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 .1مقدمه
روای را تغییر از وضعی متعادل به وضعی نامتعوادل و در نهایو رسویدن بوه وضوعی
متعادل ثانویه تعریف میکنند .قصص قرآنی نیز از ی

حالو تعوادل آغواز موی شوود؛ سوپس

عاملی ای حال تعادل را برهم میزند و سرانجام حال تعوادل ثانویوه ،اموا متفواوت بوا تعوادل
اولیه ،ایجاد می شود.
پژوهش حاضر با بهرهگیری از منوابع و آثوار موجوود در راسوتای بررسوی اسولوب روایوی
قصص قرآن ،بر آن اس تا الگو و ساختار روایی آنها را با نگاهی به قصص سوورۀ کهوف ،بوه
ش

تطبیقی مورد بررسی و تحلی قرار دهد .البته کشف الگویی واحد و جهانشمول با توجوه

به مستق بودن سورهها و قصص قرآن به عنوان ی

طرح واحدشدنی نیس ؛ زیورا هور یو

از

سورههای قرآن از الگوی مستق و مختص به خود بهره مویجوینود و الگوویی واحود در طورح
قصص قرآن وجود ندارد؛ اما میتووان اشوتراکاتی را کوه در سواختار قصوص قورآن وجوود دارد،
الگویی کلی در نظر گرف  .ای اشتراکات با استفاده از عناصر روای شناسی که علم تجزیوه و
تحلی متون رواییس  ،قاب بررسی و تحلی اس ؛ از ای رو پژوهش حاضر استفاده از عناصر
و سطوح روای شناسی را برای بررسی متون روایی و قصص قرآن کارآمد و اسوتفاده از آنهوا را
در فرایند تجزیه و تحلی مفید میداند .افزون بر ای  ،بررسوی و واکواوی اسولوب قصوهپوردازی
قرآن و گونگی یدمان رویدادها و حوادث در ای قصص میتواند مخاطبی را در رسیدن بوه
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مضمون و اهدا

پنهان در ژر ساخ ای کتاب آسمانی ،یاری کند.

 .2پیشینۀ تحقیق
طی سالهای اخیر در ایران ،منتقدان به روای و روای شناسی توجه بیشتری داشوتهانود و
کتابها و مقاالتی را ترجمه و تألیف کردهاند.شوهبا( )4732کتواب نظریرههرای روایرت واالس
مارتی را ترجمه کرده اس  .حری( )4737کتاب درآمردی نقادانرهررزبران شرناختى برر روایرت
نوشتۀ مای

توالن و در سال( )4733روایت داستانى :بوطیقای معاصر ازشلومی ریمونوکنوان

را ترجمه کرده اس  .اثر دیگر از یاکوب لوته( )4733مقدمهای برر روایرت در ادبیرات و سرینما
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اس و فتاح محمدی گزیده مقاالت روایت مارتی م ووئیالن را ترجموه کردهاسو  .در زمینوۀ
معرفی روای شناسی ،فتا الله بینیاز( )4733کتاب درآمدی بر داستان نویسى و روایتشناسى
را تألیف کرده اس  .دربارۀ کاربرد روای شناسوی در ادب پارسوی هوم الهوام حودادی()4731
درآمدی بر دستور زبان روایت با گررری برر ادبیرات داسرتانى یارسرى را نوشوته اسو  .از میوان
مقاالت هم به ای آثار مویتووان اشواره کورد :ابوالفضو حوری( )4733در «احسرن القصر
رویکرد روایت شناختى به قص

:

قرآنى» ،قصص قرآنوی را از دیودگاه روایو شوناختی تحلیو

کرده اسو  .قودرت قاسومیپوور( )4733در «زمران و روایرت» بوه رابطوهی زبوان و روایو و
گونگی تبلور زمان در روای میپردازد و الهام حدادی ( )4733در«رویکرد روایت شرناختى
به داستان دو دنیای گلى ترقى» ای داستان را از دیدگاه روای شناختی واکاوی میکند.
ای مقاله به روش توصیفیوتحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانوهای و اینترنتوی تودوی
شوده اسو  .جامعوه تحقیووق نیوز قصووص قورآنکوریم اسو  .البتوه روی وورد اصولی بووه قصووص
سورۀکهف و الگوی روای آن بوده و با توجه به مبانی نظری اسالمی و نظریۀ روای شناسوی و
عناصری که با آن روای داستان تجزیه می شود ،قصص ای سوره ،بوه شو

تطبیقوی بررسوی

خواهندشد.

 .3مبانی نظری تحقیق
کتابهای لغ ای واژه را به معنای قصه ،داستانسرایی ،شرح داستان و ح ایو گرفتوهانود و
آن را از ریشووه « »Narrateبووه معنووای نقوو کردن ،بووازگوکردن و روایوو کردن دانسووتهاند.
« »Narratorبه معنای راوی قصهگو ،گوینده ماجراس ( .ن

 :یوسفزاده ،4712 ،ص)43

روای قدمتی به اندازۀ خود بشر دارد و به قول تودور  ،روای خود مبودأ زموان اسو ؛
ر
اما «نظریة روای »( )Theory of narrativeعلم نسبتا جوانی اس که از عمر آن ،بیشتر از ند
دهه نمیگذرد .مای

توالن روای را «توالی ملموسی از حوادث که به صوورت غیورعوادی و

غیرتصادفی در کنار هم قرار گوورفتهاند»(واالس ،4733 ،ص )13معرفوی مویکنود .تووالن نیوز
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ی ی از شرایب عمدۀ ای توالی را ارتباط حوادث با ی دیگر میداند .در نظر توودورو «تغییور
از وضوعیتی بووه وضووعی دیگوور»(تئوودورو  ،4734 ،ص )43ی ووی از اصوولیتری ویژگیهووای
روای اس  .از سویی دیگر روای به «بازگویی یك یا وند رویداد واقوعی یوا خوویالی توووسب
یك یا وند راوی بوه یك یوا نود روایو نیوش»(م ووئیالن ،4733 ،ص )147نیوز تعبیور شوده
اس  .در ای تعاریف ،تأکید اصلی بر واژۀ رویداد اس ؛ زیرا توا رویودادی بوه وقووع نپیونودد،
روایتی ش
تودورو

نخواهد گرف ؛ خواه ای رویداد واقعی و خواه خیالی باشد.
(Todorov

 )Tzvetanروای را گذر از وضعی متعادل یعنی موقعیتی که هموۀ

اجزا و عناصر آن در تعادل هستند ،بوه وضوعیتی دیگور میدانود و معتقود اسو کوه «هرروایو
دارای دونووع حوادثه فورعی اسو  .حووادثی کوه وضوعیتی را توصویف میکننود و آنهوایی کوه
بویانکنندۀ گوذر از وضعیتی به وضعی دیگری هستند .حوادث نوع اول در مقایسه با نووع دوم
ایستا هستند( ».تودورو  ،4734 ،ص )34بنابرای هر روای مسیر مشخصی را دنبال میکنود و
ر
همیشه از جایی شروع می شود (مثال ی وی بوود ی وی نبوود) ،سوپس راوی(نویسونده،کارگردان
و )...بسته به مدیوم اثر خود (داستان ،نمایش ،فیلم ،رمان و )...سلسلهای از حووادث را پشو
سر هم قرار میدهد و به صالحدید خویش ،دس به گزینش آنها میزند تا بتواند بوا جابوهجوا
کردن رویدادها ،ترکیبهایی تازه بسازد و یا در خب زموانی وقوایع دسو ببورد .او بوا ایو کوار
( یدمان رویدادها و حذ
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و اضافه کردن آنها) به «طرح»( ) Discourseمد نظر خوود دسو

