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Abstract  
A question that historians and religious scholars have long been unable to come up with a 

convincing answer is on the story of Dhu Al-Qarnayn, which is described in the Torah, 

the Bible, and the Quran. Some call him the King of Yemen, some Macedonian Alexander, 

and many believe he is the Cyrus King of Persia. The name "Dhu Al-Qarnayn" is 

mentioned three times in the 18th Surah of the Quran (Al-Kahf, verses 83 to 98) that the 

story and his identity are always in question. With the aim of identifying "Dhu Al-

Qarnayn" through descriptive-analytical method, this study tried to analyze the 

aforementioned verses of the Surah Al-Kahf (words and sentences) based on the three 

levels of Fairclough’s critical discourse analysis (CDA): critical description, interpretation, 

and explanation. The CDA approach emphasizes the need to pay attention to the 

preservation and observance of all aspects of language, context and discourse. The present 

study in the process of CDA of those verses concluded that Dhu Al-Qarnayn is not the 

Yemeni king, Macedonian Alexander, and the Persian king Cyrus, who were all 

conquerors. Dhu Al-Qarnayn is a prophet from God Almighty with a mission to reform 

and help the servants of God and lived in the Iron Age before the birth of Moses, Jesus, 

and Muhammad (PBUH). 

Keywords: Critical discourse analysis, Dhu Al-Qarnayn, discursive 

structures, Surah Al-Kahf. 
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 تحلیل بر استناد با کهف سوره 98 تا 83 آیات کاوی گفتمان
  فرکالف گفتمان انتقادی

 .ایران رشت، اسالمی، آزاد دانشگاه انگلیسی، زبان آموزش ارشد کارشناس   میرباذل خدیجه سیده

 
 

 .ایران رشت، اسالمی، آزاد دانشگاه همگانی، زبانشناسی گروه استادیار  ارجمندی معصومه

 چکیده
 برسند، ايکنندهقانع پاس  به آن مصدام درباره نتوانستند دیني عالمان و مورّخان کنون تا دیرباز از که سؤالي
 را او برخي. است آمده ميان به سخن آن از قرآن در هم و انجيل، تورات، در هم که است ذوالقرنين ماجراي
 سه «ذوالقرنين» نام. است ایراني پادشاه کوروش، او معتقدند بسياري و مقدوني اسکندر بعضي یمني، پادشاه
 ایشان هویت و ماجرا همواره که است شده آورده( 98 تا 83 آیات کهف،) قرآن سورۀ هجدهمين در بار

 بر استناد با و تحليلي ه توصيفي روش با کوشيد «ذوالقرنين» شناسایي هدف با مقاله این. است سؤال محل
 آیات گفتماني  هايسازه تبيين و تحليل به ،(تبيين و تفسير توصيف،) فرکالف انتقادي سطحي سه رویکرد
 و حفژ به توجه لزوم بر فرکالف گفتمان انتقادي تحليل رویکرد. بپردازد( جمالت و ها واژه) الذکر فوم

 گفتمان انتقادي تحليل فرایند در حاضر پژوهش. دارد تأکيد گفتماني و بافتي زباني، جوانب تمام رعایت
 و مقدوني اسکندر یمني، پادشاه ذوالقرنين که یافت دست نتيجه این به ذوالقرنين سرگذشت به مربوط آیات

 متعال خداوند جانب از است پيامبري ذوالقرنين،. نيست اند،بوده کشورگشا همگي که ایراني پادشاه کوروش
 موسي، حضرت تولد از قبل آهن عصر در که خدا بندگان به رساندن یاري و اصالحگري براي رسالتي با

  . است زیسته مي( ص) محمد حضرت و عيسي حضرت

  . کهف سورۀ گفتمانی، هایسازه ذوالقرنین، گفتمان، انتقادی تحلیل ها:کلیدواژه
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 مقدمه. 1
شه در    تحليل گفتمان  ست که ری س    زبانرویکردي ا ي دارد و زبان نوشتاري، گفتاري یا  شنا

در   که ستا ینا بر دعتقاا، 1در تحليل انتقادي گفتمان دهد.ي را مورد بررسي قرار مي انشانه 
  نگفتماو  متن معنيو  ساخت که ستا نهفته ژيیدئولواز ا شکلي هانگفتماو  نمتو همة پس
ست  ا ژيیدئولوا نههههیا فههههکش يههههپدر  دياههههنتقا ناههههگفتم تحليلگر و  ميکند تعيينرا 

سهههتناد بر تحليل انتقادي گفتمان        ا با  ،در این پژوهش (.1398)حسهههاسهههخواه و ارجمندي،   
و با هدف  تحليلي  ههههه با روشههي توصههيفي قرآنيشههناسههي زبان ۀدر حوز (2015) 2فرکالف
سازه   شفاف  شکار آیات  پنهان  3هاي گفتمانيسازي گفتمان و  به  سورۀ کهف   98تا  83و آ
معنایي متن آیات فوم )سرگذشت ذوالقرنين، ماجرایي که هم در تورات، انجيل و   واکاوي 

هجدهمين سههورۀ قرآن بوده و در مکه نازل  کهفقرآن آمده( پرداخته شههده اسههت. سههورۀ 
کهْف به معناى غار و شههکاف کوه اسههت و نامگذارى این سههوره به این نام بر شههده اسههت. 

آن غارنشينان  )ششم این سوره است که داستان اصحاب کهف،        و اساس آیات نهم تا بيست  
توجه به معاد و     کهف عبارت از  ۀهدف کلي سهههور  .را مطرش کرده اسهههت (یکتاپرسهههت 

اسههت )رضههایي اصههفهاني،   هاى پيشههينيان از سههرگذشههتیگانگي خداوند متعال با شههرحي 
ست تا با درک الیه   (. 1387 سعي بر آن ا سير و     هم نين، در این پژوهش  صيف، تف هاي تو

را هم در سههطح   سههورۀ کهف( 98تا  83)آیات  یادشههده آیة 16 هاي حاصههل از تبيين، داده
هاي گفتماني( براساس رویکرد    م در سطح کالن )تحليل انتقادي سازه  خرد )توصيف( و ه 

مان فرکالف مورد بررسهههي قرار        قادي گفت يل انت هد. تحل به طرش این    ،در این تحقيق د
 پردازیم:ها ميپرسش

  پيامبربودن ذوالقرنيندر بازنمایي سورۀ کهف   98تا  83آیات  گفتماني يهاسازه  هههه کدام1
 ؟ندینمايایفاي نقش م

ذوالقرنين را  ماجراي سورۀ کهف زمان وقوع   98تا  83ي گفتماني آیات ها سازه هههه کدام 2
 ؟کنديمبازنمایي 

، ذوالقرنين پادشههاه یمني، اسههکندر مقدوني یا مورّخان و عالمان دینيههههه آیا بنا به تفسههير  3
 کوروش پادشاه ایراني است؟ 

                                                           
1. Critical discourse analysis (CDA) 

2. Fairclough 

3. discursive structures 



 1400پاییز و زمستان  |  14شماره  | 8سال |  علم زبان | 122

 

 . مباني نظری و مروری بر مطالعات گذشته2

 و کاوي، تحليل کالم و تحليل گفتار ترجمه شدهگفتمان در زبان فارسي به سخنتحليل 
در پي  1970تا اواسط دهه  1960اي است که از اواسط دهه رشتهگرایش مطالعاتي بين

