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  چكيده

 ،قصه اصحاب كهـف  :چهار قصه را در خود جاي داده استسوره كهف از جمله سوري است كه 
؛ با دقت در قصص ذوالقرنينو قصه  ،و عبد صالح )يه السالمعل(موسيقصه  ،قصه صاحب دو باغ

است كه برخـي داراي نقـش اصـلي و    هايي  ان دريافت هر قصه متشكل از شخصيتتو سوره مي
يا مقابل هـم سـبب حركـت و     ،رنگ هستند كه در كنار قش فرعي و كم، و برخي داراي نرنگپر

اين مقاله بر آن است تا با توجه به سبك متفاوت اين سوره با سور  .اند ستان شدهمعرفي فضاي دا
هـا از   ان در هر داستان، به ترسيم شخصـيت چنين اهميت نقش قهرمان و ضد قهرم ، و هممشابه

   .دو بعد هنري و تربيتي بپردازد
  

   .، ذوالقرنين، قصص قرآنكهفاصحاب  ،تربيت ،عناصر داستاني ،سوره كهف :ها كليدواژه
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  مقدمه
، كه وظيفه است )ه و آله و سلّميصلي اهللا عل(پيامبر اكرمكريم كالم حق و معجزه جاويد قرآن 

هـايي كـه قـرآن كـريم بـراي       براي رسيدن به كمال به عهده دارد؛ يكي از روشرا  هدايت انسان
 گويي و بيان سرگذشت اقوام گذشـته، اعـم از   كار گرفته است استفاده از فن قصههدايت انسان به 

هاي زيـادي از قـرآن را    ، مؤمنان و كافران است؛ بنابراين بررسي قصص قرآني كه بخشمبرانپيا
 .كند ضرورت پيدا مي چه از نظر محتواييو  ،شناختيشوند چه از نظر ساختار و زيبا شامل مي

هـاي   ها در سـوره  بودن و عدم تكرار آن هاي سوره كهف به دليل كامل در اين پژوهش به قصه
هسـتند از   ها امل اصلي حركت داستان وجود شخصيتكه از جمله عو و از آنجا ،پرداخته شده ديگر

نقـش   داسـتان  هـايي كـه برخـي در    اين زاويه به قصص موردنظر نگريسته شده است؛ شخصـيت 
و در هر داستان با حوادث گوناگوني مواجـه بـوده و    ،كنند رنگ را ايفا مي پررنگ و برخي نقش كم

تـوان گفـت قهرمانـان داسـتان      مـي  حضرت موسـي سرگذشتي متفاوت دارند؛ به استثناي داستان 
ديگر و در كشمكش بـا يكـ   ،اند در مقابل ضدقهرمانان قرار گرفته ي مؤمني هستند كهها شخصيت

   .جنگند ر عقايد و اهداف خود ميبر س
هـاي مفيـد و    هـا از زبـان وحـي پيـام     هـا و سـرانجام كـار آن    العمل شخصيت چگونگي عكس

بـدون پـرداختن بـه     و بـا تصويرسـازي هنـري آن   . كند از زندگي ايماني افراد ارائه مي ارزشمندي
بنـابراين در  . شـود  قل مـي تر به خواننده منت تر و شفاف ، پيام داستان به طور ملموسحواشي و زوائد

نـواني الگـويي بـراي مخاطـب مطـرح      هـا بـه ع   اين تحقيق سعي شد با توجه به اينكه شخصـيت 
، و سازي و معرفي آنان از بعد هنري و تربيتي مورد بررسـي قـرار گيـرد   گونگي تصويرشوند، چ مي

ـ    هاي قرآني مانع از وجـود اسـلوب   قصه روشن گردد كه هدف در ارائه و از  ؛دههـاي هنـري نگردي
 ت بلكه قرآن كريم با اسلوب ويـژه هاي هنري مانع از بيان اهداف آن نشده اس طرف ديگر ويژگي

  .ها و مقاصد خود پرداخته است و سبك خاص خود به بيان هدف ،هنري
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  كهف معرفي اجمالي سوره
در همين سوره به كار رفتـه   كه شش بار برگرفته شده،» اصحاب كهف« نام اين سوره از قصه

 .)728: ق1416: راغب اصفهاني(كهف به معناي غار داخل كوه است. است

 ،كردند كه مشركان مكه به شدت دو مسئله توحيد و معاد را انكار مي زماني نازل شد اين سوره
و  ،د داشـته تردي )صلي اهللا عليه و آله و سلّم(پيامبر اكرمو با توجه به شأن نزول آيه درباره رسالت 

و  ،هاي سوره با محوريت اثبات توحيد و نفي شريك از خداونـد  بنابراين قصه ؛كردند جويي مي بهانه
فخـررازي،   ؛697: 6ش، ج1372،طبرسـي (تشويق بر تقـوي و تأكيـد بـر روز رسـتاخيز نـازل شـد      

ــي، : ؛ رك429: 21ق، ج1420 ــر، : ؛ رك347و348: 10ش، ج 1364قرطب ــن كثي  :5ق، ج1419اب
124(. 

اول آن، ايـن   كه از دو آيهچنان خواند؛ سوره با تبشير و انذار به اعتقاد حق و عمل صالح فرا مي
  : فرمايد آخر سوره كه ميشود، و نيز آيه  معنا استشمام مي
ْن ﴿ مَ ِقاءَ يَْرجُو  كانَ  فَ ِ  ل ب ْل  رَ ْعمَ لْيَ ا فَ لً مَ ً  عَ ِحا ةِ ُْشرِْ≈  لا وَ  صال بادَ ِ  بِعِ ب دا رَ   )110/كهف(﴾أَحَ

 عبـد  و حضـرت موسـي  برگيرنـده چهـار داسـتان اصـحاب كهـف، صـاحب دو بـاغ،        سوره در
دهند  ها تشكيل مي آيه را داستان 71آيه،  110مجموع  از .، و ذوالقرنين است)عليهما السالم(صالح

  .هاست حاشيه و تعقيباتي بر همان داستان ،ماند چه از آيات باقي ميتر آن و قسمت بيش
  

  عنصر شخصيت
كه در شـكل و قالـب خاصـي بـه قصـه       ،اي عناصر تشكيل شده است داستان از مجموعه هر

بافت اصـلي قصـص قـرآن از سـه عنصـر       .كنند بخشند و به سوي هدف آن حركت مي جهت مي
مندانه و دلپذير بـه تناسـب   اي هنر ، و از عناصر ديگر به شيوهشخصيت، حادثه و پيام تشكيل شده

تـوان   از ساير عناصر داستاني مـي  ).85:ش1375 :ملبوبي(شده استبرداري  شرايط طرح قصه بهره
ايـن مقالـه بـه عنصـر     افكني اشـاره كـرد كـه در     و گره ةمفاجئگفتگو، زمان، مكان،  رنگ، به پي

  .شود ف پرداخته مياصحاب كه شخصيت در قصه
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بنـابراين   ،رونـد  به شـمار مـي  آن  دهنده حركت زنده هاي داستان تشكيل قهرمانان يا شخصيت
بـه همـان انـدازه ارزش دارد كـه حركـت       ،شود هايي كه در داستان ترسيم مي رخدادها و وضعيت

ـ  گزينش شخصيت و بـه تصوير . خورد انساني در آن به چشم مي هـدف فكـري كـه     اكشـيدن او ب
است كـه   و حركت قهرمان بر اساس همان الگويي ،داستان در پي آن است ارتباط مستقيمي دارد

منظـور از هـدف فكـري آن اسـت كـه      . )47:ق1409:بسـتاني (كنـد  آن را ايجاب ميهدف فكري 
و با تطبيق قرار دادن شرايط خود با دهد  مياي براي خود قرار  ها را الگو و نمونه طب شخصيتمخا
  .دهد يمات درست به زندگي خود سامان ميو با اتخاذ تصم بخشد ها، به رفتار خود تعادل مي آن

شخصيت داستان  ؛)298 :م1999:اهللا خلف(ر قرآن بر اساس واقعيت استها د انتخاب شخصيت
بشـري  ساده، اصلي يا فرعـي، بشـري يـا غير   تواند فردي يا گروهي، مشخص يا مبهم، پويا يا  مي
هـا يـا قهرمانـان     كه در اين سوره در قصه اصـحاب كهـف شخصـيت   )47: ق1409بستاني، (باشد

و در سه داسـتان ديگـر    ،اند در مقابل گروهي مشرك قرار گرفته مؤمن هستند كه يگروه داستان
  .اند بر محوريت يك يا دو فرد است كه در تقابل با يكديكر داستان را شكل داده

  
  اصحاب كهف پردازي در قصه شخصيت.1

س بـه تفصـيالت آن   و سـپ ، دهمـ آ بـه اجمـال  ن ابتدا قسمتي از داسـتا  كهف در قصه اصحاب
ر يـا مقابـل   ها در كنا ان اصحاب كهف هستند و ساير شخصيتقهرمانان داست ؛پرداخته شده است

  .اند ها داستان را به وجود آورده آن
  
  اصحاب كهف و رقيم.أ

 در قصه قبالًاين شود كه  با آن شروع شده مشخص ميقصه اصحاب كهف از سياق آياتي كه 
   :درسياق آيه مخصوصاًاين نكته ؛ مردم معروف بوده است ميان

ْبتَ  أَْم ﴿ سِ ْفِ  أَْصحابَ  أَنَّ  حَ قِيمِ  وَ  اْلكَ ِنا مِْن  كانُوا الرَّ ً  آيات با جَ   )9/كهف( ﴾عَ
و تفصـيل   ،اسـت  بوده فهماند كه نزول آيه براي تفصيل قضيه خورد و مي تر به چشم مي بيش

  :از آيه آن
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ْحنُ ﴿ قُصُّ  نَ لَْيكَ  َ ْم  عَ ُ َ بَ ق نَ    )13/كهف( ﴾بِاْلحَ
، از اين رو به آنان دان بردهبه آن پناه قصه كهف همان غاري است كه قهرمانان  .شود شروع مي

 .ت اشاره به همان اصـحاب كهـف اسـت   اصحاب كهف گفته شده و رقيم كه در ادامه آيه آمده اس
جـا روشـن    از همـين . اسـت » عجبـاً  آياتنـا «ها بيان شـده   لين موردي كه درآيات در توصيف آناو

كه موجب تعجب و  انگيز بوده العاده و شگفت امري خارق ،مردمميان ها در  آنشود كه ماجراي  مي
 . حيرت همگان شده است

ِْذ ﴿: خواند مي »فتيه«ها را  آيه بعدآن ى إ ةُ  أَوَ َى اْلفِْتيَ ِ ْـف إ تيه داللـت بـر   وصف ف ،)10/كهف(﴾اْلكَ
چنــين  هــم و معنــاي نوجــواني و طــراوت جــواني، در »فتــي«. هــا دارد قلــت و كمــي تعــداد آن

ا جـوان بودنـد،   هـ  كـه آن برخي معتقدند به دليـل آن . )477: 8تا، ج بيطنطاوي،(خدمتگزارآمده است
 )ع(امام صادقا در حديثي از ام) 292و293: ق1428خالدي، : رك(ها را فتيه ناميده است خداوند آن

 بودنـد سـال   ، و به همين دليل اصحاب كهف بـا آنكـه ميـان   نقل است كه فتي همان مؤمن است
 .)428: 14ق،ج1403:مجلسي(ها را فتيه خواند خداوند به سبب ايمان و تقوي، آن

ها و جو حـاكم   تر به شخصيت آن توان بيش مي ،اند در ادامه از دعايي كه به درگاه خداوند كرده
  :آنجا آشنا شد بر

