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 مقدمه. 1

روای  را تغییر از وضعی  متعادل به وضعی  نامتعوادل و در نهایو  رسویدن بوه وضوعی  
سوپس  ؛شوود رآنی نیز از ی  حالو  تعوادل آغواز مویق صصق کنند.متعادل ثانویه تعریف می

زند و سرانجام حال  تعوادل ثانویوه، اموا متفواوت بوا تعوادل عاملی ای  حال  تعادل را برهم می
 .شود اولیه، ایجاد می

 گیری از منوابع و آثوار موجوود در راسوتای بررسوی اسولوب روایویپژوهش حاضر با بهره
ه ورۀ کهوف، بوصص سوق ها را با نگاهی بهرآن، بر آن اس  تا الگو و ساختار روایی آنق صصق

شمول با توجوه کشف الگویی واحد و جهان البتهرار دهد. ق    تطبیقی مورد بررسی و تحلی ش
دنی نیس ؛ زیورا هور یو  از شرآن به عنوان ی  طرح واحدق صصق ها وبه مستق  بودن سوره

 جوینود و الگوویی واحود در طورحرآن از الگوی مستق  و مختص به خود بهره مویق هایسوره
 ،رآن وجوود داردقو صوصق کوه در سواختار را تووان اشوتراکاتیاما می ؛آن وجود نداردر ق صصق

شناسی که علم تجزیوه و الگویی کلی در نظر گرف . ای  اشتراکات با استفاده از عناصر روای 
از ای  رو پژوهش حاضر استفاده از عناصر  ؛اب  بررسی و تحلی  اس ق س ،تحلی  متون روایی

هوا را رآن کارآمد و اسوتفاده از آنق صصق سی را برای بررسی متون روایی وشناو سطوح روای 
 یپوردازصوهق اسولوب یو واکواو یبررسوافزون بر ای ، داند. در فرایند تجزیه و تحلی  مفید می

تواند مخاطبی  را در رسیدن بوه یصص مق  یدمان رویدادها و حوادث در ای  یرآن و  گونگق
 کند. یساخ  ای  کتاب آسمانی، یارژر  مضمون و اهدا   پنهان در

 پیشینۀ تحقیق. 2

انود و شناسی توجه بیشتری داشوتههای اخیر در ایران، منتقدان به روای  و روای طی سال
واالس  هرای روایرتنظریره( کتواب 4732هبا)شواند.ها و مقاالتی را ترجمه و تألیف کردهکتاب

 ى برر روایرتشرناخت زبرانرردرآمردی نقادانره ( کتاب4737مارتی  را ترجمه کرده اس . حری)
کنوان ولومی  ریمونشاز  روایت داستانى: بوطیقای معاصر( 4733نوشتۀ مای   توالن و در سال)

 ای برر روایرت در ادبیرات و سرینمامقدمه( 4733را ترجمه کرده اس . اثر دیگر از یاکوب لوته)
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. در زمینوۀ اسو کردهالن را ترجموه مارتی  م ووئی گزیده مقاالت روایتو فتاح محمدی  اس 
 شناسىدرآمدی بر داستان نویسى و روایت( کتاب 4733نیاز)سی، فتا الله بیشنا معرفی روای 

( 4731شناسوی در ادب پارسوی هوم الهوام حودادی)را تألیف کرده اس . دربارۀ کاربرد روای 
نوشوته اسو . از میوان  را درآمدی بر دستور زبان روایت با گررری برر ادبیرات داسرتانى یارسرى

احسرن القصر : »( در 4733تووان اشواره کورد: ابوالفضو  حوری)مقاالت هم به ای  آثار موی
ی تحلیو  شوناخت رآنوی را از دیودگاه روایو ق صصق ،«رآنىق ص ق ى بهشناخت رویکرد روایت

ی زبوان و روایو  و بوه رابطوه «زمران و روایرت»( در 4733پوور)اسومیق درتقو کرده اسو .
ى شرناخت رویکرد روایت»( در4733پردازد و الهام حدادی )تبلور زمان در روای  می  گونگی

 کند.ی واکاوی میشناخت ای  داستان را از دیدگاه روای  «به داستان دو دنیای گلى ترقى
 ای و اینترنتوی تودوی گیری از منابع کتابخانوهتحلیلی و با بهرهوای  مقاله به روش توصیفی

صووص ق . البتوه روی وورد اصولی بووهاسوو کوریم رآنقوو صووصق امعوه تحقیووق نیوزاسوو . ج شوده
شناسوی و سورۀکهف و الگوی روای  آن بوده و با توجه به مبانی نظری اسالمی و نظریۀ روای 

   تطبیقوی بررسوی ه شوصص ای  سوره، بوق ،شود عناصری که با آن روای  داستان تجزیه می
 د.شخواهند

 مبانی نظری تحقیق . 3

در انگلیسووی اسووو . در « Narrative»در فارسووی معوووادل واژه  (Narration)روایوو 
انود و رح داستان و ح ایو  گرفتوه، شسراییداستان صه،ق های لغ  ای  واژه را به معنایکتاب

اند. کردن دانسووتهکردن، بووازگوکردن و روایوو بووه معنووای نقوو « Narrate»آن را از ریشووه 
«Narrator »(  43، ص4712زاده، یوسفن : ) گو، گوینده ماجراس .صهق به معنای راوی 

 ؛ول تودور ، روای  خود مبودأ زموان اسو ق خود بشر دارد و به ۀبه انداز  یدمتق روای 
اس  که از عمر آن، بیشتر از  ند  ینسبتار جوان علم (Theory of narrative)«نظریة روای »اما 

و  عوادیی ملموسی از حوادث که به صوورت غیورتوال»گذرد. مای   توالن روای  را یدهه نم
کنود. تووالن نیوز ( معرفوی موی13، ص4733واالس، «)اندرار گوورفتهق در کنار هم تصادفیغیر
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تغییور »داند. در نظر توودورو  ایب عمدۀ ای  توالی را ارتباط حوادث با ی دیگر میشر  از ی ی
هووای تری  ویژگیی ووی از اصوولی (43، ص4734تئوودورو ، «)از وضوعیتی بووه وضووعی   دیگوور

توووسب  ییوا خوویال ییك یا  وند رویداد واقوع یبازگوی»روای  اس . از سویی دیگر روای  به 
 شوده ( نیوز تعبیور147، ص4733، م ووئیالن«)نیوشبوه یك یوا  نود روایو  یراو یك یا  وند

کید اصلی بر واژۀ رویداد اس اس   ،زیرا توا رویودادی بوه وقووع نپیونودد ؛. در ای  تعاریف، تأ
 نخواهد گرف ؛ خواه ای  رویداد واقعی و خواه خیالی باشد. ش   روایتی

روای  را گذر از وضعی  متعادل یعنی موقعیتی که هموۀ  (Tzvetan Todorov)تودورو 
هرروایو  » دانود و معتقود اسو  کوهاجزا و عناصر آن در تعادل هستند، بوه وضوعیتی دیگور می

کننود و آنهوایی کوه ای دونووع حوادثه فورعی اسو . حووادثی کوه وضوعیتی را توصویف میدار 
دیگری هستند. حوادث نوع اول در مقایسه با نووع دوم  وضعی  کنندۀ گوذر از وضعیتی بهبویان

کنود و ( بنابرای  هر روای  مسیر مشخصی را دنبال می34، ص4734)تودورو ،  «ایستا هستند.
)مثالر ی وی بوود ی وی نبوود(، سوپس راوی)نویسونده،کارگردان  شود وع میشر  همیشه از جایی

ای از حووادث را پشو  )داستان، نمایش، فیلم، رمان و...( سلسله و...( بسته به مدیوم اثر خود
جوا زند تا بتواند بوا جابوهها میدید خویش، دس  به گزینش آندهد و به صالحرار میق سر هم

 هایی تازه بسازد و یا در خب زموانی وقوایع دسو  ببورد. او بوا ایو  کوارکردن رویدادها، ترکیب
مد نظر خوود دسو   (Discourse )«طرح»ها( به ) یدمان رویدادها و حذ  و اضافه کردن آن