شناسي،  شناسي، زبان شناسي، جامعههایي چون انسان علمي معرفتي در رشته ۀتغييرات گسترد
تحليل انتقادي گفتمان  ،در مقابل .(Fairclough, 2000) دشناسي یهور کر نشانهو 

ها هاي اخير، در طيف وسيعي از پژوهشرویکردي نوین در تحليل گفتمان است که در دهه
ادي گفتمان انتق پردازان، تحليلنظریه  ترینبزرگ از به کار گرفته شده است. نورمن فرکالف

 :(Fairclough, 2015, 131) دهدقرار مي نظر را در سه سطح توصيف، تفسير و تبيين مد
 ؛است ينامتنيزباني متن و بافت ب رخداد هر :1توصيف 
 در بافت موقعيتي زبان شکل فقط : هر رخداد زباني نظم گفتماني است که 2تفسير

 ؛رديگيم
 داراي کارکرد اجتماعي است و و  زباني، رخدادي اجتماعي رخداد هر :3تبيين

قدرت و ایدئولوژي خاصي است. این قدرت پنهان در شکل صوري  ۀکنندتبين
 .دینمايشدگي، ایدئولوژي خود را پنهان م زبان، در مسير فرایند طبيعي

شناختي محقق گفتمان با توجه به دو رویکرد اجتماعي و زبان انتقاديتحليل عالوه، به
بافت متني و در رویکرد اجتماعي شناختي تحليلگر به دنبال تحليل . در رویکرد زبانشوديم
منظور  آن و به بردن شيتحليلگر براي پ ،دنبال توجه به بافت موقعيتي است. بر این اساس به

عمودي و افقي در ساختار  يهاابتدا برش ،تفکيک اجزا و سطوش متفاوت در رابطه با متن
ح و عمق متن و فرامتن را رد و کالن در سطنماید و ساختارهاي خُمتني و فرامتني ایجاد مي

هاي ژرف و کالن  هاي سطحي به سمت الیهاز یکدیگر جدا و زمينه را براي حرکت از الیه
فرکالف براي تحليل متون و حرکت از متن به  ،طور که بيان شدهمان سازد.معنا فراهم مي

شامل سه سطحي  رویکردي ،جامعه براي فهم ساختارهاي کالن و تحليل انتقادي گفتمان
در سطح افزون بر این،  .(1385زاده، د )آقاگلسازتوصيف، تفسير و تبيين را مطرش مي

، دستور، هاژهشناختي خاص موجود در گفتمان )واهاي زبانتوصيف، متن براساس مولفه

                                                           
1. description  

2. interpretation  

3. explanation  
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روابط  ،شود. در سطح تفسيرنظام آوایي و انسجام در سطح باالتر از جمله( توصيف مي
به و  رديگيم، در نظر شوندکه باعث توليد و درک گفتمان ميرا هایي موجود در بين فرایند

افتد، ( اتفام ميغيره گفتمان )از لحاظ واژگان، ساخت و ۀکه در پيکر یيها تأثير انتخاب
 به توضيح تأثير گفتمان خاص در چهارچوب عمل ،در سطح تبيين ،درنهایت .پردازدمي

 (.1392مرزبان و ميالدي،  د )فقيه ملکپردازاجتماعي مي )کنش(
 

 . روش پژوهش3

استناد بر الگوي سه این پژوهش به لحاظ ماهيتي، پژوهشي توصيفي ه تحليلي است که با 
ي گفتماني  هاسازه، به تحليل و تبيين انتقادي فرکالفسطحي )توصيف، تفسير و تببين( 

 سوره کهف )مربوط به سرگذشت ذوالقرنين(  98تا  83آیات  )واژگاني و جمالت(
اي و پردازد. اطالعات الزم براي نگارش مباني نظري پژوهش از منابع و اسناد کتابخانهمي

ترجمه  آیه از سوره کهف با 16جامعه آماري این تحقيق شامل اینترنتي به دست آمده است. 
که ترجمه،  ستاثابت کرده 1نایدار است، اي است. الزم به ذکفارسي مهدي الهي قمشه

، بدین معني که ( ,1964Nidaد )رساز آن است که در نگاه اول به نظر مي تر دهي ينظامي پ
 يمتنکرده و به محتواي درون مترجم باید به دنبال چيزي وراي خود متن باشد تا متن را خرد

و هاي منحصر به فرهنگي خاص  با ارزیابي آیتمو  برسد و در سطح ارجاعي رمزگشایي کند
اي )متن اصلي( دست یابد و شروع به ترجمه به درکي از متن مبدأ ،اصطالحات و زبان مَجاز

بلکه تأثير متن اصلي را در  ،کندا را در متن مشخص منتقل ميه تنها معناي واژهکند که نه
ي ها کتابان خداوند در مترجم نباید سخن. نمایدهاي نظام زباني مترجم بازتوليد  محدودیت

اي باشد. بر 4دقيق و وفادار آنهاترجمه کند، بلکه باید نسبت به  3و یا تفسيري 2مقدس را آزاد
 Jesus met) مسيح، کسي را مالقات کرد]: ترجمه این سخن از کتاب مقدس مثال،

someone بار نيبراي اولمسيح » يها ترجمهانجام شود، زیرا بين  دقت زیادي با([ باید 
مسيح، کسي را » یا و «کرديمالقات مکسي را معموالً مسيح » یا ،«مالقات کردکسي را 

                                                           
1 Nida  

2 free translation 

3 interpretive translation 

4 faithfulness (fidelity) in translation 
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بخش (.  ,2003Maوجود دارد )تفاوت به لحاظ معنایي، واژگاني و محتوایي  «مالقات کرد
 سوره کهف پرداخته است. 98تا  83زیر به تحليل آیات 

 ها. یافته4
سورۀ کهف مربوط به  98تا  83کاوي انتقادي آیات گفتمانمنظور  به ،در این پژوهش

از  شدهطرشهاي  پاس  به پرسشاي( و سرگذشت ذوالقرنين )با ترجمه مهدي الهي قمشه
بهره گرفته  (توصيف ، تفسير و تبيين) گفتمان فرکالفانتقادي تحليل  سطحيسه رویکرد 
 .ي زیر آورده شده استها بخشکه در  شده است

 ﴾83﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًاه 1
 حکایتي يزودبه من که ده پاسه  کنند،مي ذوالقرنين ازسؤال  )اي رسول( و از تو ترجمه:

 .(83) خواند خواهم شما بر او از

سورۀ کهف در سطح توصيف، به تحليل سازۀ   83در گزینش واژگاني متن گفتمان آیة 
. او کسي است که تحت عنوان صاحب میپردازيم)صاحب دو قرن( « ذوالقرنين»گفتماني 

براي « صاحب ماهي»ي شده است، مانند ذوالنِّون نامگذاردو قرن از جانب خداوند متعال 
اي سطح توصيف، سازۀ اء. با استناد بر ارزش رابطهسورۀ انبي 87حضرت یونس در آیة 

رخداد زباني آن با  کنندگانمشارکتگفتماني واژۀ ذوالقرنين باتوجه به روابط اجتماعي بين 
 در کل قرآن به« قرن»است. با استناد بر سطح تبيين، موقعيت اجتماعي واژه  1يتيموقعبافت 

