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 سخن پژوهشگاه
  هـای انسـانی]  ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده پژوهش در علوم انسانی [به منظور شناخت، برنامه

هـای وحیـانی در  در راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آمـوزه
اصـیل جوامـع، هـای  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت کنار داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نمایی و کارآیی این شرط اساسی پویایی، واقع
سـو و  هـای جامعـه از یـک پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیت

ترین مؤلفه فرهنگ ایرانـی از سـوی دیگـر  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  اسالم به عنوان متقن
گیری از آن در پژوهش، بازنگری  رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره ایناست؛ از 
 ای برخوردار است. سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی

المی، زمینـه بنیانگذار جمهوری اسـ امام خمینیتوجه به این حقیقت راهبردی از سوی 
فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل

ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت. تجربه موفق این نهاد، زمینه 
در سـال های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی  را برای گسترش فعالیت

مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 ارتقا یافت.» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
  ها کتـاب و نشـریه علمـی توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده مینموده است که از آن جمله 

 اشاره کرد. 
  

 سه



  
 
  

کارشناسـی در مقـاطع  فلسفه تاریخ و فلسفه تحلیلی تـاریخبرای درس  متناین اثر به عنوان 
  قابل استفاده است. ارشد و دکترا

یشـنهادهای شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پ نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز 

 جامعۀ دانشگاهی یاری دهند.
و نیز  آقای دکتر مجید کافیهای مؤلف محترم اثر،  داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

  ری کند. سپاسگزا دکتر طیب حسینی و دکتر جباریمحترم آقای  ارزیاباز 
  

 چهار
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  اولفصل 
  

  مقدمه

  . تبیین موضوع١
ها در باب خاستگاه و منشأ، چیسـتی، چرایـی و چگـونگِی  مسائل و مشکالت مربوط به گزارش

، فرهنگ، تمدن و بشریت، مورد توجه همۀ ادیان الهی، غیر الهی و وقایع گذشته، سرنوشت ملت
  های بسیاری در طول تاریخ بوده است.  نیز اندیشه انسان

ها در زمینه فهم و تفسـیر وقـایع و فراینـدهای تـاریخی از سـوی رسـوالن و  نتایج این تالش
رو، بیشـتر  وجهی میان مردم یافتـه اسـت. از ایـنای، نفوذ درخور ت اندیشمندان هر دین و جامعه

های مختلف، با وقایع تـاریخی  ادیان بزرگ و زندۀ جهاِن امروز و نیز بسیاری از دانشمندان رشته
پیوند نزدیکی داشته و دارند. ایـن مطلـب بـدین معناسـت کـه در ادیـان نیـز توجـه خاصـی بـه 

  های گذشته مرتبط با انسان شده است. پدیده
ها و اصـول  دارای یـک سلسـله خـط مشـی ونی در دوران توسعه و اصالح اجتماعیهر دگرگ

گاه باشند و آنها را رعایت و عمل کنند. این اصـول کـه از سـوی  کلی است که مردم باید از آنها آ
  شناشـی  شناسـی و هستی انسان شوند، شامل خداشناسـی، رهبران و مصلحان اجتماعی بیان می

هـای  )، ترسـیم آرمان)، قواعد و قوانین فردی و اجتمـاعی (هنجارهـای اجتمـاعیبینی جهان(= 
از تاریخ) هستند. مجموعه این  آموزی از گذشته (عبرت(آینده جامعه) و کسب تجربه  اجتماعی

ود، در واقـع اساسـنامۀ اصـالح یـا تغییـرات ش مینامیده » مانیفیست«اصول که در مغرب زمین 
هـای  ، آرمان، هنجارهـای اجتمـاعیبینی جهـاناجتماعی است. در اسالم نیز قرآن کریم حاوی 

طور کلی قانون اساسی مسلمانان اسـت. قـرآن در دوران  ، وضعیت جامعه در آینده و بهاجتماعی
 در برابر تهاجم مشرکان بود. ترین قانون پیامبر خدا فردسازی و بعثت، مهم
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ای بـه گذشـته و تـاریخ  مبین اسالم نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. قرآن توجه ویـژهدین 
دارد. وجود آیات تاریخی بسیار، تفسیر تاریخی و توجه به شأن نـزول آیـات، اسـتخراج نگـرش 

