفتند و 

پدر با فرزند خود بحضور آستیاژ  بر او نواخت. طفل از رفتار کورو  به پدر  شکایت کرد.
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شتافت و مدعى شد که باو اهانتى شدید شد  است وقتى آستیاژ سخن آرتمبارس را شنید 

کسی را بدنبال گاوچران و فرزند  فرستاد و وقتى هردو بحضور او رسیدند به کورو  

 احترامىتو چگونه جرأت کردى با فرزند مردى که در اینجا حاضر است چنین بى» گفت:

 عدالت حق وام عملى موافقاى پادشا ، اگر من با او چنین کرد »کورو  پاسخ داد: « کنى؟

هاى دهکد  در ضمن بازى مرا پادشا  خود انتخاب کرد  ولى در موقعى که ام. بچهکرد 

ا میکردند، او بدان وقعى نمیگذارد و چون از اطاعت امر من دیگر اطفال اوامر مرا اجر

 خوددارى کرد بمجازات خود رسید.

هنگام سخن گفتن کورو  تردیدى دربار  او بخاطر آستیاژ خطور کرد، زیرا خطوط سیماى 

طفل در نظر  با خطوط سیماى خود شبیه آمد، جوابى که به پادشا  داد  بود به جواب 

داشت، و از طرفى سن او با فاصله زمانى که طفل ماندان در کوهستان یک فرد آزاد شباهت 

رها شد  بود تطبیق میکرد. آستیاژ که از این عالئم در شگفت بود ولى کوشید که حال 

عادى بخود گیرد. و چون قصد کرد از گاوچران در خلوت تحقیق کند به آرتمبارس چنین 

 گفت:

پس « م داد که تو و فرزندت هردو راضى شوید.آرتمبارس، من ترتیب کار را طورى خواه»

آرتمبارس را مرخص وقتى خود با گاوچران تنها ماند از او پرسید این طفل را از کجا بدست 

ود که بوى واگذار کرد  است. میتراداتس ناگزیر حقیقت را آنچنانه آورد  و چه کسى او را ب

 .اقعى را بدرستى از آغاز بیان کردفا  کرد و سرگذشت و

ن هارپاگ حاضر شد همینکه حقیقت فا  شد، آستیاژ امر کرد هارپاگ را بحضور آورند. چو

 چون هارپاگ« طفلى که از دختر من بدنیا آمد  بود چگونه بقتل رساندى؟»از او پرسید: 

گاوچران را در حضور پادشا  مشاهد  کرد چار  را در آن دید که از دروغ بپرهیزد. هارپاگ 

ادشا ، وقتى طفل را بمن دادند، من در اندیشه شدم و در فکر بودم که اى پ»پاسخ داد: 

چگونه میتوانم بدون اینکه خطائى نسبت بتو مرتکب شوم رضایت خاطر ترا فراهم کنم و 

در عین حال در نظر شخص خودت و دخترت مردى جنایتکار محسوب نشوم. پس من 

اینجا حاضر است احضار کردم و چنین کردم که شرح میدهم: گاوچرانى را که اکنون در 

جراء ااى او را بقتل رساند. وقتى او امر مرا او گفتم که تو امر کرد ه او سپردم و به طفل را ب
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خود را براى نظارت فرستادم  گذاشت، من جمعى از معتمدترینِکرد و طفل را در کوهستان 

 کردم.  ها آنرا دفنو از طریق آنها جسد را مشاهد  کردم و بوسیله همان

از سخنان آندو چنین نتیجه گرفت که آنچه روى داد  مصلحت بود  است وگفت:  آستیاژ

من از رفتارى که با این طفل شد  بود بسیار اندوهگین بودم و نمیتوانستم عداوت دختر »

خود را متحمل شوم. اکنون قصد دارم بپاس سالم ماندن این طفل قربانى و ضیافتى بافتخار 

 «یب دهم، تو نیز در این ضیافت حاضر شو.خداوندان ترت

هارپاگ سجد  کرد و به خانه خود رفت و با شتاب یگانه فرزند خود را که در حدود سیزد  

سال داشت روانه دربار آستیاژ کرد و باو توصیه کرد هرآنچه آستیاژ دستور داد اجرا کند. اما 

طعه ق را کشتند و بدنش را قطعهآستیاژ، همینکه فرزند هارپاگ بنزد او رسید امر کرد او 

کردند؛ قسمتى از گوشت او را کباب کردند و با قسمت دیگر آن آبگوشتى مهیا کردند و 

در برابر هارپاگ تمام گوشت بدن  ا دقتى خاص آماد  پذیرائى کردند.مجموع این طعام را ب

 را در سبدى درفرزند  باستثناى دست و پا و سر مقتول را قرار دادند. دست و پا و سر او 

کنارى نهادند و سرپوشى بر آن قرار دادند. وقتى هارپاگ از غذا سیر شد آستیاژ از او پرسید 

 که آیا از طعام راضى است. هارپاگ پاسخ داد که بسیار راضى است.

در این موقع کسانى که از قبل مأمور این کار شد  بودند دست و پا و سر طفل مقتول را  

در برابر هارپاگ قرار دادند و باو اشار  کردند که سرپو  آنرا کنار زند و  حاضر کردند و آنرا

هرآنچه مایل است از آن برگیرد. هارپاگ اطاعت کرد، سرپو  را بکنارى زد و چشمش به 

  . 1«بقایاى اندام فرزند  افتاد. این بود مجازاتى که آستیاژ در حق هارپاگ اجرا کرد

یکى از ه را بدوت چنین است: اوال گوید: آستیاژ دختر خود را و اما اشکاالت روایت هرو     

ف یکى از اهالى پارس که کامبیز نام داشت سپرد، چه او کامبیز را از لحاظ مقام در ردی

ه خود بدر کتی کور نشان بود و افراد متوسط ماد میدانست. در حالیکه کمبوجیه پادشا  اَ

 نشان همانندچو اَمن است پادشا  ایالتی هکند چگونه ممکبدین اصل و نسب افتخار می

                                                      

 .165-916، ص 9، ترجمه هادی هدایتی، ج 9391هرودوت، -9
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ر پس»توانه بابل در معرفی خویش گوید: در اس کور از طبقه متوسط ماد باشد.  یمرد

 .1«کمبوجیه، شا  بزرگ، شا  انشان

از  کور روایت هرودوت دربار  تبارنامه »گوید:  تدکتر وکیلی در رد روایت هرودو      

ا  ویایی در صدد کشتن نو بزرگی به خاطر رکه پدرنظر ناپذیرفتنی است. این  چندین

آید، و مادر و پدرِ آن نو  در این مورد هیچ مقاومتی به خرج ندهند، و چوپانی با این شکل بر

ولی  معجز  آسا کودک را نجات دهد، و پدر بزرگ پس از د  سال از دیدن نو  شادمان شود

نجات داد  بکشد و به خورد پدر  دهد، ا  جان او را دقتیهمزمان پسر کسی را که با بی

ی های خانوادگرخدادهایی از نوع قتل نانی شباهت دارد کهبیشتر به روایت های تراژیک یو

شود. گذشته از ساختار جذاب، و پدران در آن زیاد دید  می خوردن پسرانو و پختن 

 ت، دالیل دیگریاستان هرودوتردید برانگیزِ دچند  آور، عمیقا یونانی و به همین دلیل 

، آن است که هرودوت توان برای جدی نگرفتن سخنانش ارایه کرد. مهم ترین دلیلهم می

با هم در آمیخته و در این میان  کور های متفاوتی را برای برساختن داستان آشکارا روایت

 . 2«های زیادی هم مرتکب شد  است بااشت

نی که بینیم کسابررسی نوشته هرودوتوس می در» در این بار  گوید: نیز استاد شهبازی     

وی گفته بودند کمبوجیه مرد گمنامی بود  است، آگاهی درستی نداشتند، زیرا که وی ه ب

 ،]همان آستیاژ[رفته است. خوابهای اشتوویگوپارس و خود یک شاهزاد  بشمار می پادشا 

همه و همه نادرست  کور دلیل برگزیدن کمبوجیه به دامادی، زند  ماندن معجز  آسای 

د ای ساخته است، بلکه ایرانیان برای بلنین هرودوتوس نیست که چنین افسانهاست. لیکن ا

ا، که ای رز آفریدگان دیگر است چنین افسانهکردن نام کور  و نشان دادن اینکه او برتر ا

ر  وبیخ و بُنش از روزگاران کهن در میان مردم بیشتر کشورها شناخته شد  بود، برای ک

ا که شنود برای آیندگان باز آورد  بودند، و هرودوتوس نیز از آن آگاهی یافت و هر چه ر

 . 3«گفت

                                                      

 . 7بند  CB، کتیبه191، کتیبه های هخامنشی، ترجمه نازیال خلخالی، ص 9391لوکوک، پی یر،  -9

 . 935، کور  رهایی بخش، ص 9311وکیلی، شروین،  -1

 . 59، کور  بزرگ، ص 9361پورشهبازی، علیرضا، شاه -3
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کند این است که بنا وت بیان میازی در رد روایت هرودنکته دیگری که شادروان شهب     

 516پس تولد وی در حدود  .در چهل سالگی به تخت نشست کور « دینون»به گفته 

 .1کور مادری  است و در این هنگام هوخشتر  پادشا  ماد بود و نه پدر بزرگپیش از میالد 

 .2کندمبوجیه با ماندانه را رد میهینتس نیز بر همین اساس اصل ازدواج ک

یب . وی مورخ و طبتیبه مخالف است روایت کتزیاس استاما روایت دیگری که با متن ک     

 . 3د  سال بود  استیر دوم به مدت هفدربار داریو  دوم و اردش

چرانی به نام وارگسته است. بز پسر مرد راهزنی به نام آترداتیس و مادر کور در این روایت 

مارند. گاند و آنان کور  را به رفتگری میرسخود را به پیشکار شا  می ،برای کمک کور 

اران د دار پادشا  به جمع مشعلبا وساطت نزد مشعل  و بعدها .کندوی کم کم پیشرفت می

و چون در کار ار پرداخت به ک« ارتم بر»زیر دست گردانی مقام جام  در. سپس پیونددمی

 ،خود چیر  دست بود نظر پادشا  را به خود جلب کرد. به همین خاطر به پیشنهاد پادشا 

پادشا  همه اموال  ،کور ی ندی پذیرفت. پس از مرگِ پدرخواند وی را به فرز «ارتم بر»

. اما روایات 4ی توانایی و شهرت وی شدکه مایهداد  [یعنی کور ]ا  زند خواند وی را به فر

ن تنها گوید که وف. گزن5و غرایب است و به حقیقت نزدیکتر ن خالی از این عجایبوفگزن

ز دوروس نیافزاید. دیو  ماندان و دیگر چیزی بر این نمیپدر کور ، کمبوجیه بود و مارد

ست که شاهانه زیر دداند ها وی را فرزند کمبوجیه میاین شگفتین بدون ذکر وفهمانند گزن

 . 6پدر  تربیت شد

  آنچنان هم عجیب و غریب نبود  ر که گفته شد به حکومت رسیدن کورپس همانطو     

ی دیگر نکته بود و پدر  پادشا  انشان کهاست بلکه وی در خاندانی پادشاهی به دنیا آمد 

                                                      

 . 65-66نک: همان ص  -9

 . 593ص  9، تاریخ جامع ایران، ج9313نک: موسوی بجنوردی،  -1

 . 691ص  1، ج،  فرهنگ جامع تاریخ ایران9397نک: قدیانى، عباس،  -3

وایت کتزیاس نک: همان، ص . دربار  خطاهای ر76-79، کور  بزرگ، ص 9361نک: شاهپورشهبازی، علیرضا،  -6

 به بعد.  19

 . 16نک: همان، ص  -5

 . 961نک: همان، ص  -6
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  شت در نتیجه تصاحب قدرت برای کورشا  ماد پسری نیز ندااینکه به نقل هرودوت پاد

 آسانتر بود. 

دربار پدربزرگ  آرامش کامل در نیز کور  درگزنفون  ی«کور  نامه»طبق مندرجات      

است برای نمونه دایی کور  در معرفی دختر  ا دیگر کودکان به بازی مشغول بود خویش ب

 خویش به کور  برای ازدواج گوید:

ور ، این دختر من است و تمنایم این است که او را به زنى بپذیرى. پدرت نیز دختر ک» 

پدرم را به زنى گرفت و تو از بطن او به دنیا آمدى. این دختر همان طفلى است که چون 

از کودکی در قصر شاهی بود  و  . و این یعنی کور 1«کردىتو کودک بودى با او بازى مى

 است. سپری کرد های خود بازیی خود را با هممانند دیگران ایام کودک

ه بلک .از دیگر سو طبق روایت گزنفون هیچ درگیری میان کور  و پدربزرگش رخ نداد

دایی کور  به حکومت « سیاکزار»و پس از آن  شتافتبه وی کمک  در جنگی  کور 

 ت. سیاکزارماد به نبرد پرداخجدید   باز هم در مقابل دشمنان پادشا  کور .مادها رسید

پس از مرگ دایی نیز کور   را به عقد وی در آورد و دختر خویش ،به پاس خدمات کور 

 .2شوهر تنها فرزند پادشا  ماد بود ویخود به پادشاهی رسید چرا که 

 سد داریال

ود ضاع حدجناب ابوالکالم ابتدا از قول مورخین یونانی جریان حرکت او را برای اصالح او     

ه ر کگوید که در کنار رود کُادامه با اجتهادات خود میکند و در شمال نقل می ماد به سوی

اردو زد سپس به طرف تنگه داریال حرکت نمود و با  3بعدها به نام کور  نامگذاری شد

یاجوج و  نهاد. درخواست مردم آنجا سدی را برای جلوگیری از هجوم یاجوج و ماجوج بنا

زیرا منابع  .باشند نامند باید همان مغوالنگوگ و ماگوگ میها آنان را ماجوج که یونانی

یک ماجوج بسیار نزد به کلمه منگوک یا منچوک بود  کهاین گوید که اصل چینی به ما می

                                                      

 . 159ص ، ترجمه رضا مشایخی، نامهکورو ، 9396گزنفون،  -9

 ، ترجمه رضا مشایخی.نامهکورو ، 9396نک: گزنفون،  -1

 که این نظر همه دانشمندان نیست. دانند اما باید دانستهرچند برخی نام رود کورا را برگرفته از نام کور  می -3
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. اتفاقا آثاری از یک دیوار آهنین در تنگه داریال موجود است که در کتب ارمنی از است

خواند  شد  است. در منابع  -درواز  کور به معنی -قدیم پهاک گورایی و کاپان گورایی 

 اند .خواند  نا دمیر قاپو یعنی در آهنین ردر منابع ترکی آی آهنین و گرجی آن را درواز 

ان مغوالن باشند استاد شهبازی نگارند  گوید اوال دربار  اینکه یاجوج و ماجوج هم     

د در مرزهای باختری چین، و در یاجوج و ماجوج نیز از یوئه چی، که قومی بودن» گوید:می

آید، و ماجوج هم با مغول هیچ پیوندی رو به سوی خاور سرازیر شدند نمی سد  دوم ق.م

 . 1«ندارد

یرا ت زهای سطحی و مصادر  به مطلوب اسها ناشی از پژوهشدوم اینکه بیشتر این گفته

یاد از بنای سد  نیزدر تورات و دهند هیچ خبری نمیی بزرگ مورخین قدیم از این واقعه

 . نشد  است

پیش رفته  2دیگر اینکه کور  بعد از فتح همدان برای حمله به حکومت لیدی تا ارمنستان

است و از آنجا به طرف سارد حرکت کرد  و تنها یک بار دیگر در تاریخ آمد  که او به طرف 

ی برخی در تهبود  که به گف رفته 3هاداهه برای جنگ باال آن هم شمال شرق ایران شم

 ؟همان جنگ کشته شد  است. حال باید گفت که این لشکر کشی در چه زمانی بود  است

نیست قرآن هماهنگ فتوحات ذوالقرنین در حرکت به ارمنستان بود  که با  اگر در زمان

شرق است و اگر کسی بگوید کور  بعد از سفر چرا که ساخت سد بعد از سفر غرب و 

مال آمد  و به سد سازی پرداخته است نیز مشکل است زیرا بر مشرق دوبار  به طرف ش

 . گزار  مورخان است خالف

ی دیگری که باید بدان توجه شود این است که اصال مولف بر چه اساسی این اما نکته     

در حالیکه  .همه لشکر کشی و فتوحات کور  را تنها در سه حرکت خالصه نمود  است

و بزرگ بود  است. آیا بنای یک  سد مهمتر است یا رهایی  کارهای کور  هر کدام مهم

های بیشمار از یوغ اسارت و بندگی و باز گردانی آنان به کشورشان و باز سازی بنای انسان

                                                      

 . 156، کور  بزرگ، ص 9361شاهپورشهبازی، علیرضا،  -9

 البته بنا به گزار  گزنفون که اعتبار چندانی نیز ندارد.  -1

 ها یا دیگر اقوام باستانی. یا ماساگت ها یا دربیک -3
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ا دیگر اینکه آی .بود  است حداقل همسان سد سازی ،مقدس یهودیان. اگر نگوییم بزرگتر

 یات قرآنیآبر اساس  کار کوچکی بود؟ هخامنشیاد حکومت پیروزی بر دولت مادی و ایج

های در حالیکه کار و بیش از آن چیزی نگفته است. ذوالقرنین سه کار بزرگ انجام داد  است

ومت کور  بیش از سه بود  است از جمله حرکت به سوی همدان و منقرض نمودن حک

شی ک. سوم لشکر دوم لشکرکشی به سارد و تسخیر آن .مادها و تشکیل حکومت هخامنشی

با .پنجم جنگ  1. چهارم لشکر کشی به سوی بابل و آزاد سازی یهودیانبه طرف مشرق

بینید کارهای کور  حداقل پنج مورد بود  همانطور که می .ها در شمال شرق ایرانداهه

 رسد.هم بر آن بیفزاییم به شش میاست که اگربنا به عقید  جناب ابوالکالم سد سازی را 

 .القرنین استدم تطابق کور  با ذوری بر عو این نیز دلیل دیگ

نانش جانشید نسبت این سد به اسکندر واهی است و نسبت آن به جناب ابوالکالم گوی     

ی خی وجود دارد که سد داریال ساخته. نگارند  گوید چه دلیل تارینیز دلیل تاریخی ندارد

اند فتهیهودی گو یوسف  با اینکه دو تن از مورخین قدیمی یعنی پروکوپیوس ؟باشدکور  

 .خی نیستسد داریال ساخته اسکندر است. آیا شهادت دو مورخ دلیل تاری

 اسکندر یا یک : دلیل نسبت دادن سد داریال به اسکندر به خاطر شهرتاینکه گویدیا 

. در جواب گوییم از کجا معلوم که خواندن این سد به پهاک گورایی از اشتبا  تاریخی است

ودی هرچند به زیا یک اشتبا  تاریخی نبود  است. نیز به خاطر شهرت کور  سوی ارمنیان 

د برخی از این ییا درجای دیگر گو .هاک گورایی نام گذرگا  دربند استخواهد آمد که پ

گوییم حد اقل دو نفر از اند . ما میند و آن را به اسکندر نسبت نداد اگذرگا  نام برد 

 . داد  استنکور  نسبت  هیچ کس آن رااند اما داد  ورخین آن را به اسکندر نسبتم

                                                      

را از  صمیم گرفتند در بابل بمانند و امالکشانناگفته نماند بر اساس نوشته های یوسف یهودی بسیاری از بابلیان ت -9

 (. 99، تاریخ سیاسی هخامنشی، ترجمه فرید جواهر کالم، ص 9391دست ندهند).داندامایف، 
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 سد ذوالقرنین در داریال نیست

ارند  نگ بر آن وارد نیست.گذشته نگارند  سخن دیگری دارد که هیچ یک از اشکاالت        

خته ادربندی س ،است که کور  یا اسکندر یا هر کس دیگر در میان تنگه داریال بر این

یات ن خصوصسدی با آآنچنان کند زیرا اصال در این تنگه قی نمیباشد یا نباشد هیچ فر

اما . استپاک کردن صورت مسئله همان . شاید کسی بگوید این قرآنی وجود نداشته است

 کند .ی ما را تایید میشود که گفتهادامه دالیلی ذکر میباید گفت در 

 
 پایان می پذیرد.  «فقازوالدی ق»آغاز و به  «استپانتس میندا»تنگه داریال که از 

باید دانست که ذوالقرنین میان آن دو کو  درواز  یا چیزی مانند آن را بنا نکرد بلکه         

ای محکم بدون درب یا شود ساز یبه سد سازی پرداخت و آنچه از کلمه سد فهمید  م
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ما از اذوالقرنین گفتند که برای ما سد بس حتی در قرآن آمد  که مردم به است.منفذ 

 . 1سازممی« رَدم»ذوالقرنین در پاسخ گفت: برایتان 

ه بیا سوراخ یا مدخلی یا مانند آن، ردم یعنی بستن در  گوید: «ردم»ابن منظور در تعریف 

. نکته دیگر اینکه 3و بزرگتر است دم از سد محکمتربرخی از لغویین گویند رَ .2صورت کامل

 . و شد از میان تنگه پایان پذیرفت دبا ساخت این سد آم بر اساس آیات قرآنی

 ها بوسیله سدی محکم بستهت که به مسیری که سالها بلکه قرنحال آیا می توان گف     

داریه لیس »ها آن را گرجی ؟اشته است درواز  یا گذرگا  گویندشد  و هیچ را  عبوری ند

نامند که به معنی ی میها آن را پهاک گورایعنی درواز  آالن خوانند یا ارمنیبه م «خئوبا

به زودی خواهد آمد البته دمیر قاپو یعنی در آهنی خوانند.  یا ترکان آن را ست  گورادرواز

حتی در کتیبه شاهپور و کرتیر که به خط  از آن دربند است نه تنگه داریال. که این دو نام

و  .6  شد  استنی در آالن خواندبه مع «ترعا آالنن»و  «ببا آالنن»تنگه  پهلوی است این

همیشه میان این تنگه دربند و قلعه وجود داشته و به طور کلی مانند  ی اینها یعنیهمه

ند. اهپرداختترمیم و بازسازی آن  و در مواردی پادشاهان به سد ذوالقرنین مسدود نبود  است

مد آدهد این  تنگه محل رفت و شود که نشان میی تاریخی اشار  میدر زیر به چند نمونه

 اند.گشایی این گذرگا  کرد قدام به بازبود  و برخی از پادشاهان ا

های قفقاز م( آالنها از گذرگا  داریال در رشته کو .پ 76) یالدم یش ازدر سد  نخست پ -

 .5گذشته و به قفقاز سرازیر شدند

 .6د داریال برای ورود سکاها باز شدمیالدی س 35در زمان اشک هجدهم حدود سال  -

                                                      

 . 15سور  کهف، آیه  -9

 .ق، لسان 9665الردم: سدک بابا کله او ثلمه او مدخال او نحو ذلک. )ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم،  - 1

 (.136، ص 91ج العرب،

 .ق، مجمع  9315. و نیز طریحی، فخرالدین، 976، ص 91، بحار االنوار، ج 9663همان، و نیز مجلسی، محمد باقر، -3

 .  191، ص 96، تاج العروس من جواهر القاموس، ج9696و نیز الزبیدی، السید محمد الحسینی،  79، ص 6البحرین، ج 

، 911، و کتیبه کرتیر، ص 1، بند 76پهلوی پارتی، ص –های ایران میانه ، راهنمای کتیبه 9311عریان، سعید،  -6

 . 91بند 

 . 11، آذربایجان ایران و آذربایجان قفقاز، ص 9397زارع شاهمرسی،  -5

 . 1976، ص 3، ایران باستان، ج9396پیرنیا، حسن،  -6
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ها آالنم هنگامی که ارمنیان با رومیان و ایرانیان سرگرم پیکار بودند  71در حدود سال -

 .1بارها به ارمنستان تاختند

میالدی و  75به تاریخ « وسپاسیانوس»ای از کتیبه»نویسد ها میالنگ در کتاب گرجی -

آنجا  دهد که رومیان مهندسانی را بهنشان می «متسخته»حوالی مکشوف در 

می مهها و دیگر غارتگران برج و بارو بسازند و را  سارمات ،رستادند تا علیه سکاهافمی

 .2گذشت تقویت کنند( می«ها  آالندرواز»و گردنه داریال ) های قفقازرا که از طریق کو 

 .3شتند و آذربایجان را غارت کردندها از داریال گذمیالدی بار دیگر آالن 913در سال  -

و به آذربایجان   گذر نمود ها از داریال( نیز آالن936-969بیست و پنجم ) در زمان اشک -

 .4تاختند

ومت حکرمنستان خواست از اردشیر بابکان )شا  ا وقتی خسرو» :نویسدآگاتانگغوس می -

ها ی چور را گشود تا هونی آالن و درواز ام بگیرد درواز میالدی(  انتق 116-169

 .5«رت کنندمناطق شمالی ایران را غا

م در زمان شاپور دوم در پی صلحی به مدت سی سال ممالک قفقاز از دست  363در سال  -

یال با ایرانیان در مرمت درواز  داریرفتند که روم بیرون شد و رومیان به طور رسمی پذ

 .6همکاری کنند

                                                      

 . 5 ، ص99، دائر  المعارف بزرگ اسالمی، ج 9399موسوی بجنوردی، سید کاظم،  -9

 . 996ها، ترجمه رقیه بهزادی، ص ، گرجی9316النگ،  -1

 .115، ص 9، تاریخ د  هزار ساله ایران، ج 9379رضایی، عبد العظیم،  -3

، مدخل 577، ص 9ج اسالمی، بزرگ دائر  المعارف ،9376کاظم،  سید و نیز موسوی بجنوردی، 116همان، ص  -6

 آالن، به قلم محمد آصف فکرت.  

های قفقاز در دور  باستان و دالیل اهمیت یافتن گذرگا  الزیکا در ، بررسی گذرگا 9311بایی درمنی، علی، علی با -5

 . 999واپسین رقابت های ایران ساسانی و بیزانس، ص 

، مدخل باب الالن. به قلم حسین قرچانلو و نیز 51، ص9، دانشنامه جهان اسالم، ج9375میر سلیم، سید مصطفی،  -6
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 001 ناشناخته همچنان ذوالقرنین

ان و با رومی میالدی( 616ام گور حکومت از سال بهرنولدکه در شرح جنگ بهرام پنجم ) -

رومیان پذیرفتند تا همه ساله  :نویسدو پیمان صلح میان ایران و روم میمسیحیان 

 .1اقبت از گذرگا  داریال بپردازندمبلغی را به عنوان کمک برای مر

 فرمانروای «واچه»در مقابل بازگشایی دربند بوسیله  (میالدی 696-651فیروز )حکومت  -

ان سرازیر شدند و رّها به اَها گشود. هونپاهیان هونداریال را بر روی سی ان، درواز رّاَ

 .2پس از یک سال غارت، واچه به درخواست فیروز گردن نهاد

ها پس گرفت و آنها را به عقب گذرگا  داریال را از هون پسر فیروز م( 697-539) قباد -

 .3راند

 . 4معبر داریال به پونت نفوذ کردندم نیز سابیرها از  595در سال  -

های نگهداری ط پرداخت هزینهمیالدی نیز انوشیروان به شر 531همچنین در سال  - 

 .5ها قرارداد صلح را پذیرفتیزانسیاستحکامات قفقاز توسط ب

( 571فردوسی نیز در شاهنامه به بازسازی این گذرگا  به دست انوشیروان )پایان حکومت  -

 .مرز االن باشد و نه باب االبواب()البته اگر مراد همان  در ابیاتی چنین سرود  است

 کشید  دریا به را  االنان  ز

 به آزادگان گفت ننگ است این
 

 یکی مرز ویران و بیکار دید 

 6که ویران بود بوم ایران زمین
 

 نوشیروانان یا همان آالن است که ارّمربوط به تجاوز و غارت در اَ ین دو بیت در میان ابیاتِا

 جلوی آن را گرفت و به بازسازی مرزها پرداخت.

