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 نیذوالقرن قتِیحق

 

 مقدمه

سوره در مورد افراد  نیال قرآن است. در اؤر از سو پُ بیعج یهااز سوره یکیکهف  یسوره

 نیاما بحث ما در مورد ذوالقرن ؛صحبت شده است نیاز جمله اصحاب کهف و ذوالقرن یمختلف

فرد  نیکهف به داستان ا یسوره 98تا  83 اتیآ .قرآن است یهاتیشخص نیتردهیچیاز پ یکی

 یدربارهو از تو » ؛«عَن ذِی اْلقَرْنَیْنِ قُلْ سَأتْلُو عََلیْکُم مِّنْهُ ذِکْرًا وَیَسْألُونَكَ» :اختصاص دارد

مَکَّنَّا لَهُ فِی الْأرْضِ  إنَّا» «"دبه زودى چیزى از او براى شما خواهم خوان": بگو ،پرسندمى ذوالقرنین

را در  زیچ مهو اسباب ه میقدرت و تمکّن داد ن،یما به او در زم» ؛«وَ آتَْینَاهُ مِن کُلِّ شَیْءٍ سَبَبًا

سفر به غرب[ دنبال  یرا ]برا ی[ راهلهیپس ]با توسل به وس» ؛«سَبَبًا فَأتْبَعَ» «میگذاشت ارشیاخت

إذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجََدهَا تَغْرُبُ فِی َعیْنٍ َحمِئَةٍ وَ وَجَدَ ِعندَهَا قَوْمًا قُلْنَا یَا ذَا  حَتَّى» «کرد

 دیرس دیکه به محل غروب خورش یتا زمان» ؛«الْقَرْنَیِْن إمَّا أن تُعَذَِّب وَ إمَّا أن َتتَّخِذَ فِیهِْم حُسْنًا

و نزد  کندیآلود غروب مو لجن اهیس یاکه در چشمه افتی نیرا چن دیغروب[ خورش ی]منظره

 یاوهیش انشانیدر م ایعذاب کن و  یخواهی! منیذوالقرن یا" :میگفت، افتی]فاسد[ را  یآن قوم

أمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ یُرَدُّ إلَى رَبِّهِ فَیُعَذِّبُهُ  قَالَ» «"با توست[ اری]اخت ریگ شیدر پ كین

پروردگارش  یآنگاه به سو میکنیاما هرکه ستم کرده، عذابش م" گفت: نیذوالقرن»؛ «عَذَابًا نُّکْرًا

 مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءَ أمَّا وَ » «"سخت خواهد کرد یشود پس او را عذابیبازگردانده م

 یآورد و عمل صالح انجام دهد، پاداش مانیکه ا یو اما کس» ؛«الْحُسْنَى وَ سَنَُقولُ لَهُ مِنْ أمْرِنَا یُسْرًا

پس ]باز هم با » ؛«أتْبَعَ سَبَبًا ثُمَّ » «داد میبه او خواه یخواهد داشت و ما دستور آسان کوترین

إذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا  حَتَّى» «سفر به شرق[ دنبال کرد یرا ]برا ی[ راهلهیتوسل به وس
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آن را  دیرس دیکه به محل طلوع خورش یتا زمان» ؛«تَطْلُعُ عَلَى قَوٍْم لَّْم نَْجعَل لَّهُم مِّن دُوِنهَا سِْترًا

آنان قرار  یسکن و لباس[ برا]از مَ یکند که در برابر آن پوششیطلوع م یکه بر قوم افتی

ه ( و ما بنیبود )کار ذوالقرن نیچن نی( ایآر)» ؛«و َقَدْ أحَطْنَا بِمَا لَدَیْهِ خُبْرًا کَذَلِكَ» «میانداده

[ گریسفر د یرا ]برا ی[ راهلهیسپس ]با توسل به وس» ؛«أتْبَعَ سَبَبًا ثُمَّ» «میبه او آگاه بود یخوب

تا وقتى » ؛«إذَا بَلَغَ َبیْنَ السَّدَّیْنِ َوجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا یَکَادُونَ َیفْقَُهوَن قَْولًا حَتَّى» «دنبال کرد

توانستند هیچ زبانى را اى را یافت که نمىبه میان دو سد رسید و در کنار آن دو ]سد[، طایفه

یَا ذَا الْقَرْنَیِْن إنَّ یَأُجوجَ وَ مَأجُوجَ مُفْسِدُونَ فِی الْأرْضِ فَهَلْ َنجْعَلُ َلكَ خَرْجًا عَلَى  قَالُوا» «بفهمند