پردازد که  گونوه یتنها به ای  موضوع م یشناسروای »توان گف  که یواقع م کند. درپیدا می
، 4733)رایووان و آلفوو ،  «شوووند.یسووازند، روایوو  میرا م خوواصحوووادث، کووه یوو  داسووتان 

تووالی از پویش »کنود و مبحث توالی رخدادها را در روای  مطورح موی (Tolan)( توالن411ص
، 4737)تووالن،  «انوددۀ رخدادهایی که به طوور غیور تصوادفی بوه هوم اتصوال یافتوهه شانگاشت

د؛ اما از منظر توالن مقصود از غیر تصادفی کنتری  ویژگی متون روایی عنوان می( را مهم43ص
 «ارتباط میان حوادث باید مشخص و بوا انگیوزه باشود.»بودن رویدادها و حوادث ای  اس  که 

گوران هوا یوا کونشی شخصو اعمال و کردار ها،جا که ای  کنش( از آن44، ص4734)اخوت، 
خصوی  یوا ، شکاراکتر»و رفتار  آورند، الزم اس  تا کردارها را به وجود میهستند که موقعی 
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گوران، منطوق ها و اهدا  کنشبا هد  و انگیزۀ مشخصی، نمود پیدا کند و انگیزه« گرکنش
زنود های خود دس  به عم  میگر بر اساس اهدا  و انگیزهها را رقم بزند. کنشتوالی رخداد

گاهانه اعمالش را گزینش می برای رسیدن به هدفش کند و مسلمار و در راستای خواستۀ خود، آ
باید در تسلسلی از رویداهای به هم وابسته، مسیر رسیدن به هد  خویش را همووار کنود. ایو  

تووان، داسوتانی را کوه آورد و بور اسواس آن مویرا بوه وجوود موی« رواییطرح»توالی رویدادها، 
هاس  کوه منظور از داستان توالی رویداد»کند، استنباط کرد. گر درمحیب آن زیس  میکنش
( مقصوود ژنو  از 33، ص4732)وبسوتر،  «داند.می« رواییمحتوای»آن را ( Jerar Jenet)ژن 

)خواه مت  نوشتاری باشد و یا دیوداری( بوا  روایی ای  اس  که ما در برخورد  اولیه با مت محتوای
از  مت  که همان کلمات و یا تصاویر هستند، مواجهیم؛ ای  اولی  سطا روای  اس  کوه سطوح

حاکم بر اثر، که همان توالی رویدادهایی اس  که به ترتیب و بوه « طرح  »توانیم به طریق آن می
اسو ، پوی ببوریم. از طریوق کشوف طورح حواکم بور اثور  شده خواس  راوی در مت   یدمان

و گفتوه  شوده ههوای  گفتورخوداد یآن را استنباط کنیم که تموام (Histoire)«داستان»توانیم می
گیرد. سپس از طریق داستان که سومی  سوطا روایوی را بوه توسب راوی  مت  را در بر می نشده

را در بور « معوانی»سواخ    هوارم موت  کوه توان به الیۀ یا ژر می ،خود اختصاص داده اس 
صد انتقالش را به مخاطبی  اثورش ق گیرند، راه پیدا کرد. با کشف معانی، محتوایی که راویمی

   .شود دا میداشته اس  هوی

 روایت  ۀسطوح متن در نظری. 1. 3
مار ه شوشناسی علم تجزیه و تحلی  متون روایوی بود، روای ه شتر گفتطور که پیشهمان

شناسی، تجزیۀ موت  بوه عناصور سوازندۀ آن تری  مباحث در روای رود؛ بنابرای  ی ی از مهممی
ایو  مهوم شودن  رداخ . برای محققاس . در ای  راستا، باید به ارزیابی سطوح مختلف مت  پ

روع کورد و از طریوق ، شوابتدا باید از اولی  الیه که همان مت  ملموس در اختیار خواننوده اسو 
زاده هوای زیوری  موت  راه پیودا کورد. یوسوفسواخ  اثور و الیوهکشف مناسبات آن، بوه ژر 

تجزیوه و تحلیو  بورد کوه در ، از پنج سطا نوام موی«رآنق هایصهق سطوح روای  در»درکتاب 
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. داسوتان؛ 7. طورح؛ 2. سوب ؛ 4»متون روایی بسیار کارآمود اسو . ایو  سوطوح عبارتنود از: 
 (11، ص4712زاده، )یوسف «. مبانی.1معانی؛ .1

 سبک. 2. 3
خواص   (Style) هایی اسو  کوه بوه سوب رو هستیم، واژهطور مستقیم با آن روبهآنچه به

در هنگام مواجه با ی  اثور روایوی خوواه موت  م تووب باشود،  .برندمی خود، روای  را به پیش
خواه فیلم یا تئاتر، اولی  برخورد  مخاطب با اثر، همان مت  م توب یا فیلم یا اجرای تئواتر اسو . 

ها سر و کار دارد و باید از سازوکار کلماتی که موت  را مخاطب در مواجه با مت  م توب با واژه
یوۀ مؤلوف آن، نووع ه شوا استنباط کند. حال هور موت  م تووب، بسوته بواند، داستان  اثر ر ساخته

متنوی دیگور  .پردازددهد. ی  مت  به جزئیات بسیاری میرار میق خاصی از پرداخ  را مدنظر
گوذارد و  نودی  روش گو اس  و کشف بعضی از جزئیات را بور عهودۀ مخاطوب مویگزیده

سوب  »گوردد. سب  خاص هر نویسنده برموییوۀ پرداخ ، مستقیمار به شدیگر. ای  تفاوت در 
ام  طرز تنظیم و ترتیب عقاید، اف ار و طرز انتخواب کلموات، تشو ی  جموالت، ش در داستان

الب زبان تشبیه، اسوتعاره، مجواز مرسو ، کنایوه، توجوه بوه سواختار و ق تصویرکشیدن خیال دربه
 (237، ص4731)پروینی،  «باف  کالم، رعای  لح  و آهنگ مناسب اس .

 گونگی کاربرد هرکدام از ای  عناصور در کوار نویسوندگان مختلوف، متفواوت اسو  و 
به مجموعۀ ». سب  یا بیان در اصطالح شود های متفاوت میموجب پدید آمدن سب  ،همی 

کوه هنرمنود در آفورینش هنوری خوود بوه کوار  شود وسای  و تمهیداتی گفته می ،مصالا ،مواد
 (231، ص4737زادۀ کرمانی، )ناظر «مایه.رون؛ هم در ریخ  و هم دبردمی

ه صورت مسوتقیم بوا آن مواجوه باولی  سطا از سطوح روایی اس  که مخاطب « سب »
 ،اسو « طرح»اس  که مسیر را برای رسیدن به سطا دوم اثرکه همان « سب »و ای   شود می

را و از طریوق « طورح»طریوق سوب ،  موا از  کند. بنابرای  در ی  حرکو  حلزونویهموار می
کنیم. بنابرای ، ما فقب به سب  اثر دسترسی داریم؛  راکه سوب ، طرح، داستان را استنباط می

ایجواز،  زاده از ( همچنوی  یوسوف11، ص4712زاده، )یوسوف  تنها عنصر محسوس اثر اس .
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به عنووان سوه جنبوۀ   کارگیری الفاظ و هماهنگی محتوا و موسیقی کلماتدق  و ظراف  در به
   کند.رآن یاد میق سب ی

 پیرنگ یا طرح . 3. 3

بینیم که پیرنوگ از دو می ،اش تجزیه کنیمرا به عناصر سازنده (Plot)«پیرنگ»اگر واژۀ 
بوه معنوی  «رنگ»الوده اس  و شبه معنای بنیاد و  «پی»اس .  شده تش ی « پی و رنگ»واژۀ 
وابستگی موجوود میوان حووادث  پیرنگ توان گف  که بنابرای  می ؛و نوقش (Discourse)طرح

توانود راهنموای مهموی بوورای نووویسنده کند؛ از ایو  رو میداستان را به طور عقالنی تنظیم می
بل وه مجموعوه  ؛پیرنوگ فقب ترتیب و توالی وقایع نیسو  باشد و نظم و ترتیبی برای خوواننده.

