
 
 

 
 
 
 
 

 بررسی فرایند معنایی در داستان ذوالقرنین در قرآن کریم
 

 *صابره سیاوشی

 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه استادیار
 

 (272تا  253)از ص                                                                   

 03/09/1397، تاريخ پذيرش: 29/02/1397تاريخ دريافت:                                           

 چکیده
با  کاربردی قرآن برای انتقال معانی و مفاهیم است. جستار پیش رو،مهم و های يکی از اسلوب ،داستان

، از نشانه ـ معناشناسی کردن مفاهیم قرآنیکاربردی و مسیر و انتقال معانی نهادن در اينهدف گام

رويکردی که  رود.گفتمانی استفاده کرده است که رويکردی نوين در تحلیل و سنجش متن به شمار می

داستان ذوالقرنین در  کند.امکان تحلیل روشمند متون را فراهم میبه عنوان رهیافتی نو در نقد ادبی، 

داستان مهمی که با هدف تربیتی و  ن کريم، ظرفیت مطالعه از ديدگاه نشانه ـ معناشناختی را دارد.قرآ

اند، به تصوير ها بیان شده و يکی از الگوهای مهمی را که در جهان انسانیت نقش داشتهتبلیغ ارزش

بندی معنا در داستان ، نگارنده با هدفِ به دست دادن طرحی از فرايند تولید و صورتاز اين رو کشد.می

دهد که گفتمان ها نشان میيافته جوی فرايند گفتمانی حاکم بر داستان مذکور است.در جست ذوالقرنین،

 محور است.کنشگانه، به ويژه در سفر سوم با هدف ساخت سد( )در سفرهای سهحاکم بر داستان ذوالقرنین 

کارکرد کنشی، نقش مهمی در فرايند روايی داستان دارد و فضای کنشی، فرايند تولید معنا را کنترل 

رهايی يافته و از وضعیت  ،طی يک فرايند کنشی، از بحران معناکنشگران، با کسب توانش و کند. می

از اين، ابژۀ ارزشی پیش  ؛ ضمن آنکهاندسلبی انفصال از امنیت به وضعیت ايجابی اتصال به امنیت رسیده

را توسط نیروی بیرونی از دست داده بودند و طی اين فرايند، موفق به تصاحب ابژۀ ارزشی شده و با 

  ارزشِ کمی و کیفی پیوست يافتند.
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 مقدمه. 1

به تجزيه و  های نو در نقد ادبی، نشانه ـ معناشناسی گفتمانی است کهرهیافتيکی از 

 و کندنشانه را بررسی میبا هدف دستیابی به معنا  پردازد. ابزاری کهتحلیل متن می

: 1394)شعیری،  «داندتغییر و توسعة معنا می ،ولیدها را در خدمت فرايند تزنجیرۀ نشانه»

ها در ارتباطی خاص و چندگونه با يکديگر در نظر گرفتن نشانه. اين رويکرد با در (113

نشانه را از  ةشود، مطالعنظامی فرايندی که منجر به تولید معنا، پويايی و تکثر آن می

 ؛سازدحصر روابط تقابلی جدا و بررسی معنا را از شکل مکانیکی و منجمد خود رها می

روايت و داستان  مند در مطالعةم و نظامبدين ترتیب نقش مهمی در ارائة الگوهای منسج

در  د.آورمیو امکان تجزيه و تحلیل روشمند متون را فراهم  (2: 1395)آيتی،  کرده ايفا

های پیدا و پنهان روايات را فراروی خواننده معناشناختی، جنبه ـ واقع اين تحلیل نشانه

 دهد.قرار می

 وع سنجش و تحلیل دارد، قرآنن ای در اينکه ظرفیت برجسته مهمیيکی از متون 

را برای پژوهشگران فراهم  انواع مطالعات ةکه زمینمتن پرباری است  ،قرآناست.  کريم

ـ شناسی، معناشناسی و نشانه گرايش به مطالعات نشانه ،دلیلکند. به همین می

از سوی ديگر،  رو به افزايش است. های آن،، به ويژه داستانقرآن معناشناسی در حوزۀ

درک استراتژی قرآن در  در ، نقش مهمیآن پردازیهنر داستانگفتمان روايی قرآن و 

لقد کان لکم يف قصصهم عربة ألولی »فرمايد: خداوند متعال می ارتقاء فکری جامعه دارد.
های هنری در با استفاده از مهمترين تکنیک»اين مصحف شريف . (111)يوسف:  «األلباب

 «کند: اهداف اعتقادی؛ اهداف تربیتی و اخالقیدو هدف مهم را دنبال می پردازیقصه

و تبلیغ  های مهمی که با هدف تربیتیاناز جمله داست .(609: 1385)حیدری کاشانی، 

اند، داشتهنقش را که در جهان انسانیت الگوهای مهمی  بیان شده و يکی از هاارزش

نوشتار پیش رو، با هدف نشان  ذوالقرنین است.مطرح کرده است، داستان عبدصالح، 

، ـ معناشناختیدر چارچوب سنجش نشانه  ،ذوالقرنینو مديريتی دادن نقش تربیتی 

بر محور اصلی،  مسألة کند. در واقع،کارکردهای گفتمانی اين داستان را واکاوی می

بنابراين  .چرخدداستان مذکور می گیری معنا در چارچوب نظام گفتمانیچگونگی شکل

کند به دو سؤال پاسخ دهد؛ الف: بر اساس رويکرد نشانه ـ پژوهش حاضر تالش می

ب: سازد؟ چه نوع نظام گفتمانی را می ذوالقرنین معناشناختی، فرايند حاکم بر داستان

، چگونه حاصل ابژۀ ارزشیاين پیوست با ی يا کیفی است و ، کم  در داستان ابژۀ ارزشی
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 د؟شومی

است که و کارآمد دهد که کارکرد کنشی آنچنان قوی روايت نشان میساختار 

دارای دو  ،. همچنین ابژۀ ارزشی داستانکندمحور را بر داستان حاکم میگفتمان کنش

توسط کنشگران به وجود کنشی  يک فرايند روايیِ جنبة کیفی و کمی است که از طريق

  آيد.می

 ای، روند رو به رشدی دارد.رشتهمیانمطالعات  پژوهان در زمینةقرآننوشتارهای 

معناشناسی آنها های قرآن و نشانه ـ داستانها و برخی سورهفرايند گفتمانی  ةمطالع

های گرانسنگ و های قرآنی قرار گرفته است. از جمله اين پژوهشپژوهش ۀهم در حوز

 های زير اشاره کرد:مقالهبه توان ارزشمند می

 توسط ،«السالمعلیه موسیحضرت معناشناسی گفتمان تبلیغی  ـ نشانه»

