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 چکیده
یافتن مصداق واقعی  .استسهر، کهف ب  شخصیت ذوالقرنین اشار، کرد، 98تا  83قرآن کریم در آیات 

و بررسی  الوال  آزاد با تتبع در تهراتابه .استان بهد،ذوالقرنین همهار، دغدغ  م  رین و قرآن پژوه
فرازهایی  .تاریخ ایران باستان ب  این نتیج  رسید، ک  کهرش کبیر پادشا، ایران همان ذوالقرنین قرآن است

های کهرش کبیر در ناسی  شمال، جنهب از کتاب مقدس، دیهیم شاخ  هن  تندیر دشت مرغاب، جنگ
آمیز او با دشمنان مغلهب ب  ویژ، خدماتش ب  یههدیان بابل رفتارهای بعضاً مالیمت و شرق ایران ب  همرا،

هایی از تهرات و وی با اشار، ب  عبارت .داندانگاری کهرش با ذوالقرنین میرا از جمل  شهاهد هم ان
-علیهرچند برخی شهاهد ارائ   ردید،  . زاردزرتشتی بهدن هخامنشیان بر مهسد بهدن کهرش صح  می

های ذوالقرنین در قرآن قابل تطبیق است ولی مهاردی همچهن م أل  مهسد بهدن کهرش الظاهر بر ویژ ی
آمیز با مجرمان و ثبت نشدن بنای سد آهنی ب  نا  ب  خدای یوتا و ایمان وی ب  معاد، عد  رفتار عدالت

انگاری کهرش کبیر با انترین م ائلی است ک  آشوارا بر نظریة هم کهرش در منابع تاریخی از مهم
این مقال  ضمن بررسی دید ا، ابهالوال  و نقد آن بر نارسایی شهاهد  .کندذوالقرنین قرآن خدش  وارد می

 .کندارائ  شد، و وجهد ت اوت آشوار بین ذوالقرنین و کهرش تأکید می

 .مرغاب دشت ۀمجسم آزاد، ابوالكالم كبیر، كورش ذوالقرنین، واژگان کلیدی:

                                                           
 E-mail: . mirsayyed@du.ac.ir  
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 مقدمه .۱

ص ات شوههمند و افتخارآفرینی ک  قرآن کریم برای ذوالقرنین بر شمرد، مهجب تالش 
های بزرگ تاریخی خهد را ب  عنهان های مختلف  ردید، تا یوی از شخصیتملت

ب  این وسیل  آنها ذوالقرنین مذکهر در قرآن را از خهد دان ت  و  .ذوالقرنین معرفی نمایند
تا پیش  .ها شاخص ه تندها و ایرانیها و یهنا نیدر این میان عرب .ب  او افتخار می کنند

از موتهبات ابهالوال  آزاد، وزیر فرهنگ کشهر هند، از کهرش کبیر پادشا، ایران سخنی 
ت  یر البیان »ابهالوال  آزاد در کتاب ت  یرخهد ب  نا   .در محافل اسالمی و ت  یری نبهد

کهرش »و کتاب دیگرش ب  نا  .(1۴: 1389یزی، باستانی پار« فی مقاصد القرآن
 یباستانب  ت صیل در مهرد کهرش بهدن ذوالقرنین سخن   ت « کبیر ذوالقرنین

های ابهالوال ، بررسی تاریخی ماهیت کهرش، وارد با نهشت  .(288-165 :1389،یزیپار
یع ؛ علّام  قلمرو مباسث ت  یری  ردید، و بعد از ایشان ک انی مانند م  ر بلند آواز، ش

طباطبائی و مؤل ان ت  یر نمهن  و ت  یر نهین و کتاب شبهات و ردود در این بار، ب  اظهار 
 رایانی ک  در پی یافتن ههیت ملی و افتخارات ایران از طرف دیگر ملی .نظر پرداختند

 .(9: 1373ک؛ میر مدرس،.ند ر یری این مباسث، اهتما  تا  ورزیدباستان بهدند نیز ب  پی
این پژوهش در صدد یافتن مصداق سقیقی و واقعی ذوالقرنین قرآن نبهد، بلو  تنها ب  بیان 
م تندات ابهالوال  آزاد و دالیل وی بر منطبق بهدن کهرش با ذوالقرنین، ونقد این نظری  

م تندات و دالیل های بارز ذوالقرنین در قرآن یادآوری، سپر ابتدا ویژ ی .پردازدمی
در انگاری کهرش کبیر پادشا، ایران و ذوالقرنین بیان  شت  و زاد درهم انابهالوال  آ

 .شهدادام  ب  نقد این دالیل و شهاهد پرداخت  می

ترین آنها معروف .اندمعرفی شد،« ذوالقرنین»در تاریخ قریب بی ت ن ر ب  عنهان  
 یهنان بن یافث بن نهحمردى از مصر از فرزندان  ة یهنانی،مرزبان بن مدرب .عبارتند از: الف
(، 1373ی از پادشاهان یمن شریف الهیجی،عمیر ،ابهکَرِب یا کُرِب .ب .تا( ابن هشا ، بی

 356د  323پ ر فیلیپ دو  یهنانی اسوندر .د .تا(پ ردارا  جاسظ، بی اسوندر رومی .ج
متعلق ب  اى سریانى ک  اسوندر را ذوالقرنین دان ت  و ب  اسطهر، ،نهلدک  ،قبل از میالد(
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اسوندر رومى را  ،در برخى مآخذ .(1377 کیهانی، ندکیاستناد م ،قرن شش میالدى است
-اند و  ا، دو هزار سال فاصل  زمانى میان آن دو قائل شد،بر اسوندر یهنانى مقد  دان ت 

 برخى او را پ ر شمر، عرب تان جنهبى یوى از پادشاهان، تُبَّع االقرن .هد .تا( آلهسی، بیاند
 داریهش .ش(، ز1377،  کیهانی،خشایارشا .و .تا( نشهان سمیری، بی اندیرعش دان ت 

شَمر  .ط .(9، 1 دانیال:داریهش سه  هخامنشی .ح .(1323پهر،  شهابهخامنشی اول
صعب بن ذى یزن سمیرى از فرزندان وائل بن  .ی .تا( آلهسی، بییُرعَش یا شَمر یُهرَعش

 فریدون .ک.(.ق.،1372قرطبی، همان ذوالقرنین است او ، در اشعار جاهلى، سمیر
-خهاهرزاد، وى دان ت سضرت خضر  ع( را  برخى، پنجمین پادشا، سل ل  پیشدادیان

ب  وى ستى ک  ابهزید بلخى صاسب صهر االقالیم آورد، برخی مانند  .(1378 طیب، اند
الوال  آزاد، کبیر پادشا، ایران  ابه کهرش.ل .(1360 عاملی، استشد،وسى نیز مى

1332). 
 ردد و مطرح شدن آن در بحث در مهرد ذوالقرنین ب  دوران پیش از اسال  بر می 

دهد ک  این شخصیت، نزد قرآن ب  صهرت پاسخ ب  سؤال از کی تی وی، نشان می
براساس روایات مهجهد، مشرکان مو  از یههدیان  .است ران شناخت  شد، بهد،پرسش

آنها هم  .یامبر اسال   ص( سؤاالتی را در اختیار آنان قرار دهندخهاستند جهت آزمایش پ
اسماعیل  .م ائل مربهط ب  اصحاب کهف و ماهیت روح و قص  ذوالقرنین را طرح نمهدند

نهی د ک  اسبار یههد در مدین  ب  فرستاد ان مو  ( از قهل ابن عباس می535اص هانی   ،
جهانانی ک  در روز ار .الف»پیامبر است:  دان ت  تند از س  چیز بپرسید ک  ا ر می

مردی ک  ب  مشرق و مغرب زمین  .روح، ج .پیشین رفتند و ماجرای شگ تی دارند، ب
نظیر این روایت ب   .(217: 1۴09جبرئیل آمد و سهر، کهف را آورد اص هانی،  .«رسید

 های مختلف ب  همرا، روایات دیگری در خصهص سبب و شأن نزول سهر، کهفصهرت
البیان طبری برخی از این کتب عبارتند از: جامع .استدر کتب ت  یری و تاریخی آمد،

(، ۴93، 7(، م اتی  الغیب فخر رازی  ج85، 7(، تبیان شیخ طهسی  ج381، 10 ج
(، 78، 2(، ت  یر ابن کثیر  ج125، 2(، البدای  و النهای   ج58، 5زادالم یر ابن جهزی  ج
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بعد از آنو  »: نیزآمد،قمى  در ت  یر .(136، 16االنهار  جر(، بحا2۴1، ۴درالمنثهر  ج
رسهل خدا  ص( مرد  را از داستان مهسى و همراهش و خضر خبر داد، عرض کردند 
داستان آن شخصى ک  دنیا را  ردید و مشرق و مغرب آن را زیر پا  ذاشت بگه ببینم چ  

«  را نازل فرمهد ...و ی ئلهنک عن ذی القرنین»خداى تعالى آیات .ک ى بهد،
 .(1387القمی،
هایی ک  در این بعد از نزول آیات مرتبط با سر ذشت ذوالقرنین، اولین شخصیت 

سضرت رسهل  است ک در روایات آمد، .مهرد اظهار نظر نمهد، معصهمین  ع( ه تند
اند: اما  علی  ع( فرمهد، .،(1372،قرطبى  اندخهاند، رو   ص( ذوالقرنین را جهانى از

او مردى بهد ک   .و دو قرنش ن  از طال بهد و ن  از نقر، .ن  پیغمبر بهد، و ن  ملکذوالقرنین 
داشت و خدا هم او را دوست داشت، او خیرخها، خدا بهد، خدا هم خداى را دوست مى