پیدا میکند .در واقع میتوان گف که «روای شناسی تنها به ای موضوع میپردازد که گونوه
حووادث ،کووه یو

داسووتان خوواص را میسووازند ،روایو میشوووند( ».رایووان و آلفو ،4733 ،

ص )411توالن( )Tolanمبحث توالی رخدادها را در روای مطورح مویکنود و «تووالی از پویش
انگاشته شدۀ رخدادهایی که به طوور غیور تصوادفی بوه هوم اتصوال یافتوهانود» (تووالن،4737 ،
ص )43را مهمتری ویژگی متون روایی عنوان میکند؛ اما از منظر توالن مقصود از غیر تصادفی
بودن رویدادها و حوادث ای اس که «ارتباط میان حوادث باید مشخص و بوا انگیوزه باشود».
(اخوت ،4734 ،ص )44از آنجا که ای کنشها ،اعمال و کردار شخصوی هوا یوا کونشگوران
هستند که موقعی ها را به وجود میآورند ،الزم اس تا کردار و رفتار «کاراکتر ،شخصوی یوا
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کنشگر» با هد

و انگیزۀ مشخصی ،نمود پیدا کند و انگیزهها و اهدا

کنشگوران ،منطوق

توالی رخدادها را رقم بزند .کنشگر بر اساس اهدا و انگیزههای خود دس به عم میزنود
ر
و در راستای خواستۀ خود ،آ گاهانه اعمالش را گزینش میکند و مسلما برای رسیدن به هدفش
باید در تسلسلی از رویداهای به هم وابسته ،مسیر رسیدن به هد

خویش را همووار کنود .ایو

توالی رویدادها« ،طرحروایی» را بوه وجوود مویآورد و بور اسواس آن مویتووان ،داسوتانی را کوه
کنشگر درمحیب آن زیس میکند ،استنباط کرد« .منظور از داستان توالی رویدادهاس کوه
ژن ( )Jerar Jenetآن را «محتوایروایی» میداند( ».وبسوتر ،4732 ،ص )33مقصوود ژنو از
محتوایروایی ای اس که ما در برخورد اولیه با مت (خواه مت نوشتاری باشد و یا دیوداری) بوا
سطوح مت که همان کلمات و یا تصاویر هستند ،مواجهیم؛ ای اولی سطا روای اس کوه از
طریق آن میتوانیم به «طرح» حاکم بر اثر ،که همان توالی رویدادهایی اس که به ترتیب و بوه
خواس راوی در مت

یدمان شده اسو  ،پوی ببوریم .از طریوق کشوف طورح حواکم بور اثور

میتوانیم «داستان»( )Histoireآن را استنباط کنیم که تموامی رخودادهوای گفتوه شوده و گفتوه
نشده توسب راوی مت را در بر میگیرد .سپس از طریق داستان که سومی سوطا روایوی را بوه
خود اختصاص داده اس  ،میتوان به الیۀ یا ژر سواخ

هوارم موت کوه «معوانی» را در بور

میگیرند ،راه پیدا کرد .با کشف معانی ،محتوایی که راوی قصد انتقالش را به مخاطبی اثورش
داشته اس هویدا می شود.

همانطور که پیشتر گفته شد ،روای شناسی علم تجزیه و تحلی متون روایوی بوه شومار
میرود؛ بنابرای ی ی از مهمتری مباحث در روای شناسی ،تجزیۀ موت بوه عناصور سوازندۀ آن
اس  .در ای راستا ،باید به ارزیابی سطوح مختلف مت پرداخ  .برای محقق شودن ایو مهوم
ابتدا باید از اولی الیه که همان مت ملموس در اختیار خواننوده اسو  ،شوروع کورد و از طریوق
کشف مناسبات آن ،بوه ژر سواخ اثور و الیوههوای زیوری موت راه پیودا کورد .یوسوفزاده
درکتاب «سطوح روای در قصههای قرآن» ،از پنج سطا نوام مویبورد کوه در تجزیوه و تحلیو
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متون روایی بسیار کارآمود اسو  .ایو سوطوح عبارتنود از .4« :سوب

؛  .2طورح؛  .7داسوتان؛

.1معانی؛  .1مبانی( ».یوسفزاده ،4712 ،ص)11
 .2 .3سبک

آنچه بهطور مستقیم با آن روبهرو هستیم ،واژههایی اسو کوه بوه سوب
خود ،روای را به پیش میبرند .در هنگام مواجه با ی

( )Styleخواص

اثور روایوی خوواه موت م تووب باشود،

خواه فیلم یا تئاتر ،اولی برخورد مخاطب با اثر ،همان مت م توب یا فیلم یا اجرای تئواتر اسو .
مخاطب در مواجه با مت م توب با واژهها سر و کار دارد و باید از سازوکار کلماتی که موت را
ساختهاند ،داستان اثر را استنباط کند .حال هور موت م تووب ،بسوته بوه شویوۀ مؤلوف آن ،نووع
خاصی از پرداخ را مدنظر قرار میدهد .ی

مت به جزئیات بسیاری میپردازد .متنوی دیگور

گزیدهگو اس و کشف بعضی از جزئیات را بور عهودۀ مخاطوب مویگوذارد و نودی روش
ر
دیگر .ای تفاوت درشیوۀ پرداخ  ،مستقیما به سب خاص هر نویسنده برمویگوردد« .سوب
در داستان شام طرز تنظیم و ترتیب عقاید ،اف ار و طرز انتخواب کلموات ،تشو ی جموالت،
بهتصویرکشیدن خیال در قالب زبان تشبیه ،اسوتعاره ،مجواز مرسو  ،کنایوه ،توجوه بوه سواختار و
باف کالم ،رعای لح و آهنگ مناسب اس ( ».پروینی ،4731 ،ص)237
گونگی کاربرد هرکدام از ای عناصور در کوار نویسوندگان مختلوف ،متفواوت اسو و
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همی  ،موجب پدید آمدن سب

های متفاوت می شود .سب

یا بیان در اصطالح «به مجموعۀ

مواد ،مصالا ،وسای و تمهیداتی گفته می شود کوه هنرمنود در آفورینش هنوری خوود بوه کوار
میبرد؛ هم در ریخ و هم درونمایه( ».ناظرزادۀ کرمانی ،4737 ،ص)231
«سب » اولی سطا از سطوح روایی اس که مخاطب به صورت مسوتقیم بوا آن مواجوه
می شود و ای «سب » اس که مسیر را برای رسیدن به سطا دوم اثرکه همان «طرح» اسو ،
هموار میکند .بنابرای در ی

حرکو حلزونوی موا از طریوق سوب

طرح ،داستان را استنباط میکنیم .بنابرای  ،ما فقب به سب

« ،طورح» را و از طریوق

اثر دسترسی داریم؛ راکه سوب

،

تنها عنصر محسوس اثر اس ( .یوسوفزاده ،4712 ،ص )11همچنوی یوسوفزاده از ایجواز،

بررسی تطبیقی سطوح روایت و عناصر آن در قصص سورة کهف

دق و ظراف در بهکارگیری الفاظ و هماهنگی محتوا و موسیقی کلمات به عنووان سوه جنبوۀ
سب ی قرآن یاد میکند.
 .3 .3پیرنگ یا طرح