اى ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج سخت در زمین فساد " گفتند:»؛ «أَن تَجَْعلَ بَیَْننَا وَ بَْیَنهُمْ سَدًّا

 «"؟تو قرار دهیم تا میان ما و آنان سدى قرار دهى ار[ مالى در اختیکنند، آیا ]ممکن استمى

آنچه پروردگارم "گفت: »؛ «مَا مَکَّنِّی فِیهِ رَبِّی خَیْرٌ فَأعِینُونِی بُِقوَّةٍ أجْعَلْ بَیَْنکُمْ وَ بَیْنَُهمْ رَدْمًا قَالَ»

 دیده یاریخود  یروی( مرا با ندیکنیم شنهادیمن گذارده بهتر است )از آنچه شما پ اریدر اخت

زُبََر الَْحدِیدِ حَتَّى إذَا سَاوَى بَیَْن الصَّدَفَیِْن  آتُونِی» «"قرار دهم یشما و آنها سدّ محکم انیتا م

براى من قطعات آهن بیاورید تا آنگاه » ؛«قَالَ انفُخُوا حَتَّى إذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِی أفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْرًا

مس "[ را آتش گردانید، گفت: تا وقتى که آن ]قطعات "بدمید"که میان دو کوه برابر شد، گفت: 

 ؛«اسْطَاعُوا أن یَظْهَرُوُه َو مَا اسَْتطَاعُوا لَُه َنقْبًا فَمَا» «"بریزمگداخته برایم بیاورید تا روى آن 

[ باال روند و نتوانستند آن را سوراخ جوج[ نتوانستند از آن ]مانعأو م جوجأیساخت که  یسدّ]»

 نیا"گفت: » ؛«هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّی فَإذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّی جَعَلَهُ دَکَّاءَ وَکَانَ وَعْدُ رَبِّی حَقًّا قَالَ» «کنند

و  کوبدیهم م پروردگارم فرا رسد آن را در یکه وعده یامّا هنگام ؛از رحمت پروردگار من است

 «"پروردگارم حق است. یوعده
 

 نیذوالقرنهای منتسب به شخصیت

از آنها  یاند که برخشده یمعرف نیعنوان ذوالقرن به یو افراد مختلف هاتیشخص خیدر طول تار

 ز:عبارتند ا
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 یاسکندر مقدون 

 یدوم مقدون پِیلیشده است. فرزند ف ادیاز او  شدهین نفر ای« گجستك»به نام  یرانیدر منابع ا

 مشهور است. از نیو اسکندر ذوالقرن یاسکندر روم و یبه اسکندر مقدون یو در منابع اسالم

 یکرانه زا پهناوریی جهان باستان و فاتح گستره خِیتار یآوازهسرداران و پادشاهان بلند

 در یمختلف و متناقض یهابحث یخیتار یهارودِ سِن است. در منابع و کتاب یتا فراسو باختری

 یباشد. برخ نیذوالقرن تواندیهرچه هست او نماما  ؛و عملکرد اسکندر شده است تیمورد شخص

 :است ریاو به شرح ز یزندگ یخیتار فاتینبودنِ اسکندر و تحر نیذوالقرن لیاز دال

 ؛اندبه او داده یراساطی یکه چهره ییاو با اغراق همراه است تا جا تیشخص .1

 یرانیا یشهیر یکه او را دارا ییتا جا خوردیبه چشم م زین یرانیتناقض در منابع ا نیا .2

خضر است و به همراه  غارِ حضرت ارِیو گاه  زیرخون یگاه پادشاه ران،یا اتی. در ادبدانندیم

 ؛رودیم اتیدنبال آبِ ح او به

 نیاو را به ذوالقرن یهایژگیاست که و یاگونه مسئله به نیا ن؛یاو و ذوالقرن تیاختالط شخص .3

 ؛را به او نسبت دادند نیذوالقرن یهایژگیو و

 ؛کرده است ییخدا یخود ادعا یاز زندگ یادر دوره یو یخیمنابع تار ینقل از برخ به .4

دانسته شده  ابیاک و افراسچون ضحّ یارانجبّتراز مو هشده  نینفر ،یزرتشت یِنیدر منابع د .5

 ؛است

 امبرزادهیپ ،سامی ینامه. در نسبیرانیا و یمصر و یمختلف دارد: سام ینامهسه نوع نَسَب .6

 ؛زاده استحرام مصری ینامهو در نسب

 نیبودنِ او و همچن زیرسفّاک و خون ران،ای به او یاست که در حمله نیآنچه روشن است ا .7

