قص ه اصحاب کهف به روايت سغدي
ّ

١

زهره زرشناس )دانشيار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي(
حـقانيت بـعث و
قص ه جذاب معروفي است که به دليل اثبات
داستان اصحاب کهفّ ٢
ّ
توج ه جوامع مسيحي
رستاخيز مردگان ٬در طول تاريخ و بهخصوص در قرون ميانه ٬مورد ّ
ِ

١ـ(ــمتن سغدي اين داستان را نيکالس سيمز ويـليامز در مـجموعه دستنـويسهاي سـغدي مسـيحي  C 2بـا
عـــنوان »خــفتگان ِافِ ُس س« )مــتن  (١٠بــه چــاپ رســانيده است )  N. Sims-Williams 1985, pp. 154-156ـ(.
وي مــتن ســغدي را بــا چــند دستنــويس سـرياني نسـتوري مـقايسه کـرده و از آن مـيان ٬دستنـويس F
) Vـ  R-21ـ 11ـ 1705 A. D., ffـ /ـ (F=Berlin, Ms. or. quart. 1051را به عنوان نسخه اسـاس بـرگزيده و هـمه
نسخههاي ديگر نظير  (N. Sims-Williams 1985, p. 154 Ä) B C D E G H I J L P Sرا با آن سنجيده و
موارد اختالف را در پانوشت ذـکر کرده است .ذيًال ٬متن سرياني داستان ٬که سيمز ويليامز آن را بررسي کرده است
) (Ibid, pp. 156-157ميآيد:

Ä
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و مسلمان بوده است .
اين داستان ٬که در جهان غرب مسيحي با عنوان »خفتگان ِافِ ُس س« ٣يا »هفت خـفته

ِافِ ُس س« شهرت دارد ٬حماسهاي ديني ٤و ميراث و مضمون مشـترک دو ديـن تـوحيدي
Ã

٢ـ( ـکهف به معناي »غار يا مغاره بزرگ ٬غاري فراخ به کوه« است ) لغتنامه دهخدا( .واژه ديگر براي غار در زبان
فارسي
شکاف کوه است ٬از شکافتن ٬کافتن و کاويدن که در زبان التيني به صورت  cave) cavusدر زبان انگليسي و
ِ
فرانسه با دو تلفظ متفاوت( و در زبان عربي به صورت »ـکهف« مانده است) .مقدم  ٬١٣٣٨ص(٧٥
٣ـ( ـ ِافِ ُس س ) (Ephesusـ ٬شهر قـديم يـوناني در بـخش غـربي آسـياي صـغير نـزديک سـاحل دريـاي اژه در ٥٤
ـکيلومتري جنوب و جنوب شمالي ازمير و نزديک دهکده کنوني اياسلوغ ٬شهري پرـ رونق و يکي از دوازده شهر
يونيا بود .اين شهر از مراـکز اوليه مسيحيت بود؛ در دوره بيزانس رو به انحطاط گذاشت و در  ٧٩٤ه به تصرف
عثمانيها درـآمد و بهـکلي ويران شد .وير انههاي آن و معبدش هنوز باقي است .مح ّق قاني جاي غـار اصـحاب
ـکهف را در اين شهر دانستهاند Ä .دايرةالمعارف فارسي؛ گ .لسترنج  ٬١٣٧٣ص.١٦٤
٤ـ(ــاين داستان تا جزاير کومور )  comoresـ ٬نزديک ماداـگاسکار( و اندونزي نيز رفته و از حبشه تا اسکانديناوي
زبانزد بوده است .بنا بر متن داستان ٬اهل کهف در عصر امپراتور َد قيانوس )سلطنت ٢٤٩ :تا ٢٥١ـم( ٬که مسيحيان
نوگرويده آزار و شکنجه ميبينند ٬به غاري در نزديکي افسس پناه ميبرند .از آنجا که گز ارشهايي از شکنجه و
مسيحيان شهر افسس به فرمان امپراتور دقيانوس در اواخر سال  ٢٤٩و اوايل سال  ٢٥٠ـم در دست است ٬به
آزار
ِ
نظر مي رسد که اصل داستان واقعيت تاريخي داشته باشد و از طريق روايت سرياني ژ اـک ساروقي Jacques de
٥٢١-٤٥٢) Sarougـم( از جهان مسيحيت به عالم اسالم رسيده است) .جالل ستّاري  ٬١٣٧٦ص(١٢
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متضمن گواهي بر قدرت خداوند و ٬به جهتيّ ٬
حقانيت
دال بر
مسيحيت و اسالم است و
ّ
ّ
رستاخيز است.

قـص ه بـه زبـانهاي گـوناـگـون و
در دست
بودن بيش از دويست دستنويس از اين ّ
ِ

روايات متعدّ د از آن در ادبيات شرق و غرب ٬بهويژه سرياني و يوناني ٬حکايت از رابطه
نزديک معنوي و فکري ديرينه ميان غرب و شرق دارد .اين دستنويسها شامل دو گروه
است :گروه شرقي و گروه بيزانسي و غربي ) ''  ( Hastings 1971, s.v. ``Seven Sleepersـ.
 .١گروه شرقي ٬درـبر گيرنده متنهاي مسيحي و اسالمي

الف( متنهاي مسيحي گروه شرقي بهزبانهاي سرياني ٬قبطي ٬عربي ٬حبشي و ارمني
نــوشته شــدهانــد و گــويدي ٥مــتن سـرياني را کـهنترين مـتن ٦از آن مـيان مـيدانـد
) ( Hastings 1971, p. 428ـ .وي متنهاي سرياني را به دو گروه ) (١اعمال شهدا و گزارشهاي
منثور؛ ) (٢گزارشهايي با شرح و بسط شاعرانه تقسيم ميکند .در گروه  ٬٢براي نمونه٬
صورت متفاوت به دست ما رسيده
به موعظه جيمز سروقي ٧ميتوان اشاره کرد که به دو
ِ
5) Guidi

