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برای: 

   ماهان دانا

روشنای اندیشه و دل و دیده 





معنـی قـرآن ز قــرآن پـرس و بـس

وز کسی کاتش زده ست اندر هوس

پیـش قـرآن گشـت قرآنیُّ و پسـت

تـا که عیـن روح او قـرآن شدسـت

»جالل الدین محمد بلخی«





آیا کاشی های معرّق مسجد کبود تبریز یا مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان را دیده اید!؟ 
کاشی چند تکّه و چند رنگ است. هنگامی که دست بر سطح کاشی می سائیم، مثل 
مقرنس ها یا انحنای محراب و گنبد، احساس می کنیم که همانند کاشی های خشتی، 
سطح صاف و یک دست نیست. به همین دلیل کاشی معرق منعطف است و می تواند 
خود را به نرمی با پیچ و تاب های فراروندۀ یا فروآیندۀ محراب هماهنگ نماید و حرکت 
کند، بدون زاویه های تند و تیز چشم آزار. می دانید که زیبایی با انحنا نسبتی دارد و از 
خط های تیز و زاویه دار کناره می گیرد. سورۀ کهف مثل کاشی معرق هفت رنگ است. 
تکه های مختلف و رنگ های گوناگون، سوره را شکل داده اند. از این رو می توان گفت 
سورۀ کهف، به اعتبار داستان هایش و مضمون های رنگارنگ، سوره ای پرپیچ و تاب 
است. سه داستان و یک تمثیل در یکدیگر گره خورده اند تا سوره شکل بگیرد. داستان 
اصحاب کهف و رقیم، داستان موسی و بنده برگزیدۀ خداوند، خضر، داستان ذی القرنین 
و تمثیل باغداران. داستان موسی و خضر قصه ای بی همتاست، تا جایی که می دانم، 

سخن نخست
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داستانی به این کوتاهی و پر پیچ و تابی، با این ژرفا، سرشار از ماجرا، آن هم ماجراهایی 
نفس گیر، ماهی بریان نمک سودی که ناگاه زنده می شود، به درون دریا می لغزد و در 

میان موج ها زندگی را از سر می گیرد. چنین ماجرایی کمتر شنیده ایم یا خوانده ایم.
تمام  دوست  بلکه  جوانی،  و  نوجوانی  دوران  دوست  به  روزگاری  مارکز  گارسیا 
زندگانی اش، پلینو مندوزا گفته بود، دوست دارد داستانی بنویسد که در هر صفحه اش 
اتفاق  بیفتد. در هزار و یک شب در تمام کتاب، در هر صفحه دست کم یک  اتفاقی 
می افتد، در سورۀ یوسف در هر صفحه بیش از یک اتفاق می افتاد، اما در داستان کوتاه 

موسی و خضر گویی هر آیه ای لبریز از اتفاقی ست و نشانی از رازی.
سورۀ کهف، ۱۱۰ آیه دارد. در این سوره شاهد سه داستان و یک تمثیل هستیم.  
که ]این داستان ها و تمثیل[ دربارۀ چهار مفهوم کلیدی سخن می گویند. داستان سوره 
کهف، قّصۀ نسبت انسان و ایمان است. تمثیل صاحب بوستان، روایت نسبت انسان 
با ثروت است. داستان موسی و )خضر، بنده برگزیده خداوند، که سرچشمه دانایی اش 
پیوند با بحر بی کرانۀ علم الهی داشت، بیان نسبت انسان با شریعت و حکمت است. 
داستان ذی القرنین هم حکایت نسبت انسان با قدرت و حکومت است. به عبارت دیگر 
تبیین  سوره  این  در  که  هستند  چهارگانه ای  مفاهیم  قدرت  و  حکمت  ثروت،  ایمان، 

می شوند. 
را روایت  تمثیل  دانای کل، داستان ها و  زاویۀ  از  و  راوی داستان ها خداوند است 
می کند. این داستان ها و مثال و تمثیل در متِن تعریف شده ای روایت شده اند. آن متن 
داستان ها را با یکدیگر پیوند می دهد. مثل آب دریا که در حقیقت پیونددهندۀ زندگی 
مشترک  وجه  و  اصلی  مایۀ  آب  می کنند.  زندگی  دریا  در  که  است  موجوداتی  تمامی 
زندگی است. در سورۀ کهف، برغم پیچیدگی داستان هایش، فضای مشترک داستانی 
وجود دارد. عالوه بر آن داستان ها و تمثیل با یکدیگر نسبت و مشابهت پیدا می کنند. 