 نیمنتسب به ذوالقرن یهاتیشخص

 یاسکندر مقدون منیدر  یپادشاه مانیسل حضرت ینیزمفرا یمرد

 نیامپراطور چ ریکوروش کب یعل نیرالمؤمنیام
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 .ستین یشکّ  اشیوباربندیب

 مانیسل ضرتح 

او را د بودنش و موحّ  نیذوالقرن یهالعادسبب قدرت خارق به نیو محدث دانانخیاز تار یجمع

 نیذوالقرن تواندینم زین شانیا ریز لیاز جمله دال یلیاما به دال ؛انددانسته مانیسلحضرت 

 :باشند

 امبریپ مانیسلکه حضرت  یپادشاه نبوده در صورت ای امبریپ نیذوالقرن ات،یبا توجه به روا 

 ؛بوده است

  ؛مناطق نرفته است گرید به اینساخته  یسدّ  مانیسلحضرت 

  ارِ یاخت نیاما ذوالقرن ؛را داده است واناتیو ح انیجنّ اریفقط اخت مانیسل به حضرتخداوند 

 .تام دارد

 منیدر  یپادشاه 

 یرونیب حانیابور و هشاماز اسالم، ابن شیعرب پ خیدر تار یاسعم لیاز قب دانانخیاز تار یجمع

 شانیا لیاز دال یاند. برخ]و عرب[ دانسته منیاز پادشاهان  یکیرا  نیو... ذوالقرن هیدر آثارالباق

 :است ریبه شرح ز

 ؛با دو شاخ بر سر داشتند یتاج منیپادشاهان  .1

 ؛قمدان(ی)مانند ذ منیپادشاهان  یهادر نام« ذو»و  «یذ» شوندیاستفاده از پ .2

 .انداختندیکه در دو طرفِ شانه م سویدو دسته گ .3

 ینیزمفرا یمرد 

آمده است. در  نیکمك به مردم به زم یکه برا دانندیاز آسمان م یرا مرد نیذوالقرن یاعده

 .وجود ندارد یخیو تار یثیحد و قرآنیی گزاره چیامر ه نیاثبات ا

 نیامپراطور چ 

را  نیبود که چ یامپراطور نیژوهووانگ نام دارد. او نخست نیش نیچ دودمانِ پادشاهِ نینخست

به  نیبزرگ چ واریو ساخت د ییگراقانون لیدل فرما کرد. بهحکم نیو قانون را در چ پارچهكی

 .د نبودبود و موحّ کتاتورید یاما او فرد ؛ندیگویم نیاو ذوالقرن
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 یعل نیمنؤرالمیام 

منسوب شده است،  یبه کس نیطور مکرر ]نام و صفت[ ذوالقرن به اتیکه در روا یاز موارد یکی

 نیذوالقرن»: کندینقل م امبریاز پ نگونهیا یثیجابر در حداست.  نیمنؤرالمینسبت دادن آن به ام

 داده بود. او قومش را به خدا فراخواند راربود که خدا او را حجت بر بندگانش ق یاستهشای یبنده

 یسو سپس دوباره ظاهر شد به ...آنها پنهان شد دیسرش زدند و او از د یسو كیاما آنها بر 

 یوهیبه شاست که  یکس زیشما ن انیسرش ضربه زدند و در م گرید یپس بر سو ؛قومش بازگشت

 (394، ص 2النعمه، ج الدین و تمامکمال) «...کندیرفتار م او

هنگام شهادت.  یگریدر جنگ احزاب و د یکیدو ضربت بر سرشان وارد شد؛  زین نیمنؤرالمیام

خطاب وآله علیهاهللپیامبر خدا صلی .دانندیم شانیبودن ا نیذوالقرن لیشباهت را دل نیا یاعده

براى » ؛«هایوأنت لذو قرن _: کنزاًروىیو_ تاًیب الجنّةیإنّ لك ف»فرمود:  السالمهیعلعلى مبه اما

بحاراألنوار، ) «.هستى بهشت نِیالقرناست و تو ذو _: گنجىتىیروا و بنا به_اى تو در بهشت خانه

 (79، ص 40ج 

و  قیدارد و صد یو فاروق قیصد یهر امت»: دیگویم نیچن اخبارالرضا ونیعدر  زیصدوق ن خیش

 نیشمعون و ذوالقرن و وشعینجات است او  یاست و او کشت طالبیابابنیامت، عل نیفاروق ا

او را  امبریچون پ ؛اندگفته نیرا ذوالقرن نیرالمؤمنینوار آمده است امبحاراأل در «.امت است نیا