قالُوا﴿ َّنا فَ ب ْنكَ  مِْن  آتِنا رَ ةً  لَدُ ْحمَ يْئ  وَ  رَ نا َ نا مِْن  لَ دا أَْمرِ شَ   )10/كهف(﴾رَ
بودند كه به يگانگي خداونـد ايمـان داشـته و از خداونـد طلـب       مرداني انجوآنان «

 .»اند كرده خود گشايش در كار
و  )127: 5ق، ج1419ابن كثيـر،  (از ميان قوم خود بيرون آمده بودند خود دينبراي حفظ ها  آن

 مـنْ «و اين را واژه  ،خداوند درخواست كمك كنندوقتي درماندگي خود را ديدند بر آن شدند كه از 
در شروع داستان از زبان قهرمانان وجود دعا  .)247: 13ق، ج1417طباطبايي،(كند تأييد مي »لَدنْك

درس . بيتي مهم است و هم از نظر هنـري هم از نظر تردر انتهاي داستان  استجابت آنداستان و 
خـورد   هميشه به هدف استجابت مـي  بندگان مخلص او و تربيتي آن اين است كه تير دعاي انبياء

پـردازي   و از نظـر هنـري و تكنيـك داسـتان     ،انـد  ها خالص شده و به مقام اضطرار رسيده آنزيرا 
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دهنـده وابسـتگي حـوادث     تجابت آن در ساختار داسـتان، نشـان  گنجاندن دعا و نفرين همراه با اس
  :آيه. )150:ش1379پرويني،: رك(داستان و بافت محكم اجزاي آن است

بَْطنا وَ ﴿ ى رَ ِْم   عَ ُوبِ ل ِْذ  قُ وا إ قالُوا قامُ ُّنا فَ ب بُّ  رَ َْرضِ  وَ  السَّماواتِ  رَ ا لَْن  اْل ـْدعُوَ ِ  مِـْن  نَ ونـِ ً  دُ ـا ِل  إ
ْد  قَ لْنا لَ ً  قُ ِذا طا إ طَ   )14/كهف( ﴾شَ

داللـت دارد كـه   ، و اسـت در تكميل معرفي قهرمانان داسـتان  و  قبل از پناهندگي آنان به غار
ها را به واسطه قيامي كه كردند، قـوت قلـب    خداوند آن اند و ها معترض عقايد باطل مردم شده آن

  .ين مسير ياري نموده استبخشيده و در ا
هايشـان   برداشتن در مسير حق قدم كه با گام ،هستندقدم  ثابتهايي  قهرمانان داستان شخصيت

قيام به كلمـه   را بران ما آن« :فرمايد رسيده است، خداوند مين به اجابت تر گرديده و دعايشااستوار
ْم  وَ ﴿ان، استجابت دعاي آن»شجاعت بخشيديم خود كردن اسالمحق و ظاهر ُ ْدنـا ـدىً  زِ بَْطنـا وَ  ُ  رَ

ى ِم  عَ ُوبِ ل   .)14-13/كهف(﴾قُ
وارد خواهد  در آيه درسي است براي كسي كه مي و ،هاست داللت بر صداقت و ايمان قلبي آن

) 3167: ق1412حـوي،  (اعتقاد قلبي به خداوند و صداقت همراه باشـد  اسالم شود دخول او بايد با
 شود متن داستان قهرمانان را ناشـناخته گذاشـته، و اسـامي، موقعيـت     چنانكه در آيات مشاهده مي

ورت هـا را بـه صـ    ها را ذكر نكـرده، بلكـه آن   ها و تعداد آن فردي، اجتماعي، خصوصيات و ويژگي
شناسد، قهرماناني كه انگيزه خودخـواهي،   ها را نمي كس آن هرماناني توصيف كرده كه گويي هيچق

رسيمي از چنين ت. از حساب زندگي خود حذف كرده اند تقدير اجتماعي و هر وابستگي اجتماعي را
د خواهـ  خوان است؛ زيرا كسي كـه مـي   گذاشتن زندگي دنيا متناسب و همنظر هنري با مفهوم كنار

   .)245:ش1372بستاني،(دگي و زينت دنيا را به دور افكند، بايد خودخواهي را كنار بگذاردزن
و طبيعـت   ،داراي نقش هنري خاص خود است كردن شخصيت داستان آوردن يا مشخص ممبه

قرآن كريم با رعايت ؛ )48: ق1409بستاني، (كند داستان است كه چگونگي اين امر را مشخص مي
. دنبال انتقال مفـاهيم تربيتـي اسـت   و به دور از هرگونه حاشيه و زوائدي به  ،اختصاراصل ايجاز و 

شود و از  ها در خالل آيات مشاهده مي چه اقتضاي بيان آن را دارد توصيفاتي است كه درباره آنآن
 .شود يآن طريق پيام به خواننده منتقل م
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آن است، كه اعجاز شـامل حـال   از ها در داخل غار نشان  به تصويركشيدن چگونگي خواب آن
  :ها را از اين مجرا حفظ نموده است ها شده و خداوند آن آن

ى وَ ﴿ ــرَ ــْمسَ  تَ ِذا الشَّ ــْت  إ لَعَ رُ  طَ ــزاوَ تَ ــْن  تَ ــْم  عَ ِ ْفِ نِ  ذاتَ  كَ ــ مِ ِذا وَ  اْليَ ــْت  إ بَ رَ ُْم  غَ ــ ْقرِضُ  ذاتَ  َ
ْم  وَ  الشمالِ  ٍة ِي ُ ْجوَ ُ  فَ ْن ِكَ  مِ ْن  اهللاِ  آياتِ  مِْن  ذل ْدِ  مَ ُوَ  اهللاُ  يَ دِ  فَ ْتَ ْن  وَ  اْلمُ ِْل  مَ لَْن  ُْضل ـدَ  فَ جِ ُ  تَ ـ  لَ

ِيا ل ً  وَ ْرشِدا ُْم  وَ  مُ بُ ْحسَ ً  تَ قاظا ْ ْم  وَ  أَ وٌد  ُ قُ ُْم  وَ  رُ لـبُ نِ  ذاتَ  ُقَ ـ مِ ُْم  وَ  الشـمالِ  ذاتَ  وَ  اْليَ لْـبُ ـٌط  كَ  باسِ
 ِ ْي يدِ  ذِراعَ صِ وِ  بِاْلوَ لَْعتَ  لَ ِْم  اطَّ لَْي َّْيتَ  عَ ل ُْم  لَوَ ْن ً  مِ ِْئـتَ  وَ  فِرارا ل مُ ُْم  لَ ـْن ً  مِ ْعبـا -17/كهـف ( ﴾رُ

18(  
 و در جانـب شـرقى   كهـف  اصحاب غار اوالً كه فهمانده را معانى اين كوتاه بيان اين خداوند با

 بلكـه  بـر آن بتابـد   ظهـر  از بعد يا و صبح وعده، يك فقط آفتاب شعاع كه، بوده نگرفته قرار غربى
 هـم  و طلـوع  هنگام در هم كه ،بوده جنوبى قطب طرف به غار در يعنى بوده، قطبى ساختمان آن

 ،تابيـده  نمى آنان خود به كه آفتابدوم آن .تابيده است مى آن داخل به آفتاب شعاع غروب هنگام در
 از را هـا  آن وسـيله  ايـن  بـه  خداونـد . داشـتند  قرار غار وسيع فضاى در بودند و دور غار در از چون

كـه  سـوم آن  و ؛فرموده حفظ هايشان لباس پوسيدن و ،رخسار و رنگ شدن دگرگون و آفتاب حرارت
 غـار  فضاى در همواره بلكه نبوده، حبس ها محل خواب آن هواى زيرا اند بوده راحت خود خواب در
 قـرار  هـوا  گـردش  ايـن  گـذرگاه  در غـار  كـه اصـحاب   بـوده  جريـان  در غـرب  و شـرق  طرف از

  .)255: 13ق، ج1417طباطبائي،(اند داشته
   :ها آمده است آن تعداد مورد در

قُولُونَ ﴿ يَ ُْم  ثَلاثٌَة  سَ ُْم  رابِعُ لْـبُ ونَ  وَ  كَ قُولـُ ـٌة  َ ْمسَ ُْم  خَ ـ ُْم  سادِسُ لْـبُ ً  كَ ْجمـا ْيـبِ  رَ ونَ  وَ  بِاْلغَ قُولـُ َ 
ٌة  ْبعَ ُْم  وَ  سَ ْل  ثامِنُ ُْم قُ لْبُ بي كَ ِْم  أَْعلَمُ  رَ ِ ت ُْم  ما بِعِدَّ َّ  يَْعلَمُ ِلا ِيٌل  إ ل    )22/كهف( ﴾قَ

يكـي  ؛ اند كه هر يك مترتب بر ديگـري اسـت   ح كرده است كه مردم سه قول داشتهآيه تصري
كه پنج نفر بودنـد و ششـمي   دوم اين ،بود ها آن كه اصحاب كهف سه نفر بودند و چهارمي سگاين

بـدون علـم و اطـالع    يعنـي  » برجماًبِاْلغَي«: قرآن كريم بعد از اين نقل فرموده و ،بود ها  آن سگ
د و خداونـد  قول سوم هفت نفر بودند كه هشتمي سگ ايشـان بـو  . دكردن تيري در تاريكي رها مي

   .ها هفت نفر بودند كه آن و اين دال بر صحت آن است ،اي ناپسند نياورد بعد از اين قول اشاره
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: 13ق،ج1417طباطبـائي،  (استكنندگان  اله ترتيب شمردن اعداد از قول جداز جمله لطايف آي
خفته بودند، واضح و روشن  هايي كه گروه مؤمن در غار آيات به خالف ذكر تعداد سال ).268و269

رسـد؛   ها چندان ضروري به نظر نمـي  ، زيرا شناخت عدد قهرمانعدد قهرمانان را بيان ننموده است
ست كـه  پديد آورده و به همين دليل اآميزي را وجود شخصيتي است كه موضوع اعجاز بلكه مهم

  :)268: ش1372بستاني، (به خداوند متعال موكول كرده است ها را متن قرآن تعيين عدد قهرمان
ْل ﴿ بي قُ ِم أَْعلَمُ  رَ تِ دَّ   ﴾بِعِ

   
  بكل.ب

و سـخن رفتـه    انآنبا سگي نيز همراه از  ،طرح شدهوضعيت اصحاب كهف باره در آنچه كه در
  . تربيتي است هاي هنري و مفاهيم خود داراي ويژگي بخشيده شده است كهبه او شخصيت 

زيـرا   يابد؛ آگاهي از آن به لذت وافري دست مياي است كه خواننده با  سگ عنصر غير مترقبه
سـخن   ،انـد  شرك فرار كـرده و عـازم غـار شـده     متن داستان درباره قهرمانان انساني كه از محيط

ـ خوان در اين حالت. گويد مي ان نده و يا شنونده انتظار دارد كه ترسيم داستان پيرامون همين قهرمان
هـا پيمـان    رد كه به اهل غار پيوسـته و بـا آن  خو برمي ي حيوانقهرمان دور بزند، اما وي ناگهان به

  ) 257: ش1372بستاني،: رك(بسته است
ُْم  وَ ﴿ لْبُ ٌط  كَ ِ  باسِ ْي يد ذِراعَ صِ    )18/كهف( ﴾بِاْلوَ