القرنین خهاندند ک  قهمش را ب  سهى خدا خهاست، و بدین جهت او را ذوبرایش خیر مى
ها او را زدند و یک طرف سرش را شو تند، پر مدتى از مرد  کرد و آندعهت مى

غایب شد و بار دیگر ب  سهى آنان بر شت، این بار هم زدند و طرف دیگر سرش را 
،( مشاب  این 1۴05ه ت شیخ صدوق، شو تند، و اینک در میان شما نیز ک ى مانند او 

 یر خهد از اما  باقر  ع( نقل ابهسمزة ثمالی در ت  .اندروایت را افراد دیگری نیز آورد،
زی ت و بر شرق تا غرب جهان نا  ذوالقرنین عیاش بهد ک  پر از نهح می»کنند ک : می

( این سدیث در خصال شیخ 2۴0ص1،، ج1۴20 ابهسمز، ثمالی،« کردفرمانروایی می
(، 181، 12(، بحار االنهار عالم  مجل ی  ج3۴0، 2(، ت  یر عیاشی  ج295، 3صدوق ج

(، ت  یر شریف الهیجی 253، 1الثقلین سهیزی  ج(، نهر1۴7، 8لدقایق محمد قمی  جکنزا
 .است( آمد،1۴3( و قصص جزائری  927، 2 ج

اولین ک ی ک  کهرش را مصداق شخصیت ذوالقرنین دان ت جناب  مهالنا ابهالوال  
 نیناست تا ثابت کند ذوالقروی در کتاب کهروش کبیر ذوالقرنین(کهشید، .آزاد است

اى از با آوردن ادل  وی .همان کهرش کبیر پادشا، هخامنشی ایران است مذکهر در قرآن
مشهد  کهرش در پاسار اد مهجهدتر با اشار، ب  سنگتراشیِ برج ت  تهرات و از هم  مهم
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ایشان  .همان کهرش است، ذوالقرنین مذکهر در قرآنک  ثابت کند خهاهد می (مرغاب
و بناى سد  «عین سمئ »تهضی  در باب  ،کهرش در شرق و غرب پر از اشار، ب  فتهسات

با  پرداخت  و با همانند دیدن آنیأجهج و مأجهج ب  اوصاف اخالقى ذوالقرنین در قرآن 
 .کندرا اثبات میاخالق عمهمى کهرش, نظر خهد 

 انگاری  نظری  هم انب خهدت اسیر   یاری از م  رین درب بعد از ابهالوال  آزاد،
از  .اندو در بار، آن اظهار نظر نمهد،اشار، کرد،  مذکهر در قرآن ذوالقرنینو  کهرش
» نهی د: صاسب ت  یر المیزان بعد از  زارش کهتاهی از سخنان ابهالوال  آزاد میجمل  

 دیگرى   تار هر از لیون، نی ت اعتراضاتى از خالى جهانب این نظری  از بعضى چند هر
 .(13،5۴1: ج1374 طباطبایی، « است ترقبهل قابل و تروشنر قرآنى آیات با انطباقش

-نهی ند ان ت  یر نمهن  نیزدید ا، ابهالوال  آزاد را فعال بهترین نظری  دان ت  و نهشت 

 از تهانمى فعال ولى، دارد وجهد ابهامى هاىنقط  نیز نظری  این در ک  است درست»اند:
« برد نا  تاریخى معروف رجال بر ذوالقرنینتطبیق  دربارة نظری  بهترین عنهان ب  آن

 رچ  نهی ند ان ت  یر المیزان و نمهن ، برخی جهانب .(5۴9، 12:ج1353.... موار  و
اند لیون برخی م  ران مانند صاسب ت  یر نهین نظری  ابهالوال  را خالی از اشوال ندید،

استدالالت ابهالوال  را (، 1388تا( و نهی ند، کتاب شبهات و ردود معرفت،  شریعتی، بی
کامال پذیرفت  و درتأیید سخنان او تهجیهات دیگری نیز افزودند و سعی نمهدند تا ب  

از طرف دیگر دید ا،  .اشواالت و شبهات وارد، بر ذوالقرنین بهدن کهرش پاسخ  هیند
، است ک  از جمل  این افراد، مهسی میرمدرس نهی ندابهالوال  آزاد مخال انی نیز داشت 

کتاب کهرش و ذوالقرنین از دید ا، تاریخ و آیین، س ن پیرنیا، صاسب کتاب تاریخ 
را  ...و « بازنگری تاریخ انبیاء در قرآن»ایران باستان و محمد باقر بهبهدی نهی ندة مقال  

انگاری در بخش نقد نظری  ابهالوال ، سخنان منتقدان و مخال ان هم ان .تهان نا  بردمی
 .رنین بیان می شهدکهرش و ذوالق
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 های بارز ذوالقرنین در قرآنویژگی .2
از  .استها معمهال ب  اجمال و ایجاز سخن   ت قرآن کریم در مهرد سر ذشت شخصیت 

تهاند کند دقیق و مهم بهد، و میهایی ک  در مهرد افراد ذکر میاین رو تک تک ویژ ی
هایی ک  قرآن در مهرد ن ویژ یبنابرای .سبب تمایز آن شخصیت از سایر افراد  ردد

دهد؛ برخی از این ذوالقرنین بیان نمهد، ما را در شناخت شخصیت ممتاز او یاری می
 ها عبارتند از:ویژ ی

 اطالق عنوان ذوالقرنین بر وی .2-۱
-ست و میقرآن در سهرة کهف ب  جای اسامی دیگر ب  این عنهان خاص اشار، نمهد،

پرسند ؛یعنی: از ته در بار، ذوالقرنین می﴾عَنْ ذِی الْقَرْنَیْنِ وَ یَ ْئَلُهنَکَ﴿فرماید: 

 .(86؛ یعنی: ما ب  ذوالقرنین   تیم کهفن ﴾ذَاالْقَرْنَیْنِ قُلْنا یا ﴿( و 83 کهفن

 گونه امکانات فردی و حکومتیداشتن همه .2-2
 ب  زمین در ما ؛یعنی:﴾سَبَباً ءٍشَیْ کُلِّ مِنْ آتَیْناهُ وَ الْأَرْضِ فِی لَهُ مَكَّنَّا إِنَّا﴿فرماید: قرآن می

 .(8۴کهفن بخشیدیم بدو اىوسیل  چیزى هر از و دادیم امواناتى او

 پیشگیخواهی و عدالتآرمان .2-3
 هُفَیُعَذِّبُ رَبِّهِ إِلى یُرَدُّ ثُمَّ نُعَذِّبُهُ فَسَوْفَ ظَلَمَ مَنْ أَمَّا قالَ﴿فرماید: قرآن از زبان ذوالقرنین می 

 سهى ب  سپر، کرد خهاهیم عذابش ورزد ستم ک  هر اما: ؛ یعنی:   ت﴾..نُكْراً عَذاباً

 وَ﴿ (87کهفن کرد خهاهد سخت عذابى را او  ا، آن، شهدمى باز ردانید، پرورد ارش
 هر اما ؛ یعنی: و﴾اًیُسْر أَمْرِنا مِنْ لَهُ سَنَقُولُ وَ الْحُسْنى جَزاءً فَلَهُ صالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ مَنْ أَمَّا
 فرمان ب  و، داشت خهاهد نیوهتر[ چ  هر] پاداشى، کند شای ت  کار و آوَرَد ایمان ک 

 .(88کهفن داشت واخهاهیم آسان کارى ب  را او، خهد
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 حرکت در سه جهت زمین .2-4 
-است و میقرآن در آیات مختلف از سهر، کهف ب  س رهای مهم ذوالقرنین اشار، کرد، 

 خهرشید غروبگا، ب  ک   ا، آن تا، یعنی: ﴾...الشَّمٍْ مَغْرِبَ بَلَغَ إِذا حَتَّى﴿ فرماید:

 جایگا،ِ ب  ک   ا، آن تا؛ یعنی: ﴾...الشَّمٍْ مطلع بَلَغَ إِذا حَتَّى﴿( و 86 کهفنرسید

 دو نمیا ب  تا ؛ یعنی:﴾...السَّدَّیْنِ بَیْنَ بَلَغَ إِذا حَتَّى﴿( و 90 کهفن رسید خهرشید برآمدنِ
 .(93رسید کهفن که،

 بنای سدّ آهنین .2-5
سازی و کی یت بنای آن تهسط ذوالقرنین را ذکر نمهد، و کهف داستان سدر 96در آیة 

 إِذا حتی....﴿ بیاورید آهن قطعات من براى ؛ یعنی:﴾..الْحَدِیدِ زُبَرَ آتُونِی﴿فرماید: می
:   ت، شد برابر که، دو میان ک   ا، آن یعنی: تا؛﴾....و انْفُخُوا قالَ الصَّدَفَیْنِ بَیْنَ ساوى

 تا بیاورید برایم  داخت  مر: »  ت،  ردانید آتش را[ قطعات] آن ک  وقتى تا «بدمید»
 .(96 کهفن«بریز  آن روى

 اعتقاد به توحید و رستاخیز .2-6
ذوالقرنین از جمل  الها   رفتن از سضرت سق  ذکر قدرت و امواناتخداوند بعد از  
نعمت و رسمت الهی دان ت  و بر وسدانیت ها را از کند ک  وی این سرمای أکید میت

 رَحْمَةٌ هذا قالَ﴿فرماید : در این خصهص قرآن می .خداوند و وجهد رستاخیز ایمان دارد
تی از جانب این رسم: ؛یعنی﴾حَقًّا رَبِّی وَعْدُ کانَ دَکَّاءَ وَ جَعَلَهُ رَبِّی وَعْدُ جاءَ رَبِّی فَإِذا مِنْ