است که دو بار رجعت کرده و  یتنها کس نیرالمؤمنیام رایز ؛خطاب کرده است «نیرجعتذو»

 نیو ائمه از صفت ذوالقرن امبریروشن است که پ. کندیم یزندگ نیاست که در زم یکس نیآخر

 ؛کهف است اتیآ نیاند که او همان ذوالقرننگفته گاهچیاما ه ؛انداستفاده کرده نیرالمؤمنیام یبرا

 نیمنؤرالمیو ام نیذوالقرن یهابه شباهت شانیاما ا ؛گذشته است خیمتعلق به تار نیذوالقرن رایز

 .شباهت و اشارات نهفته است نیدر ا یو رمز کنندیاشاره م

 ریکوروش کب 

از مترجمان و  یاریو بس یرازیشم مکاراهللتیآ و ییطباطبااز مفسران چون عالمه یاریبس

که کوروش را  یلیدال .است نیفرد به ذوالقرن نیترهیشب ر،یمعتقدند کوروش کب ریاخ نیمورخ

 :است ریاند به شرح زخوانده نیذوالقرن
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 اول )پادشاه پارت( و مادرش ماندانا دختر پادشاه ماد  یهکمبوجی پدرش :کوروش یتبارنامه

 ؛پارت و ماد بودن( ی)از دو شاخه است

 آمده است:  نیچن( 8تا  1 اتی، آ45)باب  ینب یایدر اشع از او: قیعهد عت دیو تمج فیتعر

ها را مغلوب امت یکوروش که دست او را گرفتم تا به حضور و یعنیخود  حیخداوند به مس»

 دیتو خواهم خرام یرو شیکه من پ" :دیگویم نیچن میپادشاهان را بگشا یسازم و کمرها

 یرا شکسته و پشت بندها نیبرنج یرا هموار خواهم ساخت و درها موارناه یهاو مکان

که  یتا بدان دیرا به تو خواهم بخش یظلمت و خزائن مخف یهاو گنج دیرا خواهم بر نیآهن

 «".باشمیم لیاسرائ یکه تو را به اسمت خواندم، خدا هوهیمن 

 ینب الِی، باب هشت دان7تا  2 اتیآ .اوج آن است الی)مکاشفه( حضرت دان یایرو یماجرا

 دمیپس چشمان خود را برافراشته د ؛)کارون( هستم ینزد نهر اوال دمید ایدر عالم رو»: دیگویم

 یگریاز د یکیبلند بود و  شیهابود که دو شاخ داشت و شاخ ستادهینزد نهر ا یکه ناگاه قوچ

با او مقاومت  یوحش چیو ه زدیم خشمال و جنوب شا و که به سمت مغرب دمیقوچ را د ،بلندتر

 ی)اسکندر( از سمت مغرب بر رو یدهد و بز نر یینبود که از دستش رها ینتوانست کرد و کس

 قوچ صاحب دو شاخ یسو معتبر بود و به یشاخ ،چشمان بز نر انیو در م آمدیم نیزم یتمام

 حضرتِ یبرا ایرو نیشرح ا به لیدر ادامه جبرئ و «قوچ را زد و هر دو شاخ او را شکست ،آمد

 انیپادشاه ماد ،یدیاما آن قوچ صاحب دو شاخ که آن را د»: دیگویم نکهیتا ا پردازدیم الیدان

 نیکوروش را ذوالقرن نیریو سا ییطباطباکه عالمه یاصل لیاز دال یکی «.است انیو فارس

 :است قیو اشارات عهد عت اتیآ دانند،یم

 ؛کوروش با ملل تابع خودش یو مهربان یدادگر .1

از آنها را  یکیکه  ییکه با آنان در جنگ بود تا جا ییامتناع از کشتن پادشاهان کشورها .2

 ؛دادمشاور خود قرار 

طال و مال فراوان  دنیو بخش المقدستیبازگشت به ب یبرا لیاسرائیبن یسراآزاد گذاشتن اُ .3

 ؛انیهودیمعابد  ییبرپا یالزم برا یهانهیبه آنها و پرداخت هز

 ؛که مورد هجوم بودند یاقوام یساخت برج و بارو برا .4
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به  یو یلشکرکش نیبه غرب: اول یلشکرکش ؛نیکوروش با ذوالقرن یهایمطابقت لشکرکش .5

