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چکیده
مفاهیم سعادت بخش قرآنکريم ،همواره دغدغهی ذهن روشنفکران و اديبان مسلمان بووده
و بسیاری از آنان سعی کردهاند تا از طريق بازتاب ايون مفواهیم در آثوار ووويش ،بوه و یفوهی
انسانی وود مبنی بر راهنمايی بشر جهت گام نهادن در راه دين و به تبع آن رسیدن به قلّههای
رفیع سعادت سهیم باشند .از اين رو اثرپذيری متون ادبی از متون دينی و در رأس آنهوا قورآن
کريم و تفاسیر به عنوان يکی از رويکردهای ادبی در حوزهی نقد ،توجّه بسویاری از پژوهشورران
را به وود جلب کرده است.
در اين مقاله که با روش تحلیلی توصیفی و اسوتفاده از منوابع کتابخانوهای صوورت گرفتوه،
سعی شده تا پارهای از وجوه اشتراک و افتورا میوان نموايشناموهی «أهو الکهو » نوشوتهی
«توفیق الحکیم» -نويسندهای که سهم وی در شک گیری و شکوفايی فنّ نمايشنامهنويسوی در
زبان عربی بر کسی پوشیده نیست -و داستان قرآنی اصحاب که  ،بررسوی شوود .از ايون رو در
ابتدا به بررسی گذرای رابطهی دين و ادبیات پرداوته شده و پس از بیان شرح حوال مختروری
از «توفیق الحکیم» و آثار و جايراه او در عرصهی نويسندگی ،نمونههايی از وجوه ارتباط نمايش
نامهی وی با نام «أه الکه » و داستان قرآنی اصحاب که بررسی شده است تا میزان اهتمام
توفیق الحکیم به اين کتاب آسمانی برای ترويج افکار وود و نهادينهکردن پارهای اصول اوالقی،
برای ووانندگان آشکار گردد .در نتیجه تحقیوق دريوافتیم کوه نموايشناموهی «أهو الکهو »
درزمینههای گوناگونی مانند عنرر مکان و ترويرگری بروی از فضاهای فیزيکی داسوتان ماننود
عدم تابش نور وورشید به درون غار و توصی صحنههای داستان و مفاهیمی چون يکتاپرسوتی
و علت مرگ اصحاب که متاثر از قرآن کريم و تفاسیر مختل است.
کلید واژگان :قرآن کريم و ادبیات ،نقد ادبی ،توفیق الحکیم ،أه الکه .
 -3استاديار گروه زبان و ادبیات عربی دانشراه يزد( ،نويسنده مسئول)vesalm1387@yahoo.com :
 -2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشراه يزدf.jamshidi1364@gmail.com ،
تاریخ دریافت3131/1/31 :

تاریخ پذیرش3131/31/8 :
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بررسی وجوه اشتراک و افتراق نمايشنامهی «أهل الکهف»
اثر «توفیق الحکیم» و داستان قرآنی اصحاب کهف بر اساس تفاسیر

311

بررسی وجوه اشتراک و افتراق نمايشنامهی «أهل الکهف» ...

 .3مقدمه

)(Anthony c. yu, "Literature and Religion", Encyclopedia of Religion, vol.8, p.558-569

«ابعاد دينی ادبیّات مدرن»(Nathan a. scott, j. "Religious Dimensions of Modern Literature", Encyclopedia of
)Religion, vol.8, p.569-575

«رمان به منزله ادبیات غیردينی»(Robertson davies, "the novel as Secular Literature", Encyclopedia of Religion, vol.8,
)p.575-579

در دائرۀالمعارف «دين الیاده» بیانرر اين رابطه است (محمّدی3132 :ش).
در رابطه با بازتاب مفاهیم قرآن کريم در آثار ادبی مسلمانان بايد گفت وقتی
اسالم به عنوان يک دين جديد در شبه جزيرهی عربستان مطرح شد ،يکی از
زمینههای اثرگذاری دين جديد حوزهی ادبیّات بود .به ويژه اينکه يکی از
جنبههای برجستهی قرآن کريم ،صبغهی ادبی آن است که وداوند در آن
سخنوران عرب را به مبارزه طلبیده است .در اين راستا میتوان به تجلّی پارهای
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شاعران و نويسندگان در طول تاريخ از ادبیات به عنوان ابزار تبیین دين و
شناساندن جلوههای زيبايی آن بهره بردهاند؛ به همین دلی  ،همواره بین ادبیات و
دين ،رابطهای نزديک وجود داشته است (محقق3131 :ش) .بروی بر اين باورند که
هرگز نمیتوان ادبیات و دين را از هم تفکیک کرد؛ بخروص در مشر زمین و
سرزمینهای مسلمان که ادبیات ،کمک زيادی به ترويج دين کرده است و از آنجا
که نوع بشر کمالجو است ،در هر حوزه و شاوهای که وارد میشود ،قردش
تعري و شناوت انسان کام است؛ از اين رو وقتی نويسندهای به دنبال
کمالجويی بشری و معرّفی يک موقعیّت بهتر است ،اين هدف و مقرود میتواند
يک نراه دينی باشد؛ بنابراين در حوزههای مختل ادبی میتوان تأثیر مستقیم
باورهای دينی را به وضوح مشاهده کرد ،به عنوان مثال در جهان اسالم ،نقش و
تأثیر مفاهیم قرآنی در رشد و بالندگی ادبیات ،اعم از منظوم و منثور ،به وضوح
ملموس است (فعالی .)31 :3131 ،ناگفته نماند که در جهان غرب نیز به رابطهی
میان دين و ادبیّات توجّه شده و مقاالتی 3همچون:
«-ادبیات و دين»
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داستانهای قرآنی در آثار ادبی اشاره کرد که در بروی موارد به صورت کلّی يک
اثر ادبی را تحتالشعاع وود قرار داده و از آغاز تا پايان آن نمود يافتهاند و گاهی
به صورت جزئی و به عنوان مثال در اوال و اعمال يکی از شخریّتهای آن اثر و
يا در سبک گفتروی آنها تجلّی کردهاند .همچنین بايد از آن دسته از آثار ادبی
ياد کرد که شاعر يا نويسنده در ولق آنها به اقتباس يا تضمین يک يا چند آيه از
قرآن کريم و يا يک داستان قرآنی پرداوته است .از جمله اينکه «ادونیس» رنج و
محنت وود را با رنج و محنت حضرت يوس (ع) در برابر برادرانش همسان
میداند و «عبدالوهاب البیاتی» نیز با نظر به آيهی  21سورهی مريم ،از تجربهی
حضرت مريم (س) هنرام تولد حضرت عیسی (ع) سخن میگويد (سیّدی3131 ،ش:
 373و .)331
همچنین بايد گفت با توجّه به نقش غیرقاب انکار آموزههای قرآنی در تربیت و
هدايت نس بشر و نیز درونی کردن ارزشهای اوالقی و حقايق زندگی ،به نظر
میرسد بهترين شیوهای که نويسندگان میتوانند برای تحکیم و تثبیت صفات
واالی انسانی و گسترش آنها در زندگی بشر در نظر بریرند ،اقتباس از آيات
روشنرر قرآن کريم و داستانهای سرشار از حکمت و اندرز اين کتاب آسمانی
است .اما در زمینهی آثار ادبی نويسندگان عرب که نمود کام يک داستان قرآنی
در سراسر آنها آشکار است بايد به نمايشنامهی «أه الکه » اشاره کرد که يک
حرکت مهم در عرصهی نمايشنامهی درام (تراژدی) و نیز آغاز مرحلهی رشد و
پیشرفت نمايشنامهی ذهنی محسوب میشود.
نويسندهی اين اثر -توفیقالحکیم -اوّلین کسی است که در نمايشنامههای
وود ،از جنبههای مختل میراث مرری از جمله زندگی فراعنه ،دين اسالم و...
الهام گرفته است و با درنظر داشتن نقش تربیتی و اوالقی داستانهای قرآنی و
گزينش يکی از آموزندهترين آنها ،عالوه بر نی به نتايج مذکور ،به ولق اثری
ماندگار دست يافته که اثر پذيری از قرآن کريم ،به آن ارزش و جايراهی دوچندان
داده است.