                                                      

 ، مدخل باب اَلّان به قلم عنایت اهلل رضا. 6، ص 99، دائر  المعارف بزرگ اسالمی، ج9399موسوی بجنوردی،  -9
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ان برای نگهبانی از مرزهای ایراز سوی خسرو پرویز در بیان اعزام نیرو وی همچنین  - 

  زمین در شمال چنین سرود  است:

 ز لشکر د  و دو هزار دگر

 ها دادشانبخواند و بسی هدیه

 بدیشان سپرد آن در باختر
 

 دالور سواران پرخاشخر 

 االنان فرستادشان به را 

 1بدان تا ز دشمن نیاید گذر
 

 

نگهبانی از این گذرگا  اعزام  همانطور که معلوم است پادشا  ساسانی لشکری بزرگ برای

دهد که تمام توانایی خود را می خواند و سپاهیان را فرمانمی «باختر درِ»کند و آن را می

 ران را صحنه تاخت و تاز خود کند.و ای گذرمبادا دشمن از این تنگه ا تبه کار گیرند 

در منابع اسالمی نیز به بازسازی و ترمیم گذرگاههای دربند و داریال به دست شاهان      

ذرگا  گ[ و االن ]]گذرگا  دربند ساسانی اشار  شد  است. طبری گوید: فیروز در ناحیه صول

نگذارد آن اقوام ]اقوام ماوراء قفقاز[ بر بالد او دست یازند.  بنایی از سنگ ساخت تا [داریال

. اما در این میان سهم 2شا  قباد پسر فیروز پس از پدر در آنجا بناهایی بسیار ساخت

ساخت شهرها و دربندهای متعددی از جمله  انوشیروان بیشتر است. منابع بسیاری به

 . 3کنندداریال بدست او اشار  می گذرگا 

وی کو  نشینان های گرجی موید آنند که به سرزمین گرجستان بارها از سیدادنامهرو -

. گروهی از گرجیان برای جلوگیری از این گذرگا  حمله شد  است ، از طریقشمال قفقاز

 .4دهایی تعبیه کرد  بودنجهجوم کوچ نشینان در نقاط مختلف این گذرگا  استحکامات و بر

                                                      

 . 3961-3967، ابیات 166، ص 9همان، ج  -9
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رسیم که این گذرگا  ین نتیجه میها به اآن خواندنمتونی که با  ای ازاین بود پار        

 .حداقل در قرن اول پیش از میالد به بعد محل رفت و آمد بود  است

  مسلمانان و عبور از داریال

فته از نام رکه برگ 1داریال در منابع اسالمی باب الالن یا در االن خواند  شد  است     

 ر مسلماناندانشنامه جهان اسالم چندین و چند بار از عبو.  ساکنین آن منطقه بود  است

 : را به دلیل اهمیت در زیر آوردیم که عین متندهد. از داریال خبر می

 .فرستاد دربند به را عمرو بن سراقة دوم، خلیفة اسالمی، فتوحات آغاز در ،11 ]سال[ در»

 ج ، یطبر) کرد گسیل الالّن هستانکو به را غفاری اُسَید بن حُذَیفة دربند، فتح از پس او

 مسلمانان ،(66 متوفی) معاویه خالفت زمان در 61 در(. 11 ص ،3 ج اثیر، ابن ؛957 ص ،6

 حَکَمی عبداللّه بن جَرّاح ،965 در(. 971 ص ،5 ج ، طبری) کردند جنگهایی الالّن و روم در

 پشت در) بَلَنْجَر سرزمین در را قلعه چند و ،(395 ص ،1 ج ، یعقوبی) گذشت الالّن باب از

 ص ،5 ج اثیر، ابن ؛19 ص ،7 ج ، طبری) آورد دست به بسیاری غنایم و گشود( نالالّ باب

 الالّن باب به عبداللّه بن جرّاح ،966 در اثیر، ابن نوشتة به(. 663 ص ،19 ج ، نویری ؛915

 ص ،5 ج) دادند جزیه پرداخت و صلح به تن ناحیه آن مردم و کشید لشکر الالّن ناحیة و

 و گذشت الالّن دربند از ترکان، با جنگ قصد به ، عبدالملک بن مَسْلَمة ،996 در(. 936

 رفمنص جنگ از خاقان باران، بار  سبب به امّا رفت، او مقابلة به خود لشکر با ترک خاقان

 ص ،5 ج اثیر، ابن ؛56 ص ،7 ج ، طبری) برگشت بود آمد  که راهی از هم مسلمه و شد

 ، طبری) رفتند اردبیل به الالّن باب از و شدند متحد هم با ترکان و خزرها ،991 در(. 955

 قصد به ارمنستان، والی محمد، بن مروان ،996 در(. 951 ص ،5 ج اثیر، ابن ؛76 ص ،7 ج

 ،(111 ص ، بالذری) شد خزرها سرزمین وارد الالّن باب به معروف محل از خزران، با جنگ

 دو محمد بن مروان ،997 در(. 979 ص ،5 ج اثیر، ابن) کردند صلح استدرخو خزرها امّا

 ج ، طبری) گشود را الالّن قلعة دو، آن از یکی که فرستاد ارمنستان شمال نواحی به سپا 
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 سمندر و بلنجر تا و گذشت الالّن باب از خزرها، با جنگ برای مروان ،991 در(. 11 ص ،7

 ،5 ج اثیر، ابن) رفت پیش ، ترکان و خزرها سرزمین ییعن ،(  قفقاز کوههای شمال در) 

 او .رسید ارمنیه والیت به سلمی اسید یزیدبن منصور، خالفت زمان در ،969 در(. 195 ص

 .1«(115 ص ، بالذری) گماشت برآن دیوان اهل از مأمورانی و گشود را الالّن باب

جراح بن عبداهلل حکمی  هجری 999هشام بن عبدالملک در  یت اهلل رضا گویددکتر عنا     

آمد و چنین ه خزران بررا به مقام حاکم ارمینیه منصوب کرد و اندکی بعد در صدد حمله ب

یزید بن اسید  .2رسد که وی از طریق تنگه داریال به سرزمین خزران رسید  باشدبه نظر می

و به قصد . 3«سلمی در آغاز، باب آالن )داریال( را گشود و مامورانی بر آنجا گماشت

 . 4ها را در گذرگا  درایال مستقر ساختیری از حمله آالنها لشکری از عربگپیش

های گرجی آمد  است ارتش خاقان خزر در سد  دوم هجری به آنچنان که در رویدادنامه

اسیران از گذرگا  داریال غارت آن نواحی با غنایم جنگی و از تفلیس حمله ور شد و پس 

 .5دگذر کر

ها از گذرگا  داریال سد  پنجم هجری در آخرین سال پادشاهی طغرل بیک آالن در میانه

 . 6ان درآمدندرّگذشتند و به خاک اَ

 داریال از نگاه جغرافی دانان

های آغازین میالدی این سد دانان و مورخین ه ببینیم جغرافیحال خوب است ک     

 اند. نمود  گذرگا  را چگونه توصیف
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ها در وصف این دان رومی پس از ذکر سرزمین آالنمیالدی( طبیعی 13-71پلینی بزرگ)

های ی اشتبا  درواز بسیاری در نتیجههای قفقاز که پس از این ملل درواز درواز  گوید: 

ها را ی کو بسیار بزرگ است که ناگهان سلسله نامند. این یک عارضه طبیعیمی 1کاسپین

ی روان . در پایین درها آبه تیرهای آهن کوب داردهایی است کدر آنجا در کند.قطع می

، روی یک تخته سنگی دژی هست به نام دهد. در این طرفاست که بوی نفرت انگیز می

 .2اندشمار ساختهوگیری از عبور ملل بیکومانیا که برای جل

 ،به اهمیت معبر مذکور پی برد  بود: اسکندر چون گوید پروکوپیوس)معاصر انوشیروان(

 . 3زرگی نیز برای نگهبانی آن ساختهای محکمی در آنجا احداث نمود و قلعه باز درو

س و دیگر و م به وجود سدی بزرگ با آهن بزرگانهمانطور که دید  شد هیچکدام از این 

بزرگی  هایگوید این درواز ، درلینی به صراحت میبلکه پ .کنندمشخصات قرآنی اشار  نمی

آیا ممکن است چنان سد بزرگی در آن تنگه وجود  هستند.دارد که آن درها آهن کوب 

  ن مورخین آن را پنهان کرد  باشند؟داشته باشد اما ای

د و بلند بود  است و نه درواز  یا دربن سد ذوالقرنین تنها دیواری آهنین باید پذیرفت که     

ه دربند بود کدیواری به صورت که نیاز به نگهبانی داشته باشد زیرا اگر قرار بر ساخت 

هن بود اصال سدی که بنا بر نص هبان باشند دیگر چه نیازی به استفاد  از آای آن را نگعد 

توان از آن باال آمد ا ندارد و آنقدر بلند است که نمین کسی قدرت سوراخ کردن آن رقرآ

  ؟ن داشته استچه نیازی به نگهبا

میالد این گذرگا  محل آمد و شد  قرن اول پیش از ازاقل همانطور که دید  شد حد     

و همسایگان را  ین گذرگا  برای عبور خود استفاد بود  است و همیشه اقوام مهاجم از ا

 اما .شدنشست تهاجم آنان کم میتخت میکردند و هرگا  پادشاهی نیرومند به غارت می

ته ز آهن ساخبا اینکه ا چرااست بود  این است که اگر این سد همان سد ذوالقرنین  پرسش

ند این قرنین بدااسکندر را همان ذوالالبته اگر کسی  ؟بود بیش از پنج قرن دوام نیاورد شد 
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ز و بعد ا رسدورت عمر این سد به سه قرن هم نمیین صشود چرا که در ااشکال بزرگتر می

در حالیکه قرآن در وصف آن شود و بازیچه دست قدرتمندان میآن دیگر کاربردی ندارد 

چگونه است که  .داشت و نه یارای باال آمدن از آنید نه کسی قدرت سوراخ نمودن آن را گو

ست اما آن سد آهنین نابود شد و هنوز پا بر جا دربند با اینکه از سنگ ساخته شد گذرگا  

ان دهد. از عجایب دیگر اینکه در میبا ارزشی نمی هیچ مورخی خبر از ویرانی چنین سد

یعنی و این  های سنگی قابل مشاهد  است.هنوز هم بقایای دیوارداریال  همین تنگه

 است و هر دو رو به ویرانی است. استحکام این سد و این دیوارهای سنگی یکی بود 

 سد ذوالقرنین در منابع اسالمی

است که در برخی از شد  ای به وجود سدی در شمال در میان کتب اسالمی نیز اشار      

سد ذوالقرنین است و شاید کسی خیال کند این همان سد مورد نظر  آنها آمد  که همان

 ان بداند. از جمله در تاریخجناب ابوالکالم در گذرگا  داریال است و مویدی برای دیدگا  ایش

، الروض المعطار و معجم البلدان دو روایت متفاوت نقل شد  که طبری، البدایه و النهایه

(   ق117-131ق باهلل )است و دیگری در زمان الواث در زمان خلیفه دوم 11یکی درسال 

اما اشکال روایت اول این است که چنانچه در روایت آمد  سد ذوالقرنین بعد از شهر بلنجر 

اما روایت دوم بدین  .1و بعد از شهر دربند است های قفقازشهر بلنجر نیز پشت کو  است و

کافته ذوالقرنین شهلل در خواب دید که سد : خلیفه الواثق باگوید بهکه ابن خردادگونه است 

ای را با سلّام الترجمان بدان سوی فرستاد و ایشان به تفلیس رفته و از شد  است پس عد 

 نجا رسید  وسپس به االن و بعد به خزران و با پیمودن راهی طوالنی به آ و ریرآنجا به سَ

هایی چون تفلیس، االن، سریر و مشاید به خاطر نا 2برخی از بزرگان .سد را مشاهد  نمودند

 اند . سد را همان دربند داریال پنداشته، این خزر

                                                      

 . 5، ص 99، دائر  المعارف بزرگ اسالمی، ج 9399موسوی بجنوردی، سید کاظم،  -9

 . 66، کور  و ذوالقرنین، ص 9316بهرامی، عسکر، -1
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د رسمختلف آمد  است به این نتیجه می مراجعه به این روایت که در کتب خوانند  با     

هم چنین سدی را  که راوی این سفر هیچگا  چنین سدی را در داریال ندید  است یا اگر

ندی ( خاورشناس هل9396-9161داریال رفته است چنانچه دخویه ) به جایی غیر از دید 

است که این سفر به چین بود  به به این نتیجه رسید  پس از بررسی گزار  ابن خرداد

 .1است
ه   آنان هیچ ربطی بزیرا گزار پذیرفتی دخویه را گفته نگارند  گوید به ناچار باید     

ه تفلیس و از آنجا به سریر و آالن و خزران  رفتیم و بعد . روای گوید از سامرا بداریال ندارد

اگر قرار اشکال این است که . ز را  را پیمودیم و به سد رسیدیماز خزران حدود هفتاد رو

داریال  و میان تفلیس و مسافترفتند روند از تفلیس یک سر  به آنجا میبود به داریال ب

 .نه هفتاد روز 2حدود پنج روز را  استهم 
 ،نی به فرض بعد از دیدن سد داریالاند یع  خراسان باز گشتهدیگر اینکه راوی گوید از را 

و از آنجا  بعد از هشت ما  به سمرقند رسید  اند وذشته وتمام دریای خزر را دور زد از آن گ

  .و از آنجا نیز به سامرا بازگشتندبه بخارا و ترمذ و سپس به نیشابور  رفتند 

راوی در  و دیگر اینکهکرد  باشند. دور که ایشان سفر بازگشت را اینگونه  کرد توان باورنمی

د این دو مثال گوی .پردازد که هیچ مشابهتی با تنگه داریال نداردمورد سد به بیان نکاتی می

ا ببرفگیر و حاصلخیز و ای یاهی است در حالیکه داریال منطقهکو  فاقد هرگونه پوشش گ

یا در الروض المعطار آمد  است که در پایین این سد گودالی  .استپوشش گیاهی فراوان 

داریال  درحالیکه درمیان تنگه. 3بس عمیق است مانند شب سیا  است حفر شد  که از

 که ر مکعب در هر ثانیه در جریان استبا دبی سی مت «کرِتِ»ای خروشان به نام رودخانه

وان تآب آنقدر باالست که هیچ گا  نمی اینکه سرچشمه کند و دیگرهر گودالی را پر می

هزار و  تر به داستانهایاند که بیش. البته نکات دیگری را نیز نوشتهچنان گودالی حفر کرد

                                                      

 .616، ص 1، آذربایجان در مسیر تاریخ ایران، از آغاز تا اسالم، ج9391رئیس نیا، رحیم،  -9

 . 5، ص 99، دائر  المعارف بزرگ اسالمی، ج 9399موسوی بجنوردی، سید کاظم  -1

. 365ص  3، تاریخ االسالم، ج9661. ذهبی، شمس الدین، 396، الروض المعطار ص9196محمد بن عبدالمنعم،  -3

 . 966، ص 7، البدایه و النهایه، ج9669ابن کثیر، 
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واز  است که کلید آن یک ذراع و نیم مانند اینکه قفل بزرگی بر این درماند یک شب می

البلدان نوشته است که  . صاحب معجماصله بیست و پنج ذراعی قرار دارداست و قفل در ف

. در البدایه و 1اع هر لنگه پنجا  ذراع استسد دارای دو لنگه است مانند درب خانه و ارتف

صد ذراع در صد زراع  در، النهایه آمد  که طول قفل آن هفت ذراع بود  و عرض دو لنگه

ه اینکو نیم بود  است و دیگر بود  است و یا اینکه طول قامت یاجوج  و ماجوج یک وجب 

خواهیم استفاد  ای را که می. البته نکته2ای همیشه مشغول نگهبانی از این سد هستندعد 

ین تواند سد ذوالقرنداریال نبود  است و چنین سدی نمینماییم این است که این سفر به 

ای هبا درزیرا ذوالقرنین سد ساخت نه درواز   ی سازگای ندارد.قرآنآیات باشد زیرا با ظاهر 

. البته جناب 3داندای را سد ذوالقرنین نمیز چنانچه ثعالبی نیز چنین دروا .د د  متریچن

 .4حموی بعد از بیان این داستان گوید اطمینان به صحت این داستان ندارم

د که با نکگه داریال را اینگونه توصیف میاما جناب مسعودی در گزارشی واقع بینانه تن     

ما بین مملکت آالن و جبل قبخ بر یک در  بزرگ قلعه و »: است نیز سازگار تواریخ دیگر

پلی هست که قلعه را قلعه الالن گویند ..... و در آنجا مردانی نهاد  که قوم االن را از وصول 

 . 5«به جبل قبخ مانع شوند که جز بر این پل و از زیر قلعه را  ندارد

ی تامل دارد و اصال به نفع نظریه جناب ند که جاکای را بیان مین حزم نکتهجناب اب     

حیوان و بطلمیوس در کتاب جغرافیا از ابوالکالم نیست و آن این است که ارسطو در کتاب 

 . 6دانندد را در اقصی نقاط شمال میگویند و مکان سیاجوج و ماجوج سخن می

                                                      

 . 66ص ، معجم البلدان، 9311حموی، یاقوت،  -9

 . 966، ص 7، البدایه و النهایه، ج9669ابن کثیر،  -1

 . 666به نقل از تاریخ غرر السیر، ص 19، مقدمه، ص9696احمد بن محمد همدان، البلدان،  -3

 . 166، معجم البلدان، ص 9311حموی، یاقوت،  -6

 .166، ص 9، معجم البلدان، ج9311و نیز حموی، یاقوت،  196، ص 1مسعودی، ج  -5

 . 916، ص9، الفصل فی الملل و االهواء و النحل، ج 9397ابن حزم،  -6
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 1سد ذوالقرنین در اقصی نقاط شمال از یکی از جغرافیدانان گمنام اسالمی

 
 2ه.ق( 911در نقشه ابن حوقل)سرزمین یاجوج و ماجوج در اقصی نقاط شمال 

                                                      

 . 96، اطلس تاریخ اسالم، مترجم آذرتا  آذرنو ، ص 9395مونس، حسین،  -9

 . 3همان، ص  -1
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سال بعد از مرگ کور  به دنیا  965اند چرا که ارسطو حدود این دوگزار  خیلی مهم 

 اند و نیز بطلمیوسِدا همانند ابوالکالم در میان داریال نمیآمد  است اما مکان سد ر

. و این میان داریال بی خبر است در و ماجوج یاجوج میالدی( از وجود سد 956جغرافیدان)

ز چشم یت اگرنه با آن اهمال در میان این تنگه سدی نبود  وکه اصاست  نیز دلیلی بر این

 ماند. دانان مخفی نمیجغرافی

 ؟!سد ذوالفرنین در میان ارمینیه و آذربایجان 

 م باشد این است که طبق روایتیاز جمله روایاتی که ممکن است به نفع دیدگا  ابوالکال     

ذربایجان مکان سد را در ارمینیه و آ ،این دوکه به ابن عباس و ضحاک منسوب است 

آنچه از ابن عباس روایت شد  این زاد است. که نزدیک به محل پیشنهادی جناب آ دانندمی

قرار   انوأذربیج أرمینیة در ی که ذوالقرنین در میان آن سد را بنا نهاداست که دو کوه

 .2و از ضحاک نیز همین روایت شد  است. 1دارد

نها باید دانست که این قول تعالو  بر اینکه مکان دقیق این گفته نیز معلوم نیست اما      

یکی از احتماالت است و اقوال دیگری نیز در مسئله وجود دارد و حتی برخی به صراحت 

 اند اما اقوال در مسئله:دیگری را پذیرفتهاند و نظر ول منسوب به ابن عباس را رد کرد ق

 قول ابن عباس و ضحاک که گذشت. -9

                                                      

جامع البیان عن تأویل ، م 9115 - 9695 ،محمد بن جریر، طبری. 113ص  6ج ، معانی القرآن، 9661 ،النحاس -9

 - 9611 ،ثعلبی. 161ص  ،6ج ، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، جالل الدین سیوطی. 19ص  ،96 ج، آی القرآن

 .913ص  ،6ج (تفسیر الثعلبی )الکشف والبیان عن تفسیر القرآن ، م1661

 . 33ص  ،96ج ، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، م 9115 - 9695 ، محمد بن جریر، طبری -1
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دیگران بدین قول اشار   دو کو  در انتهای شمال در مرز ترک که بیضاوی و کاشانی و -1

قول ابن  3محمد بن سلیمان الحلبی الریحاویو 2سعودلو برخی نیز همانند ابی ا1اندکرد 

 اند. قول را پذیرفتهن اند و ایعباس را رد کرد 

 . 4رسدانتهای آن دو کو  به بحر محیط میپشت دریای روم بین دو کو  که  -3

 .5پشت دربند و خزران -6

 .6در جایی از شمال شرق که تعیین آن مشکل است -5

شرق  ای در شمال بر اساس روایت سالم ترجمان که دخویه آن را شهری واقع درمنطقه -6

 .7داندیاستان سن کیانگ م

دربند )باب االبوب( روایتی در حیات القلوب آمد  است که حضرت علی علیه السالم  -7

و عباسقلی آقا باکیخانوف هم سعی در اثبات  8دهدی دربند را به ذوالقرنین نسبت میبنا

 . 9این نظر داشت

  از های به جاماندهنقشتواند خود قولی در مسئله باشد که می چیزهاییاز دیگر      

مکان سد در نقاطی از شمال شرق ایران مشخص است که برخی جغرافیدانان اسالمی 

 شود:چند نمونه اشار  می که به اندکرد 

                                                      

 9119 - 9699، عبد اهلل بن محمد الشیرازی، بیضاوی. 966ص ، 6ج ، زبدة التفاسیر، 9613، اهلل مال فتح، کاشانی -9

 . 111ص  ،3ج  (،أنوار التنزیل وأسرار التأویل )تفسیر البیضاوی ، م

 .166ص  ،5ج  د،تفسیر أبی السعو، أبی السعود -1

 .66ص ، نخبة الآللی شرح بدأ األمالی ،  9365 -م  9196 -   ق9667، محمد بن سلیمان الحلبی الریحاوی -3

، بحار 9663. مجلسی، محمد باقر، 16ص  ،7ج ، التبیان فی تفسیر القرآن، 9661طوسی، محمد ابن الحسن،  -6

 .119ص  ،6ج  االنوار،

 . 391ص  ،6ج ، تفسیر مجمع البیان، م 9115 - 9695، طبرسی -5

 . 569ص ، 3ج ، وجیز فی تفسیر الکتاب العزیزالمحرر ال، م9113 - 9693 ،ابن عطیة األندلسی -6

 .616ص  1، آذربایجان در مسیر تاریخ ایران، از آغاز تا اسالم، ج9369رئیس نیا، رحیم،  -7

 . 699همان، ص  -9

 . 619همان، ص  -1
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 ه.ق(. 311-933)1سد ذوالقرنین در شمال شرق ایران در نقشه محمود کاشغری

 
 2ه ق(113-339ای از شریف ادریسی)مکان یاجوج و ماجوج در شمال شرق ایران در نقشه

                                                      

 . 91، اطلس تاریخ اسالم، مترجم آذرتا  آذرنو ، ص 9395مونس، حسین،  -9

 . 96همان، ص  -1
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 مکان یاجوج و ماجوج در نقشهای از قزوینی)133-131 ه.ق(1

 هام بر سد سازی کورش و پاسخ به آندالیل ابوالکال

بر ساخت این سد به دست کور  خوب است بدانید که تنها دلیل جناب ابوالکالم      

ح دکتر فتی از بزرگان مانند جناب . هرچند برخپهاک گورایی و کاپان گورایی است یواژ 

ه ل بوسیله کور  نشان دهد ببرای اینکه شاهد دیگری بر ساخت سد در شمامجتبایی اهلل 

طبق نظر ایشان کور  برای  جسته است.( استناد ق.م 665)متولد های گزنفوننوشته

 . 2کندزد و را  تهاجم آنان را مسدود میساها جلوی آنان سد میها از شر کلدانیرهایی ارمنی

ت ساند برای بررسی آن باید نخاشار  کرد  ی جدیدی در این بار ایشان به نکتهکه  از آنجا 

بخش تسلیم شدن  . گزنفون درپرداختو سپس به نقد آن نامه را آورد  کور متن کتاب 

از  اىسواران مادى و عد کور  فرداى آن روز تیگران را با زبد  نویسد:کلدانیان چنین می

                                                      

 . 95همان، ص  -9

 . 66، کور  و ذوالقرنین، ص 9316بهرامی، عسکر، -1

www.takbook.com



 نقد و نظر 017

نست، با خود برداشت و سوار ، سرزمین ارمنستان را پیمود تا محل داارامنه که الزم مى

 مناسبى براى ساختمان قلعه و بارو بیابد.

ذرند گها از آن مىکدام کو  است که کلدانى»چون بر سر تپه درآمدند از تیگران سؤال کرد: 

اد. نشان دها را تیگران سلسله کو « پردازند؟و به دزدى و تجاوز به سرزمین ارمنستان مى

جواب داد: « آیا آن نواحى حاال در تحت اشغال و نگهبانى است یا خیر؟»کور  سؤال کرد: 

ر شود خبجاسوسانشان پیوسته مراقب وضع هستند و سرکردگان خود را از آنچه واقع مى»

 «دهند.مى

 کنند؟پس از اطالع چه مى -

کوشد. کور  نگاهى ه دفاع مىپردازند و هریک به سهم خود بها مىبه مدافعه کوهستان -

خوردهاى مداوم  و به اطراف کرد و دید قسمتى از سرزمین ارمنستان به سبب همین زد

بایر و خالى از سکنه افتاد  است. سپس به اردوگا  مراجعت کردند و پس از صرف شام به 

 استراحت پرداختند.

ار هزار سوار و د  هزار روز بعد تیگران به همراهى کلیه سواران خود فرارسید. قریب چه

ها که یاران من، این کو »پیاد  و د  هزار تیرانداز فراهم ساخته بود. ....]کور [گفت: 

ها تعلق دارد و اگر ما آنها را در تصرف خود درآوریم و در قله کنید به کلدانىمشاهد  مى

 رم کرد..... لذا اگآن برج و بارو بسازیم، سرزمین کلد  و ارمنستان را به خوبى نظارت خواهی

ها خبردار شوند، بر این قلل شامخ مسلط شویم و خود را ما بتوانیم قبل از آن که کلدانى

مستقر سازیم، مسلم بدانید با دشمنانى زبون و خوار طرف خواهیم شد.... پس بشتابید و 

 یمىها، از سمت چپ یور  برید. و شما اى ارامنه، ناسلحه به دست بگیرید. شما اى مادى

به خط مستقیم و نیمى از جلو ما به پیش بروید. و شما اى سواران از پى ما بیایید و اگر 

هایى کور  این بگفت و در رأس ستون« کسانى در را  ماندند کمک کنید تا به قله برسند.

 گونه تشکیل شد  بود حرکت کرد.که بدین

ها اطالع یافتند فریاد برآوردند دیدند چون از حرکت ستونها که از دور صحنه را مىکلدانى

 و گرد هم مجتمع شدند....
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 فت:کرد گها وارد معابر کوهستانى شدند، تیگران که در کنار کور  حرکت مىچون ستون

وپنجه نرم کرد؟ ولى ارامنه در برابر دانى که به زودى باید با حریفان دستکور  مى»

ها که به این امر واقف است؛ و پارسى کور  جواب داد« توانند مقاومت کنند.دشمن نمى

اند و دشمن را به سوى که دیدند ارامنه پا به فرار گذارد را تشویق کرد که به محض این

کردند. ناگا  روى مىاند، دمار از روزگار مهاجمین درآورند. ارامنه پیشآنها جلب کرد 

ز برحسب عادت خویش میدان ها غریوى برپا ساخته بر سر ایشان تاختند. ارامنه نیکلدانى

ها به تعاقب آنان برخاستند ولى چون بقیه سپاهیان را رها کرد  پا به فرار گذاشتند. کلدانى

را دیدند که شمشیر به دست منتظرشان ایستاد  و تنى چند از جلودارها را به هالکت 

قرار، دین. بنشینى کردنداند، از پیشروى بازایستادند و عقبرساند  یا دستگیرشان نمود 

ور  که قواى کدیرى نگذشت که ایرانیان به قلل جبال مرتفع دست یافتند. به محض این

دویدند. مستقر شدند، سپاهیان کلدانى را دیدند که پا به فرار گذارد  هر دسته به طرفى مى

با  داد. پس از صرف غذا چون کور ، چون عموم سربازان به ارتفاعات درآمدند، راحت

. اى بنیاد نهدها داراى آب و استعداد کافى است مصمم شد قلعهل ارتباطى کلدانىدید مح

به تیگران امر داد پدر  را خبر کند که به سرعت با آنچه بنّا و نجار و اثاث و لوازم در 

اختیار دارد براى ساختن برج و بارو حرکت کند. قاصد به سوى شا  ارامنه حرکت کرد و 

 ساختمان پرداخت.کور  به تهیه مقدمات 

در این اثنا، چند تن اسیر به حضور  آوردند.... پس کلدانیان را مخاطب ساخته گفت نه 

نیت به این محل براى انهدام این سرزمین آمد  است و نه قصد زورآزمایى دارد بلکه بدین

ت: فها مستقر بسازد. نیز به آنها گآمد  است که وسایل صلح و صفا را بین ارامنه و کلدانى

ها مسلط شوم، شما احتیاجى به صلح و صفا نداشتید، قبل از این که من بر این کوهستان»

چه مایملک شما در محل امن و امان نهفته بود و آنچه ارامنه در دست داشتند به یغما 

کنم، به بردید. اما ببینید اکنون چه وضعى دارید؟ من عموم اسیران را مرخص مىمى

با سایر کلدانیان به مصلحت بپردازید و به ما بگویید که آیا با ما سر  سرزمین خود بروید و

که مایلید در زمر  دوستان و متحدین ما درآیید. اگر سوداى جنگ و ستیز دارید یا این

اید و جنگ در سر دارید بدون اسلحه به سراغ ما نیایید، چه مرتکب جنون محض شد 
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چه در زمر  دوستان ما سالح بیایید، زیرا چنانچه از در صلح درآیید، باید بدون چنان

کلدانیان سخنان « درآیید، مال و جانتان مصون است و من در بهبود کارتان خواهم کوشید.

 کور  را با کف زدن استقبال کردند و با خاطرى شاد به جایگا  خود رفتند.

 اى کارگر و لوازمد وقتى پادشا  ارمنستان پیام کور  را شنید و از پیروزى او آگا  شد، ع

اى »که به حضور  رسید گفت: کار با خود برداشت و به سوى کور  شتافت، همین

ریزد! من هنگامى ها براى خود مىکه از آیند  خبر ندارد چه طرحکور ، انسان ضعیف با آن

که درصدد به دست آوردن آزادى خود بودم بیش از پیش مقید و برد  شدم و وقتى که ما 

پنداشتیم بیش از همیشه خود را در امن سیر و گرفتار شدیم و خود را نابودشد  مىهمگى ا

 طور که منبینیم آنرسانیدند و حاال مىو امان یافتیم. این دشمنان هموار  به ما زیان مى

که آنها را از این کوهستان اند. بدان، اى کور ، که من براى اینآرزو داشتم مغلوب گشته

دم پولى بیش از آنچه که تو از ما خواستى بپردازم، تو قرضى را که از ما برانم حاضر بو

ال اى در قباى و حتى ما تعهدات تاز گرفتى با این کمک و نیکى که به ما کردى پرداخته

هاى تو توانیم آنها را فرامو  کنیم و هرچه کنیم در برابر نیکىهاى تو داریم که نمىنیکى

 «نخواهم بود.هرگز قادر به اداى دین 

چندى نگذشت که عموم کلدانیان به خدمت کور  شتافته تقاضاى صلح کردند. کور  

ایم جز برخوردارى از ها مستقر شد اکنون که ما در کوهستان»این سؤال را مطرح ساخت: 

« ؟خواهیدامنیت، چه آرزوى دیگرى دارید؟ و اگر صلح مزایایى هم داشته باشد، دیگر چه مى

قر علت ف»سپس کور  سؤال کرد: « شویم.بیش از پیش محظوظ مى»گفتند: ها کلدانى

 «شما به جز بایر بودن زمین چیست؟

 هزار دلیل. -

بسیارخوب، آیا حاضرید در مقابل پرداخت حقى اجاز  بگیرید که در سرزمین ارمنستان  -

 به کشت و زرع بپردازید؟

 م و مخل کارمان نخواهند شد.که اطمینان حاصل کنیم که مزاحبلى، مشروط براین -
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تو اى سلطان ارامنه، آیا راضى خواهى شد »گا  کور  رو به پادشا  ارامنه کرد  گفت: آن

شا  پاد« هاى بایرت کشت و کار کنند و در عوض باج معینى در سال بپردازند؟که در زمین

 ارامنه گفت:

پس کور  « خواهد شد. من حاضرم حتى مبالغى بپردازم، چون عایداتم به مراتب افزون»

هاى پربرکتى دارید، آیا اجاز  خواهید داد در شما کوهستان»رو به کلدانیان نمود  گفت: 

 «هاى شما بچرانند؟هایشان را در دامنه کو مقابل ارامنه هم گله

 بلى، چون مبالغى بدون زحمت عایدمان خواهد شد. -

ز این همه مراتع سرسبز و خرم استفاد  آیا شما حاضرید ا»ها گفت: بعد کور  به شا  ارمنى

 «برید؟

 که مخل و مزاحممان نشوند.البته، به شرط آن -

آیا اگر ارتفاعات در دست قدرتى که با شما یار و متحد باشد بماند تا بر اوضاع نظارت و  -

 تسلط داشته باشد، منظورتان تأمین خواهد شد؟

توانیم منه بر ارتفاعات مسلط باشند نه تنها ما نمىاگر ارا»ها گفتند: ارامنه گفتند بلى. کلدانى

 «نظر کنیم.اراضى آنها را کشت و زرع کنیم، بلکه باید از کشت اراضى خود نیز صرف

 طور؟اگر ارتفاعات در دست کسى باشد که یار و متحد شما نیز باشد، چه -

 در این صورت ما هم همرا  و موافقیم. -

اشد، ها بخصوص ارتفاعات مستحکم، در دست کلدانىاعات، بهولى اگر ارتف»ارامنه گفتند: 

نقشه من این است که این ارتفاعات را »کور  جواب داد: « کار ما سامان نخواهد گرفت.

دارى و نظارت خواهم ها سپارم، بلکه خود نگهنه به شما واگذار کنم و نه به دست کلدانى

رد، ما به کمک آن طرفى که مورد تجاوز چه یکى از شما به دیگرى تجاوز ککرد. و چنان

 «واقع شد  است اقدام خواهیم کرد.

وقتى طرفین این سخنان را شنیدند، رأى کور  را پسندید  او را ستایش کردند و هردو 

دار همین است و بس. طرف بر این عقید  شدند که یگانه وسیله براى برقرارى صلح پاى

ین پیمان وفادار بمانند و هریک مخل آزادى دیگرى گا  طرفین قسم یاد کردند که به اآن
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دیگر شوند، برادروار در نشود، و سعى کنند، با عقد و ازدواج میان جوانان خود، خویش یک

سرزمین دیگرى کشت و زرع کنند یا از مراتع همسایه خود استفاد  برند. و اگر یکى از 

 شتابد.طرفین مورد تهاجم و تجاوز قرار گرفت، دیگرى به کمکش 

ترم دار و محاین بود عهدنامه بین دو متخاصم قدیمى که تا امروز بین کلدانیان و ارامنه پاى

است، پس از عقد اتحاد هردو قوم در ساختن قلعه و بارو صمیمانه مساعدت کردند و مصالح 

  .1محل حمل کردندو افزار الزم را به 

ن برج سازی کور  هیچ شباهتی به های گزنفووشتهنگارند  گوید: به فرض درستی ن     

 سد سازی ذوالقرنین ندارد زیرا:

ساخت برج و بارو در گزار  گزنفون پیش از حرکت به غرب و شرق عالم بود  است در  -9

حالیکه سد سازی ذوالقرنین پس از حرکت به غرب و شرق و آخرین کار وی است. و 

 دهد.ن را نشان میور  و ذوالقرنیاین گزار  تعارضی آشکار میان حرکت ک

خواست ساخت بارو به پیشنهاد خود کور  بود و نه مردم پای کو  چنانچه قرآن در  -1

 کند.سد را از طرف مردم بیان می

د نه قوم یاجوج و ماجوج و ها ساخته شای جلوگیری از تاخت و تاز کلدانیبرج و بارو بر -3

 ها هیچ ارتباطی با آن دو قوم نداشتند. کلدانی

ی کور  اصال سدی نساخت بلکه تنها برج و بارویی ساخت آن هم نه در کف در  -6

سال بعد از  995ه گزنفون تنها کوهستانی بلکه در ارتفاعات کوهستان. نکته مهمتر اینک

با آن عظمت و بزرگی قرآنی   به دنیا آمد  ولی با این حال هیچ اطالعی از سد کور

 ندارد.  

