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Abstract
In the Holy Qur'an, God Almighty has used stories many times to 
convey His purpose to the audience. One of the stories mentioned in 
the Holy Quran is the story of the Companions of the Cave.
Orientalists who have analyzed the Holy Quran, including the story 
of the Companions of the Cave, have put forward different opinions 
about this story. The different analyses of orientalists about the story 
of the Companions of the Cave created an incentive to answer the 
question in this research, what theories have the Orientalists put 
forward about the story of the Companions of the Cave? Of course, 
these theories are discussed and investigated with a descriptive-an-
alytical method and with a critical approach.
  Some orientalists have considered this story to be a myth, others 
have taken it from reality, and some have taken it from the stories 
of Christians, and this difference in their approach to the story of the 
Companions of the Cave has led them to take different messages 
from the verses and have incorrect perceptions. In this research, 
while rejecting the mythic view of the story of the companions of 
the cave, it becomes clear that the Messenger of Allah (peace and 
blessings of Allah be upon him) did not narrate this story from the 
Christians; Rather, Christians have distorted this story, which is 
based on reality, to achieve their dubious goals and have included it 
in their religious heritage.
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نوع مقاله: پژوهشی

 نقد تحلیلی آرای مستشرقان درباره اصحاب کهف 
با تأکید بر آموزه های قرآن

)تاریخ دریافت: 1400/11/12- تاریخ پذیرش: 1401/11/17(
DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765317.2022.7.1.10.9

اکرم سادات سیدی1
سید محمد علوی زاده2

چکیده
خداوند متعال در قرآن کریم برای رساندن مقصود خود به مخاطبین به کرات از 
قصه و داستان بهره برده است. یکی از داستان هایی که در قرآن کریم مطرح 

شده است، داستان اصحاب کهف است.
مستشــرقانی که بــه تحلیل قرآن کریــم، از جمله داســتان اصحاب کهف 
پرداخته اند، نظریات متفاوتی را در مورد این داستان مطرح نموده اند. تحلیل های 
متفاوت خاورشناســان در مورد داستان اصحاب کهف انگیزه ای ایجاد کرد که 
در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده شود که مستشرقین در مورد داستان 
اصحــاب کهف چه نظریاتی را مطرح کرده اند؟ این نظریه ها با روش توصیفی 

- تحلیلی و با رویکرد انتقادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
 برخی از خاورشناسان، این داستان را اسطوره و برخی دیگر آن را برگرفته از واقعیت 
و برخی آن را برگرفته از قصه های مسیحیان دانسته اند و این تفاوت رویکردشان 
نسبت به داستان اصحاب کهف منجر شده است که پیام های متفاوتی را از آیات 
برداشــت کنند و برداشت های ناصوابی نیز داشــته باشند. در این پژوهش ضمن 
مردود شمردن دیدگاه اسطوره انگاری داستان اصحاب کهف، روشن می گردد که 
حضرت رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( این داستان را از مسیحیان نقل نکرده است؛ 
بلکه مسیحیان این داستان را که بر اساس واقعیت است، به خاطر رسیدن به اهداف 

شبهه ناک خود، تحریف کرده و در میراث دینی شان وارد کرده اند.
واژگان کلیدی: قرآن، اصحاب کهف، نقد تحلیلی، مستشــرق، خاورشناس، 

اسطوره.
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مقدمه
قران کریم، کالمی الهی اســت که هدف از نزول آن، هدایت انسان ها به سوی خداپرستی 
می باشد و برای رسیدن به هدفش که هدایت و تربیت است از روش های متفاوتی بهره برده 
است تا با استفاده ازاین روش ها، قرآن را برای مخاطبین خود جذاب و شنیدنی کند؛ از جمله 

این روش ها، روش استفاده از قصه و داستان است که در قرآن کریم جایگاه خاصی دارد.
قصه با فطرت آدمی ارتباط دارد؛ چراکه بشــر از همان آغاز زندگی اش از شنیدن قصه 
لذت می برد و از طرفی نویســنده یا گوینده با زبان قصه بهتر می تواند مقصودش را به 
مخاطبینش القا کند و به خاطر اهمیت تأثیر قصه در زندگی انســان ها، خداوند متعال در 

قرآن مجید به بیان داستان های اقوام گذشته پرداخته است.
از طرفی به این دلیل که قرآن کریم مهم ترین و اساســی ترین متن و منبع معارف نزد 
مســلمانان است، خاور پژوهان برای آشنا شدن با اندیشه مسلمانان به تحلیل محتوای 
قرآن مجید و قصه های آن پرداخته اند که از جمله آن قصه ها، داســتان اصحاب کهف 
اســت که از زوایای مختلف این داستان را مورد تحلیل قرار داده و نظریات متفاوتی را 
مطرح کرده اند. این مطالعات مستشرقین در مورد داستان اصحاب کهف انگیزه ای ایجاد 
کرد که در این پژوهش به این پرســش پاسخ داده شــود که مستشرقین در مورد این 

داستان چه نظریاتی را مطرح کرده اند؟
پژوهش های زیادی در خصوص اصحاب کهف صورت گرفته اســت؛ مانند: »اصحاب 
کهف در تورات و انجیل و قرآن« که توســط احمدعلی مجذوب به رشــته تحریر در 
آمده اســت و ســید محمدصادق عارف آن را ترجمه کرده است. این کتاب با پیراستن 
داستان اصحاب کهف از اســرائیلیات و نصرانیات، به تحلیل داستان اصحاب کهف در 
منابع مختلف و تفسیر این داستان بر اساس مدارک تاریخی و کشفیات باستانی پرداخته 
اســت؛ اما پژوهش مستقلی که به ارائه نظرات مستشــرقین در مورد داستان اصحاب 
کهف بپردازد، به رشته تحریر در نیامده است، ازاین رو نوآوری در این تحقیق این است 
که نظرات مستشــرقین را در مورد این داستان با روش توصیفی و تحلیلی و با رویکرد 

انتقادی مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

 مفهوم شناسی

نقد تحلیلی
»نقد« واژه ای عربی اســت که دارای معانی گوناگونی اســت؛ از جمله، تشخیص بین 
درهم ها، خیره نگریســتن به چیزی و چشم برنداشتن از آن بی آنکه کسی متوجّه شود، 
دادوســتد درهم، جداسازی درهم ها و بیرون کردن معیوب ها از سالم ها، حاضر و موجود 
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در مقابل نســیه، انگشت زدن به شــیء )فراهیدی، 1410: 5/ 118-119؛ ابن منظور، 
1374: 3/ 425 ؛ طریحی، 1375: 3/ 152(.

در زبان فارسی »نقد و نقدکردن« به »جداکردن دینار و درهم سره از ناسره، تمییز دادن 
خوب از بد، آشکار کردن معایب و محاسن سخن و تشخیص معایب از محاسن« معنی 

شده است )معین، 1386: 2/ 1962(.
برای نقد، تعاریف مختلفی از ســوی اندیشــمندان صورت گرفته است که از نظر دایره 
وسعت و حدود کمی متفاوت هستند؛ ازاین رو برخی نقد را صرف بیان عیب ها و نقص ها 
می داننــد، ولی برخی دیگر آن را صرف ســنجش و ارزیابی ذکر می کنند که برای این 
کار هم نواقص و هم نقاط قوّت بیان می شــود. مثاًل گفته شده است که »نقد ارزیابی 
خرده گیرانه دربارة کسی یا چیزی است« )اسالمی، 1383: 23(. نویسندة دیگری عقیده 
دارد که مفهوم نقد صرف ســنجش و ارزیابی اســت و باِلشرط از همدلی و نا همدلی، 
عیب جویی و حسن جویی است )قراملکی، 1388: 317(. شبیه این تعریف در کتاب های 
دیگر و از سوی نویسندگان دیگر هم ذکر شده، از جمله: »نقد و انتقاد به معنای ارزیابی 
منصفانة یک چیز است و برای این ارزیابی در بسیاری از موارد الزم است در کنار بیان 

نقاط ضعف، نقاط قوّت را نیز یادآور شد« )شریفی، 1391: 84(.
تحلیل در زبان عربی از ریشۀ »حلل« فعل ماضی و ثالثی مجرد آن به معنای وجب است 
)فراهیــدی، 1410: 3 / 28(، اما حلّل ثالثی مزید آن در باب تفعیل به معنای حالل کردن، 
مجاز شمردن، )ابن منظور، 1374: 3/ 167( گشودن و باز کردن گره است. )راغب اصفهانی، 
1412: 251( تحلیل در زبان فارسی در معانی مختلفی به  کار رفته است. در فرهنگ فارسی 
معین تحلیل به معنای از هم گشودن، روا شمردن، روا داشتن، حالل کردن، لفظی را دو یا 
چند بخش کردن و برخی بخش ها معنای علی حده گرفتن و برخی بخش ها را به حال خود 
گذاشــتن، تجزیه کردن، از هم گذاشتن و تکبیر گفتن آمده است. )معین، 1386: 1/ 431( 
تحلیل کردن در لغت نامه دهخدا هم به معنای هضم کردن، بررســی دقیق کردن در مورد 