گیری از الگوی ش درآمده است. نويسندگان با بهرهبه نگار( 1396) زاده و محصصاکبری

تحلیل »پاکتچی و همکاران در اند. شعرا پرداخته ۀآيات نخست سور ةتنشی به مطالع

با تحلیل ، (1394) «شناسی تنشیقارعه با تکیه بر نشانه ۀدر سور فرايندهای گفتمانی

 اند.مند ارائه دادهشناسی نظامۀ قارعه، الگويی از يک سورهفرايندهای تنشی گفتمان سور

پراپ و  نظريةتجزيه و تحلیل داستان حضرت يوسف در قرآن کريم بر اساس »

به بررسی کارآيی الگوی پراپ و گريماس  ،(1394) نااشرفی و همکار توسط «گريماس

 ۀشناختی سورتحلیل نشانه»الدين هم در شريفی و نجم .ستا در اين داستان پرداخته

را بررسی محورهای تنشی و معرفتی سوره ، (1393)« مبتنی بر الگوی تنشیالرحمن؛ 

 «)ع(يوسف معناشناسی گفتمان در قصةـ تحلیل نشانه » مقدم هم درداودی اند.کرده

از کرامت »در فتمانی به داستان يوسف نبی نگريسته است. های گنظاماز منظر  (1393)

شناسی فرايندهای گفتمانی کرامت در قرآن با تکیه بر  ـ جاهلی تا کرامت قرآنی، نشانه

سعادات مصطفوی و همکاران با تکیه بر الگوی تنشی به  ،(1392) «الگوی تنشی

در هم قمی بین و بیداديان حق اند.کرامت در قرآن پرداختهمعنای ـ بندی نشانه صورت

 ۀ قیامت بر پايةورمعناشناسی آيات مربوط به قیامت و معاد از سـ بررسی نشانه 
معناشناسی گريماس را  الگوی کنشی و مربع(، 1392) شناختی گريماسمطالعات نشانه

 اند.در سوره اجرا کرده

اند. نوشتار محور قرآنی، بررسی نشدههای کنشدهد گفتماناين پیشینه نشان می

های قرآن را معناشناسانه، يکی از زيباترين داستان ـ کوشد تا با روش نشانهپیش رو، می
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 کند. و واکاوی با محوريت کنش، مطالعه

 

 محورکنش. نظام گفتمانی 2

نشانه ـ آنچه مکتب شود. نظام معنايی کشف می ،در فرايند تحلیل متن يا گفتمان

کمک به شناخت چگونگی کارکرد، » ،همت خود قرار داده معناشناسی گفتمان وجهة

پردازان اين نظريه .«(2: 1385)شعیری، های گفتمانی است تولید و دريافت معنا در نظام

شناسی پاريس است و پس از ـ گرمس که از بنیانگذاران مکتب نشانه ، از جمله عرصه

به عنوان مهمترين  ،(1970) معنا ۀدربارو ( 1996) ساختاریمعناشناسی انتشار 

برای  که معتقدند ،(178: 1396سودا، )آتش معناشناسی روايت شهرت يافتهپرداز نظريه

زيرا متن براساس اصولی  ؛ها را درک کردها و معنای آنشناخت معنای متن بايد قاعده

به تبع مند است و طی فرايند برش يا تقطیع، اين اصول و بنیادين شکل گرفته و نظام

های گفتمانی مختلفی با توجه به ترتیب ما با نظامشود. بدينآن معنا کشف می

بر اين اساس  .(202: 1392)نصیحت، رويیم ها روبهمعنايی حاکم بر آنـ  های نشانهويژگی

: 1395)سیدان، گیرد قرار می های گفتمانیفرايند معناسازی تحت نظارت و کنترل نظام

 شی و بُوِشی.وِشی، شَعبارتند از نظام گفتمانی کنشی، تنها نظاممهمترين اين (. 197

ارزشی متمرکز است. گفتمان ابژۀ گفتمان کنشی بر اصل کنشگر، کنش و تصاحب 

ود و ديگری خ ،شگر با دنیاوِادراکی و عاطفی شَشی بر اصل حضور و رابطة حسی ـ وِشَ

ای هم بر اصل رابطة سیال و طیفی بین دو جريان گستره نشیشده است. گفتمان تبنا 

 .استوار استعاطفی و درونی( ـ  هیجانی )دنیایای و فشارهرون از من( )دنیای شناختی و بی

زيستی را مبنای  ةسلب حضور و تجرب، بودن و نبودن، حضور مسألة وشیگفتمان بُ

 .(14: 1395)شعیری،  دهدحرکت خود قرار می
 

 : کنشی ـ تجویزیمحورنظام گفتمانی کنش. 1-2

اين نوع پردازان نظريهرود. های گفتمانی به شمار میمحور، از اولین نظامگفتمان کنش

توان آن را گفتمان روايی دارای هستة مرکزی است که می»اتفاق نظر دارند که  گفتمان

در  «.(19: همان)کنش نامید که در خدمت تغییر وضعیت کنشگران و تغییر معناست 

 سامان به حالت سامان يافته است.بواقع هدف آن تغییر حالت نا

شود: نظام گفتمانی کنشی ـ تجويزی و نظام نظام گفتمانی به دو نوع تقسیم میاين 

ماشین  مدار يا رفتاربرنامه»ان گفتمان ، در واقع همتجويزیگفتمانی کنشی ـ القايی. 
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کند. يکی از دو شده داللت میة از قبل تعیینبین دو کنشگر و برنام ةاست که بر رابط

     ،شعیری) شودای است که به او داده میطرف موظف به پیروی و هماهنگی خود با برنامه

عواطف و خواسته و ، کنشگر بر اساس ـ تجويزی نظام روايی کنشیدر . «(17: ج 1388

بر اين نظام  و از باال به پايین ای از نوع دستوریکند. رابطهاحساس خود عمل نمی

سازد که در موقعیتی برتر نسبت ما را با کنشگزاری مواجه می ،گفتمان» حکمفرماست.

