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 پيش گفتار چاپ اول
 به قلم استاد سعيد نفيسي

  
در تاريخ علم ومعرفت بارها ديده شده است كه آدمي زادگان روزي در مشكلي فرو رفته اند و شـبهتي را بـر خـود راه                          

 آيند جز آنكه تاري ديگر بر روي تار تنيده باشند و مشكلي ديگـر بـر                 داده اند ، قرن ها هر چه كوشيده اند از آن بيرون           
قـرن هـا   . هر توجهي كه در اين راه كرده اند ناروا و نادرسـت بـوده اسـت   . مشكل افزوده باشند كاري از پيش نبرده اند   

لياني از  بدين منوال گذشته و شبهات گوناگون چون پوست بر پوست روييـده و حقيقـت را در ميـان آن قـشرهاي سـا                       
  .ديدگان مستور كرده است

روزي ناگهان دانشمندي بزرگ به نيروي دانش و فراست و روشن بيني با ديدگان شـكافنده ي خـرد و بيـنش خـويش                        
بدان حقيقتي كه قرن ها در حجاب بوده است پي برده و بارقه اي از فكر تواناي خويش بر آن تابيده و حقيقت روشـن                         

بهترين شاهد آشكار بحث بـسيار جالـب و بـسيار عالمانـه ايـست كـه             . يرون كشيده است    ي ظلماني ب  را از پشت پرده     
 از روزي كه در مصحف شريف ذكري از ذوالقرنين رفته . ترجمه ي آن در اين صفحات به دست خوانندگان است 

ن اشارت رفتـه    است همه مفسرين و مورخين و دانايان اسالم در تحقيق عصر و زمان و شخصيت كسي كه در قرآن بدا                   
  .است بحث ها كرده و كاوش ها پيش گرفته و رنج هاي جانكاه بر خويشتن هموار كرده اند

. آنچه در اين راه گفته و نوشته اند جز آنكه مشكل بر مشكل بيفزايد و خار راه محققان شود نتيجـه اي نبخـشيده اسـت       
رنين را همان اسكندر مقدوني مي پنداشتند و كـسي          سال ها بود كه چه در ايران و چه در كشورهاي ديگر اسالمي ذوالق             

 .در صدد نشده بود با قراين و جهات ديگر تطبيق كند و حقيقت را بجويد و عرضه دارد

آزاد وزيـر معـارف دانـشور هندوسـتان بـدين           اين مشكل هزار و اند ساله را اخيرا دانشمند نامي جناب عالمه ابوالكالم              
چيزي كه بـر    . حل كرده و بدين وسيله خدمت شاياني به معارف اسالمي كرده است           خوبي كه درين رساله آشكار است       

سپاس گذاري ايرانيان مي فزايد اين است كه با داليل متقن و ترديد ناپذير ثابت كرده است كـه مـراد قـرآن شـريف از                          
مي توان بر مفاخر ديگـر      اين فخر را امروز با كمال سربلندي        . ذوالقرنين ، كوروش بزرگ شاهنشاه نامي هخامنشي است       

ايران افزود كه قرآن شريف مداح شاهنشاه بزرگ ايران است و اين نعمت علمي و ادبي را مـديون بـه موالنـا ابـوالكالم              
اين است كه من از سوي جامعه ي علمي و ادبي ايران از اين دانشمند بزرگوار در برابر اين خدمت شـاياني كـه                 . آزاديم

  .سپاسگذارم و بقاي وجود عزيز او را از يزدان بزرگ درخواست مي كنماست صميمانه به ايران و ايراني كرده 
1330تيرماه 10تهران،   

                سعيد نفيسي        
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 ترجمه ي احوال

 امام الهند موالنا ابوالكالم آزاد
  خالصه از مقاله سيد نظير حسين-الف

)يرانوابسته مطبوعاتي سابق سفارت كبراي هند در ا(  
 سال ها در كعبه و بتخانه مي نالد حيات
 تا ز بزم عشق يك داناي راز آيد برون

 ميالدي در سرزمين مكه از يم خانواده روشن فكـر بـه دنيـا آمـد چنانكـه                   1888حضرت موالنا ابوالكالم آزاد در سال       
 هجـري در زنـدان نوشـته        1335كتابي است در شرح حال موالنا آزاد كه خود در سال            »تذكره«اين  (»تذكره«رخودش د 

از طرف نياكان ، ميهن من دهلـي اسـت و از طـرف مـادر وطـن بنـده سـرزمين مطهـر طيبـه و دارالهجـره                             «: گويد)بود
سيدالكونين شهرستان نبوت و وحي مي باشد يعني آن سرزميني كه قبله ي عبادت گزاران عـشق و كعبـه ي نيازمنـدان                       

عندالبيت الحرام يعني مكه معظمه زاده اهللا شـرفا و  »وادي غير ذي زرع«من شوق به شمار است ، مولد و منشاء طفوليت         
  .» متصل به باب السالم بوده استةكرامته ، محله ي قدو

  موالنا در سنين كودكي درس نظاميه را در جامعه ي ازهر قاهره شروع كرد و دوره ي ده ساله را در مدت چهار سال به 
زمانيكـه موالنـا    . را اداره مي كرد   )لسان الصدق (گي به عنوان مدير مسئول روزنامه ي        رسانيدو در سن چهارده سال    انجام  

قول فيـصل   ( در كتاب    – ساله بود شخصيت وي از شخصيت هاي برجسته ي سياسي هندوستان به شمار مي رفت                 16
 كـردم كـه بـراي       كه تاليف موالنا است گويد كه بهترين سال هاي زندگي خود يعني روزهاي جواني را فداي آن عشق                 )

  .جد و جهد استقالل هندوستان در دل مي پروراندم
در آن موقع وجود موالنا براي حكومت انگليس در هندوستان خيلي خطرناك شد و موالنا براي اولـين مرتبـه محبـوس                   

 مـي    سال بود، هنگامي كه موالنا از حبس بيرون آمد فداكاري هاي وي هـر روز بيـشتر                 26سن موالنا در آن وقت      . شد
 سـال  34در آن موقـع سـن وي   .  ميالدي رياست كنگره ملي را به دست گرفـت     1923شد و طولي نكشيدكه در سال       

  .بود
 سـالگي  34در تاريخ كنگره ي ملي هندوستان وجود موالنا بي نظيـر اسـت ، زيـرا هـيچ كـس غيـر از موالنـا در سـن                

  .نتوانسته است رييس كنگره بشود
 تمـام   –را منتشر ساخت و سه سال بعد تفسيري بر قرآن كريم نوشـت              ) الهالل( هفتگي    سالگي مجله  34موالنا در سن    

  .گفتند) امام الهند (علماي هند به اين تفسير به نظر حيرت و تحسين نگريسته و موالنا را با كثرت آراء 
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 امام انقالب
ا بود و در مساعي جنگ به آنها كمـك   ميالدي در جنگ اول بين المللي مهاتما گاندي پشتيبان انگليس ه  1914در سال   

صداي احتجاج بر ضد مرحوم گاندي بلند كرد و حقيقـت ايـن اسـت كـه در                  مي كرد و موالنا بود كه با مخالفت شديد          
از ايـن لحـاظ     . سال هاي اول قرن بيستم كسي كه اول مرتبه در راه آزادي هند نداي استقالل را بلند كرد موالنا آزاد بود                    

  .هم مي خوانند و اين لقب در مورد وي كامال صدق مي كند) نقالبامام ا(او را  
 

 آراء مشاهير درباره ي مقام موالنا
موالنا آزاد را پيشواي بزرگ جنـبش ثـاني   ) اسالم جديد در هند(پرفسور معروف انگليسي ولفريداسميت در كتاب خود  

كـه  ) درون آسـيا  (معروف خود موسـوم بـه       يك مصنف ديگر معروف انگليسي جان گنتر در كتاب          . مسلمين گفته است  
شرحي درباره ي كنگره ملي هندوستان مي نويسد موالنا را بـه منزلـه ي روح كنگـره و پيـشواي عـالي مقـام روحـاني                           

عالمه سيد سليمان ندوي شـاگرد رشـيد عالمـه شـبلي نعمـاتي هنـدي مرحـوم، مولـف كتـاب معـروف              . خوانده است 
ابوالكالم آزاد ذهن من به ياد ابن تيميه و ابن قـيم الجوزيـه و                موالنا    زندگاني   لشعرالعجم، نوشته است كه در شرح حا      

 . بن عبدالعزيز اندلسي و امام غزالي و صدوق ابن بابويه و شيخ مفيد مي افتديهام

پاندت جواهر لعل نهرو نخست وزير هند خصايص موالنا را يك به يك به ياد مي آورد و مـي فرمايـد كـه هـر وقـت                            
فرانسوي كه قبل از انقالب در آنجا بودند مي افتم ،در مشورت امور مهمه          المعارف   ةا را مي بينم به ياد مولفين دائر       موالن

    .دانش و تدبير و فهم و فراست موالنا فوق العاده قوي و نيرومند است
  :اينطور مي نويسد) عدم تشدد در امنيت و جنگ (مهاتما گاندي در جلد اول كتاب 

كمتر كـسي را ديـده   . زاد از بزرگ ترين متفكرين دنيا است و مطالعه ي وسيع و ذهن عميق و فراست بلند دارد    موالنا آ (
ام كه در عرب و فارسي مثل موالنا تبحر داشته باشد و اين باعث افتخار من است كه در مبـارزه ي ملـي هندوسـتان از                           

اسالم نظير نداردو عقيده ي ايـشان در وطـن پرسـتي همـان              موالنا از لحاظ تفهيم     .  ميالدي با موالنا رفيق هستم       1920
  ).طور قوي است كه در دين اسالم

موالنـا  ( -:دبير مخصوص مهاتما گاندي كتابي در شرح حال موالنا آزاد بـه زبـان انگليـسي نوشـته و در آن مـي گويـد                        
 شخصيت هـاي برجـسته و ممتـاز         ابوالكالم آزاد در جنگ ملي هندوستان قبل از مهاتما گاندي شهرتي بسزا داشت و از              

 ميالدي زماني كـه جنـگ اول بـين المللـي در جريـان بـود مهاتمـا گانـدي از                      1916هند به شمار مي رفت و در سال         
مي نمود و سربازان هندي را براي كمك به انگليـسي هـا مـي    انگليسي ها طرفداري مي كرد و يه نفع انگليسي ها تبليغ         

بعد دبير مخـصوص گانـدي اينطـور        . ع بي نهايت مخالفت نسبت به انگليسي ها نشان داد         موالنا آزاد در آن موق    . فرستاد
  :مي نويسد
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را منتشر ساخت و در اكناف هندوستان انقالبي عظيم         ) الهالل( ميالدي مجله ي نامي هفتگي       1912موالنا آزاد در سال     (
 و انتقاد بـي باكانـه و جوانمردانـه ي او ادامـه     در اين مجله نسبت به انگليسي ها عداوت و مخالفت نشان داد  . بر پا كرد  
حـبس  ) رانچي(نتيجه اين شد كه انگليسي ها خيلي عصباني شدند و موالنا را ياغي حكومت گفتند و در زندان                   . داشت

كردند اين حبس به جاي اينكه موالنا افسرده و نرم كند جرات و حوصله ي موالنا را بيشتر كرده و عداوت و بدبيني او                        
  ).نسبت به آنان تندتر و شديد تر كردرا 

به عمـوم مـردم رسـانده بـود بـي           )الهالل(موالنا بعد از چهار سال از زندان بيرون آمد و ديد كه صدايي كه به وسيله ي                  
، روي هـم  آن صداها به صورت يك انقالب شديدي در عموم مسلمانان هند موثر و جلوه گر بود             . نتيجه و رايگان نبود   

والنا به مسلمين اين بود كه اگر براي برادران هندوي ما استقالل و آزادي هندوسـتان از نظـر مـيهن پرسـتي                رفته پيغام م  
ضروري است براي ما كه پيروان اسالم هستيم گذشته از حقوق وطن پرستي از بطن اسالم الزم و واجب است كه براي                      

  . استآزادي هند سعي مي نماييم كه اسالم هيچگاه بردگي را روا نداشته
 

1 تكمله-ب  

تقريبـا همزمـان بـا سـلطنت شـاه      (افراد خانواده موالنا ابوالكالم آزاد در اواسط قرن دهـم هجـري ، شـانزدهم مـيالدي      
دريـن سـرزمين     امپراطور گوركانيـه ي هنـد،        -، يعني از اوان حكمروايي جالل الدين محمد اكبر شاه         )طهماسب صفوي 

  .ندپهناور داراي شهرت علمي بسزايي بوده ا
نهمين يا دهمين جد پدري او شيخ جمال الدين دهلوي ، از جمله ي علماي زمـان خـود در حـديث و عرفـان بـود، و                            

گفته مي شود كه اكبر شاه خيال داشت        . از جمله خان اعظم برادر امپراطور به او ارادت مي ورزيد          . مريدان زيادي داشت  
، ولي شيخ جمال الـدين ، انـزوا طلبـي را بـر مقـام انتـصابي                  او را به سرپرستي حوزه ي علميه ي دهلي منصوب نمايد          

  .ترجيح داد
هدف اين مركـز ايـن بـود كـه بـا            . درين روزگار ، محمد اكبر ، در دهلي ، مركزي به نام عبادت خانه تاسيس كرده بود                

و فرزنـدش طرفـدار   استفاده از نفوذ شيخ مبارك، و فرزند ارشد او ابوالفضل ، به گفتگوي مذهبي بپردازند،شيخ مبـارك            
فكر مذهبي جديد شد كـه      امتزاج عقايد اديان مختلف بودند و بحث و مناظره ي ك كم منجر به ايجاد يك نحله و طرز                    

  .نام نهاد) دين الهي(اكبر آن را 
 – كيلومتري شـهر اگـره       50 حدود   –هنوز مقدمات تدوين اصول و تنفيذ اين اعتقادات فراهم نيامده بود كه در شهري               

 هندوان ، از تاييد دربار، تشجيع شده ، به مسلمانان بي اعتنايي             –ايتخت واقعي امپراطوري نوبنياد گوركانيه هند بود        كه پ 
  .كرده مسجدي را خراب كردند

                                                 
ری از فضالی هندوستان و از     .  اين شرح را آقای دکتر محمد علی جعفری عضو عالی رتبه شرکت ملی نفت ايران مرحمت فرموده به بنده دادند- 1 ر جعف دکت

رد   ياران موالنا ابوالکالم آزاد بوده و با مرحوم گاندی مناسبات داشته اند، و پس از آنکه به اير              ر    (ان آمد، در ايران با ترکان پارسی گوی ازدواج ک انم دکت ا خ ب
  .و اين مختصر نتيجه کار مشترک اين زن و شوهر است. ، و طبعا تبعيت ايران را پذيرفت و هم اکنون دوران بازنشستگی را می گذراند)مومنی
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شـيخ مبـارك    . اكبر شاه مي خواست از كنار اين حادثه ي مهم به سادگي بگذرد، ولي فرياد علمـاي اسـالم اوج گرفـت                     
پادشاه ، از طـرف     ( اه را موجه جلوه دهد ، سندي به امضاي بسياري از علماي مسلمان رساندكه               براي اينكه اعمال پادش   

آنان، به عنوان حاكم عادل پذيرفته شده،و به او حق داده شده است كه در بعضي مسائل ديني عنداالقتضاء تـصميم الزم                      
 نيـز بـه صـورتي آن را         1هلي و اگره و جونپو    را اتخاذ نمايد، خود شيخ مبارك آن سند را امضاء كرد، و بعضي علماي د              

و بـراي اينكـه مـورد خـشم پادشـاه قـرار             . تاييد كردند، اما شيخ جمال الدين اين حكم را نپذيرفت و تاييد و مهر نكرد              
پس از اين خبري از اين مرد به دست نيست ، و شايد در همـين                . نگيرد، به بهانه ي اداي فريضه حج ، عازم حجاز شد            

  2.شته باشدسفر درگذ
، بـه   يا نوه شيخ جمال الدين دهلوي مذكور ، در زمان نورالدين محمد جهانگير فرزند اكبـر شـاه    –شيخ محمد ، فرزند     

 مورد خشم قـرار گرفـت و چهارسـال در زنـدان قلعـه               – كه رسم دربار وقت بود       –علت كوتاهي در رسم زمين بوس       
و .  از مناصب دولتي پرهيـز داشـتند       - هر چند از طبقه روحاني بودند      – بعد از او نيز فرزندان آنه     . گواليل تحت نظر بود   

جـد  .  شهر را پذيرفته اسـت     ة يا قاضي القضا   –تنها از شيخ سراج الدين پدر جد موالنا خبر داريم كه مقام صدرالصدور              
  .موالنا هم از طرف پادشاه دهلي به لقب ركن المدرسين مفتخر شد

والنا ، مانند اسالف خود عالمي وارسته و عارفي آزاده بود و مريدان فراوان در گجرات و                 موالنا محمد خيرالدين ، پدر م     
 كه بر اثر شورش سربازان هند، سپاه انگلـيس در دهلـي              ق  ه 1274/م  1857در حوادث   . بمبئي و اطراف كلكته داشت    

  .د خارج شدقتل و عام كرد و خشك و تر با هم سوخت، پدر موالنا راه مكه را پيش گرفت و از هن
سلطان عبدالمجيد خليفه عثماني كه صيت وارستگي پدر موالنا را شنيده بود از او دعوت كرد كه بـه اسـتانبول بيايـد، و       

  .چنين شد، و بعضي كتاب هاي موالنا خيرالدين به كمك سلطان عثماني ، در قاهره به طبع رسيد
 كمك كنند، و    3)عين زبيده (براي ترميم    در تامين آب مكه      در بازگشت به مكه معظمه، پدر موالنا از مريدان خواست كه          

  .يك جا مبلغي حدود يك مليون و يكصد هزار روپيه از هند و ساير جاها جمع آوري شد و اين مبلغ به مصرف رسيد
 ازدواج كـرد، و ثمـره ي آن         – يكي از علمـاي بنـام مكـه          –در همان روزها موالنا خيرالدين با دختر شيخ محمد وتري           

موالنـا خيرالـدين در   . ه ق پا به عرصه وجـود گذاشـت      1305/م  1888كه به سال    . زدواج فرزندي بود به نام ابوالكالم     ا
  .ه ق به هند بازگشت و در كلكته منزل گزيد و ابوالكالم درين وقت ده ساله بود1316/م 1898

 سالگي اين   14 كه عربي بود، چنانكه در       ابوالكالم فارسي و اردو را از پدر خود به خوبي آموخته و زبان مادري اش هم               
ابوالكالم را به قاهره فرستادند تا در دانشگاه االزهر         ه ق   1323/ م1905به سال   . زبان ها را در مدارس تدريس مي كرد       

                                                 
  ). مراجعه شودبه کتاب مرحوم علی اصغر حکمت.(يافته است) شيراز مشرق ( اين شهر عنوان - 1
  - که به شاه طهماسب پناهنده –خان خانان در بازگرداندن همايون هندی . گويا در همين سفر ، بايرام، خان خانان را هم به حج فرستادند- 2
  

ون، که برای گرفتن وضو به هر حال ،يک روز، هماي.  دخالت بسيار داشت، و ممکن بود که اين فرزند شير شاه سوری رقيبی بزرگ برای اکبر باشد       -شده بود 
  .از پشت بام از پله ها پايين می آمد، پايش لغزيد و از پله افتاد و درگذشت

  .خان خانان که فرمانده سپاه و نايب السلطنه اکبر بود ، در اين وقت از منصب خود موقتی کناره گرفت و به حج رفت و از او نيز خبری باز نيامد
  .سوب به زبيده مادر هارون الرشيد است يعنی چشمه وقنات زبيده که من- 3
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. ( تحصيالت خود را به اتمام رساند،و دو سال بعد او ، پس از زيارت عتبات عاليه سوريه و عراق ، بـه هنـد بازگـشت                         
  ).ام انقالب مشروطيت در ايران است ها مصادف با اياين سال

ه ق درگذشت، و تنها بعد از مرگ پدر بـود كـه ابـوالكالم بـه صـورت جـدي بـه                       1327/ م1909موالنا خيرالدين در    
  .آموختن انگليسي پرداخت ، زيرا تا آن روز پدرش با آموختن اين زبان مخالف بود

لـسان  ( سالگي مجله اي به نام       14ني به نويسندگي شوق نشان مي داد و در سن           موالنا ابوالكالم از ايام كودكي و نوجوا      
منتشر كردو در همين مجله بود كه انتقاد او از كتاب شمس العلماء الطاف حـسينكه در شـرح حـال سـر سـيد                         ) الصدق

ن حمايـت   در سن شـانزده سـالگي از طـرف انجمـ          .   نوشته شده بود، مورد توجه اهل تحقيق قرار گرفت          1احمد خان   
مثـل  :  گفتـه بـود   2موالنا الطاف حـسين اسالم الهور دعوت شد كه خطابه اي ايراد نمايد، و وقتي اين خطابه ايراد شد،            

  )!سري پير ، روي شانه هاي اين جوان ، گذاشته باشند(اينكه 
جملـه خـود اشـعار اردوي        از   –منتشر كرد، كه اشعار شعراي روزگار       ) نيرنگ عالم   (اندكي بعد ، موالنا مجله اي به نام         

 3.در اينجا بود كه او تخلص آزاد را براي خود انتخاب كرد. موالنا در آن به چاپ مي رسيد

تحريم آموختن زبان انگليسي از طرف علماء در واقع به تصور اين بود كه آن را زبان استعمار مي دانستند، ولـي عليگـر                
 قاره و نواحي مجاور را با علوم و فنون جديد توسط اين زبان آشنا               كه اين سد را شكست گروه كثيري از مسلمانام شبه         

ساخت و بيم مردم هند از زبان انگليسي كم كم فرو ريخت، در واقع دانـشگاه عليگـر بـراي توسـعه معـارف جديـد و                           
  .همچنين پراكندن افكار سياسي در طبقه فضالء هند اثر مستقيم داشت

 در ايـن  -و هنـوز هـم چنـين اسـت     كه بعد ها بزرگترين حزب آن كـشور شـد   –پايه اساسي افكار سياسي كنگره هند   
  .موسسه ريخته شده است

و از آن پس ديگر موالنا در اوج كمال و شهرت در سياست و         . ه ق منتشر شد   1330/م1912مجله الهالل در اول ژوئن      
هندوسـتان ، سـمت وزيـر فرهنـگ         ادب هند قرار گرفت، تا پس از انقالب و تفكيك شبه قاره به دو بخش پاكـستان و                   

  .ه ش در سن هفتاد سالگي درگذشت1337/ه ق1378/م1958هندوستان را يافت، و در همين سمت بود تا به سال 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ن  - 1   سر يسد احمد خان نخستين کسی بود که مسلمانان هند را به فراگرفتن زبان انگليسی و علوم جديد تشويق و ترغيب نمود و توانست مخالفت علماء را با اي

  :نام دانشکده اسالمی و علوم شرقی خوانده شدو ابتدا به ) م سال تولد موالنا1888(وی بنيان گذار دانشگاه عليگر است. امر بشکند
Mohammadian Anglo- British College = M . A . O 

  .تخلص می کرد) حالی(  الطاف حسين شاعر بود و - 2
  : می شود اين شعر فارسی را در حق موالنا آزاد خواند- 3

            يک تن آزاده در جهان ديدم               آن هم آزاده اش تخلص بود                                                                   
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موالنا ابوالكالم آزاد در كنار گاندي رهبر هند
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نقاشي از روي انسان بالدار بر درگاه يكي از كاخ هاي 
كوروش كبير كه توسط هنرمند گرامي آقاي جليل 

ضياءپور ترسيم گرديده است
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  ن كتابتم  
  .ذوالقرنين يا كوروش كبير

  
  فصل اول

  ذوالقرنين در قرآن
  
  
  
او را در زمين پادشاهي داديم      : اكنون درباره ي او با شما سخن خواهم گفت        : از تو درباره ي ذوالقرنين مي پرسند، بگو       «

يد اسـت و چنـان      و همه ي وسايل حكمروايي را برايش فراهم كرديم،بدين وسيله تا آنجا راند كه محل غروب خورشـ                 
  .مي نمايد كه خورشيد در چشمه اي كه آب تيره رنگ دارد فرو مي رود، در آنجا قومي يافت

گفـت كـسي كـه    . به او گفتيم اكنون مي تواني درباره ي آنها به عذاب و ستم رفتار كني و يا اينكه به رفتار نيكو گرايـي                 
 سوي خدا رفت باز عذابي شديد دامنگير اوسـت ، امـا كـسي      بيداد كرد زود خواهد بود كه عذاب بيند و پس از انكه به            

  .و از طرف خداي نيز در كار او گشايشي حاصلكه ايمان آورد و رفتار نيكو كرد سزاي او نيك است 
سپس راهي پيش پاي او گذاشتيم و او تا بدانجا رفت كه خورشيد طلوع مي كند و قومي در آنجا يافت كه ميـان ايـشان                

  .و پوششي نبود ، بدين طريق بدانچه الزم بود از او آگاه شديمو آفتاب حجابي 
باز همچنان رفت تا رسيد به جايي كه ميان دو ديوار عظيم بود و در آنجا قومي يافت كه زبـان نمـي فهميدنـد، آن قـوم                       

 در اختيـار تـو   گفتند يا ذوالقرنين ياجوج و ماجوج در اين سرزمين دست بر فساد و خرابكاري زده اند، پول و مال الزم           
خداي آنقدر به من توانايي داده كه از مال شما بي نيازم فقط به نيروي               : گفت  . مي نهيم تا ميان ما و ايشان سدي بنا كني         

تخته هاي آهن بياوريدآنقدر كه بتـوان بـا ان دو كـوه را بهـم                . بازو مرا ياري كنيدتا بين شما و آنها ديواري به پاي كنيم           
ر در آن دميدند تا همچو آتش گرديد و بعد به كمك آب آن را به شكل مطلوب درآورده سـد را                      برآورد، پس گفت آنقد   

  . نمي توانستند از ان بگذرند يا در آن رخنه ايجاد كنند– ياجوج و ماجوج –ساختند، كه آن قوم 
خواست . ختو چون خواست خداي فرا رسد، آن را ويران خواهد سا          اين خواست و رحمت خدا بود       : ذوالقرنين گفت 

  ») 82-18... (و وعده ي خدا حق است
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  شان نزول آيات
  

ظاهر آيات فوق گوياي اين معني است كه از حضرت رسول درباره ي ذوالقرنين پرسشي شده و اين آيـات در جـواب                       
  .سوال فوق به حضرت نازل آمده است

كـه  ك نفر از قريش درباره ي بعـضي مطالـب    روايت مي كنند كه به اشاره ي يهود ، ي      3 و امام احمد   2 و نسايي    1ترمذي
  اين شخص كه بوده و چه كرده است؟: يكي از آنها ذوالقرنين بود از حضرت پرسيد

درباره پيغمبري كه خداوند جز يك بار در تورات از او نـام نيـاورده               « يهود به حضرت گفتند   : قرطبي چنين نقل مي كند    
  »ذوالقرنين « :  پيغمبر؟ گفتندكدام: حضرت گفت . » است به ما خبري باز گوي 

  . و سيوطي نيز رواياتي بر همين نهج آورده و مورد تفسير قرار داده اند4محمد بن جرير طبري و ابن كثير
  مشخصاتي كه در قرآن براي ذوالقرنين آمده است

  :از آيات فوق آنچه در باب شخصيت ذوالقرنين مستفاد مي شود حاوي نكات زير است
 ي او از حضرت رسول پرسش هايي شده است قبال به ذوالقرنين معروف بوده، يعني اين نام يا                   كسي كه درباره   .1

لقب را قرآن به او نداده، كساني كه پرسيده اند خود اين نام يا لقب را بر او نهاده اند، از اينجاست كه در قـرآن                          
 .رسند يعني از تو درباره ي ذوالقرنين مي پ»و يسئلونك عن ذوالقرنين«: مي آيد

 .خداوند كشوري را بكف كفايت او سپرده و وسايل حكمراني و سلطنت را براي او فراهم ساخته است .2

اول در غرب تا انجا كه به حـد مغـرب رسـيده اسـت و          : كارهاي عمده ي او عبارت است از سه جنگ بزرگ            .3
 رسيده است كه ديگر     دوم در جنگ مشرق، تا آنجا     . آنجا را هم كه خورشيد غروب مي كند به چشم ديده است           

كار سوم كـه شـاهكار اوسـت        . جز صحرايي خشك و بدون آبادي نديده است و ساكنين آن نيز بدوي بوده اند              
رسيدن به تنگه و دره اي صعب العبور بوده كه از وراي آن تنگه عده اي مرتبا به ساكنين اين منطقه هجوم مـي                        

ناميده بودند، قوم   » ياجوج و ماجوج    « ن منطقه قوم مزبور را      ساكنين اي . آورده اند و آنان را غارت مي كرده اند        
 .مذكور وحشي و بدون تربيت و فرهنگ بوده اند

 .در برابر هجوم اين قوم سدي بنا كرده است)ذوالقرنين (سلطان  .4

                                                 
  .است» ختم الواليت« و » نوادر االصول « ترمذی خراسانی محدث و فقيه معروف که بيش از سی تاليف داشته و مهم تر از همه   ابوعبداهللا- 1

ه                : توضيح   • اب هم ان کت ا پاي ده ت اب آم ن کت يش        تمام حواشی که در اي رجم چهل سال پ ه مت رجم است البت ر نارسايی توضيحات     .  از مت دگان ب خوانن
 .ببخشايند

  ) .پ . ب .(يکی دو مورد که حاشيه از ابوالکالم بوده به کلمه ابوالکالم ، تصريح کرده ام 
ساف        - 2 ار م ات و اخب رای کسب رواي الد ب سياری از ب ود،   امام احمد نسايی خراسانی االصل مصری مسکن ، در ب اب معروف   .)  ه ق303فوت  (رت نم دو کت
  .از اوست که اين کتاب اخير از کتب شش گانه ی معروف حديث به شمار می رود» المجتبی«و » سنن«
به علت  متولد بغداد، يکی از چهار نفر ائمه ی بزرگ مسلمين که به شام و يمن و حجاز در طلب حديث مسافرت نمود و ) ه ق241-164( امام احمد بن حنبل- 3

  .است که سی هزار حديث دارد» المسند«کتاب معروف او . مقاومت با معتزله به امر مامون زندانی و در زمان متوکل آزاد شد
  .در تاريخ و تفسير است» البداية و النهاية«فقيه شافعی بصری که در دمشق فوت نمود و کتاب معروف او ) اسمعيل( ابن کثير- 4



 

 

17 

سد مذكور نه تنها از سنگ و آجر بوده بلكه آهن و پوالد نيز در آن به كار رفته است و چنـان عظـيم و سـديد                             .5
 .د كه از هجوم غارت كنندگان جلوگيري كامل نمودبو

كرده و قوم مغلوب را آزار و قتـل عـام نمـي نمـوده               پادشاه، عادل و رعيت نواز بوده و از خونريزي جلوگيري            .6
وقتي كه به قوم مغرب استيال پيدا كرد مغلوبين گمان كردند كه مثل ساير فاتحين مورد شـكنجه و بيـداد                     . است

 اما پادشاه چنين نكرد و گفت كه نيكوكاران و رجال قوم از آسيب محفوظ خواهند بـود و                   .قرار خواهند گرفت  
 .او كوشش خواهد كرد كه به داد و دهش قلوب آنان را تسخير كند