به مناطق  یو ی. لشکرکشدیرس اهیس یایکه به در یی( بود تا جایکنون هی)غرب ترک هیدیل

و قفقاز به درخواست مردم  یشمال یاو به مرزها یلشکرکش نیو تصرف مصر و همچن یشرق

 ؛أجوج و مأجوج مطابقت داردیسد و  یهیبا قض هیآن ناح

کوروش  دنیو د ینب الیدان یو مکاشفه قعتی عهد کتاب ی: اشارهکوروشِ صاحبِ دو شاخ .6

 سیکشف تند نیکتاب. همچن نیدر ا «میقرن» یعبر یبا دو شاخ و ذکر واژه یقوچ ئتیدر ه

شده است،  میکوروش در قرن هفدهم در فارس که در آن او با دو شاخ و دو بال عقاب ترس

 ؛موضوع است نیا دیؤم

 دایدر قفقاز و پ یادر قفقاز و وجود تنگه تیاز هجوم اقوام س یریجلوگ یساخت سد برا .7

 ؛شدن آثار سد و آهن در آنجا

: میذکر آنها در عهد قد ؛و مأجوج أجوجیو فساد  یگرانطغی به( کهف یسوره) قرآن یشارها .8

به  8 یهی، آ20باب  وحنا،یمکاشفات  د،یدر عهد جد نیهمچن 39و  38 ینب الیکتاب حزق

 .است شده اشاره ظهور یدر هنگامهدجال از آنها  یریگبهره

 :است ریکوروش به شرح ز بودنِ نیمخالفان ذوالقرن یهادل

  ک خود را به مردو یروزیچراکه او در منشور حقوق بشر خود، پ ؛نبود پرستکتایکوروش

گر بود و اجازه او مسامحه شودیگفته م نیهمچن نسبت داده است (بابل یخدا نینترهَکُ)

منشور  نیا ندیگویحرف در جواب م نیمخالفان ا) بپرستد خواهدیهرکس هرچه م دادیم

 نیچن یدشمن یاز کجا معلوم از رو نیو ترجمه کرده است بنابرا دایپ« هرمز صام»را 

 ؛(نکرده باشد یاترجمه

 که کوروش پادشاه بودهیبوده و نه پادشاه در حال امبرینه پ نیگفته شده ذوالقرن ثیدر حد 

چراکه  ؛اندنداده صیافراد مَلِك و مَلَك را درست تشخ نیاست که ا نینظر مخالفان ا) است

 ؛(بود و نه فرشته امبریگفته است که او نه پ تیروا

 امر توسط نیاست )مخالفان معتقدند ا دیکه در مورد کوروش بع نیسخن گفتنِ خدا با ذوالقرن 

 ؛است( ریپذالهامِ خدا به او امکان
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 یگرید یچرا فقط در قفقاز سد ساخت و در جا ساخت سد داشته یاگر کوروش فناور 

نه سد  بوده است یسد، سد دفاع نیا ندیگویموضوع م نینساخته است )مخالفان در ردّ ا

 ؛(یآب

 ؛نبود نیچن نذوالقرنی اما ؛بود خود یتحت سلطه یکوروش اهل خراج گرفتن از کشورها 

 از سد ساخته  یاما امروز خبر ؛کندیذکر م امتیرا تا روز ق نیسد ذوالقرن ییبرجاقرآن پا

 .ستیشده به دست کوروش ن
 

 در قرآن نیذوالقرن یهایژگیو

 از او  امبرانپی یو همرتبه فیهمرد هید است که در ادعحّومن و مؤم یمقدّس و فرد یوجود

 ؛(داوود و مشلولام یاز جمله در دعا) شده است ادی

 ؛دهدیخبر م امتیاز سالم ماندن سد تا روز ق رایز ؛دارد ییشگویقدرت پ 

 ؛نشده است یااشاره چیدر قرآن به لشکر و سپاه او ه 

 که جز  یزیچ ،عذاب و عقاب افراد( به او داده است یبرا یتام در مورد مردم )حت اریخدا اخت

 ؛در مورد او سابقه نداشته است

 ؛خدا با او سخن گفته است 

 ؛اعتناستیب ایبه مال دن 

 ؛ن داردرا در تمکّ نیزم یهمه 

 ؛استثنا ندارد «ءیمن کل ش»در دست اوست  زیاسباب همه چ 

 ؛است یعدالت اله یاعمالش در راستا 

 ؛بوده است ارشیمسافرت به نقاط دور در اخت یلهیوس 

 ؛او آگاه بوده است یخداوند متعال از تمام کارها 

 با او سخن  یراحت به دندیفهمینم یزیکه چ یداشته است. افراد ییمختلف آشنا یهابه زبان

 ؛ندیگویم

 ؛است )دانشمند بوده است( دانستهیرا م یسدساز یدانش و فناور 
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 که در قرآن سابقه ندارد( یزی)چ رودیم دیابتدا به محل غروب و سپس طلوع خورش. 
 