پــــارت  R. Paretقـــديميترين مــتن را مــتن يــوناني مــيدانــد يــعني هــمان مــتنهايي کــه لَــنْد
٦ـ(ــر.
ِ
(P.
Bedjan
1890,
)pp.25-301
جان
ب
ـ٬
(I.
Guidi
1945,
)pp.61-198
گويدي
ـ٬
(
Land
1870,
)pp.87-99
الگاير
و
ِ
ِ
) (A. Allgeier 1914, pp.279-297; 1922, pp.311-331ـ ٬تــصحيح کــردهانــد .تـئودور نـلدکه ) ( Nöldeke 1886, pp.453-459
شواهدي آورده دال بر آنکه نسخه يوناني ٬در واقع ٬ترجمه متني با اصل سرياني بوده است .در مخالفت با اين
قص ه يوناني باشد ٬بايد توجه داشت که متنهاي اوليه ٬خواه کوتاه خواه بلند ٬سريانياند و از نظر
نظر که اصل ّ
زماني به پايان قرن پنجم تعلّ ق دارند (EI, 1967, p.691) .الگاير نسخه سرياني اين داستان را به تفصيل بررسي
ـکرده و به چاپ رسانيده است ) (A. Allgeier 1915, pp.10-59, 261-270; 1917, pp.1-43, 1918, pp.33-87ـ.
اصل متن سرياني و ترجمه قطعهاي که مشابه قطعه سغدي مـورد نـظر مـاست در جـلد ششـم ايـن مـجموعه
)ص (٣٩-٣٤و گونههاي داستان در جلدهاي هفتم و هشتم )ص (٨١-٧٦آمده است .الگاير بر آن است که نسخه
يوناني از اصل سرياني آمده ٬از اينرو ٬کار او مورد انتقاد شديد پيترز ) (P. Peeters 1923, pp. 369-385قرار
ـگرفته است که نسخه يوناني را اصل و نسخه سرياني را مأخوذ از آن ميداند(N. Sims-Williams 1985, p.154) .
مايکل هوبر مينويسد که داستان در اصل به زبان التيني بوده است ٬هرچند اين امکان را رد نميکند که نسخه
التيني در اصل ترجمهاي از زبان يوناني باشد( Huber 1910, p. 568) .
٧ـ(ــاين نام به صورتهاي زير ضبط شده است :جيمز سروقي  James of Seru¦ ghـ؛ ژ اـک ساروقي Jacques de
 Sarougـ؛ ژ اـک ساروک و جيمز سيروگ .وي ٬که احتماًال در فاصله سالهاي  ٤٥٢تا  ٥٢٠يـا ٥٢١ـم مـيزيسته٬
ني روحالقدس
خليفه کليساي سوريه بوده و شعر ميسروده و مسيحيان يعقوبي وي را قديس ميپنداشتند .وي را ِ
و چنگ کليساي ارتدوکس نيز ميخواندند Jourdan 1983, p. 58) .ـ ٬به نقل از جالل ستاري  ٬١٣٧٦ص.(٧
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متن اين گروه متعلق به
متن متمايز شناخته شده است .قديمترين ِ
است .در گروه  ١چهار ِ
نيمه دوم قرن ششم ميالدي است و در موزه بريتانيا محفوظ است .از آنجا کـه جـيمز
سروقي در سال  ٥٢٠يا ٥٢١ـم درگذشته است ٬در اصالت مـوعظه تـرديدي نـيست و
طبيعي است فرض کنيم که متن منثور »اعمال شهدا« مقدم بـر مـتن مـنظوم آن بـوده و
احتماًال در پايان قرن پنجم يا حداـکثر در آغاز قرن ششم ميالدي به رشته تحرير درـآمده
است .فقط يک متن به زبان قبطي و دو دستنويس در ادبيات عربي مسيحي و دو متن به
زبان ارمني موجود است.
طرح کلي داستان در متنهاي مسيحي بدين شرح است:
در زمان فرمانروايي َد قيانوس٢٥١-٢٤٩) ٨ـم( ٬امپراتور روم ٬بـه هـنگام تـعقيب و
شکنجه مسيحيان )٢٥٠م( ٬هفت )و در بعضي نسخ هشت( ٩جوان مسيحي از زادگاهشان
ِافِ ُس س ميگريزند و در غاري ٬در نزديکي شهر ٬پنهان ميشوند و راه ورودي غار مسدود
ميگردد .آنان ٬در غار ٬به خوابي معجزهآسا ميروند که چند قرن به طول ميانجامد .در

دوران حکومت تئودوسيوس

١٠

)٤٥٠-٤٠١ـم( ٬امپراتـور روم شـرقي ٬غـار بـازـگشـوده

ميشود و خفتگان بيدار ميگردند ٬و پس از بيان مفهوم عميق تجربه منحصر به فردشان
مبني بر آنکه »مسيح ما را بيدار کرد تا شما رستاخيز را معاينه ببينيد و باور کنيد«  ٬بـه خـواب
ابدي فروـميروند .امپراتور ٬که از حضور معجزهآساي آنـها و گـواهـي آشکـارشان بـر
صح ت رستاخيز حيرتزده است ٬دستور ساختن بنايي بر گور آنان ميدهد که زيارتگاه
ّ
مو ّح دان ميشود.١١
8) Decius

٩ـ(ــدر روايت ژ اـک ساروقي ٬اصحاب غار هشتـتناند که ٬بنا بر اظهار نظري ٬بعدها به سبب قدرت جادويي
عدد هشت ٬بدل به هفت شده است )ستاري  ٬١٣٧٦ص (١٠نيز از ساخت اساطيري رابطه هفت ستاره در آسمان
و غارنشينان هفتگانه يادشده است )ستاري  ٬١٣٧٦ص ٢١و ص.(٥٥-٥٤
10) Theodosius

١١ـ(ــروايت ژ اـک ساروقي که فرانسيس ژوردن آن را از روي دستنويسي متعلق به قرن هفتم يا هشتم ميالدي به
فرانسه ترجمه کرده ٬به اجمال به شرح زير است:
دقيانوس مشرک ٬هشت نوجوان نجيبزاده که به فرامين شـرکآلودش مـبني بـر پـرستش خـدايـان گـردن
در عهد قيصرـ
ِ
نمينهادند و از بيم جان ٬اعتقاد خويش را پنهان ميداشتند ٬به غمازي سخنچيناني که شاه را از سرکشي و نافرمانيشان آـگاه
ـکرده و باـخبر ميکنند که جوانان دين ديگر گرفته و مسيحي شدهاند و قيصر خشمگين ٬ايشان را براي اداي پارهاي توضيحات
Ä

مقاله

نامه فرهنگستان ٢/ ٥
قص ه اصحاب کهف به روايت سغدي
ّ

٢٥

ب( در متون اسالمي ١٢به زبان عربي داستان اصحاب کهف در دو گروه کامًال متمايز
 Ãبه حضور فراـميخواند ٬بهناچار اقرار ميآورند که مسيحي شدهاند .قيصر جوانان را به چوب ميبندد و ميگويد که براي
افسس بيرون ميرود و تا بازگشتن ٬آنان را آزارد ميگذارد و نميآزاد ٬به اميد آنکه تغيير عقيده دهند و
سرکشي کشور از شهر ُ
بازگشت شاه ٬از شهر بگريزند و بدين نيت ٬مقداري پول
از خداپرستي دست بردارند .اما جوانان تصميم ميگيرند که پيش از
ِ
يا زر مسکوک که به تمثال قيصر مزين است برـميدارند و جامههاي فاخر را از تن بيرون ميکنند تا کسي به هويتشان پي نبرد
و به غاري سنگي در باالي کوه ميروند و شب همانجا ميمانند و با دعاخواني و زاري و اشکباري از خـداي خـويش
ميخواهند که ايشان را در پناه خويش گيرد و از شر قيصر ستمکار در امان دارد .خداوند هم خواستشان را برـميآورد و به
پاداش ايمان راسخ و بيريايشان ٬روحشان را ميگيرد و به آسمان ميبرد و فرشتهاي را مأمور ميفرمايد که نزدشان در غار
بماند تا حافظ و نگاهدار پيکرهايشان باشد.
شاه بازـميگردد و درـمييابد که جوانان گريخته و در غار پنهان شدهاند ٬پس بر آن ميشود که پناهجويان را در غار زنده به گور
ـکند .از اينرو به دستورش ٬بنّايان ماهر روزنه غار را با سنگهاي تراش ميبندند .اما پيش از آن ٬دو پسر فرزانه از فرزندان
روز معادي هست و خداوند مردگان را در روز قيامت زنده خواهد کرد تا حساب پس دهند٬
اـکابر شهر ٬با اين يقين قلبي که ِ

زمان پنهان شدنشان را بر »لوحي مسين« نگاشته در غار ميگذارند.
نام هشت نوجوان و سبب و ِ
ِ
عهد شاهان خدانشناس سپري ميشود و اراده خداوند بر آن تعلق ميگيرد که »فرزندان نور« را بيدار کند .از اينرو ٬بنا به

