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 تحدید هو�ة دار�وس المادي 

 2020تشر�ن األول/ أكتو�ر،  7 -ست�فن د. أندیرسن (د�توراة في الفلسفة) 

 ترجمة عیسى ق. طنوس 

 

سفر دان�ال في الكتاب الُمقدَّس عن ملك ُیدعى "دار�وس المادي" ابن أحشو�روش، الذي حكم أراضي  یتحدَّث 
). دار�وس المادي  31: 5دان�ال ة ( ة الفارس�ّ �ابل بید القّوات الماد�ّ اإلمبراطور�ة ال�ابل�ة الجدیدة �عد سقوط  

نة في األصحاح التاسع قد حصلت   1: 9دان�ال ، وُ�شار في  6دان�ال شخص�ة مهمة في  إلى أن رؤ�ا دان�ال المدوَّ
د دار�وس المادي هذا في الوثائق غیر الكتاب�ة  . ولكّننا نواجه مشكلة حین نحهذا الملك  في فترة حكم  اول أن نحدِّ

�ورش الفارسي   جِمع المؤرِّخون الحدیثون على الرأي القائل إنّ القد�مة. ف�االعتماد على مصادر غیر �تاب�ة، �ُ 
�خ  الروا�ة لتار . و�حسب هذا العرشق.م. وخلع آخر ملو�ها المادّیین عن  553تمّكن من قهر مادي حوالي العام 

م �ورش، �صفته ملك فارس، حاكمًا أعلى على �امل اإلمبراطور�ة (الماد�ة) الفارس�ة حین سقطت  كَ ، حَ األحداث 
 ق.م.   539�ابل عام 

ها في ما  فُ ِص مشكلة تحدید هو�ة دار�وس المادي في المصادر غیر الكتابّ�ة �س�عة طرٍق نَ  �شأنوقد أجاب العلماء  
 یلي:  

 

 المادي بوصفه شخص�ة غیر حق�ق�ة أوًال، دار�وس 

 : ُینِكر هذا الرأي تار�خ�ة دار�وس المادي وتار�خ�ة سفر دان�ال.  ب�ان الرأي

 

ن منذ الجزء األخیر من القرن التاسع عشر، مع  عند العلماء النقدّیی: هذا هو الرأي االعت�ادي المنادون بهذا الرأي
د هو�ة دار�وس المادي. من األمثلة على المنادین  األخرى  أّن قّلًة من العلماء النقدّیین �قبلون أحد اآلراء  التي تحدِّ

 ).  Grabbe) وجراب (Rowley) وراولي (Driverغیر حق�ق�ة درا�فر (خ�ال�ة و �فكرة أن دار�وس المادي شخص�ة  

 

الدافع التار�خي  یتعّلق الالهوتي. الدافع  التار�خي و الدافع : والدوافع : لهذا الرأي نوعان من األس�اباألساس الفكري 
أن هناك مصادر غیر �تاب�ة ُتخِبر �قصٍة تار�خ�ٍة لكورش ال تشیر إلى وجود دار�وس المادي. المصدر غیر  �فكرة 
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تس. وُتقتَ�س نصوص إسفین�ة  و دیون هو المؤرِّخ الیوناني هیرودالكتابي األساسي الذي �عتمد عل�ه العلماء النق 
تس. یؤ�ِّد معظم العلماء النقدیون ب�ساطة على أن هذه المصادر تثِبت عدم  و مختلفة تؤ�ِّد روا�ة هیرود(مسمارّ�ة) 

،  ةو�صورة أساس�ّ ما �قترحه علماء آخرون �شأن هو�ة هذه الشخص�ة. وجود دار�وس المادي من دون معالجة 
توا  ثبِ �عود إلى أس�اب الهوت�ة، حیث یتمّنى النقدیون لو یُ   ذا، وه اً یرفض النقدیون اعت�ار سفر دان�ال مصدرًا تار�خ�
مرة یبدو فیها أن المصادر غیر   خ�ال�ة. ولهذا، في �لِّ  ة قّصةً أن سفر دان�ال ل�س �لمة هللا، وأّنه �صورٍة أساس�ّ 

سفر دان�ال، یثق النقدیون بهذه المصادر غیر الكتاب�ة، و�رفضون ما  د في الكتاب�ة تتعارض مع تصر�حاٍت ترِ 
 �قوله سفر دان�ال.  

 

دحض  إلى  : لهذا الرأي أس�اب ودوافع الهوت�ة، ولهذا فهو ال �عامل سفر دان�ال �ح�ادّ�ة، بل �سعى 1االعتراض #
د استنتاجاتهم.  ما �صرِّح �ه.    أس�اب ودوافع وافتراضات النقدیین تحدِّ

 

�صورٍة  وعلم�ة   تس والمصادر القد�مة األخرى �طر�قة نقد�ةٍ و : ال �حلِّل هذا الرأي ما �قوله هیرود 2االعتراض #
 ظون المواقف المتحیِّزة والتناقضات في هذه المصادر.  ال یالحِ فإّنهم كاف�ة، ولذا 

 

ة در غیر الكتاب�ة المهمّ : ین�غي لهذا الرأي ال أن یرفض تار�خ�ة سفر دان�ال فقط، بل والمصا 3االعتراض #
 المختلفة التي تبدو مّتفقًة مع سفر دان�ال.  

 

: ال �ِقرُّ هذا الرأي �إمكان�ة الشراكة في الحكم ما بین �ورش ودار�وس المادي، مما �سمح �حكم  4االعتراض #
 دار�وس المادي خالل فترة حكم �ورش.  

 

مع ما  ، ألّنه یتناقض �صورة واضحةٍ لهذا الرأي س شخٍص یؤمن �الكتاب الُمقدَّ  : ال �مكن قبول 5االعتراض #
 یؤ�ِّد عل�ه سفر دان�ال.  
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 ثان�ًا: دار�وس المادي �اعت�اره غو�ارو  

) حاكم غوتیوم  Ugbaru) أو "أوغ�ارو" ( Gubaru: یرى هذا الرأي أن دار�وس المادي هو "غو�ارو" ( ب�ان الرأي
)Gutium ( ًمع �ورش، وقد دعاه �ورش حاكم �ابل.   ، الذي �ان متحالفا 

 

اإلنجیلیین الذین �تبوا في الخمس وس�عین سنة األولى من القرن العشر�ن  العلماء ل معظم بِ قَ : المنادون بهذا الرأي
م الص�غة الكالس�ك�ة لهذ Whitcombهذه النظر�ة. وقد �ان وایتكومب ( الرأي، بینما عدَّل ش�ا    ا) هو َمن قدَّ

