
 پادشاهان ايراني در كتاب دانيال              
 

كتاب دانيال ، يكي از كتاب هاي انگشت شمار كتاب مقدس است كه در طول سال ها مـورد خـرده گـيـري                           
منتقدان قرار گرفته و اصالت آن مورد ترديد و حمله قرار گرفته است ديدگاه هاي انتقادي را مي توان به شـرح         

 :زير خالصه كرد
وجود واژه هاي آرامي ، پارسي و يوناني در اين كتاب نشان مي دهد كه    .   كتاب شامل چند اشتباه تاريخي است        

جـاي   Writingsكتاب دانيال در بخش سوم يا نوشته ها    .اين كتاب در دوره هاي جديد تر نوشته شده است  
و به اين دليل كتاب دانيال ديرتر از آن نـوشـتـه      Prophetsداده شده است و نه در بخش دوم يعني پيامبران  

كتا ب دانيال در بردارندة برخي رويداد هاي تاريخي است كه مـدت              . شده كه در مجموعة پيامبران جاي گيرد        
 .ها پس از دانيال رخ داده اند

 
 :به اين ايراد ها مي توان به شرح زير پاسخ داد  

ذكر نام بـلـشـتـصـر        .  اتهام مربوط به اشتباهات تاريخي نادرست است  
Belshazzar       كه زماني گمان مي رفت اشتباه باشد با كشـف شـدن 

در .    ثابت شده كه درست اسـت      Nabonidusيادداشت هاي نبونيد    
نيز موضوعي است كه )   مادي و پارسي  (   بارة ترتيب نام پادشاهان ايراني      

 .در اين مقاله به آن خواهيم پرداخت 
وجود واژه هاي آرامي ، پارسي و يوناني دليل جديد بودن كتاب دانيـال              

زيرا در دورة امپراتوري نوين بابِل ، به دليـل ارتـبـاط      .   نمي تواند باشد  
هاي ميان كشورها ، وجود واژه هاي آرامي ، پارسي و يوناني حـتـي از                 

 .ديدگاه زبان شناختي ثابت شده است 
دانيال هم يك دولتمرد و يك پيامبر بوده است ، از اين رو جـاي دادن                 
كتاب دانيال در بخش نوشته هاي كتاب مقدس شگفت به نظـر نـمـي          

 .رسد
ياد كردن و نام بردن از رويدادهائي كه در زمان دانيال هنوز رخ نداده بودند از ديدگاه ايمان داران پيشگوئي بـه                      

 .بديهي است براي پژوهشگراني كه به پيشگوئي باور ندارند اين موضوع پذيرفتني نيست . شمار مي رود
 آية 13 و مرقس فصل 15 آية 24متّي فصل . ( نام برده است ) نبي(عيسا مسيح از دانيال به عنوان يك پيامبر

 و 14 آيه هاي 14حزقيال فصل . ( معاصران دانيال از وي به عنوان فردي درستكار و فرزانه نام برده اند  )14
  )3 آيه 28 ، فصل 20

 .صاحب نظران باستاني هم يهودي و هم مسيحي ، اصالت كتاب دانيال را پذيرفته اند
آنچه از خود كتاب دانيال بر مي آيد ، اين كتاب در سدة ششم پيش از ميالد مسيح توسط يك پيامبر خدا 

آرامگاه دانيال در شهر شوش در 
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.                                  نوشته شده و دليل محكمي وجود ندارد كه در اصالت آن ترديد كنيم  
 
براي بررسي اين موضوع بايد به زمينه هاي تاريخـي          .   در كتاب دانيال از چندين پادشاه نام برده شده است             

 :آن بپردازيم 
 پيش از مـيـالد ،     626 يا 625در سال    

بابِلي ، بابـل    Nabopolsarنبوپولسار  
را از كنترل آشوري ها بـيـرون آورد و          
. امپراتوري بابل نوين را پايه گذاري كرد      

 پيش از ميالد بابلي هـا و    612در سال  
با همكاري يكديگر ، اشوري هـا            مادها

راشكست دادند و نينوا پايتخـت آشـور         
پـس از نـبـوپـولسـار ،            .     ويران شـد  

 در   Nebuchadnezzarنبوكدنصـر    
 پيش از ميالد به پـادشـاهـي         605سال  

كمي پس از آن مصـريـان را           .   رسيد  
در نخـسـتـيـن     .   نبوكدنصر سه بار به يهودا حمله كرد     .   شكست داد و بابل قدرت برتر منطقة خاورميانه شد        

 پيش از ميالد روي    597در حملة دوم كه در سال       .   حمله ، دانيال و سه تن از دوستانش به اسيري درآمدند          
 پيش از ميـالد رخ داد         586 هزارتن از جمله حزقيال اسير گرديدند و در حملة سوم كه در سال               10داد ،   

 .شهر و پرستشگاه يهوديان ويران شد
در كتاب دانيال از چهار پادشاه پياپي بابل نام برده نشده  ولي از آخرين پادشاه يعني بلشتصر كه يـكـي از                       

بلشتصر همراه با پدرش نبونيد بـه طـور مشـتـرك           .   شخصيت هاي اصلي كتاب است نام برده شده است  
 .دوران بازنشستگي را مي گذرانيد  Teimaنبونيد در شهر عربي تيما . پادشاهي مي كرد