 کهف یدر سوره نیدر مورد داستان ذوالقرن گرید ینکات

 ؛است دیخورش یاو برمبنا یدارد و سفرها تیدر داستان او محور دیخورش .1

بلکه در  نیالسدنیهم نه در ب رَدم ساخت آن شانیمردم از او سد خواستند و او برا .2

 ؛نیالصدفنیب

 ؛شودیم یمتالش بارهكیپابرجاست و به  امتیسد او تا روز ق .3

 ؛توان تسط و نفوذ بر سدّ او را ندارد کسچیه .4

 ؛داندیاو رَدم خود را از رحمت خدا م .5

او خبر  یهاییو از توانا شناختندیاست که مردم او را م نیا نیاعتماد مردم به ذوالقرن لیدل .6

 .داشتند
 

 نیذوالقرن یلغو یمعنا

ت است امّ یقرآن، قرن به معن اتیت است در تمام آامّ ایشاخ  یصاحب و قرن به معن یبه معن ذو

ت که صاحب دو امّ یکس یعنی ؛ت استصاحب دو امّ نیقرآن ذوالقرن اتیاساس ادببر .نه شاخ

 یوعدهکاران تام دارد. به ستم اراتیاخت نی. او همچنکندیت را درک ماست و زمان هر دو امّ

 توانیم .تا آن زمان زنده باشد دیپس با ؛دهدیرا م ندهیدر آ شگشایی وعده صالحان به و عذاب

 با .ت ظهور استو امّ بتیت غت، امّبسا منظور از دو امّو برداشت کرد که چه یبندجمع نگونهیا

 .کنندمی رجعت امامان یهمهباشند؟ بله، چون  نیذوالقرن توانندیامامان م ایآ فیتعر نیا
 

 نیذوالقرن قتیحق

از پیامبر سؤال  انصارى عبداهللبن. جابرزمان استامام د،یمراد از خورش اتیاز روا یاریبس در

آرى، »حضرت فرمود:  آن «؟شوندمند مىقائم از وجود او )در غیبتش( بهره آیا شیعیانِ»کرد: 

و به  گردندیمند مسوگند به خدایى که مرا به پیامبرى برانگیخت مردم زمان غیبتش از او بهره

 گونه که از خورشید هنگام قرار گرفتن پشتنشوند همااش راهنمایى مىنور والیت و رهبرى
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 (181، ص 2الهدی، ج الوری بأعالمطبرسی، اعالم) «.گردندمند مىابرها بهره

 از اول او .زمان( غروب کرد)امام دیخود خورش یعنی ؛کندیم دایپ یمعن« مغرب شمس» نجایا در

 نیبه ا« الشمس مطلع» .رفت بتیاما قدرش را ندانستند پس غروب کرد و به غ ؛مردم بود انیم

 یعنی ؛کندیندارند ظهور و طلوع م دیجز خود خورش یکه پوشش یمعناست که او دوباره بر مردم

 .است دیکه دارند خود خورش ینمانده است. تنها ستر شانیبرا یزیچ چیزمان هجز خود امام

 مردم نیالسدنیاما هنگام صحبت از سد و ب ؛است دیمغرب و مطلع شمس خود خورش در

 ن:ذوالقرنی یدرباره یلیتکم ینکات .دارند تیمحور

 ؛)فسوف( دهدیدور را م یهندآی در عذاب یکاران وعدههنگام صحبت در مورد مردم به ستم .1

مردم  نیاست که ا نیا گردی ی. نکتهدهدیم كینزد یهندیدر آ شگشای یاما به صُلَحا وعده .2

 ؛هستند ی( در سختشیگشا ی)در زمان وعده نكیصالح ا

گوششان  یعنی ؛بدهکار نبود یکه گوششان به حرف کندیم دایرا پ یاز دو سد، قوم رونیاو ب .3

 ؛بود یدئولوژیو ا ر از حرفپُ

در پاسخ  نیاما ذوالقرن ؛دهندیپول م افتیدر شنهادیپ نیساخت سد به ذوالقرن یمردم برا .4

بهتر است. من  یلیندارم و آنچه خدا به من داده خ ازیکه من به پول شما ن دیگویم نیچن

دم قرار شما و آنها رَ نیکه ب دییایب دیخودتان با ،دیخودتان کمکم کن ،خواهمیخودتان را م

 ؛دهم

 ؛رودینم شانیاری اما تا او را نخواهند به ؛اوست اراختی در اسباب یهرچند همه .5

دم از رَ ث،یاساس قرآن و حددم ساخت. بررَ شانیا یاما برا ؛سد خواستند ن،یآنها از ذوالقرن .6