ای شده تا ما نیز همانند بسیار از  قرآن انگیزه ی تاریخی ها های گزارش و استخراج ویژگی تاریخی
روی آوریم. اما دالیل بسـیاری بـرای » تاریخ در قرآن« اندیشمندان مسلمان، به تفسیر موضوعی

  توان بیان کرد: ن میاهمیت داشتن تاریخ در قرآ
خورد اهمیتی خاص دارد و یکی از مطالب بیـان شـده در قـرآن  . هر آنچه با قرآن پیوند می١

های گذشته و تاریخ هستند؛ هم از نظر ذکر سرگذشت اقـوام گذشـته و هـم از نظـر  کریم، پدیده
های قرآنی  ورهدرصد از نام س ۵٠های قرآن وجود دارند؛ برای مثال بیش از  محتوایی که در سوره

  اند؛ که مربوط به مسائل انسان هستند، تاریخی
شـده در قـرآن از  های بیـان  دهد. اگر موضـوع . قرآن اهمیت بسیاری به تاریخ و گذشته می٢

ترین بخش آیات این کتـاب الهـی از  یابیم که بزرگ این نظر بررسی شوند، در نگاه نخست درمی
ه در تاریخ، هم برای افراد و هم بـرای اقـوام و جوامـع بـه دهند؛ زیرا مطالع وقایع گذشته خبر می

اندازه مطالعه جهان و آفرینش اهمیت دارد. افزون بر ایـن، بخشـی از آیـات قـرآن کـه در زمـان 
آینـد،  ار میآن زمان بودند و جـزء آیـات اجتمـاعی قـرآن بـه شـم نزول، بیانگر مسائل اجتماعی

  شوند؛ نسبت به زمان ما، در شمار آیات تاریخی تلقی می
. سومین اهمیت، به نوعی اهمیت در تکلیف است که مسـلمانان در قـرآن بـه مطالعـه و سـیر ٣
اند؛ قرآن کریم تفکر و تحقیق در باب وقایع گذشته و عبرت گـرفتن  در گذشته فراخوانده شده 1کردن

، با لحن تأکیدی بسیار قاطعی بیان کرده و مسلمانان ها و حوادث تاریخی از سرگذشت اقوام و قدرت
ند، ک میبیشتر از امر و دستور، آن را به صورت یک استفهام بیان ند و حتی با تأکیدی ک میرا بدان امر 

گر  گردیـد تـا نظـاره در شـگفت اسـت کـه چگونـه در زمـین نمی«خواهد بگوید:  بدین معنا که می
این فرمان با همین  2».اند و از شما قدرتمندتر بوده  زیسته سرنوشت کسانی باشید که پیش از شما می

درخواسـت قـرآن از  3ایی در تعبیر، چهارده بار در قرآن تکرار شده اسـت.ه لحن و تأکید با اختالف
                                                               

ِبیَن . «١ ْرِض َفاْنُظُروْا َکْیَف َکاَن َعاِقَبُة اْلُمَکذَّ
َ
  ).  ١٣٧عمران،  (آل» َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُکْم ُسَنٌن َفِسیُروْا ِفی األ

ْکَثَر ِمنْ «. ر.ک: ٢
َ
ِذیَن ِمن َقْبِلِهْم َکاُنوا أ ْرِض َفَینُظُروا َکْیَف َکاَن َعاِقَبُة الَّ

َ
َفَلْم َیِسیُروا ِفی اْأل

َ
ًة َو آثـاًرا أ َشدَّ ُقـوَّ

َ
ُهْم َو أ

ْرِض 
َ
    .۴١٩ ، ص٢٠ ، جمجموعه آثارشریعتی،  .٣   ). ٨٢(غافر، ...» ِفی اْأل
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مسلمانان برای تأمل دربارۀ وقایع گذشته و تاریخی است، آن هم نه تأمل ذهنی در تاریخ، بلکه تأمـل 
عینی، یعنی حرکت کردن، راه افتادن و آثار گذشتگان را دیدن؛ یعنی تاریخ را که تا به حال بـا روش و 