جزئیات امری برای به دست آوردن اطالعات بیشتر آمده است )دهخدا، 1390: 1/ 703(.
 تحلیل کردن را برخی به معنای تجزیه کردن مفاهیم پیچیده به مفاهیم ساده تر به منظور 
ارائــه دادن نگاهی دقیق تر به آن پدیده معرفی کرده اند، اما این تعریف فقط بخشــی از 
مفهوم تحلیل و اساسی ترین بخش تحلیل است، ولی نمی توان همه مفهوم تحلیل را تنها 
در تجزیه کردن محدود کرد. )بهشــتی پور، 1394: 14-15( نکتۀ درخور توجه این است 
که در تحلیل الزم نیست نگاه موافق با نگاه عرف جامعه منتقل شود؛ بلکه برخی اوقات 
در بهترین تحلیل ها همین نگاه ها به چالش کشانده می شوند )جوان فکر و امیری، 1392: 
14(. بنابراین، برای تحلیل کردن نباید فقط به تبیین و تشریح موضوع مورد تحلیل اکتفا 
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کرد، بلکه تحلیل گر در یک فرایندی ذهنی باید تالش کند از ظاهر عبور کرده و به امور 
پنهانی دست یابد و مفاهیمی را که افراد عادی توانایی درکش را ندارند را به زبان ساده و 

قابل فهم به دیگران منتقل کند )بهشتی پور، 1394: 15(. 
این که چه چیزی و با چه روشی مورد نقد قرار می گیرد؛ تقسیم بندی های مختلفی برای 
آن ذکر شــده است. مثل نقد علمی و فنی، نقد معنایی و محتوایی، نقد جامعه شناسانه، 
نقد زیبایی شناسانه، نقد فلسفی، نقد تحلیلی، نقد تطبیقی، نقد تکوینی، نقد افسانه گرا و 

اسطوره گرا، نقد تذکره گرا تقسیم می شود.
در نقد تحلیلی یک موضوع از دیدگاه های مختلف مورد تجزیه وتحلیل و نقد قرار می گیرد 
و نقاط قوت و ضعف و درستی و نادرستی، آن آراء مشخص می شود )میرحسینی، 1395(.

اصحاب
 جمع صاحب )اســم فاعل( از ماده »ص- ح- ب« است. معنای مصدری آن همراهی 
کردن است و صاحب کسی یا چیزی است که مالزم و همراه کس یا چیز دیگری باشد 
)فیومــی، 1414: ۲/ ۳۳۳؛ راغب اصفهانی، 1412: ۴۷۵(، این مالزمت و همراهی باید 

عرفًا فراوان باشد )راغب اصفهانی، 1412: ۴۷۵(.

کهف
به معنای شــکاف در دل غار )کوه( اســت؛ امّا برخی علمای لغت »کهف« را بزرگ تر 
از »غار« دانســته اند )ابن منظور، 1374: ۱۷۶/۱۲(. بنابراین، اصحاب کهف به معنای 

»یاران و مالزمان غار« است.

خاورشناس
 خاورشناسی به این معناست که غربی ها امور متفاوت شرقی ها را از لحاظ دین، مذهب، 
جغرافیا، زبان و ... مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند )رضوان، ۱۹۹۲: ۲۳/۱(. بنابراین، 
خاورشــناس به دانشمندان غربی اطالق می گردد که به مطالعه و بررسی امور متفاوت 

شرقی ها از لحاظ دین، مذهب، جغرافیا، زبان و ... می پردازند.
البته ناگفته نماند که برخی از دانشمندان خاورشناسی را جهت گیری علمی برای مطالعه 

شرق به هدف برتری بر شرق دانسته اند )صادقی، ۱۳۷۹: ۲۸(.

مستشرق
 استشراق، در معنای عام عبارت است از فعالیت های پژوهشی که دانشمندان مغرب زمین 
در خصوص ابعاد مختلف کشورهای شرقی انجام می دهند. بنابراین، باتوجه  به این تعریف 
مستشرق کسی است که میراث  فرهنگی مشــرق  زمین و آن چه متعلق به تاریخ، آداب، 
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زبان ها، علوم و سنت های مردم این نواحی است را مورد مطالعه و پژوهش قرار می دهد. 
البته استشراق به معنای خاص که مربوط به جوامع فرهنگی دینی است؛ عبارت است از 
این که غیرمسلمانان به مطالعه اسالم و اسالم شناسی بپردازند. )زمانی، 1385: ۵۰ -۵۱(

اصحاب کهف از نظر ژاک ساروک
داســتان اصحاب کهف نخســتین بار در قرن پنجم میالدی در ضمــن موعظه یکی از 
دانشمندان مســیحی به نام ژاک ساروک1 )متولد 452 م( که خلیفة کلیسای سوریه بود 
در رســاله ای که به زبان ســریانی نوشته شده تشریح شد؛ و این رساله را شخصی به نام 
گوگویوس2 تحت عنوان »جالل الشهداء« از سریانی به التین ترجمه کرده است. با توجه 
به این مطلب، مشخص می شود که این حادثه یکی دو قرن پیش از ظهور اسالم در میان 

مسیحیان شهرت داشته و مورد توجه محافل کلیسا بوده است. )طبیان، 1405: 188(
داســتان اصحاب کهف بر طبق روایت ژاک ســاروک که به نام های ژاک ساروق، 3 جیمز 
ســاروجی4 و جیمز سیروگ5 نیز خوانده شــده است؛ به طور خالصه این چنین گفته شده 
است: در زمان دقیانوس6 مشرک، هشت نوجوان نجیب زاده بودند که پـــرستش خـدایـان 
را نمی پذیرفتند و از ترس جانشان، اعتقاد خود را مخفی می کردند. )البته طبق اظهار نظری 
بعدها به سبب قدرت جادویی عدد هشت بدل به هفت شده است.( اما سخن چینان به قیصر 
خبر دادند که این جوانان مســیحی شده اند و قیصر خشمگین آن ها را فراخواند و آن ها نیز 
مجبور به اقرار شــدند. قیصر جوانان را به چوب بست و گفت: برای سرکشی کشور از شهر 
افسوس خارج می شود و تا زمان برگشت باید تغییر عقیده دهند و از خداپرستی دست بردارند؛ 
اما جوانان تصمیم می گیرند که پیش از بازگشــت او از شــهر فرار کنند و مقداری پول که 
به تمثال قیصر مزین شــده بود با خود بر می دارند و برای این که هویت شان شناخته نشود 
لباس های فاخرشان را از تن بیرون می آورند و در غار سنگی در باالی کوه مخفی می شوند و 
شب را همان جا با دعا و زاری به سر می برند و از خداوند عزوجل می خواهند آن ها را پناه دهد 
و از شر قیصر ستمکار در امان دارد. خداوند متعال درخواستشان را اجابت می کند و به پاداش 
ایمان راسخ شان٬ روحشان را می گیرد و به آسمان می برد و فرشته ای را مأمور می فرماید که 
نزدشان در غار بماند تا حافظ جسم شان باشد. شاه هنگامی که بازمی گردد متوجه فرار آن ها 