به مال و اندوخته ي دنيايي نياز ندارد و حريص نيست و حتي مغلوبين خواستند براي بناي سد پولي فـراهم و                       .7
پول ابا كرد و گفت خداوند مرا از مال و اندوخته ي شما بي نياز ساخته است فقط بـه            جمع كنند، از گرفتن آن      

 .نيروي بازوي خويش مرا همراهي كنيد تا سدي آهنين در برابر دشمن بنا كنيم
 
 

  سرگرداني مفسرين و مورخين
  

مـا آيـا ايـن مـرد تـاريخ      ا. اين شخصيت تاريخي كه اعمال و رفتار او بدين نهج بيان گرديد شخصيت ذوالقرنين اسـت      
  كيست و اهل كجاست و در چه زماني مي زيسته است؟

در اين خصوص مي رسد پيدا كردن اسم و لقب ايـن شـخص اسـت، زيـرا تـاريخ ،                     اولين مطلبي كه به خاطر مفسرين       
  .نديده و پادشاه و حكمراني بدين نام و لقب نشناخته و نشنيده است! بشري كه داراي شاخ باشد

اسـت  » شاخ«معناي ظاهري آن كه     » قرن«گوناگون در اين خصوص نموده و گفته اند كه در اينجا مقصود از              تفسيرهاي  
نبوده و بلكه قصد از آن زمان و مدت بوده و از اطالق اين كلمه مقصود رساندن مدت سـلطنت حـاكم و پادشـاه بـوده                           

 عادي رسيده از اين نظر بدين لقب ناميـده         است بدين معني كه چون پادشاهي مدت سلطنت و دولت او به دو برابر حد              
جمعي مدت قرن را سي سال و قومي بيست و پـنج            . شده است و در طول مدت و اندازه ي اين عهد نيز اختالف است             

  .سال و برخي ده سال و اقوامي بدين مضمون گفته اند
خصيت خاصي را بيـان ننمـوده و       اقوال اوليه در اين خصوص را به طور كلي جمع آوري كرده ولي ش              1ابن جرير طبري  

 .طرف را مشخص نساخته است

  فقط در كتاب خود به اين بحث توجه نموده كه آيا ذوالقرنين پيغمبر بوده است يا غير پيغمبر، بشر يا فرشته و ملك؟
حضرت ابـراهيم    او را از پيغمبران قديم و قبل از          1»بخاري«.برخي روايات او را معاصر با ابراهيم عليه السالم دانسته اند          

در اين اواخر كه بحث و انتقاد تاريخي وارد مرحله ي جديدي شده است ذهن مـورخين متوجـه يمـن                     . مي شمارد ) ع(

                                                 
 در بغداد درگذشت، برای جمع آوری اسناد تاريخ خود به شام و مصر 310در آمل متولد و در )ه ق (224ير طبری مورخ ايرانی در  ابو جعفر محمد بن جر- 1

  .است» جامع البيان«و همچنين تفسير معروف او » تاريخ االمم والملوک«و عراق و ری نيز سفر کرده ، کتاب تاريخ او موسوم به 
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نامي بـرده شـده اسـت بعيـد         » ذي االذار «و  » ذي المنار «گرديد و گمان كردند كه چون در روايات پادشاهان حميري از            
 3 در آثار الباقيـه و ابـن خلـدون      2عجيب آنكه ابوريحان بيروني   .  بوده باشد  نيست كه ذوالقرنين نيز از اين دسته پادشاهان       

اين فرض ظاهرا فريبنده است ولي چون با شواهد منافات دارد نمي توانـد مـورد قبـول                  . نيز به اين نكته اشاره كرده اند      
  .واقع شود

ينجـا دليلـي نـدارد كـه يهـود از احـوال             آنان كه از حضرت رسول در باب ذوالقرنين سوال كرده اند يهود بوده اند، در ا               
عالوه بر آن در صورتي كه بخواهيد فرض كنيد كه قريش ساكنين مكه از طرف خـود چنـين                   . پادشاه يمن استفسار كنند   

سوالي كرده اند بايد گفت كه خودشان به حد كفايت از احوال سالطين حميري اطالع داشته اند و احتياجي بـدين كـار                       
تي كه چنين بود مسلما در روايات عرب و احاديث و نقل از صحابه و تابعين نيـز اشـاره اي مـي                       نبوده است و در صور    

  .شد در صورتي كه چنين روايتي نديده ايم
دور نيست كه پرسندگان مقصودشان عاجز كردن حضرت رسول در جـواب بـوده اسـت و در ايـن صـورت مـسلما از                         

  . جواب از حاالت پادشاه يمن براي عرب كار آساني استحاالت كسي مي پرسيدند كه عرب نبوده باشد و اال
 از خصائل و اعمال ذوالقرنين در قرآن ذكر شده با حال پادشاهان حميري و يمن صدق مي كنـد يـا نـه؟                        ببينيم آيا آنچه  

تـاكنون  . قرآن مي فرمايد در شرق و غرب فتوحاتي كرده و سدي آهنين در برابر هجوم ياجوج و ماجوج ساخته اسـت                    
هادت تاريخي درباره ي هيچ پادشاه حميري نداريم كه خيال فتوحات شرق و غرب را در سر پرورانده و سدي آهنين                     ش

  .به جاي نهاده باشد
بوده است، نمي تـوان در ايـن بـاره بـراي آن اهميتـي قائـل شـد،                   » ذو«اينكه بعضي پادشاهان يمن جلوي نامشان كلمه        

 هم سودي نخواهد داشت زيرا جايي گفته نشده كه اين سـد را بـراي   4»ربأم«همچنين توجه و تشبث به ساختمان سد       
مقابله با هجوم قومي ساخته و آهن در آن به كار برده باشند، به عالوه قرآن در جاي ديگر نيز از سد مأرب نـام بـرده و                            

 .هيچ شباهتي ميان سد ذوالقرنين و سد مأرب از قرائن قرآن نمي توان يافت

ر آمده اند و اسكندر مقـدوني را بـه علـت فتوحـات و غلبـه ي او بـر شـرق و غـرب و شـهرت                      جمعي از اصحاب نظ   
  .حكومت او ذوالقرنين دانسته اند

                                                                                                                                                                        
ه  » الجامع الصحيح«در بخارا متولد شد و در همان جا فوت کرد، از علمای بزرگ حديث است، معروف ترين کتاب ) ه ق257-195( محمدالبخاری - 1 است ک

  .او نيز معروف است» تاريخ کبير«کتاب . از ششصد هزار حديث گفتگو می کند و ابن حجر عسقالنی و ابو زيد فارسی بر آن شرح نوشته اند 
ه    « در غزنين درگذشت، کتب مهم او 440 ق در خوارزم متولد شد و در  ه362 ابوريحان بيرونی در - 2 رون الخالي ه عن الق د   «و » آثارالباقي ا للهن ق م و » تحقي
  .است» قانون مسعودی«و » التفهيم فی صناعة التنجيم«

  .مختلفه هنود استکتاب للهند او حاوی اطالعات سودمندی از تاريخ قديم هندوستان و آداب و رسوم مردم آن سرزمين و مذاهب 
  :ابوريحان در آثارالباقيه گويد

روز شد و او را کشت و سرش را                              ر او پي ا ب د ت رد و جنگي ل خروج ک وک باب برخی ذوالقرنين را مردی به نام اطرکس دانسته اند که بر صاميرس يکی از مل
  .لقرنين بوده و اعتقادات عجيب دارند و گويند که مادر او جن بودذوا) منذر بن امری القيس(و برخی نيز گويند که منذر بن ماء السماء ...پوست کند و

ه                                    ن لقب را ب ه اي نم ک ان می ک د، و من گم ن لقب داده ان رعش را اي ر شمر ي و کب م گروهی اب د و ه ده ان بعضی نيز صعب بن همال حميری را ذوالقرنين خوان
  ).40آثارالباقيه چاپ اروپا ص .(پادشاهان يمن بهتر می توان نسبت داد

  . به قاهره رفت و قاضی القضاة آن شهر شد، کتاب مهم او مقدمه و تاريخ عمومی است784ه ق در تونس به دنيا آمد ، در 732 به سال - 3
ر   .  مأرب، سابقا شهری پايتخت يمن بوده است و در شرق صنعا قرار داشته و به علت وجود سدی در کنار آن معروفبوده است- 4 ر اث سيل   «ظاهرا اين شهر ب

  . ه ق خراب شده و ساکنين آن پراکنده شده اند570 و يا 542در سال » العرم
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هنگامي كه از صفات و مناقب ارسطو صحبت مـي          » شفا«ظاهرا حكيم ابوعلي سينا اولين كسي است كه به اين نكته در             
امـام فخرالـدين   . بوده كه قرآن از او به ذوالقرنين ياد كرده اسـت    ارسطو معلم اسكندر    : كند اشاره اي نموده و مي گويد      

در صـورتي كـه   . نيز ابن سينا را در اين راي تاييد و طبق عادت خود، اقوال خـالف ايـن عقيـده را رد مـي كنـد                     1رازي
 تـاريخ   .2اسـت اسكندر مقدوني در تمام عمر خود سدي كه شهرت يابد بنا نكرده و با مغلوب نيز مهربان و دادگر نبوده                     

به عـالوه   . زندگي اسكندر مقدوني به تمام و كمال ثبت گرديده و هيچ شباهتي ميان احوال او و احوال ذوالقرنين نيست                  
حتي امام محمد رازي هم با اينكه در اثبات و ابتكار نكات و مطالب دسـتي دارد،                 . دليلي ندارد كه او را ذوالقرنين بناميم      

  .ده استاز اثبات اين نكته عاجز مان
  

  فصل دوم 
  مجملي از تاريخ يهود

  درباره ي تصور شخصيت ذوالقرنين 
  

در هر صورت مورخين نتيجه قانع كننده اي از بحث خود در اين خصوص نداده اند، قدما كه تحقيق نمي كردنـد و يـا                         
نرسيدند نبايد تعجب كرد،    اگر به كعبه مقصود     .وسيله تحقيق نداشتند، متاخرين نيز خواستند و كردند ولي نتيجه نگرفتند          

  .زيرا راهي كه همه مي رفتند به تركستان بود
 است شايسته بود كه محققين به آثار تـاريخي و كتـب و اسـفار يهـود                  3در شواهد تصريح شده كه سوال از طرف يهود          

ين مي كردند مسلما يـه      مراجعه مي كردند، تا ببينند آيا مطلبي توانند يافت كه اين گوشه از تاريخ را روشن كند؟ اگر چن                  
  .حقيقت مي رسيدند

 
  

  سِفرِ دانيال 

                                                 
  .است» تفسير کبير«مشهور به » مفاتيح الغيب«از فقهای مشهور و کتاب معروف او موسوم به)  ه ق607 -544( فخرالدين رازی - 1
  :  ابوريحان در آثارالباقيه می گويد - 2

د         جمعی ديگر اينطور تاويل کردن     ه فارسيان مانن ايتی را ک ار حک ن گفت رای اي د که ذوالقرنين از دو قوم مختلف به وجود آمده و مقصودشان روم و فرس بود و ب
و گفتار دشمن برای دشمن خود ساخته اند گواه آورده اند که چون دارای اکبر مادر مادر اسکندر را که دختر فيلفس باشد به زنی گرفت و بويی بد در او يافت و ا

را نخواست و چون به پدرش رد کرد و اين دختر از دارا آبستن بود و اين دختر از دارا آبستن بود ولی باالخره اسکندر را به فيلفس نسبت دادند که تربيت او را 
ين      فيلفس متکفل بود و برای اين حکايت گفته ی اسکندر را به دارا که دم مرگ بر بالين دارا رسيد و رمقی در او يافت و گ   را چن ه ت فت برادر من به من بگو ک

ساب              . کرد تا من انتقام از او بکشم گواه آورده اند          اسکندر به دارا بدين سبب چنين خطاب کرد که خواست با او مرافقت کند وليکن دشمنان پيوسته به طعن در ان
  )61ترجمه ی آثارالباقيه دانا سرشت ص .(و تهمت در اعراض و نسبت بد در کارها می کوشند

  :  بلعمی در ترجمه تاريخ طبری گويد- 3
د                 ) ص(چون مردمان مکه از پيغمبر     شان را گفتن د و اي بماندند و با او حجت برنيامدند، رسول فرستادند به جهودان خيبر و بدان جهودان که در زمين عرب بودن

ة  ... نيم که او راستگوی است يا دروغ زنکه از ميان ما مردی بيرون آمده است و همی دعوی پيغمبری کند و همی خواهيم تا بدا                  پس جهودان گرد آمدند و توري
  ).702ص (و حديث رسيدن ذوالقرنين از مشرق تا به مغرب و حديث سد ياجوج  و ماجوج ... پيش اندر بنهادند و از آنجا سه مسئله بيرون کردند
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مي نامند، در اين جزوه بعضي از       » سِفرِ دانيال « فصلي است كه به دانيال پيغمبر نسبت داده شده و آن را              1»عهد عتيق «در  
  .لبي بيان نموده است در بابل خبر داده مطا2كارهاي دانيال ذكر شده و ضمنا از عواملي كه در رويا او را از اسارت يهود

شهرهايشان خراب و قوميت آنان متزلـزل گرديـد، معبـد    . اين ايام اسارت براي يهود بال و بيچارگي عظيمي آورده است 
  .مقدسي كه مورد تكريم آنها بود به دست بابليان افتاد

 اين شام شوم اسـارت      و به دست چه كسي    يهود از اين واقعه بي اندازه غمگين شده و نمي دانستند چه وقت و چگونه                
مزبـور  » سـفر «از .و بردگي سپري شده و سپيده دم آزادي و رفاه روي مي نمايد و قوميت آنـان از نـو زنـده مـي گـردد                        
و غيبگـويي هـاي     تلويحا چنين برمي آيد كه در ان روزهاي سياه، دانيال پيغمبر ظهور مي نمايد و بـا پـيش بينـي هـا و                         

  .مي شودعجيب خود به پادشاهان بابل نزديك 
  .گرامي داشتند و باال دست غيبگويان و ساحران نشاندندسالطين او را به دربار خود راه داده 

واقع شده و در باب هـشتم ايـن   » بيليش فر«روياي دانيال كه حاوي خبر آزادي يهود است در سال سوم سلطنت پادشاه       
از نواحي عـيالم در     » سوس هيرا «، من در شهر     در سال سوم از جلوس پادشاه بيليش فر       «: كتاب در اين خصوص گويد      

در اين رويا ديدم كه قـوچي در كنـار رود ايـستاده و دو       . براي بار دوم رويايي به نظر من رسيد       . بودم» اواليي«كنار رود   
شاخ بلند دارد، اين دو شاخ يكي به طرف پشت او خم شده بود، قوچ با دو شاخ خود غرب و شرق و جنوب را شـخم       

در همين حـال    . بنابراين هر چه مي خواست مي كرد      . هيچ حيواني نبود كه در برابر او ايستادگي كند        . و مي كند  مي كرد   
متوجه شدم كه يك بز كوهي از طرف مغرب در حالي كه زمين را با شاخ خـود                  كه من در فكر انجام كار اين قوچ بودم          

كـم كـم بـز كـوهي بـه قـوچ دو شـاخ               . امال پيدا بود  مي كند پيش آمد، ميان پيشاني اين بز يك شاخ بزرگ و عجيب ك             
نزديك شد و سپس خشمناك بر او تاخت و در اين حمله دو شاخ او را شكست و قوچ ذوالقرنين در برابر                      » ذوالقرنين  «

 )1-8سفر دانيال(».كسي هم نبود كه قوچ را از چنگالش رهايي دهد. او از مقاومت عاجز ماند

 بر او نازل شد و روياي دانيال را         - كه بايد آن را جبراييل خواند      –فرشته اي   «يال مي گويد  آن گاه همين كتاب از قول دان      
يك نفر پادشاه قوي بـر ايـن دو         . قوچ ذوالقرنين نماينده ي اتحاد دو كشور ماد و پارس است          : بدين نحو تفسير كرد كه    
اما بز كوهي يـك شـاخ كـه         . و نخواهد بود  به طوري كه هيچ دولتي قادر به مقاومت در برابر ا          . كشور حكمراني مي كند   

بعد از قوچ پيدا شده مقصود از آن مملكت يونان است و شاخ برجسته ي ميان پيشاني او داللـت بـر اولـين پادشـاه آن                           
  )22-19(» .سرزمين مي كند

                                                 
وط  . » جديد«و ديگر قسم » عتيق«قسم قديم موسوم به : ی شود مجموعه اسفاری که کتاب مقدس را تشکيل می دهد به دو قسمت تقسيم م- 1 اسفار عهد قديم مرب

اريخی              ودا، استر          (به قبل از مسيح است و شامل کتب تورات خمسه، اسفار ت ا، يه ا، طوبي ام، عزرا، نحيم وک، اخباراالي شوع، قضات، راعوت، مل فار  ) ي و اس
ال، يوشع         (ود، حکمت است و نبوات   حکيمه که شامل سفر ايوب، مزامير، امثال، جامعه، سر         ال، داني اروک، حزقي ا، ب ای ارمي ا، روي فار اشعيا، ارمي ) شامل اس

  .است
  .عهد جديد شامل مجموعه اسفاری است که مربوط به تعاليم مسيح است و عبارت است از اناجيل، اعمال الرسل، رسايل، رويا

ود را خراب و        18ق م پس از 587ر مرحله دوم  بخت النصر پادشاه بابل دوبار به فلسطين حمله برد، د- 2 د يه سخير، معب ليم را ت اه محاصره اورش  70000 م
ر                               ی و دخت ی ايران ه زن رای زوجه خود ک يهودی را به اسارت به بابل برد، گويند اين پادشاه حدائق معلقه بابل را که از عجايب سبعه عالم به شمار می رفت ب

  .  استهَوخَشتَر پادشاه ماد بود بنا کرده
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متحد شدند  اين رويا يا پيش گويي دو كشور ماد و پارس را با دو شاخ مجسم مي كند و وقتي كه اين دو كشور يكي و                          
  .شخصيت آن دو كشور به يك قوچ ذوالقرنين نمايانده شده است

آن بز كوهي كه اين قوچ را مقهور خواهد كرد به اسكندر تعبير شده و اوست كه باالخره توانـست دارا آخـرين پادشـاه                         
  .پارس را از ميان برداشته و سيادت خانواده هخامنشي را نابود كند

در زبان عربي و عبري هر دو يكي است و وصف اين قوچ كه به               » قرن«اين است كه كلمه     چيزي كه الزم به تذكر است       
  . عربي ذوالقرنين مي شود، در زبان عبري به لوقرانيم آمده كه همان معناي ذوالقرنين را مي دهد

 آبرومنـد آنـان   در روياي دانيال به يهود بشارت داده شده كه پايان دوره اسارت و بردگـي يهـود و آغـاز زنـدگي آزاد و              
روزي خواهد بود كه شخصيت ذوالقرنين پديدار شود يعني دو كشور ماد و پارس با هم متحد شده با بابل بـه دشـمني                        

و رعايـت آنـان   ذوالقرنين همان پادشاهي است كه خداوند او را براي كمك به يهـود          . برخاسته و يهود را آزادي بخشند     
  .ن سازد و اسراييل را حمايت كندبرمي انگيزد تا اورشليم را از نو آبادا

دو . مـي نامنـد ظهـور كـرد    » خورس«و يهود » سائرس«چند سال پس از پيش گويي دانيال، اين پادشاه كه يونانيان او را    
  .كشور ماد و پارس را يكي ساخت و بعد به بابل هجوم برد و بدون زد و خورد بدان شهر داخل گرديد

در اينجا بايد براي ايـن      :  قوچ با شاخ خود زمين مشرق و مغرب و جنوب را مي كند             در روياي دانيال آمده است كه اين      
  .پادشاه در سه جهت فتوحات مهم روي داده باشد

پيشگويي آزادي يهود نيز مصداق پيدا كرده و آنان را به فلسطين            . وضع فتوحات كوروش با اين پيشگويي مطابقت دارد       
  .بعد از او نيز پادشاهان هخامنشي از حمايت يهود دست برنداشتندبازگردانده و معبد مقدس را بنا كرد، 

. در دو سفر ديگر نيز پيشگويي هايي هست كه ما اكنون از آن سـخن خـواهيم گفـت                  » سفر دانيال «در تورات باز غير از    
ورت در سـفر اول نـام كـوروش عينـا ظـبط شـده اسـت و فقـط صـ                    . »يرميـاه « و   »يشعياه«اين دو سفر عبارتند از سفر       

  .دارد) خورش(عبري
  .يهود عقيده دارند كه كتاب يشعياه، صد و شصت سال و كتاب يرمياه شصت سال قبل از كوروش تاليف يافته است

تفصيالت كاملي از اين امر خواهيم يافت، در ان كتاب ذكر شده كه پيشگويي هاي دانيال پـس از فـتح                     » عزرا«در كتاب   
 يهـود و آزاد    تاثير آن قرار قرار گرفت و نتيجـه آن قيـام او بـراي حمايـت               بابل به گوش كوروش رسيد و سخت تحت         

  اوال از خرابي اورشليم به دست بابليان خبر مي دهد، »هيشعيا«كتاب .كردن آنها و امر به تجديد بناي معبد مقدس بود

آن كوروش است مي    كه مقصود   » خورس«ثانيا به تجديد عمران و آبادي آن نيز گويا است و در اين فصل در خصوص                 
  :گويد

اورشليم از نو بنا خواهد شد و شهرهاي يهود مجددا آبادان خواهد گرديد، مـن خانـه        ... خداي نجات دهنده مي فرمايد    «
  ).28-44(»هاي ويران آن را براي بار دوم از نو بنا خواهم كرد

  »...مي گويم كه او برآورنده رضايت و خشنودي من است)كورس(درباره خورس«
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  :اوند در شان مسيح خود، خورس مي فرمايدخد« 
من دست او را گرفتم تا ملت ها را در حيطه اقتدار او درآورم و از چنگ پادشاهان خونخـوار نجـات دهـم، دروازه هـا                           

دروازه هـاي   . آري، من همه جا با توام و همه جا ترا در راه راسـت راهنمـا خـواهم بـود                   .پشت سر هم بروي او باز شد      
و گنج هاي پنهان به دست تو خواهد افتاد، همه اين كارها به دست تو خواهـد شـد، تـا         مدفون   خزاين   آهنين شكسته و  

  ) .1:45(»بداني كه من، يهوه، كه ترا به اسمت خوانده ام، خداي اسراييل مي باشم
  :تشبيه شده است و چنين مي نويسد» عقاب شرق«كوروش به در جاي ديگر از كتاب، 

من اين مرد را كه از سرزمين دور مي آيد و خـشنودي مـرا فـراهم مـي     .  عقاب شرق را فراخواندم من. نگاه كنيد ! هان« 
  ).11:46(»كند فرا خوانده ام

  :مي خوانيم » يرمياه«همچنين در كتاب 
مـردوك بـه    . دچـار بـال گرديـد     ) بت مشهور بابـل   (بعل: نترسيد و در ميان مردم ندا دردهيد، بگوييد كه بابل را گرفت           « 

زيرا از شمال نزديك، قومي به سوي بابـل روانـه اسـت كـه بابـل را زيـر و رو                   .  افتاد، تمام بت ها پراكنده شدند      حيرت
  )1:50يرمياه .(»خواهد كرد آنچنان كه بشري در آن يافت نشود

و همين سفر باز به اسارت يهود و پراكندگي و سرگرداني آنها اشاره كرده و سپس بـه تجديـد آبـاداني اورشـليم و سـر                         
  :سامان گرفتن يهود بشارت مي دهد و چنين مي گويد

خداوند گويد، پس از آنكه هفتاد سال از زمان اسارت بابل گذشت، به سوي شما خواهم آمد، مـرا بخوانيـد، بـه شـما                 « 
  )1:39.(»جواب خواهم گفت، به ياد من افتيد مرا خواهيد يافت، بندها را خواهم گسست، به اوطانتان باز خواهم آورد

او در رويـاي دانيـال      . يهود چنين بر مي آيد كه تصور كـوروش بـه ذوالقـرنين در ان كـامال هويداسـت                  » اسفار«از نص   
شخصيت كوروش در عقايد داراي مكان و منزلـت مهمـي           . پيغمبر به صورت قوچي كه داراي دو شاخ است در مي آيد           

  .است
 

  راه جديد براي تحقيق
  

كه در قرن نوزدهم شروع شد و بيشتر علماي آلمان بدان پرداختند نتايج كافي نـداد،                تحقيق درباره كتاب مهم عهد عتيق       
  :و زمان تدوين آنها به اين نتيجه مي رسيم» اسالف ثالثه«با اضافه كردن نتايج بحث علماي قرن بيستم درباره 

ي شود كه سـه نفـر در تـاليف          كتابي كه به يشعياه پيغمبر نسبت داده مي شود از موضوع و زبان و محتويات آن معلوم م                 
  .آن دست داشته و اين سه تن در سه زمان مختلف حيات داشته اند

سيزدهم از فصل پنجم، تاليف مولف ديگري است و قسمت هاي بعد از اين را هـم بايـد از مولـف       از باب چهلم تا آيه      
  .سوم دانست
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نـام يـشعياه اول و يـشعياه دوم و يـشعياه سـوم      براي تسهيل مراجعه در مباحث تحقيقي، مولفين كتاب هاي فوق را بـه         
 سال قبل از كـوروش      160 يعني   -در باب يشعياه اول عقيده دارند كه در همان زمان كه يهوديان مي گويند             . خوانده اند 

زمان يشعياه دوم كه ظهور كوروش را پيشگويي مي كند، آنطور كه از موقعيت و شرايط تـاليف كتـاب                    . مي زيسته است  
يشعياه سوم نيز پـس از يـشعياه دوم دسـت بـه             . غير از زمان يشعياه اول و البته قبل از اسارت بابل بوده است            برمي آيد   

  :تاليف كتاب خود زده است، در باب عقيده فوق چنين مي گويد
  و تبعيد به بابل و ظهور كوروش شده در كالم يـشعياه دوم              و اسارت يهود   1پيشگويي هايي كه درباره غارت نبوخذنصر     

است، در حقيقت يشعياه دوم در همين زمان حمله ي كوروش حيات داشت و نبايد گفتـه او را بـه يـشعياه اول نـسبت              
بدان رنگ زمان گذشته زده يعني آن را به يشعياه اول نسبت داده تا مردم               گوينده، حوادث زمان خود را بيان كرده و         . داد

محققين فوق بزرگ   . ت سال قبل اين پيشگويي ها گفته شده است          كالم او را قديمي پندارند و فكر كنند كه صد و شص           
يهود عهد يشعياه   . ترين دليل اختالف شخصيت مولفين نامبرده را اختالف فكري و تباين روح تصور در كتاب مي دانند                

 مـي   تصور كرده و معبدي به صورت معبـدهاي قبيلـه اي بـراي آن فـرض               ) اله(اول خدا را مثل يكي از خدايان قبايل،         
  .نمودند، يهوه خداي قديمي و عشيره اي يهود بود كه با خداي ساير قبايل ربطي نداشت

خوريم و آن تصور خداي بزرگي براي عمـوم بـشر             يشعياه دوم براي اول بار به تصور خداي ديگري برمي          اما در كتاب    
رت معبد عام براي كليه ي خلـق خـدا          به صو است و معبد مقدس اسراييل در اورشليم يكباره از صورت معبد قبيله اي              

اين يك تصور تازه است كه مخصوصا يشعياه سوم بيشتر به آن نظـر داشـته اسـت و معلـوم اسـت كـه                         . تحول مي يابد  
همچنـين آنچـه كـه در سـفر يرميـاه از            . موقعيت و شرايط زمان اين تصور غير از شرايط زمان يشعياه اول بـوده اسـت               

بابل و تجديد بناي معبد مقدس مي يابيم، محققين عقيده دارندكـه مربـوط بـه شـصت     پيشگويي هاي مربوط به اسارت     
سال قبل از حدوث وقايع فوق نيست، بلكه عقيده دارند كه بعد ها به صورت پيش گويي نوشته و به كتاب ملحق شـده             

 .و خالصه بعد از آزادي يهود و تجديد بناي معبد مقدس تاليف شده است

آن ذكر شده است، در اين كتاب رويايي اسـت كـه پادشـاه              ه دانيال، در حقيقت روياي ديگري در        اما در كتاب منسوي ب    
در تعبير اين رويا صريحا به ظهـور اسـكندر مقـدوني و سـقوط امپراطـوري      . بابل ديده و دانيال آن را تعبير نموده است     

  .هخامنشي و قيام امپراطوري روم اشاره مي رود
ند كه اين كتاب ساختگي است و قرن ها بعد از سـقوط بابـل و آزادي يهـود، يعنـي در                      بعض محققين جديد عقيده دار    

نه تنها در تاليف كتاب بلكه در وجود دانيال به صـورت مـذكور نيـز شـك                  . زمان اوج امپراطوري روم تاليف شده است      
  .ستدارند و مي گويند كه چنين كسي وجود نداشته و براي داستان فوق، دانيالي نيز خلق شده ا

                                                 
  .در تورات نبوکد نصر نوشته شده است. »ای نبو، حدود مرا حفظ کن«است، يعنی » نبو کودوری نصر« اسم بابلی بخت النصر، - 1

م  .ق 586م  و بار دوم چند سال بعد از آن به فلسطين لشکر کشيد و با اينکه از طرف مصر کمکی به اسراييل شده بود، معذلک در .ق597بخت النصر ابتدا در 
جوانان ايشان را در خانه مقدس ايشان به شمشير کشت و بر جوانان و دوشيزگان و «شکست سختی نصيب يهود شد و بيت المقدس تسخير گرديد و بخت النصر 

رد و     او ظروف خانه خدا را از بزرگ و کوچک، خزانه های خانه خداوند، گنج های پادشاه و سرورانش را ت        . پسران و ريش سفيدان ترحم نکرد      ل ب ه باب ا ب مام
ان سلطنت                       ا زم شان ت ه اي رد ک ه اسيری ب ل ب ه باب ردم را ب سيف م ة ال ه آتش سوزانيد و بقي خانه خدا را سوزانيد و حصار شهر را منهدم ساخت و قصرها را ب

  ).36از تورات کتاب دوم، تواريخ ايام باب (» پادشاهان پارس او و پسرانش را بنده بودند
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باالخره چيزي را كه بيشتر محققين بدان ايمان دارند اين است كه زمان تاليف اين كتاب از قرن اول قبل از مـيالد پـيش                         
  .تر نمي رود

  1. قبل از ميالد مي داند164در كتاب تازه ي خود تاليف آن را در سنه ) Max Loehr(فقط پرفسور ماكس لوئر
 

 يهود در انتظار نجات دهنده

  
 كتاب يشعياه آورديم، شخصيت كوروش به صورت نجات دهنده و مسيح موعود كه بـراي آزاد كـردن يهـود و                      آنچه از 

  .تجديد آباداني اورشليم از طرف خدا فرستاده شده است ظاهر مي شود
خورس فرستاده ي من است و خشنودي مرا برآورده خواهد ساخت، و همچنين او را ياري كردم تـا                   : خداوند مي گويد  

همه ي اين كارهـا را انجـام        «خود را در حيطه ي حمايت او درآورم، و باالخره خورس را مخاطب قرار داده گويد               خلق  
 مي   به نام، براي آزادي اسراييل، قوم برگزيده ي او صال    حتاده تا بداني كه من خداي بزرگم، خداي اسراييل كه ترا صرا           

  .»دهد
جات دهنده از هر مصيبت و باليي مي بينيم و اين همان عقيـده اسـت كـه    در اينجا به روشني عقيده ي يهود را درباره ن         