هـا   و تا هنگامي كه آن ،بوده ها آن كه سگ اصحاب كهف همراه ستاين معنا مفيد اين جمله
خواننـده مـاوراي    .)257: 13ق، ج1417طباطبائي، (بوده استها  آناند آن حيوان نيز با  در غار بوده

و مفاهيم زيادي كه در ارتباط با وضعيت اين قهرمان حيوان  ،ها ها و كنكاش به استنباط سيماين تر
 يا بـه مفهـوم پنـد و    ها و سداري يا آگاهي اين سگ به واقعيتيابد، مانند مفهوم پا است دست مي

 ن اسـت و همراهي اين حيـوان آ  بيان حالت سگاز جمله . )257: 1372بستاني،: رك(اندرز گرفتن
گويد  جايي كه قرآن مي دمانن ؛توانند گام بردارند اين راه ميعاشقان  راه رسيدن به حق همهكه در 

، )371: 12ش، ج 1374،مكارم شيرازي(گويند تمام ذرات موجودات در زمين و آسمان ذكر خدا مي
كه چگونـه رسـول خـدا     ،كشيدن وضعيت سگ اشاره به مصدر قرآن داردشايد حكمت به تصوير و
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: ق1428 ،خالـدي (تواند وحي باشـد؟  نميداستان بر دهانه غار بود؟ آيا اين  ها آن آگاه شد كه سگ
ـ  .شـود  مشـاهده مـي   هـا  فاوتي بين اخبار جوانان و سگ آ نبا نگاه و دقت در آيات ت. )311 ين اول
سـگ بـه    ،اين است كه به دليل احترام به شخصيت انسانيبه آن اشاره كرد، توان  كه مي اي نكته

ها سـخن   در ضمير جمع نيامده است و حتي جايي كه در مورد تعداد نفرات آنهمراه جوانان داخل 
  . ها و سگ با واو عطف فاصله افتاده است آنميان  ،شود گفته مي

قهرمانان داسـتان بـه    ،شود مي ديده در آيات جمله آنكهازاند  مفسران بيانات ديگري ذكر كرده
را  خود از اين حيث كه دست ،شد ها نمي شامل سگ آن برگرداندنگرديدند و اين  چپ و راست مي

تقليب فعـل مالئكـه   شايد به آن دليل كه . غار دراز كرده بود و با اين كيفيت خوابيده بود بر دهانه
به همين دليل گفته شد سگ بر دهانـه   ،ن در زندگي دنيا و آخرت هستنداها اولياي مؤمن بود و آن

: همـان (شـوند  اي كه در آن سـگ باشـد داخـل نمـي     ئكه در خانهمال زيراغار بود نه داخل در آن، 
  .)312-311: ق1428

خداونـد   .محكوم به اسـباب نيسـت   كه ن استآن اشاره به قدرت خداوند بر نائماحكمت ديگر 
را بدون تقليب و برگرداندن و بـدون ايـن    آنان كند و سگ جوانان را از طريق برگرداندن حفظ مي

  .)37: 15تا، ج  بي :عاشور ابن(ه باشدكه حركتي داشت
  
 قوم اصحاب كهف.ج

ها كه آيا قبل از مسيح بودند يـا   آيين و دين آن، ، جمعيتاصحاب كهف آيات در مورد سرزمين
هـا   آن كهآن اشاره كرده استكه  بلكه به نكته مهم و كليدي ؛بعدازآن سخني به ميان نياورده است

هللا خدايان ديگري اتخاذ كـرده بودنـد و بـراي عبـادت     كردند كه غير از ا در ميان قومي زندگي مي
 .ها دليل و برهاني نداشتند آن

  :گويند مي خود از قول قهرمانان داستان آمده است كه در توصيف قوم
لاءِ ﴿ ا ؤُ نَ ْومُ وا قَ ذُ َّخَ ِ  مِْن  ات ونِ َةً  دُ ِ ْو  آل ْتُونَ  لا لَ ِْم  يَ لَْي لْطاٍن  عَ ن بِسُ   )15/كهف(﴾بَ
خواهد در موضوع، عقايـد و افكـار و آراء خـود     قرآن است كه از انسان مياساسي اين از قواعد 

  .)423:ق1428: خالدي(روشمند باشندو  علمي



 1392، تابستان 14مطالعات قرآني، سال چهارم، شماره /  76

و دانستن آن نكته  ،در قصه نيز نامي از پادشاه برده نشده است زيرا نام او فرع بر داستان است
بر اسـاس كفـر و    آن سرزمين برهن است حاكميتچه مولي آن ؛كند نمي ءمفيدي را به خواننده القا

شـايد از داليـل    و، »قَومنَا«و حاكم با قوم داخل در ضمير جمع شده است ،هاي مقلدانه است روش
با . آن اين باشد كه قوم يا مردم آن سرزمين از نظر اعتقادي متفق بر آيين حاكميت و پادشاه بودند

ها در برابـر منطـق    اند و آن گو داشتهو خود مجادله و گفت قهرمانان كهف با قوم فوقتوجه به آيه 
  .اند اي جز تهديد و تعقيب نداشته ن چارهامؤمن

  : از توصيفات ديگر قوم ظلم است
لاءِ ﴿ ا ؤُ نَ ْومُ وا قَ ذُ َّخَ ِ  مِْن  ات ونِ َةً  دُ ِ ْو  آل ْتُونَ  لا لَ ِْم  يَ لَْي لْطاٍن  عَ ٍن  بِسُ ـْن  بَ مَ مُ  فَ ـنِ  أَْظلـَ ـ مِمَّ َ   رىاْف

َى ً  اهللاِ  عَ با ذِ   ﴾كَ
و  ،بنـدد  كس ستمكارتر از كسي كـه بـه خـدا دروغ مـي     ها را اظلم ناميده زيرا كه هيچ حتي آن
 دربـاره چنـين   هـم  )701 :6ش، ج1372طبرسـي، (نيست كند خدا در عبادت شريك است تصور مي

بيدار شدند و خواسـتند يـك    ساله هنگامي كه بعد از خواب چندين ،ها آمده است نستمگري قوم آ
ند كه احتياط پيشـه كنـد تـا    كن سفارش مي ،به شهر بفرستند تا طعامي تهيه كند نفر را از بين خود

  .گردانند يين خود بر ميآيا به كرد خواهند  سنگساراو را كه يا  زيراها را نشناسد  كسي آن
ْف  وَ ﴿ لَطَّ تَ نَّ  لا وَ  ْليَ ْم  ُْشعِرَ ً  بِكُ دا ُْم  أَحَ َّ ِن ِْن  إ وا إ َرُ ْم  يَْظ لَْيكُ وكُْم  عَ مُ وكُْم  أَْو  يَْرجُ يـدُ ُعِ ِْم  ِـي ي َّـتِ  مِل

ْن  وَ  وا لَ ِحُ ً  ُْفل ِذا ً  إ   ﴾أَبَدا
 از ها آن اگر كه زيرا .نسازد آگاه شما وضع از را كس هيچ و دهد خرج به را دقت نهايت اما بايد

 آن در و گرداننـد،  مـى  بـاز  را شـما  خـويش  آئـين  بـه  يا كنند، مى سنگسارتان شوند آگاه شما وضع
  .)20-19/كهف(»ديد نخواهيد را رستگارى روى هرگز صورت

پادشـاهي را در   نظـام  مـردم و  ،تواند با استفاده از خيـال و تصـورات خـود    خواننده داستان مي
كه خود به جذابيت داستان افزوده و ذهن مخاطـب   ،الي همين اشارات براي خود مجسم كند هالب

  .كند را به تالش براي كشف زواياي ناپيداي ماجرا فعال مي
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  زمان برانگيختن اصحاب كهف  مردم.د
توان فهميد كه دو گروه اعتقادي در آن  مي ،اين زمان مردم هاي درباره ويژگي با توجه به آيات

اخـتالف   كايـت كننـده  ساخت بنا يا مسجد ح پيشنهاد و ها در واقع نزاع آن. شهر شكل گرفته بود
  . ِآن دوره است مردمان عقيده

عُونَ  اْذ ﴿ نازَ ُْم  يَتَ ْم  بَْينَ ُ قـالُوا أَْمرَ ِْم  اْبنُـوا فَ ْي لـَ ً  عَ ُْنيانـا ُـْم  ب ُّ ب مُ  رَ ِـْم  أَْعلـَ َّـذِينَ  قـالَ  بِ لَبُـوا ال ـى غَ  عَ
ِْم   نَّ  أَْمرِ ذَ َّخِ ت نَ ِْم  لَ لَْي ً  عَ دا ْسجِ    )21/كهف( ﴾مَ

رده و ايـن  بـودن داسـتان را دوچنـدان كـ     زنـده  ،شود در اين گفتگوها كه از زبان افراد بيان مي
يكـي از آن   تواند به و مي ،است گرفته ريابد كه در ميان دو گروه قرا احساس به مخاطب دست مي

انـد   گرفتـه يدان كـه منطـق صـحيحي را پـيش     قطع با گروه پيروز از م طور دو جمع بپيوندد كه به
  .كند همراهي مي

  
  آيهمخاطب .هـ 

كـه   چنـان آن ،در اين داسـتان مخاطـب خداونـد اسـت    ) سلّم صلّي اهللا عليه و آله و(اكرمپيامبر
   :فرمايد مي

ْم ﴿ ْبتَ  اَ سِ ْفِ  أَْصحابَ  أَنَّ  حَ ً  آياتِنا مِْن  كانُوا الرَّقِيمِ  وَ  اْلكَ با جَ   )9/كهف( ﴾عَ
؛ در واقـع بـا سـؤاالت    ن داده شـود اپاسخ سؤاالت مشـرك شود تا  نازل ميآن حضرت  سوره بر

اصحاب كهف، ذوالقرنين، و حقيقت روح از پيامبر اسـالم شـكل    سرگذشت ن و كفار دربارهامشرك
  .گيرد داستان بر اساس تداخل و پيوند زمان گذشته و حال شكل مي

  
  صاحب دو باغ پردازي در قصه شخصيت.2

ديـدگاهي   و ،انـد  گرددكـه مقابـل يكـديگر قرارگرفتـه     باغ حول دو انسان مـي  قصه صاحب دو
كنند؛ در داسـتان از   در داستان ايفا مي دو نقش اصلي را متفاوت نسبت به جهان هستي دارند و هر

  .ميزان رابطه و نسبت آن دو با همديگر سخني به ميان نيامده است
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  فرد كافر.أ
هـاي صـاحب آن    ه امـالك و دارايـي  بساتيني است كه ب ها و آيات آغازين داستان حكايت باغ

  :اشاره دارد
ُْم  اْضرِْب  وَ ﴿ ً  لَ لا ثَ ْنِ  مَ لَ جُ لْنا رَ عَ ِما جَ دِ َحَ ِ ْنِ  ل َّتَ ن مـا وَ  أَْعنـاٍب  مِـْن  جَ ُ ْفنا فَ ْخـٍل  حَ لْنـا وَ  بِنَ عَ  جَ

ُما ً  بَْينَ ْرعا ازَ ْنِ  كِلْتَ َّتَ ن ا آتَْت  اْلجَ ُكُلَ ْم  وَ  أ ِْم  لَ ْظل ُ  تَ ْن ً  مِ ْيئا جَّْرنا وَ  شَ ُم فَ -32/كهـف (﴾َـرانَ  خِلالَ
33(  

، هنگـامي  در سخنان مرد آشكار است غرور مالك آن شده، دارايي و ثروتي كه باعث افتخار و
  : گويد كه خطاب به دوست خود مي