 زمین با را سدر این قیامت، خداوند هاىظههر نشان  پرورد ار من است پر در زمان
 .(98است کهفن سق خداوند و وعد، سازدمى یو ان

الز  ب  ذکر است ک  نوات قابل تهج  در آیات مربهط ب  داستان ذوالقرنین در سهرة 
 .استاخت  شد،کهف ب یار فراوان است ک  در این مختصر ب  اهم آن پرد
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 دیدگاه ابوالکالم آزاد .3
ابهالوال  آزاد معتقد است ک  کهرش کبیر پادشا، هخامنشی ایران همان ذوالقرنین قرآن 

( شهاهد مهجهد در تهرات 1کند: است وی برای اثبات نظری  خهد بر س  چیز استناد می
 .( شهاهد تاریخی3( تندیر دشت مرغاب 2

 شواهد موجود در تورات .3-۱
شهد ک  مشرکان سؤاالت لغز مانند ابهالوال  در تعلیل استناد ب  شهاهد تهرات متذکر می

خهد را در خصهص اصحاب کهف و چی تی رو ح و کی تی ذوالقرنین از یههدیان  رفت  
بهدند و یههدیان نیز این اطالعات را از کتاب مقدس خهد داشتند بنابراین برای شناخت 

بر همین  .قبل از هر چیز باید سراغ کتاب مقدس یههدیان برویممصداق واقعی ذوالقرنین 
کند ک  بر پایة آنها بتهان هم ان اساس ابهالوال  از کتاب مقدس شهاهدی را ذکر می

بهدن ذوالقرنین قرآن با کهرش کبیر را نتیج   رفت، از جمل  این شهاهد داستان رؤیای 
پادشا، « بلشصر»سه  از سلطنت  سال در: »استدر کتاب دانیال نبی آمد، .دانیال نبی است

ه تم  ک  من در کنار نهراوالى...دید  بابل، رؤیایی براى من دانیال دست داد در رؤیا می
کنار نهر  دوشاخ داردو در چشم خهد را ب  طرف باال شهد  نا هان قهچى دید  ک 

-ب سمل  مىرا دید  ب  طرف مغرب ومشرق و جنه قهچ...ای تاد، ودوشاخش بلند است 

نر بزى از  من مشغهل فور بهد  دید ...آورد کند، و هیچ سیهانى در برابرش مقاومت نمى
با اودرآویخت و او را ...شد هم  ناسی  مغرب را پشت سر  ذاشت  طرف مغرب نمایان

و آن سیهان نمى تهان ت از دست او بگریزد، و نر بز  ...زد و هر دو شاخش را شو ت، 
 .(9-1،  8 : دانیال نبی1977کتاب مقدس، « شد ب یار بزرگ

و خهابش   بر او آشوار  شت جبرئیلک   دانیال نقل شد، پر از آن در همین کتاب از   
یا  قهچ صاسب دو شاخ ک  دیدى ملهک مدائن و فارس است» :است،نمهد را چنین تعبیر

 .(23-16: 8 همان، «ملهک ماد و فارس است
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 هیی دو کشهر ماد و این رؤیا یا پیش» نهی د:هق میابهالوال  در تهضی  رؤیای ف 
کند و وقتی ک  این دو کشهر یوی و متحد شدند شخصیت پارس را با دو شاخ مج م می

آن بز کههی ک  این قهچ  .استآن دو کشهر ب  صهرت یک قهچ ذوالقرنین نمایاند، شد،
تهان ت دارا؛ آخرین را مقههر خهاهد کرد ب  اسوندر تعبیر شد، و اوست ک  باالخر، 

ابهالوال ، « پادشا، پارس را از میان برداشت  و سیادت خانهاد، هخامنشی را نابهد کند
1389 :180). 

در قرآن ذوالقرنین مهرد تأیید و روش استدالل ابهالوال  بدین صهرت است ک چهن 
عمل تجلیل خداوند متعال واقع شد، و در کتاب مقدس نیز از کهرش تجلیل و تقدیر ب  

در  آمد، ک  خداوند در کتاب اشعیا .آمد، پر مصداق این دو شخصیت یوی است
 فرماید ک  شبان من است، و تمامى مشیتم را ب  اتما  رساند، ب خصهص کهرش مى

( سپر در ادام  پرورد ار 28: ۴۴ اشعیا: .«خهاهى شد اورشلیم خهاهد   ت ک  بنا کرد،
 رفتم تا  من دستش را است ک  او ک ى»ید:  هب  م ی  خهد دربارة کهرش چنین مى

ها ب ت  نگردد، درواز، بازخهاهم کرد ک  ها راکمر دشمن را خرد کند در برابر او درب
را شو ت ، و بندهاى  هاى برنجىو درب ،ساز ها را همهار مىمن پیشاپیشت رفت  پشت 
دهم هر را ب  ته مىم ت هاىو دفین  ظلمت هاىنمایم، خزین آهنین را پار، پار، مى

  .(6-1: ۴5اشعیا: « ...
خداوند روح کهرش، پادشا، فارس را برانگیخت تا »است ک : عزرا نیز آمد،کتاب در

در تمامی ممالک خهد فرمانی نافذ کرد و آن را مرقه  داشت و   ت کهرش پادشا، 
، و مرا امر ها جمیع ممالک زمین را ب  من دادفرماید: یهه، خدای آسمانفارس چنین می

 .( 9-1:1، رازع« ای برای وی در اورشلیم ک  در یههدا است بنا نمایماست ک  خان کرد،
خداوند روح کهرش را برانگیخت ، این ابهالوال  معتقد است، چهن در کتاب عزرا 

برانگیختگی همان وسی ب  ذوالقرنین است ک  در قرآن ب  آن اشار، شد، و شمارش 
ب اشعیاء اشار، ب  همان قدرت و امواناتی است ک  در قرآن اموانات کهرش در کتا

است بنابراین چهن هم تحت عنهان فراهم نمهدن اسباب هر کار برای ذوالقرنین ذکر شد،
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اند پر این دو ذوالقرنین هم کهرش هر دو از طرف خدا صاسب قدرت و اموانات شد،
-ابهالوال  در این بار، می .ن ر در واقع یک شخص بهد، و کهرش همان ذوالقرنین است

آید ک  تصهر کهرش ب  ذوالقرنین در آن کامال از نص اس ار یههد چنین بر می»  هید: 
-او در رؤیای دانیال پیغمبر ب  صهرت قهچی ک  دارای دو شاخ است در می .ههیداست

 :1389ابهالوال ، « شخصیت کهرش در عقاید یههد دارای مقا  و منزلت مهمی است .آید

183). 

 تندیس دشت مرغاب .3-2

 درابهالوال  برای تحویم استدالل خهیش از شاهد دیگری هم سهد ج ت  و آن این ک  
کتاب ک؛ .ر استشد،تعبیر  عقاب شرقعنهان بعضى از تعبیرات تهرات ازکهرش ب  

ی شهر در قرن نهزد، میالدى در نزدیوای ک  (و این منطبق است با مج م ۴6:11 :اشعیا
و دو  است قامت یک ان انب  اندازة کشف شد ک   «مرغاب» در کنار نهر رسفا استخر

سر ک  دو شاخ همانند  رو تاجى ب ،بال همانند بال عقاب از دو جانبش  شهد، شد
مهافقان این دید ا، بر آنند ک  سازند ان این مج م   .شهدهاى قهچ در آن دید، مىشاخ

یر تهرات یعنی همان عقاب شرق الها  است از تعب مج م  دشت مرغاب ک  معروف ب 
تهان اند لذا از آن ب  عنهان یک شاهد برکهرش بهدن ذوالقرنین می رفت  و آن را ساخت 

تندیر مذکهر ب  قامت »نهی د: ابهالوال  آزاد در خصهص این تندیر می .استناد کرد
های بال در دو طرف او دو بال مثل .دهدیک بشر معمهلی است ک  کهرش را نشان می

-دست راست او کشید، .عقاب و در روی سر او دو شاخ ب  صهرت شاخ قهچ وجهد دارد

هایی است ک  از کند و لباس پیور وی از نمهن  همان لباساست و ب  جله اشار، می
کند ک  تصهر این مج م  ثابت می .ایمهای آنها دید،پادشاهان بابل و ایران و در مج م 

از همین لحاظ مج م  ب  مرغ شهرت  ....رة کهرش در عام  پیدا شد،ذوالقرنین فقط دربا
-نامید، شد،« مرغاب» ذرد ب  همین مناسبت ای هم ک  از کنار آن مییافت  و رودخان 

 .(198-1389:197ابهالوال  آزاد،« است
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 شواهد تاریخی .3-3
در بار، تصهر  مجملی از تاریخ یههد»ابهالوال  آزاد در فصل دو  کتاب خهد تحت عنهان 

های فردی و در بحث برخهرداری از اموانات سوهمتی و تهانایی«شخصیت ذوالقرنین
-منت ب نمهدن آن ب  خداوند و رفتار مالیم با مغلهبین و مرد  ب    تار مهرخین استناد می

کهرش فرمان داد تا سپاهیانش جز ب  روى » هید: هردوت می از قهلبرای نمهن ،  .کنند
شمشیر نوشند و هر سرباز دشمن ک  نیز، خهد را خم کند او را نوشند و لشگر جنگجهیان 

کهرش پادشاهى کریم و سخى و ب یار مالیم و  .کهرش فرمان او را اطاعت کردند
مهربان بهد، مانند دیگر پادشاهان ب  اندوختن مال سرص نداشت بلو  ن بت ب  کر  و عطا 

ساخت و هر چ  را متضمن خیر رخهردار مىزد ان را از عدل و داد بسریص بهد، ستم
کهرش پادشا، عاقل »نهی د: وی همچنین از قهل  زنهفن مى« داشتبیشتر بهد دوست مى

و مهربان بهد و بزر ى ملهک با فضائل سوماء در او جمع بهد، همتى فائق، وجهدى 
غالب داشت، شعارش خدمت ان انیت و خهى او بذل عدالت بهد، و تهاضع و سماست 

  .(2۴1و238: 1389 ابهالوال  آزاد،« در وجهد او جاى کبر و عجب را  رفت  بهد
کند ک  این مهرخان ک  کهرش را این ابهالوال  جهت استحوا  ادعای خهد اضاف  می

نهی ان بیگان  بهدند ن  از قه  یا ابناء وطن او، بلو  اهل اند از تاریخچنین تهصیف کرد،
کردند، زیرا با فت  د  یهنان ب  نظر دوستى ب  کهرش نگا، نمىدانیم مریهنان بهدند و مى

ب  دست کهرش شو ت بزر ى براى ملت یهنان فراهم  شت ابهالوال  آزاد، « لیدیا»
1389 :2۴0). 