به معناي شاخ است، اما مالک « قرن»یهود  اشاره دارد. اگرچه در زبان« گروه، قوم، امت»
کاوي بررسي این پژوهش گفتمان قرآن است نه زبان یهود در تورات و نه انجيل. در واژه

گاهي تثنيه  در قرآن به این نکته دست یافتيم که این واژه گاهي به شکل مفرد )قرن(،« قرن»
ق سطح تبيين داراي کارکرد مطاب عربي )قرنين(، و گاهي جمع )قرون( به کار رفته است و

 اجتماعي است. در زیر دو مثال آورده شده است:

 ....  مَكَّنَّهُمْ فِى األَرْضِ قَرْنٍأَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِن سوره انعام:  6آیه 

                                                           
1 context  
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بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ  الْأُولَى الْقُرُونَوَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا سوره قصص:  43آیه 
 .وَهُدىً وَ رَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

از جانب خداوند متعال بسيار دقيق و )به معناي صاحب دو قوم( « ذوالقرنين»نامگذاري 
حساب شده است؛ زیرا اگرچه قرآن در بيان سرگذشت ذوالقرنين از سه قوم سخن به ميان 

دریافت رسالت ذوالقرنين از  توانيمي متني، تيموقع، اما با توجه به مفاهيم و بافت آورديم
احسان داشت، اما  جانب خداوند متعال براي قوم اول نقش اصالحگري همراه با عذاب و

و براي قوم سوم )اصالحگري و  ،امدهينبراي قوم دوم رسالتي نداشت؛ زیرا سخني به ميان 
 سؤالوي مأموریت انجام رسالت براي دو قوم را داشته است. حال دو  ،یاري رساندن( است

: این دو قوم چه کساني هستند و چرا ذوالقرنين صاحب آنها شده است. آیات شوديممطرش 
ي زباني ها سازهشرحي که خداوند متعال در قالب  ،دهنديمپاس   سؤاالتعدي به این ب

 . دیفرمايمصریح و بدون هيچ ابهامي بيان 

 ﴾84﴿ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًاه 2
 اي به دست او دادیمچيزي رشتهما او را در زمين تمکن و قدرت بخشيدیم و از هر  ترجمه:

(84). 

، در 84. در آیة رديگيزباني شکل م)آشکار و پنهان(  يهاسازوکار گفتمان در قالب
)امکاناتي « مکنّا»سطح تبيين از مؤلفة تحليل انتقادي گفتمان فرکالف، واژگان گفتماني 

ۀ رسالتي از جانب خداوند متعال به کنندنييتب)از هر چيزي به او بخشيدیم( « آتينا» دادیم( و
و انجام این رسالت در گرو آن امکانات است. از یک سو، با استناد بر سه  استذوالقرنين 

:  الف( ميابیيمبُعد گفتمان )توصيف، تفسير، و تبيين( در تحليل این آیه، به سه نکته دست 
گشایي نيست؛ ب( ي سطحي بافت متني گفتمان  آیه بيانگر لشکرکشي و کشورهاهیال
ي هاهیالي کالن، ارتباط معنایي با حکمراني، فرمانروایي و پادشاهي ندارند؛ ج( هاهیال

 نيذوالقرنسطحي و کالن گفتمان بيانگر بخشيدن امکاناتي خاص از جانب خداوند متعال به 
از این  برساند، مثالً شاید یکي به انجاماست تا بتواند مأموریت مهمي که به وي واگذار شده، 

عرض زمين )شرم و غرب( را بپيماید.  سهولت بهامکانات داشتن مَرکبَي باشد تا بتواند 
 پي برد ماموریت ذوالقرنين، اصالش امور و  توانيمهم نين، باتوجه به آیات بعد، 
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رساندن به دو گروه از بندگان خدا در دو نقطة دور از هم بر کرۀ زمين است و این امر یاري
یکي از امکانات به ذوالقرنين عطا  عنوان بهاشتن دانش زباني است که خداوند در گرو د

کرده بود تا بتواند با اقوام مختلف سخن بگوید. از سوي دیگر، اگر در این آیه، خداوند 
ي ها قالبما به او دانش، حکمت، نبوت و کتاب بخشيدیم، در آن صورت  فرموديممتعال 

 بيانگر رسالتي هم ون رسالت پيامبران  صاحب شریعت بود.آشکار و پنهان  کالم 

 ﴾85﴿ فَأَتْبَعَ سَبَبًاه 3
 .(85) اي را پي گرفت.او هم رشته: ترجمه

ۀ آغاز انجام مأموریت ذوالقرنين است. صورت زباني آیه، کنندنييتب، 85گفتماني آیه فرایند 
کردن گروه یا لشکر یا سپاهيان با هم در سطح توصيف و هم در سطح تبيين، بيانگر همراهي

 اي ژرف و کالن معناهبه سمت الیهگفتمان هاي سطحي  حرکت از الیها بذوالقرنين نيست. 
-دریافت ذوالقرنين در انجام مأموریتي که براي اصالحگري و یاري توانيمدر این آیه 

، از جانب خداوند متعال  84یي عمل نموده )مطابق آیه تنها بهرساندن  بندگان خدا داشته 
امکاناتي به وي عطا شد این امکانات به معناي سپاهي از مالئکه، انس و جن نيست که او را 

گفت ذوالقرنين به کمک امکانات و سببي که  توانيمهمراهي کنند(. در سطح تفسير 
 نجام رسالت اول خود در پيش گرفت.خداوند متعال به او عطا کرده بود، راهش را در جهت ا

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا ه 4

 ﴾86﴿ الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا
)که در دریاي محيط  را خورشيد رسيد، مغرب به )در سير خود( تا هنگامي که ترجمه:
 را قومي جا آن و کندمي نهان رخ ايتيره آب چشمه در که یافت چنين کرد(غروب مي

)اگر  عذاب و قهر یا قوم این دربارۀ که دادیم دستور ذوالقرنين به )چون کافر بودند( که یافت
 .(86) آور جاي به ایمان آرند()اگر  رحمت و لطف یا ایمان نياوردند(

 هانگفتماو  نمتو همة پسدر  که ستا ینا بر دعتقاادر تحليل انتقادي گفتمان فرکالف، 
و  ميکند تعيينرا  نگفتماو  متن معنيو  ساخت که ستا نهفته ژيیدئولواز ا شکلي
در سطح توصيف،  .ستا ژيیدئولوا نهیا فهکش يهپدر  دياهنتقا ناهگفتم رهتحليلگ
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توان ایدئولوژي قدرت ، مي86( در گفتمان آیه حُسْنًا براساس مؤلفه هاي زباني )مانند تُعَذُّبَ و
را در کالم مشاهده کرد که نمود مؤلفة قانون و رسيدگي به امور مطابق قوانين مجازات و 

متعال یابيم گفتگویي بين ذوالقرنين و خداوند در مي« قُلنا»عفو است. هم نين، با مشاهده واژه 
قبل از انجام رسالت اول صورت پذیرفته )گفتگویي با واسطه یا بي واسطه مشخص نيست(. 