ا﴿ َرُ  أَنَ ً  مِْنكَ  أَْك زُّ  وَ  مالا ً  أَعَ را فَ    )34/كهف(﴾َ
  :گويد مين كه به وي مؤمفسران با توجه به سخن مرد مو برخي از

ِْن ﴿ نِ  إ رَ ا تَ لَّ  أَنَ ً  مِْنكَ  أَقَ ً  وَ  مالا دا لَ    )39/كهف(﴾وَ
اوالد او از آن  دارايي و كثرت مال و. )283:ق1418بيضاوي ، (اند به اوالد تفسير كرده را »نفر«

  :شود كفر به آمدن روز معاد ختم مي به جاودانگي باغ و شودكه به اعتقاد او رو بيان مي
نُّ  ما قالَ ﴿ بِيدَ  أَْن  أَظُ ہِ  تَ ً  ذِ نُّ  ما وَ  أَبَدا ةَ  أَظُ اعَ ةً  السَّ ِمَ Ò36-35/كهف(﴾قا(  

ـلَ  وَ ﴿:فـرد ثروتمنـد   كاربسـتن واژه ظلـم دربـاره    از نكات هنري داستان به خَ ُ  دَ ـ َّتَ ن ـوَ  وَ  جَ ٌِم  ُ  ظـال
 ِ ْفسِ ِنَ ا﴿ :بركت استپر هاي ، و عدم ظلم در توصيف باغ)35/كهف(﴾ل ْنِ  كِلْتَ َّتَ ن ـْت  اْلجَ ـا آتَ ُكُلَ ـْم  وَ  أ ْم  لَ ـِ ْظل  تَ

 ُ ْن ْيئا مِ مـرات خـود بـه جهـان انسـانيت      م ثديگونه ستمي در تق ها هيچ آن باغيعني  .)33/همان(﴾شَ
يان دو م تا ،دارد به كار برده است كاهد و باز مي را در معني مي »تظلم«تعبير قرآني واژه .اند نداشته

، استرا به جاي نياورده و غرق غرور گشته آن و شكر ، شدهنعمت كه سرمست ها باغ و صاحب آن
  .)2271: 4ق، ج1412:سيد قطب(تقابل ايجاد كند

لـبُ ﴿با  دهدكه از آن به صاحب آن پشيماني دست ميها  شدن باغ سرانجام با سرنگون ِ ُقَ َّْيـ ف  ﴾كَ
كه همان احساس نـدامت   راگوي وي تحول عظيم دروني وي و تعبير شده است، گفت )42/كهف(

يراني شديد باغ خود با حسـرت  او با مشاهده و. )729 :6ش،ج1372طبرسي، (كند است حكايت مي
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و به بيـاني بـه يگـانگي و قـدرت      ،كند خدا بود نقض مي را كه اعتقاد شرك به اش هاي قبلي گفته
  :كند خداوند اقرار مي
ُحِيطَ  وَ ﴿ ہِ  أ رِ مَ حَ  بِثَ َْصبَ لبُ  فَ ِ كَ  ُقَ َّْي ى ف قَ  ما  عَ فَ ْ ا أَ ى خاوِيٌَة  ِيَ  وَ  فِي ا  عَ وشِ قُولُ  وَ  عُرُ ـِي يا َ ْيتَ  لَ

ْم  ُْشرِْ≈  لَ بي أ ً  بِرَ دا   )42/كهف( ﴾أَحَ
 .كنـد  طور ملموس و روشني دريافت مـي  موردنظر را به و از آن سو ناظر و خواننده داستان پيام

 .شـود  ، كه در سير داستان دچار تحـول مـي  پويا و متحرك است يبنابراين صاحب جنتين شخصيت
، و حتي خـداي  گردد غرور مي هايي پر از محصول دچار كبر و شخصيتي ثروتمند و مرفه كه با باغ

دادن سرمايه  در انتها با نابودي باغ و از دست د؛شمار بعيد مي آمدن قيامت را كند و خود را انكار مي
  .»ورزيدم اي كاش به پروردگار خود شرك نمي«: گويد ميپشيمان گشته و با حسرت 

  
  فرد مؤمن.ب

ه معناي برگشـت  محاوره ب. كنند هم محاوره مي باغ قرار داردكه با مقابل صاحب دو فرد مؤمن
من ثروت فرد مؤ دارايي و در محاوره دو نفر مقدار. )243:م1992الشرتوني،( كالم در مخاطب است

اوالد او، تنها يك ادعا نبوده بلكـه   بودن ثروت مرد كافر وتر روشن است بيش ؛ امامشخص نيست
اأ﴿:گويد باغ با غرور مي تر بوده است؛ هنگامي كه صاحب دو از دارايي او بيش َرُ  نَ ً  مِْنكَ  أَْك ـزُّ  وَ  مالا  أَعَ

 ً را فَ ِْن ﴿: گويد ثرت دارايي او ميك در تأييد ، مصاحبش﴾َ نِ  إ رَ ا تَ لَّ  أَنَ ً  مِْنكَ  أَقَ ً  وَ  مالا دا لَ ولي مرد مؤمن  ﴾وَ
 بصيرت كافي دربـاره جهـان هسـتي و    عميق و داراي بينش و خرسند بوده، راضي و به آنچه دارد

هاي او بـه طـرف مقابـل     در صحبت آن كامالً و ،معاد بوده است آفرينش آن و به عبارتي توحيد و
  :مشهود است

ُ  قالَ ﴿ ُ  لَ بُ وَ  وَ  صاحِ ہُ  ُ ُحاوِرُ ْرتَ  أَ  ي فَ َّذِی كَ كَ  بِال لَقَ ُمَّ  تُراٍب  مِْن  خَ ٍة  مِْن  ث مَّ  نُْطفَ ـُ ـوَّا≈َ  ث ً  سَ لـا جُ  رَ
َّا ن وَ  لكِ بي اهللاُ  ُ ُْشرِ≈ُ  لا وَ  رَ بي أ ً  بِرَ دا ْو  وَ  أَحَ ِْذ  لا لَ لْتَ  إ خَ كَ  دَ َّتَ ن لْتَ  جَ وَّةَ لا اهللاُ  شاءَ  ما قُ َّ  قُ ِلا  بِاهللاِ  إ

ِْن  نِ  إ رَ ا تَ لَّ  أَنَ ً  مِْنكَ  أَقَ ً  وَ  مالا لَدا سى وَ عَ بي  فَ نِ  أَْن  رَ َ ِ ُْؤت ً  ي ْرا َّتِك مِْن  خَ ن   )40-37/كهف( ﴾جَ
نفـرات توجـه    به اموال و و ،افتد با توجه به آيات عزت ايمان در دل شخص مؤمن به تكان مي

من ثبـات  مـؤ . )2272: 1ق،ج1412سيد قطب،(سازد دوستان نمي فداي سازش با كند و حق را نمي
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َّا﴿ :چنين بيان كرد ايمان خود را اين ن وَ  لكِ بي اهللاُ  ُ ُْشرِ≈ُ  لا وَ  رَ بي أ ً  بِرَ ـدا الزم است كه مؤمن بـر   و ﴾أَحَ
كثرت مال ديد از او تـأثير   و هنگامي كه كافري را در فراخناي زندگي و ،قدم باشد ايمان خود ثابت

  .)609 :ق 1419:زيدان(نپذيرد
كـه از ابتـدا نـور     ؛ناپذير استتقادي تغييرشخصيت ثابت و از نظر اع من دارايبنابراين فرد مؤ

هـا و   انـواع نعمـت   ،هاي ظاهري ديگـران از قبيـل فرزنـد    با ديدن برتري ايمان در او نفوذ كرده و
  .تكيه دارد به قدرت او كامل داشته و بلكه به خداوند اعتماد ها ايمان خود را از دست نداده، ثروت
  

  صالح حضرت موسي و عبد در قصهپردازي  شخصيت.3
، و در كنـار  شكل گرفته است عبدصالحو  حضرت موسيقصه با محوريت دو شخصيت بزرگ 

هـايي از داسـتان    اين افراد در قسـمت . شوند هاي كوتاه مشاهده مي ها اشخاص ديگري با نقش آن
  . شوند داستان مي تر دو شخصيت اصلي سبب حركت كه عالوه بر معرفي بيش شوند ظاهر مي

  
 )ع(حضرت موسي.أ

نقـش   ،جـوي علـم اسـت   و در اين داستان به عنوان شخصيتي كه در جست )ع(حضرت موسي
ـ  ،خـود  كه براي رسيدن به هدف درنگ را در داستان بر عهده داراصلي و پر ي دانشـمندي راه  در پ

آغاز سفر تـا پيداشـدن    اول:دارددر اين داستان دو مرحله  )ع(موسيسفر  .گيرد سفر را در پيش مي
  .ادامه سفر و همراهي با آن عالم ، و دومدانشمند

. شـود  يـاد مـي  » فتـي «با شخصي است كـه از او بـا عنـوان     )ع(حضرت موسيشروع داستان 
در عطش كه  ،خوردار استبر مصمم و قدرتمند ،مرحله از سفر از شخصيتي ثابت در اين )ع(موسي

تواند او را منصرف  نمياي  مسئلههاي راه را به جان بخرد و هيچ  ها و رنج علم حاضر است خستگي
  :فرمايد ايشان خطاب به همسفر خود فتي مي .سازد

حُ  لا﴿ َّي أَْبرَ ُغَ  حَ ْبل عَ  أَ ْجمَ يْنِ  مَ ْحرَ يَ  أَْو  اْلبَ ً  أَْمضِ قُبا   )60/كهف( ﴾حُ
و  ،اصرار و پافشاري دارد )ع(صالح عبدكردن ير و پيداآيه آن حضرت در پيمودن مسا توجه به ب

  .دهد ين سستي و ترديدي به خود راه نميتر كوچك
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ـ   اسـت  )ع(بعد از مالقـات عبـد عـالم    )ع(حضرت موسيمرحله دوم سفر  جـز  ه ، سـفري كـه ب
اما ؛ آن قرار گرفته است و هدف آن حضرت تحقق پيدا كرده است آموزي محور اندوزي، علم تجربه

بعـد از   )ع(حضـرت موسـي  . رك و متحـول اسـت  حشخصيتي مت )ع(حضرت موسيدر اين مرحله 
  :ديدن دانشمند از ايشان تقاضاي آموختن علم و رشد دارند

ُ  قالَ ﴿  ي لَ و ْل   مُ كَ  َ َّبِعُ ت ى أَ نِ  أَْن   عَ لمَ ا تُعَ ً  عُلْمتَ  مِمَّ ْشدا   )66/كهف(﴾رُ
ّـَكَ  قـالَ ﴿ :فرماينـد  نشمند خطاب به ايشان مياما دا ِن ـْن  إ يعَ  لَ طِ ْسـتَ ـيَ  َ عِ ً  مَ ـْبرا تـو  «)67/كهـف (﴾صَ

نخواسـته   )ع(و آوردن لفظ معي اشاره به اين است كـه عبـد عـالم    ،»طاقت روش تعليم مرا نداري
سته است عجز و نـاتواني او  ابلكه خو ،را انكار كند )ع(حضرت موسياست كه قدرت صبر و تحمل 

و آن حضـرت در پاسـخ   ؛ )429و428 :ق1428خالـدي،  (دكنرا بر صبر، فقط در همراهي خود بيان 
ِي﴿ :فرمايند مي دُ جِ تَ ِْن  سَ ً  اهللاُ  شاءَ  إ ي لا وَ  صابِرا ً  لَكَ  أَْعصِ ايـن  در  )ع(حضـرت موسـي  ، )69/كهـف (﴾أَْمرا