 ی، نظامبه چنین نظام ؛تواند او را وادار به انجام کنش کندبه کنشگر قرار دارد و می

ای از قبل کنشگر بر اساس نقشه و برنامه ؛ زيراشودمند هم گفته میی برنامهگفتمان

 «.(25: 1395، شعیری) گرددتعیین شده وارد عمل می

ها، از يک کاستی آغاز روند حاکم بر متن در اکثر داستان ،در اين نوع نظام روايی

بعد از قرارداد، (. 150: 1390)عباسی و يارمند، گردد شود و به عقد قرارداد منجر میمی

 . بعد از اين مرحله، کنش که مرحلةکنشگر بايد توانايی الزم را برای انجام آن کسب کند

تواند کنش هم عملی است که می»گیرد. شکل می ،اصلی و فرايند انجام عملیات است

: ج1388)شعیری،  شود به وضعیت ديگر موجب تغییر وضعیتی ،ایضمن تحقق برنامه

و رفع نقصان و بحران معنا، فرايند روايی وارد آخرين مرحلة  پس از انجام کنش «.(11

شود که با فعالیت شناختی آغاز و به فعالیت کاربردی ختم می خود يعنی ارزيابی کنش

توان به شکل را میکنشی روايی  الگوی نظامبدين ترتیب . (29: 1395، شعیری)شود می

 (:همان) ترسیم کردزير 
 

 ارزشینقصان 

 بحراننابسامانی يا 

 ارزشی

 قرارداد میثاق يا 

 پیمان کنشی بین

 کنشگزار و کنشگر

 تحقق فرايند

 کنشی توسط

 کنشگر

کنش توسط ارزيابی 

شناختی و :گزارکنش

 کاربردی
 

محور های ارزشبا ابژه»عالوه بر کنش و تغییر  ،کنشیـ  های روايیدر اين گفتمان

تصاحب آنهايند. تصاحب ابژه ما را در وضعیت گفتمانی مواجهیم که کنشگران در پی 

ارزشی هستند و يا ابژۀ دهد. کنشگران يا به دنبال تصاحب اتصال و انفصال قرار می

 «دهند صاحب آن هستند و بر اساس فرايندی کنشی و نیروی بیرونی آن را از دست می

تواند پیوست با ابژه را می . در واقع با نوعی کارکرد کنشی روبه رو هستیم که(20)همان: 

نمودار فرايند کنشی با رويکرد ارزشی به »به گسست از آن و يا بالعکس تبديل کند. 

 (:23: )همانشود ترتیب زير ترسیم می
 

 نقصان يا

 بحران معنا

 مالکیت يا تصاحب  فرايند کنشی

 ارزشی ابژۀ

 ارزش با ويژگی

 کمی يا کیفی
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 محور: کنشی ـ القایینظام گفتمانی کنش .2-2

رابطه » ،اممحور، گفتمان القايی يا مجابی است. در اين نظنوع ديگر نظام روايی کنش

تعاملی برقرار  ةيک موقعیت دارند و بین آنها رابط ،گرموازی است و هر دو کنش

. يکی از دو طرف بايد طرف ديگر را به اجرای کنش متقاعد کند (30)همان:  «گرددمی

تواند با تأثیر بر ديگری توانش فقط يکی می ،در اين ارتباط موازی .(18: ج 1388شعیری، )

چنین نظامی خواهد سوق دهد. او را به نحوی تغییر داده و او را به سوی کنشی که می

سازی يا کننده است، قدرت مجابآنچه تعیین»استوار است. در واقع بر باور و القا 

، شعیری)کند قدرت استدالل و تأثیرگذاری امری مهم جلوه می ،القاست. در اين حالت

انديشه و منطق  ،توان آن را نظامی شناختی نامید؛ زيرا تفکرپس می ؛(30: 1395

 (.31)همان: « تواند باوری را تغییر داده و باور ديگری را جايگزين آن کند استداللی می
 

 گفتمانافعال مؤثر و حضور در فرایند روایی . 3-3

و ايجاد تغییر جايگاه مهمی در انجام کنش افعال مؤثر های گفتمانی، در اين نظام

اما  ،نقش کنشی ندارند اند که خود مستقیماًافعالی»وضعیت گفتمانی دارند. افعال مؤثر 

 ، دانستن،بايستن ،خواستن»گذارند. اين افعال عبارتند از بر افعال کنشی تأثیر می

های ديگر را تحت تأثیر اينها افعال يا گزاره ؛(148: 1385)شعیری، « داشتنتوانستن و باور 

آنها را افعال مؤثر  ،یری. به دلیل همین تغسازنددهند و آنها را دچار تغییر میقرار می

معناشناسی روايی ترتیب عمل افعال مؤثر در نشانه ـ  .(147ب:  1388)شعیری،  «نامندمی

)گرمس و کند شود و کنش را سازماندهی میبر مبنای توانش سوژه تعريف می ،گفتمان

ل شبه معین همان توانش کیفی اين افعا .(3: 1395به نقل از آيتی،  ؛77-75: 1991 ،نتنیوف

 ،میل به تولید: خواستن کنند. به اين ترتیب،هستند که کنشگر را وارد جريان تولید می

تجربه و دانش ها يا توانايی به کارگیری داده ،تولید: بايستناجبار يا ضرورت در امر 

 شودخوانده می مندی از ابزار و لوازم کافی در امر تولید: توانستنبهره ،کافی: دانستن
 (.45: ب 1388)شعیری، 

ۀ حضور کنشی ی را از نظر شیوتا پايان کنش، مراحل قبل از ورود به کنش هر کنشگر

 حضور کنشی ارتباط مستقیم با افعال مؤثر گفتمان دارد. کند. اين شیوۀطی می

در  در اين حالتکنشگر دهد. کنش قرار می را در آستانةاو  ،کنشگر و ارادۀ خواستن

درون خود کنشگر نشأت خواستن از گاهی گیرد. وضعیت حضور مجازی قرار می

ز بیرون ا گاهی اين خواستن است. خودخواسته یکنشگر ،گیرد و در اين حالتمی
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گاهی نیز بايستن (. 26: 1395، شعیری) شودمی کنشگری ناخودخواسته که گرددمیتزريق 

. خواستن و کندکنشگر را وارد فضای کنشی می ،به عنوان جبری بیرونی يا درونی

حضور وارد مرحلة  و دانستن . با توانستندهدکنش قرار می ةآستانبايستن کنشگر را در

د، يک قدم جلوتر رفته قبل که آستانه بو ةمرحلنسبت به شود. کنشگر يافته میکنونیت

 ،دانش و شناخت الزم ،نامیم. زيرا با کسب توانشمی پساآستانه رااست؛ پس اين مرحله 

 ،رسیدهی را کسب کرده است. حضور به باورآمادگی ورود به کنش و انجام عملیات کنش

او را در  برده و ارادۀکنشگر را از بین ترديدهای  ةحضور بعدی است. باور به کنش هم

 از مراحل فرايند کنشی که کند. در آخرين مرحلهيقینی و قطعی می ،راسخ انجام کنش

فرايند  نامیم. تحقق حضور و نتیجةافته میي، حضور تحققشودحضور کنشگر محقق می

 .(27: همان) شودشی به نمايش گذاشته میوِکنشی و شَ ها با دو گفتةکنشی در متن

او با افعال مؤثر به صورت  ةحضور کنشگر طی فرايند کنشی و رابط ۀمراحل شیو

 :(28 همان:) شودزير ترسیم می
 حضور مجازی

 

 بايستن/ خواستن

 حضور کنونیت يافته

 

 توانستن/ دانستن

 حضور باور شده

 

 باور داشتن

 يافتهحضور تحقق

 