د کرد و آنها را شکست داد و شماری را به اسارت درآورد در ها نبریکور  با کلدان -5

 با یاجوج و ماجوج روبرو نشد. اصال حالیکه ذوالقرنین 

 نیست بلکهدر این داستان خبری از مردم پای سد ذوالقرنین با آن مشخصات قرآنی  -6

در امنه است که بدون هیچ مشکلی با کور  هم سخن بودند. تمام داستان دربار  ار

                                                      

 . 96- 96، کور  نامه، ترجمه رضا مشایخی، ص 9396گزنفون،  -9
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الیکه بنا بر نص قرآن کسانی که درخواست سد سازی از ذوالقرنین کردند قادر به ح

 سخن گفتن یا قادر به فهماندن سخن خود به دیگران نبودند. 

ا  شبارو به آن ارتفاعات بروند و پاداها و نجارها برای ساخت برج و کور  دستور داد بنّ -7

در حالیکه کارگران ذوالقرنین همان مردم  ارمنستان نیز آنان را برای این کار روانه کرد

 پای سد بودند و پادشاهی درکار نبود. 

 زای یکصد تاالن جانکور  در این داستان پس از دستگیر کردن پادشا  ارمنستان در ا -9

کند. عنوان قرض از پادشا  درخواست می بخشد و نیز یکصد تاالن دیگر را بهاو را بدو می

از سپاهیان خود چون با همسایگان خود، » نین آورد  است:از قول کور  چ گزنفون

ها، در نبرد هستید نیمى را در اختیار ما بگذار و از تنخوا  به جاى پنجا  تاالن کلدانى

که به سیاکزار خراج بایستى بدهى یکصد تاالن بد ، چه در انجام تعهدات خود قصور 

ه امید خدا به تو مسترد خواهم داشت اى. و اما یکصد تاالن به من قرض بد  که بورزید 

  . 1«سته است در حقت منظور خواهم کردو یا در ازاى این کمک، خدمتى که شای

 این دشمنان» پادشا  ارمنستان پس از اینکه کور  کلدانیان را شکست داد بدو گفت:

طور که من آرزو داشتم مغلوب بینیم آنرسانیدند و حاال مىهموار  به ما زیان مى

که آنها را از این کوهستان برانم حاضر بودم اند. بدان، اى کور ، که من براى اینشتهگ

پولى بیش از آنچه که تو از ما خواستى بپردازم، تو قرضى را که از ما گرفتى با این کمک 

یم هاى تو داراى در قبال نیکىاى و حتى ما تعهدات تاز و نیکى که به ما کردى پرداخته

ه رگز قادر بهاى تو هیم آنها را فرامو  کنیم و هرچه کنیم در برابر نیکىتوانکه نمى

همانطور که می بینید کور  از پادشا  ارامنه مبلغ یکصد تاالن  .2«اداى دین نخواهم بود

را در ازای جان وی گرفت و یکصد تاالن دیگر را به عنوان قرض که پادشا  ارمنستان 

شت. اما ذوالقرنین از آن مردم بیچار  هیچ پولی آن را به پای شکست کلدانیان گذا

 نگرفت نه به عنوان هزینه ساخت سد و نه به عنوان ادای قرض. 

                                                      

 . 79-77همان، ص  -9

 . 91همان، ص  -1
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 کنند و در ارمنستان مشغول کشاورزیها به وساطت کور  صلح میکلدانیان با ارمنی -1

ها فندان خود را در ارتفاعات کلدانیتوانند گوسهمچنین ارامنه نیز میشوند و می

طرف سد بنا بر آیات قرآن قطع  ارتباط دودر داستان ذوالقرنین . در حالیکه بچرانند

 شود.می

 اند؟.کرد های قفقاز زندگی میا در پشت کو کلدانی ه آورد  که کدام نویسند  -96

ناب جمورخ بزرگ  اعتبار دارد؟های گزنفون به چه انداز  اصال گفته و در پایان باید گفت که

نوشته گزنفون داستانی دلکش و : »گویدمی ویهای بازی دربار  نوشتهشاهپور شه

 . 1«شیرین است ولی ارز  تاریخی ندارد

 ؟است داریال آیا کاپان گورایی، دمیر قاپی نام دیگر

یی در زبان ارمنی به معنی برای اثبات تنها دلیل خود گوید کاپان گورا آزادجناب       

درواز  کور   یاکاپان گورایی  را ها سد داریالارمنیسخن ی کور  است. به دیگر درواز 

ه واژ  ترکی دمیر قاپو یعنی درب برای اینکه بگوید این سد آهنی بود  ب . وندخواندمی

اید اما ب .اندنام را ترکان بر سد داریال نهاد شود که این جوید و مدعی میآهنین استناد می

تنگه داریال نبود  است و همچنین به معنی درواز   گفت که نام پهاگ گورایی هیچ گا  نام

 ربندهمان دی شهر چور یعنی شهر دربند است و به معنی درواز  کور  نیز نیست بلکه نام

. چرا که در تواریخ آمد  که انوشیروان در قاپو هم نام ترکی شهر دربند است دمیر . و است

 در منابع اسالمی . ون بزرگی نصب نموددرواز  درب آهنیهنگام بازسازی شهر دربند بر این 

ر ه .باشدترکی آن می نام از عربی ایترجمه نیز این شهر به باب الحدید معروف است که

  .استچند باب الحدیدی دیگر نیز در مرز سمرقند واقع 

بزرگ  ، دائر  المعارفیرانیکا، جهان اسالما همچو مهمیهای با مراجعه به دانشنامه     

است و ارمنی ها به آن  دیگر کتب خواهیم دید که این واژ  از آن شهر دربند اسالمی و

   شود:گفتند که به چند نمونه اشار  میرا ، چورایی و ... می، جُچول ،یوروج پهک، چورا

                                                      

 . 966، کور  بزرگ، ص 9361شاهپورشهبازی، علیرضا،  -9
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های مارکوارت در زبان یونانی با توجه به نوشته :است آمد چنین جهان اسالم در دانشنامه  -

 .1اندگفتهبان ارمنی به آن چول میو در زبه شهر دربند، چور 

ن چور ا( از این رو ناگزیر بنای سد دربند را که ارمنیگوید: )یزد گرد دوم عنایت اهلل رضا - 

 .2غاز کردنامیدند آمی

 آنچه را بر سر سپاهیان و و مدافعان شهر چور «های شا »: نویسدموسی کاتوانسی می -

 . 3دآمد  به دیدگا  خویش مشاهد  کر

در دانشنامه جهان اسالم آمد  است که: ابوالفداء باب الحدید ضبط کرد  و ظاهرا دمور  -

 . 4اهلل مستوفی از آن یاد کرد  است قاپی نام ترکی مغولی آن است که حمد

، خسرو پادشا  خ ارمنیان نوشته اگاتاتگغوس آمد : در سال دیگر در آغاز سالدر تاری -

نک و ویرگ جلو گیری کند و ری سپا  کرد تا از سپاهیان الوارمنستان شروع به جمع آو

. الزم به ذکر است که این نویسند  ارمنی دربند 5های آالن و یوروج پهک را باز کنددرواز 

 نامد.داریال را درواز  آالن می را یوروج پهک و درواز 

 ختلف دربند خزر،در بین اقوام م نویسد:دربار  نامهای متفاوت دربند میجناب رئیس نیا 

 در ارمنی چل یا جرا در ،در یونانی چور ،ی کاسپیدرواز  ،نیدربند یا درواز  البا دربند باکو،

د، قاپلی دربن و باب االبواب، در ترکی دمیر قاپی دمیر باب الحدید)در آهنین( عربی باب،

 .6دمیر قاپی دربند

ند باشدو به معنی در آهنین میقاپی هر  د: باب الحدید و دمیرنویسدر صفحه بعد می وی

و به جهت وجود در آهنین بزرگی در این سد این نام به وجود آمد  است. اما والتر هیتس 

                                                      

باب االبواب، به قلم حسین قرچانلو و  مدخل 67، ص 9، دانشنامه جهان اسالم، ج9375میر سلیم، سید مصطفی،  -9

 ، مدخل دربند به قلم رحیم رئیس نیا. 676، ص 97، ج 9319نیز عادل، حداد، دانشنامه جهان اسالم، 

 . 916، آذربایجان و اران، ص 9366رضا، عنایت اهلل،  -1

 همان.  -3

 ب االبواب، به قلم حسین قرچانلو.   ، مدخل با67، ص 9، دانشنامه جهان اسالم، ج9375میر سلیم، سید مصطفی،  -6

 . 917، ایرانشهر، ترجمه مریم میر احمدی، ص 9373مارکوارت، یوزف،  -5

 .             516، ص1، آذربایجان در مسیر تاریخ ایران، از آغاز تا اسالم، ج9369رئیس نیا، رحیم،  -6
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حل هنین را نصیب این می آیر بودن دربند است که لقب درواز بر آنست که غیر قابل تسخ

 . 1کرد  است

ی چوال ا چارا و درواز آن ر های میانیهای قفقازی سد : نویسند خانم شاهرخی نیز گوید -

 . 2گویند

آید این است که معتبرترین اسناد در زمینه نام دربند ز دانشنامه ایرانیکا بدست میاما آنچه ا

ورایی، های گوناگونی از جمله چور، پهاک چکه نام این شهر را به صورت استاسناد ارمنی 

تان آن را چورول نوز هم مردم داغساند و حتی هکاپان چورایی، درواز  چور و چوالی آورد 

 .3یا چولی گویند

ات ها به این استحکامارمنی» گوید: هارمنیبند نزد انی دربار  نام درمبابایی در دکتر علی -

 پست»گفتند، که در ترکیب پیشین پاهاک به معنای گذرگا  چور می  یا «چورا پهاک»

 .4«نگهبانی است

ین شهر را چور و چورای و ترکان دمیر قاپی یعنی در آهنین  با توجه به اینکه ارمنیان ا     

و باب که معرّب چور است  5می نیز از این شهر به دو نام صولنام نهاد  بودند در منابع اسال

مغول باب االبواب را »مستوفی گوید:  دمیر قاپی است یاد شد  است. برگردانکه  6الحدید

 دصاحب باب الحدید، المعروفه عن»االعشی گوید:قلقشندی در صبح  . 7«دمور قاپی خوانند

                                                      

 . 517همان، ص -9

 ان، مقاله منتشر  بر پایگا  مجازی ایران بوم.شاهرخی، آناهیتا، شش کتیبه فارسی در داغست -1

 . darband، مدخلiranicaیارشاطر، احسان، دایر  المعارف آنالین  -3

های قفقاز در دور  باستان و دالیل اهمیت یافتن گذرگا  الزیکا ، بررسی گذرگا 9311علی بابایی درمنی، علی،   -6

 . 997 در واپسین رقابت های ایران ساسانی و بیزانس، ص

. حموی، یاقوت، 596، البلدان، ص 9696. احمد بن محمد الهمدانی، 139، تاریخ، ص 9696ابن خیاط، خلیفه،  -5

، تاریخ االمم و الملوک، ج 9663. طبری، محمد بن جریر، 635ص  3و نیز  ج 366، ص 9، معجم البلدان، ج 9311

، الکامل 9166.  ابن اثیر، 969، پاورقی، ص 9المم، ج، تجارب ا9371. ابن مسکویه رازی، 516و  نیز ص  593، ص 9

 . 637، ص 9فی التاریخ، ج 

و  159، ص 3. قلقشندی، صبح االعشی فی صناعه االنشاء قلقشندی، ج  536و  533، ص 5ابن خلدون، تاریخ، ج  -6

، 96فی بالوفیات، ج ، الوا9666. الصفدی، 991، ص 6، تاریخ االسالم، ج 9661. ذهبی، شمس الدین، 369، ص 7نیز ج

 . 73ص

 . 996مستوفی، حمداهلل، نزهه القلوب، ص  -7
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اب اند که بنویسندگان اسالمی که تصریح کرد  از دیگر .1«ر قابو و هی باب االبوابمِالترک بتِ

احمد بن یحیی بن فضل اهلل العمری  است: شرح بدین اندها دمیر قاپو خواند االبواب را ترک

 176متوفی ، سیدی علی رئیس ) 2األمصار مسالک األبصار فی ممالکدر  .ق( 761)متوفی 

 4شرفنامهدر  .ق( 161شرف خان بن شمس الدین بدلیسی)متولد ، 3در مرآة الممالک .ق( 

زین العابدین ،  5الرحلة إلى مصر و السودان و الحبشة در  .ق( 9615اولیا چلپی )متوفی ، 

السلطنه )متوفی  محمد حسن اعتمادو  6در بستان السیاحة  .ق( 9153شیروانی)متوفی 

  .7مرآة البلداندر  .ق(  9393

: شهر دربند در کنار دریای نویسددربار  دربند می 95جهانگرد متوفی قرن  نتارینیک     

از  آن را درواسکندر کبیر بنیان گذاشته است  باکو یا دریای خزر قرار دارد و گویند آن را

 11و نیز زنو 10و باربارو 9الویخو در قرن پانزد ز مانند کجهانگردان دیگری نی .8خوانندمی آهنین

را  اند که این شهرهای خود جداگانه آورد در سفرنامه 13و دالواله در قرن شانزد  12و آنجللو

 منابع در این بار  بود. ای از . این تنها پار نندخواهنین میی آدمیر قاپو به معنی درواز 

                                                      

 . 369، ص7قلقشندی، صبح االعشی، ج -9

 .917و نیز ص  995، ص 3 .ق، مسالک األبصار فی ممالک األمصار، ج 9616ابن فضل اهلل عمرى، احمد بن یحیى،  -1

ه خلیج فارس، هند، ماوراءالنهر و ایران، ترجمه محمود  . ، مرآة الممالک، سفرنامه ب 9355سیدى، على رئیس،  - 3

 . 961تفضلى و على گنجه لى، ص

 . 366، ص1 . ، شرفنامه تاریخ مفصل کردستان، ج 9377الدین، الدین بن شمسبدلیسى، شرف -6

 .917، ص9 .ق، الرحلة إلى مصر و السودان و الحبشة، تعریب حسین مجیب مصرى، ج 9617اولیاء چلبى،  -5

 .919شیروانى، زین العابدین بن اسکندر، بستان السیاحة، ص  -6

 .967، ص9 . ، مرآة البلدان، ج 9367اعتماد السلطنه، محمد حسن بن على،  -7

 . 61، سفرنامه، ترجمه قدرت اهلل دشتی، ص 9361کنتارینی، آمبروسیو،  -9

 . 199د رجب نیا، ص ، سفرنامه کالویخو، ترجمه مسعو 9337کالویخو، گنزاله دو ،  -1

 . 965، سفرنامه ونیزیان، ترجمه منوچهر احمدی، ص 9361باربارو، جوزافا  و دیگران ،  -96

 . 166همان، ص -99

 . 363همان، ص  -91

 . 936، سفرنامه پیتر دالواله: قسمت مربوط به ایران، ترجمه شجاع الدین شفا، ص، 9376دالواله، پیتر،  -93

www.takbook.com



 نقد و نظر 017

دعایی جناب ابوالکالم از آن شهر دربند است نه های اهمانطور که دید  شد تمام نام     

( druns alanats«)درونس آالناتس»ها گذرگا  داریال را ارمنیاینکه   گذرگا  داریال و دیگر

 .1است« در آالن»نامیدند که به معنی می

 به نام در آهنین دلیلای نام گذاری درواز م این است که اشکال دیگر گفته جناب ابوالکال

 در سالن تسانگ اند چنانچه هوساختهآهنین  یدر آن مکان سدحتما شود که نمی بر این

قند به نام باب الحدید بنا شد  بود دیدن نمود  و ای که در مرز سمراز درواز  م 611

نویسد آن را و کالویخو می. 2شدفل میوسیله چفت و بست آهنین قگوید: این درواز  بمی

شود نیز سدی آهنین ربند که باب الحدید نامید  میخود د. 3خوانندی آهنین میدرواز 

ه القرنین در میان این تنگتوان پذیرفت که سد ذوبا دقت در مطالب پیشین نمی. نیست

 گیرد.جغرافیایی منطقه این نظر قوت می ساخته شد  باشد و در ادامه با بررسی خصوصیات

 منطقه داریال یجغرافیایط یراش

هزار و هفتصد متر ای تنگ با عمقی بیش از ا  در در ن است که این گذرگنکته اول ای     

ی دو کو  باال آورد آمد  ذوالقرنین سد را تا لبهو همانطور که در قرآن  6قرار گرفته است

ساخته شد  های بزرگ آهنو دیگر اینکه تمام سد از پار  5«الصَّدَفَیْنِ بَیْنَ سَاوَى إِذَا حَتَّى»

های بزرگ آهن است. حال ی لغویین پار ید هم بنا به گفتهو زبر الحد 6«الْحَدِید بَرَزُ آتُونِی»

چقدر و نیز  استفاد  شد؟سوال این است که برای سد به این بزرگی چقدر آهن و مس 

؟ امیدبه طول انجطول  ما و دیگر اینکه ساخت این سد چند  گرفته شد؟نیروی محلی به کار 

 اند؟ی بزرگی چون این ساکتاند از بیان واقعهکور  را روایت کرد  چرا مورخینی که تاریخ

                                                      

های قفقاز در دور  باستان و دالیل اهمیت یافتن گذرگا  الزیکا در ، بررسی گذرگا 9311، علی بابایی درمنی، علی -9

 . 997واپسین رقابت های ایران ساسانی و بیزانس، ص 

 . 676، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی، ترجمه محمود عرفان، ص 9366لسترنج،  -1

 . 196یخو، ترجمه مسعود رجب نیا، ص، سفرنامه کالو 9337کالویخو، گنزاله دو ،  -3

 ، دایر  المعارف فارسی، مدخل داریال. 9399مصاحب، غالمحسین،  -6

 . 16کهف،  -5

 همان.  -6
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چرا هیچکس در مورد نابودی این  ؟ین سد با این همه آهن و مس چه شدشت او سرگذ

 ؟آن مشخصات قرآنی چیزی ننوشته استسد با 

 
 که گفته می شود برج داریال در آن جا بوده است.  ایمنطقه

 وتر مکعب در هر ثانیه مک با دبی سی رِتوجه به عبور رودخانه تِنکته دیگر اینکه با      

امکان ایجاد چنین سدی خیلی مشکل است زیرا الزمه ساخت چنین های فصلی طغیان

ن هم در دو هزار و پانصد سدی انحراف آب رودخانه است که خود بسیار زمان بر است آ

 .سال پیش
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 دو نما از رودخانه ترک  

و آن اینکه عبور آب از  ماندمهمی باقی می یین هم چشم پوشی کنیم نکتهاگر ما از ا 

 تاج سد به ای آن متصور است یا آب با گذر ازسه را  بر .میان سد به چه صورت بود  است

کف سد قرار داشته که آب از آن مسیر خود ادامه می داد  یا اینکه دریچه هایی در میان یا 

ا برسد اما پرسش این است که آخر مناسب به نظر می همان گزینه گذشته است کهمی
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با  یسد چنین آن،وج برای سوراخ کردن و عبور از های مکرر یاجوج و ماجتوجه به تال 

ها قرار د گفته شود موانعی در میان دریچهشای؟ هایی در کف آن چقدر ایمن استیچهدر

ن گفته خوب است اما با توجه به هر چند ای .اند که آدمی قادر به عبور از آن نباشدداد 

و نیز درختان سنگهای بزرگ  ین،رانش زمدر هنگام سیل و  جغرافیایی منطقه شرایط

 آنموجب اختالل در کار به سوی سد سرازیر شد  و ست بسیاری که در مسیر رودخانه ا

ها را الیروبی می کنند. کف سدها و گورابیک بار . هم اکنون نیز هر چند سال شودمی

های ش، هر ساله شاهد رانهای تنگهدیوار  البته نکته مهم این است که به دلیل برفگیر بودنِ

از این تنگه بازدید  9991کوچک و بزرگ هستیم چنانچه جهانگرد بلژیکی که در سال 

ترساند، سرازیر شدن پار  میاما آنچه ما را در این یخبندان وحشتناک »نویسد:می کرد 

جهانگرد دیگری که خرو  . 1«شدندی کوهها جدا میکه گاهی از کمر  های بزرگ بودسنگ

های بهمن و رانش زمین در یکی از قسمتدربار  2رود تِرِک او را به وحشت انداخته است

های اثر صدای رعد قطعات عظیمی از یخ نویسد در هر دور  هفت ساله درتنگه داریال می

 شود وی آن را  رودخانه بسته میود که در نتیجهشازیر در  میرک جدا شد  و سقله کازبِ

 .3گرددآب برمی

رانش کو ، تنگه داریال را مسدود نیز (   9313 سالیعنی در )البته چندی پیش       

 های مجازی، نزدیکشد که به نقل پایگا  سرازیر در  گل و الین سنگ و ها تُمیلیونکرد. 

 ن رسید ورفت و به خطوط لوله گاز آسیب فراوا زیر گل و الیتنگه دو کیلومتر از جاد  

ستند توانطی چند روز  سازیبا کار مداوم دهها ماشین راه چند نفر نیز کشته شدند. در پایان

 .را  را دوبار  باز کنند

                                                      

 . 317، ص 9، سفرنامه قفقاز و ایران، ترجمه علی اصغر سعیدی، ج 9391اورسول، ارنست،   -9

 . 36هدایت، ص  ، مسافرت به ایران، ترجمه محمود9365دوکوتزبوئه، موریس،  -1

گوید شش سال پس از حضور ایشان در تنگه داریال یعنی در سال  36. وی در پاورقی ص 36و 36نگ: همان، ص  -3

، 9371ها بازگو کرد  است نگ: فیودورکورف، بارون، همین اتفاق رخ داد  است. مسافر دیگری نیز همین گزار  9997

 . 37و31یحیان، ص سفرنامه بارون فیودورکورف، ترجمه اسکندر ذب
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آن  فصلیطغیانهای ان تنگه داریال و ک از میرِدر نتیجه با توجه به عبور رودخانه بزرگ تِ

احداث سد در این منطقه ازیر شدن بهمن به داخل تنگه، مسئله سررانش کو  و و همچنین 

 شود. طور حتم موجب نابودی سازندگان آن می ای بهمنتفی است و ساخت چنین ساز 

 
 

 
 از کوههای داریال  نمادو 

  
 1در ارتفاعات داریال  کوهرانش از ی ینما

                                                      

9 - http://agenda.ge/news/14449/ eng / 

www.takbook.com



 011 ناشناخته همچنان ذوالقرنین

 چند تصویر از سیل در تنگه داریال:

 

 

 1داریال ای ارتباطی سیل و نابودی راهه

                                                      

9 -  eng/ 19846/ http://agenda.ge/news 
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 1ماشین های ترابری حادثه برایرانش زمین و 

 

   
 و برگشت آب  «کرِتِ»بسته شدن رودخانه دو نما از 

                                                      

9 - http://agenda.ge/news/14302/ eng  
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 توانمی گذردای که از کنار تنگه میبا کمک مقیاس جاد  .کنید توجهبه آخرین عکس 

ت. جریان افتاد  اس در تنگه به پنجا  متر و شاید بیشترحدس زد که سیل به عرضی حدود 

 تواند جلوی این آب را بگیرد؟ حال پرسش این است که چه سدی می

 ؟در قرآن چیست« اءکَّه دَلَعَجَ»جمله مراد از 

 مِنْ رَحْمَةٌ هذا» :از قول ذوالقرنین چنین آمد  استبعد از ساخت سد  در قرآن کریم     

 . 1«حَقًّا رَبِّی وَعْدُ وَکانَ دَکَّاءَ جَعَلَه رَبِّی وَعْدُ جاءَ فَإِذا رَبِّی

 آن رسد فرا پروردگارم وعد  که هنگامى اما است من پروردگار رحمت از این ترجمه :گفت

  .2است حق پروردگارم وعد  و کوبدمى هم  در را

، عالمه ( مانند کوبیدن، ریگ و شن، دفن و ذلیلکَّدَبا توجه به معانی مختلف ماد  )

اشد ذلیل ببه معنی  کَّاول اینکه دَ سه احتمال را مطرح کرد  است؛ ن آیهطباطبایی برای ای

                                                      

 . 19کهف،  -9

 . 531 ، ص91، تفسیر نمونه، ج9399مکارم، ناصر، و همکاران،  -1
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وم . احتمال دخاصیت بیفتد و ارزشی نداشته باشدکه از اهمیت و و سد ذلیل یعنی سدی 

. و احتمال سوم اشد و سد در میان خاک مدفون باشدبه معنی دفن ب «کَّدَ»که است  این

ر د آمد  باشد. ایشانرت تل خاکی درکو  به صو «کَّدَ»آن است که با توجه به معنی دیگر 

 . 1پسندندپایان احتمال اول را می

  صحیح است؟ سد داریالببینیم کدامیک از این سه احتمال در مورد حال 

اما احتمال اول و دوم منتفی است زیرا بنا به گفته جناب ابوالکالم هنوز بقایای یک دیوار 

معلوم است که این ساز  نه در خاک دفن شد  و نه  آهنی در تنگه داریال وجود دارد پس

ل ا. و اما احتم  و اثری از آن باقی نماند  باشدچنان کوبید  شد  که با زمین یکسان شد

اول اینکه ظاهر این احتمال این است که سد ذوالقرنین  .سوم نیز به دو دلیل منتفی است

در حالیکه دیوار مورد ادعای جناب  همچنان سالم باشد اما از اهمیت و خاصیت افتاد  باشد

ی ادوار ریال در همه. دوم اینکه تنگه داایایش نمودار و خراب شد  استابوالکالم تنها بق

ز این گذرگا  ا 9991ارنست اورسول که در سال  . برای نمونهتاریخی مورد توجه بود  است

د و رسنبه آن می، مرتب ه علت اهمیت سوق الجیشی این جاد ب» :نویسدگذشته است می

در قرن نیز روسیه  .2«کندهای سوییس برابری میترین را جاد  آنقدر خوب است که با به

 . پس هیچ یک از این سه احتمال3، تفلیس را اشغال کردمین تنگههجدهم با استفاد  از ه

ی اینها یعنی دیوار مذکور هماهنگی ندارد و همهکه در مورد سد ذوالقرنین مطرح است با 

  و آن سد در جای دیگری است. یستگذرگا  داریال محل سد ذوالقرنین ن

                                                      

-563، ص93مه سید محمد باقر موسوی همدانی، ج، ترجمه تفسیر المیزان، ترج9393طباطبایی، محمد حسین،  -9

566 . 

 . 313، ص 9، سفرنامه قفقاز و ایران، ترجمه علی اصغر سعیدی، ج9391اورسول، ارنست،  -1

، مدخل باب االن به قلم  عنایت 6، ص 99، دائر  المعارف بزرگ اسالمی، ج 9399موسوی بجنوردی، سید کاظم  -3

 اهلل رضا.  
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 مردم پای سد ذوالقرنینمردم داریال و اوصاف قرآنی  

 :کندکردند این گونه معرفی مید زندگی میقرآن کریم مردمی را که در کنار دو س     

 .1«قَوْلًا یَفْقَهُونَ یَکَادُونَ لَا وْمًاقَ دُونِهِمَا مِنْ وَجَدَ السَّدَّیْنِ بَیْنَ بَلَغَ إِذَا حَتَّى»
 را سخنى هیچ که یافت را دو آن از غیر گروهى آنجا در و رسید، کو  دو میان به تا»

 . 2«فهمیدندنمى

ر زمان دابتدا باید دانست معنای این آیه چیست و سپس دید که آیا مردم ساکن داریال نیز 

 ؟نه اند یاکور  نیز بدان گونه بود 

توان در دو قول یانات گوناگونی دارند که همه آن را میمفسرین در تفسیر این آیه ب     

دانستند و کسی نیز هیچ زبانی را جز زبان خود نمی خالصه نمود. نخست اینکه آن مردم

سانهایی ان یا هر دلیل دیگر و دوم اینکه آنهادانست حال به دلیل غرابت زبان بان آنان را نمیز

 .فاد  از زبان کم بهر  بودندر استساد  و د

مرحوم عالمه طباطبایی توان پذیرفت همان قول دوم است چنانچه ای را که میاما تنها گفته

تن ندانس چرا که. همین باورندنیز بر  )مد ظله العالی(و آیت اهلل مکارم شیرازی ()رحمه اهلل

بان تنها به ز مختلف با اقوامغال زیرای قومی خاص باشد تواند مشخصهزبان قوم دیگر نمی

 . برنددیگر از مترجم یا اشار  بهر  می خود آگاهی دارند و در تفاهم با اقوام و ملل

ه داریال در عصر کور  رسد که آیا مردمی که در نزدیکی تنگحال نوبت به این می     

اد  در استفهای ساد  و از نظر فکری عقب ماند  بودند به طوری که د نیز انسانزیستنمی

 کردند مگر به زحمت ورک نمیاز گفتار در سطح ابتدایی بودند و معنای هیچ گفتاری را د

 . مشقت

گوییم بررسی شرایط حساس این تنگه مانع از پذیر  این قول است زیرا این در جواب می

گذرگا  محل آمد و شد و تهاجم اقوام مختلف در زمانهای مختلف بود  است و پادشاهان 

سد که راند پس بسیار بعید به نظر میشتهنی و گرجی به شدت به این منطقه توجه داارم

                                                      

 .13کهف،  -9
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ک گفتار دیگران نیز ناتوان که در درنطقه بسیار حساس جای دهند اقوامی را در این م

ها یا ها یا آالنها یا آسند یا آلبانیاها بود ا از گرجیدیگر اینکه مردم این منطقه ی .باشند

ی ز زبان بسیار بعید است. یعنی همهکه به هر صورت عدم آگاهی آنان ا هاماتسکاها یا سار

ی این ا ایشان ناتوان بودند چرا که همهاقوام نزدیک ایشان قادر به درک گفتار بودند اما تنه

مال غرب ایران مانند بسیاری از مردم ش اند و حتینهای هم خانواد  بود اقوام غالبا دارای زبا

ها خود را ایرونی و برخی مانند آس .و دیگران اصال آریایی بودند ، سکاهاهاسها، آآالن

ی ایی و سرمتی و آالنی و چند طایفهاقوام سک :دنویسناتل خانلری می دکتر .1نامیدندمی

دیگر در مورد زبان سکاها جای  یا در. 2بیابانگرد آسیای مرکزی نیز باید از نژاد ایرانی شمرد

فاوت ود  اما تسکایی باستان با زبان های مادی و پارسی درست یکسان نب : زباندنویسمی

ای از زبانهای وم شعبهنویسد: زبان این ق. دهخدا در مورد مردم آلبانی می3بسیار نداشته است

 . 5ارسی قدیم استای از زبان ف: زبان آسیان لهجهدنویسیا اینکه می .4آریائیست

د اما کلم باشندور تا دور ایشان اقوامی باشند که قادر به ت توان پذیرفت کهچگونه می     

باشند آنقدر عقب ماند  باشند که قادر به  طوایفیکی از همین  این قوم که به گمان باید

 تکلم نباشند. 

شود  اند و سپس ثابت ابتدا باید ثابت شود که مردم داریال قادر به استفاد  از گفتار نبود

شی لشکرکغیر مستند . نه اینکه با یک احتمال منطقه آمد  استکور  نیز به این  که

آنجا که قادر سپس مردم داریال را مردمی ساد  بشماریم تا  و کور  را به داریال برسانیم

 . به استفاد  از گفتار هم نباشند

                                                      

 ، مقدمه. 9، دربار  زبان آسی، ص9369ابوالقاسمی، محسن، نک:  -9

 . 911، ص9، تاریخ زبان فارسی، ج 9356ناتل خانلری، پرویز،  -1

 . 163، ص 9همان، ج  -3

 . 91، ص 9، لغت نامه، ج 9377دهخدا،  -6

 . 966، ص 9همان، ج -5
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 و هخامنشیان کورش دین  

د  تایید قرآن بو جناب ابوالکالم به دلیل اینکه ذوالقرنین شخصی خداپرست و مورد     

د و کنرا زرتشتی معرفی می کور دو شخصیت  است برای نشان دادن همانندی میان این

 کرد . ت بود هرگز یهود به او توجهی نمیگوید اگر کور  بت پرسمی
نخست اینکه استدالل به تورات  .از دو جهت مخدو  است گفتهنگارند  گوید این      

ا که انبیای بزرگی همانند سلیمان و داوود)علیهما السالم( چنانچه گذشت ارزشی ندارد چر

ن انسانهای پاک شود که ایشات ندارند حال این دلیل بر این میی خوبی در تورانیز وجهه

های تهالل کنیم در نقض گفدبخواهیم استو دیگر اینکه اگر اینگونه  اند؟و درستکاری نبود 

و  نیز کور  را حامی هاو بعل و نبو و دیگر بت وکروحانیون معبد مرد باید گفتابوالکالم 

اند دلیلی ندارد که از پرست بود و از آنجا که آنان بت اندی خدای خود خواند پرستند 

منکر است تعریف و تمجید کنند پس معلوم  خدایانشان راکه خدایی  شخصی خدا پرست

 است کور  نیز بت پرست بود  است.   