آید یکي از امکاناتي که خداوند هاي گفتماني آیه چنين بر ميدر سطح خُرد و کالن سازه
اي شبيه اي براي دیدن افق دوردست، شاید وسيلهمتعال به ذوالقرنين عطا کرده بود، وسيله

و یا چشم تيزبين( بوده تا بتواند مکان و قوم مورد نظر را براي انجام رسالتش بيابد، دوربين 
توان پي برد ذوالقرنين افق دوردستش مکان حال آنکه در سطح توصيف، از گفتمان آیه مي

یابد، و این امر بدون وسيله و امکاناتي شبيه بيند و قوم مورد نظر را هم ميمورد نظر را مي
 ممکن است. در تحليل این آیه به نکات زیر دست یافتيم:دوربين غير

حاکي از آن است که ذوالقرنين به مکاني رسيد که محل غروب  86ي سطحي آیة هاهیال( 1
ي زیرین حاکي از آن است که چون ذوالقرنين پذیرفته دستور خداوند هاهیالخورشيد است، 

ي، طرش و نقشة انجام زیربرنامهده؛ بنابراین، برساند، خداوند امکاناتي به او بخشي به انجامرا 
مأموریت از جانب خداوند به وي داده شد و انتخاب مسير به امر خداوند بوده نه خود 

پيوستگي معنائي در بافت آیه،  روابط انسجامي متني در سطح توصيف،  (2ذوالقرنين؛ 
. در دهديمي موقعيتي هاصحنهو آدرسي از مکان و  کندغروب خورشيد را بيان مي موقعيتي

 بر اساسدریافت مکانمندي غروب خورشيد )مغرب( در این آیه  توانيمسطح تبيين گفتمان 
جهتي است که ذوالقرنين در آن مکان قبل از شروع حرکتش قرار داشته، زیرا با توجه به 

گفت کدام مغرب  توانينمبودن زمين )دو مغرب و دو مشرم وجود دارد(، کروي 
( قوم  مورد نظر آیه، قومي است که: الف( در جهت مغرب جایگاه 3بوده است؛  توجهمورد

و  اندناشناختهمشخص نيست(؛ ب( قومي که  نيزممغرب)کدام  کردنديمذوالقرنين زندگي 
ي انشانهشاید این نکته  شونديمنام یا عنواني ندارد )همواره همه اقوام در قرآن با نام معرفي 

و توسط  اندشده(؛ ج( قومي که مرتکب یلم سرگذشت ذوالقرنين باشداز زمان وقوع 
ذوالقرنين به دستور خداوند متعال با امکاناتي که به وي بخشيده شده، مجازات )عذاب( و 

ي زیرین متن بيانگر این نکته است این قوم، قوم اول هاهیال( 4؛ شونديمعفو )احسان( 
 رسالت ذوالقرنين است. موردنظر
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 ﴾87﴿ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا -5
 کيفر به را او کرده ستم و یلم )از شما( ذوالقرنين به آن قوم گفت: اما هر کس ترجمه:
 عذابي به را او خدا بازگردد خدا سوي به )بعد از مرگ( که هم سپس و رسانيد خواهيم
 .(87) کرد خواهد کيفر سخت بسيار

فرکالف در سطح تفسير به بافت موقعيتي متن و بينامتنيت توجه دارد. الزم به ذکر است، 
آن ه در سطح توصيف بيان  يتوان تحليل متن بر مبناتفسير را مي ةمرحل فرکالف، زعمبه

: 1385زاده، ت )آقاگلبينامتني دانسو عوامل  مفاهيم ،شده با در نظرگرفتن بافت موقعيت
فرامتني و بينامتني و ارتباط آنها با نتایج  يهاتحليل نشانه ،در سطح تفسير(. بنابراین، 129

با استناد بر سطح توصيف از مؤلفه تحليل   شود.حاصل در سطح توصيف موردتوجه واقع مي
خداوند متعال براي عذاب بندگان ، ذوالقرنين در گفتگوي خود با 87انتقادي گفتمان، در آیه 

بافت )هر که ستم ورزد(. در سطح تفسير و ژرفاي کالم، با توجه به « مَنْ یَلَمَ»: دیگويم
بر اساس قرآن، عذاب  . «یُشر ک ب اهلل»، ذوالقرنين نگفت و عوامل بينامتني مفاهيم ،موقعيت

 شرک ورزیدن به خدا، فقط در قدرت خداوند است. 

 ﴾88﴿ نْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًاوَأَمَّا مَه 6
و اما هر کس به خدا ایمان آورد و نيکو کردار باشد نيکوترین اجر خواهد یافت و  ترجمه:

 .(88) هم ما امر را بر او سهل و آسان گيریم

، ذوالقرنين در گفتگوي خود با خداوند متعال براي 88هم نين، در سطح توصيف آیه 
بافت به  با توجهتفسير،  در سطح«. عَمِلَ صَالِحًا مَنْ آمَنَ وَ»: دیگويماحسان )عفو( آنان 

مَن امن باهلل و اليوم االخر و عمل »، ذوالقرنين نگفت و عوامل بينامتني مفاهيم ،موقعيت
پي برد که محور گفتگوي بين خداوند و  توانيمي زیرین کالم هاهیالبا توجه به  «.صالحاً

ذوالقرنين براي این قوم بر اصالحگري، رفع یلم و صدور حکم مجازات و عفو )مانند 
قاضي( است؛ کسي که از جانب خداوند بسيار قدرتمند است و همگي حکم او را اطاعت 

 .کننديم
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 ﴾89﴿ سَبَبًاثُمَّ أَتْبَعَ ه 7
 .(89) ()و سفر را ادامه داد اي را پي گرفتو باز وسيله و رشته ترجمه:

گفت ذوالقرنين به کمک امکانات و سببي که خداوند  توانيم، 89در سطح تفسير آیه 
به تحليل متعال به او عطا کرده بود، راهش را در جهت انجام رسالت دوم در پيش گرفت )

 مراجعه شود(.  85آیه 

 ﴾.90﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًاه 8
 تابد که ما ميان آنرسيد آن جا دید که خورشيد بر قومي مي نيزمتا چون به مشرم ترجمه:

و مسکني که از حرارت خورشيد سایبان )یعني لباس و خيمه  ایمها و آفتاب ساتري قرار نداده
 .(90) نداشتند( ،کنند

در سطح خُرد حاکي از آن است که ذوالقرنين به مکاني  90ي سطحي گفتمان  آیة هاهیال
ي زیرین در سطح کالن بيانگر آن است که چون ها هیالرسيد که محل طلوع خورشيد است. 

ذوالقرنين در انجام رسالت اولش در مکاني حضور داشت که محل غروب خورشيد بود، 
سورۀ  84مطمئناً پيمودن این مسافت و نيز پيداکردن مکان و قوم موردنظر رسالتش، مطابق آیه 

ي و یا دوربيني خاص( انقشه)مانند مَرکَبي خاص،  شديمکهف در گرو امکاناتي باید انجام 
که خداوند متعال به ذوالقرنين قبل از انجام رسالتش عطا کرده بود. با استناد بر سطح توصيف، 

که خداوند براي آنان در  شوديمذوالقرنين در مسير انجام رسالت دومش با قومي مواجه 
پي  توانيمین آیه، و تفسير گفتمان ا نييتببرابر خورشيد پوششي قرار نداده بود. در سطح 

برد ذوالقرنين رسالتي از جانب خداوند براي یاري رساندن این قوم نداشته است؛ زیرا در این 
 توانينمآیه شرحي در خصوص رسالت ذوالقرنين براي این قوم آورده نشده است. بنابراین، 

 این قوم را دومين قوم رسالت ذوالقرنين متصوّر شد.