افسس تصميم ميگيرد که آغلي براي گله و رمهاش در باالي کوه بسازد ٬و بدين نيت
مشيت الهي ٬يک تن از توانگران شهر ُ
دست به کار ميشود که چشمش به سنگهاي تراشيده ميافتد ٬پس آنها را فروـميريزد و در اين هنگام» ٬روشنايي به درون
غار تابيده ٬فرزندان نور را از خواب بيدار ميکند« .جوانان که بيدار ميشوند) ٬چون نميدانند چه مدت در خواب بودهاند(
ميخواهند يکي را به شهر بفرستند تا بدانند که قيصر بازگشته است يا نه و به فرجام چه تصميمي گرفته است؟ يـمليخا
داوطلب ميشود که برود و خبر بياورد .به وي ميگويند مقداري پول بردار که نان بخري ٬چون از ديشب تنها اندکي نان مانده
است و ما چيزي نخوردهايم و گرسنهايم.
يمليخا ميرود و شهر را دگرگونشده ٬با صليبهاي افراشته بر بام خانهها ميبيند و شگفتزده ميشود و حتي ميپندارد
افسس است .اما چون ميخواهد
اشتباهًا به شهري ديگر رفته و از کسي پرسش ميکند و اطمينان مييابد که شهر همان شهر ُ
عهد دقيانوس ٬نان بخرد ٬سو ِء ظن برميانگيزد و مردم گمان ميبرند که وي گنجي يافته است ٬و در
با سکههاي طالي
ضرب ِ
ِ

شهر شايع ميشود که کودکي گنجي کشف کرده است .پس او را نزد اسقف ميبرند و يمليخا اظهار ميدارد که پسر رفُس
) (Rufusاست ٬اما هرچه بيشتر سخن ميگويد کمتر سخنش را باور ميکنند تا آنکه در شهر غريب به گريه ميافتد و سرانجام

مُقر ميآيد که با دوستانش از شر دقيانوس در غاري باالي کوه پنهان شدهاند .آنگاه همه ريشسفيدان و معمران و معتمدان و
اـکابر شهر گرد ميآيند و در پي يمليخا به راه ميافتند تا باالي کوه» ٬ـگنج زنده« را ببينند و چون به آنجا ميرسند ٬به دنبال وي
وارد غار ميشوند و به جوانان درود و تهنيت ميگويند و به شاه عصر نامه نوشته ٬او را از اعجازي که به معاينه ديدهاند
حقيقت کار آـگاه ميشود و از جوانان ميخواهد که با
ميآـگاهانند .شاه به شتاب ميآيد و نوشته لوح مسين را ميخواند و از
ِ
افسس درـآيند تا در آن جا براي آنان مزاري باـشکوه بسازد .اما جوانان در پاسخ ميگويند که ترجيح ميدهند
وي به شهر ُ
خواست خدا چنين است» :مسيح ما را بيدار کرد تا شما رستاخيز را حقيقتًا ببينيد و باور کنيد« شاه نيز
همانجا بمانند ٬چون
ِ
آنان را همانجا گذاشت تا به خواب ابدي فروـروند) .جالل ستاري  ٬١٣٧٦ص(١٠-٧

١٢ـ(ــاين داستان ٬در ادبيات فارسي پس از اسالم ٬نيز انعکاس يافته است و ٬از آنجا که ريشه در قر آن و سنت
اسالمي دارد ٬اشارات بسياري بدان در آثار بزرگاني چون مولوي ٬سعدي ٬سـنايي ٬خـاقاني ديـده مـيشود .از
جمله ٬موالنا گويد:
Ä
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) قرآن و ادبيات متأخّ ر( ديده ميشود.
داستان اصحاب کهف در قرآنـــ قديميترين مراجع اسالمي در باب اصحاب کهف
قرآن است .اين داستان در هجدهمين سوره قرآن )ـکهف ٬آيههاي  (٢٦-٩نخست به اجمال و
الر قيم « ١٣سخن رفته
آنگاه به تفصيل بيان شده است .در اين سوره از »اصحاب الکهف و ّ

و به چند تن اشاره شده است که در شهري از بتپرستان خداي يگانه را ميپرستيدند و

خواست خدا ٬آنان در غار
از بيم جان به غاري پناه بردند و سگي نيز همراهشان بود .به
ِ
به خواب رفتند و پس از  ٣٠٩سال بيدار شدند و کسي را براي خريدن آذوقه به شـهر
فرستادند.١٤
Ã

خواب ُم لک است اي فالن
اوليا را
ْ

اصحاب کهف انـدر جـهان
همچو آن
ِ

و نيز
اوليا اصحاب کهفانـد اي عـنود در قــيام و در تــقلّ ب هـم ُرقُـود
١٣ـ(ــرقيم به معناي »نوشته و خط« است ) لغتنامه دهخدا(.
١٤ـ(ــدر اينجا برگردان فارسي آيات  ٢٦-٩از سوره هجدهم قرآن مجيد از ترجمه عبدالمحمد آيتي عينًا نـقل
ميشود:
 ٩آيا پنداشتهاي که اصحاب کهف و رقيم از نشانههاي شگفتانگيز ما بودهاند؟
 ١٠آنگاه که آن جوانمردان به غارها پناه بردند و گفتند :اي پروردگار ما ٬ما را از سوي خود رحمت
عنايت کن و کار ما را به راه رستگاري انداز.
 ١١سالي چند در آن غار به خوابشان کرديم.
 ١٢سپس بيدارشان کرديم تا بدانـيم کـه کـدام يک از آن دو گـروه حسـاب مـدت آرمـيدنشان را
داشتهاند.
 ١٣ما خبرشان را به ر استي براي تو حکايت ميکنيم :آنها جوانمرداني بودند که به پروردگارشان
ايمان آورده بودند و ما نيز بر هدايتشان افزوديم.
 ١٤بر دلهايشان نيرو بخشيديم ٬آنگاه که بر خاستند و گفتند :پروردگار ما پروردگار آسـمانها و
زمين است .جز او کسي را خدا نخوانيم که هرگاه چنين کنيم سخني سخت کفرآميز گفته باشيم.
 ١٥اينان که قوم ما هستند ٬به جز او خداياني اختيار کردهاند .چرا براي اثبات خدايي آنها دليل
روشني نميآورند؟ کيست ستمکارتر از کسي که به خدا دروغ ميبندد؟
 ١٦اـگر از قوم خود کناره جستهايد و جز خداي يکتا خداي ديگري را نميپرستيد ٬به غار پناه بريد
و خدا رحمت خويش بر شما ارزاني دارد و نعمتتان را در آن مهيا دارد.
 ١٧و خورشيد را ميبيني که چون برـميآيد از غارشان به جانب راست ميل ميکند و چون غروب
ـکند ايشان را واـگذارد و به چپ گردد .و آنان در صحنه غارند .و اين از آيات خداست .هرـکه را خدا
هدايت کند هدايتيافته است و هرـکه را گمراه سازد هرگز کارسازي راهنما براي او نخواهي يافت.
 ١٨ميپنداشتي که بيدارند ٬حال آنکه در خواب بودند و ما آنان را به دست راست و دست چپ
Ä
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٢٧

مفس ران قرآن مجيد برانگيخته
مجمل بودن روايت قرآني ٬بحثهاي بسياري در ميان ّ

مفس ران قرآني ١٥و مورخان کوشيدهاند تا ٬با استفاده از سنت شرقي مسيحي ٬بر
استّ .