  .صورت جهاني به خود گرفته و همه مردم را به انتظار مسيح موعود گذاشته است
خداوند در حق خورس مسيح خود      «كتاب يشعياه خورس را مسيح موعود تصور مي كند و در شان او صريحا مي گويد               

  »...مي فرمايد
 ات قومي يهود از زمان موسي است كه در زماني كه يهود در منتهاي ذلت و بيچارگي در مصر زندگي صورت تازه حي

موسي در آن زمان روحي تازه در قوم خود دميد و آينده اي نويدبخش و شيرين براي آنها ترتيب                   . مي كردند ظهور كرد   
د و برانگيختن آنها فرسـتاده و مـشيت خداونـدي           داد و چنان كرد تا ايمان آوردند كه خداوند او را براي نجات قوم يهو              

  .است كه قوم او بر ساير اقوام برتري يابند
اول آنكه اين قوم، قـوم برگزيـده ي خـداي هـستند، دو              : از اين زمان در عقايد ملي يهوددو تخيل اساسي به وجود آمد           

  .هد فرستادديگر آنكه هر موقع مصيبت و ذلتي پيش آيدخداوند كسي را براي نجات آنها خوا
بدين طريق همه   . از تخيل اول، نظريه برتري نژاد، و از تخيل دوم نظريه ظهور نجات دهنده و مسيح براي آنها پديد آمد                   

ايمان پيدا كردند كه به محض اينكه بال و خرابي اي دچار خود و كشور آنها گردد، رحمت خداوندي شامل آنها شده و                       
  .ه ساحل سالمت و امان خواهد رساندنجات دهنده ي موعود كشتي آنان را ب

                                                 
1 -A History of Religion in the Old Testament 
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 پيغمبر نيز در چنين شرايط و موقعيت هايي ظهور نمودنـد، آمـال تـازه اي در ملـت خـود بـه                        2 و داود  1)طالوت(ساؤل  
مي يابد و شايد بـراي اولـين بـار لقـب مـسيح              » مسيح«در همين جاست كه داود لقب       . وجود آوردند و مژده تازه دادند     

  .شده باشددرباره داود استعمال 
الزم بود كه با اين مقدمات و تفكر ملي و قومي و با آن وحشت و ظلمي كه قوم يهود در بابـل دچـار بودنـد، تـصور و                      

و همـين آرزوي نجـات و آزادي اسـت كـه در كـالم               . آرزوي پيدايش مسيح و نجات دهنده اي در اذهان رسوخ نمايد          
  .يشعياه دوم با پيشگويي هاي او تجلي مي نمايد

  
  ح بابلتعياي دوم و دعوت كوروش براي فيش
  

روايات عهد عتيق و نوشته هاي مورخين يوناني عموما مويد اين معني است كه اهل بابل از ظلم و جـور پادشـاه خـود                         
به تنگ آمده بودند و در همان زمان زمينه دعوت امپراطوري فارس براي اسـتيالي بـر بابـل توسـط خـود                       » 3بيل شازار «

  .ل چيده شدبابلي ها در باب
تسلط يافت به چشم ديده و يا شـنيده بودنـد و            » ليدي«مردم بابل حسن رفتار و سلوك پادشاه فارس را پس از آنكه بر              

  .بدين طريق خواستند كه آنان را نيز مثل اهالي ليدي از چنگ ظلم نجات بخشد
هجـوم   كوروش پناه برد و در آنجا دربـاره         به دربار » گُبرياس« بابل موسوم به     ةمورخين يونان مي نويسند كه يكي از وال       

 .به بابل با كوروش مذاكره كرد

هرودوت مي نويسد كه فتح بابل به تدبير اين والي صورت گرفت، محققين اگر اين حوادث تاريخي را مورد دقت قرار                     
  .يددهند و سپس به پيشگويي هاي يشعياه توجه نمايند، به نتيجه منطقي و قطعي سير وقايع خواهند رس

يا قبل از فتح بابل است يا بعـد از آن، اگـر فـرض اول را درسـت                   : پيشگويي يشعياه ثاني مي تواند دو حال داشته باشد        
بگيريم، بايد حتما اعتراف كنيم كه يشعياه دوم از زمره كساني بوده است كه در جريـان زيـر پـرده ي دعـوت كـوروش                          

از شرايط و موقعيت سياسي روز كامال مطلع بـوده و حـوادث آتيـه را                براي فتح بابل شركت داشته اند يا به اقل تقدير،           
پيش بيني مي كرده است و اين پيش بيني هاي خود را رنگ يك قرن قبل داده و جزء گفتـه هـاي يـشعياه اول آورده و                            

  .بدان ملحق نموده است كه هم تاثير آن بيش باشد و هم رفع سوءظن نمايد

                                                 
.  شاول، پادشاه افسانه ای مذکور در تورات است که در قرآن به صورت طالوت نام برده شده و به قول منتهی االرب حق تعالی داود را وارث ملکش فرمود- 1

  .برخی او را پدر زن داود دانسته اند.  و به عبرانی شاول استSaulدر سريانی ساول 
م دانسته اند، سفر . ق 1000تا 974زمان او را بين : بر و پادشاه معروف و از پايه گذاران قوميت يهود است که اورشليم را پايتخت قرار داد داود پيغم- 2

  .مزامير منسوب به داود است
   بلتشصر- 3
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 را درست بگيريم ديگر اشكالي نيست و معلوم اسـت مـصالح قـوم يهـود                 -تح بابل  بعد از ف   -در صورتي كه فرض دوم    
ايجاب مي كرده كه يشعياه جريان اوضاع را به رشته تحريـر درآورده و آن را بـه يـشعياه اول يعنـي بـه زمـاني قبـل از                              

  .كوروش نسبت دهد
 

  پيشگويي هاي يهود
  

اين سـفر بـه مـا       . يغمبر است حوادث بعد از فتح را خواهيم ديد         پ 1)عزَير(در سفر ديگري از تورات كه منسوب به عزرا        
مي گويد كه روساي يهود پيشگويي هايي را كه ذكر كرديمبه كوروش عرضه داشتندو گفتند كه خداوند زمين و آسـمان                  
 در كالم خود كوروش را نجات دهنده قوم خود قرار داده است، كوروش تحت تاثير اين گفته ها واقـع شـد و امـر بـه                          

   2.تجديد بناي معبد مقدس آنها داد
چيزي كه مسلم است پس از فتح بابل كوروش و جانشينانش قوم يهود را مورد رعايت و حمايـت خـود قـرار دادنـدو                         
حتي برخي از يهودان توانستند مراحل ترقي را تا عضويت دربار هخامنشي نيز بپيمايند و اين ها حقايق تـاريخي اسـت                      

البته ممكن است بعضي از آنچه در كتاب عزير آمده خـالي از صـحت باشـد ولـي در برابـر                      . شدكه نمي توان منكر آن      
  .حوادث اساسي كه تاريخ نيز حاكي از آن است بايد سر تسليم فرود آورد

مسلم است كه اسارت و بندگي يهود پس از استيالي كوروش بر بابل پايان يافـت و عـده زيـادي از آنهـا بـه فلـسطين                    
اين معني از كتيبه هـاي آن عهـد   . كوروش به آنها اجازه و دستور داد كه در آباداني شهرهاي خراب بكوشند    بازگشتند و   

  3.مستفاد مي شود
درپي درباره تجديد بناي آن صادر       همچنين مسلم است كه معبد مقدس در اورشليم مجددا برپاي شد و اوامر شاهانه پي              

ر كه در كتاب عزير آورده شده توسط مـورخين يونـان نيـز تاييـد             گشت، بعض فرمان هاي كوروش و داريوش و اردشي        
   4.شده است

 پيغمبر در دربار شاهنشاه اردشير مقامي بزرگ يافتند و همان هـا  1 و حجي5روايات ملي يهود مي گويد كه عزرا و نَحميا 
طالب فـوق را بـه كلـي انكـار     ظاهرا دليلي نيست كه م.هستند كه شاه را وادار به صدور اوامر خاص درباره يهود نمودند  

                                                 
  . ُعَزير نامی است که در قرآن آمده و در تورات به صورت عزرا ذکر شده که از َکَهنه بوده است- 1
 خداوند روح کوروش پادشاه فارس را برانگيخت تا در تمامی ممالک خود فرمانی نافذ کرد و آن را نيز مرقوم داشت و گفت کوروش پادشاه فارس چنين می - 2

ه در                      : فرمايد   ايم     َيُهَوه خدای آسمان ها جميع ممالک زمين را به من داده و مرا امر فرموده است که خانه ای برای وی در اورشليم ک ا نم ودا است بن عزرا  .(يه
و به ششبصر ... کوروش پادشاه ظروف خانه خداوند را که نبوکدنصر آنها را از اورشليم آورده و در خانه خدايان خود گذاشته بود بيرون آورد) . 4-1باب اول 

  ).11-7عزرا باب اول (و ششبصر همه آنها را با اسيرانی که از بابل به اورشليم می رفتند برد... رييس يهوديان سپرد
ود          42000 به قولی عده ای در حدود - 3 را و تنگدستان يه شتر از فق ن جمع بي ه و اي يش گرفت سطين پ نفر به رياست ششبصر نامی از اعقاب داود پيغمبر راه فل

  .بودند و توانگران و کسانی که در بابل کسب و کاری داشتند از آن شهر خارج نشدند
ه   . به ارتحششا پادشاه فارس نوشتند که ساختن اورشليم برای شاه خطرناک است و به دستور شاه دست از کار کشيدند... شالم و  در ايام ارتحششا، ب- 4 ار خان ک

 بنای داريوش از خزانه سلطنتی فرمان کوروش را بازديد کرد و مجددا دستور... مجددا نامه ای به داريوش نوشتند. خدا تا سال دوم سلطنت داريوش معطل ماند
  ).خالصه از کتاب عزرا(خانه را داد

  )م. ق446حدود ( نحميا از زعمای قوم يهود بود که به کمک عزرا به دستور اردشير اول معبد اورشليم را تعمير کرد- 5
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در صورتي كه اين حوادث صحت داشته باشد، بايد در علل اينكه كوروش با يهود مدارا كرد بحث كنيم، آيـا ايـن                . كنيم
  پيشگويي ها يكي از اين علل نبوده است؟

و شاخ نـشان    مهم ترين اين پيشگويي ها، پيشگويي دانيال است كه در آن كشور متحد فارس و ماد را به صورت قوچ د                    
اما جزء اول كه متعلق به ظهور       . مي دهد، جزء دوم اين خبر كه مربوط به ظهور اسكندر است ممكن است الحاقي باشد               

در صـفحات  . كوروش است و در ان زمان دهان به دهان مي گشت مسلما از طرف كوروش با حسن قبول تلقي مي شد       
مانده است صحبت خواهيم كرد و اين مجسمه كمك زيادي بـه            بعد از يك مجسمه سنگي كه از كوروش در ايران باقي            

  .حل مساله خواهد نمود
اما شك محققين در باب وجود دانيال پيغمبر را قراين و اخبار وارده نمي گذارد تاييد شود، ممكن است سفر دانيال يك                      

م داسـتان دانيـال را حقيقـت        داستان ساختگي باشد ولي آنچه در آن آمده مسلما داراي اصل و حقيقتي است و اگر تمـا                 
ندانيم بايد به اين مطلب ايمان پيدا كنيم كه شخصي بدين نام توانسته باشد بـه دانـش و حكمـت خـود در دربـار بابـل               

  .مقامي مناسب يافته باشد
  

  روابط يهود و زرتشتيان
  

نبايـد فرامـوش كنـيم كـه        . اكنون اين بحث را كمي كنار گذاشته، جنبه مهم ديگر مطلب را مورد بررسي قرار مي دهـيم                 
كوروش از پيروان مذهب مزديسنا يا دين زردشتي بوده است، اين خود مطلبي است كه در روابط ميان ايرانيـان و يهـود               

  .اهميت خاصي دارد
فقـط  . يكي پيروان دين مزديسني، ديگـر يهـود       : در آن زمان طبق تحقيق، تمام مردم دنيا بت پرست بودند مگر دو دسته               

  . دين از هر گونه بت پرستي مبرا بود و در تاريخ هيچكدام از دو مذهب فوق محلي براي بت پرستي نمي يابيماين دو
با اين مراتب بيجا نيست تصور كنيم كه كوروش پس از فتح بابل، چون از عقايد يهود و احكام اخالقي و مـذهبي آنهـا                         

د يافت، طبيعتا آنان را گرامي داشت و پيشگويي هايـشان را  آگاه شد و آن را موافق و نزديك با احكام و عقايد ديني خو            
  .از دل و جان پذيرفت

يك مطلب ديگر نيز در اين خصوص بايد گفت، مورخين عرب پس از آنكه دست به تدوين تاريخ قبل از اسالم زدنـد،                 
طبري . وم يهود مي نمود   در روايات يهودي به حوادث و مطالبي برخوردند كه داللت بر روابط زردشت و پيروان آن با ق                 

  .از اين گونه روايات نام مي برد و مورخين بعد از او نيز از او نقل كرده اند

                                                                                                                                                                        
سفر حجای ) م.ق485-522دود شايد ح( حجای از روسای بنی اسراييل است که در زمان مهاجرت يهود از بابل زندگی می کرد و در بنای معبد دست داشته - 1

  .در عهد عتيق منسوب به اوست
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شك نيست كه اين روايات اغلب بي اصل و باطل است، فقط وجود آن دليل بر اين است كه انديشه يهود و عقايد آنان                        
 افكار و عقايد، با مرور زمان موجـد ايـن فكـر شـد كـه      با با عقايد پيروان زردشت نزديكي تام و تمام دارد و اين توافق    

  .و زردشت و جانشينانش از شاگردان انبيا بني اسراييل بوده انديهودان تصور كنند دين زردشت از دين آنها گرفته شده 
 

  عقيده قوم يهود درباره كوروش
  

ايـن قـسم از بحـث كـافي نيـست، اينكـه             امـا   . در آنچه گفتيم، عقايد محققين جديد را درباره اسفار يهود بيـان كـرديم             
پيشگويي ها قبل از وقوع حوادث بوده يا بعد از آن نوشته شده است، تاثيري در بحث ما ندارد و مـا نمـي خـواهيم بـه                  

  .اثبات آن بكوشيم
  .آنچه كه مورد نظر ماست و مي خواهيم نظر خواننده را بدان جلب كنيم عقيده قومي و ملي يهود در اين مساله است

واضح است كه اسفار يشعياه و يرمياه و دانيال از كتب الهامي و آسماني يهود است و عموما عقيده دارند آنچـه در ايـن                         
 حوادث آورده شده و بعدا حوادث روزگار كلمه به          وقوعكتاب آمده پيشگويي است كه توسط انبيا قوم مدت ها قبل از             

هوديان عقيده راسخ دارند كه ظهور كوروش از طرف خداي بـوده و  بدين طريق ي . كلمه آن را ثابت و مسلم نموده است       
  .براي نجات آنان از بالي عظيم اسارت و تجديد بناي اورشليم برگزيده شده است

لقب مي دهد و در آن مي گويد كه كوروش خواسـت خداونـد را           » راعي و شبان خدا و مسيح او      «يشعياه كوروش را به     
 1 كوروش به صورت قوچ درمي آيد، يشعياه آن را به صورت عقـاب شـرق مـي نمايانـد،         در روياي دانيال  . اجرا مي كند  

عقيده قومي يهود در اين باره روشن است، به استناد كتب مقدسه خود، كوروش را ذوالقرنين تصور نمـوده و ظهـور او                       
رديم، در اين صورت معلوم     بر پايه آنچه تاكنون ذكر ك     . را بر طبق بشارات قبلي پيغمبرانشان درست و صحيح مي ديدند          

همان كوروش بوده است الغير، يعني پادشاهي كه دانيال او را بـه صـورت               » ذوالقرنين  «است كه مقصود سوال يهود از       
) ذوالقرنين  (كلمه لوقرانائيم به زبان عبري ترجمه همان        . را لقب او قرار داده است     )لوقرانائيم(قوچ تصوير نموده و كلمه    

را مي دهد و مسلم است كه يهودان عرب، آنهـا           » شاخ«در زبان عربي و عبري هر دو معني         » قَرن «عربي است يعني لفظ   
هـم ايـن معنـي را       » سدي«كه از حضرت پرسيدند، چون زبانشان عربي بود كوروش را ذوالقرنين مي ناميدند و روايت                

بدين . نيز تنها در سفر دانيال است     ست و آن    تاييد مي كند كه در تورات از قوچ ذوالقرنين جز يك مرتبه نام برده نشده ا               
را از معنـاي لغـوي      » قـرن «طريق ساير اشكاالت نيز يك باره از ميان مي رود، هيچ دليل و احتياجي هم نيست كه كلمه                   

  .اصلي آن بگردانيم و در بيابان تاويالت و تفسيرهاي خشك و بي پايه گمراه شويم
 نظر ما كامال مشخص شد، اما آنچه در قرآن هـم دربـاره ذوالقـرنين آمـده                  در تاريخ بدين طريق در    شخصيت ذوالقرنين   

  .است مي بينيم با وقايع حيات كوروش مطابقت تام دارد و براي تطبيق آن هيچ زحمتي نيست

                                                 
  ).11:46( مرغ شکاری را از مشرق و هم مشورت خويش را از جای دور ميخوانم- 1
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  دست يابي به مجسمه كوروش
  

بعدا كه  .ه سفر دانيال بودم   اولين بار كه اين تفسير درباره كلمه ذوالقرنين به خاطر من رسيد، روزي بود كه مشغول مطالع                
  .در نوشته هاي مورخين يوناني تعمق نمودم اين عقيده در من بيشتر قوت گرفت و تاييد شد

  .اما دليل ديگري كه خارج از تورات باشد نداشتم و مورخين يوناني هم در اين خصوص مطالبي نداشتند
د و به مطالعه تاليفات محققـين تـازه دربـاره ايـن آثـار               چند سال بعد، وقتي كه توفيق مشاهده آثار ايران باستان دست دا           

دست يافتم اندك شك و شبه اي هم كه بود از ميان رفت و حتم ويقين كـردم كـه مقـصود از ذوالقـرنين نيـست مگـر                             
دليل و قرينه مهمي كه مـرا       . كوروش و هيچ احتياجي نيست كه ذوالقرنين را در شخص ديگري غير از كوروش بجوييم              

 - اسـتخر  –سنگي است كه در نزديكي هاي پايتخـت ايـران باسـتان             همانا مجسمه كوروش بود، اين مجسمه       مويد شد،   
اولين كسي كه از وجود اين مجـسمه آگـاه شـد، جـيمس              . نصب شده بود  » مرغاب«قريب پنجاه ميلي سواحل رودخانه      

 بـه اسـتخر رفـت و در آنجـا           )S.R.Kerrporter(»سر رابرت كرپـورتر   «بود، چند سال پس از او       ) J.Morier(مورير
  .تصويري با قلم مداد كشيد، اين تصوير در كتاب او باقي است

 موسوم اسـت از  On Primevel Language در جلد دوم كتاب خود كه به 1851در سال ) Foster(كشيش فاستر
  . مي نمايداين مجسمه سخن به ميان مي آورد و ادله اي نيز از تورات بدان اضافه و تصوير روشن تري چاپ

آن روز كه خط ميخي خوانده شد، پرده اي از روي شك و ظن ها برگرفت و مجال گمان به كـسي نـداد كـه در اسـناد                           
  . مجسمه به كوروش شك كند

 I(كتاب خود را به نام هنرهـاي باسـتاني ايـران    ) Dieulafoy(» ديوالفوا«باالخره وقتي كه نويسنده شهير فرانسه مسيو

art antique en perse ( باسـتان  . آشـنايي تمـام پيـدا كـرد    منتشر و عكس مجسمه را چاپ كرد، دنيا نيز با كوروش
ديوالفوا آن را يكي از نمونـه هـاي گرانبهـاي    . شناسان قرن نوزدهم از لحاظ هنري نيز به مجسمه فوق اهميت مي دهند          

د و جاي شگفتي نيست اگر اين مجسمه        دنياي هنر آسياي قديم مي داند كه با بهترين مجسمه هاي يوناني رقابت مي كن              
عده زيادي از مستشرقين آلمان بار گران سـفر پـارس را فقـط بـدان     . عالي ترين مقام را در آثار باستاني ايران احراز كند        
  .جهت تحمل كردند كه اين پيكر زيبا را تماشا كنند

و طـرف او دو بـال مثـل بـال هـاي             در د . تنديس مذكور به قامت يك بشر معمولي است كه كوروش را نشان مي دهـد              
  .عقاب و در روي سر او دو شاخ به صورت شاخ قوچ وجود دارد

دست راست او كشيده است و به جلو اشاره مي كند، لباس پيكر از نونه همان لباس هايي است كه از پادشاهان بابـل و                         
   1.ايران در مجسمه هاي آنها ديده ايم

                                                 
ان  ولی اين کتيبه امروز از م» من کوروش شاه هخامنشيم«: سابقا کتيبه ای داشته بدين مضمون) صورت برجسته( بعض مستشرقين می نويسند اين باُرليف- 1 ي

  .رفته است
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و از اين خيال مجسمه ساز      ر ذوالقرنين فقط درباره كوروش در عامه پيدا شده          اين مجسمه مسلما ثابت مي كند كه تصو       
  .نيز پيكر او را با دو شاخ ساخته است

ده مثل قوچ هاي معمولي دو شاخ دارد ولي شاخ آن مثل ساير قوچ هـا قـرار نداشـته                    قوچي كه در روياي دانيال نبي آم      
  .به عقب بوده و عين اين تصور را در مجسمه فوق مي بينيمبلكه يكي از آنها رو به جلو و ديگري پشت آن و رو 

ذكـر شـده اسـت كـه        » عقاب شرق «دو بال مجسمه هم گوياي همان تصوري است كه در سفر يشعياه از قول او به نام                  
بـاب  (گويد عقاب شرق را فرا خواندم، فرا خواندم اين مرد را كه از راه دور مي آيد و خشنودي مرا حاصل مـي نمايـد                        

 از همين لحاظ مجسمه به مرغ شهرت يافته و رودخانه اي هم كه از كنار آن مي گذرد به همين مناسبت ) 11 آيه 46

 .ناميده شده است» مرغاب«
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در اين كتاب عين تصويري را كه كشيش فاستر در كتاب خود آورده است ضـميمه كـرده ايـم و جزييـات پيكـر در آن                           

  . خوب نمايانده شده است
 زماني اين مجسمه ساخته شده است؟ آيا در زمان كوروش و به امر او، يـا اينكـه در زمـان جانـشينانش ايـن                          اما در چه  

  .مجسمه را بنا كرده اند؟ پي بردن به حقيقت اين مطلب مشكل است
پايتخت ايالمي ها و پارس شهر شوش بود كه اكنون نزديك اهـواز در جنـوب ايـران واقـع اسـت و پايتخـت مـاد يـا                              

فقط محل آن كمي از محـل قـديم         .  كه عرب همدان گويد بود كه اكنون نيز به همين نام آباد است             1»هنگمتانه«رميدياشه
  .دورتر شده است

پس از آنكه اردشير جانشين داريوش شد، استخر را پايتخت خود قرار داد و كاخ و منزل در آن برپاي ساخت و تا پايان                      
بـه دسـت اسـكندر افتـاد و بـه آتـش بيـداد او        ) دارا(ر عهد داريوش سوم    كار دولت هخامنشي استخر پايتخت بود تا د       

  .سوخت
روزگاري كه اعراب بر ايران دست يافتند استخر يك قريه كوچكي بيش نبود، در شصت ميلي آن شهري بنا گرديـد بـه                       

  .نام شيراز كه اكنون حاكم نشين پارس است
ذاشته شده باشد و اكنـون روي يـك پايـه اي در خرابـه هـاي                 ظاهرا بايد مجسمه كوروش در زمان اردشير در استخر گ         

اگر اين تصور را كه قريب به يقين است در نصب مجسمه قبول كنيم كمك بزرگي بـه مـا ، دربـاره                       . استخر وجود دارد  
. لقب كوروش مي كند و دليل بر اين است كه حتي تا آن زمان ، كوروش به ذوالقرنين و عقاب شرق مشهور بوده اسـت   

ي كه خواستند در زمان اردشير به افتخار كـوروش مجـسمه اي از او بـسازند، روي ايـن تـصور، مجـسمه او را بـه                            وقت
  .صورت مذكور ساخته و پرداختند

در اينجا با مسئله اساسي ديگري رو به رو مي شويم ، معلوم شد كه مجسمه ذوالقرنين مربوط بـه كـوروش اسـت و در              
  .كوروش بر زبان ها بوده استخانواده هخامنشي اين لقب مخصوص 

دليلي نداريم كه منشا اين تصور غير از روياي دانيال و پيشگويي يشعياه جاي ديگر باشـد و در بـاب قبـول آن هـم دو                           
يا اين لقب بعد از انتشار پيشگويي هاي دانيال و تطابق آن با حقيقت قبـول شـده و      : صورت مي توان وجود داشته باشد     

اب عزرا مي گويد پيشگويي ها را به سمع كوروش رسانده اند و كوروش و رجال دربار نه تنهـا از                     يا اينكه آنطور كه كت    
ذوالقرنين و عقاب شرق را شعار رسمي خود قرار دادند و از آن زمـان بـه بعـد كـوروش                     » آرم«بلكه  آن خوششان آمده    

  .ملقب گشت» ذوجناحين«رسما به ذوالقرنين و 

                                                 
   به معنی محل اجتماع و انجمن- 1
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به عبارت اخري، كشف اين مجـسمه       . م، اين دو صفت را در آن صادق خواهيم يافت         مجسمه را هم كه خوب دقت كني      
پيشگويي هاي پيغمبران يهود را بر كـوروش عرضـه داشـتند و او از دل و جـان         «در حقيقت اين گفته كتاب عزرا را كه         

 .تاييد مي نمايد» پذيرفت و خشنود گشت

 يعني پارسيان قبال كوروش را به ذوالقرنين و عقاب شرق ملقب كه امر برعكس آنچه گفتيم بوده ممكن است گفته شود
ساخته بودند و يهود اين 
لقب را در كتاب هاي خود 
. از قول آنها نقل كرده اند

البته مي شود چنين فرضي 
كرد ولي اظهار عقيده قطعي 
درباره آن مشكل است و 
الزم است كه يك سند مسلم 
درباره آن نشان داده شود و 

ن سندي در دست فعال چني
عالوه بر آن، بايد گفت كه منشا اين تصور از روح ايراني . نيست و گفته هاي يهود نيز چنين فرضي را مردود مي كند

 قرائن مي رساند كه تصور آن بايد از طرف يهود باشد، زيرا اين قوم .سرچشمه نمي گيرد و موافق مزاج پارسيان نيست
گي را به صورت قوچ يا ميش و غير از آن نمايانده و حيوانات را در امور معنوي قبل از ديگران، حقايق و مظاهر زند

  .دخالت مي دادند كه از آن جمله مثال قرباني اسحق را بايد نام برد
درباره مكاشفات يوحنا نيز چند بار تصور قوچ و ميش و بـز آورده شـده ولـي بـرعكس در تـصورات                       » خَلق«در كتاب   

در اوستا اصوال هيچ يك از ايـن گونـه تـصورات و             زهايي نيست، دليل آن هم اين است كه         پارسي و زردشتي چنين چي    
  .تخيالت را نمي توانيم پيدا كنيم
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  فصل سوم

  خاندان هخامنشي و كوروش
  

اكنون نظري به احوال كوروش، آن طور كه تاريخ به ما بازگو مي كند، مي اندازيم و سپس مي بينـيم تـا چـه حـد ايـن                             
  .حوال با آنچه در قرآن آمده است مطابقت داردا

  
  دورانهاي سه گانه تاريخ ايران

  
  :مورخين عصر حاضر تاريخ قديم ايران را به سه دوره تقسيم نموده اند

  .قبل از هجوم اسكندر مقدوني به ايران استدوره اول شامل حوادث 
ننـد و در ايـران بـه دولـت اشـكانيان نيـز         هاست كه اعراب آن را ملوك الطوائـف خوا        »پارت«دوره دوم دوران     -

  .موسوم است
 .دوره سوم همان عصر ساساني است -

 ايران به اوج مجد و افتخار رسيد، اين دوران مجد از زمـان سـلطنت كـوروش                  - دوران هخامنشي  -در دوره اول تاريخ   
يع آن افكنده و مـستقيما  شروع مي شود و همان دوره ايست كه با كمال تاسف، روزگار پرده اي ضخيم بر جزييات وقا                

  .ما را براي درك و تحقيق آن راهي نيست
آنچه ما در اين باره مي دانيم، از زبان خود اهالي پارس نيست بلكه نقل گفتار ملتي معاصـر آن عهـد اسـت كـه يونـان                       

مجـد و عظمـت     باشد و اگر نوشته ها و تواريخ يوناني نبود هر آينه قسمتي از بزرگ ترين و باشكوه ترين دوران هاي                     
  .ايران قديم از ميان رفته و ديگر اثري از آن نبود

البته مترجمين عرب، داستان هاي ايراني را ترجمه كرده و به عنوان تاريخ از خود بـاقي گـذارده انـد كـه بعـد از آنهـا                            
  .يعني فردوسي طوسي آن را به نظم كشيد و بدينوسيله جاويدان ساخت» هومر ايران«

استان ها از وقايع قبل از هجوم اسكندر گفته مي شود هيچكدام جنبه تاريخي ندارد و داستان محـض                   اما آنچه در اين د    
يا اسـاطير يونـاني     » رامائنا«و  » مهابهارتا«كند كه به اساطير قديم هندي مثل        است و تاريخ به آن با همان نظري نگاه مي           

مه را صورت حقيقت داد و ما نمي دانيم كه آيـا واقعـا   از اين نظر نمي توان شخصيت هاي شاهنا       . مي نگرد » ايلياد«مثل  
  .در تاريخ چنين كساني بوده اند يا اينكه نتيجه خيال و ساخته تصورات هستند
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قهرمانان گذشته ايران مثل جمشيد، ضحاك، رستم، اسفنديار، سام و نريمان در ذهن ما مكان بارزي دارند ولي ما نمـي                     
  .اريخ وجود داشته اند يا اساطير ملي فارسي به ساختن آن دست زده استدانيم آيا واقعا چنين كساني در ت

اين از بدبختي بشر است كه قسمت اعظم تاريخ خود منجمله فارس را در اساطير ملي گنجانده به طـوري كـه از مـتن                         
  .تاريخ اثر نتوان يافت

فقـط  . صيلي به خـود گرفتـه اسـت   مشكل توان گفت كه مبادي اين داستان ها از كجا آمده و در چه عصري صورت تف        
كتاب ديني زردشتيان ماده اصلي اين كتـاب را تهيـه ديده،بعـدها ايـن مـوارد                 » اوستا«يك چيز واضح است و ان اينكه        

در قسمت هايي از اوستا كه باقي مانده اسـت، اسـماء بعـض از رجـال                 . توسعه يافته تا به صورت داستان درآمده است       
همين تذكر مدت ها ورد زبان ها بـوده و سـپس   . پيشداديان تعبير مي شود وارد شده استشاهنامه كه در آن به سلسله  
پس از حملـه اسـكندر كـه كتـب          . داستاني كه حاوي حماسه هاي ملي است درآمده است        در عصر ساساني به صورت      

 هـاي فـوق جانـشين       تاريخي ايراني به آتش بيداد او كشيده شد، كتابي براي درك حقيقت وقايع باقي نماند و داسـتان                 
  .تاريخ گشت