ولـي وعـده خـود را بـه      ،دهد كه صبر خواهد كرد و ايشان را مخالفت نخواهد كرد جمله وعده مي
  .)344: 13ق، ج1417طباطبايي،  (دمشيت خداوند نمود تا اگر مخالفت كرده باشد دروغ نگفته باش

ند خـود را تسـليم اسـتاد خـود     هرچ )ع(حضرت موسيشود كه  اما در ادامه داستان مشاهده مي
در قبال اقدامات ايشان اما در اين همراهي  ؛كنند با تواضع گام به گام با وي حركت ميو  ،اند نموده

تأويل آن توسط استاد خـود  دارند و سرانجام بعد از  و ناراحتي خود را از آن بيان مي اعتراض نموده
  .گيرند آرام مي

پيامبر بزرگ الهي بايد حـافظ جـان و مـال مـردم باشـد، امـر بـه        به عنوان  )ع(حضرت موسي
داد در برابـر چنـين    بـه او اجـازه نمـي    گر وجدان انسانيو از سوي دي ،معروف و نهي از منكر كند

ديد تعهـدي   )ع(بنابراين در اولين اقدامي كه از سوي عبد عالم ؛خالفي سكوت اختيار كند رهايكا
: مكـارم شـيرازي  (موشـي سـپرد و زبـان بـه اعتـراض گشـود      بـه دسـت فرا   را كه بـا وي داشـت  

  .)492 :12ق،ج1374
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 )ع(صالح عبد.ب
ايفـا   ينقش اصلي و پررنگ )ع(حضرت موسيدر كنار اين شخص نيز  )ع(صالح در داستان عبد

متحمـل سـفري بـا     شكردنپيـدا بـراي   )ع(حضرت موسـي اما به نام اين معلم بزرگ كه  ،دكن مي
ـدا﴿: توصـيفاتي از او آمـده اسـت    قطبلكه ف شدههاي بسيار شده بود، اشاره ن مشقت و سختي جَ وَ  فَ

 ً ْبدا ْيناہُ�َ عِبادِنا مِْن  عَ ةً  آتَ نا مِْن  رْحمَ َّْمناہُ  وَ  عِْندِ ل َّا مِْن  عَ ن دُ ً  لَ اي كه شايسـتگي دريافـت    بنده) 65/كهف(﴾عِلْما
رحمت خاص از جانب خداوند و علم لدنّي را داشته است؛ بـه همـين دليـل از او بـه عنـوان عبـد       

 حضـرت خضـر  در ايـن قصـه    )ع(صـالح  منظور از عبد بعضي روايات رب بنا كنيم؛ ياد مي )ع(صالح
  . )26 :1ق،ج 1401،بخاري(است

و روشن نيست كه در ميـان  است  شدهابتداي تولد، طفوليت و جواني وي ن اي به در آيات اشاره
زيرا در شكل داستان ضرورتي براي بيان آن  و مكان اقامت او كجا بود؟ هكرد كدام قوم زندگي مي

هـاي خـاص    پـي فـردي بـا ويژگـي     )ع(موسينيست، روح كلي داستان بر اغماض و ابهام است، 
تعليم و رشد  شبلكه هدف ،نيست )ع(صالح گردد اما هدف وي شناسايي هويت و شخصيت عبد مي

آن معلـم بـزرگ بـه     ،بعـد از سـفر و كسـب تجربـه     و گردد موفق به ديدار وي مي انجامسر. است
جويـاي نـام و   وقـت   يرا مردان بزرگ و اولياي خدا هـيچ كند ز خداحافظي مي از او صورت مجهول

و تربيتـي  دينـي  آنجايي كه اقتضـاي   ها تنها در آيات نيز متناسب با شخصيت آن و ،اند نشان نبوده
  .آيد ها به ميان نمي نامي از آن ليشود و شان ارائه ميدارد توصيفاتي از اي

 و طاعـت  و فروتنـى  اظهـار  يعنـى  عبد است، عبوديت )ع(حضرت موسياز اوصاف ديگر معلم 
: رك(اسـت  اخـالص  از روي خـدا  عبادت او براى كهيعني كسي  »عبد«و در اينجا  بردارى فرمان

گـردد كـه از ايـن     در سوره روشن مي »عبادنا منْ عبداً« توصيف از. )543:ق1416،راغب اصفهاني
قـت حتـي بـه دوسـتان خـود معرفـي       و ، كـه شـايد هـيچ   بندگان خدا در روي زمين كـم نيسـتند  

  .)423و 422 :ق1428،خالدي(اند نشده
راه و معلـم   در انتخاب )ع(حضرت موسييابد كه  هاي ذكرشده در آيه مخاطب درمي با توصيف

 بـردار كامـل   ده كـه فرمـان  و كسي را پيـدا كـر   بلكه به هدف خود رسيده است خود اشتباه نكرده،
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با مقام عبوديت خود توانسته است  خداشود آن بنده  روشن ميآيه،  خداوند است و با توجه به ادامه
  .خداوند و علم لدني برخوردار گرددشايستگي آن را پيدا كند كه از رحمت خاص 
. كنـد  ، در زيباسازي داستان نقـش مهمـي را ايفـا مـي    چنين توصيفاتي عالوه بر نكات تربيتي

عمالي را انجام تواند ا مول علم و رحمت او قرار گرفته، چگونه ميفردي كه عبد خداوند است و مش
  .ت و تعجب پيامبر خدا را هم برانگيزد، حيركه عالوه بر تعجب مخاطب عادي خوددهد 

سـفر  در جريـان   ،»عبادنـا  منْ عبداً« نشدن نام وي در وصفذكر ت كه شايد سرّگفته شده اس
و  ،بودن و مخصـوص عبـد خـالص خـدا بـودن     در اين نهفته باشد كـه عبـد   )ع(موسيپرراز و رمز 

از ساحت  ،اهللا در آرزوي دريافت آنترين نشان افتخاري است كه اولياءبرخورداري از علم لدني باال
كه موفق به دريافت چنين افتخاري شـده اسـت توانسـت بـه      حضرت خضر. ي هستندمقدس ربوب

كـه رسـول خـدا،     العاده و به ظاهر تصورناپذيري انجام دهـد تـا جـايي    كاري خارق كمك آن نيرو،
هم از نظر تربيتي و هـم   »عبادنا منْ عبداً« بنابراين اهميت ذكر. موسي را به تحير وا دارد حضرت

  .)155 :ش1379پرويني،(تر از ذكر نام اصلي خضر است از نظر هنري به مراتب بيش
  
  فتي.ج

اما نام و سـمت وي ذكـر نشـده    ، با وي همراه است حضرت موسيول از سفر ا فتي در مرحله
سـفر كـه قصـه     در مرحله اول 1.روشن نيست كه چه اندازه از مسير را با هم طي كرده انداست و 

ي را بـه  وي نقـش اصـل  كـه  رسد  ، چنين به نظر ميگذارد وگوي ميان آن دو را به نمايش مي فتگ
كه  )ع(حضرت موسيشود و ادامه سفر  عهده دارد اما در مرحله دوم سفر، فتي از داستان حذف مي

توان گفت كه نقش فتي به خـالف   گيرد؛ بنابراين مي انجام مي خضراستان است با قسمت اصلي د
رنگ است امـا تـأثير مهمـي در     ، فرعي و تا حدودي كمرسد ه كه در ابتداي داستان به نظر ميآنچ

  .حركت داستان دارد
                                                 

ق، 1419؛ ابن كثير،742: 6ش،1372طبرسي،(او يوشع بن نون بوده است: اند درباره شخصيت او برخي گفته -1
ضر همراه حضرت گويند فتي ناميده شده زيرا همواره در سفر و ح ، برخي مي)287: 3ق، 1418، بيضاوي، 157: 5

ابوالفتوح رازي، (كرده است اند چون همواره خدمت آن حضرت را مي بوده است و برخي نيز گفته) ع(موسي
 ).455: 7ق، 1408
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فراموشي و . ن تأثيرگذاري در چرخش داستان استترين نقش هنري فتي در جريان داستا مهم
چنين حضور  هم.  )321:ش1372بستاني، (دهد سير حركت را به سوي هدف تغيير ميم يادآوري او

و  )ع(حضـرت موسـي  ت مخاطـب از  تواند بـه شـناخ   تري مي ي در داستان به صورت زيبا و زندهفت
ت او از سـوي  ، ارتبـاط بـا وحـي و هـداي    همانند تصميم قاطع و جـدي وي . كندهدف وي كمك 

قالب هنر  در خضربا  )ع(موسيو به نسبت آن  )ع(موسيز برخورد فتي با و ني ،خداوند در اين مسير
  .اي به همراه دارد نكات تربيتي و آموزنده

، و بـه وي خطـاب   دهـد  در طول سفر بـا وي انجـام مـي    )ع(حضرت موسيوگوي كه  از گفت
سـفر گذاشـته    گويا او را مخيـر در  ،دارم البحرين نرسم دست از تالش بر نميتا به مجمع  كند مي

 ؛»فَوجدا«، »فَارتَدا«، »نَسيا«، »بَلغا« ،»جاوزا« :است كه با توجه به آيات بعد كه با فعل مثني آمده
هـا و مشـكالت راه    وفادار بوده و با ايشان در سختي به حضرت صالح شدن عبدپيدا همسفر وي تا

  .همراهي كرده است
و روشن نيسـت كـه فتـي     سخني به ميان نيامده، )ع(حضرت موسيدايي وي با اما در مورد ج

نـد و  خواهـد ما  )ع(يموسـ و آيا فتي منتظر بازگشـت   ؟بعد از جدايي با آن حضرت كجا رفته است
  ؟رود د يا هر كسي به دنبال كار خود ميكنن دوباره يكديگر را مالقات مي

  
  حوت.د

  :با توجه به آيات
ا﴿ لَمَّ عَ  بَلَغا فَ ْجمَ ِما مَ يا بَْينِ سِ ُما َ وتَ ـذَ  حُ َّخَ ات ُ  فَ ـبِيلَ ْحـرِ  ِـي سَ ً  اْلبَ با ـرَ ـا سَ لَمَّ زا فَ تـاہُ  قـالَ  جـاوَ ِفَ  آتِنـا ل

نا داءَ ْد  غَ قَ قِينا لَ نا مِْن  لَ رِ فَ ً قـالَ  ذا سَ با صَ أَيْـتَ  َ ِْذ  أَرَ يْنـا إ ى أَوَ ـَ ِ ةِ إ ـْخرَ ِي الصَّ ـ ـيتُ  فَ سِ ـوتَ  َ  مـا وَ  اْلحُ
 ُ سانِي ْ َّ  أَ ِلا ْيطانُ  إ ہُ  أَْن  الشَّ ذَ  وَ  أَْذكُرَ َّخَ ُ  ات بِيلَ ْحرِ  ِي سَ ً  اْلبَ با جَ   )63-61/كهف( ﴾عَ

  .است »عجباً«و  »سرَباً« گرفتن راه خود در دريا با تعبير توصيفي كه از حوت شده است، پيش
گويـا راهـي كـه     ،و نفق راهي است كه در زير زمين كنده شده و از نظر عموم پنهان اسـت  سرب

رفته و به دريا رفته است، شبيه به نقبي بوده است كه كسي پيش بگيرد و ناپديـد  ماهي در پيش گ
 دن آب را از دنبالهش ر جاي ديگري آمده كه خداوند جاريد، )341: 13ق، ج 1417،طباطبايي(شود
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بـراي رسـيدن   زمين شد و بدين وسيله راهي واضح و روشن  داشت، شبيه راه زير حركت ماهي باز
  .ايجاد شدبه مكان خضر 