حوادث با رابطه علوی و معلوولی بوه رود. ای  مجموعه وقایع و مار میه شیافته وقایع نیز بسازمان
در بیشتر  (31، ص4731)میرصادقی،  .اس  شده مورتب ایهم پیونده خورده و با الگو و نقشه

کیود بور  گوونگی تنظویم ه شوتعاریفی که از پیرنگ ارائو وقوایع، حووادث، رخودادها یوا »د، تأ
افتود و یاتفواق م اسو  کوه یآن  یوز (Event)«واقعه یا رخداد یوا رویوداد»اس . « رویدادها

افتود، معمووالر یخالصه کرد. وقتی عملوی اتفواق م (Act)«فع  یا کنش»توان آن را در یك یم
توان گف ، رخداد تغییر از یك حالو  بوه حالو  دیگور یکند؛ بنابرای  میتغییر م وضعی  اولیۀ

در درون اسو   یاحادثوه ( به سخ  دیگور، واقعوه یوا رخوداد 73، 4733کنان، و)ریمون .اس 
 (31، ص4731)برگر،   بیند.یبه حال  دیگر را تدارم م یکه انتقال از حالتداستان، 
پردازد. نظوم و ترتیوب ارائوه ایو  یها ماز رخدادها و کنش یابه نق   مجموعه یهر روایت 

ها بوا ی ودیگر ها بر عهدۀ پیرنگ یا طرح اثر اس . به سخ  دیگر پیوند حادثهرخدادها و کنش
پیرنوگ داسوتان، ترکیبوي از رشوته  شوند. یدار، پیرنگ یا طرح نامیده میالب یك باف  معنقدر 

( یوك 21، ص4733)پوری ،   دهنود.یاسو  کوه داسوتان را تشو ی  م یهایحوادث یوا رویوداد
بوا کلیو  مورتبب باشد و تموامی اجوزای سوازندۀ آن « یوحدت هنر» یپیرنگ خوب باید دارا

 داستان داشته باشند. یمفهوم و هد  کل یقادر ال و نقشی باشدداستان 
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 تفاوت طرح و داستان. 4. 3

به مخاطب و  شده میان مت  عرضه (Boris Tomashevsky)بار بوریس توماشفس یاولی 
و دوموووی را  (Sjuzet)«سووویوژه»د. او اولوووی را شووو ائووو ق مووواده خوووام داسوووتانی، تفووواوت

ماری؛ و سویوژه: ه شورخدادهاس  به ترتیوب گوافابیوال: توالی  نام نهادند.  (Fabula)«فابیوال»
(. بوی  11وو14، ص4712زاده، )یوسف  .شود توالی رخدادهاس  به ترتیبی که در مت  ارائه می

های زمانی وجوود دارد ، فاصله«یا فابیوال تاریخیداستان»و « سیوژه یا پیرنگ یا طرح یا پالت»
اثور « طورح»های زمانی را با توجوه بوه گسس باید ای  « شنو یا خوانندهمخاطب یا روای »که 

را بووه هووم ربووب دهوود. بووه عبووارت  نشووده و حوووادث روایوو  شووده پرکنوود و حوووادث روایوو 
رود و بوه موی« داستان)هیسوتوری(»بوه سووی « موت طورح»از« شونوخواننوده یوا روایو »دیگر

تووان گفو  مویکند. در ی  گزارۀ کلی دس  پیدا می« تاریخی)فابیوال(داستان»استنباطی از 
خوود « طورح»آن  یزی اس  کوه اتفواق افتواده اسو  و راوی از طریوق « تاریخیداستان»که 
گواه کنود؛ اموا می دادن بوه  شو   در راسوتای« نویسونده یوا روای»خواهد ما را از آن اتفاق، آ

 هوایهایی از واقعه یا رویدادهای رسانۀ مورد نظرش، بخشاثر خود و با توجه به ظرفی « طرح»
کنود و یوا هایی را نسب  به زمان  رویداد  اتفاق افتاده فشرده میکند، بخشتاریخی را حذ  می

دهود. در ایو  فراینود مخاطوب در هایی را نسب  به زمان  رویداد  اتفواق افتواده بسوب مویبخش
هو  توانود در ذرسد و میاثر می« داستان  »، به استنباطی از «راویطرح»مواجهه با اثر، از طریق 

 ( 41، ص4711را تجسم کند.) تم ،« تاریخیداستان»خود 
توان ترتیب ارائوۀ روایی اس . میزمانشدن  روایی بیش از کند و تندالبته تغییرات در مت 

، «تواریخیداسوتان»مارانۀ رویودادها در ه شرا نسب  به ترتیب ارائۀ گا« مت طرح»رویدادها در 
بنودی رخودادها اثر از آخر به اول  ید، بی آن وه زمان« طرح»تغییر داد و توالی رویدادها را در 

ریخو ؛ همچنوی   هم، ترتیوب رویودادها را بوهشده ارائه« طرح  »توان در برهم بخورد؛ یعنی می
شوخص بودل کورد. بنوابرای  بوه سوم شوخص دید را از اولتوان بدون تغییر در داستان، زاویهمی

د یا فشرد؛ بوه عقوب بورد یوا بوه توان آن را گسترانپذیر اس . میاندازه انعطا بی« رواییطرح»
 جلو.
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 معانی و مبانی. 5. 3
ای سوامان داده ولوی ایو  رخودادها بوه گونوه ؛کندمت  روایی رخدادهایی را بازنمایی می

 «توم»یوا  (Them)«مایوهدرون»کننود. ایو  معنوا را شوند که معنایی را بوه مخاطوب منتقو  می
هوای و مسولب بور هور اثور اسو  کوه اعموال، رفتوار و کونش یمایه ف ور اصولدرون گویند.می

مایووه، شوووند. بنووابرای  درونگووران و بووه تبووع آن رویوودادها، بوور مبنووای آن  یوودمان موویکوونش
ده یوا مؤلوف اثور گفتوه ساخ  اثر اس  که از زبوان نویسوندر ژر  شده های جاسازیمضمون

تووان یگوران، مهای کونشداستان و از طریق اعمال و کنش یبل ه با خواندن تدریج شود ینم
 مایوه فرعوی داشوته باشود.مایه اصولی و  نود درونبرد. داستان مم   اس  ی  درون یبدان پ

  (11، ص4712زاده، )یوسف
اسو . مؤلوف بورای سواخ   های مؤلف برای بنانهادن جهان داسوتانیفرضمبانی، پیش

های کلوی در بواب هسوتی و بایودها و نبایودها پاسوخ دهود. جهان داستانی خود باید به پرسوش
گیرد. مبانی مؤلوف اثور را مبواحثی می ش   هاس  که جهان اثربراساس همی  پرسش و پاسخ

زاده، دهنود. )یوسوفشناسی و مباحث ایدئولوژی ی تش ی  مویشناسی، هستیهمچون معرف 
 (11، ص4712

 صص سورۀ کهفق روایت درتطبیق و تحلیل سطوح. 4

اس  کوه از  (Tales)صصق ای  ی، اسلوب رواییرآنق یهاصهق ی ی از خصوصیات بارز
 روایو  روی ورد در ابو  تحلیو  و مطابقوه هسوتند. ق یشناسوعلوم روایو  یطریق عناصر اصول

والب مت  اس  ق پرداخ  نوهایی داسوتان دریوۀ ش زیاد دارد  گونگی و اهمی  ی، آنچهشناخت
« طورح  »( بورای تحلیو 423وو423، ص4733)حوری،   تجلی یافتوه اسو . رآنیق صصق که در

صص سورۀ کهف ابتدا باید از اولوی  الیوه کوه هموان موت  ملمووس  در اختیوار ق تش ی  دهندۀ
هوای و الیوه صوصق سواخ روع کرد و از طریق کشف مناسبات آن، به ژر ، شخواننده اس 