وقتي كه مورخين عرب به فكر تدوين تاريخ قديم ايران افتادند جز همين داستان هاي پهلواني كـه در عـصر ساسـاني                       
تاليف يافته بوداثري از آن نيافتند، كتاب هايي مثل خداي نامه و آيين نامه و اسفنديار نامه كـه حمـزه اصـفهاني و ابـن                          

تعبير شده هيچكدام جز قسمت هـايي       » سِيرِ ملوكِ الفُرس  «ر آن از آن ياد مي كنند با آنچه به نام            نديم و مسعودي و غي    
اولين بـار ابـوعلي بلخـي از آن الهـام           . از اين داستان بزرگ قديمي نيست كه همه آن به عربي ترجمه و نقل شده است               

  .گرفت و سپس فردوسي آن را به نام شاهنامه به رشته نظم كشيد
 بـا كمـال امانـت ايـن     1ا محققين قرن نهم به داستان هاي پهلوي دست يافتند و متوجه شدند كه مـورخين عـرب       بعده

  .داستان ها را به عربي ترجمه نموده و پس از آن فردوسي با همان امانت بدان حليه نظم پوشانده است
 نبوده اند، منتهـي همـان گونـه كـه           آنچه شايسته تذكر است اين است كه مورخين عرب از ماهيت داستان ها بي اطالع              
  .يافتند ترجمه كردند ولي در برابر عدم ارزش آن از لحاظ تاريخي نيز ساكت نشستند

فقط به نقل تاريخ ساساني اكتفا كرده و قـسمت      ) كه تاريخ او قديمي ترين تاريخ در اين خصوص است         (حمزه اصفهاني 
نمي توان به معرفت احوال سالطين قديم دسـت يافـت زيـرا كتـب               هاي قبلي تاريخ را كنار گذارده است كه از اين راه            

  )23تاريخ سني ملوك االرض و االنبيا چاپ آلمان ص (پهلوي پس از هجوم اسكندر از ميان رفت
بيرونـي بـه كلـي رد كـرده         . يعقوبي اين داستان ها را نقل نموده ولي تصريح مي كند كه ارزش تـاريخي آن كـم اسـت                   

  )100آثارالباقيه چاپ اروپا ص(»!ن را قبول نمايدعقل نمي تواند آ«گويد
سرسري از آن گذشـته و عقيـده دارد كـه زاده خيـال اسـت و تـاريخ خـود را از زمـان              » تجارب االمم «ابن مسكويه در    

  )4ص»غب« تذكار-تجارب االمم.(ساساني شروع مي كند

                                                 
ه مورخين عرب و               - 1 ام ب ته شده در عرف ع ی نوش ان عرب ه زب ا ب د و چون کتب آنه  بيشتر کسانی که به نام مورخين عرب نام برده می شوند ايرانی بوده ان

  .مورخين اسالمی معروف شده اند
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آن آگاهي داشـته و از ايـن        كه گاهي به خوبي از      از طرفي مورخين عرب از گفته هاي يونانيان نيز بي اطالع نبوده اند بل             
  .جهت تاريخ فرس را به دو قسمت روايت فارسي و روايت يوناني تقسيم نموده اند

من از روايت يوناني صرف نظر كـردم،  : گويد»التنبيه و االشراف«مسعودي پس از ذكر اختالف دو روايت، در كتاب خود    
صاحب البيت ادري   «ه است كه تاريخ پارس را از زبان پارسيان آموخت زيرا          زيرا با روايت فارسي مطابق نيست و شايست       

  )چاپ اروپا105ص(»بما في البيت
اما متاسفانه بايد گفت كه تصور مسعودي هرگز جامه حقيقت به خود نپوشيد، زيـرا پارسـيان تـاريخ خـود را تمامـا از                         

  !دست داده بودند
نقـل  » االثارالباقيـه «د و جدول اسامي پادشاهان را به دو روايت در كتاب            فكر ثاقب ابوريحان به روايت فارسي اكتفا نكر       

آنچه را از قول يونانيان در جدول خود ياد نموده اكنون كه با كتب تاريخي يوناني مطابقه مب كنيم تفـاوت          . نموده است 
  .اضافه به دست نمي دهدزيادي بين آن دو نمي بينيم، ولي در جدول روايت فارسي، از آنچه كه فردوسي آورده چيزي 

. محققين و مستشرقين براي جمع بين دو روايت و ارتباط آنهـا كوشـش بـسيار نمودنـد كـه هنـوز نتيجـه نـداده اسـت          
در اين خصوص تعمق فراوان به كار برده و مباحث آن شايسته دقت است، اگر چـه                 » اشپيگل«مستشرق معروف آلماني    

  .ه استاو نيز از تطبيق بين دو روايت عاجز ماند
بهترين مساله اي كه فكر محقق را به خود مشغول مي كند، شخصيت كـوروش اسـت كـه از خـود مـي پرسـد آيـا در                             

  شاهنامه ذكري از كوروش آمده است ؟
بعضي كيكاوس روايت شاهنامه و كوروش روايت يوناني را شخص واحدي فرض نموده اند ولي اختالف زيـادي كـه                    

  .د دارد مجال چنين فرضي به ما نمي دهدميان حيات دو شخصيت مذكور وجو
. جمعي ديگر كيخسرو را كوروش مي دانند، زيرا داستان والدت كيخسرو با داستان والدت كـوروش شـباهت تـام دارد                    

صحيح است و بايد اين تشابه مورد اهتمام و دقت قرار گيرد اما به تنهايي نمي تواند بحث را فيصله دهد، و بايد احوال                        
  .دو نيز توافق داشته باشد كه متاسفانه تا حد تشابه سرگذشت والدت آن دو نمي رسدو زندگي آن 

  
  ماخذ احوال كوروش

  
  .در هر حال، اكنون چاره اي نداريم جز اينكه از آنچه مورخين يوناني در احوال كوروش نوشته اند استعانت جوييم

مهم ترين آنها كتيبه هاي داريوش است كـه  . ديگري نيستماخذ فارسي، جز آنچه از آثار باستاني ايران باقي مانده، چيز            
 به خواندن آن موفق شده اند، جالب تر از همه اينها مجسمه كوروش اسـت كـه   19به خط ميخي نوشته شده و در قرن     

قبال هم از آن ذكر كردم و خوشبختانه حوادث روزگار نتوانسته است دست تطاول بدان دراز كنـد و اكنـون پـس از دو                         
  : و پانصد سال به زبان حال به ما مي گويدهزار
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  تلك آثارنا تدل علينا                          فاسئلوا حالنا عن االثار
 . و گزنفـون   1سه تن از مورخين يوناني احوال كوروش را به تفـصيل نگاشـته انـد كـه عبارتنـد از هـرودوت، كِتزيـاس                       

  . قبل از ميالد متولد شده است484ر سال هرودوت كه بايد حقا او را ابوالمورخين نام داد، د
 فيلـسوف   2كتزياس به طب اشتغال داشته و در دربار امپراطوري هخامنشي نيز مدت ها طبابـت نمـوده اسـت، گزنفـون                    

  .يوناني از شاگردان سقراط بوده و مدت ها با دربار ايران ارتباط داشته است
ته اند تاييد مي نمايد، مثال شجره نسب كوروش را همانطور كه            كتيبه هاي فارسي بعضي از آنچه را كه اين مورخين نوش          

همچنين استوانه كوروش كه در حفريـات بابـل بـدان           . نوشته اند، كتيبه داريوش نيز عينا داده است       هرودوت و گزنفون    
  .دست يافته اند بعض تواريخ و سنوات را روشن تر مي سازد

  
   ماد-فارس

  
قسمت جنوبي موسوم بـه پـارس و قـسمت شـمالي            : به دو استان مهم تقسيم مي شد       قبل از ميالد كشور ايران       560در  

  .ناميده اند» ميديا«و يونانيان » ماهات«معروف به ماد بود كه عرب آن را 
موقعي كه دو دولت آشور و بابل قدرت داشتند پارس و ماد مدت ها در فشار تعـدي آنـان بـود، در آن زمـان روسـاي                            

  .داشتندقبايل در پارس حكومت 
و پايان يافتن كار سلطان آشور، امراي شمالي ايران آزادي بيشتري يافتند و كم كم دولت                ) م.ق612(پس از ويراني نينوا     

   3.محلي ماد را بنا نمودند
يا » اَنشان«قبايل پارس نيز به همين طريق فرصتي يافتند كه سري بلند كنند، همچنين در جنوب، از كشور ديگري به نام                     

  .نيز نام برده مي شود كه حدود آن نامعلوم است» اناَنز«
بـه تمـام آسـياي      ) بخـت النـصر   (پادشاه مقتدر آن نبوخذ نصر    . بابل رونق تازه يافت   ) پايتخت آشور (پس از خرابي نينوا     

  .غربي دست يافت و طبعا دو كشور ماد و پارس گمنام و بي اهميت ماندند
  
  

                                                 
ارت است از        .ق398تا 415 سال يعنی از سال 17 کتزياس يونانی - 1 ود و کتب او عب ران، زن داريوش دوم ب يکا : م طبيب مخصوص پروشات ملکه اي  -پرس

شتر آن    7 جلد که شش جلد آن مربوط به آشور و ماد و 23کتاب تاريخ او مرکب از  .  و دريانوردی در آسيا    -َانديکا وده، بي  جلد از زمان کوروش تا خشايارشاه ب
  .مفقود شده است

ون مورخ ي  - 2 ه از    گزنف انی ک ا  430ون اب معروف او  . م می زيست  .ق352 ت ازيس، و  (= است » تربيت کوروش  «و » سفر جنگی کوروش کوچک    «کت آناب
  )سيروپدی

به توسط هوَوخَشتَر مادی صورت گرفت و بر اثر اين شکست شهر نينوا به کلی با - که کشوری عظيم و مقتدر در غرب ايران بود– فتح نينوا پايتخت آشور - 3
ايرانيان به تالفی حمالت و تجاوزاتی که آشوری ها پی در پی به ايران می کردند،در اين جنگ به       . يکسان شد و از جهان برافتاد و ديگر روی آبادی نديد          خاک  

  .م صورت گرفته است.ق606 يا 607طبق آخرين تحقيقات اين فتح در . شديد ترين وجهی انتقام خود را باز گرفتند
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  خانواده هخامنشي و ظهور كوروش

  
م رسيد و در شرايط و موقعيتي عجيب و غريب شخصيتي در دنياي آنروز ظاهر شد كه تمام انظـار              .ق599ه سال   باالخر

را به خود جلب نمود، صاحب اين شخصيت جواني از خانواده هخامنشي موسوم بـه كـوروش بـود كـه يونانيـان او را                         
  1.گويد» خيارشا«مي خواندند و عرب قورش و » سائرس«

پس از مدت كمي بدون مقاومت زيادي كوروش توانست ماد را نيز تصرف نمايد              .  حاكم خود نمودند   امراي پارس او را   
  .و براي اولين بار در تاريخ، كشور متحدي در ايران تشكيل دهد و در آسياي غربي امپراطوري تازه اي ايجاد كند

خـونريزي و جمـع مـال و شـهوت     از آن زمان فتوحات پي در پي كوروش شروع مي شود، فتوحاتي كه مقـصود از آن              
سلطنت و سيطره نبود بلكه براي بسط امن و عدالت و دستگيري از مظلومين و مقهورين صورت مـي گرفـت، بـيش از                        
دوازده سال از سلطنت او نگذشته بود كه همه كشورهاي آسيايي از ساحل درياي سياه تا صحراي بلخ در برابر او زانـو                        

  .زد
صيات بزرگ دنياست سال هاي اوليه زندگي كوروش را باز پرده اساطير فرا گرفته اسـت،  همانطور كه در خور همه شخ     

  .چنين پنداشتند كه در شرايط عجيب و غريب كوروش به وجود آمده و نشو و نما نموده است
هرودوت و گزنفون داستان كودكي كوروش را به تفصيل بيان مي كنند و چنين مـي گوينـد كـه جـد مـادري كـوروش                          

قصد كشتن كوروش را داشت و فرمان آن را نيز صادر كرده بود وليكن حكمـت خداونـد بـر آن                     » اَستياگس« به   موسوم
  .قرار گرفت كه جايي براي كوروش در قلب مامور قتل باز كند و كوروش به طرز عجيبي از چنگال مرگ نجات يابد

عت درس خواند و در دامان كوه و بيابـان          بدين طريق مكاتب تربيت درباري به روي كوروش بسته شد و در كالس طبي             
كه توانست مواهب خدادادي و فضائل خود را آشكار كند و صـيت شـهرت خـود را بـه                    رسيد  پرورش يافت تا روزي     

   2.گوش اين و آن برساند و مملكتش او را بشناسد
بيندازند انتقام بگيـرد، ولـي      البته كوروش مي توانست در اين موقع از دشمنان خود كه مي خواستند او را به دهان مرگ                   

 نيز  )اژيدهاك(او عفو را بر انتقام برگزيد و از همه گذشت و حتي كوچكترين اهانتي به جد قسي القلب خود استياگس                     
  .روا نداشت

  

                                                 
  .ريخ عربی به صورت کی ارش نيز آمده است اين نام در توا- 1
د   . درخت تاکی برآمد و سراسر آسيا را فراگرفت » مانداَن«پادشاه ماد شبی در خواب ديد که از شکم دخترش » اژدهاک«:  هرودوت می نويسد- 2 رين گفتن معب

ه يکی از    خطری برای ملک در پيش است، و او دختر خود را که در پارس بود فرا خواند، دختر چون آبس                تن بود پس از مدتی پسری آورد که اژدهاک او را ب
ا                        ان روزه ه هم ان ک ن چوپ رداد سپرد ، اي ه مه بستگان که هارپاک نام داشت سپرد تا هالک کند، هارپاک چنين نکرد و طفل را به يکی از شبانان شاه موسوم ب

رجوع شود به ايران باستان  .( و باالخره مقام و کارش باال گرفت و همان کوروش بوداتفاقا نوزادش مرده بود کودک را به زنش داد تا پرستاری و بزرگ کرد         
  .)260 تا 232پيرنيا چاپ جديد 
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  هجوم اول كوروش و فتح ليديا

  
 كوروش پس از آنكه بر تخت نشست با پادشاه ليدي)Lydyah (كه كرزوس)Cresus(1به رو گرديد نام داشت رو .  

مورخين يونان عموما عقيده دارند كه براي اول بار كرزوس دست به دشـمني زد و كـوروش را مجبـور بـه توسـل بـه                           
  .شمشير نمود، كوروش در اين جنگ پيروزي شايان يافت و مهم او در غرب نيز پايان پذيرفت

  . داشتكه امروز موسوم به آناطولي تركيه حاضر است قرارليدي در آسياي صغير 
حكومت ليدي دست نشانده يونان بود، كوروش در اين جنگ پيروز شد و معموال در آن زمان عاقبت ممالـك مفتوحـه                      
ويراني و قتل عام به دست فاتحين بود، اما مورخين يونان هم مي نويسند كـه هـيچ چنـين چيـزي اتفـاق نيفتـاد، بلكـه                          

ي كه مردم احساس نمي كردند كه آتش جنگـي بـه خانـه آنهـا                كوروش با كمال بزرگواري با مغلوبين رفتار كردبه طور        
  .كشيده شده است

فقط هرودوت درباره كرزوس پادشاه مغلوب مطلبي مي نويسد بدين مضمون كه كوروش ابتـدا دسـتور داد خرمنـي از                     
 اسـت   شـايد كـوروش مـي خواسـته       . چوب گرد آورند تا پس از آنكه كرزوس را بر روي آن نشاندند آن را آتش بزنند                

بدين وسيله ميزان شجاعت و ثبات پادشاه ليدي را امتحان كند، يا اينكه باطل بودن خرافات ممالك بت پرست را ثابـت                      
در هر حال وقتي كه ديد كرزوس بدون ترس و بيم بر فراز كرسي نشـست، كـوروش نيـز فرمـان خـود را پـس                           . نمايد

  مـردم دنيـا، از   2.ر حمايت كوروش زندگي را به پايان بـرد گرفت و او را بخشيد و كرزوس با كمال آسايش و احترام د       
اين جنگ دانستند كه كوروش نه تنها يك فاتح نيرومند تازه است بلكه يك معلم اخالق نيز محـسوب مـي شـود و بـر                          
خالف روش هاي سالطين و دولت هاي سابق، اداره امپراطوري بزرگ خود را بـر اسـاس سياسـت اخالقـي قـرار داده          

  .است
  

  له دوم به مشرقحم
  

                                                 
  . بعضی نام کرزوس را صورت اصلی کلمه قارون می دانند، به شواهد ثروت بی شمارش- 1
وم      کوروش پس از آنکه از قصد حمله کرزوس مطلع شد متوجه ليدی گشت، در اين موقع- 2 ا شهر پطري اليس گذشته و ت ) نزديک سينوپ  ( کرزوس از رود ه

  .پيش آمد
ن شهر                                 ه سارد متوجه شد، در نزديکی اي االخره از سوی ديگر کوروش ب داد و ب ستان نتيجه ن ه رو شد، جنگ در زم کوروش در اين شهر با کرزوس رو ب

ا     اسير شد، هرودوت می نويسد پس از سقوط سارد کوروش     کرزوس شکست خورد و      ا کرزوس را ب ان داد ت سوزانند،      14 فرم دی در آتش ب ان لي ن از بزرگ  ت
کوروش به واسطه مترجمی معنی اين کلمات را پرسيد، او گفت که وقتی . سولون، سولون: وقتی که توده هيزم آتش گرفت، کرزوس با لحن حسرت آميزی گفت

جواهر خود را به او عرضه داشتم و پرسيدم در جهان کدام کس را سعادتمند تر از ديگران می دانی  به سارد آمده بود من تمام اشيا و - قانون گذار يونانی–ُسُلن 
ادم               ! تا کسی نمرده باشد نتوان گفت سعادتمند بوده يا نه         : ؟ گفت  اد او افت ه ي ردم و ب ه حقيقت آن پی ب ون ب ستم و اکن ن  . من تا امروز معنی اين کلمه را نمی دان اي

  .انه دارد ولی  زبانزد شده استواقعه بيشتر صورت افس
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كه در نواحي مشرق سكونت     » باكتريا«و  » گيدروسيا«قبايل وحشي و عقب افتاده      . حمله دوم كوروش متوجه مشرق شد     
  .داشتند سر به طغيان برداشتند و براي حفظ نظم و آرامش كشور الزم بود كه گوشمالي ببينند

شده و امروز به مكران و بلوچـستان موسـوم اسـت و             گيدروسيا شامل سرزميني است كه بين ايران جنوبي و سند واقع            
  1.باكتريا همان بلخ است

مورخين يوناني از اين حمله كوروش نام مي برند ولي چون به كشور آنها مربوط نبوده از تفصيالت آن خودداري كرده                     
  . قبل از ميالد صورت گرفته باشد545 و 540گمان مي رود كه بين سال هاي . اند

ه بلخ در آن زمان در حكم رسيدن به آخرين نقطه شرق بود زيرا كوروش از ايران جنوبي برخواسته و                    رسيدن كوروش ب  
  .سپس به مكران و بعد به كابل رفته و بلوچستان را پيموده به سوي بلخ رو نهاده بود

. د مـي خواندنـد    پارسيان، سند را به نام هن     . ظن قوي مي رود كه سرزمين سند نيز در اين حمله كوروش فتح شده باشد              
  .در فهرست بيست و هشت كشوري كه گشوده است ذكر مي شود» هند«در كتيبه داريوش نام 

  
  

  فتح بابل
  

امراي بابل و رجال آن شهر با كوروش ارتباط پيدا كـرده و خواسـتند كـه بـراي نجـات آنهـا از          )م.ق545(در همين ايام  
  .دست به فتح بابل زند» بيل شازار«چنگ ظلم

كـه اعـراب او را بخـت    » نبوخذنـصر «بابل پس از نابود شدن نينوا رونق يافت و به سرعت توسعه پيدا كرد،       امپراطوري  
النصر مي نامند پادشاهي ستمكار و مستبد برأي بود، صيت شهرت او در ستمكاري و قهر و غلبه بر مغلـوبين بـه دور و                      

هجوم خود نه تنها دولت يهود را به كلي برانداخت          نزديك رسيده بود، دو بار فلسطين و شام را غارت كردو در آخرين              
 اين يكي از بزرگ ترين فجايع تاريخ قديم است كه هنـوز آثـار اشـك و                  .بلكه زندگي قومي و ملي آنان را نيز پايان داد         

اسفار حِزقيال، يرمياه و يشعياه نبي، نيست مگر شـكوه          .ناله خلق ستمديده فلسطين در صفحات عهد عتيق منعكس است         
  . و ناله هاي قوم يهود پس از محو حيات ملي آنهاها

                                                 
د و حال           - 1 سته ان دروزيا را بلوچستان دان شی، مقصود از ِگ ه های هخامن  بيشتر مورخينی که کتب يونانی قديم را ترجمه کرده اند و حتی در ترجمه های کتيب

دروزيا شرح  ور اسکندر را از سرزمين گ ه عب ا ک ده، خصوصا آنج ته ش ه نوش اتی ک وع رواي ه از مجم ور از آنک ه اسکندر پس از عب د ک د، برمی آي  می ده
 روز هم در آن بود وارد گدروزيا شد، بنابراين صحرای بين هند و گدروزيا بايد بلوچستان باشد نه اينکه خود بلوچستان را گدروزيا   60سرزمينی وحشتناک که    

  .ا، اسکندر و سپاهيانش در آنجا به آب و نان رسيدند و اطراق کرده اندبدانيم، مخصوصا اينکه سرزمين گدروزيا آباد و پرنعمت بود که پس از پيمودن صحر
به عقيده مترجم اين کتاب، اين سرزمين گدروزيا بايد نواحی جيرفت و رودبار باشد، زيرا به شهادت تاريخ، اين سرزمين آبادترين و پرنعمت ترين ناحيه کرمان 

ان   و از قديم االيام رابط بين ميناب و کرمان بوده اس      د از زم ت وبه طوری که شنيده ام بعض سکه های يونانی نيز در خرابه های اين شهر ديده شده است که باي
  . عبور اسکندر باشد

ة    : جردوس«: نام داشته است  » ِجردوس«دليل ديگر بر اين معنی اين است که به قول ياقوت حموی، اين ناحيه يعنی جيرفت، در قديم                    سکون، والي م ال بالکسر ث
ه    » 57معجم البلدان ص.  اعمال کرمان، قصبتها جيرفت    من در حقيقت جردوس معرب و محرف همان گدروز و گدروزيا می تواند باشد و همان جيرفت است ن

  ).10رجوع شود به تاريخ کرمان مصحح مترجم اين کتاب، ص.(بلوچستان امروزی که فرسنگ ها با اين ناحيه فاصله دارد
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شـهرهاي يهـود خـراب شـد،        . غارت بابليان در حكم سيل مهيبي بود كه پشت سر هم مردم را به قتل و عام مي كشاند                  
معبد مقدس آنان برافتاد، آثار ديني و علمي از ميان رفت و بزرگ ترين ثروت مذهبي آنها كه نص تـورات باشـد بـراي                         

  ...صفحه روزگار شد محوابد، از 
امـا  . شمشير فاتحين، دسته هاي بزرگ يهود را از دم خود گذراند و بقيه را نيز به اكناف عالم فراري و سـرگردان نمـود                       

  .آنان كه پاي گريز نداشتند به اسارت درآمدند و قشون فاتح بابلي آنان را مثل حيوانات به سوي بابل راند
 باقي نمانده، يهوداني كه در بابل بودند در كمال بدبختي و ذلت زندگي مـي كردنـد،                  در اورشليم ديگر جز خرابه چيزي     

  .اين زندگي سخت قريب هفتاد سال دوام داشت
 اوج شوكت بابل نيز به سوي حضيض گراييد، جانشين او مرد اليق و توانايي نبود،                - پس از مرگ بخت النصر     –كم كم   

 را در تحت فرمانروايي خود گرفته بودندبه جاي بخت النصر، نبونيذ نـاتوان              كشيش ها و راهبان معابد كه بيشتر واليات       
مـردي  . اختيارات سلطنت را به دست مرد خونخوار و فاسق و شروري به نام بيل شـازار دادنـد     را به شاهي برگزيدند و      

  .كه مردم از ظلم و فسق او بجان آمده بودند
ياي محامد و محاسن او بود، مردم بابل و طبقات زجركشيده آن شهر             صيت عدالت كوروش دنيا را گرفته و زبان ها، گو         

چاره اي نديدند جز آنكه به كوروش متوسل شده از او دعوت كنند تا براي نجات آنها از اين عذاب و رنج، گـام پـيش                          
  .نهد

لحـاظ دفـاع بـود و       مورخين عقيده دارند كه در آن زمان بابل يكي از استوارترين و محكم ترين پايتخت هـاي دنيـا از                     
ديوارهاي اطراف شهر از لحاظ استحكام و بلندي و طول و عرض تا بدان پايه مي رسيد كه از عجايـب دهـر در زمـان                          

با همه اينها كوروش دعوت بابليان را پـذيرفت، بـا لـشكري             . خود محسوب مي شود و از نظر دفاعي كامال در امان بود           
  . دروازه هاي بابل رسانيدگران از پارس حركت كرد و خود را به پشت

كه به دربار كوروش پناه برده و او را دعوت به فتح بابل كرده بود، نيز با                 » گُبرِياس«هرودوت مي نويسد والي سابق بابل       
  .لشكر كوروش همراه بود و راهنمايي مي كرد

شايد بالنتيجه بود، چاره    با وصف در و دروازه هاي مستحكم شهر مسلم بود كه محاصره بابل سال ها طول مي كشيد و                    
، بـا كنـدن ايـن        در باالي شهر جدا كرده و مجـراي نهـر را منحـرف سـازند               1اي جز آن نديدندكه شعباتي از رود دجله       

جنگاوران پارس از داخل    . شعبات، آب رود تا حدي پايين رفت و گوشه اي براي هجوم سربازان به داخل شهر باز كرد                 
ي از شب هاي تار جمعي كثير به درون رفتند و با گشودن سـاير دروازه هـا كـار پايـان                  دجله به شهر راه يافتند و در يك       

 .يافت

  
  

                                                 
  . فرات به داخل شهر می رفت، و کوروش آن نهر را برگردانده و از مجرای آن داخل شهر شده است ظاهرا شعبه ای از رود- 1
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  پايان اسارت يهود و بناي معبد مقدس
  عقايد قومي يهود در اين خصوص

  
. اسفار مقدس يهود به ما مي گويد كه ظهور كوروش در فتح بابل به دست او معجزه اي از جانب خداونـد بـوده اسـت                         

  . پس از هفتاد سال، دوران بندگي يهود پايان پذيرفته و اورشليم از نو آبادان مي گرددبدين طريق
يهود عقيده دارند كه آنچه واقع شد، مصداق همان پيشگويي هايي است كه يشعياه صد و شصت سال و يرمياه شـصت                      

  .سال قبل وقوع خبر آن را داده بودند
ا است، كتاب عهد عتيق تنها كتاب مذهبي آنها نيست بلكه منبع تاريخشان             خميره تاريخ يهود بيشتر از معتقدات ديني آنه       

  .نيز به شمار مي رود
  .از اين نظر هر يك از روايات عهد عتيق مايه اصلي عقايد ديني يهود به شمار مي رود و بدان اعتماد كامل دارند

كوروش آن را با امتنـان پـذيرفت   . ضه شداين اسفار مي گويند كه همه اين پيشگويي ها پس از فتح بابل به كوروش عر          
 و دستور داد كه كليه اموال و اثاثيه معابد مثل ظروف طـال و نقـره و غيـر آن كـه توسـط بخـت         و تاثير بسيار در او كرد     

  .النصر ضمن خرابي معبد مقدس از اورشليم به غارت برده شده بود به يهود بازگردد
 شهرهاي خراب آبادان و معبد مقـدس را از          1.آنها را به فلسطين فراهم نمايد     عالوه بر آن دستور داد كه وسيله مراجعت         

كوروش شاهنشاه پس از فتح بابل در سـاير كـشورها اعـالم داشـت كـه خداونـد              « :نو برپا سازند، كتاب عزرا مي گويد      
. اورشـليم بپـا سـازم     آسمان تمام كشورهاي دنيا را به دست من سپرد و فرمان داد تا براي پرستش او معبد مقدس را در                     

اكنون بر عهده هر يك از افراد يهود است كه به سوي اورشليم روآورند و خانه خداي را در آن بنا كنند، تمـام مـردم و                           
  .»ملت من بايد به يهود در انجام اين امر كمك نمايند و آنچه از نقره و طال و غير آن الزم دارند برايشان فراهم سازند

ير بر بازگشت به اورشليم پنجاه هزار خانواده يهودي از بابل به فلسطين مهاجرت كرد و دست                 پس از فرمان كوروش دا    
  .به آباداني اورشليم زده و معبد را هم بنا ساختند

كه نماينده داريوش در كار دخالت كـرد و كـار را متوقـف              : بعدها هنگام عمل اشكاالتي پيش آمد، كتاب عزرا مي گويد         
   2.ربار بردند و دستور داده شد كه مجددا شروع به كار كنندساخت، يهود شكايت به د

                                                 
  .عازم فلسطين شد» ُزو وابل« اين جمعيت به راهنمايی و سرپرستی- 1
و در خصوص کتاب عزرا و ) 945ص(و يهود، مرحوم پيرنيا در جلد دوم ايران باستان مطالب مشروحی نوشته) اول( درباره روابط اردشير دراز دست- 2

در باب اول عزرا از فرمان کوروش به برگشتن اسرای يهود از بابل به اورشليم و ظروفی که شاه مذکور به يهودی ها پس داده : نحميا و مطالب آن می نويسد
  .است ذکر شد

م وميتردات و طبئيل و ساير ياران به ارتخشثتا پادشاه فارس نوشتند و در ايام َارَتخَشثتا ، بشال: در باب چهارم درباره مخالفت عده ای با بنای معبد می نويسد
بنابر آنچه از کتاب عزرا برمی آيد روشن است که در زمان کوروش برحسب : مکتوب به خط آرامی نوشته شد، به هرحال مرحوم پيرنيا چنين نتيجه می گيرد

ل به فلسطين مراجعت کرده بودند و کسانی که در محل مانده به اسارت بابل نرفته بودند اختالفی حکم او شاختن معبد شروع گشته ولی بعد بين آنهايی که از باب
پس از آن از زمان کوروش تا زمان داريوش اول و از او تا خشايارشاه اين کار روی داده و به علت ضديت اين دو دسته با هم ساختن معبد به تاخير افتاده، 

اشخاصی که از بابل به بيت المقدس رفته بودند خواسته اند ساختن معبد را دنبال کنند ولی معاندين باز نامه ها ) درازدست( اولمتوقف بوده تا در زمان اردشير
  .به اردشير اول نوشته اند و باالخره حکم صريح صادر شده و معبد در زمان داريوش دوم به انتها رسيده است

  .ريخی روشن نيست به هرحال کتاب عزرا از جهت سلسله وقايع تا
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عزراي پيغمبر در زمان اردشير هخامنشي ظهور كرده است و با دسته دوم يهودان كه از بابل به فلسطين مي آمدند همراه                      
  .بود و كتاب تورات را هم از نو نوشت

پيغمبرنوشت كه  كار را زودتر پايان دهـد و        » احج«ير به   بار ديگر نيز در زمان اردشير بناي معبد دچار وقفه شده و اردش            
  .باالخره در آن زمان ساختمان معبد مقدس تمام شد