)Shea هذا الرأي استجا�ًة للمشاكل التي ُوِجدت في ص�اغته الكالس�ك�ة.  ) في 

 

: ظهرت هذه النظر�ة �عد اكتشاف نصوٍص مكتو�ٍة �الخط اإلسفیني اعُتِبرت تأكیدًا لص�غة قّصة  األساس الفكري 
مها المؤرِّخ هیرود ة �مكن تس. ففي �حث العلماء اإلنجیلّیین عن شخص�ة في هذه الص�غة للقّص و كورش التي قدَّ

]  Ugbaru�ثیرون منهم أن دار�وس هذا هو غو�ارو (الذي ُیدعى أ�ضًا "أوغ�ارو" [  ى أن �كون دار�وس المادي، رأ
) وفي وث�قة "أخ�ار  Xenophonُیذَ�ر هذا الرجل في �تا�ات المؤرِّخ ز�نوفون (]).  Gobryasو"غو�ر�اس" [

عیََّن �ورش غو�ارو حاكمًا  ال�ابل�ة.   واالّتفاقّ�ات ) وفي نصوص العقود eNabonidus Chroniclنبونیدس" (
ل�ابل، و�سبب مر�زه السامي رأى �ثیرون أّنه دار�وس المادي. هذه النظر�ة مبن�ة جزئ�ًا على اعت�ار "مملكة 

) أرض الكلدانیین، مع أن مملكة الكلدانیین في الحق�قة �انت تشمل مساحًة أكبر �كثیر  1: 9دان�ال الكلدانّیین" ( 
 .  (أرض ال�ابلّیین) من منطقة �ابل 

 

رأى وایتكومب أن غو�ارو ل�س أوغ�ارو، ألن وث�قة "أخ�ار نبونیدس" تقول إن  : تهانظر�ة وایتكومب ومشكل 
ات وعقود �ابل�ة تعود إلى  �غو�ارو، فإن نصوَص اّتفاق�شأن مات �عد ثالثة أساب�ع من سقوط �ابل. وأما  أوغ�ارو

لقمبیز تذ�ر غو�ارو �اعت�اره حاكم �ابل. رأى    ةالفترة الممتدة من السنة الرا�عة لكورش وحتى السنة الخامس
غو�ارو   نالمشكلة هي أن وایتكومب افترض أ  وایتكومب أن دار�وس المادي هو هذا الحاكم الذي ُیدعى "غو�ارو".

ات تذ�ر اسمًا مختلفًا  �كان الحاكم أ�ضًا خالل السنوات األولى من ملك �ورش. ولكّن نصوص العقود واالّتفاق
لحاكم �ابل خالل تلك السنوات، وقد �ان ذلك هو الحاكم ال�ابلي نفسه الذي حكم �ابل قبل سقوطها. و�هذا، ال  

 ).  31: 5دان�ال ارو هو الرجل الذي "أخذ المملكة" �عد سقوط �ابل م�اشرًة (�مكن أن �كون غو�
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"أخ�ار نبونیدس" هو الشخص نفسه  : یرى ش�ا أن الشخص الذي ُیدعى أوغ�ارو في وث�قة تهانظر�ة ش�ا ومشكل
غو�ارو" في الوث�قة نفسها، و�رى ش�ا أن دار�وس المادي هو هذا الشخص. ولكّن المعلومات  الذي ُیدعى الحقًا "

التي نستقیها من "أخ�ار نبونیدس" تقود إلى االستنتاج �أن غو�ارو لم یتمّكن من االحتفاظ �منصب السلطة أكثر  
وافترض ش�ا أن �ورش عیَّن   ، ألّن �ورش دخل �ابل �عد أسبوعین من سقوط المدینة،�ابلمن أسبوٍع �عد سقوط 

  6دان�ال غو�ارو حاكمًا في ذلك الوقت. ولكّن غو�ارو مات �عد ثمان�ًة أ�ام. حاول ش�ا أن ُ�ظِهر أن �ل أحداث  
 برهنة هذا الفهم.  جدًا صلت في أسبوٍع واحد، ولكّن �صعب قد ح 9و

 

 : ل�س من دلیل على أن غو�ارو �ان ُیدعى "دار�وس".  1االعتراض العام #

 

 ل�س من دلیل على أن أ�ا غو�ارو �ان ُیدعى "أحشو�روش" (وهو اسم ملكي).  : 2االعتراض العام #

 

: الرجل الذي یدعوه ز�نوفون "غو�ر�اس" �قابل بوضوح الرجل الذي ُیدعى "غو�ارو"  3االعتراض العام #
  من في أصوله ، أي أّنه �انإن هذا الرجل �ان أشور�اً   و�قول ز�نوفون و"أوغ�ارو" في وث�قة "أخ�ار نبونیدس"، 

 غو�ارو �ان ماد�ًا من دون أن �كون هذا الرأي مناقضًا لما قاله ز�نوفون.   �ابل. ول�س ممكنًا أن نؤ�ِّد أنّ  منطقة

 

�ستخدم    7-1: 6دان�ال  : ل�س من مصدر غیر �تابي �صف غو�ارو بـ"الملك". ومع أن 4االعتراض العام #
في   ا) مّرات عدیدة، فإّن هاتین الكلمتین لم ُتستخَدمאחשדרפןو פחהفي اإلشارة إلى الحّكام (  آرامیَتین كلمتین

  27-25: 6دان�ال ین مرة. وفي  ثوصف دار�وس المادي. فسفر دان�ال �عطي لقب "الملك" لدار�وس المادي ثال 
�صعب فهم ��ف �مكن لدار�وس المادي أن �كون مجرَّد  ولهذا، نرى دار�وس �صِدر مرسومًا لكّل شعوب العالم. 

 حاكم محلي.  