 ﴾91﴿ طْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًاكَذَلِكَ وَقَدْ أَحَه 9
 .(91) هم نين بود، و البته ما از احوال او کامالً باخبر بودیم ترجمه:

 91ي تحليل انتقادي گفتمان، از آیه هالفهؤمبا استناد بر سطح توصيف، تفسير و تبيين از  
الزم به یادآوري دریافت ذوالقرنين رسالتي براي یاري رساندن این قوم نداشته است.  توانيم
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هاي تحليل گفتماني لفهؤجمالت و ساختار دستوري متن از دیگر م ،پس از واژگاناست که 
پي برد ذوالقرنين فقط از  توانيم، 91آیه  تحليل ساختاردر تبيين و در سطح توصيف است. 

اوضاع و احوال آن قوم باخبر شد؛ اوضاع و احوالي که خداوند متعال به آن احاطه کامل 
 .داشته است

 ﴾۹۲﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًاه 10
 .(۹۲) )و به سمت شمال سفر را ادامه داد( اي را پي گرفتباز وسيله و رشته ترجمه:

ذوالقرنين رسالتي براي ياري رساندن قوم ياد  ازآنجاكهگفت  توانيم ۹۲در تبيين آيه 
، ذوالقرنين ۹۲همچنين، در سطح تفسير آيه  نداشته، به راهش ادامه داده است. ۹0شده در آية

به همچنان به كمك امكاناتي كه خداوند متعال به او عطا كرده بود، ادامه راهش را در جهت 
 مراجعه شود(.  85به تحليل آيه رساندن رسالت دوم در پيش گرفت ) انجام

 ﴾۹۳﴿ قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًاحَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا  -11
)دو كوه بين دو كشور در شمال يا جنوب خاک  تا چون رسيد ميان دو سد ترجمه:

)و سخت وحشي و زبان نفهم  كردندآن جا قومي را يافت كه سخني فهم نمي تركستان(
 .(۹۳) بودند(

گفتماني از ارزش خاصي برخوردار  تواند براي تحليلگرِشده ميانتخاب هايه بررسي واژ
گيرد و نشان از باشد، چرا كه اساساً هر انتخابي در رابطه مستقيم با مفهوم نگرش قرار مي

 مانند هاي مختلف جملهويژگي و كالن، ردخُي هاهيالسطح كننده دارد. در ايدئولوژي انتخاب
اني از قبيل هم معنايي، شمول كاررفته، نوع ضماير، انواع ارتباط واژگهاي بهمفهوم واژه

 يافتيم:  ردستيزبه نكات  ۹۳در تحليل آية  موردتوجه است. غيره معنايي، تضاد معنايي و
ي سطحي آيه بيانگر اين مطلب است كه ذوالقرنين به مكاني كه ميان دو سد بود، هاهيال( 1

 مورد نظر آيه، قومي قومِ( ۲رسيد )در آيه از واژه سد استفاده شده نه جبل به معناي كوه(؛ 
است كه: الف( در ادامة مسير حركت ذوالقرنين بعد از محل طلوع خورشيد )مشرق( زندگي 

بودن زمين كه دو مشرق و دو مغرب دارد، مشخص نيست كدام )باتوجه به كروي كردنديم
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؛ ج( قومي كه از دانش صنعت اندنشدهاند و با نام معرفي مشرق(؛ ب( قومي كه ناشناخته
سدسازي برخوردار بودند و خودشان جلوتر دو سد ساخته بودند، اما نيازشان را برطرف 

ي هازباناز دانش  كدامچيهو ذوالقرنين ميان آن دو سد، آنها را پيدا كرد؛ د( قومي كه  كردينم
( اين قوم توسط ۳؛ ه( قومي كه زبان مخصوص خودشان را داشتند؛ دنديفهمينمذوالقرنين را 

)نوع  شونديمذوالقرنين به دستور خداوند متعال )با امكاناتي كه به وي بخشيده شده( ياري 
ي زيرين متن بيانگر اين نكته هاهيال( 4ياري رساندن در آيات بعد مشخص شده است(؛ 

 رسالت ذوالقرنين است. موردنظراست كه اين قوم، همان قومِ دوم 

قالُوا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلى ـ 11
 ﴾49﴿أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَ بَيْنَهُمْ سَدّاً

)پشت این  سرزمين آنان گفتند: اي ذوالقرنين، قومي به نام یأجوج و مأجوج در این ترجمه:
به عهده  چه ما خرج آن را کنند، آیا چنانبسيار مي )و خونریزي و وحشيگري( فساد کوه(

 .(94) )که ما از شر آنان آسوده شویم( بندي ها مي گيریم سدي ميان ما و آن

، این آیه مخلوقاتي به نام یأجوج و مأجوج را معرفي 94با استناد به سطح توصيف آیة 
هستند. همانطور که قبالً گفته  مُفْسشدُونَ فشي الْأَرْضکنند، یعني که در زمين فساد مي نمایدمي
شود و ميشناختي محقق  گفتمان با توجه به دو رویکرد اجتماعي و زبان انتقاديتحليل شد، 

در قرآن، « فساد و مفسد»کاوي، کلمات در واژه هر رخداد زباني، رخدادي اجتماعي است.
فساد »واژگان  پيوستگي معنائي در بافت موقعيتيآیات قرآن و  روابط انسجامي متني ه باتوجه ب
توان پي برد که همه معاني و مفاهيم )آشکار و پنهان( بر رخدادي اجتماعي ، مي«و مفسد

در تمامي آیات قرآن، سازۀ گفتماني است « مُفْسشدُونَ فشي الْأَرْض »تر اینکه تأکيد دارند و مهم
ي حيوان به کار برده نشده، بلکه به عنوان واقعيتي در زندگي اجتماعي انسان ذکر شده که برا

، یأجوج «فساد و مفسد»است. بنابراین، با استناد بر رخداد زباني آیات قرآن مربوط به واژگان 
و مأجوج دو گروه از مخلوقات انساني هستند. در این راستا، براي فهم این دو گروه از 

کنيم: در آن روز )روز قيامت( که برخي سورۀ کهف استناد مي 99اني به آیه مخلوقات انس
کنيم، در صور دميده شود، پس همة آنان را )در یموج شدند با برخي دیگر، رهایشان مي

توان نتيجه گرفت یأجوج و مأجوج دو گروه از مخلوقات کنيم. ميعرصه قيامت( جمع مي
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هایي باشند که مورد عذاب خداوند قرار گرفتند و ز انساناند، شاید دو گروه ادر هم آميخته
حيوان )سر انسان و تنه حيوان( هانسان )سر حيوان و تنه انسان( و انسان هبه شکل حيوان

هاي اهرام ثالثه و آثار باستاني مصر مشاهده کرد(. توان در نقاشياند )نمونة آنها را ميدرآمده
توان به این نکته پي برد که دو سدي که این قوم ساخته مي 94 هم نين، در تبيين و تحليل آیه

هاي سد مورد نيازشان را نداشت و آنها نيازمندش سدي با ویژگي خاص بودند؛ بودند، ویژگي
اي باشد که یعني چنان محکم باشد که یأجوج و مأجوج نتوانند آن را سوراخ کنند و به گونه