1. Jacques Saruk
2. Gogoyos
3. Jacques Sarouq
4. James Saroji
5. James Sirog

 Caesar Gaius Messius Quintus Traianus 6. دقیانــوس معرب گایوس مســیوس کینتوس ترایانوس دســیوس
Decius Augustus است.
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و پنهان  شدن شان در غار می گردد و دستور زنده به گور کردن آن ها را می دهد؛ اما قبل از آن 
دو پسر فرزانه از فرزندان اکابر شهر با این یقین که معاد و قیامتی هست نام هشت جوان و 
سبب و زمان پنهان شدن شان را بر لوحی مسین می نویسند و در غار می گذارند. زمان شاهان 
خدانشناس سپری می شــود و دوران حکومت ثیودوسیوس1 می شود و خفتگان به مشیت 
الهی بیدار می گردند. جوانان بعد از بیداری چون نمی دانند چه مدت در خواب بوده اند، تصمیم 
می گیرند یکی را به شهر بفرستند تا از بازگشت قیصر و تصمیم او باخبر شوند. یـــملیخا 
داوطلب شــده و مقداری پول برمی دارد که نان هم بخرد؛ اما هنگام ورود به شهر، شهر را 
دگرگون شده می یابد و می پندارد اشتباهًا به شهری دیگر رفته است؛ ولی با پرسش از فردی 
یقین می یابد که شــهر همان شهر افسوس است؛ اما هنگامی که سکه ها را برای خرید نان 
نشــان می دهد، مردم گمان می برند که وی گنجی یافته است پس او را نزد اسقف می برند 
و درنهایت یملیخا نزد اســقف مجبور می شود اقرار کند که با دوستانش از شر دقیانوس در 
غاری باالی کوه پنهان شده اند. سپس همۀ ریش سفیدان، معتمدان شهر به دنبال یملیخا به 
راه می افتند تا باالی کوه گنج زنده را ببینند و هنگامی که وارد غار می شوند به جوانان درود 
می فرستند و با نامه ای این اعجاز را به گوش شاه عصر می رسانند. شاه نیز هنگام روبرو شدن 
با جوانان، از آن ها می خواهد که به شهر افسوس بازگردند؛ اما جوانان می گویند: مسیح ما را 
بیدار کرد تا شما با دیدن رستاخیز، آن را باور کنید و خواست خدا این است که ما این جا بمانیم. 
 :1985,Nicholas( .بنابراین، شــاه نیز آنان را همان جا گذاشت تا به خواب ابدی فروروند

145-156 و ستاری، 1376: 7 – 10؛ زرشناس، 1380: 21- 40(

اصحاب کهف از نظر ادوارد گیبون
داستان اصحاب کهف بر طبق روایت ادوارد گیبون2، مورخ معروف انگلیسی به اجمال به 
شرح زیر است: زمانی که مسیحیان گرفتار ستمگری های امپراتور دیکیوس بودند، هفت 
تن از جوانان اشــراف زاده شهر افسوس در غار عمیقی در کنار شهر پنهان شدند. امپراتور 
ستمگر برای نابودی جوانان، فرمان داد دهانه غار را با ساختن تپه مستحکمی از سنگ های 
بزرگ و ضخیم بستند. در این حال، جوانان به خوابی عمیق فرورفتند. این خواب به گونه ای 
معجزه آسا ۱۸۷ سال به طول انجامید، بدون آن که در این مدت به قوای حیاتی شان آسیبی 

1. Disambiguation icon

2. کتــاب (The History of the Decline and Fall of the Roman Empire) یا انحطاط و ســقوط امپراتوری 
روم کتابی تاریخی نوشته ادوارد گیبون )Edward Gibbon( تاریخ نگار انگلیسی است که به امپراتوری روم از 
اواخر ســده ی نخست میالدی تا سقوط امپراتوری روم شرقی می پردازد. کتاب در شش جلد منتشر شده است. جلد 
نخست آن در ۱۷۷۶، جلدهای دوم و سوم در ۱۷۸۱ و جلدهای چهارم، پنجم و ششم در ۱۷۸۸–۱۷۸۹ منتشر شدند. 
کتاب انحطاط و سقوط امپراتوری روم با ترجمه ابوالقاسم طاهری به زبان فارسی منتشر شده است )تهران، ۱۳۴۷(.
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برســد. پس ازاین مدت، بردگان »ادولیوس« که وارث کوه بودند، برای احداث ساختمان 
مجلل روستایی در آن محل، آن سنگ های ضخیم را برداشتند. با برداشتن سنگ ها، اشعه 
آفتاب به درون غار نفوذ کرد و عامل بیدار شدن جوانان در غار گردید. آنان که می پنداشتند 
ساعاتی اندک در خواب بوده اند احساس گرسنگی کردند، ازاین رو بر آن شدند که یکی از 
آنان به طور مخفیانه و ناشناس به شهر بازگردد و غذایی فراهم آورد. آنان »جامبلیکوس« 
را برای این کار برگزیدند. امّا او منظرۀ شــهر برایش ناآشــنا بود به خصوص هنگامی که 
صلیب بزرگی را بر دروازۀ بزرگ شــهر افِسوس مشــاهده کرد خیلی ترسید. نانوا هنگام 
خریدن نان توســط جامبلیکوس با دیدن پول قدیمی رایــج در دوران امپراتور دیکیوس 
پنداشــت که این جوان به گنجی دست یافته اســت. بنابراین، او را پیش قاضی برد و در 
آن جا با تبادل پرسش و پاســخ هایی، داستان حیرت انگیز و درنگ دراز مدت آنان در غار 
روشن شد. در پی این رخداد، اسقف شهر افِسوس، کاهنان، حاکمان و مردم شهر و حتی 
خود امپراتور »ثیودوسیوس« برای مشاهده غار موردنظر شتافتند. پس ازآن که هفت جوان، 
خود را به حاضران رساندند و ماجرای خود را برای ایشان بازگو کردند مرگ آنان فرا رسید 

)266/2 :1789-1776,Gibbon( .و با کمال آرامش از دنیا رفتند
بر طبق نظر گیبون، جوانان غار هفت تن بوده اند و خواب عمیق آن ها یک صد و هشتاد 
و هفت ســال به طول انجامیده و غاری که به آن پناه برده و در همه این مدّت در آن 
به خواب رفته اند در شهر اِفسوس واقع در آسیای صغیر بوده و پادشاه بت پرستی که در 
زمان او این جوانان به غار پناه برده اند دیکیوس )249 - 251 م( نام داشــته است. امّا 
پادشــاهی که این جوانان در روزگار او از خواب طوالنی خود برخاسته اند، ثیودوسیوس 

کوچک یا ثیودوسیوس دوم )408 - 450 م( بوده است )همان(.

نقد نظریه ژاک ساروک و گیبون
اصل داســتان ژاک و گیبون نظیر داســتان های دیگر دارای عناصری مانند اشخاص، 
زمان، مکان حادثه و حوادثی است که در این داستان روی می دهد؛ بنابراین در تحلیل 

اصل داستان باید این عناصر مورد نقد و بررسی قرار گیرند.

اشخاص
روایت ژاک ساروک تعداد جوانانی که وارد غار شدند را هشت نفر نقل کرده درحالی که در 

اِبُعُهْم كْلُبُهْم َویُقوُلوَن  قرآن کریم تعداد افراد را این چنین بیان کرده است: )َسیُقوُلوَن َثَاَثٌة رَّ
ا یْعَلُمُهْم ِإلَّ  ِتِ مَّ بِّ َأْعمَلُ ِبِعدَّ ْ كْلُبُهْم ُقل رَّ ا ِباْلَغیِب َویُقوُلوَن َسْبَعٌة َوَثاِمُنُ َسٌة َساِدُسُهْم كْلُبُهْم َرْجً َخْ
ْ َأَحًدا(؛ )کهف/ ۲۲( »گروهی خواهند  ْنُ اِر ِفمهِیْ ِإلَّ ِمَراًء َظاِهًرا َوَل تَْسَتْفِت ِفمهِی مِّ َقِلیٌل َفَا ُتَ
گفت: »آن ها ســه نفر بودند که چهارمین آن ها سگشان بود!« و گروهی می گویند: »پنج 
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نفر بودند که ششــمین آن ها سگشان بود.« همه این ها سخنانی بی دلیل است و گروهی 
می گویند: »آن ها هفت نفر بودند و هشــتمین آن ها سگشان بود.« بگو: »پروردگار من از 
تعدادشان آگاه تر اســت!« جز گروه کمی، تعداد آن ها را نمی دانند. پس درباره آنان جز با 
دلیل سخن مگو؛ و از هیچ کس درباره آن ها سؤال مکن!«. در این آیه به اختالفی که در 
زمینه تعداد اصحاب کهف است، اشــاره می کند. سه دیدگاه را بیان می کند و دو دیدگاه 
ا ِباْلَغیِب )تیر در  اول که تعداد را ســه نفر یا پنج نفر دانســته، نپذیرفته است و با کلمه َرْجً
تاریکی( به بی اســاس بودن این دو دیدگاه اشاره می کند، اما دیدگاه سوم که تعداد آن ها 
را هفت نفر دانســته، می پذیرد و درهرحال، در پایان آیه از بحث بدون دلیل نهی می کند 
)مکارم شــیرازی، 1374: 12/ ۳۸۳(. از ســوی دیگر، در این دو داستان از سگ اصحاب 
کهف هیچ اسمی به میان نیامده است، درحالی که قرآن کریم به بودن سگی همراه آنان 

تصریح کرده است.