اگر واژۀ «پیرنگ»( )Plotرا به عناصر سازندهاش تجزیه کنیم ،میبینیم که پیرنوگ از دو
واژۀ «پی و رنگ» تش ی شده اس « .پی» به معنای بنیاد وشالوده اس و «رنگ» بوه معنوی
طرح( )Discourseو نوقش؛ بنابرای میتوان گف که پیرنگ وابستگی موجوود میوان حووادث
داستان را به طور عقالنی تنظیم میکند؛ از ایو رو میتوانود راهنموای مهموی بوورای نووویسنده
باشد و نظم و ترتیبی برای خوواننده .پیرنوگ فقب ترتیب و توالی وقایع نیسو ؛ بل وه مجموعوه
سازمانیافته وقایع نیز به شمار میرود .ای مجموعه وقایع و حوادث با رابطه علوی و معلوولی بوه
هم پیونده خورده و با الگو و نقشهای مورتب شده اس ( .میرصادقی ،4731 ،ص )31در بیشتر
تعاریفی که از پیرنگ ارائوه شود ،تأکیود بور گوونگی تنظویم «وقوایع ،حووادث ،رخودادها یوا
رویدادها» اس « .واقعه یا رخداد یوا رویوداد»( )Eventآن یوزی اسو کوه اتفواق میافتود و
ر
میتوان آن را در یك «فع یا کنش»( )Actخالصه کرد .وقتی عملوی اتفواق میافتود ،معمووال
وضعی اولیۀ تغییر میکند؛ بنابرای میتوان گف  ،رخداد تغییر از یك حالو بوه حالو دیگور
اس ( .ریمونوکنان )73 ،4733 ،به سخ دیگور ،واقعوه یوا رخوداد حادثوهای اسو در درون
هر روایتی به نق مجموعهای از رخدادها و کنشها میپردازد .نظوم و ترتیوب ارائوه ایو
رخدادها و کنشها بر عهدۀ پیرنگ یا طرح اثر اس  .به سخ دیگر پیوند حادثهها بوا ی ودیگر
درقالب یك باف معنیدار ،پیرنگ یا طرح نامیده میشوند .پیرنوگ داسوتان ،ترکیبوي از رشوته
حوادث یوا رویودادهایی اسو کوه داسوتان را تشو ی میدهنود( .پوری  ،4733 ،ص )21یوك
پیرنگ خوب باید دارای «وحدت هنری» باشد و تموامی اجوزای سوازندۀ آن مورتبب بوا کلیو
داستان باشد و نقشی در القای مفهوم و هد

کلی داستان داشته باشند.
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 .4 .3تفاوت طرح و داستان

اولی بار بوریس توماشفس

ی(Tomashevsky

 )Borisمیان مت عرضه شده به مخاطب و

مووواده خوووام داسوووتانی ،تفووواوت قائووو شووود .او اولوووی را «سووویوژه»( )Sjuzetو دوموووی را
«فابیوال»( )Fabulaنام نهادند .فابیوال :توالی رخدادهاس به ترتیوب گواه شوماری؛ و سویوژه:
توالی رخدادهاس به ترتیبی که در مت ارائه می شود( .یوسفزاده ،4712 ،ص14وو .)11بوی
«سیوژه یا پیرنگ یا طرح یا پالت» و «داستانتاریخی یا فابیوال» ،فاصلههای زمانی وجوود دارد
که «مخاطب یا روای شنو یا خواننده» باید ای گسس های زمانی را با توجوه بوه «طورح» اثور
پرکنوود و ح ووادث روای و شووده و ح ووادث روای و نشووده را بووه هووم ربووب دهوود .بووه عبووارت
دیگر«خواننوده یوا روایو شونو» از«طورحموت » بوه سووی «داستان(هیسوتوری)» مویرود و بوه
استنباطی از «داستانتاریخی(فابیوال)» دس پیدا میکند .در ی

گزارۀ کلی مویتووان گفو

که «داستانتاریخی» آن یزی اس کوه اتفواق افتواده اسو و راوی از طریوق «طورح» خوود
میخواهد ما را از آن اتفاق ،آ گواه کنود؛ اموا «نویسونده یوا روای» در راسوتای شو

دادن بوه

«طرح» اثر خود و با توجه به ظرفی های رسانۀ مورد نظرش ،بخشهایی از واقعه یا رویدادهوای
تاریخی را حذ

میکند ،بخشهایی را نسب به زمان رویداد اتفاق افتاده فشرده میکنود و یوا

بخشهایی را نسب به زمان رویداد اتفواق افتواده بسوب مویدهود .در ایو فراینود مخاطوب در
مواجهه با اثر ،از طریق «طرحراوی» ،به استنباطی از «داستان» اثر میرسد و میتوانود در ذهو
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خود «داستانتاریخی» را تجسم کند (.تم  ،4711،ص)41
البته تغییرات در مت روایی بیش از کند و تند شدن زمانروایی اس  .میتوان ترتیب ارائوۀ
رویدادها در «طرحمت » را نسب به ترتیب ارائۀ گاه شمارانۀ رویودادها در «داسوتانتواریخی»،
تغییر داد و توالی رویدادها را در «طرح» اثر از آخر به اول ید ،بی آن وه زمانبنودی رخودادها
برهم بخورد؛ یعنی میتوان در «طرح» ارائه شده ،ترتیوب رویودادها را بوههم ریخو ؛ همچنوی
میتوان بدون تغییر در داستان ،زاویهدید را از اول شوخص بوه سومشوخص بودل کورد .بنوابرای
«طرحروایی» بیاندازه انعطا پذیر اس  .میتوان آن را گستراند یا فشرد؛ بوه عقوب بورد یوا بوه
جلو.
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 .5 .3معانی و مبانی

مت روایی رخدادهایی را بازنمایی میکند؛ ولوی ایو رخودادها بوه گونوهای سوامان داده
میشوند که معنایی را بوه مخاطوب منتقو کننود .ایو معنوا را «درونمایوه»( )Themیوا «توم»
میگویند .درونمایه ف ور اصولی و مسولب بور هور اثور اسو کوه اعموال ،رفتوار و کونشهوای
کوونشگووران و بووه تبووع آن رویوودادها ،بوور مبنووای آن یوودمان موویشوووند .بنووابرای درونمایووه،
مضمونهای جاسازی شده در ژر ساخ اثر اس که از زبوان نویسونده یوا مؤلوف اثور گفتوه
نمی شود بل ه با خواندن تدریجی داستان و از طریق اعمال و کنشهای کونشگوران ،میتووان
بدان پی برد .داستان مم

اس ی

درونمایه اصولی و نود درونمایوه فرعوی داشوته باشود.

(یوسفزاده ،4712 ،ص)11
مبانی ،پیشفرضهای مؤلف برای بنانهادن جهان داسوتانی اسو  .مؤلوف بورای سواخ
جهان داستانی خود باید به پرسوشهای کلوی در بواب هسوتی و بایودها و نبایودها پاسوخ دهود.
براساس همی پرسش و پاسخهاس که جهان اثر ش

میگیرد .مبانی مؤلوف اثور را مبواحثی

همچون معرف شناسی ،هستیشناسی و مباحث ایدئولوژی ی تش ی مویدهنود( .یوسوفزاده،
 ،4712ص)11

 .4تطبیق و تحلیل سطوحروایت در قصص سورۀ کهف
طریق عناصر اصولی علوم روایو شناسوی قابو تحلیو و مطابقوه هسوتند .در روی ورد روایو
شناختی ،آنچه اهمی زیاد دارد گونگی و شیوۀ پرداخ نوهایی داسوتان در قوالب مت اس
که در قصص قرآنی تجلی یافتوه اسو ( .حوری ،4733 ،ص423وو )423بورای تحلیو «طورح»
تش ی دهندۀ قصص سورۀ کهف ابتدا باید از اولوی الیوه کوه هموان موت ملمووس در اختیوار
خواننده اس  ،شروع کرد و از طریق کشف مناسبات آن ،به ژر سواخ قصوص و الیوههوای
زیری مت راه پیدا کرد .خواننده ابتدا با گ شودن قورآن و خوانودن داسوتانهای آن بوا سوطا
دوم ،یعنی سوطا موت (طرح) روبهرو می شوود؛ سوپس درحوی خووانش سوطا موت  ،بوا شویوۀ
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«روای  ،روایتگری» قصص آشونا می شود( .حری ،4733 ،ص )11بنابرای بورای رسویدن بوه
ای مهم ،قصص سورۀ کهوف را بور مبنوای سوطوحروایو کوه عبارتانود از «سوب