روايات قومي يهود داللت دارد كه دانيال، عزرا، نحمياه و حجي پيغمبر از مقربين درگاه كوروش و داريـوش و اردشـير                      
  . اندبوده اند و با احترام تمام در دربار ايشان مي زيسته
در دربار او ملكه شد و چون يك عده از سـران دربـار توطئـه                » اِستِر«درباره اردشير مي گويند كه دختري يهودي به نام          

   1.اي عليه يهود ترتيب داده بودند، استر توانست با مقام خود يهود را از اين توطئه نجات بخشد
مقـصود از كتـب     .  وجـود دارد   - اسـتر  –كتـابي بـه نـام       ،  2در ميان كتاب هاي عهد عتيق، در كتب ساختگي و اپوكرايف          

صورت گرفت، ملحـق     تن علماي يهود از عهد عتيق يوناني         72 توسط    به ترجمه اي كه    آپوكريف، كتاب هايي است كه    
  .شده است، اين كتاب ها در نسخه عبري و فلسطين وجود ندارد

  
  

  حمله سوم به شمال
  

ي اصالح اوضـاع حـدود مـاد صـورت گرفتـه نيـز خبـر مـي دهنـد، ايـن                      مورخين يونان از حمله سوم كوروش كه برا       
لشكركشي بايد متوجه شمال باشد، زيرا ماد در شمال پارس قرار داشت و حدود آن به كوه هاي شـمال كـه متـصل بـه                          

  .درياي خزر و درياي سياه مي شوند مي رسيد
  .شتموسوم گ» كوه قاف«اين نواحي بعدها به قفقاز و به اصطالح پارسيان 

در اين حمله كوروش به نزديك رودي رسـيد و در اطـراف آن              . كوهستان قفقاز فعلي در اين سلسله كوه ها وجود دارد         
معـروف  ) كُـر (يا رود كوروش موسوم شد و هنوز هم بـه همـين نـام              » سائرس«اردو زد، از آن زمان اين رود به نام رود         

   3.است

                                                 
شاه در جشن بزرگی خواست که ملکه با :  حکايت استر و َمرُدخای که در تورات ذکر شده مربوط به ابتدای سلطنت خشايارشا است و خالصه آن اين است- 1

 زن ديگری اختيار کرد، اين زن برادرزاده زينت های سلطنتی به ميان مدعوين شاه آيد تا مردم زيبايی او را تماشا کنند، ملکه امتناع کرد و شاه در غضب شده
هامان نامی که از مقربان شاه بود و بر .به واسطه او مردخا نفوذ يافت. و پس از آنکه ملکه شد او را استر يعنی ستاره ناميدند مردخا نام يهودی ربان قصر بود

، مردخا به استر متوسل شد و او فرمانی صادر کرد که يهود حق دارند از او حسد برد، حکمی صادر کرد که يهودی ها را در روز معين در تمام کشور بکشند
رجوع کنيد به ) ناهيد= ايشتار، عشترت(در باب استر . اجرای حکم ممانعت کنند و باالخره به دستياری استر هامان به سر دار رفت و فرمان شاه نيز فسخ شد

  »ابنيه دختر و قلعه دختر کرمان«تحت عنوان ) 1337(2و1مقاله مترجم اين کتاب در مجله باستان شناسی شماره 
2 - Apocryphe 

  . رود کر از شعبات رود ارس است که در نزديکی های بحر خزر با ارس يکی می شود- 3
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يـأجوج  «ين منطقه رو به رو شده است، اين اقوام از دست قومي به نام               شك نيست كه در اين حمله با اقوام كوهستاني ا         
 در برابـر آنـان      - آنطور كه شرح آن را مفصال خواهيم ديد        –شكايت بردند، كوروش دستور داد سدي آهنين        » و مأجوج 
  .ده اندچيزي كه مايه تاسف است اين است كه مورخين يونان به تدوين حوادث اين لشكركشي اعتنا نكر. بنا كنند

  وفات كوروش
  

شرق و غرب دنياي آنروز پس از فتح بابل به عظمت كوروش گويا بود، زيرا در روي زمين كشوري نمانده بود كه با او                        
در آن زمان او به تنهايي امپراطوري تمام دنياي آباد را به دست داشت و اين از معجـزات روزگـار باسـتاني                برابري كند،   

 سالگي يك چوپان بـود و در جنگـل هـا و كوهـستان هـا مـي زيـست عاقبـت همـه                         14ا  است، براي آنكه مردي كه ت     
كشورهايي كه تمدن عصر را در بر داشتند زير سلطه خود درآورده و تنها مرجع و ملجأ همه ملتهاي نواحي غرب آسـيا                       

  .ت بربستم از جهان رخ.ق529كوروش پس از فتح بابل ده سال زنده بود و در سال . تا صحراي بلخ شده است
  

  پيشينيان و جانشينان كوروش
  

اكنون بد نيست كه از گذشتگان و جانشينان نزديك كوروش نيز نامي ببريم، زيرا اختالف زبان ايراني و يونـاني، بعـض                      
  .مورخين را درباره آنان دچار اشتباه نموده است

جد كـوروش هخـامنش     . مطابقت دارد شجره نسب كوروش كه هرودوت و گزنفنون آنرا ذكر مي كنند با كتيبه داريوش               
نام داشت، مورخين و كتيبه داريوش مي گويندكه پادشاهان ماد و پارس به او منتسب بوده اند و نام او را براي  خانواده                        

  .برگزيده و سلسله خود را هخامنشي ناميده اند
پسر او كمبوجيه بود كه در زبـان        . دگوين» تائزبيز«نام داشت كه يونانيان آن را تحريف كرده،         » چيش پِش «پسر هخامنش   

  .پسر كمبوجيه كوروش نام داشت. گويد) قمبوزس(و عرب كمبوشيا . يوناني كامبيز خوانده مي شود
را نيز بدان افزود كه بعدها لقي همـه شـاهان شـد و              » اهشورش«كوروش پسر خود را هم كمبوجيه نام گذاشت و لقب           

  .دگوين» احشورش«و عرب » اهاسورش«يونانيان 
م به مصر حمله برد و آن كشور را تصرف كرد، در مصر به              .ق525در سال   . كمبوجيه پس از كوروش به پادشاهي رسيد      

برادرش معرفي نموده و ادعاي     » برديا«او خبر رسيد كه مردم ماد طغيان كرده اند و شخصي به نام گئوماتا خود را به نام                   
، در هر حال پس از آنكه كمبوجيه از شورش مـاد بـاخبر گـشت فـورا از                   گويند يونانيان برديا را سمرديز   . سلطنت دارد 

  .ولي در شام فوت كرد يا به قولي عليه او سوءقصدي به عمل آمدمصر رو به جانب ايران نهاد 
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 يعنـي داريـوش را بـه شـاهي     1چون پس از كمبوجيه از اوالد كوروش كسي باقي نمانده بود، امراي كشور پـسر عـم او              
  .برگزيدند

  .ريوش بر شورشيان غلبه يافت و گئومات را كشت و كشور خود را به اوج مجد و عظمت رسانددا
. خوانـده مـي شـود   » ويشتاسب«به نام » اوستا«نام داشت كه در » هيستاس بيز«پدر داريوش گشتاسب يا به قول يونانيان    

  .دشاه شد كه يونانيان اَرتاگزِرسس و عرب اردشير گويد پا-پس از داريوش اَرنَخشيثت
بناي معبد  .  داريوش و اردشير   - اخشورش -نام اين چهار پادشاه را در اسفار يهود مي توان يافت كه عبارتند از كوروش              

  .اورشليم درز مان كوروش شروع شد و در ايام اردشير پايان پذيرفت
  

  حمله داريوش به بابل
  

از فـتح هيچوقـت دولـت هـاي محلـي را برنمـي              همانطور كه ديديم كوروش در فتوحات خود بسيار مهربان بود، پس            
 يا دخالتي در دين و عقايد و آداب و اقتصاد آنان نمي كرد، بلكه فقط به اخذ خراجي معين اكتفـا مـي نمـود و                           انداخت

  .تنها ناظر امور مهم بود
شت و به پايتخت    رسم كوروش بر اين بود و در بابل هم همين طور رفتار كرد، نماينده اي از خود در شهر به جاي گذا                     

  .بدين طريق بابل در عين تابعيت از كوروش استقالل داخلي خود را نيز حفظ كرد. خود بازگشت
مورخين يونان مي نويسند كه اين وضع بيست سال دوام داشت، پـس از مـرگ كـوروش، داريـوش بـراي فرونـشاندن                        

  .شورش هاي ماد وارد آن منطقه گرديد
 را مناسب ديد ادعاي استقالل كرد، داريوش ناچار به بابل حمله كرد، مورخين يونـان                در اين وقت پادشاه بابل كه موقع      

جريان اين جنگ را مفصال نوشته اند و گفته اند همانطور كه كوروش به كمك يكي از رجـال سـابق بابـل موسـوم بـه                           
توانـست توطئـه اي عليـه       گُبرياس شهر را تصرف كرد، داريوش هم يكي از رجال فداكار خود را به شهر فرسـتاد و او                    

  .پادشاه بابل ترتيب داده و او را به قتل برساند و دروازه ها را به روي داريوش بگشايد
شبي كـه   : در كتاب دانيال از اين ماجراي نيز سخن رفته است منتهي به طرز خاص و شيوه معين، كتاب دانيال مي گويد                    

لسه عيش و سروري برپا كنند، در اين شب نشيني به دستور شـاه،              فرداي آن پادشاه بابل به قتل رسيد، شاه دستور داد ج          
ساقي باده را در پيمانه هاي مخصوص كه از معبد مقدس اورشليم به بابل آورده بودند مـي پيمـود، وقتـي كـه جـام بـه                 

يـن  دست شاه داده شد و شاه آن را به دهان خود نزديك كرد، متوجه شد كه دستي غيبي به سـوي ديـوار دراز شـد و ا                           
  : را بر روي ديوار نوشت»آرامي«عبارت 

                                                 
  . با تسامح، رجوع شود به مقدمه همين کتاب- 1
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پادشاه از ديدن اين منظره دچار وحشت و اضـطراب گرديـد، بالفاصـله فرمـان بـه احـضار                    ) مني، مني ثَقيل، و فَرسِين    (
  .خوابگزاران از تعبير آن عاجز ماندند. معبرين داد

  .ه او را فراخواند و عبارتي را كه ذكر شد به او گفتباالخره ملكه، نام دانيال پيغمبر را كه شنيده بود به ميان آورد، شا
اين عبارت خطابي است از طرف خداوند و دليل بر آنكه روزگار پادشـاه بـه پايـان رسـيده                : دانيال در تفسير كالم گفت    

د و  در تعبير اين معني را مـي رسـاند كـه قـدر و ارزش تـو كـم شـ                    » ثَقيل«يعني عمر تو پايان يافته، و       » مني مني «:است
  )30-24باب پنجم سفر دانيال.(عالمت آن است كه دولت تو سر رسيد و پارس بر تو پيروز خواهد شد» فَرسِين«

بدين طريـق بـراي     . ازين تعبير يك روز فزون نگذشت كه پادشاه به قتل رسيد و لشكريان داريوش بابل را قبضه كردند                 
   1.س گرديدبار دوم بابل به تصرف ايران درآمد و جزء امپراطوري پار

ما نمي دانيم كه آيا اين روايت دانيال ريشه و اصلي دارد يا نه؟ و نمي توان به آساني به حقيقـت قـضيه پـي بـرد زيـرا                               
  .كتاب دانيال مدت ها پس از فتح بابل تاليف يافته است 

بال مـاده اي داشـته      اين را هم نمي خواهيم بگوييم كه روايت فوق اصال ساختگي است، اگر قبول كنيم كه اين روايت ق                  
  در اين صورت ريشه را در كجا بايد جستجو كرد؟. ناچار بايد بپذيريم كه ماده آن داراي اصل و ريشه اي نيز بوده است

محققين معاصر عقيده دارند كه بايد قبل از هر چيز براي پيدا كردن ريشه روايات فوق، توطئه بابل را كه نام برديم مورد 
م، توطئه اي كه ضد پادشاه تعمق و دقت قرار دهي

 كه بيشتر –بابل صورت گرفت، از طرف كدام طبق 
 مي تواند باشد؟ مسلما كه -از شاه ناراضي هستند

  .يهوديان بايد اين توطئه را چيده باشند
در روايت فوق مي گويد كه پادشاه مي خواسـت در           
ظرف متعلق به معبد مقـدس اورشـليم، بـاده پيمـايي         

 آيـا چـه     -انتي به معبـد شـده باشـد        مخصوصا كه اه   -كند
كساني ازين كار بيشتر خشمگين شـده و رنـج مـي برنـد؟              

بنابراين مانعي ندارد كه بگوييم روساي مزبور در توطئه دست داشته اند و همان ها هستند كـه  . مسلما روساي يهود بابل 
البته يهود چنـين اعترافـي نمـي كننـد و      . خط تهديد آميز فوق را روي ديوار نوشتند و آن را به دستي غيبي نسبت دادند               

  .عقيده دارند كه اين امر معجزه اي بود كه براي تاييد آنها از طرف خداوند نازل شد
  

 
 
 

                                                 
بالتازار همان شب . ضرب المثلی شده» ضيافت بالتازار«پا به صورت بالثازار نسبت داده شده همان است که در ارو=  اين روايت که به زمان بلتشصر- 1

  .کشته شد

 داريوش هنگام بار دادن-تخت جمشيد
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  فصل چهارم
  ذوالقرنين مذكور در قرآن

  كوروش
بـاره  مثل اينكه مساله اطالق لقب ذوالقرنين به كوروش ديگر حل شد و اگر كوچك ترين احتمال و شكي نيـز در ايـن                        

 همـين تمثـال     چه اگر از كليه قرائن كتب عهد عتيق هم چـشم بپوشـيم            . بود با پيدا شدن مجسمه كوروش از ميان رفت        
اكنون ببينيم آيا آنچه درباره ذوالقرنين در قرآن آمـده اسـت بـا              . كوروش دليل موجود و حسي كامل بر اين دعوي است         
در اول كتاب، مختصر و خالصـه       . ح آن مطلب خواهيم پرداخت    احوال كوروش مطابقت مي كند يا نه؟ هم اكنون به شر          

  .اي درباره آنچه در قرآن آمده است بحث نموديم و اكنون باز به دنبال همان مطلب مي رويم
  

  انا مكنا له في االرض
  

و ، يعنـي بـه او قـدرت         )84(انا مكنا له في االرض و آتيناه من كل شـي سـببا              : درباره ذوالقرنين در قرآن آمده     -1
توانايي اداره كشور را بخشيديم و همه گونه طرق را كه براي بنياد نهادن حكومت و فتوحات خود الزم داشت                    

  .برايش فراهم ساختيم
از سبك و اسلوب خاص كالم قرآن يكي اين است كه وقتي فتح يا موفقيـت هـاي بزرگـي را كـه از طـرف كـسي                    

 مي خواهد تاييد كند كه امري بـزرگ و  - در اين آيه آمده چنانكه-صورت مي گيرد مستقيما به خدا نسبت مي دهد 
خارق العاده و برخالف موازين طبيعي صورت گرفته و فقط موهبت و عنايت خـاص خداونـدي بـوده كـه چنـين                       

  .كاري انجام پذيرفته است
  :مثال در سوره يوسف نيز چنين مي فرمايد

در اينجا هم امـر را از       . ر سرزمين مصر برگماشتيم   را د ) ع(يعني يوسف   ) 52:12(و كذلك مكنا ليوسف في االرض     
طبق شرايطي خـاص و خـارق العـاده صـورت        آن نظر مستقيما مربوط به خدا مي كند كه كاري بر خالف معهود و               

گرفته، زيرا يوسف به طريقي عجيب به تخت و تاج مصر رسيد، خداوند او را از حضيض زندان بركشيد و به او ج                       
  .پادشاهي رسانيد

وب كالم درباره ذوالقرنين نيز همينطور است و الزم مي سد كه ذوالقرنين نيز مثل يوسف در شرايط غير عـادي                     اسل
  .و مشكل به تخت و تاج رسيده و فقط لطف خاص خدايي شامل او بوده باشد
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نـدگي  ز. وقتي در احوال كوروش بررسي مي كنيم، مي بينيم كه جزييات زندگي او با ذوالقرنين قرآن مطـابق اسـت                   
كوروش در محيطي كه حوادث گيج كننده آن را فراگرفته بود شروع شد به حـدي كـه بعـدها بـه صـورت افـسانه                          

 به محض اينكه پا به دنيا گذاشت جد مادري اش سخت ترين و كينه توزترين دشمن وي گرديد كه به قتـل                       .درآمد
حم و عطوفتي كه قلبش را فرا گرفتـه بـود او            طفل معصوم فرمان داد، ولي مامور قتل از اين كار سرباز زد و روي ر              

  .را از چنگال مرگ نجات بخشيد
  .كوروش در دشت ها و كوهستان ها بزرگ شد و در جوار جوانان گمنام و بدون فرهنگ پرورش يافت

در همين حال ناگهان و بي سابقه احوال او تغيير يافت و به ميدان سعي و عمل رانده شد، ترقيات او بـسيار سـريع                         
نجام گرفت، كشور مادر بدون مزاحمت در برابرش زانو زد، معلوم است كه سير حوادث يك زندگي عادي هرگـز                    ا

  .چنين نيست و اين همه اتفاق در زندگي يك فرد مسلما امري غير عادي و نادر و عجيب به شمار مي رود
  

  و آتيناه من كل شي سببا
  

يعني همه گونه وسايل كار و موفقيت را در دسـترس او  »  شي سبباو آتيناه من كل«پس از آن قرآن كريم مي فرمايد    
نهاديم، مالحظه كنيد كه چگونه كلمات آيه با حقيقت وقايع توافق دارد؟ جواني كه ديروز چوپاني گمنام بيش نبود،                   
امروز بر تخت شاهي نشسته و پادشاهي است كه همه گونه وسايل، بدون جنگ و خونريزي، بـرايش فـراهم آمـده                      

  .است
مورخين يونان مي نويسند كه تمام قبايل پارس از دل و جان قبول فرمانروايي او را نمودنـد و بـراي اولـين بـار در                          
تاريخ ، كشور متحدي از دولت ماد و پارس تشكيل شد و نيروهاي فراوان كه تـا آن روز سـابقه نداشـت بـر گـرد                           

  .كوروش جمع آمد
  

  نخستين كار بزرگ
  
است كه  » مغرب الشمس « سه كار بزرگ براي ذوالقرنين برميشمارد كه نخستين آن متوجه            پس از آن آيه، قرآن،     -2

مسلم است غرض از مغرب الشمس جهتي است كه در آن غروب خورشيد باشـد، چـه چنـين مكـاني طبيعتـا                       
وجود ندارد، از اين نظر كليه جمالتي كه در اين آيات مغرب الشمس و مطلع الشمس دارد بايـد بـه مـشرق و                        

  .غرب ترجمه شودم
بنـدگانم را از سـرزميني كـه    : هم چنين تعبيراتي مي يابيم، مثال در كتاب زكريا خداوند مـي فرمايـد          » عهد عتيق «در  

، در ايـن آيـه مقـصود        )7:8(خورشيد از آنجا برمي آيد و سرزميني كه خورشيد در آن فرو مي رود نجات مي دهم                
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اين يك امر واضحي است كه مصر براي        :  بابل نجات داده است    اين است كه مردم بيت المقدس را از چنگ مصر و          
  .فلسطين در حكم مغرب و بابل براي فلسطين حكم مشرق را دارد

درآميزند، در اين باب نيـز گمـان    بعض مفسرين كه كوشش دارند مطالب را با عجايب و وقايع پيچيده و غير عادي                
  !!آن محو و نابود مي شودبرده اند كه ذوالقرنين به جايي رفت كه خورشيد در 

در اينجا مسلم اسـت كـه اولـين هجـوم كـوروش             . در هر حال، نخستين كار بزرگ، در مغرب صورت گرفته است          
متوجه ليدي گرديد كه در جنوب آسياي صغير واقع است، اگر از ايران شمالي به طرف آسـياي صـغير راه بپيمـاييم         

  .همه جا به سوي مغرب خواهيم رفت
اج كشور متحد پارس و ماد را بر سر نگذاشته يكباره متوجه مي شويم كه با پادشـاه آسـياي صـغير                      هنوز كوروش ت  

  .موسوم به كرزوس روبه رو مي شود
نيـز جنـگ    بود، پـيش از كـوروش       » سارد«پايتخت كشور آسياي صغير، كه آنروز به نام ليدي خوانده مي شد، شهر              

اخر كرزوس با جد كوروش استياگس آشتي نموده و متحد شده بود و             هايي بين ماد و ليدي درگرفته بود، در اين او         
براي تحكيم روابط فيمابين دو خانواده با هم بستگي خانوادگي هم پيدا كرده بودند، اما بعدها كرزوس تمام روابـط                    

گـران  و عاليق خانوادگي را را زير پا گذاشت و تشكيل امپراطوري بزرگي از پارس و ماد زير نظر كـوروش بـر او                        
آمد، از اين نظر نخست دولت هاي بابل و مصر و اسپارت را عليه او تحريك كرد و خود نيز يكباره و ناگهـاني بـه                          

  .كه در مرز واقع بود حمله برد و آنرا گرفت» پِتريا«شهر 
د خارج شد و مثل صاعقه بر سـر خـصم فـرو           ) همدان(كوروش ناچار به مقابله برخاست، از پايتخت ماد هنگمتانه          

آمد، جنگ و خونريزي زياد طول نكشيد و ليدي پس از تصرف دو شهر مهم پتريا سارد در برابر كوروش بـه زانـو                        
  .درآمد

پيروزي كوروش به حدي سريع بـود كـه هـيچكس       : وقايع اين جنگ را مي نويسد و مي گويد        هرودوت به تفصيل    
ه پايتخت ليدي تـسليم و كـرزوس پادشـاه آن در    چهار روز بيشتر از جنگ پتريا نگذشته بود ك      . آنرا تصور نمي كرد   

  .دست سلطان اسير گشت
بدين طريق آسياي صغير، كال از درياي سياه تا درياي شام به تصرف كوروش درآمد، و كوروش همچنان پيش مـي                     
رفت تا به آخرين نقطه مغرب يعني به ساحل دريا رسيد و در اينجاسـت كـه طبعـا پـاي كـوروش بـازمي ايـستد،                           

  . نيز در سواحل شمالي آفريقا از رفتن بازماند1»موسي بن النُصير« كه دوازده قرن بعد، پاي همچنان
كوروش از هنگمتانه تا ليدي هزار و چهارصد ميل راه پيمود و چون ديگر نمي شد از روي امواج دريا گذشت، بـه                       

 غروب در دريا فرو مي رود و از          است كه ديده مي شود خورشيد هنگام       - در ساحل  –جاي ماند و ايستاد، در اينجا       
  . به دست مي آيد–اين نقطه بالشك همان مقصود عبارت مغرب الشمس يعني انتهاي مغرب 

                                                 
  .طارق اهل همدان بود. موسی بن نصير و طارق زياد هر دو ايرانی بودند.  او از طرف خليفه عبدالملک مامور فتح آفريقا  و اندلس شد- 1
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  وجدها تغرب في عين حمئه و وجد عندها قوما
  

اكنون نقشه سواحل غربي آسياي صغير را در برابر بگذاريم، در اين نقشه مي بينيم كه بيشتر ساحل به خلـيج هـاي                       
تهي مي شود مخصوصا در نواحي حدود ازمير كه دريا تقريبا صورت يك چـشمه بـزرگ بـه خـود مـي                       كوچك من 

  .گيرد
سارد در نزديكي ساحل غربي قرار داشت و جندان از شهر ازمير فعلي فاصله نداشت، در اينجا مي تـوانيم بگـوييم،             

مير مي رسد و در آنجا متوجه مي گـردد     كوروش بعد از استيالء بر سارد به نقطه اي از سواحل درياي اژه نزديك از              
در حـوالي  . كه دريا صورت چشمه اي به خود گرفته و آب نيز از گل و الي ساحل تيره رنـگ بـه نظـر مـي رسـد                        

كه در آب محو مـي شـود، ايـن    غروب اگر كسي اينجا ايستاده باشد خواهد ديد كه قرص خورشيد چنان مي نمايد       
يعني چنين ديد كه     » وجدها تغرب في عين حمئه    «ه اين جمله مي نمايد      آن چيزي است كه قرآن از آن تعبير ب        

مسلم است كه خورشيد در محلـي معـين غـروب نمـي             . خورشيد در محلي كه آب آن تيره رنگ بود فرو مي رفت           
كند، ولي اگر در سواحل دريا ايستاده باشيم، در نتيجه كرويت زمين و انحناي سطح آب خواهيم ديد كـه خورشـيد                  

  .م غروب كم كم و آرام آرام در سينه دريا جاي مي گيردهنگا
  

  قدم دوم در مشرق
  
هـرودوت  . يعني محلي كه خورشيد طلوع مي كند برمـي دارد         » مشرق الشمس «قدم دوم را ذوالقرنين در جهت        -3

و كتِزياس هر دو از اقدامي كه كوروش پس از فتح ليدي و قبل از فتح بابل براي خواباندن شورش هاي مشرق                      
  .نمود نام مي برند
و ايـن بـا     طغيان بعض قبايل وحشي در بيابان مشرق كوروش را وادار به حمله به مشرق نمود              : اين دو مورخ گويند   

حتي اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع علي قوم لم نجعل لهـم مـن دونهـا                 «آنچه در قرآن آمده است مطابقت دارد        
خورشيد بر قومي مي تابد كه حتي وسايلي براي حفظ خود از تـابش              يعني وقتي به انتهاي مشرق رسيد، ديد        » سترا

يعني اين طايفه از قبايل كوچ نشين بودند كه در شهر ها منزل نكرده و طبعا خانه نداشتند و ديوار بـستي                      .آن ندارند 
  .كه خويشتن را از آفتاب بدان بپوشند

يد كه بايد همان قبايل باكتَريا و گدوزيا باشند، وقتـي           اين قبايل كدامند؟ از آنچه مورخين يونان نقل مي كنند برمي آ           
كه روي نقشه دقت كنيم، متوجه مي شويم كه بلخ در حكم شرق دور ايران است، زيرا از بلخ ديگر كوه ها يكبـاره                        
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مقـصود از گيدروسـيا كـه    . رق متوجه شـد و تـا بلـخ تاخـت    ارتفاع گرفته و راه را مي بندند، كوروش به طرف مش        
   1.مورخين يوناني نام مي برند، همان سرزميني است كه امروز به نام مكران و بلوچستان خوانده مي شود

  
  قدم سوم در شمال

  و بناي سد ياجوج و ماجوج
  
جوج و مـاجوج و بنـاي       قدم سوم حمله به منطقه كوهستاني شمال و جلوگيري از خرابكاري قومي بـه نـام يـا                  -4

اين اقدام در حدود درياي خزر شروع مي شود و به كوهستان هاي قفقاز مي رسـد، در آنجـا بـين                      . سدي است 
  .دو كوه دره اي است كه سد در آنجا بنا مي شود

ي يعنـي قـوم   » حتي اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما اليكادون يفقهـون قـوال             «: قرآن در اين باره مي فرمايد     
  .كوهستاني و وحشي بودند كه از مدنيت و فهم و سخنگويي نصيبي نداشتند

در مـشرق قفقـاز، دريـاي    . مقصود از دو سد در اينجا دو ديواره اي است كه به شكل كوه بلند در قفقـاز قـرار دارد             
 در وسـط ايـن      خزر راه عبور به شمال را سد مي كند، در مغرب نيز درياي سياه مانع از عبور به طرف شمال است،                    

دو دريا نيز سلسله جبال بسيار بلند و مرتفعي است كه در حكم يك ديوار طبيعي بين جنوب و شمال محسوب مي                      
  .شود

قبايل شمال براي هجوم به نواحي جنوب هيچ راهي نداشتند جز تنگه اي كه در ميان اين رشته كوه ها وجود دارد،                      
كوروش در ايـن تنگـه سـدي        . رده و به قتل و غارت مي پرداختند       وحشي ها از اين تنگه به نواحي جنوبي هجوم ب         

  .آهنين بنا كرد و بدين وسيله جلو مهاجمين را گرفت
نه تنها مردم قفقاز با ساختن اين سد از هجوم قبايل شمالي راحت شدند، بلكه تمام نواحي آسياي غربـي و شـمال                        

  .مصر نيز از آسيب آنان در امان ماند
 آسياي غربي در پايين درياي خزر است و درياي سياه باالي آن قرار دارد و كوه هاي قفقـاز نيـز                      به نقشه نگاه كنيم،   

اين سد طبيعي صدها ميل طول دارد و هيچ خللي نيـز بـدان وارد               . بين دو دريا ديواري سد مانند ايجاد نموده است        
نوب سرازير شوند، كوروش با بناي      نمي شود، طوائف شمالي چنانكه گفتيم فقط از يك دره تنگ مي توانستند به ج              

سدي آهنين، اين سد طبيعي را استحكام بخشيد و در حقيقت بدين وسيله دروازه آسياي غربي را و نواحي شـمالي                     
  .را قفل نمود

اما طوائفي كه ذوالقرنين در آنجا يافت و گفته مي شود كه دور از تمدن بودند، احتمال دارد همان قومي باشـند كـه                        
  از آنان نام مي برد و همين ها هستند         1خوانده و داريوش نيز در كتيبه خود به كوسيا        » كوسي«اني به نام    مورخين يون 

                                                 
  . گويا کوروش تا قندهار رفته است- 1
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اليكـادون  «كه به كوروش از قوم ياجوج و ماجوج و هجوم آنها شكايت بردند و چون تمدني نداشتند در قرآن بـه                      
  .توصيف شده اند يعني حرف نمي فهميدند» يفقهون قوال

  
   ذوالقرنين كه در قرآن آورده شدهاوصاف اخالقي

  
نخستين آن عـدل و داد و رعيـت نـوازي اسـت، ببينـيم ايـن                 : اكنون اوصاف اخالقي ذوالقرنين در برابر ماست       -5

  .صفت تا چه حد در زندگي كوروش وارد است
به نيكـي   سرنوشت اين قوم در دست توست، تو مي تواني آنان را مجازات كني يا اينكه ببخشي و                  : قرآن مي فرمايد  

مقصود از اين طايفه همان قومي است كه بدون دليل به كوروش حمله بردنـد و بـاالخره نتيجـه نگرفتنـد و                       . گرايي
  .كوروش فاتح شد، البته مي توانست و مي بايستي آنان را مجازات نمايد

مكاري دارند نيـستم،    من از آنان كه ميل ستمگري و ست       «ذوالقرنين چه كرد؟ به مردم گفت بلكه عمال ثابت كرد كه              
، اما كسي كه ايمان آورد و عمل نيكو كرد،          كسي كه ظلم كرد، سزاي او ظلم خواهد بود و عذابي شديد خواهد ديد             

   » .سزاي او نيكي است و در كار او گشايشي حاصل
 بـد   بدين ترتيب كوروش از گناهان سابق مغلوبين نيز چشم مي پوشد و مي گويد اگر پس از اين  كسي بدي كـرد                      

  .خواهد ديد
مورخين يونان عموما عقيده دارند كه كارهاي كوروش پس از فتح ليدي نه تنها توأم با داد و دادگستري بـود بلكـه                       
بسي باالتراز آن مي نمود؛ همه بخشش و داد و بزرگواري بود، كوروش تا پايه داد نايستاد بلكه از آن مقام نيز فراتر                       