عالوه، در تبيين طلب یاري این قوم از ذوالقرنين روند. بهیأجوج و مأجوج نتوانند از آن باال 
توان پي برد، نهایتاً ارتباط زباني بين ذوالقرنين و این قوم برقرار شده، زیرا بين آنها مي

گفتگویي شکل گرفته و این به این معناست یکي از امکاناتي که خداوند متعال به ذوالقرنين 
 به نکات زیر پي بردیم: 94. در تحليل آیه بخشيده بود، دانش زباني بوده است

( این قوم، قومي متمدن بودند؛ زیرا از دانش مهندسي سدسازي برخوردار بودند، فرهنگ 1
گفتگو و توافق براي انجام کار با ذوالقرنين داشتند، فرهنگ پرداخت حق الزحمه در قبال 

ساد یأجوج و مأجوج در عذاب دادند و از فانجام کار به وي را داشتند، فساد را تشخيص مي
شان را دوست داشتند و براي رهایي از فساد یأجوج و مأجوج سرزمين خود بودند. سرزمين

جستن از فساد بود )با دادن به فساد دوريرا ترک نکردند. در فرهنگ مبارزۀ آنان، راه پایان
نياز دارند که  ساختن دو سد در مقابل یأجوج و مأجوج(. این قوم پي برده بودند به سدي

( قومي که به اندازه یأجوج و 2شدۀ خودشان )با ویژگي خاص( باشد؛ ماوراي دو سد ساخته
( قومي که خود مرتکب یلم و فساد 3مأجوج قوي نبودند و توان نبرد با آنان را نداشتند؛ 

 ، مورد رحمت98نبودند )باتوجه به رسالت ذوالقرنين براي نجات آنان( و با توجه به آیه 
هاي تحليل انتقادي گفتمان )توصيف، تفسير، و ( با استناد بر مؤلفه4خداوند قرار گرفتند؛ 

که هم در تورات  ،کاوي  واژۀ یأجوج و واژۀ مأجوج به عنوان یک نشانه زمانيتبيين(، با واژه
 توان به عصر ذوالقرنين پي برد.و انجيل و هم در قرآن آمده، مي

 ﴾59﴿ هِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّة أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْماًقالَ ما مَكَّنِّي فِيه 12

بهتر  )از هزینه شما( ذوالقرنين گفت: تمکن و ثروتي که خدا به من عطا فرموده ترجمه:
)مرد و  اما شما با من به قوت بازو کمک کنيد ،)نيازي به کمک مادي شما ندارم( است

)که به کلي مانع  تا سدي محکم براي شما بسازم وسایل و هزینه آن با من( کارگر از شما،
 .(95) دستبرد آنها شود(
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هاي زباني و اعمال بررسي پدیده فرکالف برايتحليل انتقادي همانطور که قبالً گفته شد، 
 روابط بين زبان و قدرت، ایدئولوژي ، مانندهاي ایدئولوژیک در گفتمان گفتماني به فرایند

و عناصر زباني و غيرزباني  کندميتوجه  هاي داراي بار ایدئولوژیک در گفتمانفرضپيش و
، با 95دهد. در تحليل آیة مياي، هدف و موضوع مطالعه خود قرار را به همراه دانش زمينه

 اي و بياني بين زبان و قدرت مواجه فرایندهاي ایدئولوژیک در گقتمان و  ارزش رابطه
، الزحمهالقرنين در گفتگوي توافقي با این قوم و پيشنهاد آنان براي پرداخت حقشویم. ذومي

، «مَکَّنِّي فشيهش رَبِّي خَيْرٌما »گوید:  پذیرد و با حفژ منزلت این قوم ميالزحمه را نميپيشنهاد حق
ها با بار ایدئولوژیک در این جمله بيانگر امکانات ماواریي )غيبي و فرضیکي از پيش

خدایي( است که ذوالقرنين براي انجام رسالتش از جانب خداوند در اختيار دارد. در گفتمان 
توان پي برد که وي پرده از راز  داشتن هاي ژرف و زیرین کالم، مياین جمله، با استناد بر الیه

 بيانگر این 95هاي گفتماني آیة امکانات و قدرتي غيبي از جانب خداوند برداشته است. سازه
است که خداوند این قوم را مورد رحمت، یاري و عنایت خود قرار داده و با فرستادن 
ذوالقرنين به آنجا، آنان را از عذابي که گرفتار بودند، نجات داده، اما خودشان از این لطف 

در سطح توصيف بيانگر « فَأَعشينُونشي ب قُوَّۀ»اند. هم نين، جمله و رحمت پروردگار بي خبر بوده
خواهد در امر سد سازي با نيروي خود به او ن مطلب است که ذوالقرنين از این قوم ميای

کمک کنند؛ هر چند نيروي مورد نظر مشخص نيست، شاید نيروي انساني باشد و شاید 
آوري، طرش، نقشه و توانمندي آنان در صنعت آهن و آهنگري؛ به هر حال، آنها نيازمند فن

 انش غيبي( ذوالقرنين در امر سد سازي بودند.بطور کلي، دانش مهندسي )د

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتّى إِذا ساوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قالَ انْفُخُوا حَتّى إِذا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتُونِي ه 13
 ﴾69﴿أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً

به آب بکنند و از عمق  )آن گاه دستور داد که زمين را تا برایم قطعات آهن بياورید. ترجمه:
تا چون ميان آن دو کوه را برابر  زمين تا مساوي دو کوه از سنگ و آهن دیواري بسازند(

ساخت گفت: در آتش بدميد تا چون آهن را بسان آتش بگداخت، گفت: برایم مس گداخته 
 .(96) آورید تا بر آن فرو ریزم

هاي توان از طریق ویژگينميفرکالف در سطح تفسير معتقد است که الزم به ذکر است 
 بين چراکه اساساً ؛جامعه دست یافت ۀمستقيماً به تأثيرات ساختاري بر شالود ،صوري متن
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اي غيرمستقيم است. فرکالف سطح تفسير را نوع ارتباط متن و ساختارهاي اجتماعي، رابطه
را دانش  داند و مقصود از ذهنيت مفسرترکيبي از محتویات خود متن و ذهنيت مفسر مي

بيانگر  96 ةهاي واژگاني آی . سازهگيردداند که مفسر در تفسير متن به کار مياي ميزمينه
 است.  ذوالقرنينشروع ساخت سد توسط 

مواجه هستيم، در  ،به معني بين دو پوسته ،«بَيْنَ الصَّدَفَيْن » با استعاره 96که در آیه  از آنجا
ليکاف و  1شناختيمفهومي هستي ۀاستعار ةاستعاره، از نظریکاوي گفتمان این تحليل واژه
شناسانه عبارت است هستي ۀاستعارگيریم. بهره مي (Lakoff & Johnson, 1980) جانسون
ها، احساسات و عقاید که به کمک آنها هاي درک و دریافت رخدادها، فعاليتاز روش

 در « بَيْنَ الصَّدَفَيْن »براي درک واژه قادریم مفاهيم نامحسوس را درک کنيم، براي مثال 
شدۀ این قوم )هم ون پرکردن فضاي خالي بين دو سد ساخته ۀبا شيو ذوالقرنينیابيم مي

، دو 96 ةنامد. در آیمي« رَدشماً»سازد که او آن را دو پوسته صدف( سدي ميبين فضاي خالي 
 .صدف تشبيه شده است ةبه پوست شدۀ این قوم از نظر نازکي، و قابليت شکستگي سد ساخته