 زمان
 مورخان مســیحی پیرامون مدّتی که اصحاب کهف در غار به سر بردند، اختالف دارند، 
درحالی که، بر اســاس آن چه ژاک دربــارۀ نزدیکی زمان خود به حادثه کهف اّدعا کرده و 
مدّعی شده که این حادثه در بزرگ ترین شهر دولت روم شرقی، شهر اَفسوس اتّفاق افتاده 
است. نمی توان تصوّر کرد که تعیین مدّت توّقف این جوانان در غار برای کاهنان آن شهر 
دشــوار بوده باشد. از طرفی ژاک ادعا می کند که در غار، صحیفه مسی وجود داشته است 
که اسامی آن جوانان و تاریخ درنگشان در آن غار بر روی آن نوشته شده است. بنابراین، 
با وجود چنین لوحی، مدت زمان توقفشان در غار باید مشخص باشد و این اختالفات نباید 
وجود داشته باشد. بنابراین، این اختالف میان مورّخان مسیحی داللت دارد که این قّصه 

ژاک ساروک داستانی دروغین و ساختگی است )مجذوب، 1380: 90 -100(.
روایــت گیبــون نیــز مــدت درنگشــان در غــار را 187 ســال دانســته اســت. 
)Gibbon,1776-1789: 266/2( درحالی کــه خداوند متعــال در مورد مدّت توّقف 

اصحاب کهف در غار می فرماید: )َوَلِبُثوا ِف َكْهِفِهْم َثَاَث ِماَئة ِســِننَی َواْزَداُدوا ِتْسعًا ُقِل الُل 
ْن ُدوِنِه ِمْن َوىِل َوَل ُیْشــِرُک  ْم مِّ ْع َما َلُ ــماَواِت َوالْرِض َأْبِصْر ِبِه َوَأمْسِ ا َلِبُثوا َلُه َغْیُب السَّ َأْعــمَلُ مِبَ
ِف ُحْکِمــِه َأَحــدًا(؛ )کهف/ 25 - 24( »آن ها در غارشــان سیصد سال درنگ کردند 
و نُه ســال )نیز( بر آن افزودند. بگو: خداوند از مدّت درنگ آن ها آگاه تر اســت، غیب 
آســمان ها و زمین از آنِ اوست. خداوند چه بینا و شنواست! آن ها هیچ ولی و سرپرستی 
جــز او ندارند؛ و او هیچ کس را در حکم خود شــرکت نمی دهد«. طبق ظاهر این آیه، 
علمای اسالم مدت درنگشان در غار را سیصد و نه سال می دانند . از این رو، این سخن 

گیبون در مورد مدت درنگ در غار نیز بی پایه  و اساس است.
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مکان
 مکانی که حادثه اصحاب کهف در آن روی داد را شــهر افسوس دانسته اند که آن شهر 
بزرگ ترین و مشهورترین بندر روم در آسیای صغیر )ترکیه کنونی و قسمتی از روم شرقی 
قدیم( بوده است و غاری که جوانان در آن توقف کردند را نزدیک همین شهر دانسته اند و 

غالب منابع غربی و نقل های مسیحیان این غار را، غار اصحاب کهف دانسته اند.
ــْمَس ِإَذا َطَلَعْت َتَزاَوُر َعْن  اما خداوند متعال غار را این چنین توصیف می کند: )َوَتَری الَشّ
َوٍة ...(؛ »و گردش آفتاب را  ــَماِل َوُهْ ِف َفجْ كْهِفِهــْم َذاَت اْلیِمنِی َوِإَذا َغَرَبْت َتْقِرُضُهْم َذاَت الِشّ
چنان مشاهده می کنی که هنگام طلوع از سمت راست غار آن ها برکنار و هنگام غروب 
نیز از جانب چپ ایشــان به دور می گردد و آن ها در فضای گســترده غار قرار دارند )و 
کاماًل از حرارت خورشید در آسایش اند(...«)کهف/ 17(. بنابراین، با توجه به این آیه غار 
باید به گونه ای باشد که نور خورشید به هنگام طلوع بر سمت راست غار و هنگام غروب 
بر سمت چپ آن بتابد پس باید ورودی غار در سمت جنوب باشد، درحالی که در ورودی 

وا  غار در شــهر اِفِسوس به سمت شمال شرقی است. همچنین مضمون آیه )...َفَقاُلوا اْبُ
ًدا(؛ »... پس بعضی  َذَنّ َعَلمهِیْ َمْســجِ خِ ِذیَن َغَلُبوا َعَ َأْمِرِهْ َلَنَتّ ْ َقاَل اَلّ

ْ َأْعمَلُ مهِبِ ُ َعَلمهِیْ نُبْیاًنا َرمهُبّ
گفتند: باید گرد آن ها حصار و بنایی بسازیم )که در حبس از خلق مستور و ممنوع شوند( 
خدا به احوال آن ها آگاه تر اســت و آنان که بر واقع احــوال آن ها ظفر و اطالع یافتند 
)خداپرســتان و نیکان امت با خود( گفتند: البته بر ایشــان مسجدی بنا کنیم.«)کهف/ 
21( با توجه به این آیه نیز مشــخص می شــود که در آن غار یا پیرامون آن، مسجد یا 
عبادتگاهی بنا کردند درحالی که در غار اِفِســوس اثری از مســجد به چشم نمی خورد. 
بنابراین، چون ورودی غار در شــهر افســوس در سمت شمال شرقی بوده و هیچ اثری 
از مســجد یا عبادتگاه در آن به چشــم نمی خورد بســیاری از مفسرین از جمله عالمه 

طباطبایی )ره( این غار را، غار اصحاب کهف نمی دانند. )طباطبائی، 1417:  295/13(
 از طرفی یکی از کارشناسان ســازمان ملل متحد به نام »شارلس هورتون«1 در مورد 
غار افســوس تحقیق کرده و به این نتیجه رسیده که نه تنها دهانه غار در سمت شمال 
شرقی بوده و آفتاب از دهانه غار وارد می شود و تا درون آن امتداد می یابد و در این غار 
چه بر باال و چه در نزدیکی آن مسجدی دیده نمی شود، بلکه در درون آن گشادگی که 
جوانان بتوانند در آن پنهان شوند و بخوابند وجود ندارد و همچنین درون غار هیچ اثری 
از قبرهای آن جوانان که در آن جا دفن شده اند، نیست )مجذوب، 1380: 118 - 120(.

اما در مورد این که این غار در کجا واقع شــده اســت، اختالف نظر وجود دارد و عالمه 
طباطبایــی )ره( معتقد اســت این غار در نزدیکی پایتخت اردن؛ یعنی شــهر اَمّان )به 

1. Charles Cooley



226

سال هفتم
شمارة اول
پیاپی: 13
بهار و تابستان
1401

عربی: عَمّان( و در نزدیکی روستای »رجیب« واقع است. بر باالی این غار عبادتگاهی 
اســت که بر اساس پاره ای از شواهد، مربوط به قرن پنجم میالدی است و پس از فتح 
مســلمانان به مسجد تبدیل شــد و اطراف این غار از دو سمت شرقی و غربی باز است 
و آفتاب بر آن می تابد و ورودی غار در ســمت جنوب قرار دارد و در داخل غار هفت یا 

هشت قبر وجود دارد )طباطبایی، 1417: 296/13- 299(.

 حوادث داستان
 اما در هنگام تحلیل حوادثی که در این دو داســتان ذکر شــده، اشــکاالت ذیل قابل 

مالحظه است: 
اشــکال اول: ارفاق و تبعیض حاکم دیکیوس نسبت به جوانان و اقرار بدون ترس آنان 
به مســیحیت در نزد وی خالف واقع است، چرا که طبق شواهد تاریخی پادشاهان به 
هیچ کس رحم نمی کردند. در ضمن هیچ گزارش تاریخی در موردگفتگوی دیکیوس و 

جوانان و آن مهلت ادعا شده وجود ندارد. )مجذوب، 1380: 90 - 117(
اشکال دوم: این که دیکیوس در زمان حکومتش فرمان به پرستش خود داده بود خالف 
واقع اســت، چراکه مذهب دولت روم در آن زمان بت پرســتی بوده است و تنها فرمانی 
که از سوی امپراتور روم دیکیوس به عهده مردم گذاشته شده بود؛ این بود که با انجام 

دادن اعمالی مایه تقرّب به خدایان روم شوند و خشم خدایان را فرونشانند. )همان(
اشــکال سوم: این که امپراتور روم به شهر افســوس بیاید و با جوانان مجادله کند و به 
آن ها مهلت بدهد که به آیین پدران خود بازگردند، بســیار بعید اســت چون شــهر رم 
پایتخت دولت روم و مقر حاکمان بوده اســت و شهر افسوس هیچ گاه قرارگاه حاکمان 