مشکالت تفسير متن قرآني فايق آيند و شکـافها را پـر کـنند .از ايـنرو ٬گـزارشهـا و

تفسيرهاي آنان ٬از نظر تاريخ انتقال داستان در دوران پيش از اسالم ٬حايز اهميت بسيار
است.١٦
قص ه اصحاب کهف در ادبـيات مـتأخّ ر
داستان اصحاب کهف در ادبيات متأخرـــ ّ
 Ãميگردانيديم و سگشان بر درگاه غار دو دست خويش دراز کرده بود .اـگر به سرـوقتشان ميرفتي
ـگريزان بازـميگشتي و از آنها سخت ميترسيدي.
 ١٩همچنين بيدارشان کرديم تا با يکديگر گفت و شنود کنند .يکي از آنها پرسيد :چند وقت است
ـکه آرميدهايد؟ گفتند :يک روز يا پارهاي از روز را آرميدهايم .گفتند پروردگارتان بهتر داند که چند
وقت آرميدهايد .يکي را از خود با اين پولتان به شهر بفرستيد تا بنگرد که غذاي پاـکيزه کدام است و
بر ايتان از آن روزيتان را بياورد .و بايد که به مهرباني رفتار کند تا کسي به شما آـگاهي نيابد.
 ٢٠زيرا اـگر شما را بيابند سنگسار خواهند کرد ٬يا به کيش خويش درـآورند .و اـگر چنين شود تا ابد
رستگار نخواهيد شد.
 ٢١بدينسان ٬مردم را به حالشان آـگاه کرديم تا بدانند که وعده خـدا راست است و در قـيامت
ترديدي نيست .آنگاه درباره آنها با يکديگر به گفت و گو پرداختند و گفتند :بـر روي آنـها بـنايي
برـآوريدـــ پروردگارشان به کارشان آـگاهتر استـــ و آنان که بر حالشان آـگاهتر شده بودند ٬گفتند :نه٬
اينجا را مسجدي ميکنيم.
 ٢٢خواهند گفت :سه تن بودند و چهارميشان سگشان بود و ميگويند پنج تن بودند و ششميشان
سگشان بودـــ تير به تاريکي ميافکنندـــ و ميگويند :هفت تن بودند و هشتميشان سگشان بـود.
بگو :پروردگار من به عدد آنها داناتر است .شمار ايشان را جز اندک کسان نميدانند .و تو درباره
آنها جزبه ظاهر مجادله مکن و از کس نظر مخواه.
 ٢٣هرگز مگوي :فردا چنين ميکنم.
 ٢٤مگر خداوند بخواهد و چون فراموش کني ٬پرودگارت را به ياد آر و بگو :شايد پروردگار من
مرا از نزديکترين راه هدايت کند.
 ٢٥و آنان در غار خود سيصد سال آرميدند و نُه سال بدان افزودهاند.
آن اوست .چـه
 ٢٦بگو خداوند داناتر است که چند سال آرمـيدند .غـيب آسـمانها و زمـين از ِ
بيناست و چه شنواست .جز او دوستي ندارند و کس را در فرمان خود شريک نسازد.
١٥ـ(ــنمونه جالبي از قـصه اصـحاب رقـيم و قـصه اصـحاب کـهف در تـفسير ابـوبکر عـتيق نـيشابوري )٬١٣٣٨
ص (٥٩١-٥٨١آمده است که به دليل طوالني بودن از نقل آن خودداري ميشود.
١٦ـ(ــتفسيرها ٬گزارشها ٬تاريخچه و ادبيات مربوط به اصحاب کهف را به صورت مجموعهاي دقيق ٬که با وجود
ـگذشت بيش از يک قرن هنوز هم قابل استفاده است ٬در آثار ذيل ميتوان يافت:
J. Koch 1883; Huber 1909, 1910.
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اسالمي به زبان عربي ٬در خطوط کلي با متنهاي کهن مسيحي ٬نظير »اعمال شهداي«
سرياني مطابقت دارد .طوالنيترين متن را محمد بن اسحاق بن يسار )١٥٠ـهـ٧٦٨ /ـم(٬
به استناد قرآن شريف ٬نوشته است ) ( Huber 1910, pp. 18-32, 537ـ.
نکته حايز اهميت مجمل بودن داستان در آثار ادبي اسالمي است .اين آثـار صـرفًا
مسيحي سابقالذکر است.
خالصه يا رونويسي متنهاي
ِ
خطوط کلي داستان در دو گـروه مـتنهاي اسـالمي و مسـيحي يکـي است .وجـوه
اشتراـک و افتراق به شرح زير است:
وجوه اشتراـک

ـيکتاپرستي جوانان و گريز آنان به غار براي حفظ عقيده توحيدي خود؛
ـــ
ِ

ـفروشدن جوانان در خوابي معجزهآسا )آيه  (١٩به مدت  ٣٠٩سال )آيه  (٢٥که آنان را
ـــ
ِ

فقط يک روز مينمايد؛

ــــشرايطي که موجب کشف ماجرا ميگردد )مشاهده سکّه ضرب عهد دقيانوس در
دست يکي از آنان که به قصد خريد مايحتاج روزانه به شهر رفته بود(.
وجوه افتراق

ـگفتيم که در روايت قرآني پارهاي جزئيات ذـکر نشده است ٬از جمله عده جوانان که
سه يا پنج يا هفت بوده است ١٧و مدتي که آنان در خواب بودهاند و فقط خدا بدان عالم
است .نکته جالبتر اين که ٬در آيات قرآني ٬سگ شباني با جوانان همراه مـيشود کـه
نگهبان غارنشينان است .سگي که بر درگاه غار دو دست خويش دراز کرده بود )آيه  ٬١٨ترجمه

آيتي( و در شمار جوانان محسوب شده )آيه  (٢٢و به همان اندازه عزيز به حساب آمده است.
حالـآنکه در روايت سرياني از سگ ذـکري نرفته است .در روايت قرآني ٬درباره بنايي
براي زيارت که بر گور اصحاب کهف ساخته شده نيز اشارهاي آمده است کـه چـندان
روشن نيست) ١٨آيه  . (٢١از همه مهمتر نام »اصحاب الکهف و الرقـيم« است کـه بـحث
مفص لي نوشته و ٬پس از نقل
١٧ـ(ــدرباره اين رقم و تعبيرهاي شگفت آن در رسايل اخوان الصفا ٬ويدن گرن مقاله ّ
روايتي بسيار متفاوت با آنچه در نوشتههاي اخوان الصفا آمده ٬يعني داستان پادشاه و شش پسرش ٬به سنجش
اين شش پسر با روزهـاي هـفته و سـيارات شـريک بـا آن روزهـا و نـيز بـا امـامان فـرقه اسـماعيليه پـرداخـته
)( Widengren 1973, pp. 509-526
است.
١٨ـ(ــدر تفسيرهاي قرآن کريم ٬از جمله در تفسير ابوبکر عتيق نيشابوري ) ٬١٣٣٨ص (٥٨٨آمده است که ٬پس از
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٢٩

مـفس ران قـرآن کـريم
مفس ران قرآن مجيد برانگيخته است .گـروهي از
ّ
بسياري را در ميان ّ

سگ آنـان .گـروهي ديگـر
اصحاب رقيم را همان اصحاب کهف ميدانند و رقيم را نام
ِ
اصحاب کهف را همان اصحاب رقيم ٬به معني »اصحاب نوشتهشدگان« ميدانند؛ زيرا
»سرگذشتشان بر سنگنبشتهاي در آن ناحيه پيدا شده است و مـقصود از رقـيم هـمان