کند م ألة انت اب سد یأجهج و نوتة دیگری ک  ابهالوال  ب  شهاهد تاریخی استناد می    
های ق قاز معروف ب  تنگ  موان این سد را تنگ  که،وی  .مأجهج ذوالقرنین ب  کهرش است

ی( دان ت  ک  تهسط ذوالقرنین برای ایجاد مانع در امروز  یدر مرز  رج تان و روسداریال  
است و این یأ هک و مأکهک در برابر اقها  شریر ب  نا  یأ هک و مأکهک ساخت  شد،

 .(72: 1389هالوال ،ک؛ اب.زبان مغهل در واقع همان یأجهج و مأجهج ه تند ر
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سیر  -نظیر هردوت یهنانى -مهرخان قدیم»نهی د: ایشان در رابط  با این سدر می
اى ک  در آن نهاسى کهرش را ب  طرف شمال ایران براى خامهش کردن آتش فتن 

مزبهر  رسد ک  در همین س ر سدرالظاهر چنین ب  نظر مىاند و علىور شد، بهد آورد،شعل 
و با استدعاى اهالى آن مرز و به  و تظلمشان از فتن  اقها  شرور بنا نهاد،  اریالد را در تنگ 

و آن را با سنگ و آهن ساخت  است و تنها سدى ک  در دنیا در ساختمانش آهن ب  کار 
ی زُبَرَ فَأَعِینُهنِی بِقُهَّةٍ أَجْعَلْ بَیْنَوُمْ وَ بَیْنَهُمْ رَدْماً آتُهنِ﴿یة رفت  همین سد است، و انطباق آ

 .(282-278: 1389 ابهالوال  آزاد،« بر این سد روشن است ﴾...الْحَدِیدِ
استدالل ابهالوال  بر این اساس است ک  با تهج  ب  این ک  تاریخ و کتاب مقدس 

ویژ، یههدیان را ستهد، و از طرف دیگر قرآن هم رفتار مالیمت آمیز کهرش با مغلهبین ب 
تهان لذا می .استدر سیاست نمهدن ظالمان تأکید کرد،بر عدالت محهری ذوالقرنین 

ک؛ .نتیج   رفت ک  کهرش کبیر پادشا، ایران همان ذوالقرنین مذکهر در قرآن است ر
 .(2۴2-237: 1389ابهالوال  آزاد، 

 نقد نظریه ابوالکالم آزاد .4
  اختالف در معنای ذوالقرنین .4-۱

اند ک  اب و دالیلی مختل ی بر شمرد، ذشتگان در خصهص وج  ت می  ذوالقرنین اسب
با این سال شاید بتهان وجه، بیان  .باز رداندن همة آنها ب  معنای واسد ب یار دشهار است

ب  معنای  بندی کرد:  رو، نخ ت:  رو، ناظرشد، برای این معانی را در دو  رو، دست 
ابتدا برخی از نظرات و  .غیرمادىو  انتزاعىب  معنای  مادی و س ی،  رو، دو :  رو، ناظر

 ذاری ذوالقرنین ذکر شد، و سپر ب  های محققین و م  رین در مهرد علت نا عبارت
  . رددنقد دید ا، و اشوال استدالل ابهالوال  اشار، می
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 های ناظر به معانی حسیگزاره .4-۱-۱
او چیزى ند از: های پیشینیان در تعلیل نا   ذاری ذوالقرنین ب  اختصار عبارتبرخی از زار،

وى را دو  .(756: 6: ج1372 طبرسی،شدمیشبی  ب  دو شاخ داشت ک  در زیر کال، پنهان 
او نخ تین کر بهد ک  عمام  بر (  1۴۴6: 2:ج1380  سهرآبادی، شاخ بهد از جنر سم 

اساساً دو برآمد ى  .(2۴: 16: ج1۴05 آلهسی، سر نهاد تا دو شاخ خهیش را پنهان دارد
بیضاوی، تاج وى دو شاخ داشت  .(393: 8تا:جت خهیی، بیپیشانى داشدر دو سهى 

او را دو  ی ه  .(597 : 1985 ثعالبی،  وى را دو ورق از مر بر سر بهد .(19: 3: ج1۴16
در روز ار  .(28: 6:ج1360،عاملى ب  زر و مروارید بافت  (،283: ۴تا: ج، بیفراء بهد

بیضاوی، دو شاخ ایشان از میان رفت  ،ن ذوالقرنینپیشین, مرد  دو شاخ داشتند اما در زما
 دو شاخ او .(218: ۴: ج1366 بروجردی، سر او مانند دو سرو بهد! .(519: 3: ج1۴16

خهاندند و بر دو کتف خهد دو همچهن دو شواف بهد ک  عها  آن را دو مار مى
و ایشان بر وى او کافران را ب  دین سق مى خهاند  .(598 :1985 ثعالبی،  برآمد ى داشت

سپر خداى او  ؛خروج کردند و بر یک نیم  سر وى, زخمى زدند ک  از آن هالک شد
آن  ا، بار  .سر وى زخمى زدند ک  از آن بمرد ةرا زند، کرد و بار دیگر بر دیگر نیم

ب  همین سبب وى را  ؛دیگر خدا او را زند، کرد و آن دو نشان بر سر وى آشوار بهد
 .(2۴ :16ج  :1۴05،آلهسى ذوالقرنین خهاندند

 های ناظر به معانی انتزاعیگزاره .4-۱-2
اند ک  ناظر ب  هایی آورد،همچنین برخی محققان در بارة وج  ت می  ذوالقرنین عبارت

، را ت خیر کرد نهر و ظلمتمعانی انتزاعی از واژ، ذوالقرنین است از جمل  این ک : او 
س ینى شا،  شت و در پشتش ظلمت بهدهر ا، را، مى سپرد نهرى در پیش رو دا

 .(28: 6:ج1360،عاملى وى در نهر و ظلمت داخل شد .(109: 8: ج1363، عبدالعظیمى
دیگر روز  ؛آفتاب را ب  وقت طلهع و غروب بگرفت وى ب  خهاب دید ک  دو کنار، قرص

 .(2۴: 16:ج1۴05، آلهسى آن خهاب را بر معبرران عرض  کرد وى را ذوالقرنین نا  کردند
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و  (۴80: 2:ج1۴08 ، نابادى وى دنیا را چندان بگردید ک  از شرق تا ب  غرب را پیمهد
ب  عبارتى دیگر وى بر شرق و غرب جهان  (،1۴: ۴:ج1377،طبرسى تصرف کرد

ابهسمز،  بر فارس و رو  پادشاهى کرد .(156: 5،:ج1۴2۴ ،مغنی   پادشاهى کرد
قمى  وى را بدین نا  ملقب کرد، باشند ،شاید ب  سبب شجاعت .(2۴1: 1،: ج1۴20ی،ثمال

س ینى شا،  جنگیدبا دست و رکابین مى ،ب  هنگا  کارزار .(1۴3: 8: ج1368ی، مشهد
کریم و نجیب  ،بزرگ، از سهى پدر و مادر هر دو .(108: 8:ج1363، عبدالعظیمى

 ب  عبارتى دیگر: کریم الطرفین یا اَبَهَین بهد .(۴7: 11:ج1372،قرطبى بهد
یا سلطنت ( 15:119: ج1372، طبرسى  وى دو قرن زند ی .(218: ۴: ج 1366،جردىبرو 

 عاملی، خداوند علم ظاهر و باطن را ب  او عطا کرد .(393: 8تا:ج، بیخهیىک؛ . ر کرد
 .(28: 6: ج1360

نقدی ک  ب  ابهالوال  در خصهص وج  ت می  و علت اطالق عنهان ذوالقرنین وارد 
مشخص نورد،، کدا  معنا از معانی ذوالقرنین را پذیرفت ؛ معانی است، این است ک  وی 

س ی و مادی ک  ناظر ب  شاخدار بهدن است؟ یا معنای انتزاعی ک  ناظر ب  سوهمت و 
ا ربرای ابهالوال  معنای انتزاعی ذوالقرنین مد نظر بهد،، چ  پادشاهی ذوالقرنین است؟ 

و ا ر منظهر از ذوالقرنین معنای مادی نیازی ب  شاخدار جله، دادن مج م  کهرش است 
جایی   ت  نشد، ک  کهرش  در این صهرت.و س ی آن یعنی صاسب دو شاخ است

  .استدارای شاخ و یا هر عالمت خاص دیگری بهد،

 تردید در انتساب مجسمة دشت مرغاب به کورش .4-2

تندیر دشت یوی از دالیل و شهاهد ابهالوال  در اثبات انطباق کهرش با ذوالقرنین 
مج م  دشت منتقدان دید ا، وی معتقدند ک  از دو جهت در خصهص .مرغاب است
جهت دو :  .انت اب آن مج م  ب  کهرشجهت اول:  .جدی وجهد دارد مرغاب تردید