 

صِدر دار�وس المادي مرسومًا �منع أّي إنساٍن من رفع صالة إلى أي  �ُ   9-7: 6دان�ال : في 5االعتراض العام #
مهاعل�ه أن طل�ة  د�هَمن ل  أو إنسان، �حیث �لّ  إلهٍ  ر إال عن  هو. ال �مكن لمثل هذا المرسوم أن �صدُ له  �قدِّ

، حیث  15، 12، 8: 6دان�ال في المملكة، ول�س عن حاكم لمنطقة. و�تّم التأكید على األمر في   األسمىالحاكم 

https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.6.AVD
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https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.6.1-7.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.6.1-7.AVD
http://cal.huc.edu/oneentry.php?lemma=pxh%20N&cits=all
http://cal.huc.edu/oneentry.php?lemma=%29x%24drpn%20N&cits=all
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.6.25-27.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.6.25-27.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.6.7-9.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.6.7-9.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.6.8.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.6.8.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.6.12.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.6.15.AVD


5 
 

أصدره دار�وس المادي. و�هذا، نرى سفر دان�ال   �قال إّنه ل�س من إنساٍن في المملكة �ستط�ع إ�طال مرسومٍ 
 النظر�ات التي تسعى إلى تحدید هو�ة دار�وس المادي �حاكم محلي.   یناقض �لَّ 

 

 ثالثًا، دار�وس المادي �اعت�اره �ورش 

 الرأي أن دار�وس المادي هو �ورش، الملك الفارسي. : یرى هذا  ب�ان الرأي

 

�انت هذه النظر�ة مقبولة عند العلماء اإلنجیلیین الذین �تبوا في الجزء األخیر من القرن  : المنادون بهذا الرأي
 .  1965) عام Wisemanالعشر�ن، بدءًا بوایزمان (

 

ول الراو�ة الُمّتفق علیها لقّصة �ورش مع التأكید على تار�خ�ة دار�وس  بق إمكان�ة: لدى هذا الرأي األساس الفكري 
�عد سقوط �ابل.  له منازع ال المادي. �متاز هذا الرأي �إمكان�ة المطا�قة بین دار�وس وشخٍص �حمل لقب "ملك" 

إلى: "فنجح دان�ال هذا في ُملك دار�وس، أي في ملك �ورش    28: 6دان�ال �حسب هذه النظر�ة، ین�غي ترجمة 
) ملك المادیین،  Astyagesأو أست�اغ؛ �انت أّم �ورش ابنة أست�اغ�س (). 26: 5أخ�ار 1الفارسي" (انظر 

 لمادي" أو بـ"الفارسي".  و�التالي �مكن دعوة �ورش بـ"ا

 

: �میِّز سفر دان�ال دائمًا ما بین "كورس الفارسي" و"دار�وس المادي". ل�س من شرح جّید الستخدام  1االعتراض #
 نا �شیران إلى الشخص نفسه.  اهذین االسمین والوصفین في سفر دان�ال إن �

 

 .  ال �الماديّ  : في النقوش الخاّصة �كورش، �عرِّف �ورش بنفسه �الفارسيّ 2االعتراض #

 

ل�س من دلیل خارج الكتاب الُمقدَّس على أن �ورش �ان ُیدعى "دار�وس" أو أن أ�اه (قمبیز  :  3االعتراض #
 األول) �ان ُیدعى "أحشو�روش".  

 

https://biblicalstudies.org.uk/pdf/tp/notes-daniel/daniel_wiseman.pdf
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.6.28.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.6.28.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/1CH.5.26.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/1CH.5.26.AVD
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) �أن  cylinder of Nabonidusو"أسطوانة نبونیدس" ( ز�نوفون و  هیرودوتس: تصرِّح �تا�ات 4االعتراض #
م وصف  الكورش �ان أقل من اثنتین وستین سنة حین استولى على �ابل، وهو ما ال یتناسب مع   دار�وس  ل  الُمقدَّ

 .  31: 5دان�ال المادي في  

 

تشك�ك، أي أّنه    �شأن �ورش من دون أيّ  اوالُمّتفق علیه الروا�ة التار�خ�ة المألوفة: هذا الرأي �قبل 5االعتراض #
والمصادر التي یبدو أّنها تتفق مع هیرودوتس. ال �ضع هذا الرأي في   ّ�ةالتار�خهیرودوتس  روا�ة یت�ع �تب

 حس�انه أّنه �مكن للمصادر غیر الكتاب�ة األخرى التي تروي قّصة مختلفة أن تكون صائ�ة. 

 

دة   را�عًا، دار�وس المادي �اعت�اره شخص�ة تار�خ�ة، دون إمكان�ة تحدید هو�ته �صورة مؤ�َّ

النظر إلى   خصًا له وجود تار�خي حق�قي، ولكنالرأي على أن دار�وس المادي �ان ش : یؤ�ِّد هذا ب�ان الرأي
 المصادر غیر الكتاب�ة ال �ساعد في تحدید هو�ته.  

 

) في الجزء األخیر من القرن التاسع عشر.   .PuseyE. B: �ان هذا رأي إ. ب. بوسي (المنادون بهذا الرأي
ر   ن �عتنقون هذا الرأي. ین اإلنجیلیّ �وفي الجزء األخیر من القرن العشر�ن، صار معظم الُمفسِّ

 

هذا الرأي المشكالت المح�طة �القول إن دار�وس المادي هو غو�ارو/ أوغ�ارو،  أصحاب : یدِرك األساس الفكري 
رون الذین لم   فهم یؤمنون �ورش، ومع هذا  و�ذلك المح�طة �القول إّنه �مكنهم  بوحي وسلطان سفر دان�ال. الُمفسِّ

النظر�ة التي �مكن أن تكون صح�حة، ومع هذا �انوا مقتنعین �أن سفر دان�ال �ستحق الثقة، تبّنوا هذا  تحدید 
 الرأي.  

 

ظِهر موقف الالم�االة في ما  ى �ُ اعتراض: قد �كون هذا الرأي مشروعًا في �عض الحاالت، ولكّنه في حاالت أخر 
 یتعلَّق �الصعو�ات التار�خ�ة المزعومة في الكتاب الُمقدَّس.  

 

https://archive.org/details/historiesvolumei00hero_249/page/n185/mode/2up
https://archive.org/details/cyropaediavolum00millgoog/page/n93/mode/2up
https://www.livius.org/sources/content/nabonidus-cylinder-from-sippar/
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.5.31.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.5.31.AVD
https://archive.org/details/MN42057ucmf_9/page/n171/mode/2up
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 خامسًا، دار�وس المادي �اعت�اره قمبیز الثاني  

 الثاني، ابن �ورش وخل�فته على العرش.  یرى هذا الرأي أن دار�وس المادي هو قمبیز : ب�ان الرأي

 

 ). Boutflowerٌم واحٌد فقط اقترح هذه النظر�ة، وهو تشارلز �اوتفالور (هناك عالِ : المنادي بهذا الرأي

 

م  كْ : ثّمة نصوص ُ�ِتبت �الخط اإلسفیني تصف قمبیز الثاني �اعت�اره مشار�ًا لكورش في الحُ األساسي الفكري 
خالل السنة األولى �عد سقوط �ابل. وحیث أّن قمبیز أُعطي لقب "ملك"، فإّنه �مكن أن �كون الملك دار�وس الذي  

 ).  31: 5دان�ال الجدیدة �عد سقوط مدینة �ابل (  �ة�ابلال المملكةأخذ ُملك  

 

على أن قمبیز �ان ُیدعى "دار�وس" أو أّن أ�اه �ورش �ان   ق بین االسمین. فل�س من دلیلٍ وافُ : ال ت1االعتراض #
 ُیدعى "أحشو�روش".  