311

بررسی وجوه اشتراک و افتراق نمايشنامهی «أهل الکهف» ...

 .4پیشینهی تحقیق

 .1روش تحقیق و سواالت پژوهش
پژوهش حاضر با رهیافت تحلیلی -توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای
صورت گرفته است و با استناد به نمايشنامهی «أه الکه » به عنوان منبع اصلی
و تفاسیر قرآن کريم به عنوان معیارهای تطبیق ،قرد دارد به سؤاالت ذي پاسخ
دهد:
 )3در چه شاورههايی میتوان مظاهر ارتباط میان نمايشنامه «أه الکه »
و داستان قرآنی اصحاب که را بررسی و ريشهيابی کرد؟
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از جمله تألیفاتی که در مورد زندگی و آثار «توفیق الحکیم» به رشته تحرير
درآمده ،به کتابهايی مانند «مسرح توفیق الحکیم» از محمّد مندور« ،توفیق
الحکیم و أسطورۀ الحضارۀ» از ناجی نجیب« ،التعادلیة فی أدب توفیق الحکیم و
األدبین العربی و العالمی» نوشتهی عماد الدين عیسی« ،المرأۀ فی أدب توفیق
الحکیم» از الرشید بوشعیر« ،عمال األدب توفیق الحکیم» تألی محمّدحسین
الدّالی و نیز «توفیق الحکیم فنّان الفرجة و فنّان الفکر» از «علی الرّاعی» و مقاالتی
مانند «أزمة اإلنسان المطلق و التعادلیة فی مسرح شهرزاد لتوفیق الحکیم» از
«هادی شعبانی چافجیری» و «حسن بهادری» (3112ه« ،) .توفیق الحکیم رائد
المسرح الذهنی» از «عامر صباح المرزوک» (بیتا)« ،بنمايههای افسانه شهرزاد
ايرانی در نمايشنامهی شهرزاد توفیق الحکیم» از «حسین نوين و فرامرز
میرزايی» ( )3131و «توفیق الحکیم و سیر نمايشنامهنويسی او» ( )3132از
سهیال پرستراری اشاره کرد .در وروص تأثیر قرآن کريم بر ادب بروی از
نويسندگان عربی ،مقاالت متعددی نوشته شده است که به دلی کثرت آنها و
تفاوت تحقیق حاضر از ذکر آنها وودادری میگردد.
در نهايت تالش نرارندگان برای يافتن پژوهشی که به بررسی وجوه اشتراک و
افترا نمايشنامهی «أه الکه » و داستان قرآنی اصحاب که پرداوته باشد،
بینتیجه ماند.
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تا

« .2توفیق الحکیم» ،آثار و جایگاه او در ادبیات عربی
«توفیق الحکیم» (3337 –3333م) از جمله نويسندگان بنام و پرکار معاصر
مرری ،در سال 3333م در محلّهی «محرمبیک» اسکندريه به دنیا آمد .پدر او
عرب بود امّا در مورد نسب مادری اين نويسنده اوتالف وجود دارد .بروی او را به
ترکها منسوب میکنند و عدهای نسبت وی را به ايرانیان بازمیگردانند .وود او
نیز اطّالع دقیقی از نسبت مادری وويش ندارد و در کتاب «سجن العمر» به اين
امر اشاره کرده است (الذوّادی3331 ،م .)31 :بسیاری از اديبان عقیده دارند که بايد
اين نويسنده را پیشرو در عرصهی نمايشنامهنويسی در سرزمینهای عربی
دانست .از مهمترين آثار او میتوان «القرر المسحور»« ،زهرۀ العمر»« ،سجن
العمر» و «عرفور من الشّر » را نام برد (نجّار2113 ،م7 :؛ شوشه ،بیتا )1 - 1 :امّا از
جمله نمايشنامههای وی که نمود رويکرد «بینامتنیت» در آنها به وضوح ديده
میشود آثاری چون «نهر الجنون»« ،مجلس األمن»« ،السلطان الحائر» ،و «يا
طالع الشّجرۀ» است (نجّار2113 ،م.)31 - 33 :
در سال 3311م ،دو اثر ديرر از اين نويسنده منتشر شد :يکی رمّان «عودۀ
الروح» و ديرری نمايشنامه ابتکاری «أه الکه » که برداشتی از داستان
اصحاب که در قرآن کريم است .به دنبال آنها ،داستانها و نمايشنامههای مهم
ديرری از او چاپ شد« .طه حسین» (متوفی 3371م) منتقد بزرگ مرری،
نمايشنامه «أه الکه » را به عنوان نقطه عطفی در تاريخ ادبیات عربی ،ستوده
است.
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 )2اثرپذيری «توفیق الحکیم» در اين نمايشنامه از داستان اصحاب که
چه میزان بوده است؟
 )1ديدگاه مفسّران داستان اصحاب که در وامگیری «توفیق الحکیم» از اين
داستان چه تأثیری داشته است؟
 )1چرونه میتوان موارد اوتالف اين نمايشنامه را با داستان اصحاب که ،
توجیه کرد؟
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 .1خالصهی نمایشنامهی «أهل الکهف»
نمايشنامهی «أه الکه » از آنجا شروع میشود که دو تن از جوانان متديّن
که از وزيران «دقیانوس» پادشاه الم شهر «طرسوس» بودند ،به واطر باور وود
به آيین مسیحیت ،از شرّ اين پادشاه گريختند و به غاری در بیرون از شهر پناه
بردند که البته چوپانی هم با سگ وود با آنها همراه شد .يکی از اين جوانان
«مشیلینیا» نام داشت که عاشق «بريسکا» دوتر پادشاه شهر شده بود و حتّی دور
از چشم پادشاه دوتر او را نزد يک کشیش برده بود تا او را به آيین مسیحیت
درآورد .جوان ديرر که «مرنوش» نام داشت ،از اينکه از وانوادهی وود دورافتاده
بسیار ناراحت بود و پیوسته «مشلینیا» را سرزنش میکرد« .يملیخا» نیز چوپانی
بود که همراه آنها به آن غار پناه برد .او پس از آن که به گمان وود يک يا دو
روز را در آن غار وفته بودند ،برای تهیهی غذا به بیرون از غار رفت و متوجّه
تغییرات بسیار زيادی در اطراف وود شد .پس از آن که مردم ،اين افراد و مح
سکونت آنها را شناسايی کردند ،آنها را به کاخ پادشاه وقت که اتفاقاً نام دوتر
وی نیز «بريسکا» بود ،بردند« .مشلینیا» که همچنان گمان میکرد اين پادشاه،
همان «دقیانوس» و دوترش همان معشوقهی او «بريسکا» است ،سعی داشت که
عشق و عهد و پیمان گذشته را به آن دوتر يادآوری کند ،امّا دوتر پادشاه
عربانی و منکر همه سخنان او شد.
وقتی که «مرنوش» و «يملیخا» از کاخ بیرون آمدند و متوجّه شدند از زن و
فرزندانشان اثری نمانده ،به همراه «مشلینیا» که میديد سخنان او در دوتر
پادشاه اثر نمیکند ،راه وود را به سوی غار در پیش گرفتند و پس از يک ماه که
در آن غار بودند ،از گرسنری جان باوتند .از سوی ديرر دوتر پادشاه که در تمام
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پس از اين اثر ،نمايشنامههای چند پردهای ديرری از «توفیق الحکیم» منتشر
شد که مضامین آنها از منابع گوناگون فرهنری گرفته شده است و از معروفترين
آنها میتوان «شهرزاد» (3311م)« ،پیرمالیون» (3312م) و «المَلِک اوديب»
(3313م) را نام برد.
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 .6نمود اشتراک و افتراق نمایشنامه «أهل الکهف» و داستان اصحاب کهف