  .شاخدار بهدن آن مج م 
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آقای  .برخی از این منتقدین باور ندارند ک  تندیر مذکهر مربهط ب  کهرش باشد
-بعضی تصهر می» نهی د: عنهان یک فرد صاسب نظردر علم تاریخ میس ن پیرنیا ب  

کردند، ک  این سجاری مج م  کهرش است ولی ساال این عقید، قهت یافت ، ک  
( از طرفی صاسب کتاب کهرش و ۴72: 1: ج 1366پیرنیا، « اند ملوی را بنمایانندخهاست 

از تندیر دشت مرغاب در ذهن آنچ  »است: ذوالقرنین از دید ا، تاریخ و آیین نهشت 
: 1373میر مدرس، « شهد، تصهیر مهجهدی است ک  تاج بر سر دارد و ن  شاختداعی می

تهان این چهرة بالدار را ک  بال در نمی» هید: در این بار، محیط طباطبائی نیز می .(162
  ک  مرسه  ابهالوال...تر است از آن کهرش دان تآن ب  مراتب از شاخ خیالی نمهدار

-های هخامنشی ب  زباناین تصهیر را در یک مجمهع  چاپ قرن  ذشت  در هند از کتیب 

های انگلی ی و  جراتی و فارسی دید، بهد، این دیهیم سر را بر تصهیر قلمی آن کتاب 
مانند دورنمای شاخی پنداشت  و آن  ا، برای معرفی ذوالقرنین وارد در قرآن کریم؛ با آن 

ک؛ مقال  .خهاهند غیر از اسوندر بدانند ررأی شد ک  ذوالقرنین را میهمدست  از م  ران 
: در روزنام  پارس ب  نقل از پاورقی کتاب کهرش 13۴2محیط طباطبائی، 

 .(118: 1389کبیر ذوالقرنین( نهشت  ابهالوال  آزاد، 

 ایمان کورش .4-3
کشد م أل  چالش میانگاری کهرش با ذوالقرنین را ب  ای ک  هم انترین م أل مهم

بنا بر دید ا، قرآن  .تشویک در ایمان کهرش ب  خداوند یوتا و مهسد بهدن اوست
ذوالقرنین مهسد و یوتاپرست است اما دالیل و اسناد متعددی وجهد دارد ک  کهرش را 

کهرش در منشهر بزرگ خهد ب  صراست از تعظیم ب  عنهان نمهن   .کندمشرک معرفی می
مدتی دراز »است: آمد،در این منشهر  . هیدها سخن میجلیل بتخدایان متعدد وت

خهش ویرانی بهد تعمیر نمهد  و پیورة خدایانی را ک  جایگا، آنها هایشان دستپرستشگا،
 ......در میان آنان بهد ب  جای خهدشان باز رداند  و در منزلگاهی پایدار جای داد 

و خدای خدایان را خشمناک بابل آورد، بهد؛  خدایان سهمر و اَکَّدد را ک  نَدبهنید ب 
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ساخت  بهد من ب  خهاست مردوک خدای بزرگ ب  صل  و ص ا ب  جایگا، پ ندید، 
ا  هایشان جای داد،من در پرستشگا، خدایانی ک باشد ک  تما  ، خهدشان باز رداند 

باشد ک  ب  بعل و نبه دعا کنند باشد ک  زند انی من دراز  ردد پیشگا، روزان  مرا در 
 ک؛ ابهالوال .دارد  رمردوک خدای بزرگ بگهیند کهرش پادشا، تهرا  رامی می

  .(55-5۴: 1389،آزاد
اند از جمل : عالو، بر خهد ابهالوال ، محققان دیگری نیز بر این مطلب صحر   زارد،

ک  کهروش پرستند، مردوک خدای بابل در مجمهعة تاریخ کمبریج، تاریخ ایران، آمد، 
های دیگر ملل نیز کهروش ن  تنها ب  خدایان بابلی، بلو  ب  خدایان و بت .استمید، شد،نا

، 2ج 1387ثاقب فر، :« دادکرد کما اینو  ب  کاهنان آپهله نیز پاداش میخدمت می
است ک  کهرش بعد از نیز آمد، هزار سال  ایرانکتاب تاریخ د،همچنین در  .(۴27و273

وک خدای بابلیان را دردست  رفت و با اینوار بدانان فهماند ک  ردم هایدستفت  بابل، 
، 1: ج1381 رضایی، هر کر و هر  رو، در مهرد معتقدات و باورهای خهیش آزاد است

231). 
دهد؛ ویل دورانت نهی ندة شهیر تاریخ تمدن نیز مطالبی را ذکر نمهد، ک  نشان می

عالیم انبیای راستین و در جهت مخالف برخی قهانین مرسه  زمان کهرش، در تعارض با ت
-شد،« فحشای مقدس»پرستی قرار دارد و برای تهجی  از برخی از آنها تعبیر ب  یوتا 

  .(288، 1: ج1385است ویل دورانت، 
های ب  جا ماند، از کهرش در استرا  ب  خدایان متعدد از آنجا ک  مدارک و عبارت

اثبات دهد، ب  همین خاطر ی یگان   هاهی میتصری  داشت  و بر عد  ایمان وی ب  خدا
از این رو مدافعان نظری  کهرش بهدن ذوالقرنین  .است نیازمند دالئل متقن اومهسد بهدن 

 .در صددند تا م تندات مهسد بهدن کهرش را نشان داد، و از مؤمن بهدن او دفاع نمایند
ابهالوال   .منشی استعمدة م تندات آنها کتاب تهرات و زرتشتی بهدن پادشاهان هخا

کند هایی از تهرات استشهاد میآزاد برای اثبات مؤمن و مهسد بهدن کهرش ب  عبارت
ک  بر اساس آنها ن  تنها کهرش مهسد بهد، بلو  مهرد عنایت ویژ، و بر زید، خاص خدا 
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پرورد ار ب  م ی  » :آورد ک وپنج شاهد میباب چهل وی ازکتاب اشعیاء .استنیز بهد،
 رفتم تا  من دست او را»فرماید: در بار، خهرس ]منظهر کهرش است [چنین مى خهد
خهار نجات دهم، ها را در سیطة اقتدار او در آور  و از چنگ پادشاهان خهنملت

جا ترا در را، ها پشت سر هم بروی او باز شد، آری، من هم  جا با تها  و هم درواز،
های پنهان ب  آهنین شو ت  و خزائن مدفهن و  نجهای درواز، .راست راهنما خهاهم بهد

خداوند  .خهانمدست ته خهاهد افتاد؛ تا بدانى ک  من یهه، ک  ته را ب  اسمت مى
هنگامی ک  ته مرا نشناختی ته را ب  اسمت خهاند  و ملقب ساختم من یهه، ......اسرائیلم

ب تم هنگامی ک  مرا ه تم و دیگری نی ت و غیر از من خدایی نی ت و من کمر ته را 
 .(182: 1389(  ابهالوال  آزاد،1-5: ۴5 اشعیاء:« نشناختی

-ابهالوال  در ادام  برای استحوا  مهضع خهیش دفع دخل مقدر نمهد، و تأکید می

یههد با آن تعصبى ک   ها صرف نظر کنیم بارىکند ک  ا ر هم از وسى بهدن این نهشت 
مجهسى و یا وثنی مذهب را م ی  پرورد ار ب  مذهب خهد دارد هر ز یک مرد مشرک 

  .(2۴7: 1389ابهالوال  آزاد، خهاندید ب  تأیید الهی نمىو مؤ
وی در این  .همچنین شاهد دیگر ابهالوال  برمهسد بهدن کهرش دین زرتشت است

با تهج  ب  شهاهد تاریخی باید قبهل کرد ک  کهرش دین مزدی نی داشت »  هید:بار، می
دین زرتشت، آیینی  .دینی بهد ک  زرتشت پیغمبر معروف ایران بنا نهاد ؛ یعنی پیرو

تهسیدی بهد ک  پیروان آن ب  وسی آسمان و روز جزا عقید، داشتند و ب  سهی پاکی و 
م لم است ک  کهرش از این سرچشم   .استکرد،پاکیز ی در زند ی دعهت می

 .(253: 1389ابهالوال  آزاد،«  ستااخالقی صاف نهشید، و منشی نیک و بزر هاران  یافت 
پذیرند: الف( م ألة تحریف اما منتقدان ب  س  جهت، این م تندات ایمان کهرش را نمی

کتاب مقدس و بشری بهدن آن، ب( ویژ ی دین زرتشت رایج دوران هخامنشی، ج(عد  
  .بندی ب  همین دین رایجاثبات اخالص کهرش در پای
هرات از تحریف و الهی یا بشری بهدن کتاب مقدس بحث اوالً در بارة م ألة سالمت ت

رایج زرتشت ثانیاً درخصهص آیین  .شهدفراوان است ک  در جای خهد ب  آن پرداخت  می
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 این آیین انداز،تا چ  در ایران باستان از جمل  کهرش کبیر دقیقاً مشخص نی ت ک  
لیون از کجا ک   است؟ بر فرض ک  دین زرتشت واقعاً تهسیدی بهد،،تهسیدی بهد

خهد  فردی ظاهرا و رسماًاست زیرا ممون است، کهرش خالصان  ب  این دین پایبند بهد،
ب  آن اعتقادی نداشت  باشد مانند برخی  اًولی قلب نمهد،را پیرو دین و آیین خاصی معرفی 