  .رفت
 داد كه لشكريان جز با سپاهيان دشمن، با هيچكس با اسـلحه روبـه رو نـشوند،                  هرودوت مي گويد كوروش فرمان    

فراموش نكنيم كه پيروزي كوروش، يك شكست عظيم براي خدايان يونان بـود كـه مـردم بـه                   . همينطور هم كردند  
  .كرامات آنان اطمينان داشتند

 در ايـن بـاب    2يبگـوي معبـد دلفـي   مورخين مي گويند كرزوس قبل از اقدام به حمله بـه سـپاهيان كـوروش، از غ              
  !استشاره كرد و خدايان او را در پاسخ به فتح و پيروزي شگرفي وعده دادند

و افتضاح اين پيشگويي پديد آمد، مورخين و مفسرين كوشش كردند كـه              پس از جنگ كه كرزوس شكست خورد      
كرزوس «: ين معني كه خدايان گفته بودند     جواب را اشتباه گفته؛ بد    روي آن را بپوشانند و گفتند كه معبر معبد دلفي           

                                                                                                                                                                        
   حوالی طالش- 1
 معبدی بود که در نزد يونانی ها بسيار مقدس و محترم محسوب می شد، کرزوس قاصدی فرستاد و از غيب گوی معبد که مردم همه - يونان–لف  در شهر د- 2

»  شداگر پادشاه از رود هاليس بگذرد دولتی بزرگ منهدم خواهد« نام داشت درباره جنگ سوال کرد و جواب رسيد Phthieبه قول او اعتماد داشتند و پی تی 
  .اين جواب دوپهلو بود و بعدها گفتند مقصود از آن انهدام خود ليدی بوده است نه پارس
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 و مقصود از اين كـشور عظـيم         »حمله مي كند، در اين جنگ كشوري عظيم شكست خورده و از ميان خواهد رفت              
  !خود كشور ليدي بوده است نه پارس

 و  موقعي كه كـوروش فرمـان داد منجنيقـي را كـه از چـوب سـاخته                : همچنين درباره سوختن كرزوس مي نويسند     
س را روي آن نهاده بودند آتش بزنند، كرزوس سخني را كه يك فيلسوف يوناني روزي به او گفته بود به يـاد                       كرزو

خاموش كننـد امـا كـار از        آورد و نام او را بر زبان راند، اين مطلب به گوش كوروش رسيد و فرمان داد تا آتش را                     
 بيد و در همان حال، با اينكه آسمان ابر نداشـت          كار گذشته بود، اين موقع كرزوس رب النوع آپولون را به كمك طل            

 پس از آنكه    –باراني شديد شروع به ريزش كرد و آتش در زمان فرو نشست و جان كرزوس توسط خداي مذكور                   
  . نجات داده شد-مردم مايوس شدند

 پـس از  كـرزوس . اينها را مردم گمان مي كردند، اما از كتب تاريخي هرودوت و گزنفون، حقيقـت درك مـي شـود       
آنكه به بشارت خدايان يونان دل گرم شده بود، به حمله دست زد، مردم نيز قبل از حملـه از گفتـه خـدايان مطلـع                          

كوروش خواست اعتقاد پوچ و خرافي مردم را باطل سازد و به آنها نشان دهد كه اين خدايان نـه تنهـا نمـي                بودند،  
، از ايـن نظـر منجنيقـي بـه     دارند نيز از آتش نجات نتوانند داد، بلكه حتي آن را كه دوست توانند پيروزي تهيه كنند   

  .ساخته خود را ببينندپاي كرد و كرزوس را بر آن نشاند و آن را آتش زد تا مردم به چشم خود قدرت خدايان 
وقتي كه اين حقيقت را خوب به چشم مردم واضح كرد آنگاه كرزوس را از آتش نجات بخشيد، اينها همه پرداخته                     

  .حقيقت مطلب را ننوشته اندل يونانيان است، مورخين آنها خيا
يعني اگر كسي نيكويي كرد، خواهيد ديد كـه در          » و سنقول له من امر يسرا     «در قرآن آمده است كه ذوالقرنين گفت        

مورخين يونان عموما به حقيقت ايـن مطلـب ايمـان           . به سختي و به بدي رفتار نخواهد شد       برابر از طرف من به او       
مي نويسند كه كوروش با همه به نيكي و داد رفتار كرد؛ مردم را زير بار خراج گران و ماليات هاي سـنگين           رند و   دا

آسان گرفتن كوروش در كارهـا و مهربـاني او دوره   . بود نجات دادده شده رعيت نهاكه از طرف پادشاهان بر دوش    
   1.جديدي در آسايش و رفاه قاطبه مردم پديد آورد

  
  ومي كوروشاخالق عم

  
  .انچه از اخالق كوروش شنيديم همه را در وظيفه اي كه در غرب بر عهده او گذاشته شده بود انجام داد -6

 كه تاريخ كوروش را نوشته اند نه تنها با كوروش هموطن و هـم مـذهب                 2كه مورخين ثالثه بزرگي   فراموش نكنيم   
كوروش، ليـدي را شكـست داد، شكـست ليـدي در            .  اند نبوده اند، بلكه با او و دولت او روابط دوستانه هم نداشته           

                                                 
 کوروش وقتی شنيد که سولون مطلبی عبرت آميز به کرزوس گفته، او را از آتش نجات بخشيد، و تا پايان عمر، کرزوس ، نديم کوروش بود و بعد به دست - 1

  .کمبوجيه کشته شد
  .ن و کتزياس هرودوت، گزنفو- 2
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جانشينان كوروش؛ داريوش و خشايارشا و اردشير هر دو بـه           . و تمدن و مذهب يونان بود     حقيقت شكست قوميت    
  .در حكم دشمن خوني پارس درآمديونان حمله بردند و آن كشور را فتح كردند، و از آن روز يونان 

ان اردشير و بعد از او تاليف كرده اند، يعني در عصري كه عواطف و احـساسات                 مورخين ثالثه، كتب خود را در زم      
، شعراي يونان شديدترين نمايش نامه ها را بر ضد پارسيان بـه             ملي يونان در برابر ايرانيان يك پارچه آتش شده بود         

 يك نفر يوناني در مدح       البته در چنين شرايطي نبايد انتظار داشت كه        .رشته نظم مي كشيدند كه هنوز هم باقي است        
با همه اينها، آنطـور كـه ديـديم هـر سـه تـن               . ملت دشمن سخن گويد و به آزادي و ثناي او ترانه سرايد           و منقبت   

مورخين بزرگ فوق به عظمت خارق العاده كوروش اعتراف كرده اند و در برابر فضايل اخالقي بي نظير او تـسليم                     
  .شده اند

حاسن و نيك رفتاريهاي كوروش در آن عصر تا بدان پايه در اقطار جهان پيچيده               اين دليل قاطعي است كه شهرت م      
دربـاره  . كه كسي را ياراي انكار آن نبود ولو آنكه طرف، دشـمن نابكـار او باشـد   و ورد زبان خاص و عام شده بود  

  : اخالق كوروش، دوست و دشمن سخن را به يك روش گفته اند و چه خوش گفت آنكه گفت
   1هدت بها ضرائها            والفضل ما شهدت به االعداء شمليحهو 

همچون ديگر خسروان به جمـع مـال و منـال    . كوروش پادشاهي بزرگوار، بخشنده و آسان گير بود      «هرودوت گويد 
حريص نبود، بلكه در بخشش و كرم افراط مي كرد، داد مظلومين را مي داد و آنچـه را كـه خيـر خلـق در آن بـود                             

  .»ار داده بودهدف خود قر
كوروش پادشاهي هوشيار و مهربان بود، با نبوغ پادشاهي، ملكات و فضايل حكمـاء نيـز در او                  «: گزنفون مي نويسد  

، بخشش او بر جبروت و جالل او مي چربيـد،           جمع شده بود، كوشش داشت كشور خود را به اوج عظمت برساند           
ي و احقاق حق ستمديدگان بود، تواضـع و نـرم دلـي             خدمت همنوع را شعار خويش قرار داده و خوي او دادگستر          

  ».جاي كبر و غرور را در سر او اشغال كرده بود
  

  بروز شخصيت كوروش
  
همه اتفاق  . روشن ترين مطلبي كه در نوشته هاي اين مورخين مي يابيم مقام و شخصيت بي نظير كوروش يود                  -7

و بي نظير بود؛ چنانكه گويي براي زمان آينده         راي دارند كه كوروش از جنس ديگر شاهان نه، بل وجودي نادر             
 و حكيمي به تربيتش همت نگماشـته و حتـي در شـهر و       آموزگار به او چيزي نياموخته بود     . به وجود آمده بود   

دامـان كـوه و صـحرا مكتـب         . آموزگارش طبيعت و حكمت ازلـي مربـي او بـود          . آبادي نيز پرورش نيافته بود    

                                                 
ضرب المثل .( زن زيبای نمکين آن زنی است که زن همشويش به زيبايی او شهادت دهد، و فضل و فضيلت آن است که دشمنان نيز به آن اقرار ورزند- 1

  )عربی است
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اما شگفتي بـازي روزگـار را بنگريدكـه همـين           . اي شرقي استان پارس بود    ، از چوپانان دشت ه    پرورش اوست 
روزي چنان شخصيت خود را به چشم جهانيان كشيد كه همه را خيره كرد و بزرگ تـرين نمونـه             چوپان گمنام   

  .حكمروايي و باالترين مثال حكمت و فضيلت شد
ه فاتحي بزرگ محـسوب مـي شـد، امـا     بزرگ كه از چشمه پرورش ارسطو آب خورده بود، شكي نيست كاسكندر  

زواياي اخالقي و انسانيت را گشود؟ كوروش، ارسطو و معلم اولي نداشت، به جاي مكاتـب                ببينيم آيا گوشه اي از      
، معذلك همچون اسكندر، تنها بـه فـتح كـشورها اكتفـا نكـرد، بـل كـشور                   بشري، مكتب طبيعت او را پرورش داد      

  .انسانيت و فضيلت را نيز فتح كرد
ز اين نظر، عمر فتوحات اسكندر با عمر خود او پايان پذيرفت اما پايه هـايي كـه فتوحـات كـوروش در كـشورها                         ا

  .گذاشت، دو قرن كامل براي فرزندانش حكومت را نگاه داشت و دست روزگار به انهدام آن توفيق نيافت
اما روزي كه كـوروش     . يم گشت هنوز نفس واپسين اسكندر از دهان خارج نشده بود كه كشورش به چند پاره تقس              

فتوحات او نيز به مصر نرسيده بود كـه پـسرش   . چشم از جهان بربست، هنوز كشور او مستعد توسعه و تقويت بود  
  .دره نيل را نيز گشود و يكباره يك امپراطوري بزرگ جهاني پديد آمد كه دنياي قديم نظير آن را نشان نمي دهد

صر زير فرمان امپراطوري اي بود كه پسر كوروش به تنهايي بر اورنـگ آن تكيـه                 قسمت اعظم قاره آسيا و اروپا و م       
امپراطـوري اسـكندر     فتوحات اسكندر همه جنبه مادي داشت، اما كوروش روح كـشورها را مـي گـشود،                  .زده بود 

  .اندسربرداشت اما پايداري نتوانست، در صورتي كه امپراطوري بزرگ جهاني كوروش سال ها پابرجا و استوار م
  

   اعتراف مورخين معاصر
  

 استاد دانشگاه آكسفورد كـه در تـاريخ قـديم           1مستر گرندي . محققين معاصر تاريخ نيز به اين حقيقت اعتراف دارند        
 در اين كتاب مـي  قبول عامه يافته است،) جنگ بزرگ پارس(تنها مرجع موثق شناخته مي شود و تاريخ گرانبهاي او 

  :گويد
كوروش در دل ملـل     . نادر و بي نظير و در عصر خود غير عادي بود          روش شخصيتي   شك نيست كه شخصيت كو    « 

گزنفون شاگرد سقراط تاريخ حيات او را پس از         . معاصر خود چنان اثري به جاي گذاشت كه عقل را  مات مي كند             
 ايـن مطلـب     ، در تمام روايات او فضايل بارز كوروش را مي بينيم، صرف نظر از اينكه بـه                2 سال تاليف نموده   150

ناگزيريم اعتراف كنيم كه سررشته سياست مملكـت داري كـوروش، مربـوط و وابـسته بـه                  اهميت بدهيم يا ندهيم     
وقتي كه رفتار او را در برابر رفتـار پادشـاهان سـلف او از كـشورهاي                 . محاسن اخالقي و ملكات و فضيلت او بود       

                                                 
1 - Grundi 

   مقصود سير و پدی است که به کوروش نامه ترجمه شده و تنها حاکی از زندگی کوروش نيست- 2
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 خاص رفتار كوروش در بين سـايرين كـامال آشـكار            آشور و بابل قرار دهيم، مي بينيم كه درخشندگي و برجستگي          
  »  .است

  :گرندي در جاي ديگر گويد
 . بـود 1»انـشان «حاكم واليت كوچكي به نـام        سال پيش از آن      12موفقيت و پيروزي كوروش بسيار بزرگ بود، تا         « 

ها كشورهايي بودند كـه     تمام حكومت هاي قومي و بزرگ در برابر او زانو مي زنند، اين            در حالي كه يكباره مي بينيم       
، و امپراطـوري بخـت   »آكـاد «پادشاه افسانه اي كـشور      » سارگون«سرزمين  . روزي دم از امپراطوري جهاني مي زدند      

النصر و بابل اكنون در برابر امپراطور جديد سر تسليم فرود آورده و كوروش نه تنها فاتحي بـزرگ، بلكـه حـاكمي                       
  .مقتدر براي اين مملكت محسوب مي شود

ملت ها نه تنها رژيم جديد را پذيرفتند، بلكه بـه آن بـسيار روي موافـق نـشان دادنـد چنانكـه در ده سـال عمـر                             « 
 .كوروش پس از فتح بابل، مي بينيم كه هيچ شورش و سـر و صـدايي در امپراطـوري بـزرگ او روي نـداده اسـت                          

رابر سخت دلـي و اسـتبداد او نبـود چـه            صحيح است كه ملت ها در برابر او تسليم شده بودند ولي اين تسليم در ب               
قتل و عذاب و تبعيد و غارت نمي شناخت، گناهكاران را به تازيانه نمي بست و فرمان قتل عـام                    حكومت كوروش   

نمي داد و ملت ها را به راندن از كشور و موطن خود تهديد نمي كرد بلكه تمام اين تسليم ها نتيجه ايـن بـود كـه                            
  .را گرفته، گرگ و ميش با هم زندگي مي كردندامن و آرامش همه جا را ف

و آثار بيداد پادشاهان آشور و بابل از ميان رفته و ملت هاي تبعيد شـده بـه كـشورها و شـهر هـاي خـود بازگـشته            
خدايان و معابد خود را از نو برپا داشته بودند، از آداب و رسوم قومي هيچ ملتي جلوگيري نمي شد بلكـه همـه در                         

 داشتند و اديان و مـذاهب انحـصاري نـشده و بـه جـاي خـوف و وحـشت عمـومي سـابق، داد و                           كار خود آزادي  
  .»و مساوات تام نصيب اقوام شده بوددادگستري و بخشش 

  .اكنون ببينيم قرآن درباره خصايل ذوالقرنين چه مي گويد
  

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
  )229ايران باستان ص (بود » خوزستان« يا انشان قسمتی از عيالم  انزان- 1
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  فصل پنجم
  معتقدات ذوالقرنين در قرآن و كوروش

ز اوصاف ذوالقرنين جلب توجه ما را مي كنـد، اخـالص و پـاكي عقيـده او در سـتايش                     آخرين و مهم ترين چيزي كه ا      
آنچه در قرآن در اين باره آمده بود ديديم، اكنون ببينيم آيا صفات كوروش              . خداوند يكتا و ايمان او به دنياي ديگر است        

  با آنچه درباره ذوالقرنين آمده است توافق دارد يا خير؟
اولين چيزي كه در اين خصوص بـا آن رو بـه رو   . قرائن و شواهد همه دليل بر اين معني است      جواب مثبت است؛ زيرا     

، عقيده قومي يهود است، كتب ديني يهود تصريح مي كند كه كوروش فرستاده منتظر خداوند و مسيح اوسـت                    مي شويم 
  .كه براي بسط عدل و داد و فراهم آوردن خشنودي او برگزيده شده است

د در اين مورد به كسي كه بت پرست باشد معتقد نيستند و ناچار بايستي كوروش، يكتاپرست و مـومن                    مسلم است، يهو  
  .به خداوند باشد كه مورد اعتقاد يهود واقع شود

پوشيده نماند كه به علت غرور ملي بي اندازه، يهود اصوال در برابر بيگانگان و اقوام غير يهود بيش از اندازه تعصب بـه                        
چنانكه .  و هيچ چيز براي آنان گران تر از اين نيست كه بيگانه اي را به بزرگواري و شرف معترف شوند                    خرج مي دهند  

بازداشت به حـدي كـه طبـق آيـه قـرآن            ) ص(از گرويدن به حضرت محمد    همين تعصب آنها را در اوايل ظهور اسالم         
يعني جز به كسي كه از دين شـما پيـروي   ) 73-3(»و التومنوا اال لمن اتبع دينكم   «: يهودان هميشه به همديگر مي گفتند     

  .كند، ايمان نداشته باشيد
همه اين تعصبات، اين قوم در برابر فضايل كوروش كه از هر حيث در برابر آنها بيگانه بود، سپر انداختند و نه تنها به                        با  

  .قب دادندبزرگواري او اعتراف كردند بلكه از زبان پيغمبران خود او را مسيح موعود شناختند و ل
اين مطلب ما را بر آن مي دارد كه قبول كنيم در دين كوروش جوانب و قسمت هـايي بـوده اسـت كـه يهـود بـا همـه                               

  .تعصبات ضد بيگانگان، حاضر به اين اعتراف شده اند
 مسلم است كه انسان، نيكوكاران را هميشه مي ستايد و محترم مي دارد و البته جاي تعجب نيـست كـه يهـود در برابـر                          
كسي كه آنان را از اسـارت و بـدبختي نجـات داده اسـت سـر تعظـيم فـرود آورنـد و اخـتالف دينـي او را هـم مهـم                                  

 نكته است كه او را فرستاده خداي خويش دانند و از اوليا و اصـفيا                نشمارند،ولي مسئله اي كه از آنان مستبعد است اين        
  .شمارند
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  مزديسنا يا دين زردشتي
  

  .عتقدات مذهبي كوروش مي دانيم مورد تعمق قرار دهيماكنون آنچه از م
با توجه به شواهد تاريخي بايد قبول كنيم كه كوروش دين مزديسني داشت، يعني پيرو ديني بـود كـه زردشـت پيغمبـر                        

   1.ايران بنا نهادمعروف 
 - دوم و سوم قبـل از مـيالد        يعني مورخين يونانِ دو قرن    . ما دقيقا از آن اطالع نداريم     زردشت در چه زماني ظهور كرد؟       

ايـن اشـاره احتمـاال زمـان        .  مي گويند هزاران سال از عهد زردشت مي گـذرد          -آنطور كه در زمان آنها شايع بوده است       
  .زردشت را از هزار سال قبل از ميالد پيشتر مي برد

زمـان قـدمت نمـي توانـد     محققين معاصر عقيده دارند كه در اين قول تا حدي مبالغه شده است و زمان زردشت تا اين               
  .داشته باشد

بيشتر محققين نيـز عقيـده   . گلدنر آلماني عقيده دارد كه زمان زردشت از شش قرن قبل از ميالد تجاوز نمي كند        پرفسور  
  .اگر اين مطلب درست باشد بنابراين كوروش و زردشت حدودا در يك زمان مي زيسته اند. او را قبول نموده اند

 ن شـمالي بـوده اسـت، يعنـي سـرزمين آذربايجـان            دشت عقيده اغلب علما بر اين است كه درايرا        درباره محل ظهور زر   
تعبيـر شـده و مركـز ظهـور         » ايران ويژه « يا   3»ايرياناويجو«از كتاب اوستا به كلمه      ) ونديداد ( كه در بخش   2)آتروپاتگان(

  .زردشت بايد باشد
بايد طبـق قـول مـورخين    ) ويشتاسب( گشتاسبود شاهنامه ازگلدنر مي گويد اگر به روايت شاهنامه تسليم شويم، مقص        

  .يونان پدر دايوش باشد
پيـرو  اين كه زردشت قبل از كوروش ظهور كرده و يا معاصر با كوروش بوده مطلبي جداگانه است ولي اينكه كوروش                     

   4.دين زردشت بوده است نمي توان شك كرد

                                                 
 -نوشته اند و حرف آخر آن مثل کلمات سانسکريت به همزه ختم می شود» زارسترو«بوده و يونانيان » زاراتهسترا« تلفظ صحيح کلمه زردشت در پهلوی - 1

ی »يزتا«تبديل شده، مثل » دال«کلمات پهلوی قديم نيز اغلب به » تاء«حرف . سنديعنی هميشه منصوب است و اين نصب را در التين به صورت الف می نوي
  .شده و سپس يزان گرديده» يزدا«اوستايی که در پهلوی 

  .تبديل شده است» امرداد« هاست در پهلوی ساسانی به برجکه اسم فرشته ای است و امروز نام يکی از » امرتات«همچنين کلمه 
  می خون رنگ و کيش زردهشتی؟: مبدل گرديده، و دقيقی گويد» زردهشت«و سپس در اثر کثرت استعمال به » زارادهشترا«به هم » زاراتهسترا«کلمه 

  :در شاهنامه هم آمده است 
                          خجسته پئی نام او زردهشت                  که اهريمن بد کنش را بکشت

  )ابوالکالم.(زرتش و زرتشت ظبط گرديده استو تحريف همين کلمه در عربی به صورت 
  
با توجه به . است» بستان النار«و » سرزمين آتش«شده، و آترپاتگان به معنی ) آذر(= آتر در لغت پهلوی به معنی آتش است، و همان است که بعدها آزر- 2

 با نزديک شدن آتش شعله می افروزد، عجبی نيست اگر سرزمين به منابع گاز اين سرزمين و اينکه قسمت هايی از خاک آن دارای منابع نفت و روغن است و
  )ابوالکالم.(اين اسم شهرت يافته

  )ابوالکالم.( اين کلمه در فرگرد اول ونديداد به صورت ايران ويچ آمده و در هرمزديشت نيز هست- 3
  )پ.ب.(اما محققين بسياری ايران ويچ را در شرق ايران می دانند

بالعکس، بسياری ترديد دارند که . 819 و 737 و 663ص ) 1313(رجوع شود به مقاالت آقای پورداود در مجله مهر سال اول » زردشتزمان « در باب - 4
  )پ.ب. (به عقيده من او آناهيتا پرستی داشته. کوروش زرتشتی بوده
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نداريم، ولي وقتي آنچه قرائن تاريخي به مـا         نچه گفتيم تاكيد كند     درست است كه شواهد تاريخي كه مستقيما ما را در آ          
  ...مي دهد، دقت كنيم، از قبول انچه گفتيم گريزي نيست

يكي شورش گئومـات كـه هـشت سـال پـس از مـرگ            : اكنون دو حادثه مهم را براي درك اين مقصود تشريح مي كنيم           
  .آگاه مي كندو ما را به معتقدات ديني هخامنشيان كوروش رخ داد و ديگر كتيبه هاي كه در دامان كوه هاست 

 جانشين او شد كـه در    )كام بي سيز  (م بمرد و پسرش كمبوجيه    . ق 529مورخين عموما عقيده دارند كه كوروش در سنه         
  .م بر مصر دست يافت.ق525سال 

كوروش كه  د را پسر دوم     او موقعي كه در مصر بود، شنيد كه در ماد شورشي برپا شده است و مردي به نام گئومات خو                   
  .خوانده مي شد و قبل از كمبوجيه از دنيا رفته بود، خوانده است) سمرديز به يوناني(» برديه«به نام 

كه چون از نسل كوروش پس از مرگ كمبوجيه كسي          .  او نيز بمرد   – در شام    –كمبوجيه از مصر بازگشت و در بين راه         
   1.عم او داريوش به تخت نشست و شورش را خواباند و رهبر آن را كشتاليق سلطنت باشد باقي نمانده بود، بني 

  .م يعني هشت سال پس از مرگ كوروش به تخت نشست. ق521مورخين عموما نوشته اند كه داريوش در سال 
  .مورخين يونان تصريح كرده اند كه در شورش ماد، پيروان دين قديم نيز دست داشتند و به آتش آن دامن مي زدند

  . يعني پيروان دين قديم ماد مي خواند2»موغوش«اريوش شخصا در كتيبه خود، ليدر انقالب را به لقب د
ديگر به نـام    » مغ«پيروان دين مذكور بعد از آن نيز چند بار دست به انقالب زده اند، يك بار شورشي به رهبري يك نفر                    

 5 به انقالب زد كه در اربيـل  نامي دست4»شتَرَت خمه«نيز  به پا شد كه در همدان به قتل رسيد، پس از او        3»فره ورتيش «
  .كشته شد

 –بزنـد    كه خوشبختانه چون در دل كوه جاي دارد هجوم اسكندر نتوانسته اسـت بـر آن ضـربتي                    –كتيبه هاي داريوش    
ـ                     شـورش  دن مهم ترين آن، كتيبه بيستون است، داريوش در اين كتيبه به تفصيل كيفيت رسيدن به تخت و تـاج و خوابان

  .گئومات مغ را بيان مي كند
 در اين كتيبه ها داريـوش همـه جـا        ،6 كه داريوش نام كشورهاي تابعه خود را ذكر مي كند          در استخر كتيبه ديگري است    

عنايت او مي داند، احتياج نيست بگـوييم        را مي برد و جميع پيشرفت ها و موفقيت هاي خود را مرهون              » اهورامزدا«نام  
  .در دين زردشت خداستكه اهورامزدا 

                                                 
  .1341ره دی ماه  رجوع کنيد به مقاله مترجم اين کتاب، تحت عنوان گنهکاران بی گناه، مجله يغما شما- 1
من «قيام گئومات به عنوان برگرداندن حکومت و دين مادها بوده است و داريوش در کتيبه خود گويد . است) مجوس= موغوش (=  مقصود گئومات مغ - 2

  .بايد دانست که دين مجوس غير از دين زردشتی بوده است. »معابدی را که گئوماتای مغ خراب کرده بود برای مردم ساختم 
قبل از دين زردشت در ايران رواج داشته و مغان غير از پيروات زردشت بوده اند، برخالف »  مغ پرستی«نکته الزم به تذکر اين است که دين مغان؛ يعنی 

  )ابوالکالم.(تصور عامه که مجوس را پيروان زردشت می دانسته اند
پادشاه ماد دانست، طغيان او يک سال طول کشيد و باالخره داريوش خود به ماد » هوخشتر«نامی را از دودمان » خشتريت« فره ورتيش در ماد ياغی شد و - 3

  .رفت و او را نزديک ری دستگير کرد و فره ورتيش را با زبان و دماغ و گوش بريده در همدان گرداندند و بعد به دار زدند
  .به دار زد» اربيل«ش او را در  چيتَرَتخَم خود را از خاندان ماد می دانست ولی دستگير شد و داريو- 4
  .نوشته شده است که ظاهرا غلط به نظر می رسد» اردبيل« در متن مقاله ابوالکالم - 5
  . مقصود کتيبه نقش رستم است- 6
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همچنين نبايد فراموش كرد كه در كتب مورخين يوناني مطلبي دال بر اينكه كمبوجيه يا داريـوش ديـن تـازه اي اختيـار      
  .كرده باشند وجود ندارد

 سـال پـس از      50م متولد شده و تاريخ خـود را قريـب           . ق 484هرودوت دو سال بعد از وفات داريوش يعني در سال           
با همه اينها هرودوت از ديـن       . دوين نموده است، بنابراين عصر داريوش با زمان او فاصله زيادي ندارد           توفات داريوش   

  .داريوش در نوشته هاي خود ذكري نمي كند
. اين عدم ذكر دليل چيست؟ دليل بر اين است كه كمبوجيه و داريوش پس از كوروش دين تازه اي را گردن ننهاده انـد                       

كه داريوش پيرو دين زردشتي بود آيا مسلم نيست كه ديـن زردشـت قبـل از داريـوش و                    است  با توجه به اينكه محقق      
  .كمبوجيه وارد خانواده سلطنتي هخامنشي شده باشد

به اين دليل آيا ثابت نمـي       . باز مي بينيم كه پيروان دين قديم چند سال پس از مرگ كوروش چند بار شورش مي نمايند                 
مردم را به نام دين عليـه        و روساي دين قديم،      ول نموده كه همان دين زردشت باشد      شود كه كوروش مذهب تازه اي قب      

  جانشينان او تحريك نموده و وادار به شورش مي نموده اند؟
  .شخصيت كوروش در حقيقت يك انقالب اخالقي و روحي در مردم عصر خود پديد آورد

و خصائل روحي كسي را همتاي كوروش نيافتم         اخالق   من در خانواده هاي سلطنتي عيالمي و آشوري و بابلي از لحاظ           
مسلم است كه كوروش از سرچشمه اخالقي ديگري غير از اينها آب مي خورده است و شك نيست، همان تعاليم عالي                     

يعني پندار نيك و گفتار نيـك و كـردار نيـك قـرار              » هوورِشت«و  » هوخت«و  » هومت«اخالقي زردشت بود كه بر پايه       
ا اصول و اساس دين زردشتي بود، و كدام يك از منابع اخالقي جـز اينهـا مـي توانـد شخـصيت بـي نظيـر                           اينه. داشت

  شاهنشاه كوروش را به وجود آورد؟اخالقي 
با اين تفصيل اگر قبول كنيم كه ذوالقرنين دين مزديسني داشته نه تنها قرآن درباره او ايمان به خدا و روز شمار را ثابت                        

 جزء وحي رسيدگان از طرف خداي قلم داده است، بنابراين آيا الزم نيست كـه ديـن زردشـت دينـي                      بلكه او را  نموده،  
  آسماني باشد؟

چرا، الزم به نظر مي رسد، دليلي هم براي رد اين الزام نداريم زيرا تاكنون ثابت شده كه ديـن زردشـت ديـن توحيـد و                           
يست، بلكه از بقاياي مذهب مجوسـي مـادي اسـت كـه             و عقيده ثنويت از آن دين ن      اخالق فاضله بوده و پرستش آتش       

  . آميخته شده استدشتيبعدها با مباني مذهبي زر
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  دين ماد و پارس، قبل از زردشت
  

  .معتقدات دين ماد و پارس، قبل از ظهور زردشت مثل معتقدات ساير ملت هاي آريايي بوده است
در هند، مظاهر طبيعي را مـي پرسـتيدند؛ سـپس خورشـيد را              در اوايل امر، مثل برادران آريايي خود        آريايي هاي فارس    

مورد تكريم قرار دادند؛ بعدها آتش جانشين خورشيد شد، زيرا از ميان عناصر مادي، تنها آتش منشا و منبع نور و گرمـا                       
  .بود

نيـاني بـه نـام      آتش در كوه ها، معابد و قربانگاه هاييمي ساختند، اين معابـد بـه وسـيله روحا                در اين زمان براي پرستش      
  .اداره مي شود و همين كلمه بعدها نماينده آتش پرستي شد كه به عربي و عِبري مجوس خوانده مي شود) موگوش(مغ
  .نام برده شده است» كاوي« و 1»كارپان« كلمه مجوس به گات هادر 