رساند که در ساخت آن دو سد، این قوم از مي نتيجهما را به این   ،صدف در این آیه ۀواژ
آیه متشکل از جمالت امري و  هاي گفتماني متن آهن استفاده نکرده بودند. هم نين، سازه

کند این مي متن آیه بيان؛ به این قوم در همکاري ساخت سد است ذوالقرنينمدیریتي 
حائز اهميت این است که  ةنکت .و این قوم است نه لشکر و سپاه ذوالقرنينهمکاري بين 

توانست با دانش زباني که خداوند به وي عطا کرده بود با زبان آنان سخن مي ذوالقرنين
 دادند. که آنان دستورات او را انجام مي طوريه ب ،بگوید
 
 ﴾79﴿ یَظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباًفَمَا اسْطاعُوا أَنْ ه 14

از آن پس آن قوم نه هرگز بر باالي آن سدشدن و نه بر شکستن آن سد و رخنه در  ترجمه:
 .(97) آن توانایي یافتند

توان دریافت ساخت سد با مي ،97هاي گفتماني آیه در سطح توصيف و خُرد سازه
که یأجوج و مأجوج نتوانند از آن  ايبه گونه ،انجام شدهاي خاص مورد نياز این قوم ویژگي

هاي گفتماني این آیه  باال روند و نتوانند آن را سوراخ کنند. در سطح تبيين و ژرف سازه

                                                           
1. ontological metaphors 
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زماني ساخت  ةکه در فاصل طوريه فقيت همراه بوده است، بوتوان پي برد ساخت سد با ممي
از روند پيشرفت ساخت سد نشد. با استناد  هاي یأجوج و مأجوج مانع سد، فساد و مزاحمت

 ،بين آنها را با آهن پر کرد ذوالقرنين، این قوم خودشان از قبل این دو سدي را که 93 ةآی هب
 .رفتندکردند و یا از آن باال مياما هر بار یأجوج و مأجوج آن را سوراخ مي ،ساخته بودند

ها مدت زمان طوالني  ها و این باال آمدن کردنشاید هربار یأجوج و مأجوج براي این سوراخ
بنابراین،  .شد ذوالقرنينکردند که این زمان مصادف با ساخت سد توسط را باید صرف مي

به کمک این قوم توانست  ذوالقرنينهاي یأجوج و مأجوج  در آن فاصله بدون مزاحمت
 فقيت به پایان برساند.وساخت سد را با م

 ﴾.89﴿ مِنْ رَبِّي فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكّاءَ وَ كانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاًقالَ هذا رَحْمَةٌ ه 15

لطف و رحمتي از خداي من  (قدرت و تمکن بر بستن سد) ذوالقرنين گفت که این ترجمه:
اللَّه که روز قيامت یا روز یهور حضرت ولي) خداي من فرا رسد ۀاست و آن گاه که وعد

خداي من محقق و  ۀآن سد را متالشي و هموار با زمين گرداند و البته وعد (اعظم است
 .(98) راست است

سازي اشاره به رحمت و عنایت  بدون مخاطب ،98گفتماني آیه  ۀهاي سطحي در سازالیه
هذا رَحْمَةٌ مشنْ قالَ »هاي زیرین جمله در سطح تبيين، با استناد بر الیه .خداوند متعال دارد

به این قوم اعالم  ذوالقرنينبيانگر این مطلب است « قالَ به معني گفت»توان گفت مي ،«رَبِّي
به دستور و به لطف و عنایت  ،خاص ۀساخت سد به این شيوکه رساني کرد و اطالع

این بدین معني است که مي خواست به آنان بگوید پروردگارم از همه چيز  .پروردگارش بود
از رنج و عذاب شما نيز باخبر بود و مرا براي نجات شما از نقطة دور زمين به  ،با خبر است

در این گفتمان استفاده « ، پروردگار منبِّير»بار از واژه سه ذوالقرنيناینجا فرستاد. هم نين، 
تواند بيانگر معرفي و شناساندن )وي نگفت ربَّنا یا ربَّکُم( که این تکرار و تأکيد مي .کرد

براي شناساندن پروردگار )به عنوان قادر  ذوالقرنينار یکتا و رحيم به آنان باشد. پروردگ
از قدرت  ،سپس .ابتدا از رحمت پروردگار نسبت به آنان سخن گفت ،مطلق( به این قوم

پروردگار در نابودکردن سدي که از آهن است در زمان معين )روز موعود، قيامت( پرده 
بودن روز موعود )قيامت( بر حتمي «حَقّاً»قبل همراه با  ةار جملبا تکر ،برداشت، و در نهایت

توان به ایدئولوژیک هاي زیرین کالم ميعالوه، در سطح تبيين، با استناد بر الیههب تأکيد کرد.
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هاي آیندۀ روي زمين از پنهان قدرت پي برد )قدرت خداوند متعال در نجات این قوم و قوم
جاءَ وَعْدُ رَبِّي » هاي سازۀ گفتمانيفرضزمان معين(. یکي از پيشگزند یأجوج و مأجوج تا 

با بار ایدئولوژیکي حاکي از رخدادي در آینده است که همراه با گفتمان قدرت « جَعَلَهُ دَکّاءَ
سدي آهني که آنقدر محکم است که یأجوج و مأجوج با ؛ است براي درهم کوبيدن سد

هاي سطحي این جمله بيانگر الیه .باال رفتن از آن نيستندقدرت مافوم خود قادر به شکستن و 
کانَ وَعْدُ »گفتماني جمله  ۀبخشي از قدرت خداوند در حفژ این حایل دارد، اما سازآگاهي
خدا )روز قيامت(  ۀتأکيد بر این مطلب دارد: وعد« رَبِّي»و واژه « وعْدُ»  ۀبا تکرار واژ« رَبِّي حَقّاً

هاي تحليل انتقادي گفتمان مؤلفهبر سطح توصيف، تفسير و تبيين از حتمي است. با استناد 
عذاب و نابودي یأجوج و مأجوج که در  ذوالقرنينرسالت  که توان به این نکته پي بردمي

دادن به زندگي یأجوج و نبود و ساخت سد به معناي نابودي و پایان ،کردندزمين فساد مي
حيات یأجوج و مأجوج در پشت سد تا زمان معين  ،کهف ۀسور 99 ةمأجوج نيست. مطابق آی

هاي ترین سيستمچگونه پيشرفتهکه  این سوال مطرش مي شود  ،)روز قيامت( ادامه دارد. حال
د، ناي ساخت بشر که مدعي به شناسایي و رصد دقيق هر چيز بر روي زمين هستماهواره

نيز زندگي یأجوج و مأجوج در  ( وذوالقرنينل )سد ئتاکنون قادر به شناسایي دقيق این حا
  .پشت آن، نبودند

 گیریبندی و نتیجهجمع. 5
هاي تحليل گفتمان انتقادي فرکالف مؤلفهاین پژوهش در بررسي توصيف، تفسير و تبيين از 

زاره و هر گُ موضوعاتو  قعيتيوبافت مبستر زماني، مکاني، به این نتيجه دست یافت که 
و آشکار هستند و سازوکار  هاي گفتماني پنهانسازهشکل، نوع و محتواي  ۀکنندقضيه تعيين
بين آنها را براي و ارتباطات  ، مفاهيممعناي پنهان و آشکار است که گفتمانهاي این سازه
 83کاوي آیات نماید. پژوهش حاضر با هدف گفتمانهاي متني واکاوي ميقيعتودرک م