های آن بوا سوطا و خوانودن داسوتان رآنقو نشود خواننده ابتدا با گ زیری  مت  راه پیدا کرد. 
یوۀ شو سوپس درحوی  خووانش سوطا موت ، بوا ؛شوود رو میدوم، یعنی سوطا موت )طرح( روبه
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( بنابرای  بورای رسویدن بوه 11، ص4733)حری،   .شود صص آشونا میق «روای ، روایتگری»
سوب ، طورح، »نود از اروایو  کوه عبارتصص سورۀ کهوف را بور مبنوای سوطوحق مهم،ای  

 دهیم.رار میق ، مورد واکاوی و تحلی «داستان، معانی و مبانی

 صص سورۀ کهفق سبک در. 1. 4

و کلموات و  هاها سر و کار دارد و همی  واژهمخاطب در مواجهه با مت  م توب، با واژه
رآن ق های سب یدهند. از ویژگیاثر را تش ی  می« سب »تند که ها هس گونگی سازوکار آن

طی، شور  توان به کوتاه و بلنودی جموالت، اسوتفاده از ت ورار، جموالت معترضوه، جموالتمی
جمووالت اسووتفهامی، کوواربرد و عوودم کوواربرد حوور  ربووب و مووواردی از ایوو  دسوو  اشوواره 

صوص سوورۀ کهوف را بور ق  یهای سبتوان جنبه( از ای  رو می31و31، ص4714کرد.)حری،
کارگیری الفواظ و همواهنگی محتووا و ایجاز، دق  و ظراف  در بوه»هایی  ون اخصش اساس

 تحلی  و بررسی کرد.« موسیقی کلمات

 صص سورۀ کهفق ایجاز در. 2. 4
 «طرح»گویی در سرتاسررآنی ایجاز و گزیدهق صصق صص سورۀ کهف مانند دیگرق در

 کهوف مشواهده مویصۀ اصحابق 47تا 41ی از ای  ایجاز در آیاتانمونه .شود صص دیده میق
ْمَرَستُ َرَشتًد . »شود

َ
ُ َمْ  أ ََ ْئ َل َهيِّ ََ  ًِ ُ َمْ  َلُدْسَك َرْحَك ََ ُ آَك ََ ََّ َ ُُلك  َر َُ ُِ َإَلى  ْلَكْهَف  َي ُْ ى  ْلَف ََ ُ َإْذ أَ ََ َْ َضتَر َُ  ؛ 

يَ  َعَدًد  ؛ُ ثمَّ  ََ ى  ْلَكْهَف َس َُ َمتًد َعَلى آَذ َسَهْم 
َ
ْحَصى َلَكُ َلَمُثتك  أ

َ
ْيَ  أ ََ أُّ  ْلَحْز

َ
َلَم أ ْْ ََ ُُهْم َل ََ ْث َْ گواه کوه ؛ آنََ

دند و از درگاه خدا مسئل  کردنود بوار الهوا، ش آن جوانمردان)از بیم دشم ( در غار کوه پنهان
تو در حق ما به لطف خاص خود رحمتی عطا فرما و بر موا وسویله رشود و هودایتی کامو  مهّیوا 

؛ آنگواه از خوواب تا  ندی  سال پرده کشویدیم شانو در همان غار بر ) شمها و( گوشهای ساز؛
سوواختیم تووا معلوووم بووداریم کووه کوودام یووك از دو گووروه، حسوواب موودت درنووگ )و  شووانبیدار 
 (  41و47کهف، «)شمارد.(را بهتر میشانخواب
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در نهایو  ایجواز،  در همی  سه آیه، خداوند به اختصار و با استفاده از کمتری  کلمات و
 دهد.ح میشر  را شانشدن در غار و بیدار شانکهف و  گونگی خواب طوالنیماجرای اصحاب

 صص سورۀ کهفق گیری الفاظ دردقت و ظرافت در به کار. 3. 4
تْت َكْ َرُضتُهْم » ََ َإَذ  َغَر ََ ََ  ْلَيَكتيَ   ُر َعْ  َ ْهَفَهتْم َذ  ََ ْت َكَز  َْ ْكَ  َإَذ  َ َل َكَرى  لشَّ تَكَُ   ََ ََ  لشِّ َذ 

تَد َلتهُ  َُ َلتْ  َك َُ َمْ  ُيْضَلْل  ََ َد  َُ ُهَك  ْلُكْه َُ ُه  َه َمْ  َيْهَد للَّ ََ  للَّ ُه َذَلَك َمْ  آَيُ َْ َكٍة َم ُْ َُ ى  َُ ُهْم  تُ ُمْرَشتًد ََ َليًّ ََ ؛ و  
گرایود و  وون به سوی دس  راس  می شاندیدی که از غار کرد میخورشید را  ون طلوع می

گذش  و آنان در گستره غار بودند، ای  از آیات الهوی از دس   پ آنان بر می کردغروب می
اس ، هرکس که خداوند هدایتش کند رهیافتوه اسو  و هورکس کوه او بیوراه واگوذارد، هرگوز 

 (  43کهف، «)یابی.برایش سرور و راهنمایی نمی
وه بور در ای  آیه خداوند کلمات را در نهایو  ظرافو  بوه خودم  گرفتوه اسو  توا عوال

کیود کنود و ایو  اشواره بوه طلووع و غوروب خورشوید ازصه، به درونق بردپیش  مایۀ سوره نیز تأ
هایی نشانه اس ، ای  کلمات شده صۀ ذوالقرنی  نیز ت رارق های سورۀ کهف اس  که درنشانه

های معنایی ضمنی هسوتند؛ زیورا مخاطوب را بوه هستند که در ژر  ساخ  آیات واجد دالل 
خوان با مودت خوابیودن جوانوان در غوار اسو ، ارجواع رآنی همچون معاد که کامالر همق مبانی

 دهند.می

 صص سورۀ کهفق هماهنگی محتوا و موسیقی کلمات در. 4. 4
« ََ َك َإَذ  َسَآتيَت  ََّ ََ ْذُ ْر َر ُه  ْن َيَشَُء  للَّ

َ
َُعِل َذَلَك َغًد  ؛ َإَّلَّ أ َُ ى  ََّل َكُ كَل َّ َلَشىٍْء َإسِّ ْن قت ََ

َ
ْل َعَآتى أ

ْقَرَب َمْ  َهَذ  َرَشًد 
َ
ى َو َِّ ؛ و تو هرگز دربارۀ  یزی مگو که م  ایو  کوار را فوردا خوواهم َيْهَدَيَ  َر

الّله( اگر خدا بخواهد، و  ون فراموش کنی باز خدا را بوه یواد آر شاءکرد؛ مگر آن ه بگویی)ان
بر پا م نید که( امید اس  خودای کهف بحث و جدل یاران ۀصق در بر سرق و به خلق بگو)ای 

 (  27و21کهف، «)صه هدای  فرماید.ق م  مرا به حقایقی بهتر و علومی برتر از ای 
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شودن  موجوب آهنگوی « الوف»و « نوون»، «شی »، «ذ»آرایی  حرو  در ای  آیات واژه
اس  که ای  روانوی آیوات و موسویقی کلموات بوا مضومون  شده هاآیات و روانی و سیالی  آن

 ها نیز در تناسب اس .آن

 کهف  سورۀصص ق «طرح»تجزیه و تحلیل . 5. 4

 رآن کریم روایو ق «طرح»قصص سورۀ کهف در راستای هد  خاصی تنها ی  بار در 
ای که تنهوا ساخ  خویش، مخاطب را بر واقعهصص در ژر ق رود که ای اند و انتظار میشده

 د، خداوند از تمام عناصور،ه شگونه که گفتمانی  بار اتفاق خواهد افتاد، ارجاع دهند؛ زیرا ه
جویود توا مخاطوب را بوه اهودا  و گویی بهوره مویصهق هایها، ام انات بیانی و ظرفی نشانه

 ها جاسازی کرده اس ، رهنمون سازد. صهق مضامینی که در ژر  ساخ 
: داسووتان انوود ازکووه عبارت رآن اسوو قوو در خوواصسووورۀ کهووف حوواوي  نوود روایوو  

صوه در ق ایو  سوه فوراهم آمودنکهف، داستان موسي)ع( و خضر و داستان ذوالقرنی . اصحاب
اسو  توا در پوس ظواهر  شوده هوا بوا ی ودیگر موجوبهای معنایی آنراب ق ی  سورۀ واحد و