نسبت و مشابهت زبانی، مفهومی و ساختاری.
چنان که می دانیم؛ ایجاز بنای قرآن در روایت داستانی و نیز تفسیر قصه ها، است. 
داستان از نقطه ای شروع می شود، که انتظارش را نداریم. در نقطه ای پایان می پذیرد، 
اما داستان در ذهن ما ادامه پیدا می کند. سرچشمه و سرانجام داستان را بایست، خود 
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جستجو کنیم. به تعبیر همینگوی، که گارسیا مارکز هم این تعبیر را بسیار پسندیده 
است،۱ در واقع فقط قلۀ کوه یخ را از ساحِل جغرافیای داستان می بینیم؛ اما می توانیم 
حدس بزنیم که ابعاد آن کوه چگونه می تواند باشد. وقتی همینگوی داستان پیرمرد و 
دریا را در هم می فشرد و صیقل می زد، حدود ۸۰۰ صفحه از قصه را حذف کرد، به تعبیر 
خودش می خواست خواننده با همان قله رویارو شود، بقیۀ داستان می بایست در ژرفای 

آبِی آب باقی مانده و نادیده بماند. 
شاید به همین جهت است که قرآن بر خالف شیوۀ عهد عتیق تاریخ نمی گوید. 
در عهد عتیق ما شاهد روایت جزئیات مربوط به زمان و مکان و نام اشخاص هستیم. 
کلی  به  رویکردی  قرآنی  روایت  می شود.  شروع  جزئیات  از  و  از سطح  روایت  گویی 
و به ضرورت مطرح می شود. قرآن  متفاوت دارد. زمان و مکان و نام اشخاص ندرتاً 
مجید اساساً از واژۀ تاریخ و مشتقات آن مطلقاً استفاده نکرده است. تاکیدش بر قصه 

است.
اگر یک  آغاز می شود.  با حمد خداوند  از شکل گیری داستان ها  متن سوره، پیش 
آیۀ هر سوره بخوانید و  از همین زاویه نخستین  را  بار تمامی سوره های قرآن مجید 
انعام، کهف، سبا  با یکدیگر بسنجید به نکته های نابی می رسید. پنج سوره ی فاتحه، 
و فاطر با الحمدهلل آغاز می شوند. منتها هر پنج آیه تبیین های متفاوتی از حمد دارند. 
حمد سوره کهف، به خاطر فرو فرستادن قرآن است که در آن کژی و کاستی راه ندارد، 
مستقیم، محکم، باهیبت و شکوه و هیمنه است. این ویژگی قرآن است که در آیات 
نخست و دوم بیان شده است. این ویژگی به نحو روشنی در باره سوره کهف صادق 

است.
به ما کمک  از سوی دیگر جمع هر دو  از سویی متقابلند و  دو واژه که در واقع 

می کند تا موقعیت قرآن مجید را به درستی درک کنیم.
درست مثل مفهوم روز و شب و یا نور و ظلمات، آب و تشنگی. این مفاهیم بدون 

1- Plino Apuleyo Mendoza, the fragrance of Guava, in conversation with Gabriel 
Garcia Marques, Verso 1983, p.32-31
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وجه مقابل یا مخالف به درستی درک شدنی نیستند. همان که گفته شده است: تُْعَرُف 
ْضداِدها.

َ
شیاُء بِأ

َ
األ

ِهرُ ُحْسَنه الِضدُّ
ْ
دُّ یُظ ِضّداِن لَمّا اْسَتْجمَعا َحُسنا     والضِّ

 در واقع مفهوم ضد یا مفهوم مخالف است که به شناخت بهتر و دقیق تر ما کمک 
می کند. این دو واژه ِعَوج و قَّیماً هستند.