ی نقضی بگذریم باید در دو زمینه بحث شود اول اینکه دین و آیین هااگر از پاسخ     

ه ی بودن او چگونو دیگر اینکه سیر  عملی کور  به فرض زرتشت ؟کور  چه بود  است

  شود؟ارزیابی می

ابتدا باید دانست که میان دانشمندان و صاحب نظران اتفاقی بر سر دین هخامنشیان وجود 

از بدیهیات تاریخی است که » اند که:م میر مدرس آورد نتیجه آنچه مرحودر  .ندارد

 . نادرست استکامال  1«اندنها مادها بر دین زرتشت بود هخامنشیان و پیشتر از آ

و  ضد ، سخنان فراوان وکنون دربار  دین هخامنشانتا :سدنویمیدر این بار  یحیی ذکاء  

 ،3بار، کامرون دانند مانندمی برخی ایشان را زرتشتی . 2نقیض گفته و نوشته شد  است

                                                      

 .76، کور  و ذوالقرنین از دیدگا  تاریخ و آیین، ص 9373یر مدرس، سید موسی، م -9

، مقاله رازگشایی از آیین هخامنشیان به قلم یحیی 91، ص 6، نامه ایران، ج9397یزدان پرست، محمد حمید،  -1

 ذکا. 

والیی کامرون را در مخالفان . البته دکتر م116، دین ایران باستان، ترجمه رویا منجم، ص 9395دوشن گیمن، ژان،  -3

 آید. زرتشتی بودن هخامنشیان هم ذکر کرد  است چنانچه به زودی می
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د اند ماننیشان از دوران داریو  زرتشتی شد و برخی معتقدند که ا لومل، زنر، هرتسفلد

ن دانند مانند دوشزرتشت میگرشویچ و برخی ایشان را پیرو دینی تغییر یافته از دین 

انند مانند دین ایشان را دین پیش از زرتشت میمولتن و برخی د ، ماریان موله و1گیمن

 .2، نیبرگ، ویدن گرن وکویپرسن کریستین ،بنونیست

ایان هخامنش زرتشتی بودنِ منکرینهای دکتر چنگیز موالیی که خود نیز از طبق نوشته

است دانشمندانی همچو هارتمان، میّه، کامرون، نیبرگ، موله، دیاکونوف، داندامایف، و 

 .3یشانندکوک از کسانی هستند که منکر زرتشتی بودن اولُ

مجاب کنند   ایبه گونه «بنونیست»و نیبرگ گوید: کریستین سن دربار  دیدگا  بنونیست 

شایار شا  پیرو مکتب زرتشت و قاطع اثبات کرد  که نه مادها و نه ایرانیان عصر داریو  و خ

اهین رد بای در تایی. وی در ادامه گوید: نیبرگ با پذیرا شدن این نظریه دالیل تاز 4اندنبود 

 .5دهدارائه می« بنونیست»

 پرستانبتحمایت از کورش و 

نین ذوالقرو کور   نشان دهند  دوگانگی میان باورهایترین دالیلی که یکی از اصلی     

 عالف. هاستها و آباد سازی بتخانهاحترام وی به بتاهل دینی کور  و مسئله تس باشدمی

ش هایش احترام و پرستهرچند که ظاهر گفته .معرفی کنیمپرست را بتکور   سعی نداریم

تنها چیزی که النهرین است. ی بینهاکمک از بت بزرگ)مردوک( و دیگر بتو درخواست 

                                                      

کیش هخامنشیان، دست کم از آنِ داریو  و به طریق اولی کور ، و جانشینان او تا اردشیر »دوشن گیمن گوید:  -9

 (. 36ترجمه عباس باقری، ص ، اورمزد و اهریمن،9395دوشن گیمن، ژان، «)منشعب از اصالح زردشتی نبود

 . 36-31، آیین مغان، خالصه ای از صفحات 9316رضی، هاشم،  -1

، مقاله دین هخامنشیان، به قلم دکتر چنگیز 665، ص 6، تاریخ جامع ایران، ج9313موسوی بجنوردی، کاظم،  -3

 موالیی. 

 . 31احمد طباطبایی، ص  ، آفرینش زیانکار در روایات ایرانی، ترجمه1535سن، آرتور، کریستین -6

، دین ایرانی بر پایه متنهای معتبر 9377. برای اطالع از دیدگا  بنونیست نگ : بنونیست، امیل، 31همان ص  -5

 به بعد.  91یونانی، ترجمه بهمن سرکاراتی، ص 
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باطی با سیاست مذهبی که سیاست مذهبی کور  هیچ ارت است ما در پی آن هستیم این

 ذوالقرنین ندارد.

در حالیکه رفتار او آنچنان که  .انددم کور  را پیرو راستین زرتشت میجناب ابوالکال     

. چگونه ممکن است کور  با مبانی یگانه پرستی است ی آشکارتعارض مشهور است در

ر ا را دشمارد و آنهپرستان را محترم مین باشد درحالیکه اعتقادات پوچ بتهمان ذوالقرنی

 کند وادر میها را صهگذارد و نیز دستور آباد سازی بت خانپرستش بتان خویش آزاد می

 . 1دانندگرهایشان بازد را به شهربرد  بو دهد که بتهایی را که نبونید )نبونایید(فرمان می

  کور و یهودیان گوید: کور دادن هماهنگی میان باورهای جناب ابوالکالم برای نشان      

ردان شاگزرتشت را از  ،یهودیاندیان اعتقادات نزدیکی داشتند و به همین خاطر بعدها وو یه

انبیاء بنی اسرائیل دانستند و در اخبار مورخین اسالمی مانند طبری اخباری مانند آن نقل 

  شد  است.

اند نقل کرد از علمای یهود آنچه طبری و امثال وی دربار  زرتشت  اما غافل از اینکه     

 ینرشخص کذابی بود که مورد نف زرتشت طبق روایت گروهی از علمای یهود این است که

 .2بنی اسرائیلی قرار گرفت انپیامبریکی از 

                                                      

د  هزار ساله  ، تاریخ9379. و نیز رضایی، عبد العظیم، 56-69، فرمان کور  بزرگ، ص 9391ارفعی، عبدالمجید،  -9

 . 997، ص 9ایران، ج 

 . 396، ص 9، تاریخ االمم و الملوک، ج9131طبری، محمد بن جریر،  -1
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 انتکورش و شادی بت پرس هایکتیبه

 
 

وی  یپرستان آگا  شویم به کتیبهبه شخصیت کور  و خدمات وی به بت برای اینکه     

توسط هرمزد رسام کشف شد به  9971ای که در سال این لوحه استوانه .کنیممراجعه می

ر این جا د .نگام فتح بابل استافته و در بردارند  فرمان کور  در هزبان بابلی نو نگار  ی

ائه ترجمه ار. بنشیندقضاوت به خود تا خوانند  آوریم میهایی از این کتیبه را تنها بخش

برای  نگارند  شد  به دست توانای دکتر عبدالمجید ارفعی انجام گرفته است. هرچند

دکتر ایروینگ از جمله ترجمه  کرد  استجعه مرادیگر نیز به چندین ترجمه اطمینان 

دکتر ترجمه ، 2دکتر حسین بادامچیترجمه  ،دار بخش خاورمیانه موز  بریتانیاموز 9فینکل

ی جناب ارفعی را به خاطر مقبولیت ما ترجمه .6یر لوکوکپیو نیز ترجمه و  3شاهرخ رزمجو

 مانند ترجمه ایشان است. ها نیز هدیگر ترجمه مومی ایشان برگزیدیم هر چند مطالبع

 ()مردوک ای جاودانه آنکه پادشاهیش را خداوند)منم کور ( از تخمه پادشاهی – 11بند 

 دارند.بو دوست میو نَ

                                                      

 ، منشور کور . 9319فینکل، ایروینگ،  -9

 . 96-96، فرمان کور  بزرگ، ص 9311بادامچی، حسین،  -1

 . www.britishmuseum.orgرزمجو، ترجمه فارسی کتیبه کور  ، نسخه پایگا   -3

 . 195-196، کتیبه های هخامنشی ص 9391لوکوک، پی یر ،  -6
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ری خویش اورنگ سروری خویش بنهادم، با شادی و شادمانی در کاخ شهریا – 13بند 

است خود و{ بابل است به خام که د}وستدارمردوک سرور بزرگ، مهر دل گشاد 

 .در گرامیداشت او کوشیدم { )پس( هر روز پیوسته )آشکارا(}خویشتن گردانیدبه

 .از کردارهای من شاد شد و...   -16بند 

وی است و کمبوجیه فرزند زاد  ی )آنگا ( مرا، کور ، پادشاهی که پرستند  _17بند  

 .انم رای من و همگی سپاهیشد 

 ا، کردارهایمان به چشم او زیببه شادمانی، در آشتی تمامو ما با بزرگواری افزونی داد  _19

 .}خداییش{ را ستودیمیجلو  کرد و )ما( واالترین پایه

ی( خدایان باشند  در میانه آنها )که از آن شهرها نبونایید به بابل )و نیز پیکر  _31بند 

مه گردانیدم و )هین بازهای نخستهایشان( به جایبود( را )پس از بازسازی پرستشگا آورد  

 .( بنشاندمتا به جاودان در جای )نخستین شان( ها راآن پیکر 

د را که نبونید )بی بیم( از خشم سرور خدایان کِسومر و اَ( خدایان ی)و نیز پیکر  _33بند 

 .)مردوک( به بابل اندر آورد  بود، به فرمان مردوک، خدای بزرگ، به شادی و خوشی

ی باشد که خدایان -دهایی که دل  آنها شاد گردجای –یشان بنشاندم هادر نیایشگا  -36 بند

 .گردانیدمهای )نخستین شان( بازبه جای

خواهند .....که به بو دیر یازی از بهر من بهر روز در برابر خداوند )= مردوک( و نَ - 35بند 

 وجیهو را پرستند  است و کمب( تمردوک خدای من، گویند که به پادشاهی که )با بیم

 .پسر 

باشند{با روزهایی هایمان تا آن زمان}سهمیه رسان نیایشگا بی گمان با  بهل  _36 بند

 . 1«بی هیچ گسستگی

همین است به نیز اگر این کتیبه واقعا از آن کور  باشد چنانچه مشهور میان مورخین 

زی باد ساو آ هاانند پرستش بت. کارهایی متوان برای آن توجیهی درست کردمیهیچ وجه ن

                                                      

 . 69 – 56، فرمان کور  بزرگ، 9391ارفعی، عبدالمجید،  -9
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زند یی سر نمایزهایی که گفته شد هرگز از بند ، یاری خواستن از ایشان و دیگر چهابتکد 

 .چه برسد به کسی که قرآن در وصف او آیاتی چند دارد

پیدا شد که در زمان  در حران 9956ی دیگری در سال   کتیبهعالو  بر منشور کور     

ین های نبونید چنیبه پس از شرح بیدادگریدر این کت  نوشته شد  است پادشاهی کور

 آمد  است:

  برای ساکنان بابل وضعیت صلح برقرار کرد. او سربازانش را از اِکور دور نگه داشت. کور»

ی بزرگی را با تبر ذبح کرد و گوسفندان آسلوی زیادی را سر برید. بخور بسیاری در او گله

شتر شود. او هموار  م برای خدایان بیهای مرسوتا پیشکشمجمر سوزاند و دستور داد 

افتاد. کردار راست در قلبش گرامی و با چهر  در برابرشان به خاک میپرستید خدایان را می

 بود. 

 . ..او خود .

تصویر خدایان بابل، چه نرینه و چه مادینه، به معابدشان بازگرداند  شدند. او خدایانی را 

 . 1«ان بازگرداندفته بودند به معبدشمسندشان را ترک گ

ه دهد ککند و دستور میها تقدیم میهای زیادی به بتدر این کتیبه نیز کور  قربانی

ها شود که کور  بتدر این کتیبه تصریح میها افزود  شود. بت برایهای مردمی پیشکش

  کرد.پرستید و در برابر آنان سجد  میرا می

مین در سو» ید است که در آن چنین آمد  است:نبونسالنامه  ،های معروفاز دیگر کتیبه     

های سبز در برابر  گسترد  ان(، کور  به بابل وارد شد. ترکهروز ما  آراهسامنا )هفتم آب

شد و دولت صلح بر شهر حاکم شد. کور  بر همه بابل درود فرستاد. اوگباروی حاکم، 

دّارو، خدایان اکد، که نبونید حاکمان دون پایه را منصوب کرد. از ما  کیسلیمو تا ما  آ

وادارشان کرد  بود به بابل بیایند، به شهرهای خویش بازگشتند. در شب یازدهمین روز ما  

آرهسامنا )پانزدهم آبان(، اوگبارو درگذشت. در روز ]...[ از ما  آدارو همسر شا  درگذشت. 

                                                      

، فرمان کور  9391و نیز نک: ارفعی، عبدالمجید،  693 -691، کور  رهایی بخش، ص 9311وکیلی، شروین،  -9

 . 15-13بزرگ، ص 
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فروردین( مراسم اشک  6اسفند تا  11از بیست و هفتمین روز آدارو تا سومین روز نیسانو )

کردند. تا آنکه ردم با موهای پریشان آمد و شد میی مافشانی رسمی در اکد اجرا شد. همه

در روز چهارم )هفتم فروردین( کمبوجیه، به معبد ]...[ رفت. کاهنِ اِپای نو که ]...[ گاو نر 

 .]...[ 

های چرمی را به ا و ترکشهآمدند و به کمک دسته هایی ]...[ بافتند و هنگامی که او نیز 

 تصویر نبو ]...[، 

 .  1«هایی در برابر بل و خدای ماربیتیاساگیل بازگشت. با پیشکش گوسفند نبو از ]...[ به

پس از فتح بابل، به معبد مردوک رفت و خدای بابلیان  کور همانگونه که گفته شد      

« سین»بت مردوک نبود بلکه وی بت ستی و عالقه منحصر به ورا ستایش کرد. اما این ابراز د

خدای ما  را نیز گرامی داشت. چنانچه مورخین گویند نبونید در چند سال پایانی فرمانروایی 

خود تال  فراوانی کرد  بود که از منزلت مردوک بکاهد و به شکو  سین بیفزاید. در حقیقت 

پادشا  جدید به جرم رفت و مردوک در گرفته بود که توقع میرقابتی میان پیروان سین 

  بدون توجه کور کارهای نبونید و طرفداری از مردوک، اهمیت سین را نادید  بگیرد. اما

]وقتی خدا=مردوک؟[ عنایت ای نوشت: ها پس از ورود به حران در کتیبهبه این در گیری

فرمود ]و مرا[ برگزید]تا به کشور بابل[ و مردم آن ]حکومت کنم[، سین، ما  آسمان و 

جهان زیرین، با نشانه عنایت]ستارگی[ خود، چهارگوشه جهان را به من عنایت فرمود و من 

 . 2«خدایان را به مکانهای مقدس آنها بازگردانیدم

ا به پادشا  بود  که اقتدار شاهانه ر رخدای بزرگ او»در سند دیگری از شهر اور نیز گوید: 

 . 3«پارسی اهدا کرد  است

                                                      

 . 96-96ان کور  بزرگ، صص ، فرم9391و نیز ارفعی،  676همان، ص -9

، بخش 633، تاریخ ایران دور  هخامنشی، دفتر دوم از جلد دوم، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ص 9397گرشویچ، ایلیا،  -1

-666بخش، ص  رهایی کور  ،9311مدراک بابلی دربار  حکومت هخامنشیان به قلم آ.ل. اوپنهایم. و نیز وکیلی، 

667 . 

 . 667بخش، ص  ییرها کور  ،9311وکیلی،  -3
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ها کور  در این کتیبه. وجود دارد کوسطری مربوط به معابد اورکتیبه چهار آجر با دو 

 . 1دست به ساخت و ساز زد  است «اِئانا» آخرین پادشاهی است که در

همه کشورهای  نشان؛ خدایان بزرگکور  شا  جهان، شا  ا»چنین است: متن کتیبه اور 

 .2«]جهان[ را به من عنایت فرمودند و من زندگی را در زمین آرام کردم

من »چنین نوشته شد  است:  آنبر دو آجر دیگر نیز در معابد شهر اور کشف شد  است که 

: که UVB NO31می افزاید: شا  همه کشورها( که ساختم ) UVB NO31کور  هستم )

 . 3دوست دارم( ازگیال و ازیدا را پسر کمبوجیه، شا  نیرومند

تعددی دربار  ساختمان معبد اوروک در واقع، اسناد و مدارک م» :پی یر بریان نیز گوید

کور ، پادشا  سرزمین ها، دوستدار،اِساهیل و اسیدا، پسر کبوجیه، » را دارند: کور امضای 

 . 4«اکز دیگر نیز به همین ترتیب استدر مر« پادشا  مقتدر، من

 ر این کتیبهمشهور است. د« منشور صنعتگران»سندی دیگر در دست داریم که به       

کار کنند و سوگند « اِآنا»شوند که تنها در کارگا  بازسازی معبد ران متعهد میکاصنعت

کار به است و در صورتیکه صنعت« شا  بابلبو و اعلیحضرت کور ، عل، نَبَ»ایشان به نامِ 

دایان و پادشا  مجازات خواهد از سوی خ»وعد  خود عمل نکند مقصر شناخته شد  و 

 . 5«شد

دهد در دور  ، اسنادی بابلی است که نشان میامه کار معابد مشرکینشاهد دیگر در اد     

فرمانروایی کور  و کمبوجیه معابد ابابر  در سیپر و معبد ائانا در اوروک به دستور ادارات 

                                                      

، تاریخ ایران دور  هخامنشی، دفتر دوم از جلد دوم، ترجمه 9397گرشویچ، ایلیا، دربار  ساخت و ساز معابد نک:  -9

 ، بخش کور  بزرگ به قلم ماکس مالوان.176مرتضی ثاقب فر، ص 

نیز داندامایف، محمد .ا.، ، بخش مدراک بابلی دربار  حکومت هخامنشیان به قلم آ.ل. اوپنهایم. و 636همان، ص  -1

 .993، ایرانیان در بابل هخامنشی، ترجمه محمود جعفری دهقی، ص 9319

، بخش 636، تاریخ ایران دور  هخامنشی، دفتر دوم از جلد دوم، ترجمه مرتضی ثاقب فر،ص 9397گرشویچ، ایلیا،  -3

 مدراک بابلی دربار  حکومت هخامنشیان به قلم آ.ل. اوپنهایم. 

و نیز نک: داندامایف، محمد 919، ص 9، تاریخ امپراتوری هخامنشیان، ترجمه مهدی سمسار ج9391پی یر ، ،بریان -6

 . 993، ایرانیان در بابل هخامنشی، ترجمه محمود جعفری دهقی، ص 9319.ا.، 

 . 997همان، ص  -5
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های سلطنتی در نزدیکی سیپر و کارگران خود را برای احداث پردیسدولتی موظف بودند 

 .   1اوروک اعزام کنند

این متون ساخته و پرداخته کاهنان معابد باشد ی همهبه فرض که یان باید گفت در پا     

 پرستان است. و آزادی بت هخامنشیانباز هم شاهد بر سیاست تساهل دینی 

ورخین یونانی نیز زیاد به چشم های مایان متعدد از سوی کور  در نوشتهپرستش خد     

 :شودد  میخورد که از میان آنها به چند نمونه بسنمی

کور  فرمان داد به درگا  خداى بزرگ و خدایان دیگر قربانى نمایند و از آنان طلب » -9

 . 2«یارى نمود

از شما مسئلت »کور  چون این سخنان بشنید رو به درگا  خدایان آورد و گفت: » -1

 کنم تفضل فرمایید تا من بتوانم در برابر این همه محبت و احترام، به کمک اعمالمى

 3«شایسته خود، موفق و پیروز شوم.

کور  به قصرى که براى او تهیه کرد  بودند عزیمت نمود نخستین عملش قربانى به » -3

دار  اند و سپس به اکرانى بود که خدایان به وى و یارانش ارزانى داشتههاى بىشکرانه نعمت

 .4«امور پرداخت

عبد قربانى شوند بیرون آمدند. دنبال چهار گاو بزرگ و بسیار زیبا که بایستى در م» -6

در پارس رسم است که قربانى  -حیوانات موبدان که باید آنها را قربانى کنند خارج شدند

متعاقب موبدان اسبانى که باید به افتخار آفتاب قربانى  -باید به دست موبدان انجام گیرد

ید پشت سر آن ارابه سفشوند و سپس ارابه سفیدرنگ پر از گل و ریاحین به قصد معبد، و 

تاب، و باالخر  ارابه سومى که اسبان آن با دیگرى پر از گل به افتخار خورشید جهان

                                                      

 . 31، صقی، ایرانیان در بابل هخامنشی، ترجمه محمود جعفری ده9319داندامایف، محمد .ا.،  -9

 . 99، کور  نامه، ترجمه رضا مشایخی، ص 9396گزنفون،  -1

 . 931ص همان،  -3

 . 191-199ص همان،  -6
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هاى ارغوانى پوشید  شد  بود، و متعاقب آن موبدان که هریک مجمر آتش مصرى به پارچه

 .1دست داشتند خارج شدند

دند و به شکرانه باالخر  پس از طى مسافت طوالنى به محوطه بزرگ معبد رسی» -5

 هاى بزرگ که نصیبشان شد  بود، به درگا  خدایان و به افتخار خورشید تابانپیروزى

 2«هاى متعدد تقدیم داشتند.قربانى

کور  پس از مراجعت از هفتمین مسافرت خویش بنابر رسم و آیین پارسیان » -6

 . 3«پرداخت هاى متعدد در را  خدایان ایثار نمود و به ستایش و نیایشقربانى

نیاز و ایثار قربانى به درگا  خدایان پرداخت و چون طالع خویش  و گا  کور  به رازآن» -7

 .4«را در فتح و پیروزى یافت امر داد سپا  حرکت کند

رسم آنها :»گوید ها از قدیم تا روزگار خود  میودوت نیز دربار  آداب پرستش پارسهر

 به زوس هائىکنند و در آنجا قربانىوهستان صعود میترین نقاط کچنین است که به مرتفع

اند اهداء میکنند. آنها براى خورشید و خداوندى که نام او را بر کائنات و افالک اطالق کرد 

قربانى میکنند. اینها تنها خدایانى هستند که  ما  و زمین و آتش و آب و باد نیز هدایائى

 .5«اندکرد دیم براى آنها قربانى میها از قپارس

 ش داوم سیاست تساهل دینی پس از کورت

  از سوی دیگر پادشاهان هخامنشی باید تداوم سیر  کور گو دربار وگفتپیش از      

 پرسید به چه دلیل باید در این بار  نیز به ارائه شواهد پرداخت؟

ا آوردن الم باز جهتی ابوالک پاسخ این است که به دو دلیل نیازمند اثبات این سیر  هستیم

کند و از این طریق گوید چون بین او و از داریو  وی را زرتشتی معرفی میهایی متن

                                                      

 . 163همان، ص  -9

 . 166همان، ص  -1

 . 166همان، ص  -3

 . 999همان، ص  -6

 . 196-195، ص 9، ترجمه هادی هدایتی ج9391هرودوت، -5
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  نیز زرتشتی بود  ک دهه وجود دارد پس به ناچار کورزمانی کمتر از ی کور  فاصله

و به دیگر سخن گوید از آنجا که داریو  بر همان باور گذشتگان بود  است پس است. 

 ن دینی بود  که داریو  بر آن بود  است.کور  نیز بر هما

از جهت دیگر چنانچه گذشت برخی از دانشمندان همانند شبلی نعمان و پروفسور طاهر 

ما با نشان دادن شواهدی  د که داریو  همان ذوالقرنین است.رضوی بر این باور بودن

 خته است وبه ستایش بتان و خدایان باطل پردا کور خواهیم دید که داریو  نیز همچو 

 او نیز گزینه مناسبی برای انطباق با ذوالقرنین نیست. 

 ها و بتکمبوجیه 

انچه گذشت در چند جا به همرا  کور  یاد شد  است از جمله در ننام کمبوجیه چ     

پ.م. پسر  کمبوجیه  537  در نوروز و همچنین در سالنامه نبونید. کورکتیبه کور  

د. کمبوجیه در مراسمی، که طبق سنن بابلی ترتیب داد  شد  را به عنوان شا  بابل برگزی

بو در شرق بابل رفت و در آنجا مراسم بود، شرکت کرد. او به جای رفتن به سیپار، به معبد نَ

  . 1حضور در اساگیل به انجام رساند مقدماتی را برای

 وی سپس در معبد مردوک حاضر شد و لباس مخصوص بابلیان را پوشید و دست بت

 ،های بابلی از این دورانبسیاری از لوحهمردوک را در دست گرفت و شا  رسمی بابل شد. بر 

. 2ثبت شد  است« و کمبوجیه شا  بابلها  ، شا  سرزمینسال اول کور»ورت ها به صتاریخ

 . 3ل و پسر  از دیگر اقدامات وی بودتقدیم قربانی به بت بِ

سنن مصری را پاس داشت و به خدایان ادای  ،عنهوی پس از فتح مصر نیز همانند فرا     

هرودوت و امثال او  یها. بر خالف برخی گزار 4و مراسم ایشان را سرپرستی کرداحترام 

                                                      

 . 366، کور  رهایی بخش، ص 9311وکیلی،  -9

 . 367همان ص  -1
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معابد عصر کمبوجیه  شواهد باستان شناختی نشان از این دارد که هیچ گونه تخریبی در

  . 1شوددید  نمی

وهی از دانشمندان برخوردار شد. یکی از این کمبوجیه پس از ورود به مصر از پشتیبانی گر

ار داساالری، پزشکی ناماست که عالو  بر دری« رِسنِه-هور-وِجا»دانشمندان شخصیتی به نام 

ی خدای رع را برای  یعنی زاد« مسوتی رَع». کمبوجیه به پیشنهاد وی نام 2بود  است

شود ینگهداری م موز  واتیکانمتر در به بلندای هفتاد سانتی. تندیسی از وی 3خویش برگزید

پادشاهان هخامنشی با  سیاستای به خط هیروگلیف دارد که گویای که بر خود نوشته

انه، های بیگشا  بزرگ تمام سرزمین»خود گوید: خدایان مصری است. وجاهورسنه در کتیبه 

 ..آورد... کمبوجیه، به مصر آمد و تمام بیگانگان را از تمام کشورهای بیگانه همرا  با خود

اعلیحضرت )کمبوجیه( مرا به مقام پزشک دربار خویش برکشید و باعث شد تا من در مقام 

ی رع( ا  مِسوتی رع )زاد ندیم و کارگزار کاخ با او همرا  شوم، و فرمان دادم تا نامِ درباری

 . 4«ا  مصر باال و پایین تدوین کنمرا به عنوان ش

از عظمت و شکو  خدایان مصری و لزوم پاسداشت  در ادامه وجاهورسنه برای کمبوجیه

کند که همانند سابق به بیگانگان گوید. وی از کمبوجیه درخواست مییم «نِئیت»معبد 

 . 5شودکه با پاسخ گرم پادشا  روبرو می داد  نشود« نِئیت»اجاز  ورود به معبد 

به ایزدان سائیس و « واکِف»اعلی حضرت فرمان داد تا درآمد استان » پس از این گوید:

نئیت بزرگ داد  شود، که مادر خداست. اعلی حضرت فرمان داد که تمام جشنها و همه 

هایشان هم چنان که سابق بر این بود  دوبار  برقرار شود. اعلی حضرت چنین دارئی

                                                      

، 9399، هلن سانیسیسی وردنبورخ، آملی کورت، ترجمه ثاقب فر، 1ونیز نک: تاریخ هخامنشی، ج  791همان، ص  -9

 های بابل به دست خشایارشا. نهمقاله، تخریب بت خا

 به بعد بخوانید.  966، داریو  دادگر، ص 9316شرح کارهای وی را در وکیلی، شروین،  -1

 . 969همان ص  -3

 . 966و963نک: همان، ص  -6

 . 966نک: همان، ص  -5
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فرمانهایی داد چون من او را از عظمت سائیس آگا  کردم، همان جایی که همه خدایان 

 . 1«خود را در آن جا نهادند جاودان اورنگ

شا  مصر باال و پایین، کمبوجیه به سائیس آمد. اعلیحضرت شخصا به معبد » سپس گوید:

نئیت آمد. مانند تمام پادشاهان پیشین او در برابر علیا حضرت )نئیت( بر پا ایستاد. مانند 

 نئیت، ماد  چیزهای خوب برای تمام پادشاهان خوب پیشین قربانی بزرگی گزارد از تمام

خدا؛ و برای تمام خدایان بزرگ سائیس. اعلیحضرت چنین کرد، چون من او را از عظمت 

 . 2«دار کردم که مادرِ خودِ رع استعلیا حضرت خبر

اعلیحضرت تمام کارهای سودمند را در معبد نئیت به انجام رساند. او » وی در ادامه گوید:

یی را برای سرور جاودانگی معبد نئیت نذرهامانند همه شاهان پیش از خود در اندرونیِ 

 . 3«گزارد

وجود دارد که در زمان  4در سراپیوم ممفیس« آپیس» سنگ مزارکتیبه دیگری بر روی  

دفن شد  است. در این کتیبه کمبوجیه در لباسی مصری  516پادشاهی کمبوجیه به سال 

 6 ]سال[» چنین است: شود. متن کتیبهزانو بر زمین گذاشته است دید  میدر حالیکه 

ب ضرت شا  مصر علیا و سفلی]...[ صاح؟ به دوران اعلیح96سومین ما  فصل شِمو روز 

صلح و آرامش به سوی مغرب زیبا و او را در جاودان، خدای مرحوم حمل شد در ] زندگی

اخته سگورستان به استراحت گذاشتند[ در ]جای او[ که جایی است که اعلیحضرت برای او 

د از آن که برای او انجام دادند[ تمام] تشریفات و مراسم را[ در تاالر مومیایی است ]بع

  . 5«ق همان شد که اعلیحضرت گفته بودگری]...[ همه چیز مطاب

                                                      

 . 965-966همان، ص  -9

 .  965همان، ص  -1

، 9399به بعد و نیز بروسیوس،  61ن، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ص ، هخامنشیا9371همان، و نیز نک: کورت، آملی،  -3

 . 75-73شاهنشاهی هخامنشی، ترجمه هاید  مشایخ، صص

 .77، شاهنشاهی هخامنشی، ص 9399بروسیوس،ماریا،  -6

، هخامنشیان، 9371و نیز نک: کورت، آملی،  957، ص 9، تاریخ امپراتوری هخامنشیان، ج9391بریان، پی یر، -5

 . 59مرتضی ثاقب فر، ص ترجمه 
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وروس، ه» ای این چنین نقش بسته است:سنگی گاو آپیس نیز کتیبهبر روی تابوت      

رع، پسر رع، کمبوجیه، -، مسوتیی دو سرزمین، شا  مصر علیا و مصر سفلیپیوند دهند 

اوزیریس، تابوت سنگی بزرگی -زندگی جاودان یابد: به عنوان یادبودی برای پدر  آپیس

رع، پسر رع، -ی شا  مصر علیا و مصر سفلی، مسوتیاز سنگ گرانیت ساخت، اهدا شد 

  مصر دوام، قدرت، تندرستی، خوشی به او داد  شد ، تا جاودان شا کمبوجیه، که عمر دراز،

بینید در این متن کمبوجیه پسر رع خدای خورشید . چنانچه می1«علیا و مصر سفلی بماند

 معرفی شد  است.