در اين مجال سعی شده است تا به بررسی نقاط اشتراک و افترا نمايشنامهی
«أه الکه » با داستان قرآنی اصحاب که پرداوته شود که مقاربت نام اين اثر
با داستان مذکور به ووبی داللت بر اين امر دارد که «توفیق الحکیم» اثر وود را
عرصهی تجلّی مفاهیم واالی قرآنی در نمايشنامهی وود قرار داده است.
 .3-6مقایسهی شخصیّتهای نمایشنامهی «أهل الکهف» و داستان اصحاب کهف

شايد بتوان گفت آنچه که در بدو مطالعهی يک اثر ادبی -روايی بیش از هر
چیز توجّه وواننده را به وود جلب میکند ،عنرر «شخریّت» است که در ذي
موارد اشتراک شخریّتهای اين نمايشنامه با داستان اصحاب که برشمرده
میشود تا نقش رابطهی ادبیات و قرآن کريم در شک گیری اين اثر برای
ووانندگان آشکار گردد:
شخریّتهای مشترک نمايشنامهی مورد بحث با داستان اصحاب که
عبارتند از :دو فردی که از دربار پادشاه گريختهاند و يک چوپان و سگ او که از
بیرون دربار به آنها ملحق شدهاند .اسم آن دو نفر «مرنوش» و «مشلینیا» (حکیم،
3333م ،)1 :نام چوپان «يملیخا» و نام سگ او «قطمیر» است که در اين اثر به
عنوان اصحاب که معرّفی شدهاند و پادشاه المی که اين دو نفر از ترس وی به
غار پناه آوردهاند« ،دقیانوس» نام داشت.
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اين مدّت به داستان زندگی اين افراد (اصحاب که ) بر اساس آنچه که از پدر و
مربّی وود (غالیاس) شنیده بود ،فکر میکرد ،آنگاه که به صداقت و عشق واقعی
«مشلینیا» و فداکاریهايی که وی در حقّ معشوقهی وود کرده بود ،پی برد،
شیفتهی اين گذشت شد و وقتی که پادشاه و مردم شهر ترمیم گرفتند طی يک
مراسم درِ آن غار را مسدود کنند ،دوتر پادشاه چند دقیقه پیش از انجام اين
مراسم ،دور از چشم پدر و تنها با اطالع و آگاهی مربّی وود «غالیاس» ،وارد غار
شد تا جان وود را در راه اين عشق پاک ،تقديم کند.
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237/3 : 3131؛ بیضاوی273/1 ، 3133 ،؛ موسوی همدانی3171 ،ش113/31 :؛ قمی

مشهدی3113 ،ش .)11/3 :در پارهای از کتابهای تفسیر نیز بر اساس آنچه که در
قرآن کريم آمده است ،نظرات مختلفی وارد شده به عنوان نمونه يهود میگويد:
اصحاب که سه نفر بودند و چهارمی سگ آنها بود ،مسیحیان عقیده دارند که
آنها پنج نفر بودند و ششمی سگ آنها بود و مسلمانان تعداد آنها را هفت نفر
میدانند که هشتمین عضو آنها سری بود که همراه وود داشتند (حقی ،بیتا:
 )211/1و البتّه در پارهای منابع آمده است که از میان سه ديدگاه مطرح شده،
ديدگاه اوّل مربوط به يهود يا يعقوبیه يا نرارای نجران است ،سخن دوّم ،عقیدهی
نسطوريه از ترسايان است و مورد آور ،نظر مسلمانان است که طبق اوبار،
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امّا شخریّتهای ديرری نیز در اين نمايشنامه وجود دارند که در تفاسیر
قرآن کريم ،نامی از آنها به میان نرفته است ،شخریّتهايی چون «بريسکا»
دوتر «دقیانوس» (حاکم پیشین شهر طرسوس) ،نديمهی «بريسکا» که نامهی
«مشلینیا» را به «بريسکا» داد (حکیم3333 ،م .)31-3 :راهبی که «بريسکا» و
«مشلینیا» دور از چشم «دقیانوس» نزد او رفتند تا «بريسکا» را به آيین
مسیحیّت درآورد .سوارکاری که گويا شکارچی بود و وقتی که «يملیخا» به قرد
تهیّهی غذا از غار بیرون رفت ،با او مواجهه شد و سکّهها را به او نشان داد .حاکم
فعلی شهر «طرسوس» که در اين نمايشنامه از او با نام «الملک» ياد شده است و
دوتر او که وی نیز «بريسکا» نام داشت و در زمان بیدار شدن اصحاب که
میزيست ،مربّی آن دوتر که از او با نام «غالیاس» ياد شده است (همان.)21:
قدّيسه پیشرويی که گفته بود «بريسکا» دوتر حاکم فعلی «طرسوس» از لحاظ
چهره و سیرت شبیه «بريسکا» دوتر «دقیانوس» حاکم پیشین شهر «طرسوس»
میشود و در اين نمايشنامه تنها به شاهزاده و قدّيسه بودن او اشاره شده است
(همان.)22 - 21 :
در کتابهای تفسیر قرآن نه تنها نامی از «بريسکا» و «غالیاس» به میان
نیامده ،بلکه روايتهای گوناگونی پیرامون شخریّتهای اين داستان ذکر شده از
جمله اين که :اصحاب که هفت نفر بودند و نفر هشتم سگ آنها بود (آلوسی،
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بیان کرده است (کاشانی3111 ،ش111/1 :؛
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حضرت محمّد (ص) آن را از جبرئی
کاشفی سبزواری3113 ،ش .)113 :بديهی است که وقتی در تعداد شخریّتهای اين
نمايشنامه اوتالفاتی با داستان قرآنی مربوط به آن ديده میشود ،بدون شک
نقاط اوتالفی نیز پیرامون نامهای آنها به چشم میوورد .مثالً در تفاسیر قرآن
کريم پیرامون اوتالف نام اين شخریّتها اينگونه میووانیم :از امام علی (ع)
نق شده است که اصحاب که هفت تن بودند« :يملیخا»« ،مکشتیلیا» و
«مشلینیا» که وزيران دست راست پادشاه بودند و «مرنوش»« ،دبرنوش» و
«شادنوش» که وزيران دست چپ وی بودند .به عالوهی چوپانی که وقتی اين
افراد از دست «دقیانوس» میگريختند ،با آنها همراه شد (زمخشری: 3117 ،
731/2؛ بیضاوی .)273/1 : 3137 ،به نظر میرسد که «توفیق الحکیم» در گزينش
نام و تعداد شخریتهای اين نمايشنامه که اقتباس آن از تفاسیر قرآن کريم
بسیار آشکار است ،به روايت اوّل در تعداد اين شخریتها در آيهی شريفهی
«سَیَقُولُونَ ثَلَثَةٌ رابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ وَ يَقُولُونَ وَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ کَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالغَیْبِ وَ
يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثَامِنُهُمْ کَلْبُهمْ قُ رَبّی أعْلَمُ بِعِدَّتهِم مَّا يَعْلَمُهم إِلَّا قَلِی ٌ فَلَاتُمَارِ
فِیهِمْ إلَّا مِرَاءً َاهِرًا وَ لَاتَسْتَفْتِ فِیهِم مِنهُمْ أحَدًا» (که  )22 :نظر داشته است.
نکتهی ديرر اين که در نمايشنامهی مورد بحث ،از آن چوپان با نام «يملیخا» ياد
میکنند در حالی که در کتابهای تفسیر قرآن ،روايتهای متعددی پیرامون نام
او آمده است که مثالً نام آن چوپان «کفشططیوش» (ابنعجیبه )213/1 : 3133 ،يا
«کفیشیططیوش» (حقی ،بیتا )211/1 :يا «منطونواسیس» (موسوی همدانی3171 ،ش:
 )133/31و يا «کشقیططنوس» بوده است (آلغازی .)373/1 : 3132 ،گروهی از
مفسّران از آن چوپان با نام «مرطونس» ياد کردهاند (کاشفی سبزواری3113 ،ش113 :؛
کاشانی3171 ،ش313/1 :؛ کاشانی3111 ،ش111/1 :؛ بالغی.)312/2 : 3131 ،
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 .4-6مقایسهی عنصر مکان در نمایشنامهی«أهل الکهف» و داستان قرآنی اصحاب کهف