 ،طورح،

داستان ،معانی و مبانی» ،مورد واکاوی و تحلی قرار میدهیم.
 .1 .4سبک در قصص سورۀ کهف

مخاطب در مواجهه با مت م توب ،با واژهها سر و کار دارد و همی واژهها و کلموات و
گونگی سازوکار آنها هستند که «سب » اثر را تش ی میدهند .از ویژگیهای سب ی قرآن
میتوان به کوتاه و بلنودی جموالت ،اسوتفاده از ت ورار ،جموالت معترضوه ،جموالت شورطی،
جمووالت اسووتفهامی ،کوواربرد و عوودم کوواربرد حوور ربووب و م وواردی از ای و دس و اشوواره
کرد(.حری ،4714،ص31و )31از ای رو میتوان جنبههای سب ی قصوص سوورۀ کهوف را بور
اساس شاخصهایی ون «ایجاز ،دق و ظراف در بوهکارگیری الفواظ و همواهنگی محتووا و
موسیقی کلمات» تحلی و بررسی کرد.
 .2 .4ایجاز در قصص سورۀ کهف

در قصص سورۀ کهف مانند دیگر قصص قرآنی ایجاز و گزیدهگویی در سرتاسر«طرح»
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قصص دیده می شود .نمونهای از ای ایجاز در آیات41تا  47قصۀ اصحابکهوف مشواهده موی
ً َ َ
ْ َ ْ ْ ُ َ َْ ْ ََ ُ
َ َ َ
َ َ
َ ْ َ
شودَ « .إذ أ ََى ل َفُ َيِ َإلى لكه َف ُ ُلك َر ََّ ََُ َآك ََُ َم ْ ل ُدسك َر ْح َكِ ََه ِّي ْئ ل ََُ َم ْ أ ْم َرستُ َرش ًتد ؛ ُض َتر َْ ََُ
َ ُ َ
َ
َ َ ْ
َ َ
ْ ُ
َْ ْ
َعلى آذ َس َه ْم َُى لكه َف َس ََي َ َع َد ًد ؛ َُّثم ََ َْث ََُه ْم َل ََ ْْل َم أ ُّأ ل َح ْز ََ ْي َ أ ْح َصى َل َكُ ل َمثتك أ َم ًتد ؛ آنگواه کوه
آن جوانمردان(از بیم دشم ) در غار کوه پنهان شدند و از درگاه خدا مسئل کردنود بوار الهوا،
تو در حق ما به لطف خاص خود رحمتی عطا فرما و بر موا وسویله رشود و هودایتی کامو ّ
مهیوا
ساز؛ و در همان غار بر ( شمها و) گوشهایشان تا ندی سال پرده کشویدیم؛ آنگواه از خوواب
بیدارشووان سوواختیم تووا معلوووم بووداریم کووه کوودام یووك از دو گووروه ،حسوواب موودت درنووگ (و
خوابشان)را بهتر میشمارد(».کهف47 ،و)41
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در همی سه آیه ،خداوند به اختصار و با استفاده از کمتری کلمات و در نهایو ایجواز،
ماجرای اصحابکهف و گونگی خواب طوالنیشان در غار و بیدار شدنشان را شرح میدهد.
 .3 .4دقت و ظرافت در به کارگیری الفاظ در قصص سورۀ کهف

َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ِّ َ
َّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ
َ ََ
«َكرى لشك َإذ لْت كز َر ع ه َف َهتم ذ َ لي َكتي َ َ َإذ غر َتت ك َرضتهم ذ َ لشتكُ َ
ْ ْ ََ َ َ
َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ
ْ َّ َ ُ ْ ْ َ
َ ُْ
َُ لل َه َم ْ َيه َد لل ُه ُه َك ل ُكهُ َد ََ َم ْ ُيض َلل ُلت ْ ك َُ َتد ل ُته ََ َل ًّيتُ ُم ْر َش ًتد ؛ و
َهم َُى ُُك ٍة َمَه ذ َلك َم آي َ
خورشید را ون طلوع میکرد میدیدی که از غارشان به سوی دس راس میگرایود و وون

غروب میکرد از دس

پ آنان بر میگذش و آنان در گستره غار بودند ،ای از آیات الهوی

اس  ،هرکس که خداوند هدایتش کند رهیافتوه اسو و هورکس کوه او بیوراه واگوذارد ،هرگوز
برایش سرور و راهنمایی نمییابی(».کهف)43 ،
در ای آیه خداوند کلمات را در نهایو ظرافو بوه خودم گرفتوه اسو توا عوالوه بور
پیشبرد قصه ،به درونمایۀ سوره نیز تأکیود کنود و ایو اشواره بوه طلووع و غوروب خورشوید از
نشانههای سورۀ کهف اس که در قصۀ ذوالقرنی نیز ت رار شده اس  ،ای کلمات نشانههایی
هستند که در ژر ساخ آیات واجد دالل های معنایی ضمنی هسوتند؛ زیورا مخاطوب را بوه
ر
مبانی قرآنی همچون معاد که کامال همخوان با مودت خوابیودن جوانوان در غوار اسو  ،ارجواع
میدهند.
َ
َّ َ َ َّ ْ ُ
ِّ َ ِ َ َ َ
َ َُ َ َ
ْ
َ َ َ َ
« َََّل ك كل َّ َلشى ٍْء َإسى ُ َُعل ذ َلك غ ًد ؛ َإَّل أ ْن َيش َُء لل ُه ََ ذ ْر َر ََّك َإذ س َآتيت ََ قتل َع َآتى أ ْن
ََ َ
َْ َ
ْ
َيه َد َي َ َر َِّى َوق َرب َم ْ هذ َرش ًد ؛ و تو هرگز دربارۀ یزی مگو که م ایو کوار را فوردا خوواهم
ّ
کرد؛ مگر آن ه بگویی(انشاءالله) اگر خدا بخواهد ،و ون فراموش کنی باز خدا را بوه یواد آر
و به خلق بگو(ای قدر بر سر قصۀ یارانکهف بحث و جدل بر پا م نید که) امید اس خودای
م مرا به حقایقی بهتر و علومی برتر از ای قصه هدای فرماید(».کهف21 ،و)27
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در ای آیات واژهآرایی حرو «ذ»« ،شی »« ،نوون» و «الوف» موجوب آهنگوی شودن
آیات و روانی و سیالی آنها شده اس که ای روانوی آیوات و موسویقی کلموات بوا مضومون
آنها نیز در تناسب اس .
 .5 .4تجزیه و تحلیل «طرح» قصص سورۀ کهف

قصص سورۀ کهف در راستای هد

خاصی تنها ی

بار در «طرح» قرآن کریم روایو

شدهاند و انتظار میرود که ای قصص در ژر ساخ خویش ،مخاطب را بر واقعهای که تنهوا
ی

بار اتفاق خواهد افتاد ،ارجاع دهند؛ زیرا همانگونه که گفته شد ،خداوند از تمام عناصور،

نشانهها ،ام انات بیانی و ظرفی های قصهگویی بهوره مویجویود توا مخاطوب را بوه اهودا

و

مضامینی که در ژر ساخ قصهها جاسازی کرده اس  ،رهنمون سازد.
سووورۀ کهووف حوواوي نوود روای و خوواص در ق ورآن اس و کووه عبارتانوود از :داسووتان
اصحابکهف ،داستان موسي(ع) و خضر و داستان ذوالقرنی  .فوراهم آمودن ایو سوه قصوه در
ی

سورۀ واحد و قراب های معنایی آنهوا بوا ی ودیگر موجوب شوده اسو توا در پوس ظواهر

اپیزودی

آنها ی

وحدت ش لی و معنایی احساس شود .براي بررسی قصوص سوورۀ کهوف

الزم اس تا «طرح» ای سوره را به عناصر سازندهاش ت قسیم کنیم؛ یعنی«طرح» واحد سورۀ
کهف را به «طرح» قصة اصحابکهف« ،طرح» قصۀ ذوالقرنی و «طرح» قصوۀ موسوي(ع) و
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خضر ،تجزیه کرده و هر ی

را جداگانه مورد واکاوی قرار دهیم.