در غار که نام و داستان اصحاب کهف بر آن نوشته شده است )طباطبايي
لوحي است بر ِ

موطن اصحاب کهف و
 ٬١٣٦٢ج ٬١٣ص . (٤١١از سويي ديگر ٬رقيم را نام سگ يا نام شهر
ِ

يا نام کوه و يا بياباني دانستهاند که آن غار در آن بـوده است .بـه قـول لويـي مـاسينيون
) ( Massignon 1954: p. 75ـ ٬عبادتگاه هفت خفته الگوي نخستين مسجد بودـــ نمونهاي که هر
مسجد بر طبق آن ميبايست »رقيم« يا »مرقوم« يعني داراي کتيبهاي در محراب يـا بـر

ـدر بنا باشد .لغت قرآني رقيم نيز مؤيّ د اين معني است.
سر ِ
سـپردن
بـاب بـه خـاـک
ِ
روايتهاي شرقي و غربي با تفسيرهاي گوناـگون قرآني در ِ
افسس
اصحاب کهف در غاري در شهر ِافِ ُس س مطابقت دارند؛ امّ ا در محل غار و شهر ُ
اختالف وجود دارد؛ از آن جمله آن را غـاري در مـاوراي ُا ردن يـا تـرکستان شـرقي يـا
ـکپدوکيه يا اسپانيا دانستهاند گروهي ميگويند غار در قريهاي به نام اياصولوک ٬مجاور
افس س )در هفتاد کيلومتري شهر ازمير( ٬در دامنه کوهي به نام نيايرداغ ٬واقع است.
شهر ُ

ـگروهي ديگر اين غار را در دهي واقع ميدانند به نام رجيب در هشت کيلومتري شهر

عمان ٬پايتخت اردن) ١٩بر اساس آثار کشفشده در حفاريهاي سال  (١٩٦٣يا آن را با
غاري در کوه قاسيون ٬نزديک شهر دمشق ٬يا در نزديکي بتراء از شهرهاي فلسطين و يا
نخجوان قفقاز مطابقت ميدهند .همچنين در شبه جزيره اسکانديناوي٬
در نزديکي شهر
ِ
در سوئد ٬غاري کشف شده که در آن هفت جسد به هيئت روميان قديم وجود داشـته

در غار يـا بـاالي آن مسـجدي بـنا مـيکنند و زيـارتگاهي
 Ãغيبت يا رحلت اصحاب هفت ٬به فرمان شاه ٬بر ِ
ساختن اين بنا
سر
بر
ترسايان
و
مسلمانان
ميان
جنگ
و
ميسازند .در بيشتر اين تفسيرها ٬از گفتگو و حتّي نزاع
ِ
سخن به ميان آمده است .جالل ستاري ٬به نقل از فرانسيس ژوردن ) ( Jourdan 1983, p. 138مينويسد :اـگـر
روزگاري ميان پيروان اين دو دين بر سر اصحاب کهف جنگ مغلوبه بوده است ٬امروزه ٬در مکاني نزديک پلوآره
 plouaretدر برتانْي  Bretagneفرانسه ٬در کليسا يا نمازخانه هفتخفته ويو مارشه  Vieux Marchéـ ٬مسلمانان
و مسيحيان هر سال گرد ميآيند و هر گروه ٬به روش و به زبان خود ٬به نيايش و عبادت ميپردازند و آنجا را غار
يا مزار اصحاب کهف ميدانند )ستاري  ٬١٣٧٦ص.(٤٩-٤٨
١٩ـ(ــدر اين غار ٬هفت اسکلت مرده انسان در کنار هم وجود دارد ٬و حتي ٬در حدود شش کيلومتري آن ٬يک
آبادي به نام رقيم هست )طباطبايي  ٬١٣٦٢ج ٬١٣ص ٥٠١و .(٥٠٣

٣٠
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است و احتمال دادهاند همان اصحاب کهف باشند.
اسامي اصحاب کهف نيز به صورتهاي گوناـگـوني ضـبط شـده است .٢٠در سـنت
غربي ٬به صورتهاي ماـکسيميانَ ٬ ٢١م لکوس ٬ ٢٢مارسين ٬ ٢٣جان ٬ ٢٤دنيس ٬ ٢٥سراپيون ٢٦و

ـکنستانتين.٢٧

در سنت شرقي مسيحي ٬به صورت ماـکسيميليان ٬ ٢٨يمبليکوس ٬ ٢٩مارتين ٬ ٣٠جان٬ ٣١
ديونوسيوس ٬ ٣٢آنتونيوس ٣٣و کنستانتين.٣٤
ابوبکر عتيق نيشابوري ) ٬١٣٣٨ص (٥٨٤-٥٨٣نام آنها را مکسلمينا ٬مکتسلمينا ٬يمليخا
)اين نام در متن سغدي يمليکا ضبط شده است( ٬مريوس ٬دنوش ٬شاذرنوش و دانيوس
ذـکر کرده است .وي )همانجا ٬در پانوشت( فهرستي از نامها را که از سويي به مآخـذ
شرقي و از جانبي به منابع غربي نزديک بـاشد بـه ايـن شـرح آورده است :مکسـمنيا٬
يوانس ٬ملخوس ٬سرابينوس ٬مرطنينوس ٬دانيسيوس )ديونيسيوس( و کنسطنطينوس.
 .٢گروه بيزانسي و غربي
در ادبيات بيز انسي ٬فقط تئوـفانس

٣٥

)٨١٦-٧٥٨ـم( به نقل اين افسانه پرداخته و ٬در

دستنوشتههاي متعلق به قرن نهم ميالدي ٬داستاني نظير متن سرياني را به تفضيل نقل
ـکرده است.
شم اس به نام
در جهان غرب التيني ٬گزارش بسيار کوتاهي در نوشته
تئودوسيوس ّ
ِ
تورزي ) ٥٩٣يا
 (٥٣٠-٥٢٠) de situ terræ sanctæوجود دارد ٬حال آنکه گريگوري ِ

 (٥٩٤داستان را به تفضيل نقل ميکند و اظهار ميدارد که آن را از سـرياني بـه التـيني

بــرگردانــده است تــا بــدان اعــتبار بــخشد .امّــا داسـتان کـامل و مـفصل التـيني در
دستنوشتههايي متعلق به قرن نهم ميالدي گزارش شده است که غالبًا رونويسي شده
يکديگرند و اين از محبوبيت داستان در غرب حکايت دارد.
٢٠ـ(ــبراي آـگاهي از ضبطهاي اسامي اصحاب کهف Huber 1910, pp. 91, 492. Ä
24) John

23) Marcian

22) Malchus

21) Maximian

28) Maximilian

27) Constantine

26) Serapion

25) Denis

32) Dionysius

31) John

30) Martin

29) Jamblichus

35) Theophanes

34) Constantine

33) Antonius
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هوبر ) Huber 1910, p. 568ـ( نتيجه ميگيرد که داستان در اصل به التيني نوشته شده است٬
هرچند نميتواند اين امکان را که آن ترجمهاي از اصل يوناني باشد )مطلبي که به احتمال
قوي صحت دارد( رد کند.
اين داستان ٬از طريق متن التيني گريگوري ٬در قرون وسطي ٬به ادبيات غرب وارد و
ادبـي آلمـاني ٬زبـان
زبـان جـنوبي يـا
به زبانهاي انگلوساـکسون ٬انگليسي ميانه و نو٬
ِ
ِ
اسکانديناوي باستان ٬سوئدي ٬فرانسه ٬ايتاليايي ٬اسپانيايي و نيز به زبان ايرلندي ميانه
برگردانده شده است .بخشي از اين متنها منثور و بخشي ديگر منظوماند .بعضي از آثار
ايتاليايي و اسپانيايي نيز به صورت نمايشنامه تنظيم شدهاند.
سغدي داستان
متن
ِ
قص ه به يکي از زبانهاي
متن
افس س« يگانهـروايت موجود از اين ّ
سغدي »خفتگان ُ
ِ
ايراني ميانه است .اين متن از مجموعه دستنويسهاي سغدي مسيحي C2 ٣٦ويراسته
پشت يک
نيکالس سيمز ويليامز ) Äپانوشتـ (١برگزيده شده است .متن سغدي بر رو و
ِ