  1شده، با یک روش عینی بررسی کنید؛ فی بررسی میبحث فلس
ای، شناخت فرهنگ آن جامعـه الزم اسـت؛ امـا بـرای  . همچنین برای شناخت هر جامعه۴

رو، شناخت  ابد. از اینی میدرک بهتر فرهنگ یک جامعه، شناخت تاریخ آن جامعه نیز ضرورت 
ای مبتنی بر شناخت  ر جامعهای بدین جهت مهم است که فهم و درک فرهنگ ه تاریخ هر جامعه

توان تاریخ را از آن به دست آورد و شناخت،  تاریخی آن جامعه است. یکی از منابعی که بهتر می
  قرآن کریم است؛  

 توانـد از نخسـتین مراحـل زنـدگی اجتمـاعی انسـان  . قرآن، تنها سند تاریخی اسـت کـه می۵
بگوید و از آنها پرده بردارد. شناختی که قرآن (انسان در امت واحده و قبل از بعثت پیامبران) سخن 

شـود و همـه حـوادث  بر زمین آغـاز می دهد از زمان هبوط حضرت آدم از گذشته به دست می
از زنـدگی  هـای تـاریخی گیرد. این کتـاب الهـی گزارش بزرگی را که انسان شاهد آن بوده، دربرمی

کند که از شناخت گذشـته و حـال فراتـر  های مختلف را چنان بیان می انسان و اعمال وی در دوران
های دقیق را نیز دربـاره حـوادث عظیمـی را کـه  رسد، حتی پیشگویی های آینده می رود و به افق می

خواهیم ثابت کنیم کـه قـرآن  شود. البته ما نمی شامل می انسان در مسیر خود مشاهده خواهد کرد،
گیرد. قرآن کتاب تاریخی نیست،  مدرک تاریخی فراگیری است که همه جزئیات حوادث را دربرمی

بلکه بیانگر دیدگاه خداوند درباره گذشته و تاریخ است. سخن قرآن پیرامون تاریخ، گفتـاری اسـت 
هـا  هـای پنهـان ایـن دگرگونی ، تحـّول، فروپاشـی آنهـا و علتهـا که به پیشـرفت بسـیاری از مّلت

گونه که سخن قرآن از وقایع تاریخی، سخنی توصیفی نیست، بلکه گفتاری اسـت  پردازد. همان می
    2پردازد؛ ارزشی که از حدود روایت کردن حوادث گذشته و تفسیر آنها براساس روابط منطقی می

کنندۀ بسیاری از وقایع تاریخی پیش از ظهور اسالم نیز هست؛ گاه تنها سند و  . قرآن اثبات۶
  اطالعاتی را که ما از وقایع گذشته و ادیان پیش از اسالم داریم، همین آیات قرآن هستند.

                                                               
 .  ٢٢ ، ص١٧ . همان، ج١
المــنهج ؛ السـیمالوطی، ۶٧ ، صالعلـوم الطبیعیـة مــن وجهـة النظـر االسـالمیةبـاره، ر.ک: الفـاروقی،  . در این٢

 .۴٨، صاالسالمی فی دراسة المجتمع
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به دالیل یاد شده و شاید دیگر دالیل، تاریخ در میان مسـلمانان اهمیـت خاصـی دارد؛ زیـرا 
ر قاموس قرآن تنها موضوعی مربوط به گذشته نیست؛ بلکه نقش راهنمایی و راهگشـایی تاریخ د

آن برای حال و آینده همچنان پابرجاست. بنابراین، شایسته است به آیـات تـاریخی قـرآن توجـه 
  خاص شده و به گونه یک موضوع تفسیری بدان پرداخته شود.