از ديرر مواردی که در بررسی و تطبیق نمايشنامهی مذکور با داستان اصحاب
که بايد پیش چشم داشت ،مکانهايی است که در اين نمايشنامه و در کتب
تفسیری از آنها اسم برده شده که در ذي مورد واکاوی قرار گرفته است:
نخستین مکانی که نام آن در اين نمايشنامه آمده ،شهر «طرسوس» است؛
سرزمینی که «دقیانوس» بر آن حکومت میکرد و اين داستان در آنجا رخ داد
(حکیم3333 ،م )7 :و نام آن حتّی در همان زمانی که اصحاب که به غار پناه
بردند« ،طرسوس» بود (همان .)11 :نکتهای که پیرامون نام اين شهر از اين
نمايشنامه برداشت میشود ،آن است که نام اين شهر از زمانی که اصحاب که
به آن غار پناه بردند تا زمانی که از آن وارج شدند (حدود سیرد سال يا بیشتر)،
تغییر نیافت ،که البته پارهای از مفسّران قرآن کريم نیز اين سخن را تأيید کردهاند
(حسینی117 : 3121 ،؛ فض اهلل231/31 : 3133 ،؛ نیشابوری ،)131/1 : 3131 ،امّا
بعضی ديرر از مفسّران عقیده دارند که اين شهر در آن زمان که اصحاب که از
آن وارج شدند« ،أفسوس» نام داشت و پس از گذشت چندين قرن و به دنبال
بیرون رفتن اصحاب که از غار ،به «طرسوس» تغییر نام يافت (آلوسی: 3131 ،
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ناگفته نماند بروی ديرر از مفسّران نام «مرطونس» را در میان اسامی اصحاب
که ذکر کردهاند ،امّا هیچ کدام از آنها ترريح نکردهاند که اين نام بر آن چوپان
اطال میشد يا نه (طبری317/31 : 3132 ،؛ اسفراينی3111/1 : 3171 ،؛ جرجانی،
3177ش .)171/1 :مورد ديرر نام سگ اصحاب که است که در اين نمايشنامه،
نام «قطمیر» بر آن اطال شده است (حکیم3333 ،م)3 :
در حالی که در پارهای تفاسیر قرآن کريم ،از آن سگ با نام «قمطیر» ياد شده
است (مرطفوی3111 ،ش333/1 :؛ مغنیه311/1 : 3121 ،؛ بلخی173/2 : 3121 ،؛ بالغی،
 .)311/2 : 3131نکتهی قاب ذکر اين است که در متن قرآن کريم نام هیچ يک از
شخریّتهای فو به صراحت ذکر نررديده و حتی در مورد تعداد اين شخریّتها
نیز ديدگاه قطعی بیان نشده است.
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211/31؛ اسفراينی3233/1 : 3171 ،؛ بروجردی3111 ،ش377/1 :؛ عاملی3111 ،ش133/1 :

 .)132در اين جا يادآوری اين نکته ضروری است که در قرآن کريم تنها به اين امر
اشاره شده که اين افراد به غاری پناه بردند (که  )31:و در حقیقت به نام آن غار
ترريح نشده است و آنچه که در اين پژوهش پیرامون نام آن غار ذکر شده ،تنها
ديدگاههای مفسّران قرآن کريم در اين باب است.
 .1-6مقایسهی درونمایهی نمایشنامهی مذکور و داستان قرآنی اصحاب کهف