 
 پادشاهان ايراني 

داريـوش مـادي پسـر        :   اين پادشاهان عبارتند از  .   در كتاب دانيال از سه پادشاه ايراني نام برده شده است             
در پيوند با پادشاهان ايراني آنچه كـه         .   اخشورش و كورش كه همان بنيانگذار شاهنشاهي هخامنشي است          

بـايـد دانسـت كـه         .   ابهام برانگيز به نظر مي رسد نام هاي داريوش مادي و اخشورش به عنوان پدر اوست  
نويسندة كتاب دانيال به خوبي مي دانسته كه داريوش مادي ارتباطي به داريوش بزرگ هخامنـشـي و يـا                     

داريوش مادي  .   داريوش دوم و سوم ندارد و به همين دليل هميشه پسوند مادي را به دنبال آن آورده است                   
 . در واقع آخرين پادشاه مادها است كه نام وي به صورت هاي گوناگون در تاريخ ثبت شده است 

ايشتو ويگو ، ايختو ويگو ، اژي دهاك ، ازي دهاك و در يونـانـي بـه                   :   در زبان پارسي نام اين پادشاه به صورت         

 شاهنشاهي هخامنشي در زمان داريوش بزرگ



 .يا آستياك نام برده شده است   Astiagesصورت آستياگس 
 
اخشورش ، كه در كتاب دانيال از او به عنوان پدر داريوش مادي نام برده شده ، با اخشورش كتاب استر كه                        

اخشورش كتاب دانيال در واقـع هـووخشـتـره ،             .   پسر داريوش بزرگ هخامنشي است ، متفاوت مي باشد          
 .سومين پادشاه ماد و پدر ايشتوويگو است 

 
 .براي بيشتر روشن شدن موضوع الزم است كه نام پادشاهان چهارگانة ماد در اينجا آورده شود   

 پيش از ميالد بـه  701نخستين پادشاه ماد ها بود كه در سال    Diyako / Dioces دياكو يا ديوكِس -1 
پايتخت او شهر همدان بود كه در درازناي تاريخ با نام هـاي           .    پادشاهي كرد    665پادشاهي رسيد  و تا سال       

 .اَمدانَه ، هكمتانَه و اِكباتان از آن ياد شده است 
امروز ما ايـن نـام را        (   Faravartish / Pharaortesپس از دياكو ، پسرش فَرَه ورتيش يا فَرَه اورتِس -2 

فَرَه ورتيش نيـز  .    پيش از ميالد پادشاهي كرد633 تا 665و از سال . به پادشاهي رسيد ) فرهاد مي خوانيم  
مــانــنــد پــدرش بــا     
آشوري ها جنگيد ولي 
از آشوربانيپال پادشـاه    
آشور شكست خورد و    

 .كشته شد 
پس از او پسـرش      -3 

هووخشَتـرَه كـه در       
كتاب هاي يوناني از او 

 Cyaxaresبه نـام      
نام بـرده شـده بـه          

ايـن  .   پادشاهي رسيـد  
پادشاه همـان كسـي      

ــام است كه در كتاب دانيال از  وي به  نـــــ
ــده            ــرده ش ــام ب ــورِش ن اَخَش

وي نيز با آشوري ها جنگيد ولي توانست آنها را .   معناي هووخشتره،  خوب شهر يا خوب شهريار است          . است
همداستان شد و دخترش امي تيس همسر  نبوكـدنصـر ،       Nabopolsarوي با نبوپولسار    .   شكست دهد   

 .پسر نبوپولسار شد و نبوكدنصر ، باغ هاي معلق بابل را به خاطر همسرش امي تيس ساخت 
در زبان پارسي و زبان هاي ايراني ديگر به صورت        : از آخرين پادشاه ماد با نام هاي گوناگون ياد شده است -4    

 هرودوت تاريخ نگار يوناني از وي به صورت آستياگس . ايشتو ويگو ، ايختوويگو، اژيدهاك ، ازيدهاك ، اژدهاك 

 تصويري از باغ هاي معلق بابل كه نبوكدنصر به خاطر
 . همسر ايراني اش امي تيس ساخت 



Astiyages پيش از ميالد 550 تا 585او از سال . وي همان داريوش مادي كتاب دانيال است .  نام برده است 
پادشاهي مي كرد تا سرانجام فرماندهان و سربازان ارتش او به كورش بزرگ پيوستند و پادشاهي او بـه كـورش      

 .رسيد

  پيش از ميالد561 تا 606
 فرمانروائي نبوكدنصر

 سرِ طالئي
 پادشاهي بابِل 

 بازوان نقره اي
 پارسي -شاهنشاهي مادي

 ران هاي برنزي
 امپراتوري يوناني  

 پاهاي آهنين

  پيش از ميالد538
 فرمانروائي كورش

  پيش از ميالد330
 فرمانروائي اسكندر

  پيش از ميالد146
 فرمانروائي سزارها

 امپراتوري رم باختري امپراتوري رم خاوري

 كرد) تعبير(تصويري از پيكره اي كه نبوكدنصر در خواب ديد و دانيال آن خواب را گزارش 

آرامگاه كورش بزرگ هخامنشي كه در كتاب مقدس 
از وي به نيكي و به عنوان برگزيدة  پروردگار نام 

 برده شده است 

 پائين پا
 انگشتان پا

 بخشي آهن و بخشي سفالين
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