 وقایع بیان از بلکه نیستند، تاریخی یم، کتابکر از جمله قرآن دینی و منابع که است گفتن شایان
 از تـاریخ متون دینی تر، سخن روشن استفاده شده است. به اهداف دینی در قرآن در راستای تاریخی

سـاختار  اند. بر این اساس، خود استفاده کرده و تربیتی انسانی اهداف به رسیدن برای ابزاری عنوان به
 نیست، ساختار مرسوم و مقبول در متون تاریخی قرآن، آن ویژه به در متون دینی، تاریخی های گزارش
  .است انسان قرآن ساختار خاص خود را دارد که معطوف به هدایت تاریخی های گزارش بلکه

آید که: مراد از تاریخ در قرآن، چیست؟ پاسخ ایـن اسـت کـه: دو  در اینجا این پرسش پیش می
توان از این عبارت داشـت: نخسـت، بررسـی همـه آیـاتی کـه بـه شـکلی بـه گذشـته و  منظور می

توانـد شـامل آیـاتی باشـد کـه دربـارۀ اقـوام و ملـل  ن بررسـی میاند. ایـ مرتبط های تاریخی پدیده
)، دربـارۀ ننـد (نگـرش تـاریخیک میاند (آیات تاریخی)، دربارۀ کلیتی به نام گذشته بحـث  گذشته

هـا،  )، همچنین از ایـن بیانشناسی تاریخی سازند (دین ادیان و پیامبران گذشته مطالبی را مطرح می
» قـرآن نگـاری تاریخ«هـایی را دربـارۀ  تـوان ویژگی های قرآن دربـارۀ گذشـته می ها و گزارش بحث

)، و سرانجام آیاتی که ناظر به تحوالت اجتماعی صـدر قرآن نگاری استخراج کرد (تاریخاستنباط و 
  شوند (آیات اجتماعی)؛  اند، ولی نسبت به زمان ما آیاتی تاریخی تلقی می اسالم بوده

از ایـن پـنج دسـته آیـات  یر موضوعیتواند نوعی تفس دوم، اینکه تاریخ در قرآن چیست، می
تاریخی یاد شده منظور باشد. در این کتاب بنا بر آن است که با بررسی و تفسیر آیات تاریخی به 

  از آیات تاریخی دست یابیم. یک تفسیر موضوعی
بندی کرد که: نگـرش قـرآن در  نه صورتگو طور کلی این توان به های تحقیق را می اما پرسش

تـر بـود، از  های فرعی باب تاریخ چگونه است؟ در پاسخ به این پرسش باید پاسخگوی پرسـش
و اصـول  قـرآن نگـاری هـای تاریخ جمله: هدف از بیان وقایع تاریخی در قرآن چیسـت؟ ویژگی

  اند؟    قرآن کدام نگری تاریخ
هـای  و ویژگی نگری ترین هدف این تحقیق نیز اسـتنباط و اسـتخراج مختصـات تـاریخ مهم
قـرآن و نیـز، تـاریخ اندیشـۀ  مندی از روش تفسـیر موضـوعی است که با بهره قرآن نگاری تاریخ

ای از  ورزیم. هدف کشف و فهم معرفت تاریخی وحیانی در مجموعـه اسالمی، به آن اهتمام می



   ۵ مقدمه      

 مطرح شده در قرآن است که حرکت تـاریخ های تاریخی شمول از میان پدیده قوانین عام و جهان
اسالمی، صرفًا بـرای پنـد و انـدرز نیسـت،   تابع آنهاست. هدف از بیان تاریخ در قرآن و اندیشه

  .بلکه از رهگذر آن، نقد سیاسی، تربیت سیاسی و توجیه فرهنگی نیز مورد نظر است
  
  . مفاهیم اساسی ٢

  معنای تاریخ
به معنای شناختن وقت و تعیین زمان وقوع یک رویـداد،  3از ماّده َاْرخ یا َوْرخ، 2در لغت 1تاریخ

اسـت کـه  چون زلزله، توفان، جنگ و... است. مؤّید این معنا روایتـی از امیرمؤمنـان علـی
یَخ  َاقیمُوا ،الّناِس  َمعاِشَر «فرماید:  می نقل اسـت  همچنین از پیامبر اسالم 4».ْالَوْقِت َو َاْعِلمُوهُ  تار