درونمايهی غالب بر اين نمايشنامه ،اعتقاد به يکتاپرستی است که در حقیقت
انریزهی گريز «مرنوش» و «مشلینیا» از دربار «دقیانوس» بود .اين اعتقاد از والل
گفت و گوی اين دو وزير با چوپان و نیز پارهای از اعمال «مشلینیا» ،آشکار
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233/3؛ اندلسی ،)311/7 : 3121 ،گروهی از مفسّران نیز گفتهاند که داستان اصحاب
که در شهر «أفسوس» اتفا افتاد (قمیمشهدی3113 ،ش11/3 :؛ زمخشری: 3117 ،
 )731/2بدون آن که ترريح کنند آيا زمانی که اين افراد به غار پناه بردند نام آن
شهر «أفسوس» بود يا زمانی که از غار بیرون آمدند؟
در بروی ديرر از منابع آمده است که وقتی اصحاب که از غار وارج شدند،
آن شهر به «طرسوس» تغییر نام داده بود (ابنعجیبه .)311/7 : 3133 ،عدّهای نیز
عقیده دارند که نام ديرر شهر «أفسوس» در آن روزگاران« ،طرسوس» بود (دروزه،
17/1 : 3131؛ زحیلی221/31 : 3133 ،؛ گنابادی.)112/2 : 3113 ،
«رقیم» نام مکان ديرری است که در اين نمايشنامه از آن سخن به میان
آمده و طبق گفتهی چوپان« ،رقیم» غاری است که اين افراد به آن پناه بردند
(حکیم3333 ،م )7 :و بروی از تفاسیر قرآن نیز اين سخن را تأيید میکنند
(مرطفوی3111 ،ش ،)333/1 :امّا از والل سخنان «غالیاس» و «بريسکا»« ،رقیم»
نام آن وادی است که غار مورد نظر در آن قرار داشت( .حکیم3333 ،م )11 :و در اين
میان بروی از مفسّران عقیده دارند که «رقیم» نام لوحی است که اسامی اصحاب
که بر روی آن حک شده است( .مغنیه311/1 : 3121 ،؛ حسینی همدانی: 3111 ،
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میشود .به عنوان مثال زمانی که «مرنوش» گفت« :ودا را شکر نه کسی
میداند که زن و بچّهی من مسیحی هستند و نه اين که با من نسبتی دارند»،2
«يملیخا» جواب داد« :اين وود از برکت مسیح است .»1و يا در جای ديرری به
«مرنوش» و «مشلینیا» گفت« :مسیح بود که باعث نجات شما شد( »1حکیم،
3333م )31-33 :و در ادامه وطاب به «مشلینیا» افزود« :کارها را به مسیح بسپار»1
(همان )31 :و نیز زمانی که به «مرنوش» گفت« :ودا و مسیح را گواه میگیرم ...
من میمیرم و نمیدانم که زندگیام رويا بود يا حقیقت( »1همان )321 :و يا آنجا
که «مشلینیا» را چنین وطاب کرد« :شما را به ودا و مسیح سپردم( »7همان.)13 :
همچنین از والل سخنان «مشلینیا» نیز میتوان اعتقاد او به «مسیح» را
درک کرد و اينکه امیدوار است «مسیح» که از عشق پاک او و «بريسکا» دوتر
«دقیانوس» حاکم پیشین «طرسوس» آگاه است ،سبب نجات آنها از اين مهلکه
(نجات از شرّ دقیانوس و سپاهیان او که با پیروان مسیحیت مخالفت میکردند)
شود .همچنین از عبارات زير نیز میتوان به ايمان وی پی برد ،آنجا که میگويد:
«ودا را گواه میگیرم که من با ايمان میمیرم .مسیح گواه من است که من به
معاد ايمان دارم» (حکیم3333 ،م )327 :و يا زمانی که بیتابی وود و «مرنوش» را با
سخنان «يملیخا» که برواسته از وجود انسانی با ايمان و معتقد به مسیح بود
مقايسه کرد ،وطاب به وی( -مرنوش) -گفت :فهمیدم که ما دو نفر ،از ودا دوريم
و قلبهايمان ايمان به ودا را از ياد برده و به غیر او مشغول است( 3همان.)31 :
مضمون ديرری که در اين نمايشنامه وجود دارد ،اعتقاد به «تعبیر وواب» و
پديدهی «پیشرويی» است ،نمونه اعتقاد به تعبیر وواب در آن بخش از
نمايشنامه ديده میشود که «بريسکا» دوتر پادشاهِ زمانِ بیدار شدن اصحاب
که و نوه «بريسکا» دوتر «دقیانوس» ،درست شب قب از بیدار شدن اصحاب
که  ،در وواب ديد که او را زنده به واک سپردهاند و اين وواب را با نررانی برای
مربّی وود «غالیاس» تعري کرد (همان )11 :و چه بسا اعتقاد راسخ او به تعبیر
وواب ،سبب شد که وی به هنرام بسته شدن درِ غار بر روی اجساد اصحاب
که  ،بدون آن که جز «غالیاس» به کسی اطالع دهد ،در غار بماند و به گمان
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وود ،زندگی او بايد اينچنین به پايان میرسید و وقتی که «غالیاس» به او گفت:
«من از عذاب وجدان بیشتر از عذاب پادشاه میترسم» ،3در پاسخ وی گفت« :تو
مسئول نیستی .اين کار بايد بشود ،اين سرنوشت است» .31آنگاه «غالیاس» که با
وجدان وود کنار آمده بود ،گفت« :آری و تو يک بار وواب ديده بودی که زنده به
گور وواهی شد» 33و «بريسکا» نیز با آرامش و اطمینان پاسخ داد« :رويای صادقه
بود!»(32همان.)313 :
نمونهی ديرر اعتقاد به پیشرويی نیز در سخن «غالیاس» وطاب به «بريسکا»
است که در مورد حقیقی بودن داستان اصحاب که سخن میگفت و گويا
«غالیاس» برای متقاعد کردن «بريسکا» و اطمینان دادن به وی از اعتقاد به
پیشرويی استفاده کرده و میگويد« :در کتابهای قديمی بازگشت آنها
پیشبینی شده است» (حکیم3333 ،م.)13 :
اعتقاد به اين پديده از والل سخنان پادشاه ،هنرام بیدار شدن اصحاب که نیز
فهمیده میشود .آنجا اقرار میکند از پدران وود شنیده است که دو جوان از
مردمِ زمانِ «دقیانوس» از ترس وی گريختند و چوپانی نیز با سگ وود به آنها
پیوست و با هم پنهان شدند ،ولی به زودی اهر وواهند شد .در اينجا مضمون
پیشرويی بر سخنان پادشاه غلبه دارد« .غالیاس» نیز برای تأيید سخنان پادشاه
پیرامون اصحاب که  ،دست به دامان پیشرويان و راهبان شده و میگويد« :اين
افراد همانهايی هستند که پادشاه میگويد :درست است سرورم  ...اينها همانها
هستند؛ مرنوش ،مشلینیا ،يملیخا و سگ آنها قطمیر ،همانطور که در کتابهای
راهبان آمده است»( 31حکیم3333 ،م.)13 :
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 .2-6اقتباس پارهای از بخشهای نمایشنامهی أهل الکهف از آیات سورهی کهف
 .3-2-6یکتاپرستی

(آلوسی.)213/3 : 3131 ،

 .4-2-6عدم تابش نور خورشید به درون غار
با توجّه به اين نمايشنامه ،يکی از داليلی که اصحاب که گمان میکردند
مدّت زمان اندکی را در غار سپری کردهاند ،آن بود که نور وورشید به درون آن
غار نمیتابید و حرارت آن نیز به آنجا منتق نمیشد (حکیم3333 ،م )21 :و آنها
زمانی از اين امر آگاهی يافتند که «يملیخا» برای تهیهی غذا به بیرون از غار رفت
و متوجّه تفاوتهای فضای بیرون و درون غار شد (همان )21 :و در قرآن کريم نیز
به اين پديده اشاره شده است« :وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَن کَهْفِهِم ذَاتَ
الیَمِینِ وَ إذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُم ذَاتَ الشِّمَالِ وَ هُم فىِ فَجْوَۀٍ منْه» (که .)37 :
 .1-2-6نحوه به خواب رفتن سگ اصحاب کهف
در اين نمايشنامه آمده است که آن سگ دو دستش را بر زمین گسترده
است( 31همان )1 :و در قرآن کريم نیز نحوهی ووابیدن آن سگ ،به صراحت بیان
شده است« :وَ کَلبُهُم باسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِید» (که  ،)33 :بروی از مفسّران نیز
عقیده دارند که اين آيه پیرامون نحوهی ووابیدن آن سگ است( .آلوسی:3131 ،
231/3؛ بلخی)173/2 : 3121 ،