 .6 .4طرح قصۀ اصحابکهف

ر
ترتیب ارائۀ رویدادها در«طرح» قصۀ اصحابکهف از خب سیر نسبتا منظموی برخووردار

اس و زمانپریشی زیادي در آن به شم نمیخورد .ای ترتیب از ای قرار اس :
 .4اعطای منصب :هدای و تأیید از سوي خدا
 .2رویارویی :ایمان و کشم ش با کافران
 .7کنارهگیری :پناه به غار

بررسی تطبیقی سطوح روایت و عناصر آن در قصص سورة کهف

 .1یاری :معجزه زنده ماندن آنها به یاری خداوند
 .1بازگش  :بیداری مجدد آنها
 .3رویارویی :برخورد با مردم

 .3افشا :روش شدن حقیق امر آنها و پنهان شدن دوبارۀ آنها از نظرهاس .
 .7 .4تحلیل رویدادها در«طرح» قصۀ اصحاب کهف

ر
خب سیر زمانی در ای روای نسبتا رعای شده و نمونههای کمی از زمانپریشوی در آن

به شم میخورد .زمانپریشی در ای روای به صورت مجموعهای از پرشهای زمانی به جلوو
دیده می شود .راوی از طریق حذ

و تلخیص که از عناصر سرع روایی هستند ،نسوب بوی

زمان «داستانتاریخی» و «طرح» قصه را تنظیم کرده و تنها رویدادهایی را برگزیده کوه از بیوان
ر
آنها هدفی داشته اس  .بنابرای روای گر صرفا بر نقاط عطف مهم داستان تمرکز کرده و آنهوا
را پش سر هم می یند و از بیان رویدادهای میانی که گاه ند صد سال را پوشش میدهنود،
صر مینماید .ویژگي مهم ای داسوتان در خصووص عنصور زموان ،سوردرگمی کونشگوران
داستان در فهم زمان وقوع رویدادها و عدم آ گواهی از مودت زموان سوپری شوده اسو  .یعنوی
هیچکدام نمیدانند ،زمان واقعوی مودت خوابشوان قودر اسو  .روایو گر در آغواز از گوذر
سالهای ندی از وقایع خبر میدهد و سپس ماجرای بیداری آنان را روایو مویکنود و اولوی
ابهام خود نسب به موضوع زمان پرده برداشته و از گذر نیم یا یك روز خبر میدهند .ای شویوۀ
بیان ،نشانگر سردرگمی شخصی ها و ابهام آنان نسب به عنصر زمان و در عی حال تالششوان
براي تشخیص درس آن اس  .بنابرای گذر زمان در دو محور همعرض دنبوال موی شوود کوه
محور نخس در خالل خب سیر داستان ترسیم شده و روای گر به تعیی آن میپردازد و محوور
دوم از نگاه و زاویهدید شخصی ها ترسیم موی شوود .در اداموه کونشگوران قضواوت در موورد
مدت زمان خوابشان را به خداوند میسپارند و خداوند را تنها کسی که بر عدد دقیوق آن آ گواه
ر
اس معرفی میکنند .سپس خداوند صراحتا میزان زمانی را کوه یواران غوار در خوواب بودنود،
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مشخص میکند و بیان میدارد که آنها  711سال در خواب بودهاند؛ اما ن تۀ بسیار مهمی کوه
در ای جا حضور دارد ،گونگی بیوان و روایو مودت زموان خوواب اصوحابکهوف توسوب
َ ْ ََ َ َ
َ ُ
خداوند اس  .خداوند کریم میفرمایدََ « :ل َمثك َُى ه َف َه ْم ثَلَ َمُُ ٍِ َس ََي َ ََ ْز َد ُدَ َك ْآ ًُْ؛ و در
غارشان سیصد سال ماندند و نه سال هم بر آن افزودند»(کهف.)21 ،
ای ش

روای از میزان درنگ اصحاب کهف در غار ،تأکید زمانی ویژهای اس کوه

بر مدت زمان و طوالنی شدن امری شگر به اذن خداوند صراح دارد .یعنوی اگور خداونود
اراده نماید ،اختفای فرد یا افرادی از نظرها برای مدتی طوالنی ،امری شدنی اس .
ن تۀ دیگر بینامی ای کنشگران اس کوه داللو بور ایو امور دارد کوه اگور خداونود
بخواهد ای امر بورای هور فوردی اتفواق مویافتود .همچنوی مسوئلۀ قابو ذکور ،خوواب دوبوارۀ
اصحابکهف و پنهان شدن آنها از نظرهاس .
 .8 .4معنی و مضمون قصۀ اصحاب کهف

عمر طوالنی به اذن خداوند شدنی اس و خداوند به هرکس که بخواهد ،ای موهبو را
ارزانی میکند.

« .5طرح» قصۀ حضرت موسی(ع) و خضر
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ایو داسووتان از پیچیوودهتری روای هووای قورآن از جه و شخصوی پردازی و نشووانههای
بهکاررفته در آن و روند حرک داستان اس  .ترتیب ارائۀ رویودادها در«طورح» قصوۀ حضورت
موسی(ع) و خضر ،داستان از یك پیشدرآمد و سه آزمون تش ی می شود ،از ای قرار:
 .4خبردهی :آ گاهی دادن موسی(ع) به همراهش درباره هد سفر
 .2فراموشی :جا ماندن غذا در مح تالقی دو دریا
 .7بازگش  :برگشت به مح جا گذاشت غذا
 .1نشانه :توجه به نشانه بودن ماهی
 .1رویارویی :مالقات موسی(ع) با مرشد

بررسی تطبیقی سطوح روایت و عناصر آن در قصص سورة کهف

 .3درخواس  :طلب همراهی موسی(ع) با مرشد و یادگیری از او
 .3نهی :ممانع مرشد با همراهی موسی(ع)
 .3نق

نهی :پذیرش مرشد در اثر پافشاری موسی(ع)

 .1آزمایش ( :)4سوار شدن به کشتی و سوراا کردن آن
 .41اعتراض :مخالف موسی(ع) با مرشد
 .44یادآوری :تذکر شرط نخس
 .42بازگش  :پوزش موسی(ع) از اعتراض خود
 .47آزمایش ( :)2کشت نوجوان بیگناه
 .41اعتراض :مخالف موسی(ع) با مرشد
 .41یادآوری :تذکر شرط نخس
 .43بازگش  :پوزش موسی(ع) از اعتراض خود
 .43بیمدهی :اعالم جدایی در صورت ت رار اعتراض
 .43آزمایش ( :)7بازسازی ویرانه
 .41اعتراض :مخالف موسی(ع) با مرشد
 .21مجازات :جدایی مرشد از موسی(ع)
 .24گرهگشایی :توضیا رخدادهای پیشآمده در سه پیرف جداگانه و متوالی