ه شده بود خورده و يا بريان رساند كه ماهي مذكور، ماهي نمك كردن ماهي به عنوان غذا ميياد
ذكـر شـده    »عجبـاً «و بـه همـين دليـل     ه باشـد كه ماهي زنـد ، نه ايناند كه آن را با خود برداشته

ايفا نمـوده  ه هم و متداول را بنابراين ترسيم ماهي دو نقش آميخته ب .)413: ق1428:خالدي(است
، و ديگـري نقـش   باشـد  و شـاگرد او آمـاده   )ع(موسـي كه بايستي بـراي   نقش توشه و غذا است؛
و نيز ارتباطي كه بين به آب رفتن اين توشه و سـفر   آن،بودن اين توشه و عدم دسترسي به  سراب

مجمـع الجزايـر و    بـا  )ع(موسيرتباط بين فتي و ها موجود است كه نقش اصلي همان ا غامض آن
  .)316 :ش1372بستاني،: رك(عبد در داستان است

هي و عجبـاً بـراي   سرباً براي ما«: فرموده است )ص(رسول خدا »عجباً«و  »سرَباً«تعبير درباره
اي است كه  استفاده از دو تعبير به زاويه و سرّ ،)127 :4ق،ج1401بخاري، ( »و جوان بود )ع(موسي

به كار برده شده نگاه به حادثه از منظر مـاهي   »سرَباً« اول كه مرحله. شود از آن به قصه نگاه مي
 حضـرت گيرد امـا در مرحلـه دوم از زاويـه چشـمان      حركت ماهي در دريا مالك قرار مي و ،است
  .)421 :ق1428خالدي، (شود و فتي به حادثه نگاه مي )ع(موسي

، و گيرد روشني در ذهن مخاطب جاي ميعت به با اين تعبيرات هنرمندانه مناظر و تصاوير طبي
العمل قهرمانان داسـتان بـا ديـدن چنـين تصـاويري نمـايش داده        در همان حال چگونگي عكس

بلكه  شود انگيزي منحصر نمي ر تنها در چهارچوب زيبايي و حيرتاما اهميت ترسيم اين اث. شود مي
تن و پيوسـتگي اجـزاي آن را   آميخ و اهميت ساختار اندامي داستان و در هم ،از آن هم فراتر رفته

بسـتاني،  (شـود  شرفت و تحول رويدادهاي داسـتان مـي  زيرا ترسيم اين اثر موجب پي ؛رساند نيز مي
  .)316 :ش1372

عادي و معمولي نيسـت   ي، سفرتواند نمادي باشد كه اين سفر گرفتن ماهي در داستان مي جان
نتظـار ديـدن وقـايع شـگفت در     ا خواننده ؛ بنابراينبلكه سفري وراي ظواهر و وقايع ملموس است

  .تر داستان افزوده است چه بيشادامه داستان را دارد، و اين انتظار خود به جذابيت هر
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  مساكين.هـ
زيـر آن پنهـان اسـت،     شدن غالم و بناي ديوار كـه گنجـي   در ماجراي شكافتن كشتي، كشته

و در  ،انـد  هاي متفاوت ظاهر شده نقشتان افرادي وجود دارند كه در عالوه بر قهرمانان اصلي داس
  .اند پرده پشت سر هم به نمايش در آمدهسه 

 .شوند، مساكين هستند مي مشاهده حضرت خضر و )ع(حضرت موسيكه در سفر  اولين افرادي
است  و مسكين كسي ،شدن بعد از حركت است به معناي ايستادن و ثابت» سكن«مسكين از لغت 

هـا   ممكن است اطالق مساكين بر آن ؛)418:ق 1416اغب اصفهاني،ر(كه هيچ چيزي نداشته باشد
و اين تعبير از زبان عرب و با ريشه اصـل   ،از نظر فقر مالي نبوده است بلكه از نظر فقر قدرت بوده

  .)502: 12ش، ج 1374مكارم شيرازي، : رك(ي داردلغت سازگار
داخل كشتي حضـور دارنـد و   ، ر قصه آمده است، مساكين بدون ذكر تعدادشانطبق آنچه كه د
 أَخَرَقْتَهـا  قالَ﴿: كند نسبت به آن اعتراض مي )ع(موسيشود و  صالح سوراخ مي كشتي توسط عبد

ي بيـان نشـده اسـت    اما از واكنش سكنه كشتي چيز، )71/كهف(﴾إِمراً شَيئاً جِئْت لَقَد أَهلَها لتُغْرِقَ
بـه  ) ع(صـالح  سپس پرده با تـذكر عبـد  . بوده است ها كه اين عمل دور از انظار آنشايد به دليل آن
صـورات  بـا ابهامـات قصـه ت   . شـود  ، كشـيده مـي  كه قول داده بوده سؤالي نكند )ع(حضرت موسي

رود و تأويـل آن   آخـر كنـار مـي    ، تا زماني كه پـرده عالم مختلف است خواننده از مساكين و اقدام
تي بـا ديـدن سـوراخ و تعميـر آنچـه      ل كشچگونگي واكنش اه. شود بيان مي )ع(صالح توسط عبد

خيـال گذاشـته    اول و چه هنگام بيـان تأويـل آن توسـط دانشـمند بـه عهـده       هنگام نمايش پرده
  .شود مي

شد كه بر روي درياي متالطم با كوش و بلندهمت هايي سخت تواند نماد انسان مي» مساكين«
هـاي   ر معاش خود با طوفاندر مسير طبيعي تالش و تكاپوي به دست آوردن روزي و امرا زندگي،

؛ در حالي كـه در وراي آن موانـع،   مانند و در امور خويش مضطر مي ،شوند اي مواجه مي منتظرهغير
ا امدادهاي غيبي و از لطف خود ب ،ست كه تنها خداوند از آن آگاه بودههايي ه ها و مصلحت حكمت

  .دهد اي كه سرانجام آن خير باشد تغيير مي مسير را به گونه
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  غالم.و
) ع(صـالح  گناه توسط عبـد  اي بي ، قتل پسر بچهبا دانشمند )ع(موسيدوم از شروع سفر  حادثه

لْتَ  قالَ ﴿: فرمايد شود و مي آن عمل برانگيخته مي با مشاهده )ع(حضرت موسي. است تَ ً  أَقَ ْفسـا ةً  َ ّـَ كِي  زَ
ــرِ  ْ ــٍس  بِغَ ْف ــْد  َ قَ ــتَ  لَ ْئ ً  جِ ــْيئا ً  شَ ــف(﴾نُْكــرا ً « و )74/كه ْفســا َّــةً  َ كِي ــت »زَ ــوغ اوس ــدم بل ــواه ع ــاني (گ عثم

آيا انسان پاكي را بدون آنكه قتلي كـرده  : فرمود )ع(حضرت موسي. )413 :8ش، ج1383ديوبندي،
در همان حال كه آن حضرت در انتظار ! ي كه كار منكر و زشتي انجام داديباشد كشتي؟ به درست

 ،در پي پاسخي براي قتل غالم گر ، مخاطب نيز با ذهن تحليلاست خضرپاسخي مستدل از سوي 
، پـرده كشـيده   داده بود خضربه  )ع(موسييادآوري قولي كه و شناسايي شخصيت وي است كه با 

  . ماند خر نمايش در ذهن خواننده باقي ميآ شود و ابهامات آن تا پرده مي
آشـكار  شود با تأويل حوادث توسط عالم، هويت غالم  سرانجام در پرده آخر ابهامات زدوده مي

  : شود مي
لامُ  أَمَّا وَ ﴿ كانَ  اْلغُ ْنِ  أَبَواہُ  فَ ْؤمِنَ ينا مُ شِ خَ ُما أَْن  فَ ِقَ ُْر ً  ي ْغيانا ً  وَ  طُ    )80/كهف( ﴾كُْفرا

، بنابراين بـه  باشد غالم يا كودكي كه پدر و مادري باايمان دارد و تهديدكننده ايمان آن دو مي
 .دي صالح را به والدين او عطـا كنـد  خداوند فرزن شود تا كشته مي)ع(صالح امر پروردگار توسط عبد

ها را وارد صحنه  تواند آن اند بلكه نيروي خيال است كه مي والدين كودك روي صحنه حاضر نشده
  .با تولد كودكي ديگر به تصوير بكشاندا ديدن جسد فرزند و خوشحالي شان را ب ، تا ناراحتيكند

و سن غالم سخن گفته نشده است زيرا هـدف قصـه    ، نامها ، مكان اقامت آننام والدين، شغل
بـه جزئيـات و    نه پرداختن ه در معرض خطر جدي قرار داشته،ك ،ها بوده است بيان حفظ ايمان آن

  .اي ندارد حواشي كه هيچ نكته آموزنده
  قريه اهل.ز

وجـود  ه پاياني به سوم را در پرد د دارند كه در ارتباط با هم، قصهدر ميان روستا سه گروه وجو
  :با توجه به آيه .، و پدر صالحدو يتيم ،اهل قريه: اند آورده

لَقا﴿ اْنطَ َّي فَ ِذا حَ يا إ تَ لَ  أَ ْ ْريٍَة  أَ ما قَ ْطعَ ا اْستَ لَ ْ َبَْوا أَ ما أَْن  فَ ُ يفُو ـدا ُضَ جَ وَ ـا فَ ً  فِي ـدارا يـدُ  جِ ُرِ  أَْن  ي
ضَّ  ُ  يَْنقَ َقامَ ْو  قالَ  فَ ْئتَ  لَ ْذتَ  شِ َّخَ ِ  لات لَْي   )77/كهف( ﴾أَْجرا عَ
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، كننـد  رسند و از اهالي آن طلب غذا مي به روستايي مي)ع(صالح عبد و) ع(موسي در ادامه سفر
ريه مردمي است كه از پس منظور از اهل ق ؛كنند ها خودداري مي كردن آن اما مردم آنجا از مهمان

  .حداقل به رهگذران و مسافران است يا ،تفاوتي نسبت به ديگران شان بخل و بي خصوصيات
، كـه  رسـند  ستگي در همان روستا به ديواري ميدر حالت گرسنگي و خ )ع(صالح عبد وموسي 

 )ع(موسـي  .كند رغم رفتار بد اهالي، دانشمند شروع به تعمير آن مي در حال فروريختن است و علي
  .دهد مي )ع(صالح عبدبه لي را نهاد دريافت دستمزد از اهاكند و پيش اين مرتبه نيز اعتراض مي

َّي﴿جمله  ِذا حَ يا إ لَ  أَتَ ْ ْريَة أَ دليل بر آن است كه اقامـه ديـوار در حضـور اهـل ده بـوده اسـت        ﴾قَ
 ا در كنـار اقـدامات ديگـر خضـر بـر مـال      سرانجام راز تجديد بنـ  ،)347: 13ق،ج1417طباطبايي،(
، كـه در شـهر بـه سـر     يتيم بوده است زير ديوار گنجي متعلق به دو گردد كه ، و روشن ميشود يم

  :بردند مي
دارُ  أَمَّا وَ ﴿ كانَ  اْلجِ ْنِ  فَ لامَ ِغُ ْنِ  ل يمَ ـةِ  ِـي يَتِ ينَ دِ ُ  كـانَ  وَ  اْلمَ ـ ْحتَ ْنـٌز  تَ ُمـا كَ مـا كـانَ  وَ  لَ ُ ُو ً  أَب ِحا  صـال