صوص سوورۀ کهوف ق ی. براي بررسشود ی و معنایی احساسش ل ها ی  وحدتاپیزودی  آن
واحد سورۀ « طرح»سیم کنیم؛ یعنیق اش توره را به عناصر سازندهای  س« طرح»الزم اس  تا 
صوۀ موسوي)ع( و ق «طرح»ذوالقرنی  و  صۀق «طرح»کهف، صة اصحابق «طرح»کهف را به 

 رار دهیم. ق یخضر، تجزیه کرده و هر ی  را جداگانه مورد واکاو

 کهفصۀ اصحابق طرح. 6. 4
برخووردار  یف از خب سیر نسبتار منظموکهصۀ اصحابق «طرح»ترتیب ارائۀ رویدادها در

 رار اس :ق ای  ترتیب از ای  خورد.یزیادي در آن به  شم نم یپریشاس  و زمان
 منصب: هدای  و تأیید از سوي خدا ی. اعطا4
 : ایمان و کشم ش با کافرانی. رویاروی2
 : پناه به غاریگیر. کناره7
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 خداوند یها به یار: معجزه زنده ماندن آنی. یار1
 هامجدد آن ی. بازگش : بیدار1
 : برخورد با مردمی. رویاروی3
 .دوبارۀ آنها از نظرهاس شدن  و پنهان هاحقیق  امر آنشدن  . افشا: روش 3

 صۀ اصحاب کهفق «طرح»تحلیل رویدادها در. 7. 4
 در آن یپریشواز زمان یکم یهاو نمونه شده در ای  روای  نسبتار رعای  یخب سیر زمان

های زمانی به جلوو از پرش یادر ای  روای  به صورت مجموعه یپریشخورد. زمانیبه  شم م
. راوی از طریق حذ  و تلخیص که از عناصر سرع  روایی هستند، نسوب   بوی  شود یدیده م
صه را تنظیم کرده و تنها رویدادهایی را برگزیده کوه از بیوان ق «طرح»و « تاریخیداستان»زمان  
هوا گر صرفار بر نقاط عطف مهم داستان تمرکز کرده و آنهدفی داشته اس . بنابرای  روای آنها 

دهنود، ی یند و از بیان رویدادهای میانی که گاه  ند صد سال را پوشش مرا پش  سر هم می
گوران کونش ینماید. ویژگي مهم ای  داسوتان در خصووص عنصور زموان، سوردرگمصر  می

گواهی از مودت زموان سوپریداستان در فهم زمان وق اسو . یعنوی  شوده وع رویدادها و عدم آ
گر در آغواز از گوذر  قودر اسو . روایو  شوانزمان واقعوی مودت خواب ،دانندکدام نمیهیچ
کنود و اولوی  آنان را روایو  موی یبیدار یدهد و سپس ماجرایاز وقایع خبر م ی ند یهاسال

ایم؟ آنگواه آنوان از مودت در خوواب بووده کند که  هیرا  نی  ح ای  م شانبین یوگو گف 
 ۀو شوی دهند. ای یابهام خود نسب  به موضوع زمان پرده برداشته و از گذر نیم یا یك روز خبر م

 شوانها و ابهام آنان نسب  به عنصر زمان و در عی  حال تالشی شخص یگر سردرگمنشان بیان،
کوه  شوود یعرض دنبوال موور همبراي تشخیص درس  آن اس . بنابرای  گذر زمان در دو مح

پردازد و محوور یگر به تعیی  آن مو روای  شده محور نخس  در خالل خب سیر داستان ترسیم
ضواوت در موورد ق گوران. در اداموه کونششوود یها ترسیم موی شخص دیددوم از نگاه و زاویه

گواه را به خداوند می شانمدت زمان خواب سپارند و خداوند را تنها کسی که بر عدد دقیوق آن آ
 ،کنند. سپس خداوند صراحتار میزان زمانی را کوه یواران غوار در خوواب بودنوداس  معرفی می
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اما ن تۀ بسیار مهمی کوه  ؛اندسال در خواب بوده 711ها دارد که آنکند و بیان میمشخص می
کهوف توسوب  گونگی بیوان و روایو  مودت زموان خوواب اصوحاب ،در ای  جا حضور دارد

ُ»فرماید: خداوند اس . خداوند  کریم می ًْ َ  َكْآ ََ ْزَد ُد يَ   ََ ٍِ َس
َُ ََ َمُ ى َ ْهَفَهْم َثََل َُ َلَمُثك   ؛ و در ََ

 (. 21کهف، «)سیصد سال ماندند و نه سال هم بر آن افزودند شانغار 
کید زمانی ویژهروای  از میزان درنگ اصحا ش   ای  ای اس  کوه ب کهف در غار، تأ

گر  به اذن خداوند صراح  دارد. یعنوی اگور خداونود ش امریشدن  بر مدت زمان و طوالنی
 س . ا دنیش اراده نماید، اختفای  فرد یا افرادی از نظرها برای مدتی طوالنی، امری

کوه اگور خداونود گران اس  کوه داللو  بور ایو  امور دارد نامی ای  کنشن تۀ دیگر بی
ابو  ذکور، خوواب دوبوارۀ ق ۀافتود. همچنوی  مسوئلبخواهد ای  امر بورای هور فوردی اتفواق موی

 .س ها از نظرهاآنشدن  کهف و پنهاناصحاب

 کهف اصحابصۀ ق معنی و مضمون. 8. 4

س  و خداوند به هرکس که بخواهد، ای  موهبو  را ا دنیش عمر طوالنی به اذن خداوند
 کند.ارزانی می

 صۀ حضرت موسی)ع( و خضرق «طرح». 5

 یهانشووانه و یپردازی شخصوو رآن از جهوو قوو یهوواتری  روای ایوو  داسووتان از پیچیووده
صوۀ حضورت ق «طورح»کاررفته در آن و روند حرک  داستان اس . ترتیب ارائۀ رویودادها دربه

 رار:ق ، از ای شود یدرآمد و سه آزمون تش ی  مموسی)ع( و خضر، داستان از یك پیش
گاهی. خبرده4  )ع( به همراهش درباره هد  سفریدادن موس ی: آ
 دو دریا ی: جا ماندن غذا در مح  تالقی. فراموش2
 . بازگش : برگشت  به مح  جا گذاشت  غذا7
 بودن ماهی نشانه : توجه بهنشانه .1
 )ع( با مرشدی: مالقات موسی. رویاروی1
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 از او ییادگیر)ع( با مرشد و یموس ی. درخواس : طلب همراه3
 )ع(یموس ی: ممانع  مرشد با همراهی. نه3
 )ع(یموس ی: پذیرش مرشد در اثر پافشاری. نق  نه3
 و سوراا کردن آن یبه کشتشدن  (: سوار4. آزمایش )1

 )ع( با مرشدی. اعتراض: مخالف  موس41
 ط نخس شر  : تذکری. یادآور44
 )ع( از اعتراض خودی. بازگش : پوزش موس42
 (: کشت  نوجوان بیگناه2ش ). آزمای47
 )ع( با مرشدی. اعتراض: مخالف  موس41
 رط نخس ش : تذکری. یادآور41
 )ع( از اعتراض خودی. بازگش : پوزش موس43
 در صورت ت رار اعتراض ی: اعالم جداییده. بیم43
 ویرانه ی(: بازساز7. آزمایش )43
 )ع( با مرشدی. اعتراض: مخالف  موس41
 )ع(یمرشد از موس ی. مجازات: جدای21
 یرف   جداگانه و متوالآمده در سه پیپیش یگشایی: توضیا رخدادها. گره24

 صۀ موسی)ع( و خضرق«طرح»تحلیل رویدادها در. 1. 5
 نشوان )ع( و هموراهش رایکه مقصد سفر موسو شود یروع مش داستان با یك پرش زمانی

 یذشته از جا ماندن آن در محو  تالقوبه گ یبازگشت یغذا ط یدهد. در ادامه پس از فراموشیم
)ع( از موفقیو  خوود در ی)ع( و خضور نیوز موسوی. پس از مالقوات موسوشود یدو دریا یاد م