پادشا  مصر علیا و سفلی، کمبوجیه، » در کتیبه دیگری بر یک مهر چنین آمد :

محبوب]الهه[ اوآجت، پادشا  ]شهر[ ایمت، بزرگ، چشم خورشید، ملکه آسمان، ملکه 

  . 2«دگی داد  شد  است، چون به آفتاباو زن خدایان، که به

یه از دوران کمبوج سی نوشته شد  کهوربر پشت سندی پاپی سندی به زبان دموتیک     

دهد سهمیه الوار و هیزمی که وی دستور میاست. جای ماند   دربار  امور مالی معابد بر

یان که در این مداد  نشود شود به طور مستقیم به آنها طبق سنت به معابد خدایان داد  می

به ن چارپایاسه معبد ممفیس، معبد وِنخِم و معبد پراپیس استثنا شد  است. پیشکشی 

 دهد که سهمدامه می یابد و کمبوجیه دستور میذکور نیز همانند سه معبد دیگر امعابد م

 رنها برای سه معبد مذکواین معابد همانند گذشته پرداخت شود. اما پیشکشی ماکیان ت

این . 3پرور  دهند یابد و روحانیون دیگر معابد باید برای پیشکشی خدایان، غازادامه می

سند بهترین شاهد بر این است که هنوز معابد به کار خود مشغول بودند و تنها کمبوجیه 

ار  مدرکی درب به قول داندامایف در نتیجهکرد. را با حساب و کتاب پرداخت میسهمیه آنان 

 . 4هبی وجود نداردو کمبوجیه دربار  مسائل مذر کور  تفاوت رفتا

                                                      

 .77، شاهنشاهی هخامنشی، ص 9399بروسیوس، ماریا،  -9
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 1«خدایان دیگری که هستند»و  داریوش

ای که در مقام خود را حفظ کردند. در کتیبهپس از کمبوجیه همچنان خدایان بابلی      

دایان نزد خ« اَسَه پَشین»پیش از میالد در بابل نوشته شد  است شخصی به نام  596سال 

« اِگیبی»ه تجارت خانه گردد شخص خاصی را بمچنین داریو  متعهد میو نبو و ه بل

  . 2تحویل دهد

وجاهورسنه پزشک خصوصی کمبوجیه از داریو  همین سیاست را در مصر ادامه داد.      

 -)داریو ( به اوزیریس سوی داریو  در مقام خود ابقاء شد وی در کتیبه خودگوید: شا 

هزاران نان و آبجو، گوشت و پرند  و بسیاری از چیزهای  ها را پیشکش کرد:هِماگ این

زد ن -رئیس پزشکان، وجاهورسنه -یِ )روحِ( مردی«کا»خوب و پاکیز  دیگر را، برای آن که 

  او را به مصر . وی در پایان کتیبه گوید که داریو3«دایان استان سائیس سرافراز گرددخ

 . 4انجام برساندکارها عمرانی را به ای از برگرداند تا پار 

ون در موز  ملی ایران که اکندر شو  بدست آمد  9171ای از داریو  در سال مجسمه     

شا   ،داریو  ،اند. در این مجسمهین مجسمه را از مصر به شو  آورد شود انگهداری می

ای به خط هیروگلیف است که بخشی از مجسمه کتیبه ی  شد  است و بر پایهمصر خواند

ن است: شا  مصر علیا و مصر سفلی، فرمانروای دو سرزمین، داریو ، همیشه جاوید، آن چنی

ها، )پسرِ( پدر خدا، ی( سرزمیننروای بلند مرتبه )همهشا  بزرگ، شا  شاهان، فرما

ویشتاسپه، هخامنشی، که در مقام شا  مصر علیا و مصر سفلی نشسته، بر جایی نشسته که 

 . 5، مانند رع، اولین خدا تا جاودانراندمان میآن جا هوروس بر زندگان فر در

                                                      

 برگرفته از نام کتاب ووتر هنکلمن)به منابع رجوع شود(.  -9

 . 51، ایرانیان در بابل هخامنشی، ترجمه محمود جعفری دهقی، ص 9319داندامایف، محمد .ا.،  -1

 . 961ریو  دادگر، ص ، دا9316وکیلی، شروین،  -3

، تاریخ امپراتوری هخامنشیان، ترجمه مهدی سمسار، 9391و نیز نک: بریان، پی یر ، 967-966نک: همان ص  -6

 . 196، ص 9ج

، هخامنشیان، 9371و نیز کورت، آملی،  936، شاهنشاهی هخامنشی، ترجمه هاید  مشایخ، ص 9399بروسیوس،  -5
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دهد دستور می 599در سال پس از مرگ گاو آپیس  همانند کمبوجیه داریو  نیز     

تابوت عظیمی از سنگ یکپارچه و ارزشمندی برگزار و  آنمراسم تدفین باشکوهی برای 

ع و مراسم تشیی ای است که شرحبر روی سنگ مزار گاو آپیس کتیبهبرایش ساخته شود. 

ند رع خدای دفن گاو مقدس است. در این کتیبه خواسته شد  که زندگی داریو  همان

 .1خورشید جاودان باشد

از زمان کمبوجیه تا خشایارشا در  وجود دارد. وی« اتی یَ وهی»ام هایی به نکتیبه     

داریو  درود ی خود اینگونه به هااو در کتیبهوادی حمامات مشغول به کار بود  است. 

« را»خدای خوب، شهریار دو سرزمین، داریو ، برخوردار از عمری چون » فرستدمی

 2«، که در کوپتوس است«مین کبیر»محبوب 

های باروی تخت گر سیاست مذهبی داریو  است کتیبهاز جمله اسنادی که نمایان     

داد رسی برگرداند  تعاز میان کتیبه هایی که استاد عبدالمجید ارفعی به فا. جمشید است

پنج کتیبه است که در آن به پرداخت سهمیه معابد اشار  شد  است. خدایانی همچو 

 که هیچ ارتباطی با آیین زرتشتی ندارند. « دَئوسَمِ»و « لَنِ»، «هومبان»

 سند نخست در سال هجدهم نگاشته شد  است:

 مرّیش شراب، فراهم شد  هپیرتپی، 91» 

 نَبوکَدَ، نامش 

 ار کنند )مراسم( لَن، )در( دوتش)=دودج(،برگز

 . 3«)آیین( لَن دریافت کرد  (dausam)برای زوهر

مرّیش شراب به شخصی پرداخت شد  که باید  1کتیبه دوم مربوط به سال بیستم است که 

 . 4به کار برد« هومبَن»برای خداوند آن را

                                                      

 . 931-936، شاهنشاهی هخامنشی، ترحمه هاید  مشایخ، ص 9399نک: بروسیوس،  -9

 . 9661، ص 9، تاریخ امپراتوری هخامنشیان، ترجمه مهدی سمسار، ج9391بریان، پی یر،  -1

 . pf-the 3، کتیبه 961، گل نبشته های باروی تخت جمشید، ص 9397ارفعی، عبدالمجید،  -3
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را شخصی روحانی  ( غلهBAR) 91در کتیبه سوم در سال بیست و دوم نوشته شد  که 

 . 1دریافت کرد  است« دَئوسَمِ»زرگ برای برگزاری مراسم خدای ب

در کتیبه چهارم که متعلق به ما  هشتم از سال بیست و سوم است نیز شخصی به نام 

 .2کندا برای فدیه لَنِ  دریافت می( آرد رBAR) 6« یَشدَ»

و دو مراسم « مَریرَ » خداوند و اما در کتیبه پنجم، شش مرّیش شراب برای دو مراسم لن 

 . 3پرداخت شد  است« اومبَکَ»به نام به شخصی روحانی « میشَّبَکَ»خداوند 

 شراب را در اختیار کاهنی کند که چند مرّیشای را معرفی میبریان نیز کتیبه پی یر     

 یش برایست. بخشی برای اهورا مزدا، دو مرّاند که به مصرف خدایان رسید  اگذاشته

یک  و« رناکرا»یش برای رودخانه ، یک مرّ«هوپوتیش»یش برای رودخانه هومبان، یک مرّ

 . 4«شوشانو »یش برای رودخانه مرّ

اما آنچه در جلد چهاردهم تاریخ هخامنشی آمد  است هر گونه شک راجع به سیاست      

  ه به گزاردارد. ووتر هنکلمن در بیش از هفتصد صفحمیاز میان بر را مذهبی هخامنشیان

ای از این متون پردازد. فصل آخر کتاب که چکید های دوران داریو  هخامنشی مییبهکت

ها خدای بزرگ و کوچک نام برد  شد  است. ز د است بسیار خواندنی است. در این اسناد ا

ت دایان خود پیشکش دریافمغان و دیگر روحانیون پیوسته از دربار سلطنتی برای مراسم خ

پادشاهی  13مربوط به سالشود. این سند یک سند اشار  میبرای نمونه به  .5دکردنمی

شراب حواله شد  از « کوارت» 56« رَکو »به نام  شخصیداریو  است در این سند 

 . 6و هومبان دریافت می کند« دداَ»ان را برای مراسم خدای« هشینا»

                                                      

 . 9966، کتیبه شمار ، 999همان، ص  -9

 . 3916، کتیبه شمار  919همان، ص  -1

 . 9166، کتیبه شمار ، 169همان ص  -3

 . 591، ص 9، تاریخ امپراتوری هخامنشیان، ترجمه مهدی سمسار، ج9391بریان، پی یر،  -6

دیگری که هستند(، ترجمه مرتضی ثاقب فر،  )خدایان 96، تاریخ هخامنشی، ج9311نک: هنکلمن، ووتر ف. م.،  -5

 .791-656ص 

 . PF 0351، کتیبه شمار ، 665همان، ص  -6
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ن کند که در آاد زیادی اشار  مینشی نیز به اسنداندامایف در کتاب ایرانیان در بابل هخام

 .1د همچنان به فعالیت خویش مشغولندمعاب

 کاملی گوید:ها در جمع بندی کتیبه شمار زیادی از این هاید ماری کخ پس از بررسی      

یعنی در  1و9های در حوز  «الن»بینید که نذری نی میهای دیوابا بررسی یک یک حوز 

 شود.ت که مرتبا ادا میها نذری اسمنطقه تخت جمشید و شیراز، تن

، واقع در جنوب شرقی تخت جمشید هم، این نذر بسیار معمول 3ی دیوانی شمار  در حوز  

ی نذری برای خدایان عیالمی و بابلی نیز جیر « الن»است. در این سه حوز  عالو  بر 

 پرداخت شد  است.

ست. این حوز  معمول ا «الن»تخت جمشید نیز نذری در جنوب غربی  ،6در حوز  شمار   

 «الن»که از آن به دستمان رسید ، از نظر اقتصادی بسیار پر اهمیت است و عالو  بر نذری 

د نیز انایرانی و به ندرت خدایان عیالمی برای خدایان گوناگون دیگری که بیشتر خدایان

ر کوچک و ستایش خدایان دیگر بسیاتوان گفت که محدود  شود. با این همه مینذر می

 بود  است. « الن»ها اعتبار سایر خدایان بسیار کمتر از است که در این حوز شکار آ

ت جمشید قرار دارد. نذری ، که در شمال غربی تخ5در حوز  بخش شرقی دیوانی شمار  

م تعداد خدایان شویاست. هر چه از تخت جمشید دور می تر از بخش غربی آنالن بیش

عیالم دیگر الن ی مرزی یابد، تا آنجا که در منطقه، افزایش میشوددیگری که مطرح می

یه انی بزرگ ساالنه، که تکهای نذر و قربافتد. با اینکه در این محل جشنبه کلی از قلم می

به  به ندرتگرفتند ی بین خدایانی که نذری میهای شرقی داشت، معمول بود، ولبر سنت

 خوریم. نام اهورا مزدا بر می

پارس، یعنی در منطقه عیالمی، فقط در دو آبادی، در مرز عیالم و  6ی دیوانی در حوز اما 

 . 2«خوریمبر می« الن»به نام 

                                                      

، 11، 19، 79، 69، ایرانیان در بابل هخامنشی، ترجمه محمود جعفری دهقی، صص 9319داندامایف، محمد .ا.،  -9

 و ... .  13

 .316-315ص  ، از زبان داریو ، مترجم پرویز رجبی،9396هاید ماری کخ،  -1
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 ها دیوپرستو  خشایارشا

اوت است. تفاوت از آن جا پرستان اندکی متفح رابطه این پادشا  هخامنشی و بتشر     

امه کنند، پادشاهی خودکارشا ارائه میریخ یونانی از خشایشود که تصویری که تواناشی می

بینی است. وی برای رسیدن درفتار غرور و خوست که از حریم خود تجاوز کرد  و گو تندخو

انی دریا تا قرب مقدسات مثلن به کند از تازیانه زدکاری دریغ نمی هایش از هیچبه خواسته

و بت مردوک را در آتش بود معابدشان را نا ،مردم بابل کردن انسانها. وی در هنگام شور ِ

 . 1ذوب کرد

 اما باید نکاتی را یادآور شد:     

دارد های داریو  نی بیش از کتیبههای خشایارشا چیزبر خالف تصور رایج کتیبهنخست  

و تکرار همان باورهاست. دکتر وکیلی نیز بر این است که تصویری که اسناد هخامنشی از 

 . 2ن تصویر داریو  استدهد درست هماخشایارشا بدست می

 های خود گوید:شا در کتیبهخشایار

 اهور  مزدا خدای بزرگ است »

 که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، 

 که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید

 .3«که خشایارشا را شا  کرد

ها به گر کتیبهدیبه دستور داریو  هخامنشی عینا همین جمالت در کتیبه نقش رجب و 

 . 4یادگار ماند  است

                                                      

 .917، داریو  دادگر، ص 9316نک: وکیلی، شروین،  -9

 . 915نک: همان، ص  -1

و نیز بند نخست  Xpb، کتیبه 302، کتیبه های هخامنشی، ترجمه نازیال خلخالی، ص 9391پی یر لوکوک،  -3

 .XPd, XPf,XPh,XV XPc,کتیبه های

 . DSe, DSf, DSt, DSab,DZcست کتیبه های ،  و نیز بند نخ9، بند DNa، کتیبه169نک: همان، ص  -6
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 نهااین سخن است: همه ای از دیگر سخنانی که خشایارشا پس از شرح کارهای خود گوید

 .2های داریو  نیز این گفته آمد  است. در کتیبه1را به خواست اهورا مزدا کردم

 شود این سخنمیدیگر غیر از اهورا مزدا تکرار از دیگر سخنانی که در آن باور به خدایانی 

. این گفته نیز در چندین کتیبه از داریو  به جا 3«هور  مزدا مرا بپاید، با خدایانا» است:

 . 4ترین آنها کتیبه بیستون استهورماند  است که مش

و اما مهمترین سندی که شاید گمان شود خشایارشا مخالف سیاست مذهبی نیاکان      

 خود بود  است:

 ، یکی از آنها بود در میان این مردمان»

 کردندکه پیش از این دیوان را ستایش می

 آنگا  به خواست اهور  مزدا، 

 : کد  را خراب کردم و ممنوع کردمدیو

 «که دیوان ستایش نشوند»

 شدند، نجا، پیش از این، دیوان ستایش میدر آ

 . 5ردم، در زمان مقرر و بنا به آیینمن اهور  مزدا را ستایش ک

وی  شدند. به فرمانگوید که در آن دیوان ستایش میاین کتیبه از معبدی می خشایارشا در

اند که از ظاهر این متن بر ته. برخی گفنوع گشتکد  خراب و ستایش دیوان نیز ممدیو

یش قبول آید که این پادشا  دیگر ستایش دیوان و خدایان پنداری را در قلمرو خومی

 کند.و با آن مبارز  می نداشته

داریو  هخامنشی در کتیبه بیستون در شرح کارهای خود در دومین و سومین سال      

را به  «گوبروو »شور  کردند که وی « اَثَمَیتَه»فرمانروایی گوید که مردم عیالم به رهبری 

                                                      

 . 3، بند XPb، کتیبه 363 همان، ص -9

 . 5، بند DNa، کتیبه 166همان، ص  -1

 . XV، و  XPdهایکتیبه 6و نیز بند  6، بند  XPc، کتیبه366همان، ص  -3

 . 1بند DPgو  6ند ب DSe، 3بند   DPf،3بند  DPdهای ، و نیز کتیبه61، بند DB، کتیبه161نک: همان، ص  -6

 . 5، بند XPh، کتیبه 396همان، ص  -5
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هبرشان را روانه دربار داریو  گوبروو  پس از درهم کوبیدن شورشیان، ر جنگشان فرستاد.

 کند:و  عیالمیان را اینگونه معرفی میکشد. داریوی را می کند و پادشا  نیزمی

 این عیالمیان از خائنان بودند»

 پرستیدند؛ یو اهور  مزدا را نم

 پرستیدم؛من اهور  مزدا را می

. وی همین 1«رفتار کردم، چنانکه مرا کام بودبه خواست اهور  مزدا، من با آنان چنین 

 . 2آوردسکائیان در تعریف ایشان می ور جمالت را نیز پس از بیان عواقب ش

خود به  ، کمبوجیه و داریو  پیروان خدایان در معابدکور چنانچه گذشت در زمان      

شد و ی دولتی صرف ساخت و ساز معابد میهاپرداختند و حتی بودجهستایش آنان می

انی نی به روحقربامبلغی خوراک ماهانه نیز به حساب خدایان برای برگزاری مراسمات فدیه و 

 در میان این مردمان،» در این کتیبه گوید: شد. پس اینکه خشایارشاآن معابد پرداخت می

ی و چگونه باید تفسیر شود؟« کردندکه پیش از این دیوان را ستایش مییکی از آنها بود 

در  .3آورندمان اویند و برایش خراج میبرد که تحت فرپیش از این از سی قوم نام می

یدند. پرستاقوام خدایانی از بت و ... را می  بیشتر این ش از این در حکومت پدرکه پیحالی

اگر منظور خشایارشا از دیو، بت و مانند آن باشد با مستندات موجود هماهنگی ندارد. به 

 . 4اندکتیبه تردید کرد این در تاریخی بودن آملی کورت همانند همین خاطر برخی 

بنابر ترجمه ارائه شد  تنها یکی از این اقوام از پرستش خدای خود ممنوع  نکته دیگر اینکه

 دربار  دیگر اقوام در میان نیست.شد اما سخنی 

بر خالف آنچه گا  از این متن فهمید  شد ، خشایارشا در این کتیبه » دکتر وکیلی نیز گوید:

 سم دینی به مناسکبه ممنوع ساختن پرستش دیوها یا ایزدان دیگر و منحصر ساختن مرا

                                                      

 . 71، کتیبه بیستون، بند 156همان، ص  -9

 . 75، بند 155همان، ص  -1

 . 3بند  XPh، کتیبه، 361همان، ص  -3

، مقاله تخریب 996، ص1، تاریخ هخامنشی، ترجمه ثاقب فر، ج 9399نک: سانیسیسی وردنبورخ، آملی کورت،  -6

 ابل به دست خشایارشا به قلم آملی کورت و سوزان شروین وایت.بتخانه ب
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تون های متاخر نوشتار بیستن، در واقع، بر مبنای الگوی بخشکند. این مار  نمیزرتشتی اش

ور  و غلبه بر مخالفانی اشار  پرداخته شد  است. او درست مانند پدر  به فرونشاندن ش

 کند که با دستاویزی دینی جنبش خود را آغاز کرد  بودند، یا دست کم خشایارشا بامی

 . 1«دینی بر ایشان چیر  شدشان به بد متهم ساختن

گیل ابیشتر نویسنگان معاصر با توجه به گزارشهای یونانیان، بتکد  مورد نظر را معبد اس     

هد که دشواهد تاریخی نشان می» دگا  گوید:دانند. دکتر وکیلی در رد این دیشهر بابل می

شور   ،مان به قدرت رسیدن داریو  بزرگهای یاد شد  نادرست هستند و جز در زگزار 

ستان شناختی پردامنه با پیامدهای ویرانگر در این شهر رخ نداد  است. همچنین مدارک با

دهند که معبد اساگیل در سراسر دوران هخامنشی فعال بود  و بت با قوت تمام نشان می

و گزار  یونانیان مردوک در آنجا باقی بود  و پرستش این ایزد رواجی تمام داشته است 

 . 2«بدست خشایارشا نادرست بود  است دربار  ویرانی این معبد

سوء تفاهمی که همیشه دربار  اقدام خشایارشا در بابل وجود داشته » آملی کورت نیز گوید:

 است باید در اینجا روشن شود؛ او نه معابد بابل را ویران کرد و نه تندیس آیینی

ای که در کتاب تاریخ . این دانشمند طی مقاله3کرد مردوک]خدای بابل[ را جابجا

داند. وی دوت میومورخین را بندی از کتاب هرهخامنشیان آمد  است منشا سوء تفاهم 

گوید اشار  هرودوت به انتقال بتی از معبد اساگیل مربوط به بت مردوک نبود  است بلکه 

تری قرار داشته است. هرودوت تکد  وجود داشته که دومی در سطح پاییندر آن معبد دو ب

اما کلدانیان گویند بت دیگری  .ها را به چشم دید  استگزار  خود گوید یکی از بتکه در 

ان داد. همانطور که از متن بر در اینجا وجود داشته که خشایارشا آن را را از جایش تک

 . 4ک نبود  استد  که آن هم بت مردوها را جابجا کرتنها یکی از آن بت شاآید خشایارمی

                                                      

 . 917، داریو  دادگر، ص 9316وکیلی، شروین،  -9

 . 911همان، ص  -1

 . 69، هخامنشیان، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ص 9371کورت، آملی،  -3

، مقاله 911-961،ص 1ج  ، تاریخ هخامنشی، ترجمه ثاقب فر،9399نک: سانیسیسی وردنبورخ، هلن، آملی کورت،  -6

،ایرانیان 9391تخریب بتخانه بابل به دست خشایارشا به قلم آملی کورت و سوزان شروین وایت. و نیز بروسیوس، 

 . 11باستان، ترجمه مانی صالحی، ص 
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بریان دربار   یرگری را از معبد خارج کرد  است؟ پیحال آیا واقعا خشایارشا مجسمه دی     

این امر ممکن است لیکن خود هرودوت نیز نتوانسته است با اطمینان »این احتمال گوید: 

چنین مطلبی بگوید. باید متذکر بود که هرودوت اطالعات خود را در این خصوص متجاوز 

 . 1«ان همان محراب به دست آورد  استاز نمایندگ ،از یک نسل بعد

کند که مدارکی وجود دارد که ثابت می شا در مصر باید گفتاست خشایاریو اما دربار  س     

داد  است. در سندی مصری مربوط به سال یکم )؟( مچنان معابد به کار خود ادامه ه

 . 2گاو آپیس اشار  شد  استمادر یک  سلطنت خشایارشا به مراسم تدفین

ه جا ف بهایی به خط هیروگلیکتیبه« کوپتوس»والی « تی یَ وَهیا»از شخصی به نام      

ارباب دو کشور ، پسر رآ، »به عنوان  675ها از خشایارشا در سال ماند  است. در این کتیبه

 . 3یاد شد  است« د  بمانادصاحب دیهیم، که جاودان زن

در وادی حمامات به جای ماند  نیز هایی کتیبه« اری نوِرَتَه»و برادر   «یاتی یَ وه»از 

 اند:است که این چنین به خدایان مصری توسل جسته

 ]خویش[ است مین کبیر، که بر جایگا  استراحت» 

 شاشهریار دو کشور، خشایار 96سال 

 .4«سی اَتی یَ وَهی و اَریَ یوَرتهپار sarisانجام شد بوسیله سَریس 

مردونیوس در دوران حکومت » ماریا بروسیوس گوید:ار  بازسازی معابد آتنی نیز درب

ویران شد  بود، بازسازی  نت آتخشایارشا پیشنهاد کرد تا معابد آتنی که در جریان غار

 .  5«شود

حکومت  ییر بریان پس از بحثی مفصل دربار  سیاست خشایارشا در کشورهای تابعهپی     

خشایارشا در عملیات خود علیه یا در کنار اقوام » و مصر و یونان گوید:  هخامنشی مثل بابل

                                                      

 . 9965، ص 1، تاریخ امپراتوری هخامنشیان، ترجمه مهدی سمسار، ج9391بریان، پی یر ، -9

  .9961، ص 1همان، ج -1

 . 9956، ص 1نک: همان، ج -3

 . 9666، ص 9همان، ج -6

 .11و نیز ص  56، ایرانیان باستان، ترجمه مانی صالحی، ص 9391بروسیوس، ماریا،  -5

www.takbook.com



 نقد و نظر 070

او نیز مثل آنها از  تفاوت با پیشینیان خود نکرد  است؛تحت فرمان خویش، کاری م

ن محلی تقدیم قربانی کرد  و کارشناسان مذهبی محلی بهر  گرفته، به درگا  خدایا

ی سر به عصیان برداشته بودند ویران کرد  های شهرهایی را که علیه نظم امپراتورمعبد

هایی که اتخاذ شد  )یا به او نسبت یماست نه در بابل، نه در مصر و نه در یونان، تصم

ای از مخاصمت و دشمنی اساسی یا برگشت ناپذیر نسبت به ارباب اند( کمترین نشانهداد 

 . 1«دهد، نشان نمیاندرمان او بود انواع و خدایانی که مورد پرستش اقوام تحت ف

یان از ای که یونانرسیم که بر خالف چهر به مطالب گفته شد  بدین نتیجه میبا توجه      

اند وی همانند پیشینیان خویش خدایان اقوام تابعه و کارکنان معابد خشایارشا ترسیم کرد 

ان شورشی بیدندر هم کوای از مواقع برای موجه جلو  دادن هر چند در پار  .را محترم شمرد

 کند. آنان را به دیو پرستی متهم می

یابد تا اینکه نوبت به اردشیر دینی هخامنشیان همچنان ادامه می سیاست تساهل     

 ررسد. دو متن به خط هیروگلیف برجای ماند  که نشانگر سیاست مذهبی اردشیر دمی

پسر ایزیس، سال هوروس( بزرگ ») است:آمد  ها چنین یکی از کتیبهمصر است. در 

ردشیر که چون رع عمر ا فرمانروای دو سرزمین و سال هفدهمشانزدهم از خدای نیک، 

 .   2جاودان یابد

 دین زرتشت در زمان هخامنشیان

تر گفته شد دربار  دین حکومتی هخامنشیان اتفاق نظری وجود همانگونه که پیش     

ای در جناح مخالف قرار دارند. نکته گردانند و برخی دی. برخی ایشان را زرتشتی میندارد

را که نگارند  قصد دارد در این بخش بیان کند این است که ابتدا باید روشن شود که نوع 

نگر  زرتشتیان در عصر هخامنشی چگونه بود  است و سپس به مذهب هخامنشیان 

 پرداخته شود. 

                                                      

 . 9956-9955، ص 1، تاریخ امپراتوری هخامنشیان، ترجمه مهدی سمسار، ج9391بریان، پی یر،  -9

 . 961ترجمه هاید  مشایخ، ص ، شاهنشاهی هخامنشی، 9399بروسیوس، ماریا،  -1
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ف وجود نداشته باشد. بر شاید دربار  تاریخ زندگی هیچ فردی همانند زرتشت اختال     

اساس منابع موجود میان نزدیکترین تاریخ تا دورترین تاریخ پیشنهادی برای زرتشت بیش 

سال . بر اساس سنت زرتشتی وی در حدود سیصد 1هزار سال اختالف وجود دارد هشتاز 

بُندهش زندگی وی را در کرد  است. نویسند  از حمله اسکندر مقدونی زندگی می پیش

. البته 3داندصد پیش از حمله اسکندر مقدونی میو نویسند  ارداویراف نامه سی 1592حدود 

ان ارز  و اعتباری ندارد و زم دانشمندانبسیاری از نزد  ناگفته نماند که امروز  تاریخ سنتی

 دانند.ا در حوالی هزار پیش از میالد میزندگی وی ر

پیش از  9666ذیریم که زرتشت در حوالی بپ برخی از اوستا پژوهاناگر بنا به گفته      

میالد دعوت خویش را آغاز کرد و زمانی نزدیک چهار سد  طی شد تا دوبار  باورهای پیش 

از زرتشت وارد دین زرتشتی شود شاید گفت و گو دربار  دین زرتشت در عصر هخامنشی 

 قدری آسانتر شود.  

 ایزدانی. ان پرستش خدایان متعدد بودایرانیازجمله باورهای پیش از زرتشت در میان      

 ندشدمی پرستید  زرتشت از پیش که...  و بهرام یما ، خورشید، ستار  ناهید،مهر،  مانند

انیت روح. گرفتند قرار پرستش و ستایش مورد صراحت به و شد  زرتشتی دین وارد دوبار 

 مچوه را ایزدان شستای که داشتند خاطر پیش از زرتشت تعلق ایزدان به زرتشتی آنقدر

 تایشس شایستگی در را ایزدان ایننیز  مزدا اهورا خود که گفتند و دانستهمزدا  اهورا ستایش

 ای»  گوید «رشتَتِ» ستار  دربار  «یشت تیر» درمزدا  اهورا. است آفرید  خود همچو

 با ربراب....  ستایش برازندگی در ستایش، شایستگی در را تشتر ستار  من زرتشت؛ سپیتمان

 فراخ مهر من که هنگام بدان» :گوید مهر دربار  یا. 4«بیافریدم -مزدایم اهور  که– خود

                                                      

 ، پیشگفتار. 99، زند وهومن یسن، ص 9395هدایت، صادق،  -9

 . 956، بندهش، ص 9315نک: بهار، مهرداد،  -1

 .9، فرگرد 11، ارداویرافنامه، ص 9319نک: عفیفی،  -3

 و 5 بند ،96 کرد  یشت، ، تیر361 و 369 ص ،9، اوستا کهنترین سرودهای ایرانیان، ج9319دوستخوا ، جلیل،  -6

 . 53و 51 بند
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 که -خود اب برابر نیایش، برازندگی و ستایش شایستگی در را او بخشیدم، هستی را چراگا 

 .1بیافریدم -مزدایم اهور 

ی ایزدان ان و همهدر برخی موارد ستایش این عناصر همانند ستایش اهورا و امشاسپند     

کسی که خورشید جاودانه رایومند تیز » خوانیم:ینوی است. در خورشید یشت چنین میم

اسب را بستاید، پایداری در برابر تاریکی را، پایداری در برابر تیرگی دیو آفرید  را، پایداری 

ستاید، روان ان را میستاید، امشاسپندرا، چنین کسی اهورا مزدا را  می در برابر مَرِشَونَ

کند. ]آری همان کسی[ یزدان مینوی و جهانی را خشنود میستاید، و همه اخویش را می

 . 2«ستایدانه رایومند تیز اسب را میکه خورشید جاود

در مقابل کوچک شمردن هر یک از این ایزدان ناخشنودی اهورا مزدا را در پی دارد      

را مزدا را خشنود نسازد نه سایر امشاسپندان اهو»انچه در مهر یشت چنین آمد  است: چن

ی دشتهای فراخ را کسی که مزدا را حقیر بشمرد سایر امشاسپندان را را نه آن مهر دارند 

حقیر )بشمرد( آن مهر دارند  دشتهای فراخ را حقیر بشمرد دات را )قانون را( و رشن را و 

  . 3«ند  جهان را حقیر)بشمرد(ارشتاد فزایند  جهان و بال

 ایشگرست را مزدا اهورا که رفتند پیش آنجا تا و نشدند دلخو  نیز انداز  این به موبدان      

 نافزو .یابیممی «اندروا» ستایشگر را مزدا اهورا یشت رام در چنانچه .کردند معرفی ایزدان

 تیر در یا. 4دارد ارزانی کامیابی اهریمن برابر در را او که خواهدمی او از هورا مزدا این بر

. 5ستایممی نام به نماز در را فرّهمند رایومند تشتر خود، -مزدا اهور -من: آمد  چنین یشت

 آبان در یا. 6«بستود گرزمان در را او مزدا اهور  که آن» :است آمد  چنین یشت مهر در

[ رود] هکران در ایرانویج در -مزدا اهور -آفریدگار بستود را( اناهیتا)او: خوانیممی چنین یشت

 گفتار و اندیشه با «منثر » و خرد زبان با برسم، با شیر، به آمیختهِ هوم با نیک ی«دایتیا»

                                                      

 . 9 بند ،9 کرد  یشت، ، مهر353 ص ،9همان، ج -9

 . 6، خورشید یشت، بند 316همان، ص  -1

 . 931، بند 31، مهر یشت، کرد  611همان، ص  -3

 . 6 و3 و1 بند یشت، ، رام661-669همان، ص  -6

 . 15 ، بند6یشت، کرد  ،تیر 335همان، ص  -5

 . 913 بند ،39 کرد  یشت، رمه 393 ص همان، -6
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! نیک ای! اناهیتا اردویسور ای :شد خواستار وی از و...  رسا سخن با و زور با ،[نیک]کردار و

 آن رب را -اشون زرتشت- «پورشسب» پسر من که دار ارزانی کامیابی این مرا! تواناترین ای

 که – اناهیتا اردیسور. کند رفتار دینی و گوید سخن دینی بیندیشد، دینی همار  که دارم

 یکامیاب را او -کند کامروا را آورند  پیشکش آیین به و کنند  نیاز زور خواستار همیشه

 .1بخشید

ار کای از باورهای دیانت زرتشتی در اوستای جدید است حال اگر نتایج این تنها گوشه     

دانشمندان اوستا پژو  را بپذیریم و اوستای جدید را متعلق به چند سد  بعد از زرتشت 

بدانیم در نتیجه با نوعی از دیانت زرتشتی روبرو هستیم که از جهت توحید در عبادت 

یی که روح توحید را جریحه دار هاپر است از نمونهمشکل اساسی دارد و اوستای جدید 

های داریو  و خشایارشا مرتب آنان از ن جهت است که در کتیبهاید به همیکند. شمی

وضعیت دربار  اردشیر دوم فرق  کنند. البتهدا و خدایان دیگر درخواست کمک میاهورا مز

برد. صراحت از آنان نام می به« خدایان دیگر»از  نکند چرا که او به جای کمک خواستمی

 برای نمونه گوید:

 اناهیتا و میتر ،  به خواست اهور  مزدا،»

 من این آپادانا را ساختم؛ 

 . 2«اهور  مزدا، اناهیتا و میتر  مرا از تمام بدیها بپایند

  اهور»ای گوید:یابد و اردشیر سوم نیز در کتیبهت پس از اردشیر دوم نیز تداوم میاین سن

 . 3«مزدا و ایزد میتر  مرا بپایند

ند با آن دین توحیدی زرتشت هم باش حال به فرض که پادشاهان هخامنشی زرتشتی

  هیچ ارتباطی با معارف اصیل دارند و به دیگر سخن باورهای کورها فاصله فرسنگ

 زرتشتی ندارد. 