َرادَ  ُّكَ  فَ ب ُغا أَْن  رَ ُما يَْبل دَّ ْخرِجا وَ  أَشُ ْستَ ُما َ نزَ   )82/كهف( ﴾كَ
، قريـه را مدينـه اطـالق    و خداوند در موارد ديگري ،اند كه مدينه همان قريه است برخي گفته

  :مانند كرده است
ا نُزلَ  لَْولا قالُوا وَ ﴿ ى اْلقُْرآنُ  ذَ ٍل   عَ جُ ْنِ  مِنَ  رَ ْريَتَ يٍم  اْلقَ ظِ    )31/زخرف( ﴾عَ

امـا برخـي ديگـر عقيـده     . )168: 5ق، ج 1419ابن كثير، (كه منظور همان مكه و طائف است
كه در آن ديوار مشـرف بـه خرابـي ديـده شـده       اي بوده دارند، مدينه مذكور در آيه غير از آن قريه

پس  ،نيازي نبود كه بفرمايند دو غالم يتيم در آن بودند را اگر مدينه همان قريه بود ديگرزي ،است
. )34: 13ج ق،1417طباطبـايي،  (و سرپرست آن دو در قريـه نبودنـد  كه دو يتيم  بوده بر اين شارها

، تـا امـور   انـد  ين مردماني به مدينه مهـاجرت كـرده  ها به همراه سرپرست خود از ميان چن شايد آن
ج را گن كنند و آن سالي به آن محل مراجعه مي بزرگ طور قطع در ن بهتر اداره شود و بهاش زندگاني
  .دارند برمي

ها فردي صالح بوده، و خداونـد بـه واسـطه اعمـال      عرفي دو كودك آمده است كه پدر آندر م
پدر صـالح دو يتـيم از    .ها و استخراج گنج بر پا باشد نيك او اراده كرده كه ديوار تا هنگام بلوغ آن
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اما باقيات صالحات او باعث شـده اسـت    ،ابتداي داستان از دنيا رفته و خود در صحنه حضور ندارد
  .ان وي مشمول رحمت پروردگار گردندكه كودك

  
  پردازي در قصه ذوالقرنين  شخصيت.4

ديگر سوره بر اسـاس مفـاهيم    چون سه قصههاي او شكل گرفته، و همذوالقرنين با سفر قصه
لقـرنين اسـت و   داستان با محوريت شخص ذوا ؛نظر از عناصر داستاني بهره گرفته شده استمورد

هـا   مردم هستند، كه ذوالقرنين در سـفرهاي خـود بـا آن    هاي مختلفي از هاي ديگر گروه شخصيت
  .رساند ها به انجام مي ميان آن شود و مأموريت خود را در روبرو مي

  
  ذوالقرنين.أ

   :با توجه به آيه
كَ ﴿ ُونَ ل ْسئَ َ ْن  وَ  ْنِ  ذِی عَ ْرنَ ْل  اْلقَ ُوا قُ َْتل ْم  سَ لَْيكُ ُ  عَ ْن ً  مِ   )83/كهف(﴾ذِْكرا

 .اي ازمردم خصوصاً علماي يهود معروف بوده است و قصه او در ميان عده ذوالقرنينشخصيت 
»أَتْلُوا« جمله در »نمس كُملَيع نْهكْراً مبا تمام تفاصيل  ذوالقرنين من تبعيضيه است، يعني قصه »ذ

 ت ذكر گرديده است؛ در واقـع كلمـه  آن براي آن حضر بلكه اهم ،آن براي پيامبر بيان نشده است
، و حوادث كند ها را به طور تفصيلي بيان نمي منه اشاره به روش قرآن در ارائه قصص است كه آن

 .)497: 21ق،ج1420فخر رازي، : رك(آورد را مرتب و دقيق نمي

ـ و مخاطب در سفرهاي ا ،كند نقش اول و پررنگ را ايفا مي ذوالقرنين در قصه ا وي همـراه  و ب
در متن داستان نام او نيامده است بلكه تنها بـه لقـب وي اكتفـا    . كند شود و قصه ادامه پيدا مي مي

  :با توجه به آيه. شده است
َّا﴿ ِن َّا إ كَّن ُ  مَ َْرضِ  ِي لَ ْيناہُ  وَ  اْل ْي  كُل  مِْن  آتَ ً  ٍء  َ با بَ    )84/كهف(﴾سَ

و دادن سـبب و امكانـات بـه او از     ،تمكن در زمـين بخشيدن و  قدرت ذوالقرنينهاي  از ويژگي
چيزي كه ذوالقرنين را به هدف و مقاصد  منظور از اعطاء سبب در آيه يعني هر. سوي خداوند است

آيـات مـورد بحـث    ) 744 :2ق، ج1407 زمخشري،: رك(ساند از قبيل علم، قدرت يا وسيلهخود بر
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 ،طباطبـائي (شـمارد  مر او را بزرگ ميترين بيان ا و با بليغ ،است ذوالقرنينمنتي از سوي خداوند به 
اما از  ،گويد و توجه ويژه به ذوالقرنين سخن ميآيات ابتدايي قصه از مكنت ) 361 :13ق، ج 1417

سـفر   راند تا اينكه در ادامه داستان و ادامه ز امكانات و اعتقادات او سخن نميچگونگي استفاده او ا
  :او در آيه

لْنا﴿ ا يا قُ ْنِ  ذَ ْرنَ ِمَّا اْلقَ ذبَ  أَْن  إ ِمَّا وَ  تُعَ ذَ  أَْن  إ َّخِ ت ِْم  تَ ً  فِي ْسنا ْن  أَمَّا قالَ  حُ لَمَ  مَ ْوفَ  ظَ سَ ُ  فَ ُ ذب ُمَّ  نُعَ دُّ  ث ُرَ  ي
ى ِ   إِ ب ُ  رَ ُ ذب يُعَ ً  فَ ذابا ً  عَ   )87-86/كهف( ﴾نُْكرا

پيشه است كه خداوند به او توجـه خـاص دارد؛ و    پادشاهي عدالت ذوالقرنينشود كه  روشن مي
گوي قـوم سـرزمين   و و در بخش سوم سفر از گفتسازد،  آيه اعتقاد توحيدي او را روشن ميهمين 

، و مـردم او را  شود كه او داراي قدرت و مديريتي شگرف بوده است فهميده مي ذوالقرنيندو سد با 
ي ما﴿ جملهاند؛ در همان سفر سوم  شناخته به اين صفات مي كَّ ِ  مَ بي فِي ـٌر  رَ ْ در خطاب  )95/كهف(﴾خَ

امكانـات و   كندكـه او بـا همـه    دهـد و بيـان مـي    قاد توحيدي او را در عمل نشان ميبه مردم، اعت
ي اطاعـت  هرگز به خود فريفته نشده اسـت، بلكـه از آن در راسـتا    هايي كه در اختيار داشته قدرت

  .خداوند بهره گرفته است
عَ ﴿ذكر جمله ْتبَ َ ً  فَ با بَ بـا توجـه بـه    . بر عمل خيـر اسـت   ذوالقرنينبر مداومت  دال) 85/كهف(﴾سَ

اي شايسـته در   هـاي الهـي بـه گونـه     توان گفت كـه الزم اسـت از داده   در سه مرتبه، مي تكرارآيه
آسـايي   هاي حركـت بـه سـوي كمـال خسـتگي و تـن       رسيدن به هدف بهره گرفت زيرا از آسيب

ا يـا قـالُوا﴿جمله  و) 25:ش1373مهتدي،(است ْن ذَ ـْرنَ مـدن لقـب و مـدحي در    و نيا ،)94/كهـف (﴾اْلقَ
  .و فروتني او دارد ذوالقرنيننشان از نزديكي مردم با  خطاب به ايشان

  
  مردم مغرب.ب

  :با دقت در آيه
ِمَّا﴿ ذبَ  أَْن  إ ِمَّا وَ  تُعَ ذَ  أَْن  إ َّخِ ت ِْم  تَ ً  فِي ْسنا   )86/كهف( ﴾حُ

و گروهـي كـه سـتمكار    لم، پيشه و ظـا  كردند؛ گروهي ستم گروه در آن سرزمين زندگي مي دو
ذَ  أَنْ إِمـا «مفعول را نيـاورده و در جملـه   »تُعذِّب أَنْ إِما«كه در جمله است نبودند؛ بدين دليل تَتَّخـ 
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يهِمناً فسصـحيح  وضـعيت مردمي با ايـن   تعميم عذاب دربارهروشن است  ؛آن را آورده است »ح ،
: رك(مي را احسان كرد و هم ظـالم آن را توان صالح قو ، به خالف تعميم احسان كه هم مينيست

مردم آن جامعه همه ظالم و ستمكار بودنـد   توان گفت كه ، و يا مي)362: 13ق،ج1417طباطبائي، 
صالح انجـام   و اعالم قانون و بيان موضع خود، گروهي ايمان آورده و عمل ذوالقرنينولي با ورود 

  :هويداست ذوالقرنينكه در سخنان ت از ظلم و تجاوز برنداشتند چنانولي گروهي دس ،دادند
ْن  أَمَّا﴿ لَمَ  مَ ْوفَ  ظَ سَ ُ  فَ ُ ذب ُمَّ  نُعَ دُّ  ث ُرَ ى ي ِ   إِ ب ُ  رَ ُ ذب يُعَ ً  فَ ذابا ً  عَ  )87/كهف(﴾نُْكرا

وجـو و تحليـل دربـاره     و جسـت  هـا خـودداري شـده،    ت ديگـر آن در داستان از ذكر خصوصيا
به مواردي كه ارائه شد، به عهده خواننـده گـذارده   با توجه  هاي رفتاري و اخالقي آن مردم ويژگي

  .شود مي
 
 مردم مشرق.ج

هـاي   امده است و تنها به يكي از ويژگـي درباره اعمال و رفتار مردم مشرق، سخني به ميان ني
  :هاست تابش مستقيم خورشيد به بدن آنطور مختصر اشاره شده، و آن  ها به دگي آنزن

َّـــي﴿ ِذا حَ ـــغَ  إ ـــعَ  بَلَ ِ ْطل ـــْمسِ  مَ ا الشَّ ـــدَ جَ ُـــعُ  وَ ْطل ـــى تَ ـــْومٍ   عَ ـــْم  قَ ـــْل  لَ ْجعَ ـــْم  نَ ُ ـــْن  لَ ـــا مِ ونِ  دُ
 ً ْرا   )90/كهف(﴾سِ

: طبري(ها شود ب به آناي نبود كه مانع از رسيدن شعاع آفتا يعني در آنجا كوه و درخت و ابنيه
مانند ساير حيوانات برهنـه   و يا لباسي نداشتند و، )759: 6ش،ج1372سي،؛ طبر12: 16ق،ج1412
 .)175 :5ق،ج1419ابن كثير،: رك ؛498: 21ق،ج1420فخررازي، (بودند

ْم «عبارت  ْل  لَ ْجعَ ُْم  نَ ا مِْن  لَ ونِ ً  دُ ْرا ـْم «و عبـارت زمين اسـت،  بـودن آن سـر   نشان از كويري »سِ  لَ
ْل  ْجعَ كه خداونـد بـه خـود اسـناد داده     مل طبيعي از قبيل كوه و جنگل است اشاره به همان عوا »نَ
و با استفاده از قدرت تفكـر و نـوآوري او    ،در صورتي كه ابنيه و عمارت با علم و آگاهي بشر است،