َخ  َمْن «فرماید:  که می ما ُمْؤِمنا َورَّ نَّ
َ
   5».َاْحیاهُ  َفَکأ

و تعیین زمان وقوع یک حادثـه  6معنای مرزبندی زماناما در اصطالح هرچند واژه تاریخ، به 
ولی مفهوم متعارف آن؛ سرگذشت یا گذشته یک شـیء یـا یـک موضـوع  7و رویداد به کار رفته،

بنابراین، قلمرو تاریخ و علوم مربوط به آن، حوادث زمان گذشـته اسـت، چـه در سـطح  8است.
هـای واقعـی دور و نزدیـک آن  یـابی ریشـه یابی آن، یا فراتر از ریشـه گزارش آن حوادث، یا ریشه

یافتـه و  اند. در واقع، به تعداد موضوعات موجود و تحقـق حوادث که همه به علوم تاریخ معروف
حوادث مرتبط با آن موضوعات تاریخی وجود دارد. مانند: تاریخ جهـان، تـاریخ انسـان، تـاریخ 

                                                               
. تاریخ در لغت به معنای تعیین زمان رویدادهاست. این واژه در عربی و فارسی و ترکی با مفاهیم متعدد به کار ١

رود. در قرآن کریم و احادیث، واژه تاریخ به کار نرفته است. بعضی باور دارند نخستین بار این کلمـه در  می
 ن رواج یافته است. منابع سده دوم دیده شده و از سده سوم به بعد، کاربرد آ

. درباره ریشه و اشتقاق واژه تاریخ میان لغویان عـرب اخـتالف نظـر وجـود دارد. ابوسـعید عبـدالملک بـن قریـب ٢
ها (از قبائل بزرگ عرب) مصـدر آن را َاَرخ و  ای عربی دانسته و گفته است که قیسی ق) آن را واژه٢١٣َاصَمعی (م

 تر شده است.   )، اما أرخ رایج١٨٠، ص١، جادب الکتّابدانند (صولی،  می ها (دیگر قبیله بزرگ عرب) َوَرخ تمیمی
 .۴٩، ص١، جالتاریخ العربی و الموّرخون. شاکر مصطفی، ٣
 ).٢٨٢ ، ص٣٣ ، جاالنوار بحار. ای مردم! تعیین وقت (و تاریخ حادثه) را ثبت کنید و آن را اعالم دارید (مجلسی، 4
 ).۴٣۵ ، ص٨  ، جسفینة البحار. هر کس سرگذشت مؤمنی را ثبت کند، گویا او را زنده کرده است (قمی، 5
 .٣٧ ، ص١ ، جعلم تاریخ در گستره تمدن اسالمیوند،  . آیینه6
 .۴٢٩ ، ص٢ ، جمجمع البحرین. طریحی، ٧
 .٣٧۶−٣٧٣؛ فصل تاریخ چیست؟ صجامعه و تاریخ، ٢. مطهری، مجموعه آثار، ج٨
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تـک علـوم،   م، تـاریخ تـکتک تک موجودات دیگر در جهان، تاریخ جوامع بشری، تـاریخ علـ
  ها، تاریخ کواکب و سیارات و... . تاریخ انبیا، تاریخ حاکمان و قدرتمندان، تاریخ نهضت

انـد و قـرآن بـرای بیـان  شایان گفتن است که این دو ماده و مشتقات آنها در قرآن به کار نرفته
 3اخبـار، 2نبأ (خبر بسیار مهم)، 1عبرت، قصه،هایی چون  و اهمیت آن، از واژه حوادث تاریخی

و » سـابقه«ند. همچنین قرآن، ذکر تاریخ فرعـون را ک میو ماده و مشتقات قول استفاده  4حدیث
  5دارد. برای دیگران بیان می» مثال«
  

  تفسیر موضوعی
، به تفسیری است که از طریق کـاِوش همـۀ آیـاتی کـه در ترتیبی، در مقابل تفسیر تفسیر موضوعی

ود. شـ میآوری شـده و سـپس تفسـیر  اشاره دارند، جمـع های مختلف قرآن به موضوع تاریخ سوره
به دو معناست: یکی اینکه موضوعی بیرونی و خـارجی بـر قـرآن عرصـه شـود تـا  تفسیر موضوعی