 انجام دادن/ شدن
 

 . ذوالقرنین، عبد صالح در قرآن 3

خصیت و پیرامون ش ،کريم قرآندر ( 98تا  83)آيات  کهفمبارکة  ۀسورشانزده آيه در 

اين آيات  کند.ذوالقرنین را با سه سفر معرفی می ،قرآن کريمذوالقرنین آمده است. رفتار 

اى از بندگان بندهدر بیشتر روايات آمده که ذوالقرنین ی به ايشان دارد. نگاه بسیار بلند

السالم در روايتی از امیرالمؤمنین علیه .(13/626: 1370طباطبايی، ) است صالح خدا بوده

داشت و خدا هم او را دوست یرا دوست م مردى بود که خدا ذوالقرنیننقل شده که 

پادشاهی و ة داند که نشانالقرنین را کسی میذو همچنین ايشان .(633همان: ) داشت

آگاهی داشته تا حق  را از باطل بشناسد و خداوند شهرها و  داشته و به همه چیزنبو ت 

فرمايد: او و السالم هم میامام صادق علیه(. 5/218: 1388)قرائتی،  ها را تسلیم او گردانددل

ديدند شنیدند ولی آنها را نمیيوشع دو دانشمندی بودند که سخن فرشتگان را می
 (.333: 1383)عمادزاده، 

او مردى مؤمن به خدا و روز جزاء و متدين به دين حق بوده که بنا بر نقل قرآن 

)کهف:  «حقا و كان وعد ريب اء  ذا جاء وعد ريب جعله دك  فإ هذا رمحة من ريب» گويد:میکريم 



260  کریم قرآن در ذوالقرنین داستان در معنایی فرایند بررسی 

ا من آمن و عمل م   و أنكراا  ىل ربه فيعذبه عذابا أما من ظلم فسوف نعذبه مث يرد إ»و يا  (98
باشد و یمت و مقام دينى او مخود شاهد بر مزيد کرا . اين آيات،(87)کهف:  «...صاحلاا 

 و ياری يیدأت ،پیغمبرى از پیغمبران ةیلفهماند که او به وحى و يا الهام و يا به وسیم

 (.13/640: 1370)طباطبايی،  شدیم

از کسانى بوده که خداوند خیر دنیا و آخرت را برايش جمع کرده بود. خیر دنیا،  وی

و هیچ  ا آن به مغرب و مشرق آفتاب برودبراى اينکه سلطنتى به او داده بود که توانست ب

 ،حق در بشر نموده ةاما آخرت، براى اينکه او بسط عدالت و اقام. چیز جلوگیرش نشود

که  ر و دفع شر در میان بشر سلوک کردو گستردن خی کرامت نفس وبه صلح و عفو 

 شودیستفاده ما «ء سبباا يتيناه من كل شاإلرض و آ ان مكنا له يفإ» ةها از آياين ةهم
 .(641مان: ه)

مردی از رجال حق بود که خداوند علم و حکمت و سلطنت غ توحید و مبل ذوالقرنین 

ممالک سودان و نوبه  وسپاهی عظیم داشته او  .(332 :1383، )عمادزادهارزانی داشت  ویبه 

وسايل فرهنگ و تمدن و دارای  .(334: همان) ايران و روم کرده است ةرا مسخر و ضمیم

نیروی انسانی و ر، ، مديريت صحیح، قدرت و قوت لشکعقل و درايت کافیو بود ترقی 

 داشت قرارها در اختیار وی فی و معنوی برای پیشرفت و رسیدن به هدامکانات ماد

 .(3/64: 1381، )مکارم
 

 داستان ذوالقرنین در قرآن کریممعناشناسی  -نشانه. 4

به دو بخش تقسیم شده داستان ذوالقرنین را سهولت بررسی،  در اين پژوهش جهت

. بخش اول شامل سفر اول و دوم ايشان و بخش دوم شامل سفر سوم ايشان است

 90و  89آيات  گويد.سخن می در مورد سفر اول ،کهف سورۀ 88تا  85شود. آيات می

 دهد.ايشان را شرح می هم سفر سوم 98تا  92و آيات  هم سفر دوم
 

 اول: سفر اول و دوم ةپار .1-4

ع ْن ِذي ون ک  و  ي ْسأل»: آغازين متن داستانی ذوالقرنین، به صورت پرسشی است جمله
تأثیر بسزايی در  ،اين صحنة آغازين. (83)کهف:  «ذِْکراا ِمْنُه  ع ل ْيُکم تْ ُلواْلق ْرن ْْيِ ُقْل س أ

از سؤال دادن د. فرايند گفتمانی داستان با خبرفضاسازی داستان و ارتباط با مخاطب دار

پرسند تا ابهام رفع شود. اينچنین که در مورد ذوالقرنین میشود. سؤالی فرضی آغاز می
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)من، که پرداز ت؛ صحنه گفتگوی گفتهابتدای داستان فضای گفتگويی را ترسیم کرده اس

 است(. ()ص)تو، که در اينجا پیامبرياب با گفتهدر اينجا خداست( 
دهد، نکتة مهم و کلیدی داستان را در پرداز به سؤال مینخستین پاسخی که گفته

، قرار داده است ذوالقرنینامکانات و توانشی که خود در اختیار گیرد؛ زيرا پاسخ را با برمی

ن اُه ِمْن ُکلِ  ش يْ ِإانا م کاناا ل ُه يِف ال  » کند:آغاز می تمکن در زمین  .(84کهف: ) «ٍء س ب باا ْرِض و  آت  ي ْ

ه معناى بهم « سبب». به معناى قدرت تصرف در زمین است، تصرفى مالکانه و دلخواه

مردم به  معموالً از هر چیزى که  عبارت است «ايتاء سبب از هر چیز»وسیله است. 

نیروى  ،دين ،علم ل،از قبیل عق ؛شوندیآن متوسل به مقاصد مهم زندگى خود م ةوسیل

 (.13/610: 1370)طباطبايی، حسن تدبیر و غیر آن  ،وسعت ملک، رککثرت مال و لش ،جسم

که خداوند اسباب وصول به هر چیزى را در اختیار دهد مینشان  اين پاسخ

مديريت صحیح، قدرت و قوت، قدرت علمی، ذوالقرنین گذارده بود: عقل و درايت کافى، 

 .براى پیشرفت و رسیدن به هدف و معنویر و نیروى انسانى و امکانات مادى کلش

عالوه بر  ذوالقرنین. حسن نی ت و حسن تدبیر انسان است ةدر ساي وری صحیح،بهره

: 1388)قرائتی،  کارگیری اسباب نیز برخوردار بودهدانش بشعور و از  داشتن امکانات،

 شود.دريافت می «ف أ تْ ب ع  س ب با»تعبیر از مکاناتا به کارگیری اين مديريت(. 5/219

يعنی هیچ استعداد و  ؛کردکامل استفاده می به طور هم از اين امکان ذوالقرنین

داشت  مادی و معنوی نیروهایای از مجموعهاو  ،. در واقعگذاشتسببیتی را مهمل نمی

ها سفر نايیبا اين توا او د.ببره بهرو  قرار داده در کنار همرا ها تمام اين توانسته بود که