برگ نگاشته شده که پارگي دارد و باال و پايين صفحه ٬آغاز و ميانه داستان ٬نيز افتادگي
سياق داستان بهويژه در بخش انتهايي
دارد و پايان آن نامعلوم است .با اين حال ٬سبک و
ِ
آن )ـکه با متن سرياني همخواني کامل دارد( ٬و وجود اسمهاي يمليکا )در متن سغدي:
 Ymlyk ßـ( و تئودوسيوس )در متن سغدي ¶ßdsys :ـ( و نبو ِد سگ در داستان حکايت از آن
قص ه و کامًال مطابقتپذير با آن .بـه
روايت
دارد که اين متن برگرداني است از
سرياني ّ
ِ
ِ
همين دليل ٬سيمز ويليامز داستان سغدي را به کمک متن سرياني تکميل کرده است.
حرفنوشت متن سغدي
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1.
tâ¦ s Decius
g
2.
¦ ms¡/ ( ـa)k
ne¦ arba
3.
¦ e§ c we
¦ n-a¦ nc§ ya
¦
4.
¦ r ¦ e s/ ¦ـa isδ/¶ ـa Ma¦ res
δastu ya/ ـiwa
5.
¦ re¦ câ¦kt
paskupe¦ ¡t δa
¦ tbar ba
¦ § zgaδand par ba
g
¡t ma ¦o n ka¶e mart¡nme¦ t w  ـ/¦ ـâ§ sand/  ـtâ¦ par  ـw
6.
7.
§ and/  ـtâ¦ abarz-q/  ـbarya¦
kat wiz
§ ta¦ wand/  ـta yamlika¦ wis
8.
¦ t ¦ a δe
¦ § su niya
¦ δa
¦ rt
ma¦ t wispya
¦ me¦ ¶â¦ wa
¦ nu/ ¦ـo § s¦ âma¦ rand/  ـt kat δba
¡t pand § skar δa
¦ rt ko¦ x(u)s§  ـwanu sa
¦ ¡t § c¦ a nu/ ¦ـo me¦ δ ¦ e§ st § sma¦ ra¦ zand/ t
9.
10.
¦ ¡t
¦ e s pas§ pa¦ te¦ garf mart¡xme¦ tâ¦ waxar § c¦ a nu/ ¦ـo sana¦ zand/  ـt ko¦ buna¦ sa
¦ nu/ ¦ـo § s¦ âma¦ rand/  ـt kat ¦ a z  ـt-ka¦ rt xand/ ـt ke¦ § can xus
§  ـwana f( ـa)s§ amte¦ t
11. wa
k¡/ ـ¤ r tand/  ـt
¦ ne¦ ¡t nama¦ § c barand/  ـt ¡t ta¦ pand/  ـt xe
¦ p¶
12. kat § san par  ـpand/  ـt ¡t maxazand/  ـt yo
grâ¦ w
¦ barand/  ـt δurta¦ y / ¦ـe w δbitâ¦ kâ¦ ¡t wa
¦ nu/ ¦ـo wa
¦ band/  ـt kat
13. par § calâ¦ ba ta¦ pu ¡t ¶a
¦ m § zg ـrt § can yamlika¦ wyapat gate piδa
¦ r pa¦ t k¡s§ i/ ـe ¦o§ st  ـ/ ـite¦ asti xus
§  ـwanâ¦
14. ¦o xaze
.
.
15.
pâ¦ / ¦ـe namsa¦ ¡t ma¦ x pac§ kastisq : § c¦ a nu/ ¦ـo me¦ δ ¦ e§ st me/  ـi/¡ ـna¦ zand pare¦ s
16.
Ma¦ res paskupe¦ ¡t δa
¦ tbar ¡t sa
¦ t awa
¦ ze
¦ t ko¦ buna¦ sa
¦ ¡t so
¦ δ
Yamlika¦ pâ¦ / ¦ـe namsa¦ § can wi/ §ـ ـsand/tâ¦ ¡t tâ¦ s ko¦ buna¦ sa
¦
17.
18.
77 V
1.
2.
3.
4.
5.
6.

wâ¦δa
¦ sand/  ـt ¡t g¦u /¦ـo bdya
¦ parâ¦ we
¦ δand/  ـt
− § stayt ko¦ mart¡x me¦ t sa
¦
as§/ ـam
waxar ¡t tâ¦ sand/  ـt bâ¦rand/  ـt
¦ a gratakya¦ ¡t me¦ nand/  ـt
¡t wa
¦ patand/  ـt m * Ma¦ res paskupe¦
. حذف شود٬* ــزايد
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7.
 t ¡t xoـ  is§and/ـ /ـ  y wـ  t par zـ ¡t § san nama¦ § c barand/
¦ § start ¡t sa
¦ t ka¶e
g
¦oـ ¦ t § c¦ a nu/
 bdyaـ ـ¦o /
¦
patwe¦ δa
¦ t koـ ¦ zand/
¦ tâـ § sand/ـ ـmas§ yha wi/
 zeـ 8. aw
¦
xe
¦ p¶a
 t saـ ¦ wand/
¦ n we
 ¶ wiδaـ δ/ـ ـ¦ /
¦ s-g¦o nu we
 δـ  tu ¡t mas kat/ـ ¦ na¦ mand/
 t par weـ  t band/ـ § zand/ـ  δـ 9. kat/
wa
 w ¡t saـ  tâ¦ parـ § sand/ـ ـ t wi/ـ ¦ band/
¦ t ¦ e§ st ke¦ par Decius xus
 wane¦ me¦ ¶tـ §
10.
11.
 t ko¦ Ma¦ res paskupe¦ ¡t ko¦ δaـ ¦ rand/
¦ tbart ¡t ko¦ ka¦ ¶e
 t parâ¦ beـ ¤ r tand/ـ k¡/
 xw¡sـ¦ § s/
§ tart sa
¦ . : . ¡t yo
¦ w koـ  ¡sta¦ nâ¦ k f(a)s§ amte¦ ba δan po¦ sta parـ ¦ n (a)/
12. xo
 s maze¦ x xusـ ¶ads
 wanu saـ §
 tـ ¦ a isـrt ¦ e s/ـ gـ t kat § zـ yand/ـ ¦ ¡t me¦ δ nâ¦§ st
13.
¡ wan(a)kya¦ ¡t wـ §
 t maze¦ x warcـ ¦ n
¦u nyaـ§ ¦o /
 t¡waـ /ـ ¦ ke¦ par tw
 t¡wa xusـ14. tw /
xus
¦ wan(a)kyaـ §
me¦ ¶t mas§ ta¦ y xo
¦ ba gi pa¦ t no¦§ s§ c § zwa
 r(u)xus§ nyaـ  we rox§ sn/ـ ¦ nâ¦ wist
¦ k § can
15.
16.
ko¦ ma¦ x sa
¦ ¡t murte¦ tâ¦ axaz-a
¦ mande¦ wâ¦ta¦ p par
 sـ ¦o patâ¦ g¦o§ s ¶adsـ  t ¡t § c¦ a nu/ـ kat nawe¦ t band/
17.
¦§ sa § c¦ a pa¦ r p¡s§¦ a teـ ¡t § can
18.