Downloaded from journals.lu.ac.ir at 12:48 IRDT on Sunday April 10th 2016

در اين نمايشنامه دلی پناه بردن اين افراد به غار ،گرايش آنها به يکتاپرستی
و ترس از «دقیانوس» بود که سپاهیان وود را برای قت عام پیروان مسیحیت به
درون شهر گسی داشته بود (همان .)13 :در قرآن کريم نیز اصحاب که به عنوان
گروهی از جوانان يکتا پرست معرّفی شدهاند بدون آنکه به دين آنها اشاره شود:
«نحنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ نَبَأهُم بِالْحَقِّ إنهّم فِتْیَةٌ آمَنُواْ بِربّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدًى» (که :
 )31و تنها در يکی از تفاسیر قرآن کريم به مسیحی بودن آنها ترريح شده است
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 .2-2-6اختالف نمایشنامه با ظاهر قرآن در کیفیّت خواب اصحاب کهف

 .1-2-6علت مرگ اصحاب کهف
در اين نمايشنامه چنین آمده است که وقتی اصحاب که برای بار دوّم به
غار پناه بردند ،به مدّت يک ماه در آنجا ماندند و پس از آن از گرسنری مُردند.
(حکیم3333 ،م )321 - 327 :در حالی که در قرآن کريم از اين مورد سخنی به میان
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يکی از حقايقی که پیرامون اصحاب که در قرآن کريم آمده ،آن است که
وداوند متعال میفرمايد« :وَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقَا ًا وَ هُمْ رُقُودٌ وَ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَ
ذَاتَ الشِّمَال» (که  )33 :و مفسّران پیرامون اين آيه چنین میگويند« :ما آنها را
به پهلوی راست و چپ میگردانديم در حالی که وواب بودند» (بلخی: 3121 ،
.)173/2
ولی در نمايشنامهی «أه الکه » جمالتی وجود دارد که به وواننده اينگونه
القا میکند که اصحاب که به واسطهی ووابیدن در يک حالت واص دچار
دردی در پهلو يا کمر وود شدهاند .به عنوان نمونه آنجا که «مشلینیا» گفت« :آه
پشتم درد میکند» 31و «مرنوش» چنین پاسخ داد« :دندههای من هم درد
میکند ،گويی يک سال است که روی آنها ووابیدهام»( 31حکیم3333 ،م ،)1 :و در
جای ديرر با حالت شکايت وگاليه «مشلینیا» را چنین وطاب کرد« :و موقعیّت
من هم نزد پادشاه محفوظ میماند و باعث نمیشد که امشب به اين غار
هراسانریز بیايم و روی زمین استخوانهايم ورد شود»( 37همان ،)31 :وی حتّی
متوجه اين حالت در آن سگ هم شد و پس از نراه کردن به آن ،چنین گفت:
«گمان میکنم هر کس در اين غار ووابیده باشد ،با استخوانهای شکسته
برمیویزد»( 33همان .)31 -31 :با دقّت در نمونههای ذکر شده به نظر میرسد که
اين گفتار نويسنده با اهر قرآن که میگويد( :نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَ ذَاتَ الشِّمَال)
(که  )33 :هماهنری زيادی ندارد و در حقیقت اقتباس آن بسیار جزئی و اهری
است.
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نرفته و تنها ذکر شده که آن جوانان به ووابراه وود برگشتند و در آنجا
مُردند (وانی و رياضی3172 ،ش.)131/3 :
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 .6-2-6عدم درک گذر زمان
يکی از نقاط اشتراک نمايشنامهی مورد بحث با داستان اصحاب که در قرآن
کريم آن است که هیچ يک از اين افراد درک صحیحی از گذر زمان نداشتند و هر
يک پیرامون مدّت زمان ماندن در غار ،ديدگاه متفاوتی داشت؛ از جمله اينکه
«مرنوش» گمان میکرد حدود يک هفته يا بیشتر است که به غار پناه بردهاند .از
اين رو که در کاخ پادشاه وقت ،وطاب به وی گفت« :اجازه میوواهم که فوراً نزد
وانوادهام برگردم .يک هفته يا بیشتر است که زن و بچّهام با نررانی انتظار
بازگشت مرا میکشند»( 33حکیم3333 ،م )17 :و در ادامه چنین افزود« :وقتی
میوواستم بروم يادم آمد که دارم دست والی نزد آنها میروم در حالی که آنها
گمان میکردند که من در اين هفته در مسافرت به سر میبردم»( 21همان )13 :و يا
زمانی که با تعجّب گفت« :گذشته از آن ،راهی که ما امروز از آن غار به کاخ
آمديم چنان نظمی يافته بود که هفتهی گذشته اثری از آن نبود»( 23همان .)11 :به
عقیدهی «يملیخا» ،آنها به مدّت يک ماه در آن غار مانده و به وواب رفته بودند
(همان .)11 :امّا پس از آن که متوجّه شدند که در حقیقت سیرد سال و اندی به
وواب رفته بودند ،بیش از پیش به ناپايداری زندگی پی بردند.
در وروص مدّت زمان ووابیدن اصحاب که که در قرآن با گفتهی «وَ لَبِثُواْ
فی کَهْفِهمْ ثَلَاثَ مِائَة سِنِینَ وَ ازدَادُواْ تِسْعًا» (که  )21 :از آن تعبیر شده و بیانرر
آن است که اين امر سیرد و نه سال طول کشید ،در بسیاری از جاهای
نمايشنامه مدّت ووابیدن آنها را سیرد سال دانسته (حکیم3333 ،م،11 ،11 ،11 :
 12 ،11 ،13و  22)11و فقط در پارهای از موارد آن را بیش از سیرد سال ذکر کرده
است( 21همان )13 -11 :بنابراين نمايشنامهی مورد بحث ،از اين نظر با متن قرآن
همسويی نسبی دارد.
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 .7-2-6چگونگی آگاهی مردم از بیدار شدن اصحاب کهف