بَأًْسا  َُّه ِعَوًجا )۱( قَِیّمًا لُِّینِذرَ  ٰی َعْبِدِه الِْکَتاَب وَلَْم یَْجَعل ل
َ
َِّذی أَنَزَل َعل الَْحمُْد لِلَّـِه ال

ْجرًا َحَسنًا 
َ
نَّ لَُهْم أَ

َ
الَِحاِت أ َِّذیَن یَْعمَُلوَن الصَّ َر الْمُؤِْمنِیَن ال َُّدنُْه وَیَُبِشّ َشِدیًدا ِمّن ل

ستایش خدایی را که این کتاب ]آسمانی [ را بر بنده خود فرو فرستاد و هیچ گونه 
کژی در آن ننهاد ]کتابی [ راست و درست، تا ]گناهکاران را[ از جانب خود به عذابی 
سخت بیم دهد، و مؤمنانی را که کارهای شایسته می کنند نوید بخشد که برای آنان 

پاداشی نیکوست. )فوالدوند(
در کتاب کژی، ِعَوج، نیست و کتاب راست و درست، قیم، است. واژۀ ِعَوج، با کسرۀ 
عین، متفاوت از َعوج، با فتحه عین، است. اولی به معنای کژی در معناست و دومی 
کژی در صورت و ظاهر، راغب اصفهانی این دو مفهوم را به خوبی از یکدیگر تمییز 
داده است. َعَوج، کژی است که با چشم سر تشخیص داده می شود و ِعَوج، کژی ست که 
با چشم دل شناسائی می شود. ماوردی )د.۴۵۰ ه( در الُنَکت و العیون به این دو مفهوم 
از کژی اشاره کرده است. همین مفهوم کژی در معانی در زَُمر/۲۸ نیز آمده است. در 
موارد مکرری نیز واژه ِعوج در مورد کسانی به کار رفته است که می خواسته اند در راه 
بحرالمدید، سه  تفسیر  در  )د.۱۲۲۴ه(  ابن عجیبه  آورند.  پدید  کاستی  و  خداوند کژی 
مشخصه برای عدم کژی ذکر کرده است: »بِاختالٍف ف� اللَّفظ، و تَناقُض ف� المعنی، وَ 
عَوةِ« در واژه ها شاهد اختالف لفظ، در معانی شاهد تناقض و در دعوت  انْحراف ف� الدَّ
پیامبر شاهد انحراف نیستیم. ترتیب عبارت ابن عجیبه دقیق و اندیشمندانه است. اگر 
در واژه ها شاهد کژی بودیم این کژی به معانی تسری پیدا می کند و کژی در معانی 

موجب آسیب دیدن پیام می شود.
قّیم، از بعدی دیگر بر راستی و درستی قرآن تاکید می کند. به بیان دیگر این دو واژه 
دربارۀ تمام آیه های قرآن مجید و نیز تمام سوره ها و کل قرآن صادق است. در قرآن 
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شاهد انسجام زبانی و معنوی و ساختاری هستیم. قشیری در تفسیر لطائف االشارات، 
را عدم تعارض و تناقض بین آیات قرآن معنا کرده است. وقتی آیات با یکدگر  قَّیماً 
معارض و مخالف و متناقض نیستند؛ بدیهی است که می بایست آیات یک سوره، و 
دیگر آیات سوره ها، با یکدیگر در هماهنگی و تناسب باشند. به عنوان نمونه، واژۀ قُیما 
َّنِی َهَدانِی رَبِّی  در سوره کهف، نسبت روشنی با همین واژه در انعام/۱۶۱ دارد: قُْل إِن
الْمُْشِرِکیَن، بگو: »آری!  ِمَن  إِبَْراِهیَم َحنِیًفا وََما کَاَن  ِمّلََّة  ِقَیمًا  ِدینًا  إِلَٰی ِصَراٍط مُّْسَتقِیٍم 
پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده است: دینی پایدار، آیین ابراهیِم حق گرای! و 