و  6دیدگاه قرآن دربارۀ آن موضوع اسـتنباط و پـس از آن تفسـیر شـود؛ شـاید مـراد برخـی از آیـات
باشد.  که بر تأویل قرآن در هر زمانی داللت دارند، اشاره به همین معنای تفسیر موضوعی 7روایات

  اند.  هایی که در عصر نزول قرآن وجود نداشته تأویل قرآن، یعنی استفاده از آیات برای فهم موضوع
قرآن عبارت از مراحلی است که در آن نخست، فهرست کردن و  معنای دوم تفسیر موضوعی

های قرآنی است، سپس آوردن همۀ آیات مرتبط ذیل هر موضوعی و پس از آن  موضوع بندِی  دسته
تفسیر مجموعی و یکجای آیـات، ذیـل هـر موضـوع و سـرانجام بیـاِن رویکـرد قـرآن دربـارۀ آن 

و مراد و منظور است، چراکه تاریخ  به یقین در این تحقیق معنای دوم تفسیر موضوعی 8موضوع.
                                                               

  .١٠٠؛ هود، ١٣؛ کهف، ٩ر.ک: ابراهیم،  .٢  .١٧۶؛ اعراف، ١۶۴؛ نساء، ٣ر.ک: یوسف، . ١
  .١٧؛ بروج، ٢۴؛ ذاریات، ٩ر.ک: طه،  .۴    .۴؛ زلزله، ٣١؛ محمد، ٩۴. ر.ک: توبه، ٣
 ).  ۵۶(زخرف، » َفَجَعْلَناُهْم َسَلًفا َو َمَثًال ِلآلِخِریَن . «5
ْنَزَل َعَلْیَک الْ . «6

َ
ذی أ ـذیَن فـیُهَو الَّ ـا الَّ مَّ

َ
َخُر ُمَتشاِبهاٌت َفأ

ُ
مُّ اْلِکتاِب َو أ

ُ
ُقُلـوِبِهْم   ِکتاَب ِمْنُه آیاٌت ُمْحَکماٌت ُهنَّ أ

ویَلُه ِإالَّ اللَّ 
ْ
ویِلِه َو ما َیْعَلُم َتأ

ْ
ِبُعوَن ما َتشاَبَه ِمْنُه اْبِتغاَء اْلِفْتَنِة َو اْبِتغاَء َتأ اِسُخوَن َزْیٌغ َفَیتَّ ـا  ِِفی اْلِعْلمُه َو الرَّ َیُقوُلـوَن آَمنَّ
ْلباب

َ
وُلوا اْأل

ُ
ُر ِإالَّ أ کَّ نا َو ما َیذَّ  ).٧عمران،  (آل  »ِبِه ُکلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّ

 .١٩۶، ح٢٧ ، جوسائل الشیعه؛ حّر عاملی، ٧، حبصائر الدرجات. صفار، ٧
گاهی بیشتر ر.ک: حکیم، ٨ دروس فـی علـم ؛ صدر، ٢٣−١٩ ص، جامعه انسانی از دیدگاه قرآن کریم. برای آ

 .٢٩٩و  ٢٣١، ١١٧ : الحلقة االولی، صاالصول



   ٧ مقدمه      
، قـرآن نگاری ، تاریخشناسی تاریخی ، دینپنج نوع آیات تاریخی (آیات تاریخی، نگرش تاریخی
ورد از آنها از موضـوعات مطـرح شـده در و آیات اجتماعی) با کمی مسامحه در مورد یکی دو م

در این جستار عبارت اسـت از برگزیـدن آیـات قـرآن بـا  قرآن هستند. بنابراین، تفسیر موضوعی
، نگـرش موضـوع تـاریخ بندِی همۀ آن آیات که به اجتماعی و سپس دسته−های تاریخی موضوع
اند، و در نهایت تـالش بـرای فهـم مجمـوعی  و اجتماعی پرداخته شناسی تاریخی ، دینتاریخی

  به دست آید. آیات تا نگرش قرآن دربارۀ موضوع تاریخ
  

  تاریخ سنّتی
ای بزرگ، مانند ظهور یک دولـت، بـه  یا واقعه  تاریخ سنتی یا روایی، معموًال برای گزارش حادثه