داستان با یك پرش زمانی شروع می شود که مقصد سفر موسوی(ع) و هموراهش را نشوان
میدهد .در ادامه پس از فراموشی غذا طی بازگشتی به گذشته از جا ماندن آن در محو تالقوی
دو دریا یاد می شود .پس از مالقوات موسوی(ع) و خضور نیوز موسوی(ع) از موفقیو خوود در
آزمونها یاد میکند .در پایان هر آزمایش نیز خضر به یادآوری شرط همراهوی موسوی(ع) بوا او
میپردازد .در پایان داستان نیز در ضم پیرف گورهگشوایی بوه توكتوك آزمایشهوا بازگشو
صورت گرفته شده و تأوی آنها بیان می شود؛ اما ذکر ای ن ته الزم اسو کوه موسوی(ع) در

دو فصلانمۀ ژپوهشاهی تفسیر تطبیقی ،دانش گاه قم ،سال دوم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،1395شمارۀ پیاپی4

 .1 .5تحلیل رویدادها در«طرح»قصۀ موسی(ع) و خضر

201

مهدی حامدسقایان ،رضا عباسی ،عبداهلل بکی

بستر حوادث و با گذش زمان و روی دادن رخدادها تغییور میکنود؛ یعنوی هموان موسوای(ع)
ابتدای قصه نیس که سفرش را به سم مجمعالبحری شروع کرده اس ؛ اموا سوؤال مهوم در
ایو قصوه اینجاسو کوه وورا موسوی(ع) در حوی انجووام عمو و کنشهووای خضور اعتووراض
نمیکند؟ و را بعد از پایان کنشهای او شروع به اعتراض میکند؟ ای گونه به نظور میرسود
که در لحظۀ انجام کنش کشت توسب خضر ،موسی(ع) نسب به ای عم اعتوراض دارد؛ اموا
اعتراض خود را عیان نمیکند .در «طرح» ای قصه نیز هیچ اشارهای به ای موضوع نمی شوود
َ
که کنشهای موسی(ع) در هنگام اعمال خضر ه بوده اس ؟ گویا بوی درونیوات موسوی(ع)
نسب به اعمال خضور و رفتوار بیرونوی او فاصولهای وجوود دارد کوه ایو فاصوله پوس از وقووع
رویدادها و کنشهای خضر ،بیرونی می شود .میتوان ای گونه استنباط کرد که بوی خواسو
و اراده و انگیزه و یا هد

موسی(ع) که همراهی با خضر بدون هیچ پرسشی اس با درونیوات

موسی(ع) که نسب به اعمال خضر معترض اسو یوك درگیوری یوا دیال تیو

درونوی وجوود

دارد .دلی ای امر را میتوان در تأیید شدن خضر توسب خداوند و نیز در پیامبری موسی(ع) بوه
عنوان انسانی کام و با دانش و شریع مدار جستجو کرد .شریع موسی(ع) به او ای اجوازه
را نمیدهد که شاهد قت یك انسان باشد.
از سویی دیگر خضر از سوی خداوند تأیید شده اس  .ای دوگوانگی در وضوعی قصوة
موس وی(ع) و خضوور نمودهووایی برجسووته دارد .از سووویی دیگوور خضوور در ابتوودای مالقووات بووا
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موسی(ع) با علمی که از سوی خدا به ایشان عنای شده اس  ،فرجوام همراهوی موسوی(ع) بوا
خویش را میداند و به ای ن ته اشاره میکند که تو توان همراهی با م را نداری ،اموا در طوول
سه آزمون به موسی(ع) فرص (زمان) میدهد و بوا هموی انگوارا ذهنوی و بوا توجوه بوه علوم و
آ گاهی که نسب به فرجام کار دارد ،ناتوانوایی موسوی(ع) در همراهوی بوا خوویش را قضواوت
نمیکند و اجازه میدهد که در بستر رویدادها و حوادث ای ناتوانی موسی(ع) نمود پیدا کنود.
بنابرای ی ی از مضامی ای سوره را میتوان عدم قضاوت کردن دانس و دیگری را صبر ،کوه
موسی(ع) در هر دو آزمون مردود می شود.

بررسی تطبیقی سطوح روایت و عناصر آن در قصص سورة کهف

ن تۀ دیگر آن که زنده شدن ماهی در ابتدای امر خود برهوانی از ایو واقعیو اسو کوه
َ
موسی(ع) در ای طی طر یق با اعمال خارقالعاده مواجه خواهد شد .موسوی(ع) از زنوده شودن
ماهی فقب نشانهای میبیند که ح م راهنما را دارد و رسیدن به نقطة مالقات را نشان میدهود،
حالآن ه او خود صاحب معجزههای فراوان بوده اس و ن ته دیگر آن که را برای موسی(ع)
َ
زنده شدن ماهی عجیب نیس ؛ اما اعمال خضور عجیوب اسو ؟ شواید دلیو بور آن باشود کوه
موسی(ع) در پس زنده شدن ماهی قدرت خداوند متعال را مشاهده میکند اموا نمیتوانود بوی
رفتارهای خضر و خواس و ارادۀ خداوند نسبتی پیدا کند؛ از ای رو دس به اعتراض میزند.
یعنی گویی برای موسی(ع) انجام ای اعمال از یك انسان قاب قبول نیس  .حال آن که خداوند
در ای سوره به ای ن ته اشاره مینماید که از جانب مو بوه خضور رحمتوی داده شوده اسو .
َ
َ
یعنی اعمال خضر را به خود نسب میدهود هموان گونوه کوه اعموال و موهب هوایی را کوه بوه
ذوالقرنی داده شده اس  ،نیز به خود نسب میدهد.
ن تۀ مهم دیگر ای اس که در «طرح» آیات ،ما نامی از خضر نمیشنویم و خداونود از
ر
ی ی از بندگان خود (عبدا م عبادنا) صحب میکند که به او از طر خودش علوم و اختیوار
دخال در امور را داده اس ؛ یعنی خضر در «طرح» آیات بی نام اس و موا از طریوق تفاسویر
اه بی متوجه میشویم که آن عالم ربانی حضرت خضر بووده اسو  .پوس در «طورح» ایو
قصه نیز عالم ربانی بینام اس .

مقام واالی والیو و امامو کوه برتور از پیوامبری اسو  .یعنوی مقوامی وجوود دارد کوه
موسی(ع) ،پیامبر اولی العزم خداوند در برابرش همچون شاگردی میماند و حتی توان همراهوی
با او را نیز ندارد .ای مقام ،مقام واالی والی و امام اس  .همانگونوه کوه خداونود پوس از
موفقی حضرت ابراهیم(ع) در آزمونهای سخ به او منصب امام میدهد و مویگویود توو
اکنون امام شدی.
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« .6طرح» قصۀ ذوالقرنین
ای داستان بالفاصله پس از داستان مرشد و موسی(ع) و بودون ایجواد ارتبواط بوی آن دو
روای می شود .داستان ذوالقرنی همانند دو داسوتان دیگور سووره کهوف _ اصوحابکهوف و
مرشد و موسی(ع) _ از اختصاصات قرآن اس و نمونه مشابهی در کتاب مقدس ندارد .با ایو
حال داستان با پرسشی شروع می شود که نشانگر آشونایی اجموالی مخاطبوان بوا ایو شخصوی
اس ؛ از ای رو مفسران ،برای شناسایی ای شخصوی بوه والش فراوانوی افتواده و بوا بررسوی
رخدادهای داستان در صدد شناسایی نمونه مشابهی در کتاب مقدس یا در فرهنگ عربوی و یوا
در دیگر نقاط جهان برآمدهاند.
ترتیب ارائۀ رویدادها در «طرح» قصۀ ذوالقرنی متمرکز بر نقواط مهوم زنودگی ذوالقورنی
اسو و تنهووا نمونوۀ زمانپریشوی ،جلورف هووای م ورر و صووریا بووا هوود