 .7نتیجه
در رابطه با اثرپذيری متون ادبی از داستانهای قرآنی بايد گفت قرآن کريم به
عنوان کام ترين و ارزشمندترين منبعی که نويسندگان و شاعران (به ويژه
مسلمان) اقتباس و الهام گرفتن از آن را وجههی همّت وود قرار دادهاند ،همواره
از جنبههای گوناگون از جمله اعجاز علمی ،مسائ روانشناسی ،امور حقوقی و
قضايی و نیز آموزههای اوالقی که در والل داستانهای متعدد آن ذکر شده،
مورد توجّه بوده است« .توفیق الحکیم» تحت تأثیرچنین امری که از تکنیکها و
پديدههای شايع و ناگزير ادبی محسوب میشود ،در نمايشنامهی «أه الکه »،
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در اين نمايشنامه چنین ذکر شده است که زمانی که «يملیخا» برای تهیهی
غذا به بیرون از غار رفت ،مبلغی از آن پولها را به سوارکاری که گويا شکارچی
بود ،نشان داد تا از او گوشت شکار بخرد و وقتی آن فرد متوجّه شد که اين
سکّهها مربوط به عهد «دقیانوس» است ،اين وبر در شهر منتشر شد و تعداد
زيادی از مردم به آن غار رفتند و اصحاب که را به کاخ پادشاه وقت بردند (همان:
 )27-23و پادشاه نیز با ديدن آنها در کاخ ،تا حدودی دچار ترس شد و
«غالیاس» را برای قوّت قلب نزد وود فراوواند (همان )11 :و حتّی وود وی
(پادشاه) اقرار کرد که آن مرد شکارچی وبر پیدا شدن اصحاب که را به دربار
آورده است (همان.)11 :
در پارهای از تفاسیر قرآن کريم آمده است که وقتی چوپان (يملیخا) برای
تهیهی غذا به شهر رفت ،پول را به يک نانوا داد و وقتی آن نانوا متوجّه شد که
اين پول متعلّق به زمان «دقیانوس» است« ،يملیخا» را به دربار پادشاه برد و آن
گاه که پادشاه به صد سخنان وی آگاهی يافت ،به همراه عدّهای از مردم به آن
غار رفت (کاشانی3171 ،ش ،)311 - 313/1 :در بروی ديرر از تفاسیر نیز ترريح شده
است که پادشاه به همراه عدّهای از مردم به آن غار رفتند (طبری3111 ،ش–311/1 :
311؛ رهنما3111 ،ش.)112/2 :
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به داستان قرآنی اصحاب که نظر داشته و همین امر به نمايشنامهی او
اهمیّت فراوان داده و افراد زيادی را به وواندن آن راغب کرده است.
وی در اين نمايشنامه با سو دادن افکار و عقايد مخاطبان به سمت اين داستان
قرآنی و فضای معنوی حاکم بر مفاهیم متعدّدی از جمله :غلبهی ايمان بر کفر و
به دنبال آن پیروزی اه ايمان بر کافران و جبّاران و نیز ناپايداری دنیا و مظاهر
آن ،اين امور را برای مخاطبان ،يادآوری و نقش آنها را بر سعادت اوروی آدمی
بیش از پیش برجسته کرده است.
با توجه به آنچه که در اين پژوهش بررسی شد ،میتوان گفت نمايشنامهی
«أه الکه » در زمینههای گوناگونی چون :عنرر مکان و ذکر نام مکانهای
موجود در داستان و همچنین به تروير کشیدن بروی از فضاهای فیزيکی داستان
مانند عدم تابش نور وورشید به درون غار و نیز توصی پارهای از صحنههای
داستان مانند نحوه به وواب رفتن سگ اصحاب که و مفاهیمی چون
يکتاپرستی و علت مرگ اصحاب که ارتباط زيادی با داستان قرآنی اصحاب
که دارد که با مراجعه به تفاسیر مختل اين همسويی آشکارتر میشود .زيرا در
قرآن کريم به نام شخریّتها ،مکانها ،و بسیاری از حقايقی که در اين داستان
وجود دارد ،اشارهای نشده است؛ درحالیکه بروی از مفسّران قرآن به ذکر چنین
مواردی اقدام کردهاند و نظرات هرچند متفاوت و گاه متناقضی ارائه دادهاند که
«توفیق الحکیم» در اين زمینه با بروی از مفسّران ديدگاه مشترکی دارد و از اين
رهرذر میتوان بر نقش مفسّران در اين وامگیری صحّه نهاد.
همچنین در توجیه اينکه چرا اين نمايشنامه يکی از وجوه محتم در مورد
تعداد اصحاب که را مورد توجّه داشته است ،شايد بتوان چنین استدالل کرد که
«توفیق الحکیم» تعداد سه نفر را از آن جهت برگزيده است که در اجرای
نمايشنامه ،کار آسانتر گردد .ناگفته نماند که بروی مسائ از جمله نام
شخریّتها ،مکانها و حوادث تاريخی واصّی که در کتابهای تفسیری آمده ،در
متن قرآن کريم ترريح نشدهاست و نمايشنامهی مذکور در اين موارد با متن
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قرآن کريم تفاوتهايی دارد که اين امر ناشی از ايجازی است که قرآن کريم در
نق داستانها از آن بهره برده است.

 .3هر سه مقاله به فارسی ترجمه شده اند؛ رجوع کنی د به :میرچا الیاده ،فرهنگ و دين
(برگزيدۀ مقاالت دائرۀ المعارف دين ،ويرايش میرچا الیاده) ،هیئت مترجمان زير نظر
بهاءالدين ورمشاهی ،تهران ،طرح نو 3171 ،ش ،چاپ اول.
 .2أحمد اهللَ علی أن لیس أحد يعلم أنّهما مسیحیان ،وال أنّهما يمتان إلیّ برلةٍ.
 .1ذلک من فض المسیح.
 .1هو المسیح شاء لکما النجاۀ.
 .1دع األمرَ للمسیح.
 .1أشهد اهلل والمسیح  . . .أنّی أموت و الأعرف ه کانت حیاتی حلماً أم حقیةً.
 .7أستودعکما اهللَ والمسیح.
 .3فهمتُ أنّنا بعیدان عن اهلل وأنّ قلبینا مشغوالن بغیر اهلل.
 .3إنّی أوشی تعذيب ضمیری أکثر من تعذيب الملک.
 .31ذمّتک بريئة .هذا يجب أنيکون  . . .هذا قدر.
 .33وأنت حلمت ذات مربة أنّک ستدفنین حیّة.
 .32صد الحلم.
 .31صحیح يا موالی  ...هم هم ،ثالثة رابعهم کلبهم :القدّيس مرنوش ،القدّيس مشلینیا
والقدّيس يملیخا ،والکلب قمطیر ،کما جاء فی کتب الراهبین.
 .31مرنوش :أتبین شبح کلبه هنا باسطاً ذراعیه.
 .31هری يؤلمنی.
 .31أنا أيضاً ضلوعی توجعنی ،کأنّما نمتُ علیها عاماً.
 .37واما کنتُ وسرتُ مکانی عند الملک ،ولما جئت احطم عظامی علی أرض هذا المکان
الموحش هذه اللیلة.
 .33يُخیَّ ُ إلیَّ أنّ ک َّ من نامَ فی هذا الکه ِ يَرحو وکأنّ أعضاءَه متکسّرۀ.
 .33أيأذن لی الملک فی االنرراف علی الفور .إنّ امرأتی و ولدی ينتظرانِ أوبتی فی قلقٍ منذُ
أسبوعٍ و ربّما أکثر مِن أسبوعٍ.
 .21غیر أنّی عندَ وروجی تذکّرتُ أنّی سأدوُ ُ علی امرأتی و ولدی والی الوفاض ،و هما
يحسبانِ أنّی علی سفرٍ هذا األسبوع.
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 .23ثمّ هذا الطريق الذی ساروا بنا الیوم مِن الکه ِ إلی القرر لقد تغیّر کثیراً و لبسَ
حلّةً مِن التنسیق لمتکن علیه األسبوع الماضی.
 .22يملیخا :ثالثمائة عام ،تخیّ هذا ...ثالثمائة عامٍ لبثنا هنا فی الکه (حکیم3333 ،م،
ص ،.)11مرنوش :ثالثمائة عامٍ (همان ،ص )11و...
 .21ثالثمائة أو أکثر.