سكريت باشد كه معنـي انجـام       سان» كلپ«زبان شناسان عقيده دارند كلمه كارپان پهلوي بسا احتمال دارد كه همان كلمه              
سانسكريت است كه به معناي شاعر آمده و        » كوي«همه كلمه   » كاوي«مراسم ديني و شعائر مذهبي را مي دهد؛ اما كلمه           

ان مـن  «: و چه خوش كه شاعر را از جمله ساحر بدانيم كـه           . در زبان اوستا نيز به جاي كلمه ساحر استعمال شده است          
  .»البيان لسحرا

از شعائر مذهبي و پرستش خدايان و قرباني هاي هندي ها مـي يـابيم، كـم و بـيش در بـين                       » وِدا«چه در كتاب    بيشتر آن 
از آن جمله نوشيدن شراب از شعائر ديني آنهـا محـسوب مـي              . قبايل ماد و پارس كه اغلب كشاورز بودند رواج داشت         

موسوم است نزد مادي هـا و پارسـي هـا بـه             » ومس«به نام   » ودا«شراب تندي كه مستي شديد مي آورد و در كتاب           . شد
  : ناميده مي شد و زردشت درباره اين شراب در اوستا مي گويد2»هوم«
كرپـان  خداوندا كي خواهد بود كه روساي اين سرزمين از گمراهي نجات يابند؟ چه وقت آيا مردم دسـت از نابكـاري       «

كه اين شراب ناپاكي كه مردم را به وسيله آن فريـب مـي              ها و كاوي ها نجات خواهند يافت؟و آيا روزي خواهد رسيد            
  )10:48يسنا ( »دهند، ريشه آن از زمين كنده شده و اثرش از جهان گم شود؟

  :در جاي ديگر گويد
  )32: يسنا(»اين گمراهان همه قرباني مي كنند و حيوانات را مي كشند و از عمل خود نيز خرسند هستند«

  
  
  

                                                 
  .گويند» کرپو«آفتاب پرست را =  هنوز در کوهستان پاريز، حرباء- 1
وجود دارد که از » کوشترک« گياهی به نام -عقيده است، در کوهستان های کرمان حدود پاريز درباره هوم يا سوم که شيره گياهی کوهستانی است اختالف - 2

روی قبر کوروش يک بوته کوشترک . گويند، گويا نام گياه هوم به صورت تربنَک هم آمده است» هوم«دانه های قرمز رنگ آن نوعی شيره گرفته می شود که 
  .دهست که نبايد اتفاقی سبز شده باش) تربنگ(
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  مزديسنا
  

  .ه دين مزديسنا يعني دين توحيد كه مردم را از شرك و بت پرستي منع مي كرد دعوت نمودزردشت مردم را ب
  :زردشت همه معتقدات مغ ها يعني مجوس هاي قديم را باطل شمرد و گفت

فقط يك خـدا هـست و       . نه نيروها و ارواح بي شمار براي خير، و نه خدايان بي شمار براي شر، هيچكدام وجود ندارد                 
ا است كه همتا ندارد و يكتاست، پاك، خداي حق و نور ، خالق حكيم و تواناست كه هيچكس در خـدايي                      رامزدآن اهو 

قواي روحي كه گمان مي كردند خالق خير يا شرند، خالق نيستند، بلكه خود آنها مخلـوق                 و پادشاهي او شريك نيست،      
  .يعني فرشتگان خوانده مي شوند» تايزِ«اهورامزدا محسوب مي شوند، خداوندان خير به نام اَمِشاسپندان و 

، »اَشـا «نام عده اي از اين مـصادر خيـر را مـي تـوانيم يافـت كـه از آن جملـه                        - كه قسمتي از اوستاست    – در گات ها  
  .را مي توان نام برد) امرداد(»اَمِرتات«و ) خرداد(»هوروتا«، »ارمتي«، »شَتراخ«، »وهومنا«

ديگري نيز مي توان يافت و در قديم روزها و مـاه هـا را پارسـيان بـه نـام همـين                       در فصول الحاقي اوستا نام فرشتگان       
  .خوانده اندفرشتگان 

.  يـا شـيطان نـام دارد       »اَنگره مي نيوش  «همچنين زردشت تصريح كرد كه براي شر، خدايي خاص نيست بلكه مظهر آن              
  .مشهور شد» اَهرِمن«و به خره باز هم تحريف يافته خوانده اند و باال» آنرومين«بعدها نام او تحريف شده و او را به نام 

زردشت گويد كه زندگي انسان بـا مـرگ او در ايـن             . عنصر اساسي دين زردشت عبارت است از اعتقاد به زندگي ديگر          
 - حيـات دوم   -زندگي اين دنيا، زندگي ديگري در انتظار اوست، و آن حيـات           دنياي مادي پايان نمي پذيرد، بلكه بعد از         

كساني كه در دنيا به نيكـي گذرانيـده انـد بـه دنيـاي               . دنياي خوشبختي و دنياي بدبختي    : نبه مي تواند داشته باشد    دو ج 
  .خواهند شد و آنها كه تن به پستي و فسق نهادند، عالم بدبختي در انتظار آنهاستسعادت داخل 
م را فناپذير مي دانند ولـي جـان پـس از    در اين دين جس . روح نيز از معتقدات اصلي دين زردشتي است       اعتقاد به بقاي    

  .مرگ باقي است و جزاي خود را بر اساس آنچه در دنيا كرده است خواهد ديد
مهم ترين چيزي كه در دين زردشتي جلب نظر مي كند، قانون اخالقي آن است، در دين زردشت اخـالق از ديـن جـدا         

دين در حكم شـعائر ملـي       از اين جهت در نزد زردشتيان       . نيست بلكه جزء دين است همچنانكه در يونان نيز چنين بود          
نبود كه فقط براي مراسم و تشريفات ظاهري صورت پذيرد، بلكه در حكم قانون و رژيم زندگاني فردي محسوب مـي                     

  .شود
در دين زردشت بايد پنـدار و گفتـار و          . پاكي نفس و نيكي كردار محوري بود كه تعاليم زردشت بر گرد آن مي چرخيد              

و » هوخـت «،  »هومـت «قـانون فـوق در سـه جملـه ي           . همه جا با اين قانون مذهبي توافـق كامـل داشـته باشـند             ار  كرد
  .ترجمه شده است خالصه مي شدكه به پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك » هوورِشت«
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پارسيان باسـتان  دين حقيقت و عمل بود و اين حقيقت، زندگي مي گويد، دين زردشت   » گرندي«همانطور كه پروفسور    
   1.را پايه مي ريخت و مكارم اخالق و عنصر مركزي اين دين را فراهم مي كرد

. دين زردشت اصوال از شائبه بت پرستي مبرا بوده و به هيچ وجه شكلي از اشكال پرستش بـت هـا را اجـازه نمـي داد                          
آن معذلك هرگز رو بـه بـت پرسـتي          مدت ها كه بر اين دين گذشت، تحريف و تبديل در آن راه يافت اگر چه پيروان                  

تنها ملتي   پارسيان در ميان ساير ملل قديم     «: گويد» تاريخ ايران « از اين نظر ملكم خان در كتاب خود موسوم به            .نياوردند
  ».هستند كه در هيچ يك از ادوار تاريخي خود به بت پرستي رو نياوردند

تجاوز نمي كرد و عامـه مـردم بيـشتر     عقيده از ميان خاصان قوم ولي اينهنديان قديم نيز به يگانگي خدا عقيده داشتند         
  .بت پرستي را شعار خود قرار داده بودند

دين زردشت در اين مساله تفاوتي بين خاص و عام ندارد و كليه پيروان آن يكتاپرستي را پيشه كردند و اگر ادعـا كنـيم                         
آن زمان مردم را به يگانـه پرسـتي دعـوت كننـد اشـتباه               كه تاريخ قديم جز دو تن نديده است كه در دنياي بت پرستي              

  .نكرده ايم
  .اين دو پيغمبر عبارتند از ابراهيم عليه السالم از قوم سامي و زردشت پيغمبر از ملل آريايي

 
  

  زردشت و ثنويت
  

ي خيـر   خـدا  (يعني اعتقاد به وجود دو خدا     ) Ditheism(مدت ها مردم گمان داشتند كه دين زردشت بر اساس ثنويت          
  .هم چنانكه مغ ها نيز قبل از زردشت چنين اعتقادي داشتند. بنا شده است) و خداي شر

 -اما بعدها پس از تحقيقات زياد معلوم شد كه اين گمان خطا بوده است، صحيح است كه زردشت اعتقـاد بـه دو اصـل       
 –نشان نداده است و فقط مـغ هـا   دو را به صورت دو خدا و برابر يكديگر   دارد و ليكن هيچوقت آن       -اصل خير و شر   

را وارد دانـست نـه      » اخـالق ثنويـت   «زردشت اين مطلب را به كلي انكار كرد و فقط           .  چنين اعتقادي داشتند   -قبل از او  
  .اينكه در كار خدا ثنويت را قبول كند

ظـاهرا  . اسـت بعضي از پارسيان زردشتي عصر حاضر كوشش دارند ثابت كنند كه ثنويت اصوال در دين زردشت نبـوده                   
زردشت مي گويـد دو     . اين ادعا نبايد از تكلف خالي باشد، ثنويت هست اما نه درباره خدا، بلكه درباره منشا خير و شر                  

. آنكه جلب شر مي كند انگره مينو يا اهرمن است كه همان شيطان بايـد خوانـد              اصل خير و اصل شر،      : اصل وجود دارد  
دين يهود و عيـسي و اسـالم هـر    . يت درجات آن در اديان مختلف فرق مي كند   نهااز اين ثنويت هيچ ديني مبرا نيست،        
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 – تورات   –انگره مينوي اوستا و شيطاني كه در كتاب خلق          كدام معتقد به وجود شيطان هستند، اگر درست در واقعيت           
  .شده دقت كنيم، تفاوت ذاتي ميان آن دو نخواهيم يافتاز آن نام برده 

چيزي هست كه سزاوار نام گذاري خير و شر باشد؟ و آيا آنچـه              آيا در دنيا    : ي در برابر ماست     در اينجا يك مساله اساس    
را كه ما به نام خير و شر مي ناميم در دنيا وجود خارجي دارد يا اينكه فقط تاثيري است كه در روح ما پيدا مـي شـود؟                             

. وجود شيطان يا انگره مينو هم نمي توانيم يافت        باشيم، محلي براي    اين يك مشاله است كه اگر به عقيده دوم آن معتقد            
نيست كه ثنويت را به شكلي از اشكال قبول كنيم و اگر ولي اگر واقعا بگوييم در دنيا خير و شري هست، هيچ چاره اي              

  .چه نامي غير از آنچه گفتيم بر آن بگذاريم باز هم جاي خود را در معتقدات مذهبي ما باز خواهد كرد
شر اصوال در دنيـا پـيش از        «قول سقراط را نقل مي كند بدين مضمون         » جمهوريت«ين باره در كتاب خود      افالطون در ا  

و » خير به وجود مي آيد، اگر محال باشد كه خداوند را علت شر بدانيم، ناچاريم منـشا آن را در وجـود ديگـري بيـابيم                         
  .همين بحث است كه ما را با شيطان يا انگره مينو آشنا مي كند

و انگره مينو را به گـوش مـا   ) يمه( داستان آدم و شيطان را به ما باز مي گويد و اوستا افسانه جم             - تورات –ب خلق   كتا
  .حقيقت در اين دو داستان يكي است اگر چه در نام و شكل اختالف دارند و عبارات شتي است. مي خواند

 
 
 

  روح اخالقي مزديسنا
  

 كه تعاليم زردشت در ترقي و پيشرفت روح فكري و اخالقي انسان رل بزرگي               محققين عصر حاضر عموما عقيده دارند     
  .بازي كرده است

چنان اخالق ايرانيان ماد و پارس را پاك و تطهير كرده بود كه مـردم يونـان و روم                   از ميالد   اين دين در پانصد سال قبل       
  .در برابر آنان از لحاظ درجات اخالقي بسيار پست تر بودند

ف و منظور آن، ضفاي زندگي فرد و بركناري شخص از پيروي كارهاي ناپسنديده اسـت، سـزاوار بـود كـه            ديني كه هد  
  .پايه هاي كاخ اخالق و خصائل حميده را در وجود مردم بنا سازد

چه كساني به اين مطلب شهادت داده اند؟ شاهد اين موضوع كساني هستند كه نه تنها با پارسيان دوسـت نبودنـد بلكـه                  
با همه اينها نتوانستند فضائل اخالقي ايرانيان را نديده گرفته سرسـري بگذرنـد، در           . شمني و خصومت را داشتند    كمال د 

  .اين باره هرودوت و گزنفون هر دو اعتراف مي كنند كه فضائلي كه وجود ايرانيان بدان زينت يافته در يونانيان نيست
صـفاتي كـه از نقطـه نظـر راسـتي و پـاكي و            :  بياوريم كه گفـت     گرندي در پايان كالم خود     اين جمله را هم از پرفسور     

  .محاسن اخالق در ايرانيان باستان ديده ايم، در هيچ يك از ملت هاي معاصر آنان نمي توانيم يافت
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  كتيبه هاي داريوش

  
هـاي  دين زردشت در دوره داريوش به اوج كمال رسيده بود، در اين عصر است كه نـداي ديـن زردشـت را در كتيبـه                          

داريوش بر پيشاني كوه ها مي خوانيم، يكي از اين كتيبه ها كه دو هزار و پانصد سـال گذشـت زمـان را ديـده                   جاوداني  
  :است به ما مي گويد

خداي بزرگي است اهورامزدا كه آن آسمان را آفريده و اين زمين را آفريده و بشر را آفريده و خوشي را به بشر داده و                         «
  ».مملكتي رسانيده كه بزرگ است و مردان و اسبان خوب دارد به سلطنت داريوش را شاه كرده و
  : در كتيبه ديگر مي گويد

داد و توفيق او براي بنياد گذاردن صلح و آرامش در زمين مرا             داريوش شاه گويد، اهورامزدا مرا به فضل خود پادشاهي          «
ه به من سـپردي در حمايـت و حفـظ خـود قـرار ده و       ياري كرد، اي اهورامزدا، مرا و خانواده مرا و همه سرزميني را ك            

  ».دعاي مرا استجابت كن
  

  دعوت به راه راست
  

  :در جاي ديگر گويد
   1».اي انسان، آنچه اهورامزدا امر كرد به تو مي گويم، از راه راست مگرد، انديشه بد مكن و از گناه بپرهيز«

 سال پس از مرگ او جانشين او شده، از اين نظـر             8و فقط   كوروش بوده است    فراموش نكنيد كه داريوش از بني اعمام        
 و همـه اينهـا كـه        آنچه كه داريوش مي گويد، چنان است كه كوروش گفته باشد و در حقيقت زبان حال كوروش است                 

داريوش گفت و موفقيت خود را نتيجه فضل و رحمت خدا شمرد، مطابقت دارد با اين آيـه كـه از زبـان ذوالقـرنين در                        
  ).98(»هذا رحمه من ربي«: ده استقرآن آم

  
  تحريف و تغيير مزديسنا

  
دوبـاره سـر بلنـد      انحطاط دين زردشت از قرن سوم قبل از ميالد شروع مي شود و در اين قرن است كه عقايد مجوسي                     

صر  در عـ –مي كند و موثرات خارجي نيز در آن تاثير مي نمايد تا جايي كه مي بينيم اين دين، دين كوروش و داريوش            

                                                 
1 -  Rawlinson : Five Great Monarchies of The Ancient Eastern World 
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كامال به شكل ديگري تغيير يافته، سادگي اوليه خود را از دست داده و چنان عقايد                » آنتوان«امپراطوري رومي ها و زمان      
  .در آن راه يافته و آنقدر پيرايه گرفته كه اگر خود زردشت بازآمدي آن را بازنشناختيناباب 

ي تنها از لحاظ سياسي، دولت پارس را خـرد نكـرد،            اين است كه هجوم اسكندر    حقيقتي كه نبايد آن را نديده انگاشت        
  .بلكه پيكر دين مقدس و ملي پارس را هم جريحه دار ساخت

يك روايت باستاني ايران مي گويد كه كتاب ديني مقدس زردشت روي دوازده هزار پوست گاو با آب زر نوشـته شـده                      
   1.بود

هزار پوست گاو نوشته شده باشد 12كتاب روي ين گفته كه    البته ا . اين كتاب در ايام هجوم اسكندر به آتش سوخته شد         
شايد مبالغه آميز باشد، اما چيزي كه در آن شك نيست اين است كه هجوم اسكندر با اوستا، كتاب زردشت، همان كـرد                       
 كه غارت بخت النصر با تورات نمود، زيرا پس از اين دو غارت، هر دو دين، سرمايه اصلي خود را كه كتاب مقدسشان                      

  .باشد از دست دادند
پانصد سال پس از اسكندر كه امپراطوري ساساني تشكيل شد، پارسيان به فكـر ايجـاد يـك رفـورم در ديـن زردشـتي                         

دوره اسارت بابل جمع آوري كرد، گفته مي شـود          افتادند، و همان گونه كه عزراي پيغمبر، تورات را پس از پايان يافتن              
  . از نو گرد آورداردشير بابكان نيز كتاب اوستا را

ديـن زردشـتي در     . حتي مسخ شده بود   . بسيار تغيير و تحريف يافته      مسلم بود كه اصوال خصوصيات دين در اين مدت          
اين زمان دين خالصي نبود، بلكه مخلوطي از عقايد مجوسي قديم و عقايد يوناني و زردشت به شمار مي رفـت و البتـه            

  . فتواي آنها نيز كار را به جايي مي رساند كه دين را از اصل دور مي ساختوتفسير موبدان و تشريح و حاشيه نوشتن 
  
  

  اسالم و زردشتيان
  

 اصول  )ص(پيغمبر اسالم   . روزي كه اسالم ظهور كرد، اين دين زردشتي تغيير يافته همچنان معروف به نام مجوسي بود               
  :ب رفتار كنيد مثل اهل كتا- زردشتيان–آن را سست نكرد و فرموده بود كه با آنان 

  .»سنوا بهم سنه اهل الكتاب«
كه اسالم، زردشتيان را در مقام مشركين قرار نداده است، بلكه آنان را تا مقام اهل كتـاب                  از اين جهت مشاهده مي كنيم       

  .باال برده، همچنانكه به اصول دين يهود و نصاري نيز اعتراف فرموده است
ا محترم شمرد و فقط با عقايد تحريف و تبديل شده آنان مخالفت داشت،              همچنانكه اسالم اصول دين يهود و نصاري ر       

  . زردشتي نيز موافقت نموده و فقط مجوسيت تغيير پذيرفته مسخ شده را انكار نموده استدر اصول با دين

                                                 
  .و مروج الذهب. آمده است» دين ُکرت« اين روايت در - 1
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فتـار مـي    من مي دانم زردشتيان شريعتي دارند كه بـدان ر         : از اميرالمومنين علي عليه السالم روايت شده است كه فرمود         
   1.، بنابراين با آنان همان معامله اهل كتاب را روا داريدكنند و كتابي كه به آن ايمان دارند

بلكـه بـه توحيـد دعـوت مـي نمـوده و همچنـين              مسلمين متوجه بودند كه دين زردشتي در اصل آتش پرستي نداشـته             
  :داني خود در تاييد اين عبارت گويدفردوسي در شاهنامه جاو. زردشت از پيغمبران باستاني به شمار بوده است

   2مگويي كه آتش پرستان بدند                      پرستنده نيك يزدان بدند
ابوريحان بيروني كه در همان عصر فردوسي مي زيسته و تـواريخ و سـنن ملـل قـديم را تحقيـق مـي نمـوده اسـت در               

  .ق مي گذاشته استآنطور كه ظاهر است بين مجوسي و زردشتي فر» آثارالباقيه«
نه تنها تـصريح دارد كـه زردشـت پيغمبـر     » حكمت اشراق «، در كتاب خود     3شيخ اشراق شهاب الدين سهروردي مقتول     

شارح حكمت اشراق عالمه  و پس از او     4توافقي دريافته است  » افالطوني جديد «بوده است، بلكه بين زردشتي و مذهب        
  .ي نمايدقطب الدين شيرازي نيز عقايد او را تاييد م

در مقايسه اديان قديمه هند و ايران نيـز   5، ميرزا مظهر جان جانان فكرصوفين هند، صوفي پاك سرشت و روشن      از ميان مت  
  6.چنين موضوعي را تاييد مي نمايد

پس از آنكه عرب ها آنچه از كتب پارس قديم يافتند دست به ترجمه آن زدنـد، كتـاب اوسـتايي را هـم كـه در عـصر                             
   7.يف شده بود ترجمه نمودند و حمزه اصفهاني نيز در كتاب خود چندين بار از آن ترجمه نام مي بردساساني تال

 جـزء اسـت و هـر جـزء آن قريـب      21مسعودي و بيروني نيز از ترجمه اوستا سخن مي گويند و مي نويسند كه شامل          
ـ «يكي جزء   : مخصوصا از دو جزء آن نام برده مي شود        .  صفحه دارد  400 كـه در آن از ابتـدا و انجـام دنيـا          » شتتيشتَرَي

  .كه محتواي اندرزها و پندهاي اخالقي است» هادوخت«سخن مي رود، جزء ديگر 
متاسفانه اين نسخه اوستايي كه در قرن چهارم هجري وجود داشته و حمزه بدان تـصريح نمـوده، نايـاب گرديـده و در                        

  .كتابخانه هاي امروز دنيا اثري از آن نيست

                                                 
  .ن بها، و کتاب يومنون به، فعاملوهم معامله اهل الکتاب انی اعلم ما عليه المجوس، عندهم شريعه يعملو- 1
  .پرستندگان نيک يزدان بداند:  در اصل ابوالکالم - 2
 سالگی به دستور 36يا به روايتی در سن .  به دستور صالح الدين ايوبی خفه شد587 شيخ شهاب الدين سهروردی زنجانی معروف به شيخ اشراق که در - 3

  .مردملک ظاهر از گرسنگی 
فالسفه را از اسکندريه تبعيد کرد، برخی به ايران آمدند و در دربار انوشيروان مورد استقبال قرار گرفتند خصوصا . م529 امپراطور ژوستی ميان در سال - 4
  .جزء نزديکان شاه شدند» دموستنس«و » سمی تس«

بعضی اين نحله را صفت قومی بدان دادند و آن را .  در انتقال آن سهيم بودندآشنا شد و اين فالسفه» نو افالطونی«فرهنگ فارسی از اين زمان با مذهب 
  .منسوب به زردشت و جاماسب نمودند

وقتی معارف فارسی قديم به عربی نقل و ترجمه شد، تصور شد که يک نوع فلسفه عرفانی تعلق به زردشت و جاماسب وجود داشته است که با مکتب 
  . دارداسکندريه موجود شباهت فراوان

بعضی از حکمای عربی هم به اشتباه تصور کرده اند که . نوشته است، از اين معنی منتج شده باشد» حکمه االشراق«شايد آنچه را شيخ اشراق در مقدمه کتابش 
تخليط ) فلوطين(ن يونانی و پاوتينشايد دليل اين امر اين باشد که بعضی ميان افالطو. فلسفه نوافالطونی همان فلسفه افالطون است، در حالی که چنين نيست

  )ابوالکالم. (کرده باشند
  .در طريقت نقشبنديه و قادريه بود و به دست يکی از متعصبين به قتل رسيد) م1780-1699( مظهر ميرزا جان جانان از صوفيان هند- 5
  .27 ص 14 کلمات طيبات، مکتوب - 6
  64 تاريخ سنی ملوک االرض ص - 7
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ه اكنون اوستا مي ناميم، يك جزء ناقص از همان اوستاي ساساني است كه بـه وسـيله پارسـياني كـه بـه هنـد                      آنچه را ك  
 هستيم كه تحقيقـات     1»آنك تيل «مهاجرت كرده اند به دست ما رسيده است و از اين نظر نيز مديون مستشرق فرانسوي                 

  .علمي و فداكاري هاي او ما را با اين جزء از اوستا آشنا كرد
ويات اين جزء شامل پنج فصل از گاتها است كه ممكن است از زمان زردشت باقي مانـده باشـد و بقيـه بعـد از آن               محت

  .تدوين گرديده است
  
 

  
  فصل ششم

  سد ياجوج و ماجوج
  

ديگر از بحث درباره شخصيت ذوالقرنين فراغت يافتيم و چيزي فروگذار نكرديم جز اينكه نظري به مساله سد يـاجوج                    
بايد ديد از كدام سد مي خواهيم سخن بگوييم؟ و در كدام صفحات تاريخ و روي چـه نقـشه اي از                      . بيافكنيمو ماجوج   

  زمين آنرا جستجو كنيم؟
يكي اينكه سد را بين دو ديوار طبيعي بلند         : اول بايد متذكر شد كه در قرآن براي بناي اين سد دو صفت متمايز ذكر شد               

روي اين اصل اوال بايـد در يـك         . مصالح بناي آن بيش از حد آهن به كار رفته است          و ديگر آنكه جزء     برپاي داشته اند    
و ثابت كنيم در اين ديوار بيش از سنگ و آجر، آهن مصرف شده و راه عبـور و مـرور دره                دره كوهستاني سد را بيابيم،      

  .اي كوهستاني را قطع مي نموده است
كند، مفسرين ما كه از اين دو توصيف چشم پوشيده انـد، هـر جـا                همين دو وصف كامال ما را به مقصود راهنمايي مي           

يكي از محققين بزرگ معاصر، ديوار چـين را         » سِر سيد احمد  «ديواري ديدند آن را سد ذوالقرنين خواندند، مثال مرحوم          
يـا مـصالح آن آهـن       و ثان  و گويد نبايد سد ذوالقرنين باشد، زيرا كه در دره كوهستاني بنا نـشده                2مورد نظر قرار داده اند    

 .نبوده بلكه يك ديوار سنگي است كه صدها ميل طول دارد
 
 
  
  

                                                 
  جوان دانشجويی است که به خرج کمپانی هند شرقی به هندوستان آمد و در آنجا اوستا و زبان Anquetil du Perron، آنکتيل دوپرون  مقصود ابوالکالم- 1

  . در پاريس درگذشت1805او به سال . اوستايی آموخت و سپس اوستا را در اروپا ترجمه کرد
  .شته و رساله خود را بر اين مبنا نوشته است و ظاهرا مرحوم امير توکل کامبوزيا به اين نکته توجه دا- 2



 

 

68 

  ياجوج و ماجوج
  

  .اكنون از ياجوج و ماجوج سخن گوييم، اگر اين قوم را يافتيم طبعا پيدا كردن سد نيز برايمان آسان مي شود
حتي اذا فتحت ياجوج و مـاجوج و هـم    «در سوره انبيا مي فرمايد      : قرآن در دو سوره از ياجوج و ماجوج نام برده است          

  .، در سوره كهف هم كه داستان ذوالقرنين را مفصل گويد و ذكر كرديم1)96-61(»حدب ينسلونمن كل 
و دو كلمـه بيگانـه اسـت كـه          دو كلمه ياجوج و ماجوج ظاهرا عبري به نظر مي رسد ولي در اصل مسلما عبري نيست                  

در ترجمـه سـبعينيه   . گويند )Magog(»ماگوگ«و ) Gog(«گوگ»و كلمه را صورت عبري به خود گرفته، يونانيان آن د   
  .تورات به اين شكل درآمده و به همين شكل به زبان هاي اروپايي وارد شده است

اولين بار اين نام در تورات در كتاب خلق آمده و آن موقعي است كه خروج ملت ها را از خانواده نوح شرح مـي دهـد                  
 در )3:10(»جمر، ماجوج، مادي، يونان، توبال، مـسك و تيـراس  : فث ابن نوح اين اوالد به دنيا آمد   براي يا «: و مي گويد  

 به صورت واضحي ذكر شـده و  - كه شرح خواهيم داد   –در كتاب حزقيال    . ساير صفحات نيز اين اسماء تكرار مي شود       
  .يد استكه مربوط به عهد جددر مكاشفات يوحنا نيز پيشگويي درباره ظهور آنها آمده 

 هاي شـمال شـرقي   اين اقوام چه طوايفي مي توانند باشند؟ شواهد تاريخي مي گويد كه قومي بدوي و وحشي در دامنه            
بوده اند كه سيل هجوم آنان از قرون ماقبل تاريخ تا قرن نهم ميالدي به طرف كشورهاي غربي و جنـوبي جـاري بـوده                         

  .است
و در آسـيا    ) مجـار (»ميگـر «در ازمنه اخير در اروپـا آنهـا را          . يده مي شوند  به نام هاي مختلف نام    در دوران هاي مختلف     

م يك دسته از آنان در سواحل درياي سياه پراكنده شـده            . ق 600 معلوم شده است كه در حدود سال         2.ناميده اند » تاتار«
  .آسياي غربي را مورد هجوم قرار دادندو هنگام پايين آمدن از دامنه كوه هاي قفقازي 

 بايـد   4. و به همين اسم در كتيبه داريوش در استخر نيز ثبـت اسـت              3ناميده اند » سيت«نيان در آن زمان آنان را به نام         يونا
مطمئن بود كه قومي كه از آنان به كوروش شكايت برده شد و كوروش سدي آهنين در برابر انان بنا نهاده است، همـين                      

  .ها بوده اند
ناميـده  ) مغـول (»منغول«موسوم بود و قبايل كوچ نشين آن        ) منغوليا(وز به مغولستان  اين نقطه شمال شرقي از دنياي آن ر       

بوده است و در هر دو حال اين كلمـه  » منچوك«يا » منگوك«مي شوند، منابع چيني به ما مي گويد كه اصل كلمه منغول      
  .مي خوانده اند» ميگاگ«ماجوج بسيار نزديك است كه يونانيان نيز با كلمه عبري 

                                                 
  . و ايشان از هر بلندی بشتابند و بدوند- که از عالئم آخرالزمان است– تا آنگاه که شکافته شد سد ياجوج و ماجوج - 1
د ولی طبری گويد که شاه آذربايجان  در کتب جغرافی آمده است که ياجوج و ماجوج فرقه ای از اتراک شرقی هستند که در اقليم پنجم و ششم سکونت دارن- 2

  )41آثارالباقيه ص .(بالنتيجه بايد اين نکته مربوط به شمال غربی باشد. در برابر آنان در ناحيه خزر سدی بست
  )111احی ص جهان نامه به تصحيح دکتر ري.( و ايشان دو طايفه باشند، آنکه در نزديکی سد باشند ياجوج خوانند و آنکه دورتر باشند ماجوج خوانند

3 - Sythiansمقصود اسکيث ها يا سکاهاست .  
  . مقصود سَک هاست- 4
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خوانده مـي شـده انـد و        ) Yuechi(»يوشي«تاريخ چين از قبيله ديگري در اين سرزمين نام برده مي شود كه به نام                در  
   1.عبري درآمده باشد» ياجوج«و به صورت ظاهرا بايد همين كلمه در طول قرون تحريف يافته

  
  مغولستان

  
ولستان و تركستان چين خوانـده مـي شـود از    يك قسمت مرتفع از فالتي كه در شمال شرق آسيا واقع است و به نام مغ          

چين در طرف مشرق آن قرار دارد، آسياي غربي و جنـوبي در جنـوب و            .قديم، مركز تجمع قبايل بي شماري بوده است       
  .مغرب آن و اروپا در جهت شمال غربي آن واقع شده است

 برخـي ديگـر بيـشتر رانـده و بـه اروپـا              از روزي كه قبايل آنجا شروع به كوچ نمودند، بعض از آنها تا آسياي وسطي و               
  .رسيدند و يا آسياي غربي و جنوبي را هدف قرار دادند