حووذ

بوویشوومار

رخدادهای داستانتاریخی اس .
 .4پیشدرآمد :پرسش از ذوالقرنی و اعالم شروع روای
 .2اعطای منصب :تم ی ذوالقرنی از سوی خدا
 .7مأموری  :سفر به مح طلوع و غروب خورشید
 .1رویارویی :برخورد با قوم
 .1اعطای مقام واالی عذاب یا بخشش قوومش از سوم خداونود :درگیوری بوا آنهوا و
دو فصلانمۀ ژپوهشاهی تفسیر تطبیقی ،دانش گاه قم ،سال دوم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،1395شمارۀ پیاپی4

204

عذاب کردن گروهی و بخشیدن گروهی دیگر
 .3رویارویی :برخورد با قومی دیگر
 .3مأموری  :درخواس ساخت سد از سوی قوم
 .3یاری :طلب کمك آن قوم از ذوالقرنی برای ساخت سد و نجات آنها
 .1عاقب  :ساخ سد و ممانع در برابر اقوام مهاجم

بررسی تطبیقی سطوح روایت و عناصر آن در قصص سورة کهف

 .1 .6تحلیل رویدادها در «طرح» قصۀ ذوالقرنین

روای ذوالقرنی از مجموعهای پرشهای زمانی سریع و گذرا تش ی شدهاس کوه سوه
مقطع از زندگی او را نمایش میدهد و سورانجام آن نیوز پورشزموانی طووالنی بوه زموان قیامو
اس  .روایتگر به صراح از حذ

بخشهای مهمی از داستان یاد میکند.

ن تۀ مهم در قصۀ ذوالقرنی سفر به شرق و غرب دنیا و اعطای منصب از سووی خداونود
به اوس  .ذوالقرنی با دو قوم سر و کار دارد ،ی ی قب از سفرش و دیگر قومی که زبوان هویچ
کس را نمیفهمند؛ اما با ذوالقورنی گفو وگوو مویکننود و از او کمو

مویخواهنود و بوه او

پیشنهاد پول میدهند؛ ولی ذوالقرنی نمیپذیرد و از دو فلز موس و آهو در سواخ سود بهوره
میبرد و در انتهای قصه میگوید که ای سد تا روز قیام برقرار خواهد بود .ن توۀ مهوم دیگور
بینام بودن ذوالقرنی اس .
 .2 .6مضمون قصۀ ذوالقرنین

مضمون قصۀ ذوالقرنی ح وم بر ک عالم به اذن خداونود اسو  .مقوامی وجوود دارد
که آدمی به اذن خداوند میتواند بر شرق و غرب جهان ح ومو کنود و تموام اموور دنیوا زیور
سیطرۀ قدرت او باشد.

همانطور که مالحظه شد ،قصوص سوورۀ کهوف بوا توجوه بوه «طرحشوان» از سوب

و

الگوی مختص به خود تبعی میکنند؛ اما در «طرح» هور کودام از قصوص اشوتراکاتی وجوود
دارد که آنها را بوا وجوود کثورت الگوویی و سوطوح روایوی و معنوایی در وحودت یو

سووره

گنجانده اس و ای وحدت ،هم در سواختار و اسولوب ایو قصوص و هوم در معنوای ضومنی
مستتر در پس آنها موجود اس ؛ یعنی هنگامی که با سطوح اولیۀ قصص سوورۀ کهوف مواجوه
میشویم ،ای گونه به نظر میرسد که هر کدام از آنها معنای مخوتص بوه خوود را دارد و ایو
قصص در کنار ی دیگر و در ی

ک واحد به اشتراک معنوایی نمویرسوند و گوویی همچوون
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اپیزودهای جدا از هم عم میکنند؛ اما با کشف معانی و مبانی هر کدام از ایو قصوههوا و بوا
کنار هم قرار دادن آنها ،معنای مستتر و کلیدی سورۀ کهف هویدا می شوود و ت ثور معنوایی و
ساختاری ای قصص به وحدت در میآید.
در ابتدا ما با قصوۀ اصوحاب کهوف در «طورح» کلوی سوورۀ کهوف موواجهیم .اولوی و
مهمتری ن ته ای که در ای قصه و دو قصۀ دیگر ایو سووره آشو ار موی شوود ،بوینوام بوودن
کنشگران داستان اس  .نام آنها در «طرح» ای قصه مشخص نشده و تنها از جوانانی کوه بوه
اذن خدا هجرت میکنند و به غاری پناه مویبرنود ،سوخ رانوده شوده اسو  .مویتووان دوری
گزیدن جوانان از قوم خود و پناه بردنشان به غار را ای گونه توصیف کرد که کنش آنها پنهان
شدن از نظر قومشان اس ؛ یعنی اصحاب غار ،با ترک شهر خوود از نظرهوا غایوب مویشووند و
غیب آنها برای مردم شهر ،مشهود می شود .پس از بیوداری از خوواب طووالنی ،جوانوان غوار
ی

بار دیگر از نظرهای مردم غایب میشوند و به خواب طوالنی فرو میروند.
ن تۀ دیگر این ه اصحابکهف در تمام ای زمانهایی که در خواب هسوتند ،زنودهانود و

حضور فیزی ی و جسمانی دارند؛ ولی ما از م ان دقیق آنها آ گاه نیستیم.
ویژگی مهم دیگر در ای قصه عنصر زمان ،اس  .همانطور که گفته شد ،هویچکودام از
آنها نمیدانند ،زمان واقعی مدت خوابشان قدر اس  .در ادامه کونشگوران علوم بوه مودت
زمان خوابشان را مختص خدا میشمارند .همچنی اگر خداوند اراده فرماید ،پنهان کوردن فورد
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یا افرادی از نظرها برای مدت طوالنی ،امری شدنی اس و بور اسواس مضومون سوورۀ کهوف،
وقوع عمر طوالنی نیز به اذن خداوند برای هر فردی میسر اس .
در «طرح» قصۀ ذوالقرنی نیز همانند قصۀ اصحابکهف ،کنشگر اصلی بینام اسو .
ذوالقرنی بنابر تفسیر عالمه طباطبایی ،ی

صف اس « .ذو» یعنی صاحب و «قورن» درقورآن

به معنی قوم آمده اس که وجود «ی » تأنیث بر دویی آن ح م میدهد .پس ذوالقرنی یعنی
صاحب دو قوم که اگر به «طرح» موت نیوز دقو کنویم ،درموییوابیم کوه ذوالقورنی از سووی
خداوند مقامی دارد که میتواند هر کسی را کوه بخواهود ببخشود و هور کسوی را کوه بخواهود
مجازات کند .ای مقامی اس که خداوند به پیامبرانی ون یونس نیز اعطا ن رده اس و ی
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اشتباه کو

از یونس در مورد قضاوت موجب می شود تا وارد ش م نهنگ شوود و خداونود

ای گونه یونس را توبیخ میکند؛ اما ای
به او در روی زمی تم

ه مقامیس که از مقام پیامبران خدا نیز باالتر اسو  .موا

داده بودیم و سر رشتۀ هر کاری را به او بخشیده بودیم (کهف.)31 ،

ن تۀ دیگر سفر به شرق و غرب عالم اس ؛ اما مت مشوخص آیوات ،ایو رویوداد را ایو
َ َّ
َّ َ َ َ
َ
َ
َ َ ُ
گونه توصیف میکندَ :حُى َإذ ََلغ َم ْي َرب لش ْك َ ََ َج َتدهُ ك ْي ُترب َُتى َع ْتي ٍ َح َكُ ٍتِ ََ ََ َجت َد َع َْ َتدهُ
َ َ َّ َ
ْ َ َْ َ
َ ُ ِّ َ
ق ْك ًمُ قل ََُ َيذ ل ْرس ْي َ َإ َّمُ أ ْن ك َْذب ََ َإ َّمُ أ ْن كُ َخذ َُ َيه ْم ُح ْآ ًَُ؛ تا زمانی که بوه محو غوروب خورشوید