 کند.خود را آغاز می

خورشید رسیده و ديده است تا آنجا که به محل فرو رفتن بوده به مغرب  سفر اول

به اين سفر  .و در آن محل به قومى برخورده است رودیفرو متیره  چشمة که آفتاب در

 «عْي محئة» منظور از معتقدند کهمفسرين  غروب خورشید بود. و محلسمت دريا 

به معناى آن است و مقصود از  ةچون حما ؛اى داراى گل سیاه يعنى لجن استچشمه

به ساحل دريا ذوالقرنین در اينجا گردد. یاين کلمه به دريا هم اطالق م .عین دريا است

که آفتاب در رسید میو چنین به نظر  رفتمید که ديگر ماوراى آن خشکى امید نرسی

 (.13/611: 1370)طباطبايی،  چون انتهاى افق بر دريا منطبق است ؛کندیدريا غروب م

عالم که حرکت کرد با قومی مواجه شد که به سمت غرب ذوالقرنین بنابر آيات، 

خواهد تا به اعمال خداوند متعال از وی میو ظلم کرده بودند.  نسبت به خدا کفر ورزيده
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 ساکنان کافر و صالح آن بر راالهی حاکمیت  ورا آرام  مکان اين او آنها رسیدگی کند.

 .و ايمان را گسترش داد محقق کرد

تا امور آنجا را رتق و  کرد ، آغازعالم شرقبه سمت  مکان از ايناو سفر دوم خود را 

تهیه و به سوى مشرق حرکت کرد را سفر  وسائل ،از همان امکاناتی که داشت فتق کند.

ند که براى آنان کیطلوع مومی و ديد که آفتاب بر ق رسیدبه صحرائى تا از طرف مشرق 

هیچ حاجبی بین  .دبوپايان سفر به سمت کويرهای بی نياگويی  نیست.پوششى  ةوسیل

 پوشاند؛بکه آدمى با آن خود را از آفتاب چیزی » وجود نداشت؛ يعنیمردم و خورشید 

 اىو خانه کردندیمردمى بودند که روى خاک زندگى م ايشان .مانند ساختمان و لباس

و خود را از حرارت آفتاب پنهان کنند. نیز عريان بودند  که در آن پناهنده شوند نداشتند

 از اينکه جز خورشید،منظور  ،رفتههم روی. (615)همان:  «و لباسى هم بر تن نداشتند

اينان ، (ع)امام صادق بنابر سخن زندگی ابتدايی وبدون امکانات است.» بانی نداشتندسايه

ای که به گونه ؛تابیدمانع بر آنان میبی خورشید، نه خی اطی. دانستندسازی مینه خانه

های آيات قرآن در مورد ويژگی. (5/222: 1388)قرائتی،  «های آنان سیاه شده بودصورت

گويد که ذوالقرنین جهت اصالح گويد. تنها از کمبود امکانات میرفتاری آنها سخن نمی

 امور آنها و رفع محرومیت از آن ناحیه به شرق سفر کرده است.
 

 دوم: سفر سوم ةپار. 2-4

مُثا أ تْ ب ع  »: شودمیها آغاز توان و همةمهم از وسايل و امکانات سفر سوم با بیان استفاده 
: رسید)دو سد طبیعی و يا دو کوه( دو سد  ةمیانبه در اين سفر ذوالقرنین  .(92کهف: ) «س ب باا 

سفر  .(93کهف: ) «ُدوِِنِم ا ق  ْوماا ال  ي ک اُدون  ي  ْفق ُهون  ق  ْوالا ح َّتا ِإذ ا ب  ل غ  ب ْْي  الساداْيِن و ج د  ِمْن »

حرف و کالم آنجا به مردمى برخورده که ده و در رسیالسدين سومش به موضع بین

اين قوم » فهم کالم هم برايشان سخت بود. افراد ضعیفی بودند که تقريباً .فهمیدندینم

اى در اختیارش پیشنهاد کردند که هزينهجوج شکايت کردند، و أجوج و مأاز شر ي

 جوج در بالد آنان باشدأجوج و مأايشان ديوارى بکشد تا مانع نفوذ يبگذارند و او بر

ق اُلوا َي  ذ ا اْلق ْرن ْْيِ ِإنا َي ُْجوج  و  م ْأُجوج  ُمْفِسُدون  يِف اْل ْرِض ف  ه ْل »(: 13/616: 1370طباطبايی، )
ن  ُهْم س د اا َن ْع ُل ل ک  خ ْرجاا  ن  ن ا و  ب  ي ْ شود از اين جمله استفاده مى .(94کهف: ) «ع ل ى أ ْن َت ْع ل  ب  ي ْ

اما از نظر صنعت و فکر و  ؛ندامکانات اقتصادى وضع خوبى داشت که آن جمعیت از نظر
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 ؛اين سد مهم را بر عهده گیرند ةحاضر شدند هزيند. به همین دلیل، نقشه ناتوان بودن

 .(12/534: 1380مکارم، ) القرنین طرح و ساختمان آن را پذيرا گرددمشروط بر اينکه ذو

اند اين دو قبیله مزاحمت شديدی برای ساکنان اطراف مرکز سکونت خود داشته

ذوالقرنین قومی را يافت السالم روايت شده که از امیرالمؤمنین علیه(. 3/69: 1381، مکارم)

يأجوج و مأجوج پشت اين کوه هستند و هنگام برداشت محصول و قوم  که به او گفتند

آنها تعداد  (.5/224: 1388)قرائتی،  کنندها هجوم آورده و همه را غارت يا نابود میمیوه

همچنین . اندبشر دانسته ةه برابر هم. در بعضى روايات آمار آنها را نُبسیار زياد بوده است

هیچ ر اند که ببه حدى بوده ،نیروى جسمى و شجاعتروايت شده که اين قوم از نظر 

 ؛خوردندیمو اره کرده پمگر آنکه آن را پاره ،گذشتندحیوان و يا درنده و يا انسانى نمى

به هیچ  ؛چريدندیمگر آنکه همه را م ،گذشتندیبه هیچ کشت و زرع و يا درختى نم

)طباطبايی،  کردندیو آن را خشک م نوشیدندیند مگر آنکه آب آن را مدخورینهرى برنم

1370 :13/631.) 
 