رط همراهوی موسوی)ع( بوا او ش کند. در پایان هر آزمایش نیز خضر به یادآورییها یاد مآزمون
هوا بازگشو  توك آزمایشگشوایی بوه توكرف   گورهیپردازد. در پایان داستان نیز در ضم  پمی

)ع( در یاما ذکر ای  ن ته الزم اسو  کوه موسو ؛شود یها بیان مو تأوی  آن شده هصورت گرفت
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)ع( ی  هموان موسوا یکنود؛ یعنویدادن رخدادها تغییور م یبستر حوادث و با گذش  زمان و رو
اموا سوؤال مهوم در  ؛روع کرده اس ش البحری نیس  که سفرش را به سم  مجمع صهق یابتدا
خضور اعتووراض  یهووا)ع( در حوی  انجووام عمو  و کنشیصوه اینجاسوو  کوه  وورا موسوق ایو 

رسود ی؟ ای  گونه به نظور مکندیوع به اعتراض مشر  های اوکند؟ و  را بعد از پایان کنشینم
اموا  ؛)ع( نسب  به ای  عم  اعتوراض داردیانجام کنش  کشت  توسب خضر، موس ۀکه در لحظ

 شوود به ای  موضوع نمی یاصه نیز هیچ اشارهق ای « طرح»کند. در یخود را عیان نم اعتراض
)ع( ی)ع( در هنگام َاعمال خضر  ه بوده اس ؟ گویا بوی  درونیوات موسویموس یهاکه کنش

وجوود دارد کوه ایو  فاصوله پوس از وقووع  یااو فاصوله ینسب  به اعمال خضور و رفتوار بیرونو
توان ای  گونه استنباط کرد که بوی  خواسو  ی. مشود یخضر، بیرونی مهای رویدادها و کنش

اس  با درونیوات  یبا خضر بدون هیچ پرسش ی)ع( که همراهیو اراده و انگیزه و یا هد  موس
یوا دیال تیو  درونوی وجوود  ی)ع( که نسب  به اعمال خضر معترض اسو  یوك درگیوریموس

)ع( بوه یموس یدر پیامبرنیز  خضر توسب خداوند ودن ش توان در تأییدیدارد. دلی  ای  امر را م
)ع( به او ای  اجوازه یریع  موسش مدار جستجو کرد.ریع ش عنوان انسانی کام  و با دانش و

   .ت  یك انسان باشدق اهده شدهد کیرا نم
صوة ق در وضوعی  یاس . ای  دوگوانگ شده خداوند تأیید یدیگر خضر از سو  یاز سوی

مالقووات بووا  یدیگوور خضوور در ابتوودا یاز سوووی برجسووته دارد. یدهووای)ع( و خضوور نمو یموسوو
)ع( بوا یموسو یاس ، فرجوام همراهو شده عنای  ایشانکه از سوی خدا به  ی)ع( با علمیموس

، اموا در طوول یکند که تو توان  همراهی  با م  را نداری  ن ته اشاره میداند و به ایخویش را م
و بوا توجوه بوه علوم و  ی  انگوارا ذهنویدهد و بوا هموی)ع( فرص )زمان( میسه آزمون به موس

گاه ضواوت ق ش رایبوا خوو  ی)ع( در همراهویموسو ییکه نسب  به فرجام کار دارد، ناتوانوا یآ
دا کنود. ی)ع( نمود پیموس ی  ناتوانیدادها و حوادث ایدهد که در بستر رو یکند و اجازه مینم

ضاوت کردن دانس  و دیگری را صبر، کوه ق متوان عدی  سوره را می  ایاز مضام ی ی  یبنابرا
 .شود ی)ع( در هر دو آزمون مردود میموس
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  اسو  کوه یو  واقعیواز ا یامر خود برهوان یدر ابتدا یدن ماهه شگر آن که زندید  ۀن ت
دن ه شو)ع( از زنودید. موسوش العاده مواجه خواهدق با َاعمال خارقیطر  ی  طی)ع( در ایموس
دهود، می نشان بیند که ح م راهنما را دارد و رسیدن به نقطة مالقات رایای منشانه فقب یماه

)ع( یموسی فراوان بوده اس  و ن ته دیگر آن که  را برا یهاآن ه او خود صاحب معجزهحال
اید دلیو  بور آن باشود کوه شو اما َاعمال خضور عجیوب اسو ؟ ؛عجیب نیس ی دن ماهه شزند
توانود بوی  یکند اموا نمیخداوند متعال را مشاهده مدرت ق یدن ماهه ش)ع( در پس زندیموس

زند. یاز ای  رو دس  به اعتراض م ؛پیدا کندی خداوند نسبت ۀرفتارهای خضر و خواس  و اراد
قبول نیس . حال آن که خداوند اب ق )ع( انجام ای  اعمال از یك انسانیموسی برای گویی یعن

اسو .  شوده هدادی که از جانب مو  بوه خضور رحمتونماید یدر ای  سوره به ای  ن ته اشاره م
کوه بوه را ی هوایدهود هموان گونوه کوه َاعموال و موهب یَاعمال خضر را به خود نسب  می یعن

 دهد. ینیز به خود نسب  م ،اس  شده هذوالقرنی  داد
شنویم و خداونود از آیات، ما نامی از خضر نمی« طرح  »ن تۀ مهم دیگر ای  اس  که در 

کند که به او از طر  خودش علوم و اختیوار دنا( صحب  میام  عب ار ندگان خود )عبدی ی از ب
آیات بی نام اس  و موا از طریوق تفاسویر « طرح»یعنی خضر در  ؛دخال  در امور را داده اس 

 ایو « طورح  »شویم که آن عالم ربانی حضرت خضر بووده اسو . پوس در اه  بی  متوجه می
 اس .نام صه نیز عالم ربانی بیق

 صۀ موسی)ع( و خضرق مضمون. 2. 5
مقام واالی والیو  و امامو  کوه برتور از پیوامبری اسو . یعنوی مقوامی وجوود دارد کوه 

ماند و حتی توان همراهوی اگردی میش در برابرش همچون خداوند ی العزمپیامبر اولموسی)ع(، 
گونوه کوه خداونود پوس از همانبا او را نیز ندارد. ای  مقام، مقام  واالی والی  و امام  اس . 

گویود توو دهد و مویهای سخ  به او منصب امام  میموفقی  حضرت ابراهیم)ع( در آزمون
   .شدی اکنون امام
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 صۀ ذوالقرنینق «طرح». 6

)ع( و بودون ایجواد ارتبواط بوی  آن دو یای  داستان بالفاصله پس از داستان مرشد و موس
کهوف و اصوحاب_  نند دو داسوتان دیگور سووره کهوف. داستان ذوالقرنی  هماشود یروای  م

در کتاب مقدس ندارد. با ایو  ی رآن اس  و نمونه مشابهق از اختصاصات _ )ع(یمرشد و موس
ی  شخصو مخاطبوان بوا ایو ی اجموالی گر آشوناینشان که شود یوع مشر  یحال داستان با پرسش

ی افتواده و بوا بررسوی فراوانوی  بوه  والش شخصو ای ی سایشنا از ای  رو مفسران، برای ؛اس 
در کتاب مقدس یا در فرهنگ عربوی و یوا ی نمونه مشابهی سایشنا داستان در صددی رخدادها

 اند.در دیگر نقاط جهان برآمده
ذوالقورنی  ی صۀ ذوالقرنی  متمرکز بر نقواط مهوم زنودگق «طرح»ترتیب ارائۀ رویدادها در 

شوومار رر و صووریا بووا هوود  حووذ  بوویم ووی هووا، جلورف یپریشووزمان ۀاسوو  و تنهووا نمونوو
 تاریخی اس .رخدادهای داستان

 وع روای شر  درآمد: پرسش از ذوالقرنی  و اعالم. پیش4
 خدای منصب: تم ی  ذوالقرنی  از سو ی . اعطا2
 . مأموری : سفر به مح  طلوع و غروب خورشید7
 ومق : برخورد بای. رویاروی1
هوا و بوا آنی از سوم  خداونود: درگیور ومشقو . اعطای مقام واالی عذاب یا بخشش1