روم نبوده است. )همان(
اشکال چهارم: یکی از اشکاالت مهم این داستان ها ناسازگاری آن ها با نقل های مسلم 
تاریخی اســت. پناه بردن جوانان به غار در زمان دیکیوس بود که حکومت او فقط دو 
ســال؛ یعنی از سال 249 تا 251 میالدی طول کشید. بنابراین، اگر طبق گفته گیبون 
مدت خوابشان در غار 187 سال باشد، آن ها در سال 436 میالدی از خواب برخاسته اند. 
همچنین ژاک )جیمز( در ســال 452 میالدی متولد شــده است، یعنی دو سال پس از 
مرگ ثیودوســیوس به دنیا آمده و در سال 518 م و به قولی 520 م از دنیا رفته است 
و نیز امپراتور ثیودوسیوس دوم در سال 450 میالدی از دنیا رفته و حکومت او نزدیک 
چهل ودو سال ادامه داشته است. بنابراین، طبق روایت گیبون شانزده سال پیش از تولّد 
ژاک ساروک از خواب برخاسته اند. بنابراین، ژاک هنگام بیدار شدن این جوانان از خواب 
وجود نداشته و داستان آن ها را پس از تولّد شنیده است و از طرفی ژاک داستان خفتگان 
هفتگانه را حدود ســال 474 میالدی نقل کرده است؛ که در این هنگام بیست وهشت 
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ســال داشته و اسقف بوده است. حال سؤالی که مطرح می شود این است که چرا چنین 
حادثه بزرگی که در یکی از شهرهای روم اتفاق افتاده و قهرمانان آن رومی می باشند را 
هیچ کس از اهل روم نقل نکرده اند و ژاک که زبانش سریانی است، آن را در ضمن یکی 
از مواعظ خود آورده است؟ درحالی که شهر افسوس کلیساهای متعدد و جمعیت زیادی 
داشت و در زمان بیدار شدن جوانان از خواب مرکز پنج کلیسای بزرگ جهان مسیحیت 
بوده است و در آن بسیاری از دانشمندان و تاریخ نگاران و رجال دین زندگی می کردند. 
بنابراین، ژاک در زمان وقوع آن حضور نداشــته و این معجزه را شاهد نبوده است، حتی 

در اسنادی که از ثیودوسیوس به جای مانده نیز نامی از او برده نشده است. )همان(
اشکال پنجم: نوشتن لوح مسین توسط دو جوان و پنهان کردن آن در غار خالف واقع 
به نظر می رســد، مگر آن ها علم غیب داشــتند که در غار دربسته نمی میرند و در آینده 
برمی خیزند و باید نشــانه ای داشته باشند که بتوانند اثبات کنند که آنان همان جوانانی 
هســتند که دیکیوس آنان را زنده به گور کرده است؟ و اگر چنین لوحی وجود داشته آن 
لوح االن کجاســت؟ چرا کلیســا که آن را پیدا کرد، از این لوح نگهداری نکرده است؟ 
نمی توان باور کرد که کلیســا نســبت به نگهداری چنین صحیفه ای مسی با آن  همه 
اهمیت و قداست بی اعتنا باشد، درحالی که آثاری که بسیار بی اهمیت تر و از بین رفتنی تر 

هستند را نگهداری کرده است. )همان(
اشکال ششم: شهر افسوس جای مناســبی برای ظهور یکی از معجزات خداوند نبوده 
است، چراکه مردم آن شهر مسیحیت تحریف شده، تثلیث و سه خدایی را پذیرفته بودند 
که پولس آن را بنیان گذاری کرده بود و با هر اندیشمندی که خالف عقیده آنان بودند 

می شوریدند. )همان(
اشکال هفتم: پادشاه ثیودوسیوس که جوانان در زمان او از خواب برخاسته اند پادشاهی 
صالح و پرهیزکار، بلکه مســلمان توصیف شده است، اما با مراجعه به متون کهن غربی 
ثابت می شود که وی فردی تنبل، تن پرور، کوتاه همت و مشرک بوده و قدیسین کلیسا 
را با کمال خشــوع می پرستیده است و در زمان او کلیســا قطعنامه هایی مبنی بر مقام 

الوهیت مسیح و مادرش صادر می کرد. )همان(
اشــکال هشتم: در داستان گفته شــده دهانه غار با سنگ هایی بسته شد به گونه ای که 
هوا به آن ها نرســد و بمیرند و جوانان زنده به گور شدند، درحالی که در قرآن کریم آمده 
اســت که اصحاب کهف نمردند، بلکه همچنان زنده بودند و نفس می کشــیدند و پهلو 
َماِل(؛ )کهف/  ُبُهْم َذاَت اْلیِمنِی َوَذاَت الِشّ به  پهلو می شدند: )َوَتْحَسُبُهْم َأیَقاًظا َوُهْ ُرُقوٌد َوُنَقِلّ
18( »و آن ها را بیدار پنداری و حال آنکه در خوابند و ما )برای رفع خستگی( آنان را به 
پهلوی راســت و چپ می گردانیدیم«. بنابراین، ژاگ و گیبون نتوانسته اند به حکمت و 
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مصلحتی که در درون این معجزه نهفته اســت، پی ببرند، چرا که میان مرگ و خواب 
تفاوت بسیاری است و زنده ماندن آن ها در غار درحالی که خفته بودند، روح این معجزه 
اســت که خداوند آن را با زنده کردن مردگان متفاوت قرار داده است و خداوند عزوجل 
با توصیفات غار و خوابشان می خواهد اختالف میان معجزه برانگیختن مردگان که مثاًل 
بــرای عزیر روی داد و معجزه برانگیختن خفتگان که برای اصحاب کهف اتّفاق افتاد، 

مشخص گردد.
ازایــن رو در این داســتان، موضوع فرار تعدادی از جوانان کــه برای حفظ دین خود به 
یکی از غارها پناه برده اند، حقیقت دارد. امّا بقیۀ آن چه در این داســتان آمده؛ مانند نام 
پادشــاهی که این حادثه در زمان او روی داد یا نام پادشــاهی که در زمان او از خواب 
برخاســتند، همچنین نــام و تعداد این جوانان، محّل غار، چگونگی بســتن دهانه غار، 
این که ثیودوســیوس پادشــاهی صالح بوده و ... همه دروغ هایی است که این مرد بر 
آن چه در کودکی پیرامون این جوانان شــنیده، افزوده است و زمانی که اسقف شده؛ آن 
را به عنوان یکی از مواعظ خود قرار داده است. ژاک معتقد به تثلیث بود و با ادّعای آن که 
این جوانان معتقد به مسیحیت بر اساس تثلیث بوده اند و چنین معجزه بزرگی برایشان 
روی داده؛ عقیده تثلیث خود را اســتحکام و قوت بخشید؛ چراکه طبق داستانی که نقل 
می کند این جوانان به خاطر حکمرانی بت پرست به غار پناه بردند و بعد از مدت طوالنی 

از خواب برخاستند تا پیروزی عقیده تثلیث را ببینند.

اصحاب کهف از نظر کارل گوستاو یونگ
کارل گوســتاو یونگ1 فیلسوف و روان پزشکی از کشور سوئیس بود که با فعالیتش در 
روان شناســی و ارائه نظریاتی تحت عنوان روان شــناختی تحلیلی2 شناخته شده است. 
همچنین یونگ از جمله شرق شناسانی است که با تفسیر قرآن آشنایی داشت و بخشی 
از قرآن از جمله ســوره کهف را تفسیر کرده است )آذربایجانی و موسوی اصل، ۱۳۸۷: 

.)۵۹-۶۳
کارل گوســتاو یونــگ از طریق داســتان اصحاب کهف توانمندی خود را در تفســیر 
روان شــناختی مورد آزمون قرار داده است )شمیســا و پاینده، 1385: 201(. بنابراین، 
در توضیح و تفســیر سوره کهف3 معتقد است که در این سوره چند داستان شگفت آور 

1. Carl Gustav Jung
2. Analytical Psychology

 A Typical Set of Symbols Illustrating The Process) 3. . نشــان دادن روند تحول با دســته ای از نمادها
of Transformation) نام مقاله ای اســت از کارل یونگ در مورد ســوره کهف وداستان های مربوط به حضرت 

خضر و موسی و ذوالقرنین. این مقاله که بر اساس روایات قرانی و منابع دیگر اما از زاویه دیدی جدید به واکاوی 
شخصیتهای پنهان و کمتر شناخته شده عرفان می پردازد. )خدایی، 1389(
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پشت سرهم آمده اســت، به عنوان نمونه در ابتدای این سوره داستان اصحاب کهف را 
ذکر کرده که به غاری پناه می برند و سپس داستان حضرت موسی و خضر و به همین 
منوال چند داستان دیگر را ذکر می کند که ظاهر این داستان ها به گونه ای است که گویا 
هیچ کدام ارتباطی با یکدیگر ندارند؛ اما در همۀ این داســتان ها مسئلۀ دوباره زادگی و 