 

في المصادر غیر الكتاب�ة  : مع أن أّم �ورش �ان ماد�ة، فإن قمبیز وأ�اه �انا ُیدع�ان دائمًا 2االعتراض #
 فارسیین، ول�س مادیین.  

 

  27-25: 6دان�ال و   9-7: 6دان�ال �ن في ین المذ�ورَ صِدر قمبیز المرسومَ أن �ُ : لم �كن ممكنًا  3االعتراض #
 بینما �ان أبوه الحاكَم األعلى.  

 

: �ان قمبیز أقل من اثنتین وستین سنة من عمره حین سقطت �ابل، وهو ما ال یتوافق مع وصف  4االعتراض #
. �قترح �اوتفالور أن النص اآلرامي األصلي لهذه اآل�ة قد تعرَّض ل�عض  31:  5دان�ال دار�وس المادي في  

 تدعم هذا االقتراح.  المتوّفرة التغییر، ولكن ل�س من أدّلٍة من المخطوطات 

 

https://archive.org/details/inaroundbookofda00boutuoft/page/142/mode/2up
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.5.31.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.5.31.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.6.7-9.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.6.7-9.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.6.25-27.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.6.25-27.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.5.31.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.5.31.AVD
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 أست�اغ�س  سادسًا، دار�وس المادي �اعت�اره 

 ، جّد �ورش ألّمه.  (أو أست�اغ) یرى هذا الرأي أن دار�وس المادي هو أست�اغ�س : ب�ان الرأي

 

)، وو�ستكوت   ghtfootLiJohnعلماء قلیلون فقط اقترحوا هذا الرأي، منهم جون الیتفوت (: المنادون بهذا الرأي
)Westcott) وألفر�نك ،(Alfrink" األبو�ر�ف�ة.�ال والتنین). �ما أّنه �ظهر في اآل�ة األولى لقصة " 

 

ل أحٌد هذا  بِ قَ  �قول هیرودوتس إّن أست�اغ�س �ان آخر ملٍك مد�اني وأّنه لم �كن له أبناء. إنّ : األساس الفكري 
دار�وس المادي �أست�اغ�س. �قول هیرودوتس إّن �ورش خلع  هو�ة ًا أن �حاول تحدید �القول، فإّنه �كون طب�ع 

لُملك حین جعل �ورش ابنه قمبیز ولي  إلى ا أست�اغ�س، ولكّنه لم �قتله. و�مكن افتراض أن �ورش أعاد أست�اغ�س 
مر��ًا  حیث �ان أست�اغ�س الشر�ك الثالث في الحكم، �عهده وشر�كه في الحكم. ضمن هذا السینار�و، �كون  

 ومدرِّ�ًا لقمبیز، و�التالي �مكن أن �كون قد أخذ االسم الملكي "دار�وس".  

 

أست�اغ�س مات قبل أن بدأ �ورش حمالته    یناقض هذا الرأي ما قاله ز�نوفون، الذي یؤ�ِّد أنّ  : 1االعتراض#
)،  Cyaxares  -(أو س�اخر�س  ر�ز سِ اج�ا�العسكر�ة وفتوحاته. �ما یؤ�ِّد ز�نوفون على أن أست�اغ�س خلفه ابنه 

ن دار�وس المادي هو  إ في الحكم. المصادر التي تدعم رأي ز�نوفون تقّدم دلیًال ضد القول  تشارك مع �ورشالذي 
 أست�اغ�س.  

 

افتراضات هذا الرأي تخمین�ة تمامًا، حیث ل�س من مصدر قد�م �قول شیئًا عن إعادة أست�اغ�س  :  2االعتراض #
 إلى عرشه.  

 

 الثاني �ا�اجِسر�ز، دار�وس المادي �اعت�اره اً سا�ع

)، ابن  Cyaxares II  -الثاني (أو س�اخر�س الثاني   ر�ز سِ اج�ا�یرى هذا الرأي أن دار�وس الثاني هو : ب�ان الرأي
 أست�اغ�س وخل�فته �حسب المؤرِّخ الیوناني ز�نوفون.  

https://archive.org/details/worrever01ligh/page/n207/mode/2up
https://archive.org/details/bub_gb_TRgVAAAAYAAJ/page/n563/mode/2up
https://www.jstor.org/stable/42615680?seq=1
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Bel+and+the+Dragon+1&version=RSV
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) في  Keilوحتى �یل ( جیرومو   یوس�فوسهذا هو رأي معظم العلماء الیهود والمس�حّیین من : المنادون بهذا الرأي
ُتِرك �عد اكتشاف نصوص إسفین�ة بدت أّنها تدعم روا�ة هیرودوتس حول  س�عین�ات القرن التاسع عشر، ولكّنه 

اني الذي یتحدَّث ز�نوفون عنه. ومع هذا، فإن وصف  الث  ر�زسِ اج �ا�ارتقاء �ورش للعرش، والتي ال تسمح بوجود 
) لز�نوفون یتوافق �صورة تاّمة مع وصف دار�وس المادي الوارد  Cyropaediaفي �تاب "كیرو�ید�ا" ( ر�زسِ اجكا�

على روا�ة هیرودوتس لألحداث التار�خ�ة مشكالت  �االعتماد  لتحدید هو�ة دار�وس المادي  ألن  في سفر دان�ال. 
�تبُت (أنا   د�ا�ازار�س الثاني إلى انت�اه علماء الكتاب الُمقدَّس وقهو دار�وس المادي   إمكان�ة �ون  ت عادكثیرة، 

)  PDFص�غة وفي  ورقيّ  ص�غة �تاب، وموجودة في  2014ة الخاّصة بي (عام ا ست�فن أندیرسن) رسالة الد�تور 
الثاني. وقد تبّنى �عض   ر�ز سِ اج�ا�حول موضوع دار�وس المادي، دافعُت فیها عن �ون دار�وس المادي هو 

)، موقفي وحججي  Paul Tanner) و�ول تانر (Kirk MacGregorالعلماء اإلنجیلیین، أمثال �یرك ماككر�غور (
 �شأن هذا الرأي.  