 دیگری و بخشیدن گروهی عذاب کردن گروه
 دیگری ومق : برخورد بای. رویاروی3
 ومق ی. مأموری : درخواس   ساخت  سد از سو 3
 هاساخت  سد و نجات آنی وم از ذوالقرنی  براق : طلب کمك آنی. یار3
 . عاقب : ساخ  سد و ممانع  در برابر اقوام مهاجم1
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 صۀ ذوالقرنینق «طرح»تحلیل رویدادها در . 1. 6
کوه سوه  اس شده های زمانی سریع و گذرا تش ی پرشی اروای  ذوالقرنی  از مجموعه

یامو  ق بوه زموانی زموانی طووالندهد و سورانجام  آن نیوز پورشیاو را نمایش می مقطع از زندگ
 کند. یم از داستان یادی مهمی هااس . روایتگر به صراح  از حذ  بخش

رق و غرب دنیا و اعطای منصب از سووی خداونود ه شصۀ ذوالقرنی  سفر بق ن تۀ مهم در
ومی که زبوان هویچ ق ب  از سفرش و دیگرق و کار دارد، ی ی وم سرق . ذوالقرنی  با دوس به او 

و بوه او  خواهنودکننود و از او کمو  مویوگوو مویاما با ذوالقورنی  گفو  ؛فهمندکس را نمی
از دو فلز موس و آهو  در سواخ  سود بهوره پذیرد و نمیذوالقرنی   ؛ ولیدهندپیشنهاد پول می

یام  برقرار خواهد بود. ن توۀ مهوم دیگور ق گوید که ای  سد تا روزصه میق انتهایدر برد و می
 نام بودن  ذوالقرنی  اس .بی

 صۀ ذوالقرنینق مضمون. 2. 6
. مقوامی وجوود دارد اسو  بر ک  عالم به اذن خداونود ح وم صۀ ذوالقرنی  ق مضمون

ق و غرب  جهان ح ومو  کنود و تموام اموور دنیوا زیور شر  تواند بربه اذن خداوند می آدمی که
 درت او باشد.ق سیطرۀ

  واحد« طرح»صص سورۀ کهف به عنوان یک ق تطبیق مضامین. 7

از سوب  و  «شوانطرح»صوص سوورۀ کهوف بوا توجوه بوه ق ،ده شطور که مالحظهمان
صوص اشوتراکاتی وجوود ق هور کودام از« طرح  »کنند؛ اما در الگوی مختص به خود تبعی  می

ها را بوا وجوود کثورت الگوویی و سوطوح روایوی و معنوایی در وحودت یو  سووره دارد که آن
ضومنی  صوص و هوم در معنوایق گنجانده اس  و ای  وحدت، هم در سواختار و اسولوب ایو 

صص سوورۀ کهوف مواجوه ق د اس ؛ یعنی هنگامی که با سطوح اولیۀها موجو مستتر در پس آن
 ایو  ها معنای مخوتص بوه خوود را دارد ورسد که هر کدام از آنگونه به نظر می ای  شویم،می

رسوند و گوویی همچوون صص در کنار ی دیگر و در ی  ک  واحد به اشتراک معنوایی نمویق
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هوا و بوا صوهق ف معانی و مبانی هر کدام از ایو اما با کش ؛کننداپیزودهای جدا از هم عم  می
و ت ثور معنوایی و  شوود ها، معنای مستتر و کلیدی سورۀ کهف هویدا میرار دادن آنق کنار هم

 آید.صص به وحدت در میق ساختاری ای 
کلوی سوورۀ کهوف موواجهیم. اولوی  و « طورح»صوۀ اصوحاب کهوف در ق در ابتدا ما با

نوام بوودن  بوی ،شوود صۀ دیگر ایو  سووره آشو ار مویق صه و دوق تری  ن ته ای که در ای ممه
و تنها از جوانانی کوه بوه  نشده صه مشخصق ای « طرح  »ها در . نام آناس گران داستان کنش

تووان دوری اسو . موی شوده هبرنود، سوخ  رانودکنند و به غاری پناه مویاذن خدا هجرت می
 ها پنهانه غار را ای  گونه توصیف کرد که کنش  آنب شانوم خود و پناه بردنق گزیدن جوانان از

شووند و هر  خوود از نظرهوا غایوب مویش اس ؛ یعنی اصحاب غار، با ترک شانومق از نظرشدن 
پس از بیوداری از خوواب طووالنی، جوانوان  غوار  .شود هر، مشهود میش ها برای مردم  غیب  آن

 روند. شوند و به خواب طوالنی فرو میی  بار دیگر از نظرهای مردم غایب می
نود و اهایی که در خواب هسوتند، زنودهکهف در تمام ای  زمانن تۀ دیگر این ه اصحاب

گاه نیستیم.ولی ما از م ان دقیق آن ؛حضور فیزی ی و جسمانی دارند    ها آ
کودام از هویچد، ه شطور که گفتصه عنصر زمان، اس . همانق مهم دیگر در ای ی ویژگ

مودت علوم بوه گوران  قدر اس . در ادامه کونش شانزمان واقعی مدت خواب ،دانندها نمیآن
. همچنی  اگر خداوند اراده فرماید، پنهان کوردن فورد شمارندمختص خدا میرا  شانزمان خواب

کهوف،  ۀس  و بور اسواس  مضومون سوور ا دنیش ا برای مدت طوالنی، امرییا افرادی از نظره
 وقوع عمر طوالنی نیز به اذن خداوند برای هر فردی میسر اس .

نام اسو . گر اصلی بیکهف، کنشصۀ اصحابق صۀ ذوالقرنی  نیز همانندق «طرح»در 
رآن قودر « قورن» یعنی صاحب و« ذو»ذوالقرنی  بنابر تفسیر عالمه طباطبایی، ی  صف  اس . 

دهد. پس ذوالقرنی  یعنی تأنیث بر دویی  آن ح م می« ی »وم آمده اس  که وجود ق به معنی
یوابیم کوه ذوالقورنی  از سووی درموی ،موت  نیوز دقو  کنویم« طرح  »وم که اگر به ق صاحب دو

بخواهود تواند هر کسی را کوه بخواهود ببخشود و هور کسوی را کوه خداوند مقامی دارد که می
س  که خداوند به پیامبرانی  ون یونس نیز اعطا ن رده اس  و ی  ا زات کند. ای  مقامیمجا
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و خداونود  شوود  م نهنگش تا وارد شود ضاوت موجب میق اشتباه کو   از یونس در مورد
موا  اما ای   ه مقامیس  که از مقام پیامبران خدا نیز باالتر اسو . ؛کندای  گونه یونس را توبیخ می

 (.31)کهف،   هر کاری را به او بخشیده بودیم ۀرشت ر روی زمی  تم   داده بودیم و سربه او د
اما مت  مشوخص آیوات، ایو  رویوداد را ایو   ؛رق و غرب عالم اس ه شن تۀ دیگر سفر ب

َجت کند: گونه توصیف می ََ ََ  ٍِ ت
َُ تى َعتْيٍ  َحَك َُ َجتَدَهُ َكْيتُرُب  ََ ْكَ   َلَغ َمْيَرَب  لشَّ ََ ى َإَذ   َُّ تَدَهَُح َْ  َد َع

ُق ْكًمُق ًَ يَهْم ُحْآ َُ َخَذ  َُّ ْن َك
َ
ُ أ َإمَّ ََ َب  ذِّ َْ ْن ُك

َ
ُ أ ُ َيَذ   ْلَ ْرَسْيَ  َإمَّ ََ تا زمانی که بوه محو  غوروب خورشوید ؛ ْل

ومی را قو کنود و در نزدی وی آنا غوروب مویآلوود  و گورمای گ رسید و  نی  یاف  که در  شمه
  کنویکنوی، یوا بوا آنوان نی وی مویا یا آنان را عذاب مویبا توس  یاف  گفتیم ای ذوالقرنی   اختیار