او از مشرکان نبود.«
 

انعام،  سوره  در  و  درست  و  راست  کهف،  سوره  در  »قیما«  فوالدوند،  ترجمه  در 
پایدار ترجمه شده است. در حقیقت قیما ترکیب هر سه واژه پارسی ست. پایداری و 
دوامی که به اعتبار راستی و درستی ممکن است. قیما در کهف صفت قرآن، در انعام 
صفت دین و در روم/۳۳ صفت فطرت انسانی ست، که به جامۀ دین آراسته شده است. 
رازگشای این سه گانه، آیات ابتدای سوره رحمان است، که قرآن بر خلقت انسان تقدم 
دارد! فطرت الهی و قرآنی انسان مقدم بر آفرینش اوست. که هنوز من نبودم که تو 

در دلم نشستی! 

جمع صورت با چنین معنی ژرف      نیست ممکن جز ز سلطانی شگرف
)مثنوی، دفتر سوم، ۱۳۹۳(

سلطان شگرف به تعبیر فیلسوف الهی حاج مال هادی سبزواری: َمن ال یَشَغله َشأٌن 
َعْن َشأن و ال یَمَْنُعه ِفعٌل َعْن ِفعل را مظهر است.۱

در مجموع شاهد کالم منسجم می باشیم. این داوری، با داوری یی که آیات قرآن  
یا قرآن را مشّوش و یا نظمی پریشان تلقی می کند، متفاوت است.

و  ایمان، ثروت، حکمت  بنیادی،  تمثیل سورۀ کهف، چهار مقوله  در داستان ها و 

1- رشح مثنوی،حاج مال هادی سبزواری،کتابخانه سنائی، بی تا، ص.207. 
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قدرت مطرح شده است. نکته اندیشه برانگیز این است که هر چهار مقوله در برابر مقولۀ 
متضاد و یا برابرنهاد خود مطرح شده است. مقوله ایمان در برابر استبداد دینی، ثروت 
در برابر فقر، حکمت در برابر نادانی و شتاب زدگی ناشی از آن و قدرت در برابر ستم و 

بی رسمی اقوام وحشی.
گویی این چهار مقوله در ساختار یگانه ای تفسیر شده اند. از سوی دیگر داستان های 
سورۀ کهف، سه مقوله یا مفهوم زمان، مکان و ذهنیت انسان را به چالش کشانده است. 
از نگاهی دیگر سوره با حمد خداوند آغاز می شود و با عبادت او و عدم شرک به او پایان 
می پذیرد. پس از حمد در آیات نخست سخن از قرآن مجید است و در پایان بندی سوره 
هم پیش از توحید و عبادت و شرک، سخن از وحی است و این که پیامبر بشری همانند 

دیگران است و وحی مقوله ای بشری نیست!
سوره، با حمد خداوند آغاز می شد که قرآن را بر »عبد« خویش نازل کرده است. و 
در آخرین آیه سخن از »عبادت رّب« و عدم شرک به او یا سخن از توحید خالص است.

توحید و نبوت و معاد، سه مقوله ای است که همانند دیگر سوره های مکی بر آن ها 
تاکید شده است. وحی و کالم خداوند هم مقوله چهارمی است که به آن توجه شده 

است. حال این چهار مقوله، در سه داستان و یک مثال روایت شده است.
این همه در جریان یک پرسش از پیامبر شکل گرفته است. 

سوره کهف مکی ست و در سال های آخر اقامت پیامبر، سالم خداوند بر او باد، در 
مکه نازل شده است. سورۀ کهف در ترتیب فعلی قرآن کریم هجدهمین سوره است اما 

برحسب تنظیم نزول آیات قرآنی؛ برحسب زمان، هفتادمین سوره می باشد.
قرآنی  پژوهش  در   ،)۲۰۱۰-۱۹۳۶( مراکشی  بزرگ  فیلسوف  جابری  عابد  محمد 
را، که نود سوره هستند، در شش مرحله تقسیم بندی کرده  خویش، سوره های مکی 
است. مرحله ششم، مرحله پس از حصر پیامبر و مسلمانان در ِشعب ابی طالب است.۱ 
پیداست انکار و نفی و حتی محاصره، نتوانسته بود حرکت پیامبر و موج فزاینده مسلمان 

1- محمد عابد جابری، فهم القرآن الکریم، التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول، القسم الثانی، بیروت، مرکز 
الدراسات الوحدة العربیة،2009، ص 205 تا 221.