 نقصان و آستانۀ کنش. 5

 نهاست.آاهل فسادند و راهی که بین اين دو کوه باز است، راه آمدن يأجوج و مأجوج  قوم

، گسست بحران ارزشی اينچنین، اند.صادی را از ساکنان گرفتهتامنیت اجتماعی و اق

عاطفی  دهد. فشارۀين آيه خود را نشان میدر ا فرايند روايی()مرحلة اول  و نقصان از ابژه

تصاحب ابژه  ارزشی امنیت را دچار اختالل کرده است.ابژۀ آنچنان باالست که  «ترس»

يا  معنا کنشگر دچار بحران ،گیرد و در نظام کنشیشناختی صورت می ةبر اساس برنام

توانند ی هستند و يا میو کم   کنندها يا بحران مادی را رفع میکنش» .نقصان است

های که ارزش (23: 1395)شعیری،  «شناختی و عاطفی را نیز حل کنندهای هستیبحران

که شامل امنیت هم کیفی است ارزشی در فرايند گفتمانی مذکور، ابژۀ کیفی هستند. 

 .گیردمی در بری است که اقتصاد و اموال آنها را کم شود و هم روانی و اجتماعی می

اند و برای تصاحب ارزشی خود را از دست دادهابژۀ  ،با دخالت نیرويی بیرونیساکنان 

آغاز فرايند کنشی با مطرح کردن هدف،  د.شونمیوارد فرايندی کنشی  ،آن دوبارۀ

قدرت و مکنت ذوالقرنین را شناخته بودند تا او را ساکنان، از آنجا که گیرد. صورت می

اين، هدف فرايند گفتمانی در بنابر که برايشان سدی بسازد. درخواست کردند ،ديدند

 شود.اينجا مطرح می
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دهد. ساکنان به عنوان نشان میخود را نقش فعل مؤثر خواستن و بايستن، در اينجا 

کنشگران، ضرورت و الزام به ساخت سد را به دلیل ترس از دو قوم يأجوج و مأجوج 

َشوِش ترس را باال برده و  ،تنیدگی در اين افرادتنیدگی و پسپیشکنند. درک می

 ةاز دورترين نقط» جريان شَوِشی ۀگسترکند. در آنها نهادينه میضرورت انجام هدف را 

 «تنیدگی()پیشزمانی در گذشته  ةآغاز و تا دورترين نقطتنیدگی( )پسزمانی در آينده 

که پیش از اين از قوم يأجوج و هايی با ضربه. ساکنان ادامه دارد (100: 1385، شعیری)

آسیب خواهند ديد  ،اطمینان دارند که پس از اين هم تنیدگی()پیشاند مأجوج خورده

، از ذوالقرنین به عنوان کنشگر اصلی و از حمالت آنها در امان نخواهند بودتنیدگی( )پس

حضور  خواهند که کنش را انجام دهد. اينچنین، کنشگران در آستانة کنش و وضعیتمی

مجازی قرار دارند. ساکنان، کنشگران خودخواسته هستند؛ زيرا خواهش آنها، از درون 

 گیرد.خودشان نشأت می

ن  ُهْم ر ْدماا ق ال  م ا م کاّنِ  ِفيِه ر يبِ  خ ْْيٌ ف أ ِعيُنوِن بُِقواٍة أ ْجع ْل ب   » 95 آية ن ُکْم و  ب  ي ْ تأيید ، «ي ْ

رسیدن به  ،سد» کند.پاسخ مثبت وی را مطرح میاجرای کنش از جانب ذوالقرنین و 

ه همین که نخستین و مهمترين شرط يک زندگی سالم اجتماعی است. باست امنیت 

)مکارم،  «ده گرفتترين کارها را به عهپرزحمت ،کردن آنجهت ذوالقرنین برای فراهم

ذوالقرنین به عنوان کنشگر اصلی در وضعیت حضور مجازی  ،با اين پاسخ. (3/68: 1381

کنش  ةآستان ةدر مرحلهنوز وی دهد که اين حضور مجازی نشان میگیرد. قرار می

و از  است. ذوالقرنین کنشگری ناخودخواسته است؛ زيرا خواستن انجام کنش، از بیرون

 تزريق شده است. جانب ساکنان
 

 و پساآستانه توانش. 6

اند. با تأيید ذوالقرنین، پیمانی بین ساکنان بحران معنا و نقصان را درک کردهکنشگران 

گیرد. حال، اجرای اين به عنوان کنشگزار و ذوالقرنین به عنوان کنشگر اصلی صورت می

 و فرايند کنشی نیاز به توانش دارد.  ای که از دست رفتهقرارداد، تصاحب ابژه

ساکنان پیشنهاد کردند، قدرت خود را که خداوند  مالی که ةذوالقرنین در برابر جنب

وی عالوه بر  داند.میکافی را مالی خود  توان به وی ارزانی داشته، برتر و در واقعمتعال 

و  ء سبباا يآتيناه من کل ش)هم دارد که در آيات قبل  ديگری هایتوانمندیمالی،  توان
حسن  مديريت صحیح،قدرت علمی، عقل و درايت کافى،  مانند بررسی شد. (أتبع سبباا 
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ذوالقرنین با اين  و معنوی.ر و نیروى انسانى و امکانات مادى کقدرت و قوت، لش تدبیر،

دانستن » ةمندی از لوازم کافی در امر کنش، در مرحلدانش به کارگیری امکانات و بهره

يافته قرار گرفته است. در در واقع در وضعیت حضور کنونیتگیرد. قرار می« و توانستن

اين مرحله کنشگر اصلی با کسب دانش و توانش، برای ورود به مرحلة اصلی فرايند 

)آستانه( قبل  اين مرحله، يک قدم نسبت به مرحلة درکنشی آمادگی يافته است. وی 

 د.رپساآستانه قرار داوضعیت جلوتر رفته است؛ بنابراين در 

ياران خواهد که کنشکند؛ بلکه از ساکنان میتفا نمیخود اک ذوالقرنین تنها به توان

معناى سد قوى است. بنابراين، ردم به ». وی باشند تا سدی مافوق آرزوی آنها بسازد

براى اين بوده که هم  ،در جواب آنان که درخواست سد کرده بودند «ردم»ر تعبی

: 1370)طباطبايی،  «مافوق آن را داده باشد ۀاهش آنان را اجابت کرده و هم وعدخو

 یسد که وی توقع داشتند ساکنانقابل نفوذ است. بلند غیر سد يک  «رَدم» .(13/617

اما غیرقابل نفوذ نبود.  ؛مانع ايجاد شود و ديده نشوند کهباال بیايد و تا حدی  بسازد

 .ستچیزی فراتر از توقع آنها «َردم»تعبیر 

در شود. یآدمى نیرومند م ،آن ةوسیل به معناى هر چیزى است که به «عينوىن بقوةأف»

کارگر و مصالح ساختمانى  .بايد کمک کنید ،بسازم سد خواهیدمیاگر گويد که واقع می

خواهد ساکنان را آمادۀ ورود به وی میبه عبارت ديگر،  .(همان) بیاوريد تا آن را بسازم