رسید و نی یاف که در شمهای گ آلوود و گورما غوروب مویکنود و در نزدی وی آن قوومی را
یاف گفتیم ای ذوالقرنی اختیار با توس ا یا آنان را عذاب مویکنوی ،یوا بوا آنوان نی وی مویکنوی
(کهف)33 ،
َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ ُ َ ْ
َسهُ َسُ ًر ؛ تا زموانی کوه
حُى َإذ َلغ مط َلَ لشك َ َجدهُ كطلَ على قك ٍم لم سُْل لهم َم د َ
به مح طلوع خورشید رسید ،آن را یاف که بر قومی طلوع میکند که در برابر آن پوششی از
مس

و لباسا برای آنان قرار ندادهایم( .کهف)11 ،
اولی ن تۀ ای آیات ای اس که از طلوع و غروب خورشید در «طورح» قصوۀ اصوحاب

کهف نیز نام برده شده اس ؛ بنابرای خداوند از ای ت رار و تأکید هدفی را دنبال میکند .در
ابتدا باید گف که محو طلووع و غوروب خورشوید در آیوات بوه روشونی مشوخص اسو و از

آنجا غروب میکند ،برای اقووامی در آن سووی کورۀ زموی محو طلووع خورشوید بوه حسواب
میآید؛ یعنی همزمان هم برای قومی مح غروب و برای قومی دیگر مح طلوع محسوب موی
شود .میتوان ای گونه استنباط کرد که خورشید ی

تمثی و نشوانهای از امور دیگوری اسو و

گویی ای خود ذوالقرنی اس که همانند غروب خورشید کوه از دیودههوا پنهوان موی شوود ،از
دیدهها پنهان می شود و به غیب میرود و هچون طلوع خورشوید کوه ظواهر موی شوود ،ظهوور
میکند .بنابرای ذوالقرنی با غیب خود از دیدگان قوم خود پنهان می شود و ه عوذابی بواالتر
از ای که قومش لیاق دیدار او را نداشته باشند.
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بنابرای هیچ نقطهای نیس که در آن دقیقا خورشید غروب کند؛ زیورا جوایی کوه خورشوید در
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ن تۀ دیگر آن ه ذوالقرنی در سواخ سود از دو فلوز بهوره مویجویود کوه ی وی آهو و
دیگری مس اس  .بنابر مت قرآن مس فلز حضرت سلیمان(ع) و آهو فلوز حضورت داوود(ع)
اس  .ای دو پیامبر در ی

ویژگی مشترکند و آنهم ح وم بر ج و انوس و شورق و غورب

جهان اس  .میتوان مضمون ای سوره را نیز ح وم بر شرق و غرب جهان و بر ج و انوس
به اذن خداوند دانس .
در تحلی و «طوورح» قصووۀ خضوور و موسووی(ع) ،حضوورت خضوور نیووز ماننوود ذوالقوورنی و
اصحابکهف در مت صریا قرآن بینام معرفی شده اس  .خضور عمور طووالنی دارد .خضور
علم لدنی دارد که از سوی خداوند به او اعطا شده اس  .خضر بر زمان و م ان مسلب اس و
فرجام کارها و رویدادها را به اذن خداوند میداند و خضور مقوامی دارد کوه پیوامبر اولوی العوزم
خداوند در پیشگاه او همچون شاگردی ضعیف و بیدانش اس  .آنهم موسوی(ع) بوا آنهموه
معجزه و کرام .

 .8نتایج
در ای مقاله در ابتدا به بررسی نظریههای روای شناسی و پیشینۀ آن پرداخته شد و پس از
آن عناصر و سطوح روای شناسی مورد بررسی قرار گرف  .هد از ای پوژوهش آن بوود کوه بوا
مطالعه و تطبیق قصص سورۀ کهف بور اسواس نظریوات روایو شناسوی ،سوطوح روایوی و «طورح»
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حاکم بر ای قصص تحلی شود و ش

 ،ساختار و الگوهای تش ی دهندۀ آنها مشخص گردد.

برای تحلی «طرح» قصص سورۀ کهف ،ابتدا هر کودام از ایو قصوص بوه عنووان یو
«طرح» مستق در نظر گرفته شد وقصص اصحابکهف ،ذوالقورنی و موسوی(ع) و خضور بور
اساس نظریۀ سطوح روایو موورد واکواوایی قورار گرفتنود .سوطوحی همچوون سوب

 ،طورح،

داستان ،معانی و مبانی الیههای تش ی دهندۀ ای قصص.
در سطا سب

 ،قصص سورۀ کهف با توجه به سه شواخص ایجواز ،دقو و ظرافو در

بهکارگیری الفاظ و هماهنگی محتوا و موسیقی کلمات مورد سنجش قرار گرف و به ای ن توه
اشاره شد که ای عناصر در«طرح» ای قصص بوه گونوهای گوزینش شودهانود کوه بوا محتووا و
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مضامی آنها متناسوب باشوند .همچنوی بلنودی و کوتواهی جموالت ،اسوتفاده از واژهآرایوی و
موسیقی کلمات و دق در گزینش واژهها ،موجب پدید آمدن ضرباهنگ و ریتمی شده اس
که در کنار ی دیگر سب

خاص ای قصص را تش ی میدهند.

در سطا «طرح» و داسوتان ،ضوم بیوان تفواوتهوای ایو دو سوطا ،بیوان کوردیم کوه
مخاطبان قرآن ،در گام نخس با سطا مت یا «طرح» قصص قرآن مواجه میشووند؛ در واقووع،
قرآن «طرح» قصص را در اختیارخوانندگان مویگذارد و خووانندگان بوا کنار هوم یودن رشوتۀ
حوادث و پیرف رویدادها ،به استنباطی از داستان ،دس پیدا میکنند .البتوه ذکور ایو ن توه
الزم اس که ترتیب گوزینش یوا یودمان عناصور در «طورح» قصوص قرآنوی و قصوص سوورۀ
کهف ،در انحصار الگوی پنهان حاکم بر ای قصوص اسو  .ایو الگوو تحو توأثیر «طورح»
حاکم بر هر بخش یا رخداد مت اصلی ش

میگیورد و مسوتق از بخوش یوا رخوداد دیگوری

اس که کالنروای را تش ی دادهاند؛ زیرا آن رخداد بعدی نیز خوود توابع قووانی حواکم بور
«طرح» روایی خودش اس .
بنابرای ای گونه نیس که ی

«طرح» یگانه وجود داشته باشد که الگووی روایوی تموام

قصص در آن بروز و ظهور پیدا کند .طرحروایی قصص سورۀ کهف از منظر شیوههای تشو ی
پیاپی سطوح روایی متعدد ،آمیخته شدن و درهمتنیدگی ای سطوح بوا ی ودیگر ،ش سو هوای
پیدرپی خب روای و تحلی اپیزودی

بودن قصص در ظاهر و ی پار ه بوودن آنهوا در بطو

نظرها غایب میشوند :غیب اصحاب کهف ،غیب ذوالقرنی و غیبو خضور؛ جملگوی عمور
طوالنی دارند و با بازیهای زمانی رو به رو میشوند .فوراهم آمودن ایو سوه قصوه یو

سوورۀ

واحد و قراب های معنایی آنها با ی دیگر موجب شده اس تا در پس ظاهر اپیزودیو

آنهوا،

گونهای وحدت ش لی و معنایی احساس شود .نویسندگان مقاله معتقدند ،نی مشخصههوایی
در قصص سورۀ کهف ،اشاراتی اس به غیب  ،طول عمر و والیو حضورت ولویعصور(عج)
که ان شاءالله در پژوهشهای آتی به آن پرداخته خواهدشد.
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