 

الثاني �اعت�اره آخر ملوك المادیین وخال �ورش. و�حسب ز�نوفون،   ر�ز سِ اج�ا��صف ز�نوفون : األساس الفكري 
ي حكومٍة �ونفدرال�ة واحدة.  تحالف االثنان فالثاني ملك مادي بینما �ان �ورش ملك فارس، وقد   ر�زسِ اج�ا�كان 

-1: 45مثل إشع�اء هذا الترتیب واالتفاق �شأن مشار�ة السلطة �مثِّل وسیلة للتوفیق ما بین النصوص الكتاب�ة ( 
الممالك من جهة وتأكید دان�ال على أّنه �ان هناك   هازم) والنصوص غیر الكتاب�ة التي تصف �ورش �اعت�اره 3

�عد    سنتین  الثاني ر�زسِ اج �ا�. �حسب ز�نوفون، عاش من جهة أخرى  ملك أعظم من �ورش حین سقطت �ابل 
ور�ثًا ذ�رًا و�ان �ورش قد تزّوج   ر�ز سِ اجكا�ل. وألّنه لم �كن 6دان�ال سقوط �ابل، وهو وقٌت �اٍف لحصول أحداث  

وفارسي تحَت عرٍش واحد. ومع أن   يد�عد مماته، وتوحَّدت مملكتي ما ر�زسِ اج �ا�ابنته، ورث �ورش عرش 
  اّتخذ "دار�وس" اسماً  ر�زسِ اج�ا�" فقط، فثّمة دلیل من مصادر أخرى على أن  ر�زسِ اج كا�ز�نوفون �ستخدم االسم "

، قد اّتخذ  (أست�اغ)  ، و�دعوه المؤرِّخون الیونانیون "أست�اغ�س"ر�ز سِ اج�ا�أ�ا أن  على  للعرش. �ما أّن ثّمة دلیالً 
�الض�ط، ولكّن تأكیده على   ر�ز سِ اج�ا�زر�س�س). ال یذ�ر ز�نوفون عمر  - xerxes"أحشو�روش" اسمًا للعرش (

على أن دار�وس المادي �ان في الثان�ة   31: 5دان�ال  �ان أكبر من �ورش یتوافق مع تأكید  ر�زسِ اج �ا�أن 
، الذي یتحدَّث ز�نوفون عنه، یتوافق �صورة ممتازة  ر�ز سِ اج�ا�حین سقطت �ابل. و�اختصار،  من عمره والستین 

لة لمصادر غیر  مع وصف دار�و  مُت دراسة ُمفصَّ س المادي في سفر دان�ال. وفي رسالة الد�توراة خاّصتي، قدَّ
م معلوماٍت عن موضوع �ورش ودار�وس المادي، ووجدُت أدلًة قوّ�ة تدعم فكرة وجود    ر�زسِ اج�ا�كتاب�ة أخرى تقدِّ

 الثاني/ دار�وس المادي.  

 

https://archive.org/details/completeworksofj02jose/page/124/mode/2up
https://archive.org/details/20200508-commentary-on-daniel/page/54/mode/2up
https://archive.org/details/bookofprophetdan00keil/page/192/mode/2up
https://archive.org/details/cyropaediavolum00millgoog/page/n91/mode/2up
https://www.amazon.com/dp/1502390388/
https://independent.academia.edu/StevenAnderson10/
https://independent.academia.edu/StevenAnderson10/
https://independent.academia.edu/StevenAnderson10/
https://www.researchgate.net/publication/318725539_A_Contemporary_Defense_of_the_Authenticity_of_Daniel
https://lexhampress.com/product/183942/daniel-evangelical-exegetical-commentary
https://www.bible.com/ar/bible/13/ISA.45.1-3.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/ISA.45.1-3.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.6.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.6.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.6.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.5.31.AVD
https://www.bible.com/ar/bible/13/DAN.5.31.AVD
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ات ال�ابل�ة ُتؤرَّخ �حسب سني حكم �ورش بدءًا من سقوط مدینة �ابل، من  �نصوص العقود واالتفاق: 1االعتراض#
 دون أ�ة إشارة إلى فترة حكم دار�وس المادي الفاصلة.  

 

ال تذ�ر نصوص العقود واالّتفاق�ات ال�ابل�ة بیلشاّصر �ذلك، والذي �قول عنه دان�ال إّنه �ان "ملكًا".  الرد: 
اق�ات ال تذ�ر دائمًا  �ل شر�اء الحكم (الذین �حكمون مع الملك  �عود هذا إلى أن نصوص العقود واالتف

م بین �ورش ودار�وس المادي، �ان طب�ع�ًا تأر�خ نصوص العقود  كْ الرئ�سي). وفي حالة شراكة الحُ 
وجود نصوص  بواالّتفاق�ات ال�ابل�ة �حكم الملك الذي داخل �ابل فاتحًا لها (كورش). ومع هذا، فثمة احتمال 

ؤرَّخ �سني حكم دار�وس المادي، حیث أّن العلماء المعاصر�ن یر�طون هذه النصوص  فاق�ات تُ عقود واتّ 
یؤرِّخ عقده  �كون �عض هذه النصوص ، ف�ما قد �حكم أحد ثالثة أشخاص ُیدعون دار�وس حكموا الحقاً 

 دار�وس المادي.   �سني حكم

 

 ثوق �ه �شأن تار�خ �ورش.  ل�س �تاب "كیرو�ید�ا" لز�نوفون مصدرًا �مكن الو :  2االعتراض #

 

الثاني شخص�ة خ�ال�ة وغیر حق�قّ�ة.    ر�زسِ اج�ا� هذا التقی�م لكتاب "كیرو�ید�ا" مبني على افتراض أن الرّد: 
. وعالوًة  �صورة �بیرة الثاني، فسیبدو �تاب "كیرو�ید�ا" أكثر موثوق�ة  ر�زسِ اج�ا�ل المرء تار�خ�ة بِ لكن إن قَ 

وجود  �من هیرودوتس في ما �ختّص بتنشئة �ورش الملك�ة، و  دّقةً  على ذلك، أظهر ز�نوفون أنه أكثرُ 
 . ر�زسِ اج �ا�زواج �ورش من ابنة �وجود غو�ر�اس، و �بیلشاّصر، و 

 

الثاني والمصادر   ر�زسِ اج �ا� همز�ٍد من التفاصیل حول دار�وس المادي واألس�اب التي تدفع العت�ار  قراءة من أجل
(دار�وس   on to His IdentityDarius the Mede: A Solutiتدعم هذه الهو�ة، انظر مقالي    التيالقد�مة 

 المادي: حّل �شأن هو�ته). 