                                                      

 . 91-99-97 بند پنجم، کرد  یشت، ، آبان369 همان، ص -9

و نیز کتیبه  1، بند  A2Ha، کتیبه313، کتیبه های هخامنشی، ترجمه نازیال خلخالی، ص 9391لوکوک، پی یر،  -1

A2Sa  3و 1بنى  ،A2SD  3بند . 

 . 6د ، بنA2Pa، کتیبه336همان، ص  -3
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ماند که مانع از  این است که به طور قطع ما باز هم اشکالی در این میان میو ا     

گر هخامنشیان پیرو آیین اهخامنشیان را پیرو آیین زرتشتی بدانیم. و آن این است که 

اند مدارای ایشان با ادیان باطل بسیار شک برانگیز است. چرا که دیانت اوستای جدید بود 

شناسد و بت پرستان را هیچ رو جز خویش را به رسمیت نمی زرتشتی در اوستای جدید به

 .دانداهریمنی میکاری و هرگونه یاری رساندن به ایشان را ن و دیو پرست یاوران اهریم

 اند؟قدر اهل تسامح و تساهل مذهبی بود  پس چگونه است که پادشاهان هخامنشی این

د: کیش گوی ر  دین هخامنشیان در نتیجهدکتر چنگیز موالیی پس از بحثی مفصل دربا     

صیل های ازردشتی، بویژ  با تعالیم و آموز با آیین  هخامنشی در اصول کلی خود از یک سو

ا در تعارض بود  و از سوی دیگر تا حد زیادی با بقایای آیین کهن هند و گاهانی، آشکار

یان ایزدان و خدایان متعدد و نیروهای طبیعت . در کیش هخامنشاروپایی منطبق بود  است

ای برخوردار بود  است. با ت ویژ شدند و برگزار کردن مراسم قربانی از اهمیپرستش می

ها در نجد ایران و آشنایی آنان با مراسم و باورهای دینی سیجود این، به هنگام استقرار پارو

ای بر آن کیش دم میانرودان، رسوم و عقاید تاز مردمان بومی و اقوام همسایه، بویژ  مر

 .1«افزود  شد

 پرستیزرتشت در ستیز با بت و بت

رام تذیر  دین و آزادی و احی اختیار در په برخی که فرقی میان مسئلهشگفت اینک     

ت های منتسب به زرتشیچ اطالعی از کتاب اوستا و سرود پرستی قائل نیستند و هبه بت

 است نای تراما نکته عجیب .پندارند  را بر آمد  از تعالیم زرتشت میندارند این رفتار کور

. کنندیم معرفی زرتشتی را وی ،کتیبه کور  آگاهی از وجود با زرتشتی موبدان از برخی که

 هب دور ، این در بشر حقوق و انسانی ارزشهای به گذاشتن ارج اوج: گویدمی نیکنام موبد

                                                      

 ، مدخل دین هخامنشیان، به قلم، چنگیز موالیی. 611، ص 6دی، تاریخ جامع ایران، جموسوی بجنور -9
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 داشته بهر  زرتشت هایآموز  از گمانبی او. است شد  داد  نسبت هخامنشی کور 

 . 9است
 بشر قوقح بشر مدون تاریخ در بار نخستین برای گاتاها: گوید نیز خورشیدیاناردشیر  موبد

 . 1است نمود  پیاد  را اصل این بزرگ کور  راستی به و کرد شپیشک جهانیان به را

 بشر حقوق از اگر هاخانه بت کردن آباد و آنها ها، و پرستشبازگردانی بت: گوید نگارند      

 این به خود زرتشت ؟ چرا  استکرد قیام چه برای زرتشت پس است انسانی هایارز  و

  ردک نکوهش را آنها گاتاها در چرا و نکرد؟ ستایش را هابت و نگذاشت احترام انسانی ارز 

 ؟است

 و ور ک آید که رفتارهای منسوب به کور  این نتیجه بدست میدر متن کتیبه با دقت 

ندارند. و تال  برای زرتشتی نشان دادن این سلسله، در  یکدیگر به شباهتی هیچ زرتشت

 باشد.  شکو  ایشان میحقیقت سوء استفاد  از نام و 

بر آمد  از جوانمردی و آزادگی در این میان بزرگانی نیز وجود دارند که این رفتار را      

ی پرستتمام پیامبران که مخالف بت و بت ی زرتشت و. سوال این است که بهر 3دانندمی

نالد و ن میپرستا در گاتاها از جور بتزرتشت ؟  استبودند از آزادگی و جوانمردی چقدر 

توان احترام . چگونه مینان هم خود و هم کشور رهایی یابدخواهد تا از شر آزدا میاز اهورا م

در  چند گا  به دینهای دروغین را از تعالیم زرتشت دانست در حالیکه زرتشتیان روزانه در

که دیوها همان . مگر غیر از این است 6: مزدا پرست و دشمن دیوهایمگویندنماز خود می

روهی به گ: این کلمه در قدیم کتر محمد معین در تفسیر دیو گویدد .خدایان باطل هستند

شد ولی پس از ظهور زرتشت و معرفی اهورا مزدا پروردگاران عهد از پروردگاران اطالق می

 . 5قدیم یا دیوان، گمرا  کنندگان و شیاطین خواند  شدند

                                                      

 . 17، ص، آیین اختیار9395نیکنام، کور ،  -9

 . 67 ، پاسخ به پرسشهای دینی زرتشتیان، ص9396خورشیدیان، اردشیر،   -1

 . 997، ص 9، تاریخ د  هزار ساله ایران، ج 9379رضایی، عبد العظیم،  -3

 . 953، ص، خرد  اوستا نامه مینوی9397ور داوود، ابراهیم، پ -6

 . 165، ص 9، مزدیسنا و ادب پارسی، ج 9399معین، محمد،  -5
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 رسیم که هیچه میاتاها به این نتیجو مندرجات کتاب گ ی کتیبه کور مقایسهبا      

ارتباطی میان این دو بینش وجود ندارد و کور  تنها پادشا  مقتدری است که با احترام به 

  دخدایان باطل موجبات خوشحالی مردم را فراهم کرد تا آنجا که بت پرستان او را فرستا

 .مردوک )بت بزرگ بابل( خواندند

د  باشد؟ کدام فرستاد  خدا را نها احترام هاشناسید که به بتحال کدام پیامبر را می

ها را شناسید که بت؟ یا کدام بند  صالح را میکرد  باشداد ها را آبشناسید که بت خانهمی

و آنان را ستایش نمود  و از آنان درخواست کمک   ها بازگرداندجهت پرستش به بت خانه

 ؟کرد  باشد

اگر این طور است که ایشان  کند؟یست که علیه خدایان باطل قیام میآیا این زرتشت ن

ت شعار مرد  باد بنه اینکه گذاشت یز باید به عقاید آنان احترام میپندارند زرتشت نیم

 داد .پرستی را سر می

داند ناچار هستیم چند بخش از ترجمه ناب ابوالکالم کور  را زرتشتی میاز آنجا که ج     

 بیاوریم. مطلبگاتاها را برای روشن شدن 

( تا از بالندگی آن به دروغ رای خویش شهریاری نیرومند )ایزدیای بهمن آرزومندم از ب* 

 . 9چیر  شوم

 .  1پرسم چه چیز است سزای کسی که از برای دروغپرست شهریاری فراهم کند* این را می

* مبادا کسی از شما به گفتار و آموز  دروغپرست گو  دهد چه او خانمان و د  و روستا 

 . 3ویرانی و تباهی دهد پس با ساز جنگ آنان را برانیدو کشور 

ه پیرو  ب ها یا اینکهبا گفتار چه با پندار چه با دست * کسی که به دروغپرست بد کند چه

 .  6( کسان کام مزدا اهورا  و خواست وی به جای آورندنیکی آموزاند )اینچنین
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  نیرومند پیرو راستی خواهم * )منم( زرتشت هر چند که بتوانم دشمن دروغپرست و پنا

 . 9بود

ی خشنودی پیروان دروغ شدن چه این راستی پرستان را برآشفته * نباید همیشه مایه

 . 1کند

اتاها ب گداوود مفسر اوستا در جایی از کتاابراهیم پورحال باید دید که دروغپرست کیست؟ 

و در بسیاری از  33ت در این جا چنانکه در بند دوم از ها»: در تفسیر دروغپرست گوید

ین ا به کیش دروغیکی از پیشوایان دیویسنا که مردم ر« دروغپرست»بندهای دیگر گاتاها 

 . 3«کندخواند  گمرا  می

کور  ی عملی ها و سیر هیچ نقطه مشترکی میان این سرود  همانطور که مالحظه شد

 وجود ندارد.

 «مغرب الشمس» ذوالقرنین در

 چنین گوید:پاسخ وی  خداوند به ذوالقرنین در مغرب الشمس و پیامقرآن دربار       
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خواهى آنها را مجازات کنى و یا طریقه نیکویى را در میان آنها ی: آیا مبه ذوالقرنین گفتیم

. کرد اند آنها را مجازات خواهیمگفت اما کسانى که ستم کرد  القرنینذو .انتخاب نمایى

و اما  .گردد و خداوند او را عذاب شدیدى خواهد نمودسپس به سوى پروردگار  بازمى

ما فرمان آسانى کسى که ایمان آورد، و عمل صالح انجام دهد، پادا  نیکو خواهد داشت و 

 .4به او خواهیم داد
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ن بیان ای القرنین ازگویا هدف ذو»نویسد:یر خود میدر تفس )مد ظله العالی( آیت اهلل مکارم

 و شرک واشار  به این است که مردم در برابر دعوت من به توحید و ایمان و مبارز  با ظلم 

د ن: کسانى که تسلیم این برنامه سازند  الهى شوفساد، به دو گرو  تقسیم خواهند شد

. اما و آسودگى خاطر زندگى خواهند کرد ، و در امنیتمطمئنا پادا  نیک خواهند داشت

ر برابر این دعوت موضعگیرى خصمانه داشته باشند و به شرک و ظلم و فساد ادامه آنها که د

( معلوم با )مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً« من ظلم». ضمنا از مقابله زات خواهند شددهند مجا

هاى تلخ درخت شود که ظلم در اینجا به معنى شرک و عمل ناصالح است که از میو مى

 .1باشدشوم شرک مى

کند و ظالمان را ت به ایمان به خدا و عمل صالح میذوالقرنین در مغرب مردم را دعو     

آید این است که وی ه از تواریخ و سیر  کور  بدست میترساند اما آنچعذابی سخت میاز 

در لشکر کشی خود به مغرب چیزی دربار  ایمان به خدا و دعوت مردم به یکتا پرستی 

جا آنچ یک از منابع نیز خبری از تغییر دین مردم لیدی و اطراف هیدر عنوان نکرد  است. 

نیست. چگونه ممکن است کور  در لیدی مردم را به خدا پرستی و توحید دعوت کرد  

  در بابل به بت سازی پرداخته باشد؟باشد اما 

م کنیاند را به زودی مجازات منین گوید کسانی که مرتکب ظلم شد نکته دیگر اینکه ذوالقر

در حالیکه کور  پس از به دست آوردن تاج و تخت سارد هیچ کس را مورد بازخواست 

 قرار نداد و حتی پادشا  پیشین را مشاور خود قرار داد.

 اجتهاد در برابر نص 

ه بجناب ابوالکالم برای اثبات مخالفت کور  با خدایان پنداری این چنین به داستان      

خواست اعتقاد پوچ و خرافی مردم را باطل  کور »کند: آتش انداختن کرزوس استناد می

توانند برای کسی پیروزی تهیه کنند، بلکه آنها نشان دهد که این خدایان نمیسازد و به 

حتی آن را که دوست دارند نیز از آتش نجات نتوانند داد، از این نظر منجنیقی به پا کرد و 
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درت خدایان ساخته خود دم به چشم خود قکرزوس را بر آن نشاند و آن را آتش زد تا مر

 . 1«را ببینند

 نگارند  بر این گفته اشکاالت چندی دارد که نیازمند چند مقدمه است.     

 نخست اینکه گزار  مورخین یونانی از این واقعه چگونه است؟ 

دوم اینکه باید مشخص شود آیا کور  برای سوزاندن کرزوس دست به کاری زد  است یا 

 نه؟ 

 وم آیا گزار  و نتیجه گیری جناب ابوالکالم مطابق متون است یا اجتهاد در مقابل نص؟س

نخست باید دانست که دربار  این واقعه چند روایت وجود دارد که با یکدیگر سر     

 ناسازگاری دارند. روایت نخست از هرودوت است. متن روایت چنین است:

کردند او را بنزد کورو  بردند. کورو  فرمان ]یعنی کرزوس[ را اسیر  هائى که اوپارس»

داد انبوهى از هیزم گرد آورند و کرزوس را در حالیکه زنجیر بر اندام داشت همرا  چهارد  

 .2دهندتن از جوانان لیدى بر آن قرار 

آتش زدن کرزوس در آن وجود  و اما روایت دیگر از آن کتزیاس است که اصال سخنی از

 . 3ندارد

پس از این تمهیدات، مقرر داشت کرزوس » است: هن در کور  نامه  بدین گونروایت گزنفو

که کور  را از دور بدید سر تعظیم فرود آورد را به حضور  آوردند، کرزوس به محض این

سالم بر تو اى پادشا  و ارباب من. سرنوشت تو را پیروز گردانید  و مرا مستحق »و گفت: 

نیز سخنی  . همانطور که می بینید در این روایت4«است.ادبار نمود   ل چنین وضع پرتحم

 نیست.  از آتش و منجنیق

نیکوالوس دمشقی نیز گوید کور ، کرزوس را بخشید اما پارسیان نپذیرفتند و او را      

ها را روشن ند تا او را بسوزانند و چون هیزمای بلند بر خرمنی از هیزم گذارددر پای تپه
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خواست و آتش را خامو  کرد و مردم دانستند که کرزوس محبوب کردند طوفانی به پا 

. در این روایت نیز بر خالف میل کور  این 1است پس از کشتن وی دست کشیدندخدایان 

پارسیان بودند که کرزوس را بر آتش نشاندند. البته نافرمانی پارسیان از کور  را نیز باید 

 دلیلی بر بطالن این روایت دانست. 

در  هدانی است کاما از منابع تاز  کشف شد  یکی سالنامه نبونید است و دیگری گلُو      

وانش خها در نبونید بنا بر برخی از گمانه زنیشود. در سالنامه موز  لوور پاریس نگهداری می

او به رویارویی کشور لو ]...[ » کشد. متن سالنامه چنین است:آن کور  پادشا  لیدی را می

ر ز سربازانش را دش را کشت )یا شکست داد( اموالش را برگرفت، و پادگانی اشتافت و شاه

پذیرفتند که مراد از آن سرزمین  3رخی از بزرگان همچو سمیث، اومستد. ب2آنجا مستقر کرد

استاد عبدالمجید ارفعی نیز که بر اساس ترجمه اوپنهایم صورت  ترجمهلودیه است و در 

بته ناگفته نماند که جناب شهبازی به ناهماهنگی میان این گرفته نیز لودیه آمد  است. ال

 . 4کرزوس خوانش لودیه را نمی پذیرد روایت و روایت زند  ماندن

به جا ماند  که به روشنی و اما نقشی از کرزوس بر روی گلدانی از سد  پنجم میالدی      

زاند. در حقیقت خواهد خود را بسوکه کرزوس بر هیزم نشسته است و میدهد  نشان می

دن شدهد کرزوس برای جلوگیری از گرفتار ش بازسازی روایتی است که نشان میاین نق

 . 5شود خود را بسوزاندناچار می
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 (133رهایی بخش، ص  کورش، 7931شروین، )وکیلی، 

 
شاعر یونانی به یادگار ماند  است که « کلخیلیدیس کئوسی»روایتی شاعرانه نیز از      

کرد  است. کرزوس دارد. وی پنجا  سال پس کرزوس زندگی می خودسوزینشان از 

 هایی از روایت چنین است:بخش

یاد آور از سَرور کشور لودیه ... آنگا  که ساردیس به چنگ پارسیان افتاد .... درنگ را هیچ »

آتش  روا ندید. خرمنی از هیزم گرد کرد.... فرمان داد به جوانی چاالک. تا خرمن هیزم را به

را وس با رگبار ابرها آنها سرکشید. زئست در هنگامی که خشم سوزان  شعلهکشد. لیکن در

 . 1فرو کوفت

همان طور که دیدید روایات متفاوتی از سرگذشت کرزوس در دست است و هر یک از      

ید کور ، کرزوس را در آتش مورخین یکی را بر دیگری ترجیح داد  است. نولدکه گو

دن شو اومستد بر این باورند که کرزوس از ترس دستگیر رت، گروندی، ماسپرو . گ2سوزاند
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. شهبازی خود معتقد است که کرزوس خود در آتش شد 1خود را به آتش انداخت و سوخت

 نفر دیگر نیز یر، راولینس، کورتیوس بوری و چندیان او را نجات دادند. ادوارد میاما پارس

 . 2همین نظر را دارند

ورد آآتش انداختن کرزوس توسط کور  می اما دلیلی که جناب ابوالکالم دربار  بهو      

  برای نشان دادن اب ایشان بر این باور است که کورنیز اجتهادی در برابر نص است. جن

ناتوانی خدایان دست به چنین کاری زد و چون ناتوانی خدایان روشن شد، کرزوس را از 

شاید » گوید:ف کور  از این کار تردید دارد مید در هدآتش نجات داد. هرودوت که خو

قصد او این بود که با سوزاندن این قربانیان که نخستین ثمر فتح و فیروزى او بودند آنها را 

فداى یکى از خداوندان کند. و نیز احتمال دارد قصد او انجام نذرى بود  است؛ و شاید چون 

را بر انبو  آتش قرار میداد تا بداند آیا یکى از  مردى مقدس است او شنید  بود که کرزوس

 . 3«ن مانع میشوند که او زند  بسوزدخداوندا

ا برای کور  تعریف کرد کور  اما هرودوت گوید که پس از اینکه کرزوس داستان سولون ر

 اندیشه فرو رفت و بدین خاطر او را از آتش پایین آورد. هرودوت چنین گوید: ای درلحظه

ش ور شد  بود و آتعى که کرزوس به نقل این داستان مشغول بود پشته هیزم شعلهدر موق»

هاى آن زبانه میکشید. وقتى کورو  سخن کرزوس را از دهان مترجمین خود از کنار 

شنید احساساتش تغییر کرد و در اندیشه شد که خود انسانى بیش نیست و کسى که امروز 

ى مانند خود او سعادتمند بود  و از این لحاظ دست هاى آتش میکند زمانزند  طعمه شعله

 کمى از او نداشته است.

عتماد و ا کرد که در کارهاى انسانى نباید اطمینانچون از مکافات عمل ترسان بود و فکر می

زیاد داشت امر کرد هرچه زودتر آتش را خامو  کنند و کرزوس و همراهان او را از پشته 

هائى که بخامو  کردن آتش مشغول بودند موفق نشدند؛ بعد هیزم بزیر آورند. ولى آن

چون از تغییر تصمیم کورو  مطلع شد و مشاهد   بطوریکه لیدیها مدعى هستند، کرزوس
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را بر  نتیجه میکوشند با صداى بلند نام آپولونکرد که همه براى خامو  کردن آتش بى

که باو تقدیم کرد  است بر او خو   زبان جارى کرد و او را سوگند داد که چنانچه هدایائى

 ریزانآیند بود  اکنون بکمک او بشتابد و او را از خطر برهاند. و در همان موقع که او اشک

نام خداوند را بر زبان جارى میکرد، ناگهان انبوهى ابر در آسمان شفاف و آرام آشکار شد و 

رفت و پشته هیزم خامو  آسا باریدن گبدنبال آن طوفانى شدید درگرفت و بارانى سیل

مردى نیکوکار و محبوب خداوندان است.  شد. این موضوع به کورو  ثابت کرد که کرزوس

 . 1او را از پشته هیزم بزیر آوردند پس امر کرد

بینید اصال در این روایت نشانی از نشان دادن ناتوانی خدایان نیست بلکه همانطور که می

 خدایان آتش را خامو  کردند.  ،لودیه بالعکس بنا بر روایات خود اهالی

 فتوحات ذوالقرنین و فتوحات کورش 

 با فتوحات کور « شیئٍ سَبَبا وَ آتَینا  مِن کُلِّ»ی بار  تطابق آیهجناب ابوالکالم در     

یعنی همه گونه « وَ آتَینا  مِن کُلِّ شیئٍ سَبَبا» فرمایدم میآن قرآنِ کریپس از » گوید:

کنید که چگونه کلمات آیه با حقیقت وقایع در دسترس او نهادیم، مالحظه میا وسائل کار ر

توافق دارد. جوانی که دیروز چوپان گمنامی بیش نبود، امروز بر تخت پادشاهی نشسته و 

 . 2و خونریزی، برایش فراهم آمد  استپادشاهی است که همه گونه وسائل، بدون جنگ 

داستان هرودوت از کودکی کور   ،تیبه کور  گویدگوید چنانچه گذشت و کنگارند       

ی پدر  کمبوجیه شا  انشان بزرگ شد  ساختگی است و او هرگز چوپانی نکرد  و در خانه

 است. 

جناب آزاد برای ایجاد هماهنگی میان شخصیت کور  و ذوالقرنین خواسته یا ناخواسته      

ت این همه لشکرکشی بدون حقایق تاریخی را دگرگون ساخته است. چگونه ممکن اس

 با اینکه حکومت بسیاریپسر کور ، خونریزی انجام گرفته باشد. پس از مرگ کمبوجیه 
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حکومت به خاندان  امنشیان بود اما داریو  برای بازگردانیهخاز کشورها در دست 

  . 1هها هزار تن را از دم تیغ گذرانددهخامنشی 

د در مقابل ه خود قدرت را در دست داشتنبا اینکچگونه ممکن است همین کشورها      

های تاریخی ود را تسلیم کنند. از طرفی گزار ارتش بیگانه بدون خونریزی کشور خ

فتوحات کور  نیز در تعارض با گفته جناب آزاد است. برای نمونه کور  در نخستین 

د . هر چن2شودخورد و مجبور به عقب نشینی میمی حمله خود به سرزمین ماد شکست

ای روایت کرد  است که گویی در اندک تان حمله کور  به ماد را به گونههرودوت داس

بونید نزمانی ماد به تسخیر پارسیان در آمد  است اما نظر دیگر نویسندگان و آنچه از کتیبه 

هیچ نشانی از آسانی نبرد  نیزهر چند در روایت هرودوت  .3آید بر خالف آن استبر می

وقتى آستیاژ از این پاسخ مطلع شد، تمام سپا  ماد را مجهز کرد و » ید:نیست. هرودوت گو

چون گوئى خداوندان عقل او را زایل کرد  بودند هارپاگ را بفرماندهى این سپا  تعیین کرد، 

او روا داشته بود بخاطر آورد  باشد. مادها بجنگ پرداختند ه بدون اینکه آنچه را که نسبت ب

نجه نرم کردند. آنها که در توطئه وارد نبودند حقیقتة جنگیدند، ولى پ و ها دستو با پارس

ها ملحق شدند. جمعى کثیر از آنها عمدا وظیفه آنها که در توطئه وارد بودند بجانب پارس

 آورى پراکند  شد.خود را انجام ندادند و از میدان جنگ گریختند و سپا  ماد بطرز خفت

بود مطلع شد سخت بر کورو  خشم گرفت و سخنانى  که آستیاژ از آنچه رویداد  همین

نه، نه، با این حال کورو  نباید از این جریان بر »درشت بر زبان جارى کرد و چنین گفت: 

بعد از بیان این تهدید، امر کرد مغانى را که مفسر خواب او بودند و باو توصیه « خود ببالد.

شند و کا  در پوست آنها کنند. سپس کرد  بودند کورو  را زند  گذارد پوست از تن بک

ها آنچه از جوانان و پیران ماد در شهر باقى بود مجهز کرد و با خود بجنگ برد. او با پارس
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جنگید و شکست خورد؛ مادهائى که با خود برد  بود از دست داد و خود زند  باسارت 

 . 1«درآمد

ی سخت است. آستیاگ تمام سپا  همانطور که می بینید در این روایت نیز خبر از جنگ      

ای را  سیاست گرفتند و به کور  دارد. هر چند عد ماد را به سوی کور  گسیل می

آن دسته از مادها که در توطئه وارد نبودند حقیقتا جنگیدند. پیوستند اما هرودوت گوید 

پس از شکست مادها آستیاگ دوبار  به سوی پارس لشکر کشید و به جنگ با ایشان 

 داخت و پس از شکست، به اسارت در آمد. پر

ها در سه نبرد از مادها انوس رومی و نیکوالوس دمشقی پارسهای پولیبر اساس نوشته 

وقتی جنگ با هم میهنان خود . 2ماد جنگ را به پاسارگاد کشاندند و لشکر دخورشکست 

ور ها، کشنگر سرزمیتوان باور کرد که مردم دییچنین سخت و نفس گیر باشد چگونه م

  دستی تقدیم کور  کنند؟ خود را دو

ار جنگجو را به همرا  هز 916های گزنفون کور  در حمله به کشور لیدی بر اساس نوشته

حتی . 4کندهزار نفر را آماد  می 616ر  له با حمالت کوببرای مقانیز کرزوس و . 3بردخود 

 چند د  هزار نفر با یکدیگر به جنگ اگر این ارقام نیز مبالغه آمیز باشد گویای این است که

 اند. پرداخته

کورو  از را  رسید و در برابر کرزوس اردو » ها گوید:وت دربار  نبرد پارسیان و لیدیهرود

ین موقع در پترى دو حریف با تمام قوا بجان هم افتادند و جنگى شدید درگرفت. ا زد. در

رسید دو حریف دست از جان هم  از دو طرف بسیارى تلف شدند و هنگامى که شب فرا

شود دید  می. همانطور که 5«ز هیچیک بر دیگرى غالب نشد  بودوکشیدند، در حالیکه هن

جنگ نیز هر دو طرف تلفات بسیاری دادند. پس از این جنگ کرزوس به سارد در این 

                                                      

 . 193همان، ص  -9

 . 166، کور  رهایی بخش، ص 9311ین، نک: وکیلی، شرو -1

 . 113همان، ص  -3

 . 116همان، ص  -6

 . 917، ص 9، ترجمه هادی هدایتی، ج9391هرودوت،  -5

www.takbook.com



 نقد و نظر 017

که نامید آن داشت که پس از زمستان دوبار  به جنگ با پارسیان برود غافل از ای برگشت و

کور  زمستان را نادید  گرفته و به تعقیب وی پرداخته است. کرزوس اقوام جنگاور لیدیه 

 را برای جنگ فراخواند و همه در دشتی مقابل شهر سارد تمرکز یافتند. 

وقتى همه افراد سپا  او در جاى خود قرار گرفتند، امر کرد بهیچوجه رعایت حال » :کور 

ر برابر آنها مقاومت کند بقتل رسانند بجز شخص کرزوس لیدیها را نکنند و هرکس که د

کسى حق کشتن او را نخواهد که حتى اگر در موقع دستگیر شدن از خود دفاع کند 

 . 1«داشت

پس از آغاز جنگ با پیشنهاد یکی از فرماندهان کور  شترهای باری میان سوار  نظام 

د موجب به هم خوردن نظم سورا  متنفر بودن و اسب ها که از بوی شترانها شد  لیدیه ر

با این حال، این واقعه در لیدیها ایجاد ترس نکرد و »: دوت در ادامه گویدونظام شدند. هر

 هاهاى خود بزیر جستند و پیاد  با پارسوقتى از آنچه روى داد  بود مطلع شدند از اسب

ت د، لیدیها پشبجنگ پرداختند. سرانجام بعد از آنکه جمعى کثیر از دو طرف کشته شدن

لقه محاصر  بمیدان کردند و در محوطه مستحکم شهر گرد آمدند و در همان محل در ح

در این نبرد نیز شمار زیادی به خاک و خون چنانچه دید  شد . 2«ها گرفتار شدندپارس

 ی محکمی ندارد.  در نتیجه فتح کشورها بدون درگیری پشتوانهکشید  شدند. 

 و نخستین فتح کورشنخستین فتح ذوالقرنین 

خستین ن»  گوید:« مغرب الشمس»جناب ابوالکالم دربار  نخستین حرکت ذوالقرنین به      

کار بزرگ، در مغرب صورت گرفته است. در اینجا مسلم است که اولین هجوم کور  متوجه 

 . 3«که در جنوب آسیای صغیر واقع استلیدی گردید 

داند در کار کور  را حرکت به سوی مغرب مین معلوم نیست چرا جناب آزاد نخستی     

 ی سخت پادشاهیدر نبردبه سمت شمال رفت و حالیکه وی پیش از تدارک جنگ با لیدی 
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ی ست که در پی انجام آن همهآورد. تسخیر ماد آنقدر دارای اهمیت اماد را به زانو در

ه گفته سه بکته دیگر اینکه های آنروز به فکر مقابله با این نیروی تاز  نفس افتادند. نقدرت

تن از مورخین یونانی این جنگ سه سال کور  را به خود مشغول کرد. پس نخستین کار 

تیجه دلیل دیگری کور  حرکت به شمال و فتح ماد بود  است و نه حمله به لیدی. در ن

 باشد. ین اختالف در اولین کار آن دو میکور  و ذوالقرنبر عدم تطابق 

ه پس خت بلکر اینکه کور  پس از حرکت به جانب شرق به ساخت سد نپردانکته دیگ     

های خاوری به ثروتمندترین شهر آن روز یعنی بابل های سرزمیناز خوابانیدن شور 

ور شد و در عملیاتی سخت بابل را فتح کرد. فتح بابل از مهمترین فتوحات کور  حمله

بالفاصله به حرکت خود ادامه داد و به سد است. اما ذوالقرنین پس از حرکت به طرف شرق 

 سازی پرداخته است. 

 آیا کورش به سواحل دریای اژه رسید؟

آنچه مسلم است کور  تا شهر سارد پیش رفت و آنجا را فتح کرد اما ادامه پیشروی      

آید اصال وی به آن سواحل مشکوک است و چنانچه در ادامه می به سوی دریای اژ  بسیار

اما جناب آزاد بدون هیچ مستند تاریخی برای اینکه کارهای کور  را  .اد  استگام ننه

او را از سارد به هماهنگ با کارهای ذوالقرنین جلو  دهد دست پادشا  ایران را گرفته و 

سارد در نزدیکی ساحل غربی قرار داشت و چندان » گوید:می برد وسواحل دریای اژ  می

توانیم بگوییم، کور  بعد از استیالء بر سارد اشت، در اینجا میر فعلی فاصله نداز شهر ازمی

 رسد.سواحل دریای اژ  نزدیک ازمیر می ای ازقطهبه ن
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، ساحل الیوای بخود گرفته و آب نیز گلگردد که دریا صورت چشمهو در آنجا متوجه می

ص خواهد دید که قر رسد. در حوالی غروب اگر کسی اینجا ایستاد  باشدتیر  رنگ بنظر می

قرآن از آن تعبیر شود؛ این آن چیزی است که نماید که در آب محو میخورشید چنان می

یعنی چنین دید که خورشید در « وَجَدَها تَغرُبُ فِی عَینٍ حَمِئَةٍ»نماید به این جمله می

 . 1«رفتآبِ آن تیر  رنگ بود فرو می محلی که

آید این است که کور  پس از فتح سارد های هرودوت بر میآنچه از گفتهنگارند  گوید      

که لیدیها  همین» به طرف اکباتان حرکت کرد وی گوید: اندکی بعددر همانجا ماند و 

ا فرستادند و تقاض کسانى به سارد نزد کورو و ائولی  ها شدند، اهالى یونىمغلوب پارس

 .2«کرد  است آنها نیز تابع او شوندکردند با همان شرایطى که کرزوس اطاعت او را قبول 

اهالی یونی و ائولی که قبال به پیشنهاد همکاری کور  پاسخ منفی داد  بودند بالفاصله 

هدید سرد و ت اما این بار با پاسخ .فرستنداز تسخیر سارد به کور  پیغام دوستی می پس
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 مشغول ساختنهای خود اهالی یونی در شهر ،نتشار این خبربا ا .شوندآمیز کور  مواجه می

ای تصمیم گرفتند که برای جلوگیری از ها در جلسه. یونی1حصارهای مستحکم شدند

به همین جهت نمایندگانی را به شهر  .2کور  از اسپارت درخواست کمک کنندپیشروی 

از  . پس3شوندسرد اهالی الکدمون روبرو میالکدمون فرستادند. اما نمایندگان با پاسخ 

شان به تعقیب ایبرای اطالع از وقایع اهالی الکدمون چند نفر را  ،مایندگان یونین بازگشتِ

 فرستادند.