برگردان فارسي داستان
)قطعه  ٬٧٧روي برگ(
)پارگي باالي برگ(
... (١اندر شد دکيوس )= دقيانوس(
٣٧
فسس درـآمد.
متن سرياني ... :و بنگر! هنگام غروب دکيوس را ديدم که به شهر ِا ُ

... (٢نميدانم.

فسس است ٬نميدانم.
متن سرياني :آيا اين شهر ِا ُ

... (٣چيزي ديدني )= آيتي(

مارس انديشيد و گفت» :اين آيتي است که خداوند نشان داده
متن سرياني :آنگاه ْ
اسقف ِ

است٬

دست ...ا ّما
... (٤به
ِ

بيايد ...اسقف٣٨

٣٧ـ(ــترجمه متن سرياني داستان به زبان انگليسي از سيمز ويليامز است.
سرياني :ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ .اين واژه دخيل از زبان سرياني در متنهاي سغدي مسيحي
٣٨ـ(ــمتن سغدي psqpy :ـ؛ متن
با امالهاي  ßpysqwpßـ ßpsqwp ß ٬و ) ßps«qwpßصورت جمع( در متنها ديده ميشود .افزون بـر صـورتهاي
اماليي فوق ٬که با امالي اين واژه در متنهاي سرياني مطابقت دارد ٬صورتهاي غيرـسرياني زير نيز در متنهاي
سغدي مسيحي ديده ميشود:
و )غيرفاعلي( psqpy, pswqpy, ßpysqwpßy
)اسم معني :قلمرو اسقفي( ßـ ßpsqwpyو )صورت جمع( ßpsqwp ßyt
)( Sims-Williams 1985, pp. 154-156

Ä
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متن سرياني :به وسيله اين جوان؛ اما بگذار برويم و آن را ببينيم! و اسقف
مارس و داور)= قاضي( سوار شدند بر بارهها )= مرکبها(.
ِ (٥

مارس و قاضي سوار شدند بر اسبهاي زينشده و فرماندار با او
متن سريانيِ :

مردمان شهر با ايشان.
 (٦و همگي
ِ

مردم شهر با آنها.
متن سرياني :و اشراف و بزرگان و همه
ِ

)=کارپرداز( ايشان...
 (٧ـکه درنگ )= تأخير( کرد يمليکا نماينده
ِ

متن سرياني :و ايمانآورندگان هنگامي که ديدند که يمليکاي خجسته ٬نماينده ايشان٬

تأخير کرد بيشتر از
 (٨بود در هر روز .چنين انديشيدند که شايد کسي او را گرفته است.
متن سرياني :آنچه بوده است عادتش هر روز .انديشيدند که شايد او به دست کسي اسير
شده است.
 (٩و همراه برده است نز ِد شاه و همانطور که اين چيزها را ميانديشيدند

متن سرياني :و او برده است وي را بـه نـزد شـاه و هـمچنان کـه آنـها بـه ايـن چـيزها

ميانديشيدند.
آواز مردمان هنگامي که باال ميرفتند به سوي سوراخ )= غار( و
(١٠آمد ناـگهان بسيار ِ

متن سرياني :صداي همهمه مردان بسياري ) متن سرياني ديگر :اسبهاي بسياري( آمد

ـکه به سوي غار باال ميآمدند.
(١١چنين انديشيدند که مرداني آزادند )= سپاهيان( که از جانب شاه فرستاده شدهاند.
متن سرياني) :همان(.
(١٢باشد که ايشان را بَرند و برخاستند بيدرنگ )و( نماز بردند )= تعظيم کردند( و مُهر
ـکردند تن خويش.
متن سرياني :باشد که آنان ايشان را ب َبرند و هماندم برخاستند و تا زانو خم شدند )= به

رکوع رفتند( و دعا کردند و خويشتن را مُهر کردند.

(١٣بر ُمهر چليپا ٣٩و فراـبردند )= دادند( درود را يکي بر ديگري و چنين گفتند:
نشان صليب و به يکديگر )بوسه( صلح دادند ٬چنين گويان:
متن سرياني :با
ِ
-ya
سغدي ¦
ِ

 Ãواژه آخر يعني ßـ ßpsqwpyواژهاي سرياني با پسوند
ميسازد و بهجاي پسوند سرياني ¦ u¦ ¶aبه کار رفته است( Sims-Williams 1988, pp. 148, 155) .
سريانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ .واژهاي دخيل از سرياني در مـتنهاي سـغدي مسـيحي است.
٣٩ـ(ــمتن سغدي clybß :ـ؛ متن
شايان ذـکر است که در متنهاي سغدي معموًال براي ترجمه صورتهاي متعدد ريشه سرياني  zqpبه معناي »به
صليب کشيدن« ٬واژه  ptšngسغدي )و امالهاي گوناـگون آن( به معناي »داربست ٬صليب« به کار ميرود(Ibid, .
)p. 151

است .اين پسوند در زبان سغدي اسم معنا
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(١٤باشد که فروشويم )= پايين رويم( در دم از براي يمليکاي نوجوان ٬چه اـکنون ايستاده
است.
متن سرياني :بگذار به سرعت پايين برويم به خاطر يمليکاي جوان ٬زيرا ايستاده است.
ابر شاه و ما را انتظار ميکشد .هنگامي که اين چيزها را ميانديشيدند ٬رسيد
(١٥در بر ِ

متن سرياني :در مقابل شاه و انـتظار مـا را مـيکشد  .:.در حـالي کـه بـه ايـن چـيزها

ميانديشيدند و همانطور که در غار نشسته بودند ٬رسيد
مارس و داور و همه گروهها به غار و شتافت
 (١٦اُسقف ِ

مارس به غار و فرماندار و جمعيت با ايشان وشتافت.
متن سرياني :اسقف ِ

 (١٧يمليکا پيش از ايشان و اندر شد به غار...

متن سرياني :يمليکا و در جلوي آنـها بـه درون غـار رفت بـه حـضور ايـمانآورندگان٬
يارانش...
....(١٨
)پارگي برگ(
)قطعه  ٬٧٧پشت برگ(
)پارگي باالي برگ(
... (١
... (٢به شگفت آمدند و ستايش سپردند.
متن سرياني :و هنگاميکه اين سنگنبشتههارا خواندندحيرت کردند و ستودندخداوندرا.
... (٣نشان دهد مردمان را
متن سرياني :با شگفتيها و آياتي که آشکار ميسازد بر انسانها
... (٤بانگ و اندر شدند )و( يافتند.
متن سرياني :و همه جمعيّت فرياد زدند با فريا ِد ستايش و آنها درون شدند و يافتند اين

ايمانآورندگان را.