(Jung, 1953-1991: 3643-3655) .به عبارت دیگر تولد دوباره مطرح شده است
دوباره زادگی به این معناست که انسان براثر تغییر و تحول روحی و تجربه های معنوی 
که برایش در زندگی پیش می آید، از خود می میرد و دوباره از خود زاییده می شــود و به 
جایگاه معنوی دســت می یابد. دوباره زادگی در ادبیــات عرفانی ایران، گاهی یک دفعه 
اتفــاق می افتد و به خاطر یک اتفاق ناچیز ایجاد می شــود و فرد دچــار تغییر و تحول 

می گردد و گاهی اوقات نیز فرد به صورت تدریجی به مقامات معنوی دست می یابد.
این خاورشناس با مقایسه کردن داستان اصحاب کهف و داستان خضر نبی )علیه السالم(، 
موضوع تجدید حیات و عمر دوباره را مطرح می کند و می گوید: اصحاب کهف جوانانی 
بودند که به خاطر ایمانشان و درامان ماندن از دست پادشاه ستمگر به غاری در کوه پناه 
می برند و این غار نماد و عالمت ناخودآگاهی جمعی است که افراد در هنگام مشکالت 
و ســختی ها به خصوص زمانی که راه حل های منطقی دیگران جواب گوی مشکالتشان 
نیســت به آن پناه می برند تا از الهام ها و اشــراق های آن جا بهــره برند. پس اصحاب 
کهــف در کوره ناخودآگاهــی خود فرو می روند و این روند در حدود ۳۰۹ ســال طول 
می کشــد و چون در این مدت این افراد با ناخودآگاه خویشتن یکی شدند دیگر زمان و 
مکان برایشــان مطرح نبود. بنابراین، هنگام بیدارشدن و تولد دوباره نمی دانند که چه 
مدت خوابیده اند؛ اما اصحاب کهف پس از بیداری و تولدی دوباره شــعور و آگاهی شان 
به مراتب افزایش می یابد، چون در سیر این دوباره زادگی با اسرار ابدی که در ناخودآگاه 
جمعی شــان وجود داشــته، مواجه شده اند که بســیار فراتر از زمان و مکان بوده است. 

(Jung, 1953-1991: 3643-3655)

بنابراین، می توان گفت طبق توضیح یونگ این داســتان پیام آور این اســت که هرکسی 
وارد غار درون خودش یا وارد تاریکی پشــت خودآگاهی اش شــود، وارد فرایند ناخودآگاه 
تغییروتحول می گردد و بانفوذ کــردن درون ناخودآگاه خود، موفق به ارتباط با محتویات 
ضمیر ناخودآگاهش می شــود و این ارتباط، منجر به یک تغییر عمده در شــخصیت فرد 
می شــود و این تغییر و تحول گاهی مثبت و گاهی منفی اســت و از این تغییر به چرخه 
طبیعی زندگی یا منبع جاودانگی تعبیر می شود. از سوی دیگر به  محض تمام شدن داستان 
اصحاب کهف، آیاتی دربارۀ مســائل اخالقی می آید که به نظر بی ارتباط با این داســتان 
هســتند؛ اما این بی ارتباطی، ظاهری و فریب دهنده اســت و به این نکته اشاره دارد که 
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انســان های مؤمن باید از ماده عبور نمایند و معنا و واقعیت های روحانی در عالم را پشت 
ماده مالحظه کنند و به عبارت دیگر، انسان های مؤمن باید از حیطه آگاهی محدود مادی به 
عالم ناخودآگاه قدسی عبور کنند. بنابراین، این دستورات اخالقی همان مسائلی هستند که 
انسان هایی که قادر به تولد دوباره نیستند به آن نیازمندند و باید قانع به دستورات اخالقی 
و وفادار به قانون باشند، چراکه برخی اوقات، رفتاری که به وسیلۀ قانون وضع می شود، یک 

جایگزین برای تحول معنوی می گردد )غباری بناب، 1387: 14-6(.
یونگ معتقد اســت که از ابتدا باید توجه داشته باشــید که این داستان یک اسطوره و 
افســانه رازآلود اســت و مصداقی برای تحقق الگوی تولدی دوباره می باشد؛ چراکه با 
نشــان دادن فرایندهای موازی ناخودآگاه شخص و ترکیب شدن دوباره آن ها با خودآگاه 
موجب دوباره خالص شدن به حالت آغازین می شود که به منزله ی تولدی دوباره است. 

)3655-3643 :1991-1953 ,Jung(
بنابراین، درنهایت یونگ این داســتان را اســطوره و افسانه دانسته که خداوند متعال با 

مطرح کردن آن، خواسته است که مسئله دوباره زادگی را تبیین نماید.

اصحاب کهف از نظر تئودور نولدکه
تئودور نُلدِکه یا تئودور نولدِکه1 یکی از برجسته ترین خاورشناسان آلمانی است که قرآن 

کریم را به زبان آلمانی ترجمه کرده است.
نولدکه معتقد اســت که اصالحگران اجتماعی قادر نیستند از تمامی اعتقاداتی که در آن 
تربیت یافته اند، خالص شــوند و برخی اعتقادات نزدشان باقی می ماند و مؤسس اسالم 
)حضرت رســول اهلل ص( نیز از این قاعده مســتثنا نیست و برخی اسطوره های قدیمی و 
نظرات دینی زمان جاهلیت نزدش باقی مانده و به آن ها معتقد بوده است و لذا پس از اشاره 
به داســتان ذوالقرنین و اصحاب کهف، این داســتان ها را اساطیری می داند که ریشه در 
ادبیات جهان دارد که در آن عصر معروف بوده است )نولدکه، 2004: 128 ـ 127 و 18(.

 بنابراین، نولدکه نیز از جمله مستشــرقانی اســت که معتقد اســت داستان های قرآن 
اسطوره های قدیمی هستند که در زمان جاهلیت معروف بوده اند.

نقد نظریات نولدکه و کارل گوستاو یونگ
نولدکه و کارل گوستاو یونگ هیچ دلیلی بر اسطوره بودن داستان های قرآن کریم ارائه 
نداده اند و ادعای بی دلیلی کرده اند و از ســوی دیگر دالیل و شواهد بسیاری وجود دارد 

که اثبات می کند داستان های قرآن، حوادثی کاماًل واقعی هستند.
از جمله دالیلی که دیدگاه اسطوره بودن قصص قرآن را رد می کند و داستان های قرآن 

1. Theodor Nöldeke
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کریم را برگرفته از واقعیت می داند، عبارت اند از: 
 1. اســاطیر در لغت به ســخنان بیهوده و باطلی گفته می شــود که دور از حقیقت و 
کاماًل ساختگی و غیرواقعی اند. )ابن منظور، 1374: 257/6؛ جوهری، 1404: 559/1( 
پس این گفته خاور پژوهان مبنی بر اســطوره بودن داستان های قرآن از جمله داستان 
اصحاب کهف به این معناســت که این داســتان هیچ پایه و اساســی در واقع ندارند، 

درحالی که پیشرفت علم و دستاوردهای بشری خالف آن را ثابت کرده است.
2. خداونــد متعال در قرآن کریم، هدف از بعثت پیامبر و نزول قرآن را هدایت و دعوت 
ِقنَی()بقره/ 2(  ُمَتّ مردم به سوی حق دانسته اســت: )َذِلك اْلکَتاُب َل َریــَب ِفیِه ُهــًدی ِلْ
ِْرُموَن()یونس/ 82(؛ »و خدا به )آیات و(  ْلَحــَقّ ِبکِلَماِتــِه َوَلــْو ِكَه اْلُ ُ ا ــُقّ الَلّ یــا آیه )َویحِ
کلمات خود حق را تا ابد پایدار گرداند هرچند بدکاران عالم راضی نباشند.« اما هدایت و 
دعوت به حق از طریق قصه های دروغ و خالف واقع امکان ندارد؛ چراکه برای رسیدن 
به اهداف بلند، نمی توان از ابزارهای باطل و خیالی بهره برد. بنابراین، اســطوره بودن 
ناسازگار باهدف و فلسفه نزول قرآن مجید و بعثت حضرت رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( 
اســت. عالمه طباطبایی )ره( نیز معتقد اســت که قرآن مجموعه داستان های تخیلی 
نیســت، بلکه کتابی اســت که باطل به  هیچ  عنوان در آن راه ندارد، چراکه قرآن کریم 
کالم خداوند عزوجل اســت و جز حق نمی گوید و ماورای حق چیزی جز باطل نیست. 
برای رسیدن به حق، از باطل نمی توان کمک گرفت و لذا قرآن کریم فاقد داستان های 