     15 نکته های قرآنی )سوره کهف( 

شدن اهل مکه را متوقف کند. افزون بر آن، پیامبر اسالم با سفر به طائف در صدد 
گسترش حرکت دینی و معنوی خویش برآمده بود. در این مرحله مشرکان، راه و چارۀ 
دیگری نداشتند؛ از درِ گفتگو بر آمده بودند. می خواستند سخن پیامبر را بشنوند و در 
ردّ آن دلیل و برهان جستجو کنند. مشرکان مکه نضر بن حارث و ُعقبة بن ابی مُعیط 
را به یثرب )مدینه( می فرستند تا از عالمان یهود دربارۀ شیوۀ رفتار با محمدبن عبداهلل 
پیامبر پاسخ  تا  پرس و جو کنند. عالمان یهودی یثرب، سه پرسش را مطرح می کنند، 
گوید. پرسش اول: داستان گروهی از جوانان با ایمان که از شهر خود گریختند. دوم: 

داستان مردی که به شرق و غرب جهان سفر کرد. سوم: مسالۀ روح.
 آزمونی برای شناخت درستی و یا نادرستی ادعای پیامبری محمدبن عبداهلل! هر دو 
نکته ای که در این ماجرا وجود دارد. یکم، پرسش ها و دوم: تاخیر در وحی، به روشنی 
نشان می دهد که آیات قرآنی متکی بر دانش و اندیشه پیامبر اسالم نبوده و نیست. 
اگر قرآن کالم او بود؛ چه ضرورت داشت از آن ها فرصت بخواهد تا پاسخ گوید. افزون 
بر آن، به او توصیه شود که هیچ گاه گمان نکند که وحی از چشمۀ وجود و اندیشه و 
جان او می روید و می بالد! حتماً ربط سررشتۀ وحی را به خداوند به یاد داشته باشد.۱ )(

افزون بر آن به پیامبر گفته می شود که نگران مخالفت ها و یا بی باوری مشرکان 
نباشد و اندوه نخورد!۲ 

1- ر. ک. آیات 23 الی 27، سورۀ کهف

2- ر. ک. آیۀ 7، سورۀ کهف





داستان اصحاب کهف

بخش یکم





داستان اصحاب کهف با واژه »َام« آغاز شده است.
در وصف قرآن مجید از سویی گفته شد که در آن کتاب کاستی و کژی نیست و 
از سوی دیگر بر استواری و راستی و درستی آن تاکید شده است. نکته قابل توجه، 
سپس:  ِعَوجاً  لَُه  یَْجَعْل  لَم  اثبات، نخست:  و سپس  نفی  است؛ نخست  ترتیب جمله 
قیما؛ چرا قرآن می گوید: لم یجعل له عوجا و نمی گوید: ولم یجعل فیه عوجاً؟ دکتر 
اشاره  لطیف  نکته  این  به  قرآنی  مطالعات  و  بیان  و  بالغت  استاد  السامرائی  فاضل 
کرده است. وقتی می گوئیم خداوند برای پیل دو شاخ و برای گاو خرطوم قرار نداده 
است، یعنی از ابتدای آفرینش این دو چنان ویژگی هایی نداشته اند. اما در واژۀ »فی« 
این نکته پنهان است که ممکن است در آینده چنین ویژگی ای پیدا کنند. چنان که 
أَْمتًا  واَلَ  ِعَوًجا  ِفیَها  تََری  الَ  است.  شده  تصریح  آینده  در  وقوع  عدم  به  آیه  این  در 
)طه/ ۱۰7(، در اینجا »فیها« آمده است و نه »لُها«. در آیۀ نخست سوره کهف برای 
همیشه هرگونه کژی در قرآن نفی شده است. وقتی قرآن هیچ گونه کمی و کاستی 
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