سطحي فرکالف )توصيف، تفسير و تبيين(، به الگوي سه هکهف با استناد ب ۀسور 98تا 
ه شده باالت طرشؤپرداخته است تا پاسخي مناسب براي س ذوالقرنينشناسایي سرگذشت 

آمده از دسته با توجه به نتایج بدست آورد. در بندهاي زیر، پاس  به سواالت پژوهش 
 گردد. ارائه ميشده آوريهاي جمعتحليل داده

تا  83 آیات هاي گفتماني سازه کدام شده، در پاس  به سوال اول کههاي انجامدر بررسي
که توان گفت مي ،نمایندایفاي نقش مي پيامبربودن ذوالقرنيندر بازنمایي کهف  ۀسور 98
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)از هر چيزي به او بخشيدیم( در آیه « آتينا»)امکاناتي دادیم( و  « مکنّا» هاي گفتمانيسازه
گذاشته شد و  ذوالقرنين ۀرسالتي است که از جانب خداوند متعال به عهد ۀکنندتبيين ،84

...« قُلْنَا یَا ذَا الْقَرْنَيْن  » هم نين، از سازۀ گفتمانيانجام این رسالت در گرو آن امکانات بود. 
توان ، مي88و  87، و پاس  ذوالقرنين به خداوند در آیه 86آیه  گفتيم اي ذوالقرنين ... در

که این رخداد گفتماني فقط  هانجام شد والقرنينکه گفتگویي بين خداوند متعال و ذ دریافت
 83پذیرد )باواسطه یا بي واسطه(. در بررسي تحليلي آیات در شأن و مقام پيامبر صورت مي

که  استپيامبري  ذوالقرنين به دست آمد کهاین نتيجه  ذوالقرنين،بودن پيامبر بارۀدر 98تا 
رساندن بوده و هم ون رسالت پيامبران صاحب اش اصالحگري و یاريرسالت پيامبري
فرمود ما به او دانش، حکمت، ، اما اگر در این آیات، خداوند متعال ميه استشریعت نبود

هاي آشکار و پنهان زباني، بيانگر رسالت  صورت قالب م، در آنینبوت و کتاب بخشيد
 هم ون رسالت پيامبران صاحب شریعت بود.  ذوالقرنين

 83هاي گفتماني  آیات کدام سازه شده، در پاس  به سوال دوم که هاي انجامدر بررسي
هاي گفتماني توان گفت سازهمي ،کندکهف زمان وقوع ذوالقرنين را بازنمایي مي ۀسور 98تا 
قالُوا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ  » ،94گفتماني آیه  هايو کل سازه 93ة آی در« بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ»

بيانگر  ،«وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَ بَيْنَهُمْ سَدّاً
سازي زیرا این قوم از دانش مهندسي سد ؛زماني است که انسان به تمدن دست یافته است

داشتند، فرهنگ  ذوالقرنين رابرخوردار بودند، فرهنگ گفتگو و توافق براي انجام کار با 
زُبَرَ »هاي گفتماني و با توجه به سازه الزحمه در قبال انجام کار به وي را داشتندپرداخت حق

، قشطْراً»، و «شدنمعني دميدن آهن تا مرحله ذوب ، بهانْفُخُوا»، «هاي آهن، به معني پارهالْحَدشیدش
 ذوالقرنينزمان وقوع سرگذشت  این نتيجه به دست آمد که، 96در آیه « به معني مس گداخته

 بعد از کشف آهن )عصر آهن( بوده است.
، ذوالقرنين پادشاه مورّخان و عالمان دینيآیا بنا به تفسير ال سوم که ؤپاس  به س براي ارائة

به بررسي فاصله زماني بين بعثت  ،اسکندر مقدوني یا کوروش پادشاه ایراني است یمني،
(، به موارد زیر 1374( و  المقدسي )1393و با استناد به مجلسي ) يمپيامبران اولوالعزم پرداخت

 : يمدست یافت
  ؛سال 1200( بيش از ع( تا حضرت نوش )عفاصله حضرت آدم ) ه
  ؛سال 2240د (حدوعحضرت ابراهيم )( تا عفاصله حضرت نوش )  ه



 1400پاییز و زمستان  |  14شماره  | 8سال |  علم زبان | 138

 ؛سال 900( حدود عفاصله حضرت ابراهيم )ع( تا حضرت موسي ) ه
 ؛سال 1900( حدود عفاصله حضرت موسي )ع( تا حضرت عيسي ) ه
 سال بوده است.  620( تا حضرت محمد ) صلي اهلل( حدود عفاصله حضرت عيسي ) ه

در سه کتاب آسماني  ذوالقرنينهمانطور که در این مقاله قبالً گفته شد، سرگذشت 
ال سوم باید گفت باتوجه به شرش ؤ)تورات، انجيل و قرآن( آمده است. در پاس  به س

زیسته است. در زمان قبل از حضرت موسي مي ذوالقرنيندر تورات،  ذوالقرنينرگذشت س
سال قبل از  1900یعني  ،مربوط به قبل از تولد حضرت موسي ذوالقرنيناز این رو، رسالت 

سال قبل از ميالدش مسيح،  1200که پادشاه یمني در  تولد حضرت عيسي بوده است. حال آن
سال قبل از  529سال قبل از ميالدش مسيح، و کوروش پادشاه ایران، در  326اسکندر مقدوني 
نه  که ذوالقرنينحاضر به این نتيجه دست یافت  اند. بنابراین، پژوهشزیستهميالدش مسيح مي

است پيامبري  ذوالقرنينپادشاه یمني، نه اسکندر مقدوني و نه کوروش پادشاه ایراني است. 
رساندن به بندگان خدا که قبل  از جانب خداوند متعال با رسالتي براي اصالحگري و یاري
 است.زیسته از حضرت موسي، حضرت عيسي و حضرت محمد )ص( مي

با استناد بر کارکرد اجتماعي و معناي که  حاضر به این نتيجه دست یافتتحقيق در پایان، 
 ذوالقرنيناست، « دو قوم»به معناي « قرنين»و که در کل قرآن به معناي قوم « قرن»واژگاني 

. به این ترتيب که در ه استداشت براي دو قومرا از جانب خداوند  رسالتمأموریت انجام 
و خداوند متعال انجام  بين ذوالقرنينگفتگویي )آیات مربوط به قوم اول(،   88تا  86آیات 
نه گفتگویي  (،قوم دوم)آیات مربوط به  91و  90آیات در  ؛پذیرد )شرش رسالت هم آمده(مي

 ؛آورده شده استذوالقرنين گيرد و نه شرش رسالتي از جانب خداوند براي صورت مي
سوم قوم  ذوالقرنين وگفتگویي بين  )آیات مربوط به قوم سوم(، 98  تا 94در آیات سرانجام، 
 98تا  83با استناد به آیات  ،بنابراین مشخص است(.نيز  او رسالتگيرد )انجام صورت مي

یعني قوم )رسالت خود از جانب پروردگار، صاحب دو قوم انجام در  ذوالقرنينکهف،  ۀسور
 بوده است. (اول و قوم سوم

 منافعتعارض 

 تعارض منافع ندارم.
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