 .تر استو محکم تریسد قو

ما و  نیخدا ب یا»آمده است:  طانیش یهادر استعاذه از وسوسه هیسجاد یهفیصح 17 یدعا در

 «.استوار که نتواند در آن نفوذ کند یقرار بده که نتواند آن را هتکش کند و سدّ یستر طانیش
 

 ؟ستیاز چ هیکنا آهن

 لَقَدْ أرْسَلْنَا»: میخوانیم دحدی یسوره 25 یهیآ آهن خواست. در یهااز مردم تکه نیذوالقرن
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 أنَْزلْنَا مَعَهُمُ الِْکتَابَ وَ اْلمِیزَانَ لَِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أنْزَْلنَا الَْحدِیدَ فِیهِ بَأسٌرُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ 

روشن  لیرسوالن خود را با دال ما» ؛«شَدِیدٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لَِیعْلَمَ اللَّهُ مَنْ َیْنصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیْبِ

 میعادالنه( نازل کرد نیحق از باطل و قوان یی)شناسا زانی[ و میو با آنها کتاب ]آسمان میفرستاد

مردم  یبرا یو منافع دیشد یرویکه در آن ن میبه عدالت کنند و آهن را نازل کرد امیتا مردم ق

منظور از  «.نندیاو را بب آنکهیب کندیم یاریاو و رسوالنش را  یاست تا خداوند بداند چه کس

 یمنفعت برا ( وی)بازدارندگ دیآهن مانند قدرت شد یهایژگیاست که و یاله نیقوان د،یدح

 یبود که عاملِ اجرا یکس شانیاست. ا السالمهیعل داوود آهن، فلز حضرت .مردم دارد یزندگ

داوود بوده است. به حضرت متعلق  زین خیمعصوم در تار یّ حکومت ول نیشد. اول یحدود اله

 تیرعا یکه احکام اله ییبا آهن، حضور نداشتن آنها در جا نیاطیشدن شرانده  یمعنابسا چه

نوار آمده در بحاراأل یثیحد در «دیاوریآهن ب یهاتکه میبرا»: دیگویم نیذوالقرن .باشد شود،یم

و اطرافش  پذیرندیگروهى دعوتش را م کندیمردى از قم مردم را به سوى حق دعوت م»است: 

آنها را از جاى برکند. از  تواندیهاى آهن هستند و بادهاى تند نمکه مانند پاره آیندیرد مگِ

و سرانجام پیروزى از آنِ  رندو ترس ندارند فقط بر خداوند توکل دا شوندیجنگ خسته نم

« اهللحزب»با عنوان  نیذوالقرن ارانیاز  یثیدر حد امبریپ ن،یا بر افزون «.پرهیزکاران خواهد بود

 یسوره 55تا  54 اتیبه آ میکنیبه قرآن رجوع م« اهللحزب»شناخت  یبرا یوقت .کندیم ادی

أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا َمنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُِحبُّهُمْ  یَا»: میخوربرمی مائده

 ؛وْمَةَ لَائِمٍوَیُحُِبّونَهُ أذِلَّةٍ عَلَى اْلمُؤْمِنِینَ أعِزَّةٍ عَلَى اْلکَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَ

الَّذِینَ   فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیم* إنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاَلّذِینَ آمَنُواذَلِكَ

فَإنَّ حِزْبَ اللَّهِ  آمَُنوا نَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَُیؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ* وَمَنْ یَتَوَلَّ اللَّهَ َورَسُولَهُ وَالَّذِی

 یانیخود بازگردد به خدا ز نییهرکس از شما از آ دیاآورده مانیکه ا یکسان یا» ؛«هُمُ الْغَالِبُونَ

[ او را دوست دارند در زیکه آنها را دوست دارد و آنان ]ن آوردیرا م یتیّخداوند جمع .رساندینم

و  کنندیآنها در راه خدا جهاد م .رومندندیسرسخت و ن رانبرابر مؤمنان متواضع و در برابر کاف

 ستهیفضل خداست که به هرکس بخواهد ]و شا نیندارند. ا یهراس یگرمالمت چیاز سرزنش ه

شما فقط خداست و  یّو خداوند داناست. سرپرست و ول عیو ]فضل[ خدا وس دهدی[ مندیبب
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و در حال رکوع، زکات  دارندیکه نماز را برپا م هااند؛ همانآورده مانیاو و آنها که ا امبریپ

[ حزب و رای]ز روزندیپ رند،یرا بپذ مانیا او و افراد با امبریخدا و پ تیکه وال یو کسان دهندیم