های تاریخ سـنتی سرگذشـت پادشـاهان و  ترین موضوع آمده است. یکی از با اهمیت نگارش در
تحلیـل رویـدادها، عقایـد، حاکمان است. به سخن دیگر، تاریخ سّنتی گزارش، روایت و احیانًا 

ها و اعمال و رفتار پادشاهان و قهرمانان نظامی و سیاسـی اسـت و معمـوًال حـول مفهـوم  جنبش
های بلند، خوب یا بـد،  های بزرگ با هدف گردد؛ چراکه نقش شخصیت قدرت، سلطه و غلبه می

یخ سـّنتی بـا شده است. افزون بر سرگذشت پادشاهان، تار برای روایت گذشته امتیازی تلقی می
هـا نیـز کـه بخـش  ها و روابط سیاسی میان کشورها نیز مرتبط اسـت. تـاریخ جنگ تاریخ جنگ

بسیاری از تاریخ مکتوب جهان را به خود اختصاص داده، از برخورد و منازعه میـان دو گـروه یـا 
به خـود های تمام عیار دو ارتش ملی، یا جهانی، بخشی از تاریخ سنتی را  دو قبیله گرفته تا جنگ

ــز روابــط دیپلماتیــک کشــورها و  ــاریخ ســنتی نی اختصــاص داده اســت. بخــش کــوچکی از ت
مداران و مقامـات  هاست. تاریخ دیپلماتیک نیز از اعمال و تصمیمات دولتمردان، سیاست قدرت
نـد و بـه مطالعـۀ ک میگوید و آنان را نیروی محرکۀ تحوالت تاریخی قلمـداد  رتبه سخن می عالی

(تـاریخ  نگـاری پـردازد. ایـن سـه گونـه تاریخ ها در طول زمـان می ها و قدرت ولتروابط میان د
تـرین  ترین و پرحجم ها و تاریخ روابط سیاسی کشورها) در واقع معمـول پادشاهان، تاریخ جنگ

فهمند، در عمل  از کلمۀ تاریخ می اند و آنچه همگان های تاریخی را تشکیل داده های نوشته گونه
  1است. نگاری ناظر به همین سه گونۀ تاریخ

                                                               
گاهی بیشتر از تاریخ سنتی و تعریـف دیگـر تاریخ١ شناسـی تـاریخی:  جامعههـا ر.ک: کـافی،  نگاری . برای آ

 . ها مفاهیم و دیدگاه
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   تاریخ تحلیلی
هایش در  در این جستار، یک مفهوم کلی طبیعی است که موارد و مصـداق مفهوم تاریخ تحلیلی

طور  است. این معنـا بـه عالم علم وجود دارند؛ برای مثال، تاریخ اجتماعی نوعی تاریخ تحلیلی
انـد  اراده کرده یخ از تاریخ تحلیلیشناسان یا فیلسوفان انتقادی تار ای از جامعه مسلم با آنچه پاره

نند، متفاوت است. در این تلقی از تاریخ ک میتلقی » فلسفه نظری تاریخ«که گاهی آن را معادل 
گر تـاریخ بـه  است. تحلیل نگری بینی و آینده تی، پیش، هدف، برخالف هدف تاریخ سنتحلیلی

چنان منحصر به فرد و تکرارناشدنی نیسـتند کـه مـانع  های تاریخی این نکته توجه دارد که پدیده
بینی وقایع کند. اما این  تواند سعی در پیش  گر با شناخت آنها می تحلیل فهم تاریخی شوند؛ بلکه

شود که در صورت بروز عواملی  رو، به بیان علمی گفته می قید و شرط نیست. از این بینی بی پیش
امـروزه از نظـر محققـان تـاریخ  1ای احتمال دارد واقع شـود. چند، نوع خاصی از پدیده یا واقعه

ها و قـرار  آوری انبوهی از واقعیت ، تا حدودی این طرز تلقی که وظیفه مورخ صرفًا جمعتحلیلی
نگـاری بـا نثـری معتبـر و زیباسـت، از میـان رفتـه اسـت. تـاریخ  دادن آنها در دورۀ زمانی وقایع

ها، از تـاریخ سـّنتی  ل و تبیین دادهها و هم در سبک تحلی آوری داده ، هم در مرحلۀ جمعتحلیلی
  متمایز است.