  
ند. تادفرس  رنزد کوای را دمون به شهر فوسه رسیدند نمایند هنگامی که فرستادگان الک

و شهرهای یونانی را  حق ندارد به خاک ایشان گام نهد نمایند  الکدمون به کور  گفت

که فرستاد  این مطلب را به کورو  ابالغ  همین» نویسد:در ادامه هرودوت می .4ویران کند

د و ها چگونه مردمانى هستنکرد، کورو  از یونانیانى که نزد او بودند پرسید این الکدمونى

همینکه دربار  یونانیان اطالعاتى قدار است که چنین باو تحکم میکنند. عد  آنها چه م
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تا امروز من هرگز از »فرستادگان اسپارت چنین گفته بود: کسب کرد، گویا خطاب به 

مردمانى که در محلى معین در مرکز شهر خود جمع میشوند و بقید سوگند یکدیگر را 

ها ام. اگر من سالم بمانم، این اشخاص دیگر دربار  مصائب یونىفریب میدهند ترس نداشته

 کورو  این اهانت را« خواهند کرد. پرحرفى نخواهند کرد، بلکه دربار  مصائب خود گفتگو

ت کور  آنقدر عجله دارد که پاسخ به این هیئ .1خطاب بتمام یونانیان بر زبان جارى کرد

 .2شودجه به ایشان راهی اکباتان میسپارد و بدون تواعزامی را به فرماندهان خود می

ر سارد به سر این است که کور  زمان محدودی را د شد مویدآنچه از هرودوت نقل      

و هیچ گا  به برد و پس از آن به طرف ایران حرکت کرد و دیگر به پیش روی ادامه نداد. 

کورو  تصمیم داشت یکى از » کند که:هرودوت تصریح می سواحل دریای اژ  نرسید.

م دشمنانى که نا اها بفرستد و خود شخصا براى جنگ بفرماندهان خود را به جنگ با یونى

 .3«کندبردم عزیمت 

رگ پس از مهایی که صورت گرفته بود پس از بازگشت کور  به ایران به دنبال آشوب     

بعد از مطیع کردن  وی. 4ور شدی رسید و به شهر یونی حملهفرمانده هارپاگ به مازارس،

پرداخت و در این جنگ جمعى  «لیسى»و  «کنى»و  «کارى»مردمان یونى بجنگ با اهالى 

 .5و ائولى را با خود بردهالى یونى از ا

                                                      

 همان.  -9

 . 135-136نک: همان، ص  -1

 . 135همان، ص  -3

 . 166همان، ص  -6

 . 167همان، ص  -5
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شویم که ازمیر کنونی همان ایونی ه نقشه های قدیم و جدید متوجه میبا نگاهی ب     

که باالتر از آن ائولی و در زیر آن کاریه و لیسی قرار گرفته است. اینها همان باستان است و 

ران سپرد. این شهرهایی است که کور  فرصت فتح آنها را نیافت و ادامه کار را به دیگ

چنان چه هرودوت گفت پس از بازگشت و اند گرفتهساحل دریای اژ  را در بر یِشهرها تمام

 کور  به ایران، هارپاگ آنها را تسخیر کرد. 

www.takbook.com



 نقد و نظر 011

 
 ا پا نگذاشته در تسخیر شهرهایی که کورش بدانجخط ساحلی دریای اژ

گا  به آن» گوید:کور   شرح سرزمین های مفتوحه بدستناگفته نماند که گزنفون در      

یونانیان آسیا دست یافت و به سواحل دریاى رم رسید و جزیر  قبرس را متصرف شد و 

. شاید در نگا  نخست کسی گمان کند 2«بسط داد 1قلمرو حکومت خود را به ماوراى مصر

ت باید گفکه مراد از دریای روم همان جایی باشد که ابوالکالم انگشت بر آن نهاد  است اما 

از آنجا قبرس را تصرف سپاهیان کور  که مراد از دریای روم دقیقا همان سواحلی است که 

 که گویدگزنفون نیز همانند هرودوت  کردند یعنی سواحل جنوب کلیکیه و از طرفی خود

 نویسد:وی می ور  در سارد باقی ماند و فرماندهانش کار فتوحات را پیگیری کردند.ک

یک با دیگرى اختالف  ها که به چند طایفه تقسیم شد  بودند و هرمقارن این ایام کارى»

                                                      

، تاریخ سیاسی هخامنشی، ترجمه فرید جواهر 9391معموال فتح مصر را   کمبوجیه نسبت می دهند )داندامایف،  -9

(. و اگر این فتح به کور  نسبت داد  شود شمار فتوحات وی افزود  می شود و هر چه بیشتر ازهمانندی 63کالم، ص 

 شود. در فتوحات سه گانه ذوالقرنین دور می

 . 5، ص ، کور  نامه، ترجمه رضا مشایخی9396گزنفون،  -1
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داشت از کور  تقاضا نمودند به اختالفات و دشمنى دیرینه آنان خاتمه دهد. کور  در 

کوبى براى منکوب نمودن دستجاتى آن اوقات در سارد متوقف و مشغول ساختن ادوات قلعه

نمود  بودند. در خدمت کور  سردارى از بود که علم طغیان برافراشته یا هنوز تمکین ن

سرزمین پارس بود که به احتیاط و تدبیر جنگى مشهور و در مجاب نمودن طرف مهارتى 

 و یک لشکر در اختیار  گذارد.سزا داشت. کور  او را مأمور سرزمین کارى نمود به
 

 وآدوزیوس به سرزمین کارى رسید. سرکردگان طرفین هریک به استقبالش شتافتند 

استدعا کردند به سرزمین آنان وارد شود و طرف متخاصم را تحت فشار قرار دهد. آدوزیوس 

کنند  دانست و سفار  کرد مبادا رؤساى طرفین را جداگانه پذیرفت. دالیل هریک را قانع

از طرفین قول قطعى گرفت که و از این مقوله سخنى بگویند تا اختالف مرتفع شود. 

گزارى و صدق باطنى و  در محوطه خویش بپذیرند و مراتب خدمتسربازانش را با روى خ

ها نشان دهند. در مقابل او هم متعهد شد که به خود را نسبت به کور  و منافع پارسى

وجه مخل و مزاحم حال ایشان نباشد و در مقابل وفاى به عهد، او هم منافع و احتیاجات هیچ

که خبر، بدون اینها، یک شب، پنهانى و بىتوافقآنان را محفوظ و ملحوظ بدارد. پس از این 

یک از طرفین از نقشه او اطالعى داشته باشند مواضع آنان را اشغال کرد و در هردو هیچ

موضع مستقر شد. روز بعد در وسط سپاهیان خود، سرکردگان طرفین را که نفوذ بیشترى 

 داشتند به حضور طلبید.

اند. دیگر را گول زد شدند، دانستند که طرفین یک روسرکردگان متخاصم چون روبه     

ام که به مواضع شما آقایان، من وعد  داد »گا  آدوزیوس آنان را مخاطب ساخته گفت: آن

یک از شما داشته باشم و سعى و کوشش که نیت سویى نسبت به هیچوارد شوم بدون این

هد از مزایاى آن برخوردار حسن خدمت نشان د به کار خواهم برد تا هرکس نسبت به ما

ها گا  خواهند گفت که غائله به نفع کارىهاى شما را منکوب کنم، آنشود. اگر یکى از دسته

تمام شد  است اما اگر رفع اختالف به این منتهى شود که هریک از شما به راحتى و آزادانه 

نعمت برخوردار  هاى خود شود، همه از اینمشغول کسب و کار و زراعت و آبادکردن زمین

خواهید شد. پس بر شماست که اختالفات دیرینه خود را کنار بگذارید و دست اتحاد و 
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دیگر بدهید هرکدام از شما از این دستور تخطى کند بداند که با کور  دوستى به یک

 «.دشمنى کرد  است و با او مانند دشمن معامله خواهد شد

جا صلح و صفا وآمد پرداختند، همهه مراود  و رفتها باز شد، مردم باز همان روز در قلعه

ها برقرار شد. کار به جایى رسید که آدوزیوس فقط دسته کوچکى از سربازان را در قلعه

 مستقر ساخت و بقیه را امر به بازگشت داد. 

مقارن این ایام، کور  هیستاسپ را در رأس قوایى مأمور ساخت که ایاالت فریژى مجاور 

مسخّر سازد. کور  پس از بازگشت آدوزیوس او را به کمک هیستاسپ روانه هلسپونت را 

کرد تا متخاصمین بهتر از او تمکین کنند. یونانیانى که در سواحل دریا سکونت داشتند 

تقاضا نمودند که در مقابل پرداخت خراج سپاهیان پارسى به موطنشان وارد نشوند و حاضر 

از جوانان خود را به خدمت کور  اعزام دارند تا در اى شدند که در ازاى این گذشت عد 

اوامر  خدمت نمایند.  شمار لشکریان فاتح محسوب شوند و هرکجا که مقرر داشت تحت

اما پادشا  فریژى تصمیم گرفت در برابر سپا  پارسیان تسلیم نشود. این تصمیم خود را علنا 

اى از سرکردگان خود مجبور شد  جا اعالم داشت. ولى در برابر سرکشى و مخالفت عدهمه

اى از سربازان خود را در آن موضع در برابر هیستاسپ از در تسلیم درآید. هیستاسپ عد 

مأمور ساخت و خود با بقیه قوا و عد  بسیارى از سواران زبد  فریژى که وارد سپاهیانش 

 شد  بودند حرکت نمود.

ل و مهمى در شهر سارد برقرار کرد و همین نحو فیصله یافت. کور  پادگان مفصقضایا به

. قیمت حرکت کردخود با بقیه سپاهیان و کرزوس و عد  معتنابهى ارابه و ذخایر و اثاثه ذى

قرار کور  پس از فتح سارد و قبل از رسیدن به شهر نینوا اهالى فریژى بزرگ و بدین

 . 1ان و اعراب را منقاد و مطیع کردکاپادوسی

                                                      

 با اختصار و اندکی تغییر.  199-161ور  نامه، ترجمه رضا مشایخی، ص ، ک9396گزنفون،  -9
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 ری کورشو دادگ یونانی مورخین

مورخین یونان عموما عقید  دارند که »برای اثبات دادگری کور  گوید: آزاد جناب      

تر از آن سی باالکارهای کور  پس از فتح لیدی نه تنها توام با داد و دادگستری بود بلکه ب

 . 1«همه بخشش و داد و بزرگواری بود ؛می نمود

 ؟اندعمومیت را از کجا بدست آورد  این کالماشکال گوید جناب ابوالنگارند  در مقام      

های مردم زدند ه شهر ریختند و دست به غارت خانهبنا بر روایت هرودوت سپاهیان کور  ب

چون ناتوان از بازگردانی اشیاء بود به پیشنهاد کرزوس به سپاهیان دستور داد که  کور و 

ین طریق مانع سرکشی آنان یک دهم غنایم خود را به درگا  خداوند پیشکش کنند تا بد

ها بغارت شهر ]کرزوس[متوجه شد که پارس»گردد. متن روایت هرودوت چنین است: 

اى پادشا ، با وضعى که اکنون با آن روبرو هستم آیا اجاز  »لیدیها مشغولند چنین گفت: 

کورو  او را « دارم آنچه بفکرم میرسد با تو در میان نهم یا باید سکوت اختیار کنم؟

 مینان داد و گفت هرآنچه میخواهد بگوید.اط

این جمعیت کثیر با این حرارت و شدت بچه کار مشغول »پس کرزوس چنین سؤال کرد: 

کرزوس چنین « آنها بغارت شهر و تقسیم خزاین تو مشغولند.»کورو  پاسخ داد: « است؟

 ن دیگر حقىنه، این شهر من و خزاین من نیست که آنها غارت میکنند، زیرا م»پاسخ داد: 

سخن کرزوس کورو  را در اندیشه « بر اینها ندارم. آنچه بغارت میبرند بتو تعلق دارد.

ور کرد. پس حاضران دیگر را از خود دور کرد و آنگا  در خلوت از کرزوس پرسید چه غوطه

چون »چیز در این واقعه ممکن است براى او زبان داشته باشد. کرزوس چنین گفت: 

اند، حق اینست که اگر متوجه چیزى شوم که تو انند غالمى بتو بخشید خداوندان مرا م

دارند مردمانى فقیرند اگر  ها که طبعى سرکش. پارسبآن توجه ندارى آنرا بر تو بازگویم

 اى که باید ازاجاز  دهى که آنها بغارت ادامه دهند و خزاین گرانبها را تقسیم کنند نتیجه

اشى چنین خواهد بود: آنکس که بیش از همه مال بچنگ آورد چنین کارى انتظار داشته ب

رفتار  پسندى بطریقىبفکر خواهد افتاد که بر تو شور  کند. پس اکنون اگر عقید  مرا مى

                                                      

 . 139، کور  کبیر )ذوالقرنین(، ترجمه باستانی پاریزی، ص 9375آزاد، ابوالکالم،  -9
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ها از محافظین خود قراوالنى بگمار و بآنها امر کن که برایت شرح میدهم: بر تمام درواز 

بگیرند و بصاحبان آنها بگویند که باید د  یک  کن که اموال غارت شد  را که بخارج میبرند

اى تقدیم شود. بدین ترتیب تو بجبر و روز اموال غارت شد  را از آنها نگرفته آن بخداوند زوس

که در نظر آنها مرتکب عملى زشت شد  باشى، و آنها نیز که اقدام ترا بجا میدانند داوطلبانه 

 . 1«اموال غارت شد  صرفنظر میکنند. از

سربازان من پس از تحمل مخاطرات » اما بنابر روایت گزنفون کور  به کرزوس گوید: و

بینند که پس از بابل در آسیا هاى مفرط، خود را مالک شهر بزرگى مىبزرگ و خستگى

دانم که اکنون از همت و زحمت خویش منتفع شوند. رتبه دوم را حایز است. من سزاوار مى

نهند. اما رخصت نخواهم م بمانند طوق اطاعت به گردن نمىچه اگر از چنین نعمتى محرو

داد که براى این منظور شهر را مورد نهب و غارت قرار دهند. چه در این صورت شهر منهدم 

 ومنال بیشترى خواهد شد.و خراب خواهد شد و مطمئنا بدترین آنان صاحب مال

م کنم که من موافقت تو را پس به من اجاز  بد  به اهالى لیدى اعال»کرزوس جواب داد: 

ام که شهر مورد تاراج سربازان فاتح قرار نخواهد گرفت، هیچ مردى از زن و تحصیل کرد 

ترین و قیمتام که خود اهالى، ذىا  جدا نخواهد شد. و در عوض به تو وعد  داد خانواد 

ى، عموم اهالى از زیباترین مال خود را نثار قدوم تو کنند و من اطمینان دارم اگر چنین کن

مرد و زن تمام ثروت شهر سارد را که در اختیار خود دارند تقدیم حضورت کنند. سال بعد 

شهر را مملو از همین ثروت و تجمل خواهى یافت. در صورتى که اگر اجاز  غارت دهى، 

همه منابع هنر و ثروت که در این سرزمین نهفته است منهدم خواهد شد. حتم دارم اگر به 

بها و چه ثروت عظیم نثار خاک راهت خواهند کرد، از خود ببینى چه غنایم گران چشم

غارت شهر منصرف خواهى شد. اکنون فرمان بد  قراوالنت به خزاین شخصى من بروند و 

 . 2«آنچه در ملک من است به حضورت بیاورند

 رو  کردمی ود ایشان به تورات مراجعهاز طرفی بنا به گفته خود ابوالکالم اگر خ     

اهیان سپپیشگویی های اشعیا و ارمیا دربار  حمله د. دیدیبرخورد کور  با مردم بابل را می

                                                      

 . 969-966، ص 9، ترجمه هادی هدایتی، ج9391هرودوت، -9
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کور  به بابل چنین است: سپاهیان کور  به بابل حمله ور می شوند و تمامی مردان و 

جوانان و حیوانات و حتی کودکان را نابود می کنند. سپاهیان کور  پس از قتل و عام 

مردوک، بعل و نبو و به همرا  غارت شهر می پردازند. معروفترین بتهای بابل یعنی  مردم به

ند. شوفرزند میبی و  و شوند. در یک روز همه زنان بابل بیابود میها خورد شد  و نهمه بت

واند تگردد. در این هنگام هر کس که میریزد و شهر طعمه آتش میبرج وباروی بابل فرو می

حیوانات اهلی نیز از آنجا کوچ شود. حتی بابل برای همیشه نابود میکند و میاز شهر فرار 

 . 1گیرندوحشی در آن جای می کنند و تنها حیواناتمی

اند. در ترجمه ر  ستم پیشه و بی رحم خواند  شد و اما در کتاب ارمیا سپاهیان کو     

سیار از بعظیم و پادشاهان  آیند و امتیاز طرف شمال می»آمد  است: رابرت بروس چنین 

کرانهای جهان برانگیخته خواهند شد ایشان کمان و نیز  خواهند گرفت ایشان ستم پیشه 

 .2«اهند نمودوهستند و ترحم نخ

هر آنچه را به  دانشمندان مبتال به گزینش متون هستند و معموال در این مباحث     

تایش به س واریخ یونانی و تورات آنجا کهنهند. تپذیرند و باقی را کنار میسودشان است می

اما هنگامی که همین  است که جز راستی چیزی ننوشته هاییکور  پرداخته است کتاب

چنان دقت نظری متون را  اند آقایان باکتابها چیزهای ناخوشایندی دربار  کور  گفته

 چنین نتایجی کردند هرگز بههمین شیو  را در همه جا پیاد  میکنند که اگر بررسی می

 یافتند. دست نمی

 فرماندهان کورش

کر روی فها بدون اینکه به پیشگذشت کور  پس از دریافت پیام الکدمونیچنانچه      

وقتى هارپاگ » نویسد:های هارپاگ چنین میایران برگشت. هرودوت دربار  حملهکند به 

و  گ و مقابله با او شتافتندپیش راند، اهالى لیسى براى جن سپا  خود را در دشت گزانتوس

                                                      

 اب مقدس، سفر اشعیا  و ارمیا. نک:کت -9
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در جنگى که روى داد مشتى از این مردمان در برابر جمعى کثیر شجاعتى شایسته تحسین 

از خود نشان دادند. ولى چون مغلوب شدند بداخل شهر پنا  بردند و زنان و فرزندان و اموال 

اى آنرا سوزاندند. قلعه شهر گرد آوردند و آتش بر آن نهادند و سراپ و خدمتگذاران خود را در

بعد از انجام این عمل، سوگندى موحش یاد کردند و سپس به حمله پرداختند و همه در 

 ...حال جنگ کشته شدند.

شابه را نیز در شرایطى م این بود چگونگى تسخیر گزانتوس بدست هارپاگ. او ناحیه کونوس

همانطور که دید  . 1«دها تقلید کردنها از بسیارى لحاظ از لیسىتسخیر کرد، زیرا کنى

دیدند خانواد  خود ود چنان جدی بود که مردم بهتر میشود هارپاگ در پیش روی خمی

 را بکشند و خود مردانه بمیرند. 

 ها و شراب پارس

. 2«ها به شراب بسیار عالقه دارندسپار» گوید:ها میت دربار  عادات غذایی پارسهرودو     

که زرتشت نوشیدن مسکرات را ممنوع ساخت اما باز هم  از همین رو هر چند گفته شد 

 ه طور کلی حرام نکردند. ی خود آن را بروحانیون به خاطر عالقه

وان شراب در حکومت هخامنشی موجود است. هرودوت ااخبار موثقی از استفاد  فر     

و  هطرف اعتماد کمبوجی گوید پرگزاسپقه کمبوجیه پسر کور  به شراب میدربار  عال

پراگزاسپ، پارسها » مامور انتقال تقاضاهاى مردم به وی بود. روزی کمبوجیه از وی پرسید

سرور من، ترا فراوان »وى پاسخ داد: « دربار  من چگونه قضاوت میکنند و چه میگویند؟

 . 3«قدند که تو زیاد افراط میکنىخوارى معتستایش میکنند اما فقط از حیث شراب

ن، ه و در حکومت داریو  نیز از شراب برای پرداخت دستمزد کارگراپس از کمبوجی     

تاب گل سند مالی که در ک 966شد  است. از میان بیش از جیر  معابد و هدیه استفاد  می

دربار  دریافت و های باروی تخت جمشید گردآوری شد  بیش از یک چهارم آنها نبشته
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حکومت داریو  است  17تا  99الهای . این اسناد که متعلق به س1پرداخت شراب است

از جمله مشاغل درباری شراب سازی  ،این اسنادراستی ادعای هرودوت دارد. بنا بر نشان از 

س از زایمان . زنان کارگر نیز پ2پرداختندزد میبود که به کارکنان آن نیز ماهیانه دستم

تی به حیوانات نیز د سند ح. از همه عجیب تر اینکه بر اساس چن3گرفتندشراب هدیه می

 . 4حیوانات نیز جیر  مخصوصی داشتند خوراندند وشراب می

دهد کور  نیز با استرابون در دست است که نشان می از گزنفون، هرودت و یاسناد     

این کار موافق بود  است. هر چند نگارند  در این اسناد چیزی دربار  شرابخواری شخص 

این زمینه از او پیدا نکرد و بلکه موافق این کار بود  و کور  نیافت اما مخالفتی هم در 

ی شراب به همرا  داشته است و ها مقادیر زیادی حتی در جنگعالو  بر مجالس شادی و

شخصیت کور  و ذوالقرنین همین انداز  در دوگانگی میان  ان تجویز کرد  است.سپاهی به

که به خوبی ادعای ما را  آیدنفون مینه از روایات هرودوت و گز. در زیر چند نموکافی است

 کند.ثابت می

ترسد رو به پدربزرگ چیز نمىزد  شد  بود، مانند کودکى که از هیچکور ، که حیرت» (9

کنان شا  مسخر « قدر عزیز است؟پدربزرگ، چرا خاطر او این»خویش نمود  گفت: 

ى در واقع ساق« کند؟پر مىها را از شراب گوارا بینى با چه تردستى جاممگر نمى»گفت: 

ا  طورى نزد شکرد و با تردستى و مهارت بهپادشا  با سرانگشت جام را از مى ناب پر مى

دست بگیرد و بنوشد. کور  جواب توانست بهداشت که به راحتى آن را مىعرضه مى

 گا آن« جام را به من واگذارد تا خدمتش را انجام دهم. پس اجاز  بد  ساکاس»داد: 

کرد و دید  دست خویش گرفت و آن را به همان قرار که ساقى رفتار مىکور  جام را به

بود خوب بشست، سپس همان قیافه را به خود گرفت و جام را از شراب پر کرد و با ادب 

دست پدربزرگ خو  تسلیم کرد و آستیاژ و مادر  به قهقهه خندیدند و احترام بسیار به
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خندید و خود را به دامان پدربزرگ خویش انداخت و رویش  و مسرور شدند. کور  نیز

اى ساقى، کار تو تمام است، من جاى تو را خواهم گرفت و از تو بهتر »را بوسید و گفت: 

در واقع رسم بود که ساقیان شا  « نوشم.کنم و خود نیز شراب نمىگرى مىساقى

نوشیدند تا اگر تند و مىریخگرفتند و در کف دست چپ خود مىاى از جام برمىجرعه

احیانا در آن زهرى باشد خود مسموم شوند و جان پادشا  به سالمت بماند. این بود که 

بسیار خوب، اگر تو به این خوبى ساقى »کنان رو به کور  کرد و گفت: آستیاژ مذمت

ه کبراى این»طفل جواب داد: « کنى پس چرا قبال از جام من ننوشیدى؟مرا تقلید مى

ترسیدم در آن زهر ریخته باشند، یعنى روزى که به مناسبت عید تولدت درباریان را مى

ات در جام شراب زهر به ضیافت دعوت کرد  بودى، خوب به خاطرم هست که ساقى

یدم زیرا د»کور  پاسخ داد: « چگونه به این امر پى بردى؟»آستیاژ گفت: « ریخته بود.

کردید که اگر از ما کودکان ج شد  بود و کارى مىجسم و جانتان هردو از اختیارتان خار

فهمیدید یک نمىکشیدید، هیچکردید، همه با هم نعر  مىزد، ما را مالمت مىسر مى

خواند کردید. هرکس به صورت کریه آواز مىگویید و سخن دیگرى را درک نمىچه مى

دند. هریک از حضار کرخواند صوتش را تمجید مىکه بدانند چه مىو دیگران بدون این

خواست بایستد تا به آهنگ ساز کرد ولى چون مىها نقل مىاز زور بازوى خود داستان

ى شد. شما که پادشا  مملکتبرقصد، قادر نبود بر پاى خود قرار گیرد و نقش بر زمین مى

کردید و دیگران که رعایاى شا  بودند هرچه بر زبانشان کلى خود را فرامو  مىهستید به

وقت بود که من درک کردم مساوات در گفتار کدام است. زیرا گفتند و آنآمد مىمى

مگر پدرت »آستیاژ سؤال کرد: « زدید.درپى حرف مىگرفتید و پىاى آرام نمىدقیقه

شا  پرسید: « وقت.نه، هیچ»طفل جواب داد: « شود؟نوشد سرمست نمىوقتى شراب مى

کند ولى حالش دگرگون ا  فروکش مىتشنگى»کور  جواب داد: « کند؟پس چه مى»

 .1«رد که برایش شراب در جام بریزدشود، علتش این است که او ساقى ندانمى

وشو داد  لباس خود را عوض کردند و ها و سربازان تیگران خود را شستسپس مادى» (1

و  گوشتبر سر طعام نشستند. اسبان را نیز خوراکى دادند. نیمى از جیر  نان را بدون 
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ها فرستادند زیرا کور  مقرر داشته بود فقط نان بفرستند، سایر شراب براى پارسى

که غرض کور  از موجود چیزها به حد وفور در اردوگاهشان فراهم است؛ و حال آن

     .1«دندبراز آب رودخانه استفاد  مىبودن گوشت، گرسنگى بود و براى سیراب شدن نیز 

قطاران من، روح و جسم و سالح ما هم» را مخاطب ساخته گفت:گا  کور  عموم آن( »3

که باید به یارى آن بجنگیم، به لطف خدایان مدتى است از همه جهت آماد  و نیرومند 

شد  است. بر ماست که هریک آذوقه بیست روز خود را مهیا کند و با خود بردارد و 

نظر من پانزد  روز باید از  هرکسى اسبى دارد خوراک او را نیز تأمین کند. زیرا به

سرزمینى عبور کنیم که چیزى براى رفع نیاز خود در آن نخواهیم یافت، چون یک 

قسمت از محصوالت آنجا را ما و بقیه را دشمن تصاحب نمود  است. پس باید آذوقه 

خود را با خود برداریم، چه در غیر این صورت نه مجال کارزار و نه امکان ادامه حیات 

ه رفتقدر ضرورت یک روز  خود شراب برگیرد، چون باید رفتهداشت. هرکس به خواهیم

اى از آب خالص رفع عطش کنیم. ما مسافات بعیدى در خود را عادت دهیم که با جرعه

یابى به آن حاصل شود، چه دستپیش داریم و در را  شرابى نخواهیم یافت و چنان

بینى من از این جهت است واهد کرد. و پیشمقدار جزئى خواهد بود و کفاف ما را نخبه

جاى شراب با غذاى خود آب که فقدان شراب ما را مریض نکند. از همین امروز به

 .2«بنوشید

اگر چیزى »وقتى مهمانان از شراب ناب سرمست شدند هیستاسپ از کور  پرسید: ( «6

خورم که مى به خدایان سوگند»کور  جواب داد: « از تو بپرسم برآشفته خواهى شد؟

پرسى پرسى و نخواهى چیزى از من بعکس، اگر بفهمم که تو مىبرآشفته نشوم؛ بلکه به

 .3«خشمگین خواهم شد

کور  برای  تحریک پارسیان برای حمله به مادها نقشه ای را در پیش گرفت هرودوت ( »5

زنند.  ها امر کرد طى یک روز این ناحیه را هموار کنند و بیلکورو  به پارس»گوید:
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ها این وظیفه را انجام دادند، بآنها امر کرد خود را شستشو دهند و صبح فردا وقتى پارس

هاى بز و گوسفند و گاو پدر خود را در همان بحضور  رسند. در این فاصله تمام گله

هاى لذیذ بر آن افزود تا براى محل گردآورد و در آنجا سر برید و شراب و خوردنى

ها از را  رسیدند، آنها ها مهیا شود. فرداى آنروز، همینکه پارسپارس پذیرائى از جمعیت

را در چمنى مستقر کرد و ضیافتى مجلل براى آنها ترتیب داد. وقتى ضیافت بپایان رسید 

از آنها سؤال کرد بین نوع زندگى که در شهر دارند و نوع زندگى که در بیابان اکنون با 

 دو نوع ها پاسخ دادند که بین اینح میدهند. پارسآن روبرو هستند کدامیک را ترجی

 . 1«زندگى اختالف زیاد است

عقید  من اینست که در این » کرزوس دربار  حمله به ماساژت ها به کور  گفـت( »6

نشینى میکنند در خاک آنها ها عقبساعت باید از رود گذشت و بهر مقدار که ماساژت

ام ها بطریق زیر اقدام کرد: بطورى که من شنید پیش رفت و سپس براى مغلوب کردن آن

هاى بزرگ بى خبرند. پس براى آنها اند و از نعمتها لذایذ پارس را نچشید ماساژت

جوئى عد  زیادى چهارپایان بکشیم و گوشت آنها را آماد  کنیم و بدون مالحظه و صرفه

وان و تنقالت زیاد بر هاى شراب فراضیافتى باشکو  در اردوى خود ترتیب دهیم و جام

هاى سپا  را در عقب قرار دهیم و بقیه را آن بیفزائیم. بعد از این عمل، بدترین دسته

 ها این همه لذایذ را فراوانبسوى رود عقب بکشیم. اگر من اشتبا  نکنم، همینکه ماساژت

 در مقابل خود دیدند بر سر آن خواهند ریخت و در آن موقع ما میتوانیم به کارهاى

 چنین بود عقاید مختلفى که اظهار شد. کورو  عقید  اول را رد« بزرگى دست زنیم.

 . 2«کرد و عقید  کرزوس را پذیرفت

بعضى گویند، که کورو  در جنگ »( استرابون در بار  حمله کور  به سکاها نیز گوید: 7

فر جمع وا شرابسکاها شکست خورد و فرار کرد. بعد، او در محلى، که آذوقه زیاد و 

کرد  بود، توقف کرد  بقشون خود استراحت داد و سپس از آنجا حرکت کرد  آذوقه و 

مأکوالت و مشروبات را جا گذارد. سکاها در تعقیب کورو ، چون بدینجا رسیدند، به 
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 معیش پرداخته مست شدند. پس از آن کورو  برگشته بر آنها تاخت و در نتیجه تما

 .1ندافراد دشمن از دم شمشیر گذشت

 آید بدین قرار است:آنچه از این چند متن بر می     

 اند. کرد پدر بزرگ کور  نیز باد  گساری میپدر و  -9

 کند. د برای پدریزرگش شراب در جام میکور  برای انتقام از ساقی دربار ماد خو -1

 شراب در شمار جیر  اصلی سپاهیان کور  بود  است.  -3

شود هر کس ا که در میانه را  شراب پیدا نمیکند که از آنجمی کور  به سپاهیان امر -6

 خود شراب بردارد.  یبه قدر ضروت یک روز 

ها ی پر از شراب و دیگر خوردنیاها به حمله با مادها سفر کور  برای تحریک پارس -5

 کند. بری آنان آماد  می

با استفاد  از  تواندمیحتی برد که رهای جنگی آنقدر شراب به همرا  میکور  در سف -6

 آن دشمنان خود را شکست دهد. 