ان های آنهنهز ایمان در قلب ک  آوردیم در سالییمان   تند ادر صدر اسال  ک  میافراد 
تاریخ کهرش بزرگ در   تار کهرش و دکتر شروین وکیلی در کتاب  .بهد وارد نشد،

ای برای مای کهرش ظاهرا از آیین زرتشتی ب  عنهان دست» نهی د:ن در این بار، میخدایا
اما  .استتبلیغ اقتدار سیاسی خهیش و سرمشقی برای تقدیر جایگا، خهد است اد، کرد،

دینی ة او ب  نخ تین وظی  .او ب  این آیین پایبند بهد، باشد شهاهدی در دست نی ت ک 
کرد، و ب  ساد ی خدایان اقها   هنا هن زرتشتیان آن دوران، یعنی تبلیغ دینی عمل نمی

ای ک  وکیلی ( در نهایت نتیج 379: 1389ک؛ وکیلی،.ر« ...شناخترا ب  رسمیت می
چهن  .استبهد،ندین دیگری معتقد  کهرش ب  دین زرتشت یا هیچ یرد این است ک ، می

او با اعتقاد محوم ب  یک دین خاص و خدایی ویژ، در  ةسیاست مذهبی آزادمنشان
 .(381: 1389ک؛ وکیلی،. رتعارض است

ذوالقرنین  انندم نوتة در خهر تهج  در نقد دید ا، ابهالوال  این است ک  شخصیتی
قرائن آن  بااید اثبات مهسد بهدنش نبورزد وی اصرار می مهسد بهدن ن بت ب ک  قرآن 

 مهجهد سندیهیچ د بهدن کهرش مهسر ویژ، این ک  برایب  باشدهمرا، هم با دشهاری 
کافی است ستی برخی  منشهر خهد کهرشوی  مشرک بهدناثبات  نی ت ولی برای

محققین ک  در تاریخ و زند ی نام  کهرش تحقیق کرد، در واقعی بهدن ایمان وی ب  
ب  عنهان  .انددید روا داشت  نظری مت اوت با دید ا، ابهالوال  آزاد ارائ  داد،زرتشت تر

تهاند ذوالقرنین قرآن، ن  می» هید: نمهن  بهبهدی در مقالة  بازنگری تاریخ انبیاء( می
تهاند اسوندر مقدونی باشد، زیرا آنان ب  روز قیامت ایمان کهرش کبیر باشد و ن  می

  .(236: 1377ک؛ بهبهدی،.اند رکرد،امبران الهی پیروی نمیاند و از پینداشت 
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 سازی کورشمسألة سد .4-4
هایش سخن   ت  این ک  قرآن کریم در داستان مختصر ذوالقرنین از سد او و ویژ ی 

پرسند منتقدان می .دلیل اهمیت سد و جایگا، آن در تبیین مقا  و مهقعیت ذوالقرنین است
داللت کند ک  کهرش همان ذوالقرنین است و او سدی آهنی ساخت ، ا ر شهاهد فراوانی 

اند؟ چرا ایرانیان ک  چرا تاریخ نهی ان از چنین پروژة بزر ی ب  نا  کهرش هیچ یاد نورد،
اند؟ ستی خهد کهرش بر افتخارات تاریخی خهیش تعصب دارند، آن را ب  زبان نیاورد،

های هایی ک  شی تة تاریخ و اسطهر،، و عربآن را در ردیف دیگر افتخارات خهد نیاورد
ک؛ محمد خیر رمضان یهسف، .اند؟  راند نیز از آن آ اهی نداشت فارسیان بهد،

 .(339-338: 1،:ج1۴15
های اسوندر مقدونی و هجه  و جنایت»مندان ب  کهرش این است ک  پاسخ عالق 

های ب  مدت پنج قرن پیامدجانشینان او  سلهکیان(سدود یک قرن و پر از آن اشوانیان 
بر اثر این امهر ایرانیان نیز از آثار بزرگ کهرش و جانشینان او  .سختی را برجای  ذاشت

اما چرا کهرش  .اندالعرب بهد،اند، چ  رسد ب  دیگرانی ک  در جزیر،کمتر شناخت داشت 
آخرین  اش ساخت این سد را نیاورد،، روشن است زیرا ساخت سدر ازخهدش در کارنام 

کارهای او بهد و در ضمن آن س ر، جان خهد را از دست داد و اجل او را مهلت نداد تا 
 .(6۴0: 1388معرفت،« آن را ب  ثبت برساند

بدیهی است ک  این پاسخ کافی نی ت، زیرا سؤال این است ک  ا ر سدر در اثر هجه  
کهرش آن را ساخت ؛ ب  بیگانگان ازبین رفت  پر چگهن  اکنهن برخی برای اثبات این ک  

کنند ؟ از طرف دیگر چگهن  باید باور نمهد ک  از آثار سدی بقایای همان سدر استناد می
اند و چرا در طهل قرون و خبر بهد،ک  تا کنهن باقی ماند، مهرخین و محقّقین تاریخ بی

ای ها ک  ب  اسیکر ستی سل ل  پادشاهان هخامنشی و ساسانیان بعد از آناعصار هیچ
اند؟ این هم  ساکی از آن است ک  میراث کهن همت  ماشت  هیچ یادی از این سدر نورد،

دلیل روشنی وجهد ندارد ک  کهرش چنین سدری را ساخت  باشد و آنچ  عالقمندان وی 
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دهند سدس و  مانی بیش نی ت و ب  تعبیر قرآن ظنّ و  مان در این بار، ب  او ن بت می
 .(28 نجم:« إِنَّ الظَّنَّ ال یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً» رداند بی نیاز نمی ان ان را از سق و تحقیق

های سدر ذوالقرنین قرآن با سد منت ب ب  از طرف دیگر، عد  هماهنگی بین ویژ ی
کهرش هخامنشی سدر واقع در تنگة داریال(، یوی دیگر اشواالت مهمی است ک  مانع از 

تهان ب  ها میاز جمل  این عد  هماهنگی .شهدنین میانگاری کهرش با ذوالقرهم ان
 مهارد ذیل اشار، کرد:

های الهی برای تحقق سد ذوالقرنین رسمتی از جانب سق تعالی است و از وعد، .الف
قَالَ هَذَا رَسْمَةٌ مِنْ رَبِّی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّی جَعَلَ ُ دَکَّاءَ وَ ﴿قرآن می فرماید:  .قیامت است

ذوالقرنین[   ت این رسمتی است از جانب پرورد ار ] (98 نکهف  ﴾انَ وَعْدُ رَبِّی سَقّاًکَ
 .من و چهن وعد، پرورد ار  بیاید آن را همهار سازد و وعد، پرورد ار  سق است

است؛ برخی منتقدین در رد نظری  برای این سدر عالو، بر آهن از مر نیز است اد، شد، .ب
 اساساً»اند ک : انگاری سدر داریال با سدر ذوالقرنین متذکر شد،ابهالوال  بر یو ان

بهد، از جانب خدا ک  در دفع  یآن است ک  رسمت نیذوالقرن سدر ص یخص نیتربرج ت 
 یخنث یو ماجهج را تا زمان وعد، اله أجهجیداشت  و سمالت  قیهجه  اقها  مهاجم تهف

ک  رغم آناست و ب  هایژ یو نیفاقد ا الیدار ک  سدر  تین د،یپهش یبر ک  .استنمهد،
هم قرار دارد،  یکهه تان یا یکار رفت  و در ناسآهن ب  یادیز ریدر ساخت آن مقاد

 یجا چیجناب ابهالوال  در ه ن،یبر ا مضاف .دان ت نیذوالقرن آن را سدر تهانیهر ز نم
یاد، شد، باشد، در سالاست  زیاز مر ن الیدار اند ک  در ساخت سدرکتابشان اشار، ننمهد،

 ۴7: 1397روسی، « ب  کار رفت  است زیعالو، بر آهن، مر ن نیدر ساخت سد ذوالقرن ک 
 .(52و 

داند، نیز مهضهع انت اب عالم  طباطبائی ک  تا سدودی نظری  ابهالوال  قابل تهج  می
؛ طباطبایی، ک.اند رسدر داریال را ب  ذوالقرنین نپذیرفت  و برآن اشواالتی وارد دان ت 

 .(5۴2، 13ج:137۴
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مخلص کال  این ک  برای انت اب سدر داریال هم ب  کهرش و هم ب  ذوالقرنین 
همچنان نیازمند ادل  است ستی ا ر آثار باقیماند، از سد آهنی تنگ  داریال ق قاز همان سد 

اب سدر ذوالقرنین قرآن باشد ولی انت اب آن ب  کهرش قابل تهجی  نبهد، و عد  اثبات انت 
آهنی و م ی در تاریخ ب  نا  کهرش یوی از مهاردی است ک  پذیرش انطباق تاریخی 

 .سازدذوالقرنین با کهرش را دشهار می

 محوری کورشبحث عدالت .4-5
از جمل  قرائن دال بر انطباق کهرش با ذوالقرنین مذکهر در قرآن برای طرفداران این 

های  زارش .بین و خدمات او ب  یههدیان استآمیز کهرش با مغلهنظری  رفتار مالیمت
نمهد،  ذشت مى تاریخ سوایت از این دارد ک  کهرش هنگا  پیروزی از برخی مجرمین

و ضع اى ایشان را ترسم و م  دین و برخی خائنین  و بزر ان وکریمان هر قهمى را اکرا 
منشان  ار بزرگابهالوال  آزاد همین اخالق نیک و رفت .استکرد،آنان را سیاست مى

است زیرا ذوالقرنین مذکهر در قرآن هم کهرش را نشان  انطباق وی با ذوالقرنین دان ت 
کرد، صاسب اخالق س ن  بهد، و با مغلهبین با بزر هاری و عدالت برخهرد می