قرآن کریم .
 .3آلغازی ،عبدالقادر مالحويش ( ،) 3132بیان المعانى ،چاپ اوّل ،دمشق :مطبعة الترقى.
 .2آلوسی ،محمود (3131

) ،روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق :على

عبدالبارى عطیة ،چاپ اوّل ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
 .1ابنعجیبة ،احمد بن محمد (3133

) ،البحر المدید فى تفسیر القرآن المجید،

تحقیق :احمد عبداهلل قرشى رسالن ،قاهره :انتشارات دکتر حسن عباس زکى.
 .1اسفراينى ،ابوالمظفر شاهفور بن طاهر ( 3171ش) ،تاج التراجم فى تفسیر القرآن
لالعاجم ،تحقیق :نجیب ماي هروى و على اکبر الهى وراسانى ،چاپ اول ،تهران :انتشارات
علمى و فرهنرى.
 .1اندلسى ،ابوحیان محمد بن يوس

( ،) 3121البحر المحیط فى التفسیر ،تحقیق:

صدقی محمد جمی  ،بیروت :دار الفکر.
 .1انیس ،إبراهیم و آورون (بیتا) ،المعجم الوسیط (المجلّدان) ،إشراف :حسن علی عطیة و
محمّد شوقی أمین ،الطبعة الثانیة ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 .7بروجردى ،سیدمحمد ابراهیم ( 3111ش) ،تفسیر جامع ،چاپ ششم ،تهران :انتشارات
صدر.
 .3بالغى ،سید عبدالحجة ( ،) 3131حجة التفاسیر و بالغ اإلکسیر ،قم :انتشارات حکمت.
 .3بلخی ،مقات بن سلیمان ( ،) 3121تفسیر مقاتل بن سلیمان ،تحقیق :عبد اهلل محمود
شحاته ،چاپ اوّل ،بیروت :دار إحیاء التراث.
 .31بیضاوى ،عبداهلل بن عمر ( ،) 3133أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،تحقیق :محمد عبد
الرحمن المرعشى ،چاپ اوّل ،بیروت :دار احیاء التراث العربى.
 .33جرجانى ،ابوالمحاسن حسین بن حسن ( 3177ش) ،جالء األذهان و جالء األحزان ،چاپ
اول ،تهران :انتشارات دانشراه تهران.
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 .32حسینى شیرازى ،سید محمّد ( ،) 3121تبیین القرآن ،چاپ دوّم ،بیروت :دار العلوم.
 .31حسینىهمدانى ،سیدمحمدحسین (3111

) ،انوار درخشان ،تحقیق :محمد باقر

بهبودى ،چاپ اوّل ،تهران :کتابفروشى لطفى.
 .31حقى بروسوى ،اسماعی

(بىتا) ،تفسیر روح البیان ،بیروت :دارالفکر.

 .31وانى ،رضا؛ رياضى ،حشمت اهلل ( 3172ش) ،ترجمه بیان السعادة فى مقامات العبادة،
چاپ اوّل ،تهران :مرکز چاپ و انتشارات دانشراه پیامنور.
 .37دروزۀ ،محمد عزت ( ،) 3131التفسیر الحدیث ،قاهره :دار إحیاء الکتب العربیة.
 .33الذوّادی ،رشید (3331م) ،أحادیث فی األدب (مع توفیق الحکیم ،نجیب محفوظ ،إحسان
عبدالقدّوس ،ثروت أبا ة و آورين) ،تقديم :أنیس منرور ،قاهره :الهیئة المررية العامة
للکتاب.
 .33رهنما ،زين العابدين ( 3111ش) ،ترجمه و تفسیر رهنما ،تهران :انتشارات کیهان.
 .21زحیلى ،وهبة بن مرطفى ( ،) 3133التفسیر المنیر فى العقیدة و الشريعة و المنهج،
چاپ دوّم ،بیروت – دمشق :دار الفکر المعاصر.
 .23زمخشرى ،محمود بن عمر ( ،) 3117الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،چاپ سوّم،
بیروت :دار الکتاب العربی.
 .22سیدی ،سیدحسین ( 3131ش) ،کارکرد سنت در شعر معاصر عرب ،مشهد :انتشارات
دانشراه فردوسی مشهد.
 .21شوشة ،محمّد السیّد (بیتا) 81 ،شمعة فی حیاة توفیق الحکیم ،القاهرۀ :دار المعارف.
 .21طبرى ،ابو جعفر محمد بن جرير ( ،) 3132جامع البیان فى تفسیر القرآن ،چاپ اوّل،
بیروت :دار المعرفة.
 .21عاملى ،ابراهیم ( 3111ش) ،تفسیر عاملى ،تحقیق :علىاکبر غفارى ،تهران :انتشارات
صدو .
 .21فض اهلل ،سید محمدحسین ( ،) 3133تفسیر من وحى القرآن ،چاپ دوّم ،بیروت:
دارالمالک للطباعة و النشر.
 .27فعالی ،محمدتقی (3131ش) ،تجربه دینی و مکاشفه عرفانی ،تهران :نشر دانش و
انديشه معاصر.
 .23قمى مشهدى ،محمد بن محمدرضا ( 3113ش) ،کنز الدقائق و بحر الغرائب ،تحقیق:
حسین درگاهى ،چاپ اوّل ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمى.

Downloaded from journals.lu.ac.ir at 12:48 IRDT on Sunday April 10th 2016

 .31الحکیم ،توفیق (3333م) ،أهل الکهف ،الطبعة الثانیة ،بیروت ،الشرکة العالمیة للکتاب.

311

بررسی وجوه اشتراک و افتراق نمايشنامهی «أهل الکهف» ...

 .23کاشانى ،مالفتحاهلل ( 3111ش) ،منهج الصادقین فى إلزام المخالفین ،تهران:
کتابفروشى محمدحسن علمى.
 .11کاشفى سبزوارى ،حسین بن على ( 3113ش) ،مواهب عليّة ،تحقیق :سید محمدرضا
جاللى نائینى ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات اقبال.
دوّم،بیروت :مؤسسه األعلمی للمطبوعات.
 .12طبری ،محمدبن جرير 3111( ،ش) ،ترجمه تفسیر طبرى ،مجموعه مترجمان تحقیق:
حبیب يغمايى ،چاپ دوّم ،تهران :انتشارات توس.
 .11مرطفوى ،حسن ( 3111ش) ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران :بنراه ترجمه
و نشر کتاب.
 .11مغنیه ،محمدجواد ( ،) 3121تفسیر الکاشف ،چاپ اوّل ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة.
 .11موسوى همدانى ،سیدمحمدباقر ( 3171ش) ،ترجمه تفسیر المیزان ،چاپ پنجم ،قم:
دفتر انتشارات اسالمى جامعهى مدرسین حوزه علمیه قم.
 .11النجّار ،محمّد رجب (2113م) ،توفیق الحکیم و األدب الشعبی (أنماط من التناص
الفولکلوری) ،برعاية :سوزان مبارک ،قاهره :الهیئة المررية العامة للکتاب.
 .17نیشابورى ،نظامالدين حسن بن محمّد (3131

) ،تفسیر غرائب القرآن و رغائب

الفرقان ،تحقیق :شیخ زکريا عمیرات ،چاپ اوّل ،بیروت ،دار الکتب العلمیة.
سایت های اینترنتی
 .3محقق ،جواد( ،تاريخ درج مطلب در سايت 11 :آذر  « ،) 3131رابطه ادبیات و دين،
صمیمی است » www .bfnews.ir ،
 .2وبرگزاری د انشجويان ايران ،نسبت دين و ادبیات فارسی( ،تاريخ درج در سايت33 :
آبان  ، ) 3133کد وبر www.isna.ir ، 33133333711 :
 . 1محمدی ،عبداهلل( ،تاريخ مراجعه به سايت 3132 / 1/ 3 :ش) « ،ادبیات و هنر دينی » ،
www.pajoohe.com
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 .13گنابادى ،سلطان محمّد ( ،) 3113تفسیر بیان السعادة فى مقامات العبادة ،چاپ