 

  Seminario Teológico Evangélico Gozo Eternoمدرِّس لتفسیر الكتاب الُمقدَّس في  الد�تور ست�فن د. أندیرسن
)STEGEص تفسیر الكتاب الُمقدَّس من معهد داالس لالهوت ( أندیرسن ). نال  Dallasشهادة الد�توراة في الدراسات الكتاب�ة بتخصُّ

Theological Seminary تكساس.  وال�ة ) في مدینة داالس ب 

https://truthonlybible.com/2016/01/08/darius-the-mede-a-solution-to-his-identity/
https://www.stegozoeterno.org/darius-the-mede-arabic
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	الأساس الفكري: لهذا الرأي نوعان من الأسباب والدوافع: الدافع التاريخي والدافع اللاهوتي. يتعلّق الدافع التاريخي بفكرة أن هناك مصادر غير كتابية تُخبِر بقصةٍ تاريخيةٍ لكورش لا تشير إلى وجود داريوس المادي. المصدر غير الكتابي الأساسي الذي يعتمد عليه العلماء...
	الاعتراض #1: لهذا الرأي أسباب ودوافع لاهوتية، ولهذا فهو لا يعامل سفر دانيال بحياديّة، بل يسعى إلى دحض ما يصرِّح به. أسباب ودوافع وافتراضات النقديين تحدِّد استنتاجاتهم.
	الاعتراض #2: لا يحلِّل هذا الرأي ما يقوله هيرودوتس والمصادر القديمة الأخرى بطريقة نقديةٍ وعلمية بصورةٍ كافية، ولذا فإنّهم لا يلاحِظون المواقف المتحيِّزة والتناقضات في هذه المصادر.
	الاعتراض #3: ينبغي لهذا الرأي لا أن يرفض تاريخية سفر دانيال فقط، بل والمصادر غير الكتابية المهمّة المختلفة التي تبدو متّفقةً مع سفر دانيال.
	الاعتراض #4: لا يقِرُّ هذا الرأي بإمكانية الشراكة في الحكم ما بين كورش وداريوس المادي، مما يسمح بحكم داريوس المادي خلال فترة حكم كورش.
	الاعتراض #5: لا يمكن قبول شخصٍ يؤمن بالكتاب المُقدَّس لهذا الرأي، لأنّه يتناقض بصورة واضحةٍ مع ما يؤكِّد عليه سفر دانيال.
	ثانياً: داريوس المادي باعتباره غوبارو
	بيان الرأي: يرى هذا الرأي أن داريوس المادي هو "غوبارو" (Gubaru) أو "أوغبارو" (Ugbaru) حاكم غوتيوم (Gutium)، الذي كان متحالفاً مع كورش، وقد دعاه كورش حاكم بابل.
	بيان الرأي: يرى هذا الرأي أن داريوس المادي هو "غوبارو" (Gubaru) أو "أوغبارو" (Ugbaru) حاكم غوتيوم (Gutium)، الذي كان متحالفاً مع كورش، وقد دعاه كورش حاكم بابل.
	المنادون بهذا الرأي: قَبِل معظم العلماء الإنجيليين الذين كتبوا في الخمس وسبعين سنة الأولى من القرن العشرين هذه النظرية. وقد كان وايتكومب (Whitcomb) هو مَن قدَّم الصيغة الكلاسيكية لهذا الرأي، بينما عدَّل شيا (Shea) في هذا الرأي استجابةً للمشاكل التي وُ...
	المنادون بهذا الرأي: قَبِل معظم العلماء الإنجيليين الذين كتبوا في الخمس وسبعين سنة الأولى من القرن العشرين هذه النظرية. وقد كان وايتكومب (Whitcomb) هو مَن قدَّم الصيغة الكلاسيكية لهذا الرأي، بينما عدَّل شيا (Shea) في هذا الرأي استجابةً للمشاكل التي وُ...
	الأساس الفكري: ظهرت هذه النظرية بعد اكتشاف نصوصٍ مكتوبةٍ بالخط الإسفيني اعتُبِرت تأكيداً لصيغة قصّة كورش التي قدَّمها المؤرِّخ هيرودوتس. ففي بحث العلماء الإنجيليّين عن شخصية في هذه الصيغة للقصّة يمكن أن يكون داريوس المادي، رأى كثيرون منهم أن داريوس هذ...
	الأساس الفكري: ظهرت هذه النظرية بعد اكتشاف نصوصٍ مكتوبةٍ بالخط الإسفيني اعتُبِرت تأكيداً لصيغة قصّة كورش التي قدَّمها المؤرِّخ هيرودوتس. ففي بحث العلماء الإنجيليّين عن شخصية في هذه الصيغة للقصّة يمكن أن يكون داريوس المادي، رأى كثيرون منهم أن داريوس هذ...
	الأساس الفكري: ظهرت هذه النظرية بعد اكتشاف نصوصٍ مكتوبةٍ بالخط الإسفيني اعتُبِرت تأكيداً لصيغة قصّة كورش التي قدَّمها المؤرِّخ هيرودوتس. ففي بحث العلماء الإنجيليّين عن شخصية في هذه الصيغة للقصّة يمكن أن يكون داريوس المادي، رأى كثيرون منهم أن داريوس هذ...
	نظرية وايتكومب ومشكلتها: رأى وايتكومب أن غوبارو ليس أوغبارو، لأن وثيقة "أخبار نبونيدس" تقول إن أوغبارو مات بعد ثلاثة أسابيع من سقوط بابل. وأما بشأن غوبارو، فإن نصوصَ اتّفاقيات وعقود بابلية تعود إلى الفترة الممتدة من السنة الرابعة لكورش وحتى السنة الخا...
	نظرية وايتكومب ومشكلتها: رأى وايتكومب أن غوبارو ليس أوغبارو، لأن وثيقة "أخبار نبونيدس" تقول إن أوغبارو مات بعد ثلاثة أسابيع من سقوط بابل. وأما بشأن غوبارو، فإن نصوصَ اتّفاقيات وعقود بابلية تعود إلى الفترة الممتدة من السنة الرابعة لكورش وحتى السنة الخا...
	نظرية شيا ومشكلتها: يرى شيا أن الشخص الذي يُدعى أوغبارو في وثيقة "أخبار نبونيدس" هو الشخص نفسه الذي يُدعى لاحقاً "غوبارو" في الوثيقة نفسها، ويرى شيا أن داريوس المادي هو هذا الشخص. ولكنّ المعلومات التي نستقيها من "أخبار نبونيدس" تقود إلى الاستنتاج بأن ...