 نیا تیاز هو امبرپی یصحابه مائده، یسوره 54 یهیآنزول  هنگام «.است روزیخدا پ تیّجمع

مرد و قومش  نای منظور،»: فرمود و زد سلمان یشانهبه  یدست امبریپد. ال کردنؤافراد س

اللَُّه وَرَسُولُهُ إنَّمَا وَلِیُّکُُم » :کندیم یمعرف شتریافراد را ب نیخدا ا ،یبعد یهیآ در «.هستند

بود که  یااو بنده نیسپس ذوالقرن و... » :فرمودند یثیدر حد السالمهیعل صادقامام «...وَالَّذِینَ

فراهم ساخت و او را به  شیاو را دوست داشت. اسباب را برا زیخدا را دوست داشت و خدا ن

 زیو سپس بر او ن کردیو بدان عمل م گفتیحق م زیرساند و او ن نیشرق و غرب زم یپادشاه

 (122، ص 67بحاراألنوار، ج ) «...میافتین یگرمالمت چیه

 .دیتوجه کن ثیحد نیمائده و ا یسوره 54 یهیآ میشباهت و تکرار مفاه به
 

 ست؟یاز چ هیکنا مس

 مس. است خیمعصوم در تار یّحکومت ول نیدوم شانیو حکومت ا مانیسلفلز حضرت  مس،

از  هیامامت به مس کنا هیتشب. است یریپذیسهولت و دسترس و تهدای ینشانهو  یهاد یفلزّ

داده  یخواست که پس از او به کس یاز خداوند مُلک مانیسل حضرت .بودنِ امام است یهاد

آن  تیو مس عامل هدا یاحکام اله ،قرآن آهن، .زمان را خواستلك امامواقع او مُ در. نشود

 یدمو رَ ردیگیشکل م نیثقل شوند،یم ختهیآمکه آهن و مس با هم در ییواقع آنجا در .است

 .در آن نفوذ کند تواندینم یحدکه اَ شودیساخته م
 

 کجاست؟ نیالسدنیب

وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ أیْدِیهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا »: دیفرمایم سی یسوره 9 یهیآدر  قرآن

 یو در پشت سرشان سدّ میقرار داد یآنان سدّ یرو شیو در پ» ؛«فَأغْشَیْنَاهُمْ فَهُمْ لَا یُبْصِرُونَ

که اهل  افتیرا  یمردم نیالسدنیدر ب نیذوالقرن «.نندیبیلذا نم میاو چشمانشان را پوشانده

را متوجه  نیر بود و فقط حرف ذوالقرنپُ گرید یهانبودند، گوششان از حرف نیالسدنیب

 .شدندیم
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اند و ما را به سخن گفته نیخود و ذوالقرن یهامختلف در مورد شباهت ثیدر احاد تیباهل

نقل کرد که  نیچن آلهوعلیهاللّهصلّى انصارى از پیامبر جابر .اندکرده بیمطالعه در مورد او ترغ

خواهد کرد  یرا در قائم که از فرزندان من است جار نیخداوند سنت ذوالقرن...»حضرت فرمود: 

 شده است نیو سلطنت او را به شرق و غرب عالم خواهد رساند و هرجا که مورد تصرف ذوالقرن

او  یو معادن را برا سازدیاو آشکار م یرا برا نیزم یها. خداوند گنجدبه تصرف او در خواهد آم

 (394، ص 2النعمه، ج الدین و تمامکمال) «...وکندیکشف م

 شان،یا نیاالت او در مورد جانشؤو س یعسکر اسحاق به محضر امامبناحمدتشرف در  نیهمچن

 نیا»جمله فرمودند:  از فرمودند یپس از نشان دادن فرزندشان به او سخنان یعسکر حسنامام

. کندیر مشدن از ظلم از عدل پُ ررا پس از پُ نیاست و زم هینام و همکنماهلل هرسولکودک با 

خواهد  یبتیخدا سوگند غ است. به نیت مانند خضر و ذوالقرنامّ نیا انیکودک در م نیمَثَل ا

 یعالمت دیادامه عرض کردم، نفرمود در «...هالک خواهند شد گرانید ن،یداشت که جز معتقد

 «. ...اوست یطوالن بتیمقصود غ»حضرت فرمود:  ست؟یدر اوست چ نیکه از خضر و ذوالقرن

 (384، ص 2 النعمه، جالدین و تمامکمال)

 و ظهور بتیِت غت و صاحبِ دو امّامّ نیا نِیزمان ذوالقرنامام ،یآر

 .ی صالحان استدهندهو یاری
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