 .(2۴2-237: 1389ک؛ ابهالوال  آزاد، .است ر
دان در این ک  شیهة محهری کهرش نوت  این است ک  هر چند منتقدر بحث عدالت

برخهرد کهرش با مغلهبین ن بت ب  سایر مهاجمان و پادشاهان ت اوت داشت  تردیدی 
ندارند اما سؤال مهم این است ک  آیا هر مالیمتی لزوما عادالن  است ؟ پاسخ روشن است 
ک  یو انی رفتار با ظالم و غیر ظالم ن  تنها عادالن  نبهد، ک  عین ظلم نیز مح هب می 

د لذا قرآن ضمن معرفی ذوالقرنین ب  عنهان صاسب اختیار مرد  زمان خهد بر عدالت شه
 خهاهیم عذابش ورزد ستم ک  هر اما»فرماید: محهری او نیز تأکید می کند، آنجا ک  می

 خهاهد سخت عذابى را او  ا، آن، شهدمى باز ردانید، پرورد ارش سهى ب  سپر، کرد
 نیوهتر[ چ  هر] پاداشى، کند شای ت  کار و آوَرَد یمانا ک  هر اما (و87کهفن«  .کرد

 .(88کهفن داشت واخهاهیم آسان کارى ب  را او، خهد فرمان ب  و، داشت خهاهد
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بنا بر این برای اثبات این همانی کهرش با ذوالقرنین مذکهر در قرآن باید ب  این سؤال 
ی، ب  انگیز، خیر خهاهی و بر های کهرش تابع فرامین الهاساسی پاسخ داد ک  آیا رفتار

اندیشی؟ در پاسخ ب  اساس عدالت محهری بهد، یا از سر سیاست بازی و مصلحت
او ب یاری از  .کندسؤاالتی از این قبیل، تاریخ از کهرش رفتار یو انی را  زارش نمی

ب   .استجاها بین دو ظالم فرق  ذاشت ، ظالمی را بخشید، و ظالمی را مجازات کرد،
ن مثال  رچ  کهرش نبهنید و آستیاگ را زند، نگ  داشت ولی داماد آستیاک ک  عنها

آید ک  رفتارهای کهرش ب  نظر می .اسپیتام  نا  داشت را بعد از اسیر شدن اعدا  کرد
-بینان خهش .خهاهی و اخالقبیشتر تابع سیاست و مصلحت دیپلماسی بهد، ن  از سر خیر

  هید:وکیلی در این بار، می ترین دید ا، همان است ک  شروین
کهرش با وجهد بخشیدن شاهان مغلهب و مهربانی با ایشان، ب  دقت مراقب بهد، ک  »

برد، و کهرش وارثان ایشان را از بین می .ادعایی از سهی ایشان بر تاج و تخت ابراز نشهد
تا از سهیی کرد، اند، ب  جایی دوردست تبعید میخهدشان را ک  سالخهرد، و ناتهان بهد،

اصهل اخالقی خهیش را س ظ کند، و از سهی دیگر سوهمتش  شت  وشان را نگ  دااسترا 
بنابراین سیاست کهرش در راستای زند،  .های استمالی ایشان بیم  نمایدرا در برابر قیا 

این  .استفردی با اصهل اخالقی جزمی نبهد، ةلهساننگهداشتن شاهان مغلهب، رفتار ساد،
شد،، ترکیبی بهد، آمیز و قمار هن  مح هب می ک  البت  در آن زمان ب یار مخاطر،رفتار، 

های های دقیق و برنام از پایبندی ب  اصهل اخالقی جهانمردان ، با س اب و کتاب
شا،  بنا بر این کهرش .استکرد،ای ک  خطر این شاهان معزول را کمین  میپیشگیران 

های او ب  خاطر است و رفتاربهد،نیز ب  قدر کافی ههشمند  جهانمرد و محبهبی بهد، ک 
و سیاستی را بنیان  ذارد ک  این اتحاد و اشت  قلمرو خهد را یوپارچ  نگ  داین بهد، ک  

  .(519 -517: 1392 وکیلی، « ها تداو  بخشداقتدار را برای قرن
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 مسألة تحریف تورات .4-6
بهالوال  قابل تأمل است مهضهع الهی یا بشری مهضهع مهم دیگری ک  در نقد دید ا، ا

مهرد استناد واقع شد،  ی ک  رچ  تهرات بهدن کتاب مقدس یههدیان است، ب  بیان دیگر،
با تهج  ب  دید ا، پژوهشگران متهن مقدس،  یول ،شد، دان ت فیتحر تهان تماماًیرا نم

نها تاریخ کتاب مقدس از نظر آ .استمهارد عدیدی از این کتاب مهرد تحریف واقع شد،
 ها و ب  دست نهی ند ان مختلف نگاشت این مجمهع ، در طى قرنساکی از آن است ک  

سداقل ه ت قرن بعد از سضرت مهسی  .(162-1۴۴: 1378است  سلیمانی اردستانی،شد،
های متعدد از بین رفت  و نابهد شد، زیرا اصل تهرات در جنگ ،(  1972 ، سهس   ع(

غارت بابلیان  سمل  بخت النصر( در سوم سیل مهیبی »نهی د: الوال  میخهد ابه .است
های یههد خراب شد، معبد شهر .کشاندبهد ک  پشت سر هم مرد  را ب  قتل و عا  می

ترین ثروت مذهبی آنها ک  مقدس آنان بر افتاد، آثار دینی و علمی از میان رفت و بزرگ
همچنین خهد  (216: 1385ابهالوال ، « محه شدتهرات باشد برای ابد، از ص ح  روز ار 

های آمد، در رؤیای دانیال نبی و مطالب مطروس  در کند ک  پیشگهییابهالوال  اذعان می
کتاب اشعیاء ک  ب  صدوشصت سال قبل از کهرش منت ب شد، کامال ساختگی ب  نظر 

  .(185: 1389ابهالوال ، « آیدمی
  ب  این ک  اصل تهرات، قبل از کهرش م قهد شد، و بنابراین از نظر منتقدان، با تهج

فردی از معاصرین کهرش ب   ردآوری و بازنهی ی آن همت  ماشت  بدیهی است ک  
( و در 53-۴8: 1358ک؛ ص هی.تهاند سند و شاهد مدعا قرار  یرد  رچنین کتابی نمی

فی کهرش بخهاهند با معر یههدیانخصهص ماجرای کهرش و ذوالقرنین بعید نی ت ک  
ب  عنهان ذوالقرنین با یک تیر دو نشان بزنند؛ هم از محبهبیت کهرش در تاریخ است اد، 

در کتب دینی خهد برای خاطر  ب  همین .نندناجی خهد معرفی ک ذوالقرنین رانمایند؛ هم 
و با آب و تاب از برخهرد مهربانان   ،اثبات دوالقرنین بهدن کهرش سندتراشی کرد

ند تا هم مظلهمیت خهد را ب  اثبات برسانند و هم ا بابل سخن   ت کهرش با یههدیان
هایی از آن ساخت  و بنابراین استناد ب  چنین کتابی ک  ب  تحقیق بخش .سمایت الهی را
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انگاری پرداخت  خهد یههدیان است نمی تهاند پای  واساس مناسبی برای اثبات هم ان
  .کهر در قرآن باشدکهرش کبیر پادشا، ایران با ذوالقرنین مذ

 گیرینتیجه
تهان ب  این نتیج  رسید ک  هرچند مرسه  ابهالوال  آزاد از برآیند این پژوهش می

ای در تهرات و بررسی ن بتا جامعی درتاریخ کهروش انجا  داد، و تحقیقات   ترد،
ت است، لیون برای ارائ  تهجیهابرای اثبات ذوالقرنین بهدن کهروش ب یار تالش نمهد،

تر نیاز ه ت زیرا منطقی و معقهل و ارائ  م تندات تاریخی همچنان ب  شهاهدی دقیق
استنادات او بیشتر ب  کتابی است ک  اصل آن قبل از کهروش م قهد شد، و استمال 
تحریف در برخی سقایق وسیانی و تاریخی آن زیاد و استدالالت مبتنی برآن نیز قابل 

اهیت تندیر دشت مرغاب و تردید در انت اب این همچنین ابها  در م .مناقش  است
مج م  ب  کهرش، عد  ثبت بنای سدر آهنی ب  نا  کهرش در تاریخ هخامنشیان ادل  و 

از طرفی دیگر، هرچند از کهرش ب   .کندم تندات ابهالوال  آزاد را دچار چالش می
تهان شهر خهد او نمیشهد لیون با تهج  ب  منعنهان فات  جهانمرد و ان ان اخالقی یاد می

پرستان چشم پهشید و برخهرد مهربانانة او با  رایان  وی با مشرکان و بتاز برخهرد کثرت
بنابراین ادل  و  .یههدیان و برخی مغلهبین دیگر را صددرصد عادالن  ارزیابی کرد

ر م تندات ابهالوال  در اثبات همانندی کهرش کبیر پادشا، ایران با ذوالقرنین مذکهر د
قرآن متقن نبهد، و بدیهی است ک  این نهع قرائن و شهاهد جهیند، سقیقت را سیراب 

شهد ک  انگاری کهرش و ذوالقرنین پیشنهاد میاز این رو ب  عالقمندان هم ان .کندنمی
ک ی « البین  علی المدعی»زیرا بنابر اصل  .تری بیاورندبرای اثبات دید ا، خهد دالیل قهی

در اینجا  .باید دالیل کافی بیاورد، ن  ک ی ک  منور و مخالف ادعاستکند ک  ادعا می
انگاری کهرش با ذوالقرنین است، هم صاسب نظری   ابهالوال  آزاد( ک  مدعی هم ان