	نظرية شيا ومشكلتها: يرى شيا أن الشخص الذي يُدعى أوغبارو في وثيقة "أخبار نبونيدس" هو الشخص نفسه الذي يُدعى لاحقاً "غوبارو" في الوثيقة نفسها، ويرى شيا أن داريوس المادي هو هذا الشخص. ولكنّ المعلومات التي نستقيها من "أخبار نبونيدس" تقود إلى الاستنتاج بأن ...
	الاعتراض العام #1: ليس من دليل على أن غوبارو كان يُدعى "داريوس".
	الاعتراض العام #2: ليس من دليل على أن أبا غوبارو كان يُدعى "أحشويروش" (وهو اسم ملكي).
	الاعتراض العام #3: الرجل الذي يدعوه زينوفون "غوبرياس" يقابل بوضوح الرجل الذي يُدعى "غوبارو" و"أوغبارو" في وثيقة "أخبار نبونيدس"، ويقول زينوفون إن هذا الرجل كان أشورياً، أي أنّه كان في أصوله من منطقة بابل. وليس ممكناً أن نؤكِّد أنّ غوبارو كان مادياً من...
	الاعتراض العام #4: ليس من مصدر غير كتابي يصف غوبارو بـ"الملك". ومع أن دانيال 6: 1-7 يستخدم كلمتين آراميتَين في الإشارة إلى الحكّام (פחה وאחשדרפן) مرّات عديدة، فإنّ هاتين الكلمتين لم تُستخدَما في وصف داريوس المادي. فسفر دانيال يعطي لقب "الملك" لداريوس ...
	الاعتراض العام #5: في دانيال 6: 7-9 يُصدِر داريوس المادي مرسوماً يمنع أيّ إنسانٍ من رفع صلاة إلى أي إلهٍ أو إنسان، بحيث كلّ مَن لديه طلبة عليه أن يقدِّمها له هو. لا يمكن لمثل هذا المرسوم أن يصدُر إلا عن الحاكم الأسمى في المملكة، وليس عن حاكم لمنطقة. و...
	ثالثاً، داريوس المادي باعتباره كورش
	بيان الرأي: يرى هذا الرأي أن داريوس المادي هو كورش، الملك الفارسي.
	المنادون بهذا الرأي: كانت هذه النظرية مقبولة عند العلماء الإنجيليين الذين كتبوا في الجزء الأخير من القرن العشرين، بدءاً بوايزمان (Wiseman) عام 1965.
	المنادون بهذا الرأي: كانت هذه النظرية مقبولة عند العلماء الإنجيليين الذين كتبوا في الجزء الأخير من القرن العشرين، بدءاً بوايزمان (Wiseman) عام 1965.
	الأساس الفكري: لدى هذا الرأي إمكانية قبول الراوية المُتّفق عليها لقصّة كورش مع التأكيد على تاريخية داريوس المادي. يمتاز هذا الرأي بإمكانية المطابقة بين داريوس وشخصٍ يحمل لقب "ملك" لا منازع له بعد سقوط بابل. بحسب هذه النظرية، ينبغي ترجمة دانيال 6: 28 إ...
	الأساس الفكري: لدى هذا الرأي إمكانية قبول الراوية المُتّفق عليها لقصّة كورش مع التأكيد على تاريخية داريوس المادي. يمتاز هذا الرأي بإمكانية المطابقة بين داريوس وشخصٍ يحمل لقب "ملك" لا منازع له بعد سقوط بابل. بحسب هذه النظرية، ينبغي ترجمة دانيال 6: 28 إ...
	الاعتراض #1: يميِّز سفر دانيال دائماً ما بين "كورس الفارسي" و"داريوس المادي". ليس من شرح جيّد لاستخدام هذين الاسمين والوصفين في سفر دانيال إن كانا يشيران إلى الشخص نفسه.
	الاعتراض #2: في النقوش الخاصّة بكورش، يعرِّف كورش بنفسه بالفارسيّ لا بالماديّ.
	الاعتراض #3: ليس من دليل خارج الكتاب المُقدَّس على أن كورش كان يُدعى "داريوس" أو أن أباه (قمبيز الأول) كان يُدعى "أحشويروش".
	الاعتراض #4: تصرِّح كتابات هيرودوتس وزينوفون و"أسطوانة نبونيدس" (cylinder of Nabonidus) بأن كورش كان أقل من اثنتين وستين سنة حين استولى على بابل، وهو ما لا يتناسب مع الوصف المُقدَّم لداريوس المادي في دانيال 5: 31.
	الاعتراض #5: هذا الرأي يقبل الرواية التاريخية المألوفة والمُتّفق عليها بشأن كورش من دون أيّ تشكيك، أي أنّه يتبع كتب رواية هيرودوتس التاريخيّة والمصادر التي يبدو أنّها تتفق مع هيرودوتس. لا يضع هذا الرأي في حسبانه أنّه يمكن للمصادر غير الكتابية الأخرى ا...
	رابعاً، داريوس المادي باعتباره شخصية تاريخية، دون إمكانية تحديد هويته بصورة مؤكَّدة
	بيان الرأي: يؤكِّد هذا الرأي على أن داريوس المادي كان شخصاً له وجود تاريخي حقيقي، ولكن النظر إلى المصادر غير الكتابية لا يساعد في تحديد هويته.
	بيان الرأي: يؤكِّد هذا الرأي على أن داريوس المادي كان شخصاً له وجود تاريخي حقيقي، ولكن النظر إلى المصادر غير الكتابية لا يساعد في تحديد هويته.
	المنادون بهذا الرأي: كان هذا رأي إ. ب. بوسي (E. B. Pusey) في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر. وفي الجزء الأخير من القرن العشرين، صار معظم المُفسِّرين الإنجيليّين يعتنقون هذا الرأي.
	المنادون بهذا الرأي: كان هذا رأي إ. ب. بوسي (E. B. Pusey) في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر. وفي الجزء الأخير من القرن العشرين، صار معظم المُفسِّرين الإنجيليّين يعتنقون هذا الرأي.
	الأساس الفكري: يدرِك أصحاب هذا الرأي المشكلات المحيطة بالقول إن داريوس المادي هو غوبارو/ أوغبارو، وكذلك المحيطة بالقول إنّه كورش، ومع هذا فهم يؤمنون بوحي وسلطان سفر دانيال. المُفسِّرون الذين لم يمكنهم تحديد النظرية التي يمكن أن تكون صحيحة، ومع هذا كان...