... (٥شُ کوه و مانند بودند.
متن سرياني :نشسته باـشکوه و چهرههاي آنان مانند گل سرخ شکفتهاي بود.
ِ
مارس
... (٦و افتادند اُسقف ِ
مارس و فرماندار بر زمين افتادند.
متن سرياني :و اسقف ِ
... (٧و آنها را نماز بردند بر زمين ٬ايشان و سرکردگان و همه گروههاي

متن سرياني :و تعظيم کردند به ايشان روي زمين ٬آنها و بزرگان و همه جمعيّت.
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٣٧

 (٨شهر چونان که ستايش ميسپردند مسيح ٬ ٤٠خداوندگارشان را٬
متن سرياني) :همان(
شگفتديدار و نيز که
ديدن آن
 (٩ـکه ارجمند شدند به
ْ
ِ

متن سرياني :که آنها ارزشمند شدهاند که ممکن شد که اين منظره اعجابآور را ببينند و

نيز شهادت دهند که
 (١٠ـگفتند با ايشان ٬همه چيزها که در روزهاي شاهـدقيانوس
متن سرياني :با آنها گفتگو کردند و آنها همه آن چيزها را که درروزگار شاهـدکيوس
مارس را و داوران را و بزرگان
 (١١شدند بيان کردند اسقف ِ

بزرگان
متن سرياني :اتفاق افتاده بود؛ بيان کردند براي اسقف مارس ٬داوران و
ِ
(١٢شهر را  .:.و بيدرنگ پيک فرستاده شد همراه با نامه
متن سرياني :شهر  .:.و بالفاصله پيامرساناني همراه با نامههايي گسيل شدند
(١٣به سوي تئودوسيوس ٬ ٤١شاه بزرگ ٬و چنين اعالم کردند که در دم بيايد
متن سرياني :به سوي تئودوسيوسـشاه و گفتند :باشد که اعليحضرت به سرعت بيايد
ورجاوندي بزرگ را که در روزهاي اعليحضرت٬
 (١٤اعليحضرت و ببينَد
ِ

متن سرياني :و مالحظه کند معجزههاي بزرگ را که درروزگار اعليحضرت

زندگي جاويد از
پيمان
شدن(
روشني )= آشکار
(١٥نشان داد خداوند براي
ِ
ِ
ِ
ِ

متن سرياني :خداوند آشکار کرده است ٬زيرا فروغ وعده زندگي از ماوراي زمين ظـاهر
ِ
شده است
رستاخيز مردگان تابيد بر
...(١٦بر ما )= ما را( و
ِ

متن سرياني :بر ما و رستاخيز مردگان از گور در بدنهاي باـشکو ِه ايمانآورندگان جلوهـگر

شده است.
... (١٧ـکه نو ٤٢شدند

و هنگامي که شنيد تئودوسيوس

متن سرياني :که )در( آن ٬آنها نو شدهاند و هنگامي که شاه تئودوسيوس شنيد
...(١٨و از زير خاـکستر افتاده

سرياني :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ .واژهاي دخيل از سرياني در متنهاي سغدي مسـيحي است.
٤٠ـ(ــمتن سغدي mšyhß :ـ؛ متن
°
غيرفاعلي  ms§ yhßyو ترکيب ys§wgms§ yhß
به معناي »عيسي مسيح« نيز در اين متنها به کار رفته
صورت
ِ
°
°
است(Ibid, p. 150) .
٤١ـ(ــاين نام ٬در بيشتر روايات ٬تنديس و در بعضي روايات تندوسيس و بندوسيس ضبط شده است .حتي ٬در روايتي
منسوب به حضرت امير )عليهالسالم( نام اين پادشاه عبدالرحمن آمـده است) .سـتاري  ٬١٣٧٦ص٤١؛ خـزائـلي
 ٬١٣٥٠ص.(١٧٨
٤٢ـ(ــدر متن سغدي ٬اين صفت با موصوف مطابقت کرده و به صورت جمع آمده است.
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متن سرياني :برخاست از پالس و خاـکسترهايي که در زير آنها او به خاـک افتاده بود )=
سجده کرده بود(...
)پارگي انتهاي برگ(

افس س در مراسم مذهبي مسيحيان و در غرب و شرق نقش مهمي داشـته
خفتگان ُ

است و متنهاي
نيايشي ٤٣بسيار و سرودها و مراسم يادبود و بزرگداشت مربوط به آنان
ِ

داشت آنها در نقاط متعدد تفاوت
در تذکرههاي شهداي مسيحي وجود دارد .روز بزرگ
ِ
رتدکس يونان روزهاي
دارد ٬از جمله در کليساي کاتوليک روم  ٢٧ژوييه و در کليساي ُا
ِ

دوم يا چهارم اوت و  ٢٢يا  ٢٣اـکتبر است.

مسلمانان نيز اصحاب کهف را حرمت مينهند .در نظر عثمانيان ٬نام اصحاب کهف بر
نشستن آنها شمرده
بدنه کشتيها حرز و نگاهدارنده از بالها و مانع غرقـشدن و به گل
ِ
ميشده است .امروزه نيز در َع ّم ان اين اسـامي را بـه هـمين مـنظور بـر بـدنه کشـتيها

سگ
ـکر نام قطمير ٬ ٤٤سگ اصحاب کهف را عالج
گزيدگي ِ
مينويسند .در افغانستان ٬ذ ِ
ِ
ِ
نام اصحاب
هار يا مفيد براي
دفع ِ
سگ مهاجم ميدانند و بعضي اقوام عرب و مسلمان با ِ
ِ
ـکهف و سگشان طلسم ميسازند Massignoon 1954, p.72 ) .ـ(.
درونمايه داستان ٬يعني خواب طوالني ٬در افسانهها و اسطورههاي کهن ٬بهخصوص
بازتاب گستردهاي داشته است .اسطوره اندوميون ٬ ٤٥به
اسطورههاي کهن هندوـاروپايي٬
ِ
عبارت ديگر» ٬نُه خفته اهل سار ِدنْ ي« که خوابي طوالني داشتند و ارسطو آن را نقل کرده
»خـواب هـفتادساله
تلمودي
است و يا داستان اپيمنيدس ٤٦از آن جمله است .٤٧افسانه
ِ
ِ

فرمان خداوند مدت ٦٦سال به
داستان ابي َم ِل ک ٬که به
هاني« Huber 1910, pp.403, 418) ٤٨ـ( و
ِ
ِ

خواب ميرود ٬تا شاهد ويراني هيکل و معبد به دست ُب ختـالنَّ صر ٬ ٤٩در بيتالمقدس
43) liturgical

سگ اصحاب کهف داده شده است .قطمير ٬در قرآن مـجيد
٤٤ـ( ـ ِقطمير نامي است که در داستانهاي اسالمي به ِ
نازک روي هسته خرما و نشانه چيزي بيمقدار است ) دايرةالمعارف فارسي(.
پوست
)فاطر ٬(١٤ :به معناي
ِ
ِ
46) Epimenides

٤٧ـ(ــبراي آـگاهي از افسانههاي مشابه و

45) Endymion

قياسپذير Ä

48) Onias (Honi) Ha-Meàggel

Huber 1910, pp. 128-136, 395 ff., 435, 443.
49) Nebucchadrezzar

مقاله

نامه فرهنگستان ٢/ ٥

٣٩

قص ه اصحاب کهف به روايت سغدي
ّ

ديگر خواب طوالني در ميان اقوام است.
نباشد ٬از نمونههاي
ِ
داستان اصحاب کهف دستمايه خلق آثار ادبي بسياري بوده است .٥٠قصه در روايت
ِ

سرياني و در جهان مسيحيت مبسوط و بيايهام و ابهام است.

حقيقت رستاخيز و معاد جسماني است و مزيت اصلي
يادآوري
اصلي داستان٬
پيام
ِ
ِ
ِ
قص ه قرآني بر ديگر روايات در اين است که وعده حق را به زباني رمزي بيان ميکند.
ّ
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