 (33)کهف، 
َُ َعَلى  َجَدَهُ َكْطُل ََ ْكَ   ََ  لشَّ َلَغ َمْطَل ََ ى َإَذ   َُّ ًر ق َح ُْ ْل َلُهْم َمْ  ُدََسَهُ َس َْ ُْ ؛ تا زموانی کوه ْكٍم َلْم َس

ه در برابر آن پوششی  از کند کومی طلوع میق به مح  طلوع خورشید رسید، آن را یاف  که بر
 (11)کهف،   ایم.رار ندادهق مس   و لباسا برای آنان

صوۀ اصوحاب ق «طورح  »اولی  ن تۀ ای  آیات ای  اس  که از طلوع و غروب خورشید در 
کید هدفی را دنبال می ؛اس  شده هکهف نیز نام برد کند. در بنابرای  خداوند از ای  ت رار و تأ

طلووع و غوروب خورشوید در آیوات بوه روشونی مشوخص اسو  و از  ابتدا باید گف  که محو 
 ،از آنجا که سطا کرۀ زموی  کوروی اسو افزون بر ای ، اس .  نشده سرزمی  خاصی نام برده

زیورا جوایی کوه خورشوید در  ؛خورشید غروب کند ای نیس  که در آن دقیقار بنابرای  هیچ نقطه
زموی  محو  طلووع خورشوید بوه حسواب برای اقووامی در آن سووی کورۀ  ،کندآنجا غروب می

 ومی دیگر مح  طلوع محسوب مویق ومی مح  غروب و برایق یعنی همزمان هم برای ؛آیدمی
ای از امور دیگوری اسو  و نشوانه گونه استنباط کرد که خورشید ی  تمثی  وتوان ای . میشود

، از شوود پنهوان مویهوا گویی ای  خود ذوالقرنی  اس  که همانند غروب خورشید کوه از دیوده
، ظهوور شوود رود و هچون طلوع خورشوید کوه ظواهر مویو به غیب  می شود ها پنهان میدیده
و  ه عوذابی بواالتر  شود وم خود پنهان میق کند. بنابرای  ذوالقرنی  با غیب  خود از دیدگانمی

 ش لیاق  دیدار او را نداشته باشند. قوم از ای  که
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جویود کوه ی وی آهو  و نی  در سواخ  سود از دو فلوز بهوره موین تۀ دیگر آن ه ذوالقر 
رآن مس فلز حضرت سلیمان)ع( و آهو  فلوز حضورت داوود)ع( ق بنابر مت  .دیگری مس اس 

ق و غورب شور  هم ح وم  بر ج  و انوس واس . ای  دو پیامبر در ی  ویژگی مشترکند و آن
و غرب جهان و بر ج  و انوس ق شر  توان مضمون ای  سوره را نیز ح وم  برجهان اس . می

 به اذن خداوند دانس .
صووۀ خضوور و موسووی)ع(، حضوورت خضوور نیووز ماننوود ذوالقوورنی  و ق «طوورح»در تحلیوو  

اس . خضور عمور طووالنی دارد. خضور  شده نام معرفیرآن بیق کهف در مت  صریااصحاب
سلب اس  و اس . خضر بر زمان و م ان م شده علم لدنی دارد که از سوی خداوند به او اعطا
لعوزم لوی اداند و خضور مقوامی دارد کوه پیوامبر او فرجام کارها و رویدادها را به اذن خداوند می

هموه هم موسوی)ع( بوا آندانش اس . آناگردی ضعیف و بیش خداوند در پیشگاه او همچون
 معجزه و کرام . 

 یجانت. 8

د و پس از ه شینۀ آن پرداختشناسی و پیشهای روای در ای  مقاله در ابتدا به بررسی نظریه
هد  از ای  پوژوهش آن بوود کوه بوا رار گرف . ق شناسی مورد بررسیآن عناصر و سطوح روای 

« طورح»شناسوی، سوطوح روایوی و صص سورۀ کهف بور اسواس نظریوات روایو ق مطالعه و تطبیق  
 .  گرددمشخص ها ، ساختار و الگوهای تش ی  دهندۀ آنش   و شود صص تحلی ق حاکم بر ای 

صوص بوه عنووان یو  ق صص سورۀ کهف، ابتدا هر کودام از ایو ق «طرح»برای تحلی  
کهف، ذوالقورنی  و موسوی)ع( و خضور بور صص اصحابقد و ه شمستق  در نظر گرفت« طرح  »

رار گرفتنود. سوطوحی همچوون سوب ، طورح، قو اساس نظریۀ سطوح روایو  موورد واکواوایی
 صص.ق دهندۀ ای  های تش ی داستان، معانی و مبانی الیه

اخص ایجواز، دقو  و ظرافو  در ه شوصص سورۀ کهف با توجه به سق در سطا سب ،
رار گرف  و به ای  ن توه ق کارگیری الفاظ و هماهنگی محتوا و موسیقی کلمات مورد سنجشبه

انود کوه بوا محتووا و شوده ای گوزینشصص بوه گونوهق ای « طرح  »د که ای  عناصر دره شاشار 
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آرایوی و بلنودی و کوتواهی جموالت، اسوتفاده از واژه متناسوب باشوند. همچنوی ها مضامی  آن
اس   شده ها، موجب پدید آمدن ضرباهنگ و ریتمیموسیقی  کلمات و دق  در گزینش واژه

 دهند.صص را تش ی  میق که در کنار ی دیگر سب  خاص ای 
کوردیم کوه  هوای ایو  دو سوطا، بیوان، ضوم  بیوان  تفواوتو داسوتان« طرح»در سطا 

 واقووع، شووند؛ دررآن مواجه میق صصق «طرح»مت  یا  رآن، در گام نخس  با سطاق مخاطبان
گذارد و خووانندگان بوا کنار هوم  یودن رشوتۀ در اختیارخوانندگان موی را صصق «طرح  » رآنق

  ن توه کنند. البتوه ذکور ایورف  رویدادها، به استنباطی از داستان، دس  پیدا میحوادث و پی
صوص سوورۀ ق رآنوی وق صوصق «طورح»الزم اس  که ترتیب گوزینش یوا  یودمان عناصور در 

« طورح» توأثیرصوص اسو . ایو  الگوو تحو  ق کهف، در انحصار الگوی پنهان حاکم بر ای 
گیورد و مسوتق  از بخوش یوا رخوداد دیگوری می ش   حاکم بر هر بخش یا رخداد مت  اصلی

وانی  حواکم بور قو اند؛ زیرا آن رخداد  بعدی نیز خوود توابعروای  را تش ی  دادهاس  که کالن
 روایی خودش اس . « طرح»

 یگانه وجود داشته باشد که الگووی روایوی تموام« طرح»بنابرای  ای  گونه نیس  که ی  
های تشو ی  یوهش صص سورۀ کهف از منظرق رواییصص در آن بروز و ظهور پیدا کند. طرح  ق

هوای  سو ، شتنیدگی ای  سطوح بوا ی ودیگردن و درهمه شآمیخت ،پیاپی  سطوح روایی متعدد
هوا در بطو  صص در ظاهر و ی پار ه بوودن آنق پی خب روای  و تحلی  اپیزودی  بودندرپی

کننود کوه از هایی اشواره مویخصی ه شصه در کنار ی دیگر، بق هر سهاب  توجه اس . ق سوره
ذوالقرنی  و غیبو  خضور؛ جملگوی عمور  شوند: غیب  اصحاب کهف، غیب نظرها غایب می

صوه یو  سوورۀ ق ایو  سوه فوراهم آمودنشوند. رو میبه  های زمانی روطوالنی دارند و با بازی
هوا، اس  تا در پس ظاهر اپیزودیو  آن شده ها با ی دیگر موجبهای معنایی آنراب ق واحد و

هوایی  نی  مشخصه ،دندنویسندگان  مقاله معتق .شود ی و معنایی احساسش ل ای وحدتگونه
عصور)عج( کهف، اشاراتی اس  به غیب ، طول  عمر و والیو   حضورت ولوی ۀصص  سور ق در

د.شهای آتی به آن پرداخته خواهدشاءالله در پژوهش که ان
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