اسطوره ای است )طباطبایی، 1417: 166/7(
3. خداوند متعال در قرآن کریم تمام آیاتش را به اوصافی عام مانند صدق و حق توصیف 
ِمیُع اْلَعِلمُی( )انعام/  َل ِلکِلَماِتِه َوُهَو الَسّ ك ِصْدقًا َوَعْدًل َلُمَبِدّ ْت كِلَمُت َرِبّ کرده است: )َوَتَّ
115(؛ »و کالم پروردگار تو )قرآن( با صدق وعده، به حدّ تمام رسید؛ هیچ کس نمی تواند 
کلمات او را دگرگون ســازد؛ و او شنونده دانا است.« در آیات قبل، اشاره به نزول قرآن 
از سوی خداوند متعال شده است، از این رو، منظور از »كِلمُة« در این آیه شریفه به قرینه 
ماقبلش، قرآن کریم می باشد و بر این مطلب داللت دارد که به هیچ وجه در قرآن مجید 
جای تردید و شــک وجود ندارد؛ چراکه از هر نظر کامل و بی عیب اســت و همه اخبار 
آن صدق و همه احکام و قوانین آن عدل است. )مکارم شیرازی، 1374: 411/5( و در 

ِذی ُأنِزَل  آیاتی دیگر قرآن مجید را حق معرفی کرده اســت: )ِتْلك آیاُت اْلکَتاِب َواَلّ
ــاِس َل یْؤِمُنــوَن(؛ )رعد/1( »آن ]ها[ آیات کتاب  ْلَحــُقّ َولکَنّ َأكَثَ الَنّ ك ا ِبّ ِإَلیــك ِمــن َرّ
)الهی( است؛ و آن چه از ســوی پروردگارت به تو فرو فرستاده شده، حق است و لیکن 

بیش تر مردم ایمان نمی آورند«.
برخی آیات دیگر در قرآن کریم خداوند عزوجل را راســت گو دانسته است: )ُقْل َصَدَق 
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َة ِإْبَراِهمَی َحِنیفًا َوَما اكَن ِمَن اْلُْشِركنَی(؛ )آل عمران/ 95( »بگو: خدا راست گفته  ِبُعوا ِمَلّ الّلُ َفاَتّ
)و این ها در آیین پاک ابراهیم نبوده( اســت، بنابراین از آیین ابراهیم پیروی کنید که به 
حق گرایش داشت و از مشرکان نبود« و در برخی آیات با استفهامی که متضمن معنای 

انکار اســت، وجود موجودی صادق تر از خدا را به شدت رد می کند: )َوَمْن َأْصَدُق ِمَن الّلِ 
ِقیًا(؛ )آل عمران/ 122( »و کیست که در گفتارهایش، از خدا صادق تر باشد«.

واژه صدق و حق در مورد آیات شریفه قرآن کریم و خداوند متعال داللت دارد بر اینکه 
قرآن کریم و داستان هایش واقع نما هستند نه اسطوره و افسانه؛ چراکه صدق و حق به 
معنای تطابق داشتن سخن با مُخبَرعنه و به عبارت دیگر مطابقت و موافقت است. )راغب 
اصفهانی، 1412: 246 و 478( صدق و کذب در جایی معنا دارد که سخن از واقع نمایی 

باشد و در قضایای اسطوره ای و احساسی، صدق و کذب جایی ندارد.
4. خداونــد متعال نه تنها تمــام آیات خود را به حق توصیف کرده، بلکه در بســیاری 
از آیات، داســتان های قرآنی را حق دانسته اســت و حتی در سوره کهف پس از بیان 
(؛  اجمالی داستان اصحاب کهف این چنین فرموده اســت: )َنْحُن َنُقُصّ َعَلیك َنَبــَأُه ِباْلَحِقّ
)کهــف/13( »ما خبر بزرگ آنان را به حق برای تو حکایت می کنیم.« حق نیز گفتاری 
است که از هرگونه خرافه، سخن نادرست و مطلب بی پایه  و اساس دور باشد و مطابق 
با واقع باشــد. بنابراین، در این کتاب الهی چیزی خالف واقع وجود ندارد و تمام معارف 

و داستان هایش مطابق واقعیت است )نقیب زاده، 1390: 65 ـ 92(.
 5. در آیاتی از قرآن کریم اهداف داســتان های قرآن را، عبرت آموزی برای خردمندان 

ِدیَق  ی َو َلـِكن َتْ ْوىِل اَلْلَباِب َما اَكَن َحِدیثًا ُیْفرَتَ ُ ٌة لِّ معرفی می کند: )َلَقْد اَكَن ِف َقَصِصِهْم ِعْرَ
َقْوم ُیْؤِمُنوَن(؛ )یوســف/ 111( »به  ًة لِّ ء َو ُهــًدی َوَرْحَ ــِذی َبــنْیَ َیَدْیــِه َو َتْفِصیــَل ُكلَّ َشْ الَّ
راســتی که در سرگذشت آنان برای خردمندان عبرتی است؛ سخنی نیست که به دروغ 
ساخته شده باشد، بلکه تصدیق آن چیزی است که پیش از آن بوده و روشنگر هر چیز 
اســت و برای مردمی که ایمان می آورند رهنمود و رحمت است«. مایۀ عبرت دانستن 
قصــص قرآن کریم بیانگر واقع نما بودن قرآن در بیــان اخباری حقیقی و تحقق یافته 
در گذشــته اســت، زیرا عبرت آموزی از امور واقعی معنا دارد و به عبارت دیگر انسان با 
خواندن حوادث و داستان هایی که از واقعیت سرچشمه بگیرند، تحت تأثیر قرار می گیرد 
و ثمره های تلخ و شــیرین آن را که عینیت خارجی داشته باشند، به جان می پذیرد و از 

آن ها عبرت می گیرد )سبحانی، 1383: 11/11 و 12(.
6. خداوند متعال برای نفی پندار اســطوره دانســتن قرآن کریم، به شــدت با کافران و 

ِذیَن  افرادی که محتوای قرآن را اســطوره دانسته اند، برخورد کرده اســت: )... َوَقــاَل اَلّ
اُه َوَأَعاَنُه َعَلیِه َقْوٌم آَخُروَن َفَقْد َجاُؤوا ُظْلمًا َوُزورًا َوَقاُلوا َأَســاِطُر  كَفــُروا ِإْن هَذا ِإَلّ ِإْفك اْفــرَتَ
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ــماَواِت  ــَرّ ِف الَسّ ــِذی یْعمَلُ الِسّ َلی َعَلیــِه ُبکــَرًة َوَأِصیًا ُقــْل َأنَزَلُه اَلّ ِلــنَی اكَتَتَبَهــا َفِهــی ُتْ َوّ اْلَ
ِحامًی(؛ )فرقان/ 4 تا 6( »... و کســانی که کفر ورزیدند گفتند:  ُه اكَن َغُفورًا َرّ ْرِض ِإَنّ َواْلَ
»این ]کتاب[ نیســت جز دروغی بزرگ که آن را بافته اســت و گروهی دیگر او را بر 
این )کار( یاری داده اند.« و به یقین، )با این ســخن( ســتم و باطلی را آوردند و گفتند: 
»)این ها( افســانه های پیشینیان است، درحالی که آن ها را نوشته است و آن )افسانه ها(، 
صبحگاهان و عصرگاهان ]و شــب هنگام[ بر او دیکته می شــود بگو: کسی آن )قرآن( 
را فرو فرســتاده که راز ]ها[ را در آسمان ها و زمین می داند؛ ]چرا[ که او بسیار آمرزنده 
]و[ مهرورز اســت«. خداوند در این چند آیه با صراحت ادعای اسطوره دانستن قرآن را 
رد می کند و اسطوره دانســتن قرآن را سخنی دروغ و از روی ظلم می داند )نقیب زاده، 

.)75-66 :1385
همچنین در سوره انعام نیز خداوند عزوجل مشرکان را مبتال به نفهمی و ناشنوایی نسبت 
به حقایق معرفی می کند که از روی دشمنی و لجاجت به بهانه افسانه بودن قرآن مجید، 
محتوای این کتاب الهی را نمی پذیرند و همین کارشــان موجب هالکتشــان می گردد: 

اِلُوَن ... َوِمْنُ َمن یْســَتِمُع ِإَلیك  ُه َلیْفِلُح الَظّ َب ِبآیاِتِه ِإَنّ ی َعَ الّلِ كِذبًا َأْو كَذّ ِن اْفرَتَ »َوَمْن َأْظمَلُ ِمَّ
ا َحَتّ ِإَذا  ْ َوْقرًا َوِإن یــَرْوا كَلّ آیٍة َل یْؤِمُنوا هِبَ