چهن ب  هر میزان ک  ادل  او ناکافی و غیرمتقن باشد  .باید دالیل کافی و متقن اقام  نماید
ای ک  از این ب  عبارت دیگر، نتیج  .شهدهار میپذیرش نظری  نیز ب  همان میزان دش
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مانند مهسد  -هایی ذوالقرنین قرآنشهد، این است ک  برخی ویژ یپژوهش  رفت  می
بهدن، برخهرد عادالن ، دفاع از مظلهمان و سدرسازی آهنی و م ی برای جله یری از ظلم 

باق نی ت، ب  همین خاطر بر کهرش هخامنشی ب  طهر متقن قابل انط -...و ستم مهاجمان و 
سوم کرد و  یقرآن نیذوالقرنبا  یکهرش هخامنشانگاری تهان ب  آسانی بر هم اننمی

 .این دو را ب  جای هم معرفی نمهد
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  .دارالطیب 

 .چاپ اول .الم نف، تحقیق سعید محمد اللحام .،(1۴09  .ابن ابی شیب  کهفی
  .بیروت:دارال ور

 التراثیاءدار اس :بیروت .روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم .،(1۴05  .آلهسی بغدادی

  .العربی

  .االعلمیبیروت: مؤس   .تفسیر البرهان .،(1۴19  .بحرانی، سید هاشم

 .ن: انتشارات صدرتهرا .تفسیر جام  .(1366  .سیدمحمدابراهیم ،بروجردى

  .:انتشارات سومتقم .بالغ االكسیر التفاسیر وهحج .(1386  .سیدعبدالحجت ،بالغى

شمار،  .های قرآنیمجل  پژوهش .اله بازنگری تاریخ انبیاءمق .(1377 .بهبهدی، محمد باقر
  .1۴و13
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بیروت: مؤس    .تفسیر بیضاوی .(.ق.،1۴10  .بیضاوی، ناصرالدین عبداهلل بن عمر شیرازی
 .اعلمی

 .تهران:انتشارات دنیای کتاب .چاپ سه  .تاریخ ایران باستان .ش(1366  .پیرنیا، س ن
 تاریخ ایران دور، هخامنشیان .مجموعه تاریخ كمبریج ترجمۀ .(1387  .فر، مرتضیثاقب

 .انتشارات جامیتهران:  چاپ دو  .ایلیا  رشهیجنهشت  

  .مصر: مطبع  العمهمی  .االعجاز واالیجاز . (1898  .ابهمنصهر ،ثعالبى
دار و  :قاهر، .ب  کهشش محمد ابهال ضل ابراهیم .ثمار القلوب .(  1985  .ابهمنصهر، ثعالبى

 .الهالل موتبة

  .: دارالوتب العلمی بیروت .تفسیر سفیان ثورى .،( 1۴03  .س یان ،ثهرى

 .: میقاتتهران .تفسیر اثناعشرى .(1363  .س ین، س ینى شا، عبدالعظیمى

  .ناهید-: دوستانتهران .دانشنامه قرآن و قرآن پژوهى .(1377  .بهاءالدین ،خرمشاهى

  .قم: انتشارات نهر الثقلین .فى تفسیر القرآنالبیان  .تا( بی .سیدابهالقاسم، خهیى

 . دار الوتب العلمی: تهران .مفاتیح الغیب .تا( بی .الدینفخر، رازی

 .قم:مؤس   االما  المهدی  ع( .الخرائج و الجرائح تا(؛ بی .الدینراوندی، قطب
 .اقبال: رانته .ییرضا میعبدالعظ .رانیده هزار ساله ا خیتار .(1381  .رضایی، عبدالعظیم

دمشق:  .ذوالقرنین القائدالفاتح والحاكم ال الح .(1۴15  .رمضان یهسف، محمد خیر
  .دارالقلم

 .نگا، معاصرتهران:  .چاپ اول .نیذوالقرن یدر جستجو .(1397  .روسی، اس ان

مجل  ه ت  .درآمدی بر شناخت كتاب مقدس( 1378سلیمانی اردستانی، عبدالرسیم 
  162-1۴۴ص.2شمار، .آسمان
 .ب  کهشش على اکبر سعید سیرجانى .تفسیر سورآبادى .(ش 1380  .ابهبور ،سهرآبادى
 .: فرهنگ نشر نهتهران

طهران: الموتب  ال المی  و  .الدر المنثور .تا( بی .سیهطی، جالل الدین عبدالرسمن بن ابی بور
 .الجع ری

  .لعربی لالعان والنشر والطباع : ادمشق .العرب و الیهود فی التاریخ .(  1972  .اسمد ،سهس 
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  .تهران:دفتر نشر فرهنگ اسالمی .تفسیر نوین .تا( بی .شریعتی، محمدتقی

ب  کهشش میرجالل الدین س ینى  .تفسیر شریف الهیجى .(1373  .محمد ،شریف الهیجى
  .: نشر دادتهران .ارمهى

 .اپخان  تابانغات اسالمی چقم: انجمن تبلی .آیات ذوالقرنین .(1323  .عطاءاللّ  ،شهاب پهر

  .قم: جامع  مدرسین .تحقیق علی اکبر غ اری .خ ا  .تا( بی .شیخ صدوق، ابن بابهی 

قم:  .تحقیق: علی اکبر غ اری .كما  الدین و تمام النعمه .(1۴05  .____________
 .جامع  مدرسین
  .حمدیکانهن انتشارات م :تهران .القرنین كیستذو .(1358  .ص هی، سید س ن

 .: انتشارات اسال تهران .اطیب البیان فى تفسیر القرآن .(1378  .سیدعبدالح ین ،طیب

چاپ  .تحقیق: رسهلی محالتی .نور الثقلین .(1۴15  .عروسی سهیزی، عبدعلی بن جمع 
  .قم: انتشارات اسماعیلیان .چهار 

 .: انتشارات صدوقهرانت .ب  کهشش على اکبر غ ارى .تفسیر عاملى .(1360  .ابراهیم ،عاملى

قم: دفتر  .ترجم  مهسهی همدانی .المیزان فی تفسیر القرآن .(137۴  .طباطبائی، محمدس ین
  .انتشارات اسالمی جامع  مدرسین قم

  .،الحیا  دارالموتب :بیرت .مجم  البیان فی تفسیر القرآن .(تابی  .طبرسی، ابه ال ضل بن س ن

  . االستقام مطبع: قاهر، .تاریخ االمم و الملوک .،(1357  .طبری، ابه جع ر محمد بن جریر

 دار :بیروت .البیان فی تفسیر القرآنجام  .،(1۴09  ._________________

  .ف المعر

تحقیق اسمد سبیب  .التبیان فی تفسیر القرآن .،(1۴09  .طهسی، ابی جع ر محمد بن س ن
 .سالمی: موتب العال  االبیروت .چاپ اول .قصیر العالمی

: مصر .ب  کهشش اسمد یهسف نجاتى و دیگران .معانى القرآن .تا( بی .ابهزکریا یحیى، فراء
  .دارالمصری  للتألیف و الترجم 

: موتب  تهران .ب  کهشش س ین اعلمى .تفسیر ال افى .(.ق.، 1۴15  .، مال مح نکاشانىفیض
 .الصدر
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 .ب  کهشش اسمد عبدالعلیم بردونى .القرآن الجام  ألحکام .(.ق.، 1372  .ابهعبداللّ  ،قرطبى
 .: دارالشعبقاهر،

قم: انتشارات  .نجف .چاپ دو  .تفسیر القمی .(.ق.،1387  .القمی، ابهالح ن علی بن ابراهیم
 .مؤس   دار الوتاب قم

ب  کهشش س ین  .بحر الغرائب تفسیر كنز الدقائق و .(1368  .محمد ،قمى مشهدى
 .سالمىا دشاوزارت ار راتنتشاو ا پاچ نماز: ساتهران .در اهى

زیرنظر کاظم مهسهى  .دائرة المعار  بزرگ اسالمى .(1377  .مجدالدین ،کیهانى
 ،یمرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالم ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم: تهران .یبجنهرد

: بیروت .دهفى مقامات العبا هتفسیر بیان السعاد .(.ق.، 1۴08  .سلطان محمد ، نابادى
 .مؤس   االعلمی للمطبهعات

 .بیروت: مؤس   الهفاء .چاپ دو  .بحار االنوار .(.ق.،1۴03  .مجل ی، محمد باقر

قم:  .چاپ دو  .....ترجم  س ن سویم باشی و .شبهات و ردود .(1388  .معرفت، محمدهادی
  .مؤس   فرهنگی التمهید

تهران:انتشارات  .چاپ دو  .12ج .تفسیر نمونه .(1353  .موار  شیرازی، ناصر و دیگران
  .دارالوتب االسالمی 

 . یدار الوتب االسالم: تهران .تفسیر الکاشف .(.ق.،1۴2۴  .محمدجهاد ،مغنی 

تهران: مرکز نشر عله   .چاپ اول .كورش و ذوالقرنین .(1373  .میر مدرس، سید مهسی
  .دانشگاهی و معارف اسالمی فاضل

  .بنگا، ترجم  و نشر کتاب :تهران .ص االنبیاءق  .(1359  .ابه اسحاق ،نیشابهری

ب  کهشش  .تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان .(.ق.، 1۴16  .نظا  الدین ،نیشابهرى
 .: دارالوتب العلمی بیروت .شیخ زکریا عمیرات

تهران: نشر .تاریخ كوروش هخامنشی كوروش رهایی بخش ) .(1392  .وکیلی، شروین
 .شهرآفرین

 .یو فرهنگ یانتشارات علم تهران : .12چاپ  .تمدن خیتار .(1385  .تویل دوران

 