بر تمدن نداشتن و عدم  ها به جز خورشيد، دليلي بنابراين سخن از عدم پوشش آن. ودش ساخته مي
دادن  ي به سـامان رسـاندن آن مـردم و سـوق    برا ذوالقرنينرسد  نظر ميهاست كه به  پيشرفت آن
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نعمت خـود را بـر    ذوالقرنيندر واقع خداوند از طريق . سازي به آنجا سفر داشته است ها به خانه آن
  . ها گسترانيده است آن

؛ زيرا موضعش در چگونگي برخورد ذوالقرنين با مردم اين منطقه سخن گفته نشده است درباره
ند يكي اسـت و قـانون   خداوكه در مقابل مردم مغرب داشته است؛ ها همان موضعي است  قبال آن

  .يكسان است خاكي باشند او براي همه مردم در هر كجا از كره
 

 مردم بين السدين.د
 يفْقَهـونَ  يكـادونَ  ال﴿ از صفات بـارزي كـه بـراي مـردم بـين دو سـد ذكـر گرديـده اسـت ِ         

فهميدند بلكه اشاره دارد بر اينكه  ها چيزي نمي اينكه آن آيه داللت ندارد بر. است)93/كهف(﴾قَوال
  :اند را مورد خطاب قرار داده ذوالقرنينزيرا بعد از آن  ؛فهميدند ها به سختي و مشقت سخن مي آن

ْنِ  يا قالُوا﴿ ْرنَ ااْلقَ ِنَّ  ذَ ْجُوجَ  إ
ْجُوجَ  وَ  يَ ونَ  مَ دُ ْفسِ َْرضِ  ِـي مُ َـْل  اْلـ ـلُ  فَ ْجعَ ً  لَـكَ  نَ ْرجـا ـى خَ  أَْن   عَ

لَ  ْجعَ نا تَ ُْم  وَ  بَْينَ دا بَْينَ  )94/كهف( ﴾سَ

رو بـراي دفـع    ، از ايـن خسته شده بودند مأجوجو  يأجوجمردم بين دو سد از فساد قومي به نام 
 هـا  در پاسـخ آن  كـه  پيشنهاد ساختن سد را دادنـد  ،در مقابل دادن مزد و خراج ذوالقرنينها به  آن

ي ما«:گفت كَّ ِ  مَ بي فِي ْر رَ و  ذوالقـرنين از نظر هنري موضوع پيشنهاد پاداش، پاسـخ   .)95/كهف(»خَ
در ايـن پاسـخ تأكيـد     ذوالقـرنين شـود زيـرا    كه خداوند در نظر دارد، روشن مي آن با هدفي رابطه
بخشـد، نـه    ها پايـان مـي   زند و به مصيبت هم مي كند، عطاي خداوندي است كه معيارها را بر مي

 .)304: ش1372بستاني، :رك(عطاي ديگران

گردد كه  ها براي دادن دستمزد و پيشنهاد ساختن سد، روشن مي به نظر نگارنده از پيشنهاد آن
نظـر  صحت و  ،اند اي از قدرت تحليل و تفكر بوده اند و نيز در درجه مردم آنجا حرفه و شغلي داشته

ها بوده است و اين  ماندگي آن زبان اين مردم به دليل عقب بودن گويند غيرقابل فهم كساني كه مي
و تالش، همت  توان گفت مي رسد؛ بلكه ، بعيد به نظر ميها انعكاس يافته ماندگي در زبان آن عقب

هـا نيـز در سـاختن سـد كـافي نبـوده اسـت بنـابراين          عمل مردم بين دو سد كم بوده، و علـم آن 
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بـه   مـأجوج و  يـأجوج رغـم دانسـتن راه دفـع     پياده كنند؛ و علـي خود را در عمل اند افكار  نتوانسته
  .اند پناه آورده و كار را به او سپرده ذوالقرنين

 
  يأجوج و مأجوج.هـ

بـه ويژگـي    تنهـا و ، سخني به ميان نيامده شان ل سكونتو منطقه مح مأجوجو  ياجوجدرباره 
و كمـك مـردم    ذوالقـرنين ط شـدن سـد توسـ    بـا سـاخته  . ، يعني فساد، اشاره شده استها بارز آن

تصـورات  . نتوانسـتند از آن عبـور كننـد    ديگـر و  ،ها گرفته شد آن سرزمين جلو فساد آن ستمديده
 تواننـد از  با سد محكمي كه با هر تالشي نمـي  مأجوجو  يأجوجشدن قوم رو هخواننده از صحنه روب

و موفقيت مردم ستمديده است كه هيجـان مخاطـب را    ذوالقرنينآن عبور كنند، نشان از پيروزي 
  :نيز به همراه دارد
ا﴿ مَ وہُ  أَْن  اْسطاعُوا فَ َرُ ا وَ  يَْظ طاعُوا مَ ُ  اْستَ ً  لَ ْقبا  )97/كهف( ﴾َ

  
 نتيجه بحث

 بـه  واقعـي  نيز ها آن داستاني عناصر اند واقعيت بنا نهاده شده اساس بر قرآن هاي قصه چنانكه
 بـا  مخاطـب  نزديـك  ارتبـاط  داستان، پويايي و زيبايي بر افزون به اين ترتيب و اند شده گرفته كار

 هـا و قهرمانـان داسـتان بـه     شخصيت بودن رنگ كم و پررنگ .اند پديد آورده ها را داستان مجموعه
 هـاي  قصـه  از هـدف  بنـابراين . هاست هر داستان در پي بيان آن اهدافي بستگي داردكه و مفاهيم
 مطـرح  رسـاني  پيـام  ضـرورت  اقتضـاي  داستاني قصص قرآني بـه  عناصر و نيست سرگرمي قرآن
  .اند شده

 زنـدگي  زينـت  از نحوي آن نيز به هاي داستان از يك هر كهف با توجه به آيات آغازين سوره
 و ثـروت  مقـام،  در شـده  ذكـر  زينت داستان، چهار در دقت با گويند؛ مي سخن آن با برخورد و دنيا

اصحاب  كه شود مي داده نشان منصب و مقام در دنيا زينت اول داستان در. شود مي معرفي شهرت
ها و  درباره واكنش انسان در برابر سرمايه آن داشتند؛ دومين داستان به نسبت منفي كهف موضعي

 و فريفته انگاشت دائمي را خود آن دارايي محدودبودن وجود با باغ دو صاحب هاست چنانكه ثروت
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 بـود  خدا الحص بنده )ع(صالح عبد يابد، مي انعكاس گمنامي و بندگي در سوم داستان مضمون شد؛
 داسـتان  در شود؛ ذكر وي از نامي آنكه بدون رفت ابهام از اي پرده در و آمد ابهام از اي پرده در كه

 فـراوان  آوازه و مقـام  مكنـت،  ذوالقـرنين  .اسـت  جمع ذوالقرنين براي زندگي زينت سه هر چهارم
  .كرد مي تأكيد رستاخيز روز و توحيد بر خود سخنان در اما داشت

 ،معاد نظم يافته اسـت  شناخت توحيد و محور هر قصه از قصص سوره كهف بر تربيتي مفاهيم
 كهـف  محوريـت مطالـب داسـتان اصـحاب     ،نيز داراي يك موضوع محوري اسـت  سوره خوداما 

 كنـد  مي بيان باغ دو صاحب داستان .است شرك و ظلم مقابل در ايستادگي و باطل و حق شناخت
 .ذلت و خواري در دنيا و آخرت است ها آن به اعتماد و دنيوي هاي زينت به كردن تكيه كه سرانجام

 دهـد  مي نشان فراوان، تربيتي مفاهيم بر عالوه )عليهماالسالم(صالح عبد و موسي حضرت داستان
 ناخوشـايند  اتفاقـات  بسياري بلكه كند مي دريافت انسان كه نيست چيزي هميشه بدي و خوبي كه
 اصـلي  هـاي  و از پيـام  ؛اسـت  رحمت و مصلحت حكمت، روي از كه افتد مي اتفاق بشر زندگي در

 مردم به خدمت جهت خود در استعداد و مكنت و مال از آن است كه انسان بايد ذوالقرنين داستان
  .و در مسير توحيد گام بردارد استفاده كند ها آن مشكالت رفع و

 را خود مسئوليت كهف اصحاب. زند مي موج افراد در مسئوليت قصص سوره كهف احساس در
همسـايه   يا دوست به خيرخواهي و نصيحت با باغ دو دادند؛ مؤمن قصه صاحب نشان حق بيان در

 و ؛پناهـان  بـي  بـه  خـدمت  و تعلـيم و تعلـم   بـا  )عليهما السـالم (صالح عبد و موسي حضرت خود؛
 آن بايـد  دارد ايمان كه كس هر ديگر عبارتي به ؛محروميت با مبارزه و عدالت اجراي با ذوالقرنين

  . كند پياده عمل در خود جايگاه و توان به توجه با را
 بـه  نسـبت  برتـري  حـس  عـدم  و تواضـع  صفت به ايماني هاي ويژگي كنار در داستاني هر در

هـا و   تفـاوتي  بـي شـايد بـدان دليـل كـه منشـأ بسـياري از        اسـت؛  شـده  خاصـي  توجـه  ديگران،
 و پناهگـاه  عنـوان  بـه  غـار  انتخـاب  در تواضع كهف اصحاب داستان در .ها كبر است يمسئوليت بي

 در گيـرد؛  مـي  قرار مذمت مورد تكبر باغ دو صاحب داستان در شود؛ مي دريافت چوپان كردن همراه
 داسـتان  آخـرين  و در برخورد قهرمانان داستان بـا يكـديگر آشـكار اسـت؛     در تواضع سوم داستان
  . يابد مي انعكاس ها آن از ياري درخواست و مردم با ذوالقرنين مستقيم ارتباط در تواضع
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ها بر پايه اعتقاد به خداونـد و   شوند كه اهداف آن كساني موفق ميدر هر قصه نشان داده شده 
 موسـي حضرت نيت خالصانه است، اصحاب كهف به دليل قيام براي خدا نجات پيدا كردند، هدف 

با نيت خيرخواهانه خـود توانسـت    ذوالقرنينرا پيدا كرد،  )ع(صالح از علم رشد و تعالي بود كه عبد
كـه   بسازد و به عكس سرمايه فرد كافرتلف را حل كند و سدي آهنين مشكالت مردم مناطق مخ

اشـكال  كند كـه رحمـت خداونـد بـه      هر قصه بيان مي .جز به تكبر و غفلت او نيفزود نابود گرديد
گـاهي  . بـه خداونـد و هسـتي دارد    است و درك آن بستگي به نگرش او گوناگون بر انسان جاري
گروهي به مدت طوالني داخل غاري قرار گيرند و گروهي به منـاطق   كند رحمت خداوند اقتضا مي

مختلف زمين سفر كنند؛ برخي مواقع از كسي سلب نعمت شود و گاهي به افرادي نعمـت افـزوده   
  .گردد

در عملـي كـه بـا     ،ترديـد و شـبهه  توان دريافت  با تأمل در هر قصه از قصص سوره كهف مي
تنها در قيام خود ترديـد نكردنـد    اصحاب كهف نه. آيد به وجود نمي اعتقاد عميق شكل گرفته باشد

ه از كـ بلكه حاضر شدند براي آن هجرت كنند؛ فرد مؤمن داسـتان صـاحب دو بـاغ، افـزون بـر آن     
 )ع(پرداخت؛ موسـي  به محاوره و نصح او ت خود و سخنان او تأثير نپذيرفت،ه دوسمشاهده سرماي

 ذوالقـرنين و  ،و بعد از آن از تالش خود براي كسب علم دسـت برنداشـت   خضرقبل از پيدا كردن 
  .بدون هيچ خستگي بر كار خود مداومت ورزيد
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