ــًة َأن یْفَقُهوُه َوِف آَذاِنِ ْ َأكَنّ
َوَجَعْلَنا َعَ ُقُلومهِبِ

ِلنَی َوُهْ یْنَهْوَن َعْنُه َویْنَأْوَن َعْنُه  َوّ ِذیَن كَفُروا ِإْن هَذا ِإَلّ َأَســاِطُر اْلَ اِدُلوَنك یُقوُل اَلّ َجاُءوک یجَ
َوِإن ْیِلکوَن ِإَلّ َأْنُفَسُهْم َوَما یْشُعُروَن« )انعام/ 21-26(؛ »چه کسی ستمکارتر، از آن کس 
که بر خدا دروغ بسته یا آیات او را تکذیب کرده است؟ مسلمًا ستمکاران رستگار نخواهند 
شــد... بعضی از آن ها به )ســخنان( تو گوش فرا می دهند، ولی ما بر دل هایشان پرده ها 
افکنده ایم تا آن را نفهمند و در گوش های آن ها سنگینی قراردادیم و آن ها )به قدری لجوج 
هستند که( اگر تمام نشانه های حق را ببینند، ایمان نمی آورند؛ تا آنجا که وقتی به سراغ 
تو می آیند که با تو پرخاشگری کنند. کافران می گویند: این ها فقط افسانه های پیشینیان 
اســت. آن ها دیگــران را از آن بازمی دارند و خود )نیــز( از آن دوری می کنند و حال آنکه 

نمی دانند تنها خود را به هالکت می رسانند«. )همان(
بنابراین، خداوند متعال نســبت به اتهام اسطوره دانســتن محتوای قرآن با صراحت و 

به روشنی موضع گیری کرده و این اتهام را از کالمش نفی می کند. )همان(
7. مهم تریــن ویژگــی کــه در دعوت همــه انبیا الهــی ازجمله حضرت رســول اهلل 
)صلی اهلل علیه وآله( وجود داشت، این بود که از روش ها و راه های نادرست و نامطلوب در 
رســاندن پیام الهی به مردم استفاده نمی کردند. ازاین رو برای تبلیغ و رساندن پیام الهی 
به مردم، نیازی به ساختن داستان های غیرواقعی نداشتند تا بپذیریم داستان های قرآن 

کریم اسطوره و افسانه هستند. )همان(
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اصحاب کهف ازنظر کارل بروکلمان )بروکلمن(
 کارل بروکلمان، 1 شرق شناســی آلمانی اســت که معتقد اســت پیامبر گرامی اسالم 
)صلی اهلل علیه وآله( به خاطر عالقه شــدید به مسائل مذهبی، از جهل و بت پرستی متنفر 
بود و در مســافرت های خود با یهودیان و مســیحیان آشــنا شده و شــاید در مکه با 
مسیحیانی که از تورات و انجیل اطالعات زیادی نداشتند، ارتباط داشته است و از طریق 
این مراوده و سفرها آشنایی با کتاب های مقدس پیداکرده که مشتمل بر خطاهایی نیز 
بوده است. از طرفی حضرت رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( آموزگاران مسیحی نیز داشته 
که داســتان اصحاب کهف و ذوالقرنین را از آن ها گرفته اســت. البته ایشان می نویسد 
پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( بسیاری از حکایات و مثل هایش را از مندرجات تلمود اقتباس 
کرده است و حکایت اصحاب کهف و ذوالقرنین ازجمله آن مطالب است که عمومًا منبع 

ادبیات قرون وسطی بوده اند )بروکلمان، 1346: 22 و 26(.

نقد نظریه کارل بروکلمان
کارل بروکلمان، معتقد است که پیامبر مدتی را نزد آموزگاران مسیحی درس خوانده است 
و داستان اصحاب کهف و مطالب دیگری را از این طریق یاد گرفته است، درحالی که هیچ 
گزارش تاریخی وجود ندارد که نشان دهد حضرت رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( مدتی نزد 
علمای یهود و مسیحی درس خوانده باشد، از سوی دیگر اگر پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( مدتی 
نزد یهود یا مسیحیت درس می خواند چرا هیچ کدام از آموزگاران یهودی و مسیحی او، در 
زمان پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( این ادعا را نکردند که حضرت رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( 
از شاگردان آن ها بوده اســت؟! چرا دشمنان آن حضرت حتی عمویش ابولهب نتوانست 
آموزگاران حضرت محمد )صلی اهلل علیه وآله( را به افرادی که مسلمان شده بودند، معرفی 
کند و موجب شــود که نومسلمانان از اطراف ایشــان پراکنده شوند؟ بی تردید اطالعات 
ابولهب از آقای کارل بروکلمان درباره ی پیشینۀ پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( کمتر نبوده 
است. بنابراین، این مطالب همه بیانگر این است که حضرت رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( 

آموزگار مسیحی یا یهودی نداشته است )ناطقی، 1374: 154/2(.
از ســوی دیگر بروکلمان معتقد اســت که پیامبر داســتان اصحاب کهف و بسیاری از 
مطالب دیگری که در قرآن کریم وجود دارد را از مندرجات تلمود اقتباس کرده اســت، 
درحالی که این نظریه زمانی صحیح اســت که پیامبر قدرت خواندن و نوشــتن داشته 
باشــد، اما دالیل و شــواهد قرآنی و تاریخی فراوانی وجود دارد که حضرت رسول اهلل 
)صلی اهلل علیه وآله( فردی امّی بوده و هیچ گونه آشنایی با خواندن و نوشتن نداشته است 

1. Carl Brockelmann
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و حتی قومی که پیامبر در میان آن ها زندگی می کرد، قومی بی ســواد و جاهل بوده اند 
)مطهری، 1376: 205/3(. و پیامبر گرامی اســالم )صلی اهلل علیه وآله( نیز در میان این 
قوم مانند یک فرد عادی رشــد کرد و هیچ کس ندیده بود که آن حضرت درس خوانده 
باشــد و یا چیزی نوشته باشــد )طباطبائی، 1417: 63/1؛ ابن نبی، 1958: 255(. امّی 
بودن پیامبر به قدری روشــن است که بســیاری از شرق شناسان مانند کاسترو معتقدند 
که حضرت رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( توانایی خواندن و نوشتن نداشته است، زیرا در 
شرق محال است کســی علمی را بدون این که مردم از آن آگاهی یابند، فراگیرد، زیرا 

زندگی شرقی ها کاماًل آشکار و روشن است )الظالمی، 1965: 57(.
بنابراین، نظریه اقتباس از تلمود و کتاب های مقدس نیز باطل است، زیرا ممکن نیست 
شخص درس ناخوانده و ناآشنا با خواندن و نوشتن بتواند این همه مطالب تاریخی را از 

کتاب های یهودیت و مسیحیت اقتباس کرده باشد. 

نتیجه 
نتیجه آنکه، تحلیل ارائه شده توسط خاورشناسان در داستان اصحاب کهف با اشکاالت 

متعددی مواجه است از جمله: 
1. در نقل ژاک ساروک و ادوارد گیبون، آنچه بر اساس حقیقت و واقعیت است، موضوع 
فرار تعدادی از جوانان اســت که برای حفظ دین خود به غاری پناه می برند. امّا عناصر 
متعدد دیگری که برای این داستان بیان شده اند، قصه پردازی های غیر واقعی است که 

به خاطر رسیدن به مطامع شخصی، به این داستان افزوده شده است. 
2. یونگ و نولدکه بدون ارائه هیچ دلیلی این داستان را اسطوره، افسانه و دور از حقیقت 
و کاماًل ســاختگی دانسته اند درحالی که دالیل و شــواهد عقلی و علمی بسیاری مبنی 
بر اینکه داســتان اصحاب کهف کاماًل واقعی است، وجود دارد؛ چنان که قرآن کریم با 
صراحت ادعای اســطوره دانســتن قرآن را مردود دانسته و به دالیل متعدد اثبات شده 
اســت که قرآن در بیان اخباری حقیقی و تحقق یافته پیشینیان، مطابق با واقع گزارش 
می دهد. همچنین مســیحیان در عصر رســالت پیامبر وقوع این داستان را تأیید 
کرده و آن را مطابق واقع دانســته اند، هرچند به انگیزه های غیر الهی این داســتان را 

تحریف ساخته اند.
3. به نظر بروکلمان داســتان اصحاب کهف برگرفته از تلمود بوده و توسط آموزگاران 
مسیحی به پیامبر تعلیم داده شده است؛ اما این نظریه نیز با گزارش های تاریخی و امی 

بودن حضرت رسول اهلل)صلی اهلل علیه وآله( در تناقض است.
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