 بدین مضمون آمد  های صحیح و حسنشیعی چند حدیث با سند منابعبرترین در معت     

د مگر انگیزانَو نیز خداوند پیامبری را بر نمی .2خَمر)شراب( همیشه حرام بود  است است

 . 3کنداینکه شراب را حرام می

مان تواند هبپذیریم که در این صورت کور  نمیهای مورخین یونانی را ر حال یا باید گزا

ها را دروغ بدانیم در این صورت نیز این اشکال پیش قرنین باشد و یا اینکه این گزار ذوال

و  .چه حجیتی داردآید که وقتی این مورخین اینقدر دروغگو هستند دیگر اقوال ایشان می

ها دروغ باشد وقتی که استفاد  از شراب در دربار ه این گزار اینکه از کجا معلوم کدیگر 

کور  مرگ داریو  در اسناد مالی ثبت است. اسنادی که در کمتر از سی سال پس از 

 . است نوشته شد 
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ندارد که حتما کور  را شرابخوار بداند اما مدعی است که دربار  کور   گارند  ادعان     

از یک  ای از وی برای خوانند  ترسیم کرد.توان هر چهر تون مشو  است که میآنقدر م

 حال که چنین است چگونه تا ببینیم نویسند  در پی چه باشد. جبار.قدیس تا پادشاهی 

توان کسی را که این همه شک و شبهه دربار  وی مطرح است به یقین ذوالقرنین قرآنی می

ند را  و رسم دینداری کمبوجیه و ادانست. از طرفی کسانی همانند ابوالکالم که مدعی

  خواهند بدین گزارشها پاسخ دهند؟یداریو  تفاوتی با کور  نداشته است چگونه م

 القرنیناسکندر و ذو 

ل شد با این دالیکنیم که اگر بنا بااین پرسش را مطرح می حال که بدین جا رسیدیم     

 القرنین بنامیم؟اسکندر را ذو توانیمچرا ن ،آن گمان نویسند  است یکه تنها پشتوانه

 القرنین بدانیم کسی هم ممکنکور  را ذو سست یعنی اگر قرار است بر اساس این دالیل 

 القرنین است.ن اسکندر و ذوا  یکی بوداست دالیلی را ذکر کند که نتیجه

 شرح استدالل بدین صورت است :     

ن مطرح شد  است و اشار  ایشا براساس روایات وارد  پرسش از سوی یهودیان  یا به _9

 .ند که وی جوانی از روم بود  استای از روایات پیامبر در پاسخ فرموداتفاقا در پار 

 ای سریانی از قرن ششم میالدی به جای ماند  است که در آن چنین آمد  است:اسطور  -1

ای که د دانم که تو دو شاخ به من دارا مخاطب قرار داد و گفت: من می اسکندر خدا»

. نکته دیگر اینکه تاریخ 1«ی ممالک جهان چیر  شومم بر همهروی سرم رشد کند تا بتوان

 رواج این اسطور  نزدیک به عصر پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله( است. 

ر بیانگ گذرد وکه بیش از صد سال از نگار  آن می «قاموس الکتاب المقدس»کتاب  _1

لقب ودیان است در جاهای مختلفی از کتاب به اسکندر عقاید قومی و مذهبی یه

 دهد.ذوالقرنین می

                                                      

 . 119، کور  و ذوالقرنین، ص 9316بهرامی، عسکر،  -9
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هایی در موز  های بزرگ دنیا از جمله در موز  بریتانیا وجود دارد که متعلق به سکه _3

اسکندر مقدونی است و اتفاقا بر سر اسکندر شاخ قوچی رویید  است که هیچ شباهتی 

ه آن بود ب تی که به شاخ روی سر فرشته بالدارو اشکاال خدایان مصری ندارد هم به شاخ

 .وارد نیست

 
 سکه اسکندر مقدونی با شاخ قوچ

القرنین در تنگه داریال قرار دارد و به شهادت دو جناب ابوالکالم معتقد است که سد ذو _6

د  اسکندر بو مورخ قدیمی یعنی پروکوپیوس و یوسف یهودی ساخت این سد به دست

 ذرگا  شهر چوری پهاک گورایی نیز دانستید که این واژ  به معنی گ است و در مورد واژ

و هیچ ارتباطی با گذرگا  داریال ندارد. هرچند ما گفتیم که اگر  یا همان دربند است

ودن دلیلی بر ذوالقرنین ب ثابت شود که اسکندر در این گذرگا  نیز سدی ساخته باشد

 .با مشخصات قرآنی ساخته نشد  است شود زیرا در میان این گذرگا  سدیوی نمی

قتی شود وخالقی نبود  است در جواب گفته میاما اینکه گویند اسکندر دارای سجایای ا _5

پرستی و گناهان دیگر بتپیامبرانی مانند حضرت سلیمان و داوود و دیگران متهم به 

 ورتنیز چنین کاری ص راند چه تضمینی وجود دارد که در مورد شخصیت اسکندشد 

نگرفته باشد. نا گفته نماند که اسکندر در ادبیات ما ایرانیان از جایگا  بسیار واالیی 

برخوردار است و همچو سمبل و نمادی در ادوار تاریخی نسل اندر نسل از او به نیکی 

و سوزاندن  ی زشت و منفوری داردیاد شد  است. بله در ادبیات پهلوی اسکندر چهر 
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سبت داد  اند. کاری که بسیاری از اوستا پژوهان آن را باور ندارند و کتاب اوستا را بدو ن

که اسکندر بخواهد آن را به  معتقدند که در زمان هخامنشیان اوستایی وجود نداشته

 کشد. آتش 

ذوالقرنین » نویسد:مورخ شهیر آقای شاهپور شهبازی میبر اساس همین مستندات      

ی اند، کسی از دانشمندان ایران هم دریافتهنه که بسیاربه همانگو« خداوند دو شاخ»یعنی 

ی وی بنگرد، بدین عقید ، یقین تواند بود. هر کس به سکه هااسکندر مقدونی نمی جز

چون سر شیر ولی با شاخ قوچ آورد، زیرا در آنجا اسکندر را به صورت مردی باکالهی می

در مصر به معبد آمون، خدای بزرگ  دانند. اسکندراند. توضیح این مطلب را همه مینمود 

را بیشتر  باشد. چون آمونن اعالم کرد که وی پسر آن خدا میمصریان رفت، و کاهن آمو

ر وچ بدادند، اسکندر از آن پس گاهی کالهی مزین به دو شاخ قبه صورت قوچی نمایش می

 ه تنها درخدار نا  به آن ایزد مصری باشد. این کال  شاهِشت تا نشانه بستگیسر می

شود، بلکه در نقشی که بر روی تابوت اند، دید  میهای اسکندر کند نقوشی که بر سکه

مشهور به تابوت اسکندر وجود دارد، نیز به روشنی پدیدار است. از این گذشته اسکندر بود 

 که در آغاز به باختر )ایلیریه( لشکر کشید، و بدریای مدیترانه رسید، سپس به ایران و آسیای

 .1«اخت و به سکاها و هندوان برخوردمیانه ت

هدف ما از استناد به گفته های دکتر شهبازی تنها برای اثبات این مطلب بود که حتی       

ر دانند. هکندر را همان ذوالقرنین میبزرگانی چون ایشان نیز بر اساس این مستندات اس

 ،رنین بر اساس آیات قرآنی و روایاتچند نگارند  با دیدگا  ایشان موافق نیست چرا که ذوالق

شد  که به معبد آمون داخل ضی نمیفردی مومن و خداپرست بود  است و هیچگا  بدین را

 . شد  و از سوی کاهن آن جا به مقام پسری آمون نامبردار شود

گی کور  یگان توانوجه به مستندات تاریخی موجود نمیهمانگونه که پیشتر یاد کردیم با ت

 بر همین اساس یگانگی میان وی و اسکندر نیز منتفی است . کرد ورنین را ثابت و ذوالق

                                                      

 . 155، کور  بزرگ، ص 9361شاهپورشهبازی، علیرضا،  -9
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 ردی بر دیدگاه دکتر سید حسن صفوی

. نین را یکی دانسته استدکتر سید حسن صفوی نیز بر همین اساس اسکندر و ذوالقر     

دانند د میایشان خواند. ان باطلی است که بدان باور داشتههای ایشان بر اساس گماما گفته

که اسکندر مقدونی فردی ستمکار و مشرک بود  است. به همین خاطر پس از معرفی 

در صورتی که ذوالقرنین » اسکندر به عنوان ذوالقرنین در بخشی از کتاب چنین گوید:

 . 1«رد بیدادگر جا  طلب تجلیل شد ؟!اسکندر مقدونی است چگونه در کتاب مبین، از این م

یهود  هایوالقرنین تنها بر اساس دانستهفع اشکال این است که آیات ذر پاسخ ایشان برای

نازل شد  است نه اینکه خواسته باشد جریان تاریخی ذوالقرنین را به صورت صحیح بیان 

 گوید علمای یهود بهکنند که میبه روایاتی اشار  می ی خودکند. ایشان در تایید گفته

ف های ما بود او را تصدیق کنید و اگر خالساس نوشتهپاسخ پیامبر بر امشرکین گفتند اگر 

 . 2های ما او را تکذیب کنیدنوشته

بیان سیر تاریخی رویدادها  یهای قرآنین فراتر نهاد  و گوید که داستانایشان پا را از ا     

تاریخ  قصص قرآنی برای بیان» ه و عبرت است. وی گوید:نیست بلکه ذکر آنها تنها برای تنبّ

مد  تا اشتباهات تاریخی را تصحیح نماید، بلکه برای تنبه و عبرت است.... به عبارت دیگر نیا

القرنین همان کار را کرد  است که دربار  قصه اصحاب کهف ن مجید دربار  داستان ذیآقر

القرنین ندر یا ذینمود  و آن تصویر موضوع بود  است مطابق آنچه اهل کتاب از اسک

ش را نیز از این دست داستانها استان اصحاب کهف، موسی و مصاحبایشان د. 3«انددانستهمی

 . 4داندمی

 یرآنهای قسیاری از آیات قرآنی به صراحت داستانب نگارند  در رد دیدگا  ایشان گوید     

  شود:به چند نمونه اشار  می است. برای نمونهدانسته حقیقت و غیر خیالی را 

                                                      

 . 363ص ، اسکندر و ادبیات ایران، 9366صفوی، سید حسن،  -9

 . 366همان، ص  -1

 همان.  -3

 . 366همان، ص  -6
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ِ.وِداستانِراستینِدوِپسرِآدمِراِبرِايشانِبخوانِترجمه:
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ُ
ْتل 2ِ*ن 

 .خوانیمیون را بر تو مراستین موسى و فرع آورند داستانیبراى آنها که ایمان م  ترجمه:

تْیَةٌ ، إِنَّهُمْ فِنَبَأَهُمْ بِالْحَقِّنَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ فرماید *فاقا دربار  داستان اصحاب کهف میو ات 

  3*آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناهُمْ هُدىً

: آنها جوانمردانى بودند که به کنیمیشان را به راستى براى تو حکایت مما خبر ترجمه:

 .4پروردگارشان ایمان آورد  بودند و ما نیز بر هدایتشان افزودیم

 در این آیات تصریح شد  است که این داستانها به حق و بر اساس واقع است. 

 همچنان ناشناختهالقرنین ذو

 .5اب ذوالقرنین بسیار اختالف دارداند: اخبار در بهمانطور که عالمه طباطبایی گفته     

 ،والقرنین، درسفرهایش، در علت نامگذاری وی به ذکیستی وی، در سِمَت ازجمله اختالف در

ی از اما نگارند  گوید همانطور که برخ ، در تاریخ زندگی ومدت سلطنتش.درجای سد

اند ظاهر اخبار این است که وی معاصر حضرت ابراهیم محدثین شیعه و اهل سنت گفته

 شناسد.را نمیچند تاریخ مکتوب او علیه السالم بود  است هر
: ددر بحار االنوار گوی همین مضمون عالمه مجلسی در مالذ االخبار و نزدیک به     

، مشهور این است که وی اسکندر رومی است ولی ظاهر اخبار این است که وی ذوالقرنین»

                                                      

 . 17مائد ، آیه سور   -9

 . 3قصص، آیه سور   -1

 . 93سور  کهف، آیه  -3

 (. 9376ترجمه سه آیه از ترجمه عبدالمحمد آیتی است)نک:آیتی، عبدالمحمد،  -6

 . 596، ص 93، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، ج 9393طباطبایی، محمد حسین،  -5
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محدث بزرگ سید  .1غیر از اسکندر است و در زمان حضرت ابراهیم علیه السالم  بود  است

علمای  . اما 2داننداز اخبار می قول را مستفادجزایری درکتاب نور المبین همین  نعمت اهلل

رخی ب شد فته شد ذوالقرنین خواند  میعامه هنگامی که دیدند اسکندر نیز همانطور که گ

مانند فخر رازی و دیگران به اشتبا  افتادند و او را ذوالقرنین دانستند اما برخی دیگر وقتی 

در با آن سیر  تاریخی مشهور شایستگی این همانندی را ندارد با مراجعه به دیدند که اسکن

ندر تر از اسکی بسیار قدیمیاخبار دیدند که ظاهر اخبار این است که زمان ذوالقرنین قرآن

 رومی است .

رسید  است و کسانی مانند عامه اولین بار سهیلی به این نتیجه علمای گویا در میان      

فتار یا  الحیوان گبدایه و النهایه و دمیری در حلکانی و ابن کثیر در تفسیر و ا، شوابن حجر

ر ظاهاند .اما آنچه در این استدالل مهم است این است که ادعا شد  است که وی را پسندید 

قال السهیلی و الظاهر من علم  »:نویسدرساند.  ابن حجر میاخبار ما رابه این نتیجه می

 قلت لکن .یبا من عیسینان احدهما کان علی عهد ابراهیم .... و االخر کان قراالخبار انهما اث

آید آنچه از ظاهر علم اخبار بر می . سهیلی گوید:3االشبه ان المذکور فی القرآن هو االول

ها دو نفرند که یکی از آنان در زمان حضرت ابراهیم)علیه السالم( و دیگری این است که این

نکه در قرآن یاد شد  گویم آ. و من مییسی)علیه السالم( بود  استنزدیک زمان حضرت ع

  زمان حضرت ابراهیم بود  است(. باشد )یعنی دراست اولی می

آید این است که ظاهر اخبار خاصه و عامه به شهادت اما آنچه از این عبارات بدست می     

 .حضرت ابراهیم بود  است م زمان بامحدثین دو مذهب داللت بر این دارد که ذوالقرنین ه

هتر بتر خواهد بود و ار شناسایی وی سختو اما در صورتی که این ظواهر را معتبر ندانیم ک

                                                      

« نین المشهور انه اسکندر الرومی و ظاهر االخبار انه غیر  و کان فی زمن ابراهیم علیه السالمو ذوالقر» -9

 (. 199، ص91، بحار االنوار، ج9663و مجلسی، محمد باقر، 556ص5، مالذ االخیار ج9666)مجلسی،محمد باقر، 

 . 956، نور المبین فی قصص االنبیاء و المرسلین، ص9666جزایری،  -1

، الجامع الحکام القرآن 9665و  قرطبی 367ص  3و شوکانی، فتح القدیر، ج  371ص6جر، فتح الباری، جابن ح  -3

 . 396ص 1، حیا  الحیوان، ج9616و دمیری 915ص  1، البدایه و النهایه، ج 9669و ابن کثیر  67ص 99ج
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س بای ابن عبود. چرا که بنا به گفتهشخصیت قرآنی باز هم منتظر است جهت یافتن این 

 .1کندزمان نیز قرآن را تفسیر می

 نتیجه:

ن آ اند که بیشترعای خویش به مطالبی استناد جستهجناب ابوالکالم برای اثبات ا     

 و ما با بررسی یا تنها در حد گمان و احتمال و ها یا به طور کلی غلط و نادرست استگفته

علمی  یهای ایشان نشان دادیم که دیدگا  ایشان سطحی و بدون هیچ پشتوانهدقیق گفته

 . است

 خالصه نتایج کار به شرح زیر است:     

است. چرا که قرآن قطعی درستی ناکار تفسیر قرآن  تناد به تورات و اسفار آن برایاس -9

الصدور است و تورات کنونی قطعی الصدور نیست و هیچ حجیتی ندارد که بخواهیم 

های نونی بهترین شاهد بر تحریف آموز خود تورات کچرا که  قرآن را با آن تفسیر کنیم.

 حضرت موسی و دیگر انبیاست. 

کور  به تنهایی نیست بلکه تمام پادشاهان مادی  ،رویای دانیالدر  تعبیر قوچ دو شاخ -1

 یو  بزرگبه همین خاطر برخی از مفسرین با استناد به همین رویا دار. است و پارسی

. و از سوی دیگر خود یهودیان اسکندر را انددانستهذوالقرنین یا داریو  سوم را 

 اند. ذوالقرنین خواند 

مطابق  کور  بزرگِ بنا به پیشگویی تورات سه کارِگوید که می ابوالکالمرخالف نظر ب -3

د که اصال آن قوچ به سمت شرق با مراجعه به تورات روشن ش ذوالقرنین است. با کارهای

 رود و همچنین در آن کتاب خبری از سد سازی کور  نیست. نمی

                                                      

 مقدمه ص بیست(. ، 9، تفسیر نمونه، ج 9399مکارم، ناصر، و همکاران، «. )القرآن یفسر  الزمان» -9
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را به داریال درواز  دو تن از مورخین ساخت این افزون بر . استخته سادر داریال سد 

 . اندداد  اسکندر نسبت

سد ذوالقرنین اصال در تنگه داریال بنا نشد  است زیرا اخبار فراوانی در دست است که  -9

آمد و شد اقوام مهاجم بود  است. و از طرفی  محل پیش از میالد این تنگه از قرن اول

شرایط سد با توجه به بهمن و رانش زمین و نیز گذر رود خروشان تِرِک از در  داریال 

 ر این در  بسیار مشکل است. سازی د

ترین کتب ارمنی و دیگر پو و درواز  آهنین بر اساس معتبرواژ  پهاک گورایی و دمیر قا -1
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 . از طرفیدانندچ یک از هخامنشیان را زرتشتی نمیان را بلکه هیاز بزرگان نه ایش

ارض با سیر  ذوالقرنین است. ذوالقرنین شخصی کور  در تع سیاست تساهل دینی

ها را آباد ساخت ها را احترام کرد و بت خانهو خداپرست بود در حالیکه کور  بتموحد 

از ان نش سند دیگرو چند   کتیبه کور .کرددر مراسم آیینی بت پرستان شرکت و 

 .استکور  و ذوالقرنین های باورمیان تعارض آشکار 

های علمای خاصه و عامه ظاهر روایات این است که ذوالقرنین معاصر بر اساس گفته -99

ز اپانزد  قرن پس  نزدیک. در حالیکه کور  بود  است (سالمالعلیه )حضرت ابراهیم 

 سته است. زیحضرت ابراهیم)علیه السالم( می
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  .مؤسسة األعلمی للمطبوعات، بیروت ،تفسیر مجمع البیان، م 9115 - 9695 ،طبرسی -99

 ، قاهر ، مطبعه االستقامه.9، تاریخ االمم و الملوک، ج9131د بن جریر، طبری، محم -91

، تاریخ االمم و الملوک، چاپ چهارم، بیروت، موسسه 9663طبری، محمد بن جریر،  -16

 االعلمی للمطبوعات.

 ،بیروت، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، م 9115 - 9695 ، محمد بن جریر، طبری -19

 .عة والنشر والتوزیع دار الفکر للطبا

  .ق، مجمع البحرین، چاپ دوم، تهران، مکتبه الرضویه.  9315طریحی، فخرالدین،  -11

، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب 1، تهذیب االحکام، ج9365 طوسی، محمد ابن الحسن، -13

 االسالمیه. 

شر مکتبه ، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ اول، نا9661طوسی، محمد ابن الحسن،  -16

 االعالم االسالمی. 

، چاپ اول تهران، بنیاد دایر  المعارف 5، ج 9371 ،عادل، حداد، دانشنامه جهان اسالم -15

 اسالمی.

 ، تهران، بنیاد دایر  المعارف اسالمی.97، ج 9319 ادل، حداد، دانشنامه جهان اسالم،ع -16

 اسالمی. المعارف دایر  بنیاد ن،تهرا ،99 ج ،9311 ،اسالم جهان دانشنامه حداد، عادل، -17

، قاموس الکتاب المقدس، چاپ ششم، مکتبه 9199عبد الملک، بطرس و دیگران،  -19

 المشعر.

، کور  و بازیابی هویت ملی، چاپ دوم، تهران، انتشارات 9391عرفان منش، جلیل،  -11

 فرهنگ مکتوب.

پهلوی پارتی، چاپ اول،  –، راهنمای کتیبه های ایران میانه 9311عریان، سعید،  -966

 انتشارات علمی.

، ارداویرافنامه یا بهشت و دوزخ در آیین مزدیسنی، چاپ سوم، 9319عفیفی، رحیم،  -969

 تهران، انتشارات توس. 
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های قفقاز در دور  باستان و دالیل ، بررسی گذرگا 9311علی بابایی درمنی، علی،  -961

قابت های ایران ساسانی و بیزانس، مجله پژوهش اهمیت یافتن گذرگا  الزیکا در واپسین ر

 . 9311، پاییز و زمستان 1، شمار  5های علوم تاریخی، دور  

، کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید، چاپ سوم، 9399فاضل خان همدانی،  -963

 انتشارات اساطیر.

ول،  ، تصحیح جالل خالقی مطلق، چاپ ا7، شاهنامه، ج9396فردوسی، ابوالقاسم ،  -966

 تهران، مرکز دائر  المعارف بزرگ اسالمی.

، تصحیح جالل خالقی مطلق، چاپ اول،  9، شاهنامه، ج9396فردوسی، ابوالقاسم،  -965

 تهران، مرکز دائر  المعارف بزرگ اسالمی.

 ، ایرانویج، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگا  تهران. 9371وشی، بهرام، فر  -966

، سفرنامه اوژن فالندن به ایران، ترجمه حسین نور صادقی، 1535 فالندن، اوژن، -967

 چاپ سوم، انتشارات اشراقی. 

، منشور کور ، ترجمه حسین ربانی، چاپ سوم، ناشر هشت 9319فینکل، ایروینگ،  -969

 کتاب.

، سفرنامه بارون فیودورکورف، ترجمه اسکندر ذبیحیان، 9371فیودورکورف، بارون،  -961

 ران، انتشارات فکر روز. چاپ اول، ته

 ، تهران. ، چاپ ششم، انتشارات آرون،  فرهنگ جامع تاریخ ایران9397قدیانى، عباس، -996

 ن، دارالکتب اسالمی.، قاموس قرآ9351ی، سید علی اکبر، قرش -999

 ، الجامع الحکام القران، بیروت، دار احیاء تراث العربی. 9665قرطبی،  -991

 االعشی فی صناعه االنشاء، بیروت، دارلکتب العلمیه.قلقشندی، صبح  -993

 ، تفسیر القمی، منشورات مکتبه الهدی. 9397قمی، علی بن ابراهیم،  -996

   .مؤسسة المعارف اإلسالمیة، قمچاپ اول،  ،زبدة التفاسیر، 9613، مال فتح اهلل، کاشانی -995

 س. ، دارالکتب المقد9196کتاب المقدس، العهد القدیم،  -996
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، مترجم پرویز رجبی، چاپ چهاردهم، نشر 9396هاید ماری، از زبان داریو ،  کخ، -997

 کارنگ. 

، بین النهرین و ایران در دوران هخامنشی، ترجمه زهرا باستی، 9313جان ،  ،کرتیس -999

 چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت. 

یرانی، ترجمه احمد ، آفرینش زیانکار در روایات ا1535سن، آرتور، کریستین -991

 طباطبایی، تبریز، انتشارت موسسه تاریخ و فرهنگ ایران. 

، سفرنامه کالویخو، ترجمه مسعود رجب نیا، چاپ سوم 9337کالویخو، گنزاله دو،  -916

 تهران، انتشارات بنگا  ترجمه و نشر کتاب.

سوم،   ، الفروع من الکافی، چاپ9367 کلینی)ثقه االسالم(، محمد بن یعقوب، -919

 تهران، دارالکتب االسالمیه.

 ، ترجمه قدرت اهلل دشتی، تهران، انتشارات امیر کبیر. 9361کنتارینی، آمبروسیو،  -911

، هخامنشیان، ترجمه مرتضی ثاقب فر، چاپ دوم، تهران، 9371کورت، آملی،  -913

 انتشارات ققنوس. 

تر دوم از جلد دوم، ترجمه ، تاریخ ایران دور  هخامنشی، دف9397گرشویچ، ایلیا،  -916

 مرتضی ثاقب فر، چاپ دوم، تهران، انتشارات جامی.

، کور  نامه، ترجمه رضا مشایخی، چاپ ششم، تهران، انتشارات 9396گزنفون،  -915

 علمی فرهنگی.

، هنر ایران در دوران ماد و هخامشی، ترجمه عیسی بهنام، 9316گیرشمن، رومن،  -916

 ت علمی فرهنگی. چاپ سوم، تهران، انتشارا

، گرجی ها، ترجمه رقیه بهزادی، چاپ اول، تهران، انتشارات 9316النگ، مارشال،  -917

 طهوری.

، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی، ترجمه محمود عرفان، 9366لسترنج،  -919

 .و فرهنگی  چاپ دوم، انتشارات علمی
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رجمه نازیال خلخالی، چاپ سوم، ، کتیبه های هخامنشی، ت9391لوکوک، پی یر،  -911

 نشر فرزان روز. 

ایرانشهر، ترجمه مریم میر احمدی، چاپ اول، تهران،  ،9373مارکورات، یوزف،  -936

 انتشارات اطالعات. 

 ، بحار االنوار، چاپ دوم، بیروت، موسسه الوفاء.9663مجلسی، محمد باقر،  -939

م، چاپ خیام، ناشر مکتبه آیه اهلل ، مالذ االخیار، ق9666مجلسی، محمد باقر،  -931

 المرعشی.

 دار المشرق.کتاب المقدس، چاپ دوم، بیروت،  ،9199های شرق، مجمع کنیسه -933

نخبة الآللی  ،  9365 -م  9196 - 9667، محمد بن سلیمان الحلبی الریحاوی -936

  .إستانبول مکتبة الحقیقة،  شرح بدأ األمالی

 . 3خ و تمدن بین النهرین، ج مجید زاد ، یوسف، تاری -935

 ، الروض المعطار، بیروت، مکتبه لبنان.9196محمد بن عبدالمنعم،  -936

مرادی غیاث ابادی، رضا، ترجمه کتیبه کور ، ویرایش سوم، نسخه پایگا  مجازی  -937

 پژوهشهای ایرانی. 

ای هن هخامنشی، سیزد  گفتار در بررسیتمد ،9316مرادی غیاث آبادی، رضا، -939

 هخامنشی، چاپ دوم)اول ناشر(، انتشارات نوید شیراز. 

، ذوالقرنین ها و بررسی واژ  ذوالقرنین از دیدگا  زبانشناسی 9399مساح، رضوان،  -931

 . 1-91، ص 9399، زمستان، 991، شمار  16ماهنامه، آیینه پژوهش، دور   تاریخی، دو

 تصحیح گای لیسترانج. مستوفی، حمداهلل، نزهه القلوب، به اهتمام و  -966

 ، مروج الذهب، چاپ دوم، قم، منشورات دارالهجر . 9666مسعودی، علی بن الحسین،  -969

، دایر  المعارف فارسی، چاپ سوم، شرکت سهامی 9399 مصاحب، غالمحسین، -961

 کتابهای جیبی تهران امیر کبیر. 

ران، انتشارات دانشگا  ، مزدیسنا و ادب پارسی، چاپ پنجم، ته9399معین، محمد،  -963

 تهران .
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، چاپ جهل و سوم، تهران، 9، تفسیر نمونه، ج9399مکارم، ناصر، و همکاران،  -966

 انتشارات دارالکتب االسالمیه. 

، چاپ بیستم، تهران، انتشارات 91، تفسیر نمونه، ج9399مکارم، ناصر، و همکاران،  -965

 دارالکتب االسالمیه. 

 . ، چاپ هجدهم91مکاران، تفسیر نمونه، جمکارم، ناصر، و ه -966

، چاپ اول، 9ج ، اسالمی بزرگ دائر  المعارف ،9376 کاظم، سید موسوی بجنوردی، -967

 تهران، مرکز دائر  المعارف برزرگ اسالمی.

، چاپ 99ج  ،، دائر  المعارف بزرگ اسالمی9399 ،موسوی بجنوردی، سید کاظم -969

 رف برزرگ اسالمی.اول، تهران، مرکز دائر  المعا

، چاپ 96ج  ،اسالمی بزرگ دائر  المعارف ،9397 ،کاظم سید موسوی بجنوردی، -961

 اول، تهران، مرکز دائر  المعارف برزرگ اسالمی.

تاریخ جامع ایران، چاپ اول، تهران، مرکز  ،9313 کاظم، سید موسوی بجنوردی، -956

 دائر  المعارف برزرگ اسالمی.

، اطلس تاریخ اسالم، مترجم آذرتا  آذرنو ، چاپ سوم، 9395، مونس، حسین -959

 تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

، تهران، بنیاد دایر  9، دانشنامه جهان اسالم، ج9375 ،سید مصطفی ،میر سلیم -951

 المعارف اسالمی.

اپ ، کور  و ذوالقرنین از دیدگا  تاریخ و آیین، چ9373 میر مدرس، سید موسی، -953

 اول، ناشر مرکز علوم دانشگاهی و معارف اسالمی فاضل.  

ه محسن خادم، تهران، بنیاد دایر  مبند، ترجن و در، تاریخ شروا9375مینورسکی،  -956

 المعارف اسالمی.

ششم، انتشارات بنیاد فرهنگ ، تاریخ زبان فارسی، چاپ 9356ناتل خانلری، پرویز،  -955

 .ایران

 .جامعة أم القرى، چاپ اول، انی القرآنمع، 9661 ،النحاس -956
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یو  در روایت حضرت پژوهشی در بازشناسی هویت دار، 9399ایمان،  نوروزی، -957 

 .3شمار  ، 9های تاریخی، دور  دانیال نبی)ع(، پژوهش

 ، انتشارات تیس. ، آیین اختیار، تهران9395ور ، ک ،نیکنام -959

نشر شور آفرین، نسخه  ،، چاپ اول، تهران، داریو  دادگر9316وکیلی، شروین،  -951

 .www.soshians.irالکترونیکی به آدرس 

رهایی بخش، چاپ اول، تهران، نشر شور آفرین،  کور ، 9311وکیلی، شروین،  -966

 .www.soshians.irنسخه الکترونیکی به آدرس 

 ، قاموس کتاب مقدس، چاپ اول، انتشارات اساطیر.9377هاکس،  -969

ی غ. وحید مازندرانی، چاپ سوم، مرکز ، تاریخ هرودوت، ترجمه9361وت، هرود -961

 انتشارات علمی فرهنگی. 

، ترجمه هادی هدایتی، چاپ دوم، موسسه چاپ و انتشارات دانشگا  9391 هرودوت، -963

 تهران.

 ، زند وهومن یسن، چاپ سوم، تهران، انتشارات جامه دران. 9395صادق،  ،هدایت -966

ذوالقرنین النبی المصری الذی طاف بالعالم و علم الناس  ،1695دان، حاتم، الهم -965

 .Ltd  E-kutubالدین و الحضار ، لندن، ناشر 

)خدایان دیگری که هستند(،  96ج ،، تاریخ هخامنشی9311 هنکلمن، ووتر ف. م.، -966

 ترجمه مرتضی ثاقب فر، چاپ اول، تهران، انتشارات توس. 

 . darband، مدخلiranicaدایر  المعارف آنالین ن، یارشاطر، احسا -967

 پ اول، تهران، انتشارات اطالعات.، نامه ایران، چا9397یزدان پرست، محمد حمید،  -969

 . ، ویرایش دوم9319زار کتابخانه اهل بیت، نرم اف -961

 ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی. 1نرم افزار جغرافیای جهان اسالم -976
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