مرحلة کنش کرده و به پساآستانه برساند. حضور مجازی آنها را با استفاده از توان خود 

از مهندسی و مديريت و شناختش يافته تبديل کند. در واقع، حضور کنونیتآنها به 

 .ساکنان باشداز جانب و آوردن نیروی انسانی و مصالح مورد نیاز  ویجانب 

ضعیفی بودند و افراد  ،؛ زيرا اين قومشودمیهم تکنولوژی علم و انتقال نوعی 

 گیرند.نفس يافته و توان استفاده از نیروی خود را ياد میاينچنین اعتماد به

نب ساکنان فراهم شود و نیز که بايد از جا)زبر الحديد، قطر، نار( جزئیات مهم توانشی 

آُتوِن زُب  ر  احلْ ِديِد ح َّتا ِإذ ا س او ى ب ْْي  »دهد: اجرای کنش را در اين آيه شرح می نحوۀ
راا ق ال  آتُوِن أُْفرِْغ ع ل ْيِه ِقْطراا  ف ْْيِ ق ال  انْ ُفُخوا ح َّتا ِإذ ا ج ع ل ُه ان   ةزبر جمع زبر». (96کهف: ) «الصاد 

قطعات بزرگ و ضخیم زبر الحديد هم . (13/618: 1370)طباطبايی،  «به معناى قطعه است

موقوف بر آهن  ،رکن سدسازى و استحکام بناى آن .(12/535: 1380)مکارم، است  آهن

، اين درخواستبا . مس و يا روى مذاب استطر هم قِ. (13/618: 1370)طباطبايی،  است
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زيرا نشان ل شده است؛ دمب «رسیدهوربابه»ياران به حضور حضور ذوالقرنین و کنش

 دهد که ارادۀ آنها در انجام کنش، قطعی است.می
 

 و ارزیابی تحقق حضور کنش،. 7

گیرد. در اين مرحله، صورت می کنشی گفتمان عملیات، مرحلة اجرای مذکوردر آية 

پردازند. بنابراين، ياران حضور فیزيکی دارند و به انجام کنش میکنشگر اصلی و کنش

روند اجرای کنش که در واقع فرايندی است برای  يافته است.تحقق یحضور آنها حضور

 بدين شرح است: ،و رفع بحران معنا ارزشی امنیتابژۀ پیوست با 

هنگامى که قطعات آهن آماده شد، دستور چیدن قطعات آهن بیاورند. گويد اول می

 .(12/535: 1380مکارم، ) پوشاندبمیان دو کوه را  آنها را به روى يکديگر صادر کرد تا کامالً 

در اينجا صدف ». آمدارتفاع اين دو کوه باال  ۀبه انداز گذاشتند،را روی هم  آنهاوقتی 

ی شکاف ،کوه ۀشود که میان دو کناریروشن م ،کوه است و از اين تعبیر ۀبه معنى کنار

 .ذوالقرنین تصمیم داشت آن را پر کند .شدندیجوج از آن وارد مأجوج و ماأبوده که ي

آنرا در دو طرف اين سد بود تا  )هیزم و مانند آن(زا مواد آتش آوردن ،سومین دستور

بدمند تا قطعات آهن سرخ و  ر آن آتشد ،ندلى که در اختیار داريد و با وسانقرار ده

قطعات آهن را به يکديگر پیوند  ،خواست از اين طريقیدر حقیقت او مگداخته شود. 

انجام جوشکاری امروز را انجام دهد. سر و با اين طرح، کاربسازد اى دهد و سد يکپارچه

به معناى ريختن « طرافراغ قِ»(. همان)آخرين دستور را صادر کرد که مس مذاب بیاورند 

بیاوريد تا ذوب برايم مس  دهد کهدستور می. او هاستها و شکافهآن به سوراخ و فاصل

ر شود و چیزى در آن نفوذ تا سدى تو پُ ر کنمالى آن را پُهروى آن بريزم و الب، نموده

هاى هآن سد آهنین را با الي ةمجموعبدين ترتیب . (619-13/618: 1370)طباطبايی،  نکند

 .(12/535: 1380)مکارم،  پوشاند و آن را از نفوذ هوا و پوسیدن حفظ کرد مسی

 و بههمان منطقه قابل نفوذ با امکانات غیرو يک سد عظیم فوالدی بلند اينچنین 

و آخرين  يابدشود و کنش تحقق میا مديريت ذوالقرنین ساخته میب دست خود مردم

 پیوندد.مرحلة فرايند روايی به وقوع می

ف م ا »تحقق حضور و نتیجة فرايند کنشی و تأيید رسیدن به هدف، با گفتة کنشی 
به معناى سوراخ نقب شود. محقق می (97کهف: ) «اْسط اُعوا أ ْن ي ْظه ُروُه و  م ا اْست ط اُعوا ل ُه ن  ْقباا 

جوج نتوانستند به باالى آن أجوج و مأي ،کردن است. يعنى بعد از آنکه سد را ساخت
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)طباطبايی،  نتوانستند آن را سوراخ کنند استحکام،و نیز به سبب  چون بلند بود؛ بروند

 کشد.نتیجة فرايند کنشی را به نمايش می ،اين گفتة کنشی .(13/619: 1370

ارزيابی شناختی و کاربردی  وايی پس از انجام کنش، وارد مرحلةاينچنین فرايند ر

نهفته است. ساکنان  کنشی ارزيابی شناختی در بطن همین آيه و تحقق فرايندشود. می

گويد مانع حضور مفسدان شود. اينکه آيه می کهسدی بسازد  تااز ذوالقرنین خواستند 

دهد که فرايند کنشی ابتدا نشان می« ايجاد کننددر آن سوراخی باال روند و نتوانستند »

 ارزيابی و تأيید شده است. ،پردازاز سوی گفته

ارزشی صورت گرفته و ساکنان به ابژۀ  دهد که تصاحباين گفتة کنشی نشان می

کنش  نقصان ناامنی اجتماعی و اقتصادی رفع شده است.نیز پیوست با آن رسیده و 

بر عبور  یتنبيا م هم محورهای ارزشکنش» اصلی بر اساس ارزش صورت گرفته است.

