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 ۲۰۱۹ /۱۷/۰۲          اطالعات مرجع

 ذوالقرنین و تورات
 خوانده تورات عام، اصطالح در )که یهودیان مقدس کتاب

 ها،بخش این از یکی که دارد مختلفی هایبخش شود(می

 ادعا شود.می خوانده دانیال( کتاب )یا دانیال یمکتوبه

 برخی است. نوشته نبی دانیال را کتاب این که شودمی

 ذوالقرنین همان کوروش کتاب، این در که هستند مدعی

 مستند را ادعا این نوشتار این در ما لیکن است. شده خوانده

 (ذوالقرنین و تورات. )یمکنمی رد
 ماجرا خالصه

، آمده است که در سال سوم سلطنت دانیال کتاب در

بیند که یك قوچ بِلَشصَّر )پادشاه بابِل( دانیال در خواب می

با دو شاخ بلند كنار رودخانه ایستاده بود. پس این قوچ به 

داری زد و هیچ جانسوی مغرب، شمال و جنوب شاخ می

سالم به در نبرد. ناگهان یك بز نر از غرب ظاهر شد. این بز كه یك شاخ بلند در وسط چشمانش داشت، به از چنگش جان 

 و ماد پادشاهیطرف قوچ حمله کرد و دو شاخش را شكست و او را به زمین كوبید. در ادامه آمده است که آن قوچ دو شاخ،

نوشته شده  ְקָרָנִים شاخ، در متن عبرانی تورات، به صورت[ این قوچ دو 1است. ] یونان پادشاهی بود و آن بز نر، پارس

اند و بر همین اساس، برخی مدعی شده… )لوکراناییم( یعنی دو شاخ: ränäyim’q lôشودگونه تلفظ میکه این

 .است« صاحب دو شاخ»در زبان عربی  ذوالقرنین است. چون یکی از معانی ذوالقرنینهمان کوروش که
 هابررسی و نقدها

نوشته و تدوین نشده است. بلکه تاریخ نگارش  نبی دانیال امروزه این دیدگاه روشن و مبرهن است که کتاب دانیال، توسط1- 

رسد. یعنی پیش از میالد( می 164آن به حدود قرن دوم میالدی )حوالی دوران آنتیوخوس چهارم، یعنی در حدود سال 

یات این کتاب نیز متأخر است و لذا نگارش این کتاب به دست دانیال را [ ادب2چهارصد سال پس از درگذشت دانیال نبی. ]

 .توان پذیرفتنمی
راستی است. به «استر کتاب »تورات و در رده)Ketuvim ( ِکتوویم که این کتاب جزو بخشنکته دیگر این2- 

پندارند؟! وقتی ال را وحِی ُمنَزل میپذیرند، ولی کتاب دانی، سندیت کتاب استر )داستان پوریم( را نمیگرایانباستان چرا

گویند که این کتاب )استر( گرایان میگوییم، باستان)و اعترافات یهودیان و سنت متداوِم یهودی( سخن می پوریم از

نیست! جا دارد آنان را به این چالش فرا بخوانیم كه: کتاب دانیال در کدام بخش از طومارهای  بحرالمیت طومارهای در

 !بحرالمیت وجود دارد؟
را معرفی  شاخ دو قوچ خواهد آنوقتی می 20، آیه 8در کتاب دانیال )همین کتابی که به دانیال منسوب است( در باب 3- 

י: گویدکند، می ֵ֖ י ַמְלכ  ס׃ ָמַדַ֥  )Media of kings The شود: َملِک مادَی او پاراس( یعنی شاهاِن ماد و پارس)تلفظ می ּוָפָרָֽ
)iaPers andنیست،  کوروش یپس این عبارت درباره [3] .پارس و ماد شاهانِ : ، دقت شود

ا  پارس و ماد است، شاهان یدرباره اولا  بلکه )آخرین شاه هخامنشی( است. چون آمده که نخستین  سوم داریوش یدرباره ثانیا

شکست نخورد! بلکه  اسکندرکه از شکورو. شاخ، این قوچ دو شاخ را شکست دادشاه یونان )اسکندر( یعنی همان بز تک

 .این داریوش سوم بود که از اسکندر شکست خورد
بینیم که این قوچ دو شاخ، چندان شخصیت موّجهی ندارد. در اگر خوب به همین کتاب منسوب به دانیال نگاه کنیم، می -4

 شاخ جنوب و شمال مغرب، سوی به قوچ این» :منطق از آن نشان داده شده است. برای مثالای وحشی و بیحقیقت، چهره

 .«کردمی عمل خواستمی طور هر او برد. در به سالم جان چنگش از یا كند مقابله او با توانستنمی داریجان هیچ و زدمی
[4] 

اند. حال چگونه ممکن است ، نفرین شدهمردوک و بت بعل ، پرستندگان و ستایندگان بتتورات در5- 

 [5] .ی بعل و مردوک بودستایندهکوروش که روشن استتورات باشد؟ در حالی ذوالقرنین همان کوروش که
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از پیامبر توضیح خواستند )و آیات مربوطه در پاسخ سؤال آنها نازل  ذوالقرنین یگویند کسانی که دربارهبرخی می6- 

گوییم چ دو شاخ( در تورات است. در پاسخ می)قو لوکَرنَییمهمان واژه ذوالقرنین ترین واژه بهبودند و نزدیک یهودی ،(شد

 :که
 .نیست. بلکه در بهترین حالت مربوط به داریوش سوم است کوروش یعرض کردیم که این قوچ دو شاخ درباره اولا 
ا   .رحم دارد و جای فخر فروشی نداردای خشن و بیاین قوچ دو شاخ بیشتر چهره ثانیا
ا  ر ادبیات تورات متفاوت است. در تورات به معنی شاخ و در قرآن به معنی امت آمده در ادبیات قرآن با قرن د قرن ثالثا

گونه که تشابه لفظی در دو واژه سیب ی چیزی نیست. هماناست. تشابه لفظی اندک )میان ذوالقرنین و لوکَرنَییم( اثبات کننده

 !کندو شیب عینیت این دو را ثابت نمی
ا  بودند، ضعف سندی دارند. همچنین ضعف محتوایی دارند، چون در  یهودی گران،که پرسشاخباِر دال بر این ادعا  رابعا

پرسیدند. خوب باید پرسید اصحاب کهف که مسیحی بودند، کهف اصحاب و ذوالقرنین یای آمدند و دربارهاخبار آمده که عده

گراِن این سؤال، جمعی داریم که پرسش کردند؟! از سویی روایات معارضیباید برای اعتالی آنان کوشش می یهودیان چرا

بوده باشند، باز هم در تاریخ، متیقّن است که آشنایی  یهودی گران[ بالفرض هم که پرسش6پرستان بودند. ]از مشرکین و بت

مانده، دانیم که در آثار باستانی به جا بوده است. ایضاً می کوروشبسی بیشتر از آشنایی آنان با مقدونی اسکندر یهودیان با

تر اسکندر تاجی با دو شاخ بر سر دارد )اگر بخواهیم بحث دو شاخ را بپذیریم، باز هم اسکندر به ذوالقرنین بودن نزدیک

 [7] .است تا کوروش(
از لحاظ مالی آنان را  کوروش ها مختلف تورات( به این دلیل بود که)در بخش کوروش از یهودیان همچنین تعریف و تمجید

 [8] .که از بابت امور معنوی و الهی بوده باشدهایشان را اجابت کرد. نه اینتهتقویت و خواس
 :هانوشتپی

 .21-1:  8تورات، کتاب دانیال  [1]
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