	الأساس الفكري: يدرِك أصحاب هذا الرأي المشكلات المحيطة بالقول إن داريوس المادي هو غوبارو/ أوغبارو، وكذلك المحيطة بالقول إنّه كورش، ومع هذا فهم يؤمنون بوحي وسلطان سفر دانيال. المُفسِّرون الذين لم يمكنهم تحديد النظرية التي يمكن أن تكون صحيحة، ومع هذا كان...
	اعتراض: قد يكون هذا الرأي مشروعاً في بعض الحالات، ولكنّه في حالات أخرى يُظهِر موقف اللامبالاة في ما يتعلَّق بالصعوبات التاريخية المزعومة في الكتاب المُقدَّس.
	خامساً، داريوس المادي باعتباره قمبيز الثاني
	بيان الرأي: يرى هذا الرأي أن داريوس المادي هو قمبيز الثاني، ابن كورش وخليفته على العرش.
	المنادي بهذا الرأي: هناك عالِمٌ واحدٌ فقط اقترح هذه النظرية، وهو تشارلز باوتفلاور (Boutflower).
	الأساسي الفكري: ثمّة نصوص كُتِبت بالخط الإسفيني تصف قمبيز الثاني باعتباره مشاركاً لكورش في الحُكْم خلال السنة الأولى بعد سقوط بابل. وحيث أنّ قمبيز أُعطي لقب "ملك"، فإنّه يمكن أن يكون الملك داريوس الذي أخذ مُلك المملكة البابلية الجديدة بعد سقوط مدينة ب...
	الأساسي الفكري: ثمّة نصوص كُتِبت بالخط الإسفيني تصف قمبيز الثاني باعتباره مشاركاً لكورش في الحُكْم خلال السنة الأولى بعد سقوط بابل. وحيث أنّ قمبيز أُعطي لقب "ملك"، فإنّه يمكن أن يكون الملك داريوس الذي أخذ مُلك المملكة البابلية الجديدة بعد سقوط مدينة ب...
	الاعتراض #1: لا توافُق بين الاسمين. فليس من دليلٍ على أن قمبيز كان يُدعى "داريوس" أو أنّ أباه كورش كان يُدعى "أحشويروش".
	الاعتراض #2: مع أن أمّ كورش كان مادية، فإن قمبيز وأباه كانا يُدعيان دائماً في المصادر غير الكتابية فارسيين، وليس ماديين.
	الاعتراض #3: لم يكن ممكناً أن يُصدِر قمبيز المرسومَين المذكورَين في دانيال 6: 7-9 ودانيال 6: 25-27 بينما كان أبوه الحاكمَ الأعلى.
	الاعتراض #4: كان قمبيز أقل من اثنتين وستين سنة من عمره حين سقطت بابل، وهو ما لا يتوافق مع وصف داريوس المادي في دانيال 5: 31. يقترح باوتفلاور أن النص الآرامي الأصلي لهذه الآية قد تعرَّض لبعض التغيير، ولكن ليس من أدلّةٍ من المخطوطات المتوفّرة تدعم هذا ا...
	سادساً، داريوس المادي باعتباره أستياغيس
	بيان الرأي: يرى هذا الرأي أن داريوس المادي هو أستياغيس (أو أستياغ)، جدّ كورش لأمّه.
	المنادون بهذا الرأي: علماء قليلون فقط اقترحوا هذا الرأي، منهم جون لايتفوت (John Lightfoot)، وويستكوت (Westcott)، وألفرينك (Alfrink). كما أنّه يظهر في الآية الأولى لقصة "بال والتنين" الأبوكريفية.
	المنادون بهذا الرأي: علماء قليلون فقط اقترحوا هذا الرأي، منهم جون لايتفوت (John Lightfoot)، وويستكوت (Westcott)، وألفرينك (Alfrink). كما أنّه يظهر في الآية الأولى لقصة "بال والتنين" الأبوكريفية.
	الأساس الفكري: يقول هيرودوتس إنّ أستياغيس كان آخر ملكٍ مدياني وأنّه لم يكن له أبناء. إنّ قَبِل أحدٌ هذا القول، فإنّه يكون طبيعياً أن يحاول تحديد هوية داريوس المادي بأستياغيس. يقول هيرودوتس إنّ كورش خلع أستياغيس، ولكنّه لم يقتله. ويمكن افتراض أن كورش أ...
	الأساس الفكري: يقول هيرودوتس إنّ أستياغيس كان آخر ملكٍ مدياني وأنّه لم يكن له أبناء. إنّ قَبِل أحدٌ هذا القول، فإنّه يكون طبيعياً أن يحاول تحديد هوية داريوس المادي بأستياغيس. يقول هيرودوتس إنّ كورش خلع أستياغيس، ولكنّه لم يقتله. ويمكن افتراض أن كورش أ...
	الاعتراض#1: يناقض هذا الرأي ما قاله زينوفون، الذي يؤكِّد أنّ أستياغيس مات قبل أن بدأ كورش حملاته العسكرية وفتوحاته. كما يؤكِّد زينوفون على أن أستياغيس خلفه ابنه كاياجسِريز (أو سياخريس - Cyaxares)، الذي تشارك مع كورش في الحكم. المصادر التي تدعم رأي زين...
	الاعتراض #2: افتراضات هذا الرأي تخمينية تماماً، حيث ليس من مصدر قديم يقول شيئاً عن إعادة أستياغيس إلى عرشه.
	سابعاً، داريوس المادي باعتباره كاياجسِريز الثاني
	بيان الرأي: يرى هذا الرأي أن داريوس الثاني هو كاياجسِريز الثاني (أو سياخريس الثاني - Cyaxares II)، ابن أستياغيس وخليفته بحسب المؤرِّخ اليوناني زينوفون.
	بيان الرأي: يرى هذا الرأي أن داريوس الثاني هو كاياجسِريز الثاني (أو سياخريس الثاني - Cyaxares II)، ابن أستياغيس وخليفته بحسب المؤرِّخ اليوناني زينوفون.
	المنادون بهذا الرأي: هذا هو رأي معظم العلماء اليهود والمسيحيّين من يوسيفوس وجيروم وحتى كيل (Keil) في سبعينيات القرن التاسع عشر، ولكنّه تُرِك بعد اكتشاف نصوص إسفينية بدت أنّها تدعم رواية هيرودوتس حول ارتقاء كورش للعرش، والتي لا تسمح بوجود كاياجسِريز ال...
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