بيشتر قبايلي كه از اين سرزمين در ساير نقاط آسيا پراكنده شده اند، خصوصيات روحي و جـسمي خـود را كـم كـم از                   
اصـلي   اين قبايل از سرزمين      دست داده و خود به صورت يك ملت مشخص درآمدند، منتهي تا مدت ها سيل كوچيدن               

سرزمين اصلي تا قرون اخير بدويت خود را از دست نداده بود ولي دسته هايي كه از آنجا كوچيـده بودنـد            . ادامه داشت 
به كشاورزي و صنايع دستي پرداختند      . كم كم كمال همنشين در آنها اثر كرد و شهرنشين شدند و گذشته را از ياد بردند                

  .ش گرفتندو زندگي ساده اي پي
اما قبايل سرزمين اصلي كماكان به حال توحش و بربريت بودند و از اين نظر دايما خطري بزرگ براي قبايل شهرنـشين    

  .و تمدن يافته محسوب مي شدند
  

  زمان هاي هفت گانه خروج ياجوج و ماجوج
  

  : اكنون مي توانيم خروج اقوام مذكور را به هفت دوره تقسيم كنيم
و آن از روزي است كه قوم مزبور مجبور به مهاجرت از شمال شـرقي                مربوط به زمان هاي ماقبل تاريخ        دوران اوليه آن  

  .به داخله آسيا شدند
حيات : در زندگي اين قوم كوچنده در اين وقت دو نمونه مختلف مي توان يافت             . دوره دوم در اوايل دوران تاريخ است      

  .م ادامه داشت.ق1000م تا سنه .ق1500هجوم در آن زمان از سنه سيل . بدويت و اوليه، حيات شهرنشيني و زراعت
دوره سوم از هزاره قبل از ميالد شروع مي شود، در اين زمان صحبت از اقوامي وحشي در اطراف درياي خزر و درياي                       

بـه  » سيت«ل  م نام قباي  .ق700بعدها در حدود سال هاي      .  كه در هر نقطه به نامي خوانده مي شوند         سياه به ميان مي آيد    
                                                 

  . فرنگی ها يوئه چی تلفظ می کنند- 1
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در كمال مجد و عظمت بود، شهرهاي نينوا و بابل بر           در آن زمان آشور     . ميان مي آيد كه به آسياي غربي هجوم مي برند         
  .تمام آسيا حكمفرمايي داشت

مورد تهاجم و غارت و يغماي اقوام سيت قرار داشت، اين حدود شـمالي تـا                حدود شمالي آشور دايما     : هرودوت گويد 
حتـي در سـال   . تان مي رسيد و قبايل سيت از بند قفقاز آمده و آبادي هاي دامنه را به غارت مي گرفتنـد كوه هاي ارمنس 

مورخين يونان عقيده   . جمع كثيري از آنان به شهر نينوا نيز رسيدند، كه ايران شمالي را هم طبعا غارت نمودند                م  .ق620
  )104:1وت هرود.(كه اين حادثه يكي از علل بزرگ سقوط نينوا بوددارند 

م شمرد، در اين زمان كوروش ظاهر مي شود، دو كشور پارس و ماد يكي شـده و        .دوران چهارم را بايد در قرن ششم ق       
  .شرايط يكباره تغيير يافته و آسياي غربي از هجوم قبايل سيت نجات مي يابد

جاي آسياي غربي متوجـه چـين مـي         دوره پنجم با قرن سوم قبل از ميالد شروع مي شود، در اين زمان قبايل مذكور به                  
تبـديل  » هـون »موسوم ساخته اند، بعدها همين كلمه به        ) Hiung-nu(»هيونگ نو «شوند، مورخين چيني اين قوم را به        

 ديوار بزرگ چين را در برابر هجوم آنان برپا داشـت كـه   »شين هوانك تي«در همين زمان امپراطور چين موسوم به       . شد
طبعا مجـددا متوجـه آسـياي    چون ديوار از هجوم اقوام مزبور به چين جلوگيري كرد  . فته است در ظرف ده سال پايان يا     

  .وسطي شدند
دوره ششم هجوم قبايل فوق را بايد در قرن چهارم ميالدي جستجو كرد و ايـن در زمـاني اسـت كـه زيـر لـواي قائـد                             

  .ره پايان بخشيدند هجوم بردند و امپراطوري و تمدن روم را يكبابه اروپا» آتيال«بزرگشان 
 مـيالدي اسـت كـه طوايـف زيـادي از سـرزمين مغولـستان بـه رهبـري                    12 مربوط به قـرن      - دوران هفتم  –دوره آخر   

   1.به آسياي غربي هجوم برد و تمدن عربي و شهر بغداد را برانداختچنگيزخان 
 ميالدي همه جا مورد هجوم اين       12با اين مختصر شرح، متوجه شديم كه آسياي غربي از قرن نهم قبل از ميالد تا قرن                  

ناچار بايد پذيرفت كه قبايل     . قبايل بود، فقط در يك موقع اين حمله متوقف شد و آن زماني بود كه كوروش ظهور كرد                 
سيت همان قوم ياجوج و ماجوج بوده است كه كوروش براي جلوگيري از هجوم آنان به بناي سدي عظيم مجبور شـد                      

پس از زمان كـوروش ديگـر صـحبتي از ايـن             غربي جلوگيري كرد و اگر به تاريخ توجه كنيم           و از حمله آنان به آسياي     
  .غارت ها نمي آيد

اين دره مدت   . از كجا به غارت دست مي زدند؟ مورخين يوناني مي نويسند كه از دره اي كه در جبال قفقاز واقع است                    
كوروش براي جلوگيري ناچار بود آن را مسدود كنـد، از           ها در حكم دروازه اي بود كه بر روي مهاجمين باز مانده بود،              

  .اين جهت سدي آهنين در آنجا به پا كرد
 
 

                                                 
م، و اين در واقع در نيمه قرن سيزدهم ميالدی 1256/ق.ه654 مقصود فتح بغداد است توسط هالکوخان مغول و به کمک خواجه نصير طوسی در سال - 1

  .است
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  پيشگويي حزقيال و ياجوج و ماجوج
  

حزقيال پيغمبر در موقعي ظهور كرد كه يهود در اسارت بابل به سر مي بردند، در سـفر منـسوب بـه او كـه ملـت هـاي               
  :اجوج و ماجوج نيز مطالبي داردمختلف را خطاب قرار مي دهد، درباره ي

كه ريـيس سـرزمين مـاجوج و توبـال و     » جوج«از طرف خداي بزرگ به من ندا رسيد، كه اي فرزند بشر، رو به سوي      «
 است بنماي و به او بگوي كه خداوند مي فرمايد ديگر از تو بازگشتم و به جـاي تـو ديگـري برخـواهم گزيـد،                           1مسك

بازان و سواران تو كه لباس نظامي دارند و شمشير مي بندند و سپر مي گيرند، خـروج                 تمام سر قالب به دهانت گذاشته،     
   )6-1:38(».برمي آيند» گت«و » كوش«خواهند كرد و همچنين در برابر آنان اقوام فارس و 

 او  و افرادش به قصد غارت و خرابي سرازير مي شوند ولي قوم           » جوج«عالوه بر آن از جمالت اين كتاب برمي آيد كه           
 واقع در شرق دريا دچار زد و خورد شده و كشته مـي شـوند، جـسد آنهـا     2»وادي المسافرين«دچار شكست شده و در    

  )39:38.(مدت ها مانده و متعفن شده و باالخره مردم آنها را به خاك مي سپارند
يي آن معلوم مي شود كه      بود، از وصف جغرافيا   » توبال«و  » مسك« جوج رييس طايفه     در اين پيشگويي گفته مي شود كه      

 و  . مـي خـوانيم    3»مـسكو «همان است كه امروز ما به نام        » مسك«باشد، و حتما كلمه     » سيت«بايد مربوط به همان قبايل      
جمله اول پيشگويي، مفهوم كاري را كه كوروش كرد، يعنـي بـستن دروازه   . توبال، نواحي مرتفع شمالي بحر اَسود است      

  .خروج آنها را، مي رساند
با آنهاست به نبرد خواهنـد      » گُل=گُت«س گفته مي شود كه قوم ماجوج همه به راه خواهند افتاد، با لشكريان كه قوم                 سپ

هنگام هجـوم داريـوش بـه اروپـا         پرداخت و ماجوج در وادي مسافرين هالك خواهند شد و اين عين وقايعي است كه                
 از آنكه به سوي دانـوب تاخـت و قـوم مزبـور را بـه                 داريوش پس . صورت گرفت كه تمام قبايل سيت در برابر او بود         

  .كشت و كشتار رسانيد جسد مقتولين مدت ها در راه ماند كه سواحل درياي سياه تا مدتي بوي گنديدگي مي داد
اين مطالب را به صورت پيشگويي گفته است ولي محققين عقيده دارند كه اين مطالب بعدا نوشته شده و                   كتاب حزقيال   

  4.بعضي نيز هنگام تفسير تورات گفته اند كه مقصود از ماجوج همان قبايل سيت است. حاق شده استالبه كتاب 
 
 
 
 
  

                                                 
ايران .(م در تاريخ اسمی از آنها برده می شود.طوايفی بودند که در نواحی شمال مشرق قديم می زيسته اند و از هفتصد سال ق» وسکوم«و » توبال «- 1

  )37باستان پيرنيا ص 
  ).1514(دره مسافران طرف شرقی دريا ) : 1856( در عهد عتيق چاپ لندن - 2
  . و شايد هم مسخط که در گرجستان است- 3
  .و همچنين به دائره المعارف يهود.  مراجعه شودGogه المعارف بريتانيکا، کلمه  به دائر- 4
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  سد ياجوج و ماجوج
  

اين سد در محلي بين درياي خزر و درياي سياه واقع شده است             : اكنون از مكاني كه سد در آن بنا شده است بحث كنيم           
ديوار طبيعي راه بين جنوب و شمال را قطع مي كنـد و فقـط يـك راه            مثل يك   و جايي است كه سلسله كوه هاي قفقاز         

 و  1در تنگه ميان اين سلسله كوه ها وجود دارد، اين راه را امروز به نام تنگه داريال مي خوانند و در ناحيه والدي كيوكز                       
در .  سد كوروش باشـد هم اكنون نيز بقاياي ديوار آهني در اين نواحي هست و مسلما بايد همان         .تفليس واقع شده است   

معبر داريال بين دو كوه بلنـد       سد ذوالقرنين گفته مي شود كه آهن زياد به كار رفته و بين دو كوه نيز ساخته شده است،                    
 از كتب ارمنـي بهتـر مـي تـوان           2.واقع شده و اين سد نيز كه آهن زيادي در آن ديده مي شود در همين دره وجود دارد                  

» بهـاك گـورايي   « اين سد را در كتب ارمني از زمان قديم به            .ه وقايع از نزديك آشنا بوده اند      شهادت گرفت زيرا بيشتر ب    
گـذرگاه  «يـا   » دربند كوروش «هم مي گويند و معني هر دو كلمه يكي است و همان معني              » كابان گورايي «خوانده اند و    

ت واقعي كه الساعه هم وجود دارد نمي        آيا تنها همين شهاد   . قسمتي از نام كوروش است    » كور«زيرا  . مي دهد » كوروش
  توان كفايت كند كه سد مزبور را كوروش بنا كرده است؟

» دروازه آهنـين  «از منابع گرجستان نيز همين شهادت را مي توان يافت در زبان گرجستان از قديم اين دروازه را به نـام                      
   3. اند و امروز هم به همين نام مشهور استترجمه كرده) قاپو(»دامر كپو«ميانه خوانده اند و ترك ها آن را به 

 از اين سد نام مي برد، پس از      كه در قرن اول ميالدي مي زيسته است        4يكي از سياحان يهودي مشهور موسوم به يوسف       
آن را ديده است و سپس يكـي از همراهـان سـردار رومـي                مورخ در قرن ششم ميالدي       Procopius» پروكوپيوس«او  

  .اين سد را به چشم ديده است) ميالدي528(قتي به اين نقطه حمله برد نيز و1»بلي سارس«
                                                 

1 - Vladi Kaukas) دربند «ق کتابی به اسم .ه1261/م1845، استاد و نويسنده ترک در سنت پطرزبورگ و معلم فارسی دانشگاه کاظم بک در )ماوراء قفقاز
  )المابوالک.(نوشته که به انگليسی نيز ترجمه شده» نامه

پس پنجاه تن بدانجا . در خواب ديد که اين سد شکافته شده است» معتصم«  عبداهللا بن عبداهللا بن خردادبه از يکی از ترجمانان خليفه حکايت می کند که شبی - 2
را با سرب مذاب به هم پيوسته و جوش داده اند بنا فرستاد و اين پنجاه تن از راه باب االبواب بدان جايگاه رفتند و ديدند که آن سد از پاره آهن هايی که ميان آنها 

  )36ترجمه از آثارالباقيه چاپ اروپا ص .(و آن سد را دری بود مقفل و حفظ آن به عهده مردی بود که در آن نزديکی خانه داشت. شده است
  :در جهان نامه اين مطالب به صورتی مفصل تر و مربوط به زمان متوکل و بدين گونه آمده است

معروفی را از خواص خويش چهارپای و مالی وافر بداد و . نين گويند که متوکل که خليفت بود و برادر واثق بود خواست که حال سد ياجوج معلوم گرداندچ«
ز آنجا به واليت سرير رفتيم و برفتيم، به حدود ارمينيه به شهر تفليس رسيديم و ا... برفت و بازآمد و حکايت کرد که از ساَمره ...بفرستاد تا اين حال معلوم کند

بعد از آن مدت بيست و هفت روز می رفتيم، ... بيست و پنج روز برفتيم، بعضی در عمارات و بعضی در خرابی، تا به زمينی رسيديم در وی شهرها و ديه ها
  .ی چند بودندتا به حصاری چند رسيديم خراب به نزديکی کوهی عظيم و از آن جمله يک حصار آبادان بود و در وی تن

دره ای فراخ بود و در وی بيرون سنگ های . می رفتيم تا آنجا رسيديم. از ايشان نشان خواستيم، گفتند که سد از اين کوه باشد، پس ما را به دره ای نشان دادند
  .بزرگ، هيچ نه از حيوان و نبات و غير آن

م که از هر سوی کمر بود و از اين کمر تا بدان قريب پنجاه گز و به روايتی پانزده گز، اما پس در اين دره قريب سه فرسنگ يا زيادت برفتيم به مضيقی رسيدي
  ...پس بازگشتيم و به راهی ديگر آمديم...ارتفاع کمر عظيم بلند بود، چنانچه به هيچ وجه ممکن نشد بدانجا رفتن

و در قديم بر موضع سد از اين دره می گذشته اند و بدين سوی می آمده و ...ندو ايشان از جنس وحش باش... آنجا حيوان بسيار است بر شکل آدمی اما خردتر
مردمان را رنج می رسانيده و اگر جايی کشت يا زراعتی می ديده اند می خورده و اگر آدمی بی سالح می يافته اند هالک می کرده و از بسياری ايشان خلق به 

پس چون ذوالقرنين آنجا رسيد و از اين حال خبر » .ان ياجوج و ماجوج مفسدون فی االرض«: آن هست که ايشان درمانده بودند چنانکه در قرآن مجيد ذکر 
يافت مدتی بدان حدود مقام ساخت و به اطراف عالم کس فرستاد تا جماعتی از آهنگران و رويگران جمع کردند و چندان که ممکن گشت مس و روی و ارزيز 

از (».اين دو کمر از اين مضيق بر هم ريختند تا راه ايشان بسته شد، به سبب آنکه در اين کوه هيچ راه ديگر نبود مگر اين درهفراهم آوردند و اين سد در ميان 
  ).112جهان نامه ، مصحح دکتر محمد امين رياحی، ص

  دروازه آهنين= تيمور قاپو =  دامر قاپو - 3
   يوسف فالويوس ؟- 4
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 خوانده مـي    »كُر« يكي از رودهايي كه از جبال قفقاز سرچشمه مي گيرد به نام              2هم قبال نام برديم،   » كُر«از رود كوروش    
آمـد ايـن رود، رود       ميالدي به ايـران      1557 در كتب ارمني و حتي يادداشت هاي آنتوني جان كينسن كه در سال               .شود

  3.خوانده مي شود) كوروش(= سائرس
كه وجود آن كمي مسئله را مـشكل تـر مـي            . عالوه بر ديوار آهني داريال، يك ديوار سنگي نيز در آن حدود وجود دارد             

در ساحل غربي بحر خزر شهركي است به نام دربند كه اعراب آن را باب االبواب مي خواننـد                   . كند و بايد آنرا حل كرد     
يك ديوار سنگي از قديم در اين شهر نيز هست كه از بحر خزر شروع مي شود و تا                . و در همين منطقه كوهستاني است     

مخصوص اين ديوار نمي توان بـه شـهر وارد           و جز از راه      ارتفاعات كوهستاني مي رسد، قريب سي ميل طول آن است         
به مرتفعات مـي پيوندنـد و در        و سد به موازات هم       در هنگام خروج از شهر همچنين سدي در برابر هست، اين د            4.شد

 ميل امتداد پيدا مـي      28تجاوز نمي كند و باالخره هر دو تبديل به يك ديوار شده و              » يارد«باالي كوه فاصله آنها از صد       
اخته شـده   معروف بوده است و در انتهاي آن بر فراز كوه قلعـه اي نيـز سـ                » دوباره«اين دو ديوار در نزد ايرانيان به        . كند

  .بوده است
مسلم است كه اين ديوارها قبل از اسالم نيـز وجـود داشـته و               . همه اين سدها را ه ميان شما و جنوب را مي بسته است            

  .ساسانيان به واسطه همين ديوار به نام دربند خوانده شده استاين شهر از زمان 
عموما اين ناحيه را به نـام       ) آثار البالد (= قزوينيمورخين بزرگ مثل استخري و مسعودي و مقدسي و ياقوت حموي و             

زيرا معموال ايران از طرف     كه در عصر ساساني از لحاظ موقعيت بسيار مهم بوده است،            دربند مي خوانند و عقيده دارند       
بـاب  «و  » بـاب الخـزر   «اعـراب آن را     .  قرار مي گيرد و اينجا در حكم كليد ايران محسوب مي شـود             شمال مورد غارت  

 .يعني دروازه خزر خوانده مي شود» كاسپين پورتا« نيز از لحاظ اهميت لقب داده اند، و به رومي نيز »تركال
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                                                                                                                                        
1 - Bolisariusصر بيزانس سردار ژوستی نين قي.  
منبع او ناحيت اآلن است از کوه ها، و به ميان تفليس . است در حدود آذربادگان بر سه فرسنگی شهر بردعه که آن را ُکر خوانند) رودی( جيحونی- ُکر- 2

  )50جهان نامه ، ص .(ارس پيوندد) رود(واران بگذرد و به جيحون
3 -  Hakluyts: voyages. Vol. 1-162. 

 عظيم باب االبواب است و آن شهر دربند خزر را گويند که يک جانب او کوه است که آن را جبال قبق گويند و ديگر جانب دريا، يعنی ُبَحيره  از بناهای- 4
اخته اند و فرو آبسکون، و دو ديوار باره اين شهر از کوه درآمده است و به دريا در شده و اين ديوارها از سنگ است و گويند که آنچه در درياست ارزيز می گد

می ريخته تا با سطح آب برابر شده است، آنگاه به سنگ برآورده اند، و اين دو ديوار چندانکه به دريا در می شود تنگ تر می شود و به هم نزديک تر می آيد 
  ).82جهان نامه مصحح دکتر محمد امين رياحی ص .(تا بعد ميان ايشان به اندکی بازآيد
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  ديوار دربند را كه بنا كرد؟
  

  اكنون ببينيم اين ديوار را چه كسي بنا كرد؟
د، سـد ذوالقـرنين اسـت،       دربنـ مفسرين قرآن؛ چون از دره داريال بي اطالع بودند اغلب تصور كردند كه همـين ديـوار                  

و حال آنكه سزاوار بود نخست متوجه شوند كه آيا ايـن ديـوار بـا                . چنين تصوري دارند  » رازي«چنانكه بيضاوي و بعدا     
  اوصافي كه از سد ذوالقرنين آمده است مطابقت دارد يا خير؟

 - يعنـي در رشـته جبـال       – كـوه    در قرآن آمده است كه ذوالقرنين به جايي رسيد كه در دو طرف آن دو ديوار عظـيم از                  
  آيا در مورد دربند كه كنار درياست و يك طرف آن به دريا وصل مي شود چنين سلسله جبالي هست؟. وجود داشت

و حال آنكه ديوار دربند از سنگ سـاخته شـده و آهـن و               . آهن و همچنين مس خواست    باز گويد كه ذوالقرنين قطعات      
  .مس در آن وجود ندارد

 ذوالقرنين سد را بين دو كوه بنا كرده است كه راه عبور را ببندد، و حال آنكه ديوار دربنـد، ديـواري اسـت              عالوه بر آن،  
به طول سي ميل كه به هيچ وجه ممر كوهستاني و راه عبور دره اي را نمي بندد، بلكه از سـاحل بحـر خـزر بـه طـرف                              

  .كوهستان باال مي رود
دربند هر دو در يك ناحيه واقعند و فاصله زيادي بين آندو نيـست، از               يواره  حقيقت آن است كه چون ديواره داريال و د        
  .اين جهت امر بر محققين مشتبه شده است

 و مـسعودي و حمـوي در        1مورخين عرب بر اساس روايات ساساني بناي ديوار دربند را به انوشيروان نسبت مي دهنـد               
از اينكه مورخ يهودي يوسف كه در قرن اول ميالدي مي زيسته            در اينجا اشكالي هست و آن       .  نوشته اند  اين باره مفصال  

يوسف و پروكوپيوس بنـاي آن را بـه اسـكندر نـسبت             . اين ديوار نام برده و مسلما اتمام اين بنا به انوشيروان نمي رسد            
اسكندر نشده، چنين سدي  درباره اسكندر كه جزييات تاريخ زندگي او بر ما معلوم است هيچ جا اشاره به بناي                 . داده اند 

هـيچ  . پيش راند و موقعي كه از پنجاب بازمي گشت در بابل درگذشـت            ) هند(و تا پنجاب  از راه شام به ايران حمله برد        
اسـت كـه همـه    و چگونـه  . دليل و قرينه اي بر اينكه اسكندر براي بناي چنين سدي اقدام نموده باشد در دست نيـست                

  اشته اند؟مورخين زمان او بناي چنين سدي را ساكت گذ

                                                 
از مداين که در آن وقت تختگاه شاهان عجم بود به عزم تعمير و مرمت باب االبواب به شروان و کناره دريای خزر ) انوشيروان( ايران  پس از آنکه شهنشاه- 1

 مال حرکت نمود خزاين اندوخته را در اين کار بذل کرد و کار سد به پايان نيامد، بعد از تفکر و کنکاش دريافت که هيچ يک از عظمای ايران را آن مؤنه و
و از او مالی زياد از مالوجهات مستمر خواستن مخالف عدل و قوانين سالطين است، لهذا ) حاکم کرمان(نباشد که کفاف مخارج بقيه سد شود مگر آذرماهان 

 سيم و مال ارسال اردوی آذرماهان گفت آنقدر زر و.... خود با هزار نفر عملجات مخصوص به ايلغار به گواشير اندر شد و به خانه آذرماهان نزول فرمود
از تاريخ کرمان، مصحح مترجم اين .(شهنشاه را مراد حاصل آمد و نويسند که از مال کرمان کار سد به انجام رسيد. کيوان شکوه بدارم تا کار بند به اتمام رسد

  )24کتاب ص
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 531مساله را حل كرد؟ انوشيروان از سـال         اشكال ديگر اينكه، اگر ديوار قفقاز را انوشيروان بنا كرده باشد، چگونه بايد              
 مـي  528كه در قرن اول ميالدي و پروكوپيوس كـه در    يوسف مورخ   .  ميالدي سلطنت كرده است    579ميالدي تا سال    

  مالحظه كنند؟زيسته، چگونه مي توانسته اند اين سد را 
دست بـه بنـاي      اين سد را ديده است مي نويسد اسكندر          1904 كه در سال     »جكسن  . وي. اي«مورخ آمريكايي معاصر  

اين سد نزده است بلكه بعض سرداران او اين كار را كرده اند و در زمان ساساني نيـز در آن تعميراتـي بـه عمـل آمـده                             
  .است

سكندر، نمي شود گفت كدام يك خواسته است دست به چنين كاري بزند و              اين سخن مردود است و درباره جانشينان ا       
علت آن چه بوده؟ و چرا مورخين چنين كار مهمي را نديده گرفته اند؟ همانطور كه نسبت بناي سد به اسـكندر واهـي                        

  .است به جانشينانش هم هيچ دليل تاريخي ندارد
 ديوار، يعني ديوار داريال و ديـوار دربنـد را يكـي دانـسته و                همه اين اشكاالت بدين علت پيش آمده است كه مردم دو          

به عالوه سد دوم را با سد اول كه مقصود ماسـت و             بناي آن را جمعي به اسكندر و برخي به انوشيروان نسبت داده اند،              
ش به كـس  آهنين است مخلوط مي نمايند، در صورتي كه طبق قرائني كه گفتيم بناي سد اول داريال مسلما جز به كورو        

  .ديگري نمي شود نسبت داده شود
در اين محل دو ديوار است، الزم نيست كه هر دو را در يك زمان ساخته باشند، آيا ديواري كه يوسف مورخ يهودي از                        

 نمي شود آن را به انوشيروان نـسبت         آن نام مي برد همان ديوار دربند است يا سد داريال؟ اگر مقصود ديوار دربند باشد               
را زمان حيات يوسف مورخ قبل از زمان انوشيروان بوده و پروكوپيوس هم سه سـال قبـل از انوشـيروان از ايـن                        داد، زي 

  .سدديدن كرده است
 متوجه مي شويم كه يوسف مورخ و پروكوپيوس در تاريخ خود بـه ديـوار دربنـد      از لحاظ شواهد تاريخي كه نگاه كنيم      

 يعنـي   كه در قرن ششم قبل از ميالد به دست كوروش بنـا شـده اسـت               ه  نظر نداشته اند بلكه مقصودشان سد داريال بود       
  .سال قبل از پروكوپيوسقريب پانصد سال قبل از زمان يوسف و يك هزار 

همان است كه به نام ديوار خزر ناميده شده و مسلما جز ديـوار  اما ديواري كه مورخين پس از عصر يوسف نام برده اند     
  .د داريال را نمي توان به هيچ وجه به نام ديوار خزر يا ديوار دربند خوانددربند نمي تواند بود، زيرا س

بدين طريق اشكال رفع مي شود اگر انوشيروان را در بناي سد داريال دخيل ندانيم، و احتيـاجي هـم بـه تكـذيب قـول                          
ي از آن در داخـل    فقط جريان بنا را به تفصيل شرح مي دهند و مي گويند چگونه ديوار قـسمت               مورخين عرب نيست كه     

البته دليلي ندارد كه ما ديوار دربنـد را متعلـق بـه انوشـيروان               دريا بنا شد و چه وسايلي براي بناي آن به كار رفتو غيره،              
 ندانيم بلكه مي توانيم بگوييم ديوار دربند در زمان او بنا شـده اسـت و بنـابراين چنـين ديـواري نمـي توانـد در زمـان                            

  .اشدوجود داشته ب پروكوپيوس
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؟ اينجـا يـا   يك مطلب هست و آن اينكه چرا يوسف مورخ و پروكوپيوس بناي سد داريال را به اسكندر نسبت داده انـد    
  .فريب شهرت عمومي اسكندر را خورده اند و يا يك اشتباه تاريخي به آنها دست داده است

اگـر تـواريخي   . را به او نسبت مي دهـد اساطير و داستان هاي قديم بعد از فتوحات اسكندر اغلب كارهاي خارق العاده  
كه در شرح حال اسكندر نوشته شده مطالعه شود خواهيم ديد كه همه جا صـحبت از اعمـال خـارق العـاده و شـگفت                          

را بـه   » اسـكندر نامـه   «اسكندر است و پس از ترجمه در كتب عربي نيز رايج شده است چنانكه نظامي هم پس از آنكه                    
داستاني شيرين به وجود آورده و همين مطلب بناي سـد را هـم در آن                فاده كرد و از تاريخ،      نظم آورد از همين مواد است     

كه از اين گذرگاه نام برده اند هرگز آن را به اسكندر نسبت نداده اند و از                  و حال آنكه مورخين ديگري       1.گنجانده است 
  .ناميده اند» وازه خزردر« كه گويند رومي ها اين محل را 3»ليدوس« و 2»تاسي توس«آن جمله اند 

، مثال بعضي تصور كرده انـد كـه سلـسله كـوه             بعضي مورخين ديگر اشتباه بزرگي در موقعيت كوه هاي قفقاز نموده اند           
و شمال ايران باشد كه در هر حـال         ظاهرا مقصودشان كوه هاي افغانستان      . هايي در شرق درياي خزر به نام قفقاز هست        

در هر حال بـا توجـه بـه آنچـه در مقدمـه              . ت بدون اينكه در آنجا سدي بنا كرده باشد        اسكندر به اين نواحي گذشته اس     
  4.آورديم همه اين حدس ها باطل خواهد بود

 
  وضع سياسي قرن نهم و اهميت دربند

  
اسكندر به حدود شمال ايران چندان اهميت نمي گذاشـت در صـورتي كـه      يك مساله واضح و روشن است و آن اينكه          

  .دان اهميت تام قائل بود و از اين نظر مجبور به ساختن ديوار عظيم دربند گرديدانوشيروان ب
بوده است و راه غارت و حمله و هجـوم  » سيت«بزرگ ترين خطر متوجه آسياي غربي از طرف قبايل     در زمان كوروش    

  .آنان نيز از تنگه داريال مي گذشت
خطر اقوام سيت را كمتر ساخت و در عوض خطـر بزرگـي در      بعدها تغييرات وضع جغرافيايي، پس از هزار سال، طبعا          

  .روم شرقي و امپراطوري بيزانس كه با امپراطوري ساساني رقابت داشت متوجه ايران شدزمان انوشيروان از طرف 
كـه در   نه تنها رومي ها از طرف مغرب و از راه آسياي صغير به ايران حمله ور مي شدند بلكه افراد تاتـار و تـرك نيـز                            

مال و دشت هاي اورال و نواحي اطراف درياي خزر منتشر بودند، شمال ايران را مورد هجوم قرار مي دادند و از اين                       ش
نظر انوشيروان مجبور بود براي جلوگيري از اين تهاجمات وسايل دفاعي آنجا را محكم سازد و اين عوامل موجب شد                    

 .جمين بدهددربند براي مقابله با مهاكه امر به بناي ديوار بزرگ 

                                                 
   چو بشنيد شه حال ياجوج را           که پيل افکند هر يکی عوج را- 1

  سدی ز پوالد بست            که تا رستخيزش نشايد شکست    بدآنگونه 
2 -  Tacitus 
3 -  Lydus 
4 - From Constantinople to the home of the Ummar Khayyam. 
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  پايان

  
  
  
  
  

  تصوير خيالی-تخت جمشيد
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 نقش برجسته كوروش كبير در پازارگاد آنطور كه امروز مانده است
 

.اين كتاب كامال رايگان و غير قابل فروش مي باشد  
لطفا به ما اطالع ... در صورت مشاهده هر گونه اشتباه تايپي،نگارشي و 

.دهيد  
InFo@MehrIran.Ir 