به وضعیتی سلبی را يا عبور از وضعیت ايجابی و از وضعیت سلبی به ايجابی هستند 

از بحران معنا طی يک فرايند کنشی، در واقع . (21: 1395)شعیری،  «کنندفراهم می

اتصال به امنیت  به وضعیت ايجابی انفصال از امنیت رهايی يافته و از وضعیت سلبی

 شناختی و عاطفی را با هم حل کرده است.اين گفتمان کنشی، بحران هستی. اندرسیده

)قوم يأجوج و ی و کیفی را توسط نیروی بیرونی ارزشی کم ابژۀ آنها پیش از اين، 

 از دست داده بودند.مأجوج( 

نمودار فرايند کنشی با  داستان ذوالقرنین در قرآن کريم و روايی کنشیِ نمودار نظامِ 

 شود:رويکرد ارزشی به صورت زير ترسیم می
 

نابسامانی اجتماعی و 

 اقتصادی ناشی از 

 فساد يأجوج و مأجوج

 پیمان اجرای کنش

 بین ذوالقرنین و ساکنان

 توانش ذوالقرنین و

 ساکنان و کسب تجهیزات

 ساخت سد مستحکمالزم و 

 ارزيابی شناختی

 توسط خداوند متعال

 

 ارزشی ابژۀ تصاحب فرايند کنشی فقدان امنیت
امنیت اجتماعی 

: ارزش باويژگی واقتصادی

 کمی و کیفی
 

 

 در داستان ذوالقرنین مدار()مرام اتیک یگفتمانفرایند . 8

ويژگی اتیک است که بر اساس آن روابط  ،دو سطح زبانی های مهم رابطةيکی از ويژگی

)اخالقیات اختیاری يا آورد اتیک روی(. 47: الف1388 ،)شعیریشود بین کنشگران تنظیم می

سازد که کنشگران در پردازی ما را با فرايندی مواجه میزمانی است که گفته مرامی(
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ر خلق و نامنتظانگیز هايی حیرت، کنشزيادتی کنشی يعنی حرکتی فراخود و دگرمحور

اين از خود گذشتن و ديگری را در مرکز حضور قرار دادن، (. 15: 1395، شعیری)کنند می

همانطور که مدار( )مرامسازد. در وضعیت گفتمانی اتیک فرايند گفتمانی اتیک را می

مبنای هر اقدام يا حرکت نمادين را بايد در توانايی يا در توانشی »کند بورديو اشاره می

؛ به 116: 1980بورديو، ) «.دگذارباورها و روی جسمشان تأثیر می ،که روی ديگران جست

ای فرايندی است که در آن سوژه در رابطه ،. پس رابطة اتیک(60: د 1388، از شعیری نقل

گذارد و با مطرح کردن حرکت نمادين مرزهای محدود خودمحوری را پشت سر می

نی فراخود قرار دهد. بر خالف در خدمت جرياکند تا کنش خود را سعی می ،ديگری

حرکت سوژۀ اتیک کند، گرا که از بايستن و جبر اخالقی جامعه پیروی میاخالق سوژۀ

فردی استوار است؛ يعنی افراد بر اساس اخالق فردی و در تفاهم و همسويی با  بر ارادۀ

 .(82: 1391)اسماعیلی،  پردازندمیبه عمل  ،هم

با عنصر گفتمانی ديگری و تبديل به وضعیت دگرمحور ین ذوالقرندر ماجرای 

دهد و من را تبديل به کنشگری است که کنش خود را به خود نسبت نمی اومواجهیم. 

ق ال  » 98 طبق آية کند.میبه ديگران احساس مسئولیت کند. وی نسبت ديگری می
ار مْح ةٌ ه ذوالقرنین با ، «پروردگار من استاز رحمت  )جزيی( اين»ت: گف)آنگاه( : «ر يب   ِمنْ  ذ 

و طبق روش  همه ديدند و مبهوت شدندکه اينکه کار بسیار مهمی انجام داده بود 

مرد خدا  از آنجا کهبايست به آن مباهات کند يا منتی بر آن گروه گذارد، مستکبران می

گر علم و آگاهی دارم ا شت: اين از رحمت پروردگار من است؛بود، با نهايت ادب اظهار دا

  .(3/67: 1381، مکارم)خداست  گام مهمی بردارم، از ناحیةتوانم چنین آن می و به وسیلة

باور بنیادی اوست که در وجودش ريشه دوانده، فرايند اتیک را در  ،نگاه توحیدی وی

 شناساند.اين کنش به مخاطب می

و در اين مسیر  فتخود نگرای جهت انجام خدمت اين است که وی هزينه نکتة ديگر

: فرقان) «ع ل ْيِه ِمْن أ ْجر ما أ ْسئ  ُلُكمْ » گويندانبیاء میروشی پیامبرگونه در پیش گرفت؛ زيرا 

تا کنش خود  بهترين استفاده را کرده ،عقل و فکر، توان علمی و مديريتی از سرماية .(57

 و حقی در برابر آن نخواسته است. را در خدمت جريانی فراخود قرار دهد

محور ايشان حکايت ذوالقرنین، از حرکت فراخود و دگرهر سه سفر  ،عالوه بر اين

هجرت برای تحصیل دانش و  دو م؛ هجرت ی برای حفظ ايمان استو هجرت او لدارد. 

های حرکت باشد. خدمت به محرومان يک ارزش است.سو م برای نجات محرومان می
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گشايش و رساندن بشر به  ها در جهت ايجادهای اصالحی در دورترين نقطهوی، حرکت

 .کمال بوده است
 

 . نتیجه9

 ،کارکرد کنشیداستان با رويکرد نشانه ـ معناشناختی حاکی از آن است که اين بررسی 

فرايند تولید معنا را کنترل  ،و فضای کنشی نقش مهمی در فرايند روايی داستان دارد

از ؛ گفتمانی که طبق برنامة سازدرا میمحور کنش تمانیفنظام گ ،در نتیجه و کندمی

ساکنان به دنبال رفع  رود. در فرايند کنشی حاکم بر داستان،شده پیش میقبل تعیین

در واقع هدف آنها تغییر  عیت سلبی به وضعیت ايجابی هستند.بحران و تغییر از وض

 است.سامان به حالت سامان يافته بحالت نا

بحران معنا و نقصان که ارزشی هم متمرکز است. ابژۀ گفتمان کنشی بر تصاحب ـ 

بنابراين،  ارزشی گسسته است.ابژۀ توسط ساکنان منطقه احساس شده است، آنها را از 

مديريت طی فرايند کنشی که ذوالقرنین  خورد.پیوند می ختی، با پیوستفرايند شنا

اصلی سوژه بوده  که مسألة با ابژۀ ارزشی به نام امنیت آن را به عهده دارد، وصالاجرای 

جنبة ، هم جنبة کیفی دارد و هم برای کنشگران وصال با اين ارزش افتد.است، اتفاق می

 کمی؛ زيرا ناامنی اجتماعی و اقتصادی را رفع کرده است. 

آورد با روی در آن های اصالحی بوده و مخاطباز آنجا که سفرهای ذوالقرنین، حرکتـ 

زيرا  توان دريافت.روست، فرايند گفتمانی اتیک را در اين داستان به خوبی میاتیک روبه

 روست که در آن، کنشگر، حرکتی فراخود و دگر محور دارد.مخاطب با فرايندی روبه
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