طور طبیعی در سیر  نه یک روش، بلکه روند و جریانی بسیار وسیع است که به تاریخ تحلیلی
سـعی  و در واکنش به آن در قرن بیستم پدید آمده است. تاریخ تحلیلی سّنتی نگاری تحول تاریخ

ور تـاریخی اکتفـا هـای مشـه عمل کند که به بیان و گزارش دارد به مثابه صورتی از تاریخ ترکیبی
منـدتر از رویکردهـای پـیش از  ای نظام های تاریخی به شـیوه ند، بلکه درصدد تحلیل دادهک مین

شناسـی،  شناسـی، مردم شناسـی، روان های علوم جدیـد، مثـل جامعه خود و در چارچوب نظریه
های دیگـر علـوم اسـتفاده  از نظریـه شناسی و...، است. افزون بر اینکـه تـاریخ تحلیلـی فرهنگ

تواند بهره ببرد. از آنجا که از عصر روشنگری بـه  های علمی آن علوم نیز می ند، از دستاوردهک می
ای مـورد تأییـد و شناسـایی  بعد، اهمیت عوامل و عناصر غیر شخصی در تاریخ به میزان فزاینده

  ای علوم دیگر در مطالعات تاریخی شایع شد. قرار گرفت، استفاده از دستاورده

                                                               
 . ٢۵٧ ، ص١، جروش تحقیق در علوم اجتماعی. ساروخانی، ١



   ٩ مقدمه      

  . تاریخ در متون دینی ٣
بیشتر ادیان بزرگ و زندۀ جهان امروز با وقایع تاریخی پیوند نزدیکی داشته و دارند. بدین معنا که 

های گذشته مرتبط به سرگذشت انسان توجـه خاصـی شـده اسـت. بـرای  در این ادیان، به پدیده
طور کلی  طور مشخص در باب انسان و سرنوشت او به یسم و بودیسم بهمثال، رویکردهای هندوئ

ی از تاریخ، هر دورۀ تاریخی شـامل ظهـور تاریخی هستند (چرخۀ تناسخ)؛ در تفسیر دینی هگل
 گونه نیست جهان از خداوند و جذب مجدد نهایی آن در خداست. اّما نگاه هندویی و یونانی این

باید دوبـاره بـه  و اصل بازگشت جاویداِن انواع مطرح است. براساس این نظر هندویی، افالطون
  دنیا بیاید و مکالمات خویش را تکرار کند.

ها چنین هستند. دین زرتشت نیز مـذهبی تـاریخی  در ادیان ایرانی همچون زرتشت نیز آموزه
هـزار  ٣بابلیان و سومریان به تاریخ نیز چنین هستند. در این دین، چهار دورۀ  های است؛ نگرش

بینی شده است و پس از گذشت سه دورۀ هزاره، در پایان هزارۀ چهارم، قیامت و پایـان  ساله پیش
گانه،  رسد. بنا بر اعتقاد زرتشتیان، در دورۀ آخر شاهد ظهور زرتشت و منجیـان سـه فرا می تاریخ

ها خواهیم بود. پس از هجوم اهریمن در سه هزارۀ اول، در هـزارۀ چهـارم اهـورا  یعنی سوشیانت
نــد و ســرانجام اهــورا مــزدا بــر اهــریمن ک میها را بــرای نجــات انســان خلــق  مــزدا سوشــیانت

رسد و بـا فـرا رسـیدن قیامـت  د. جنگ انسان و اهورا مزدا علیه اهریمن به پایان میشو می پیروز 
   شود.  می طومار تاریخ پیچیده 

هـای اسـالم نیـز دیـده  ادیان ابراهیمی پیش از اسالم در آموزه سرانجام اینکه نگرش تاریخی
، همچون نظریۀ تناسخ نیست. در حقیقـت در شود. نگاه ادیان ابراهیمی به رغم ادواری بودن می

شود و انبیا، فالسفه و عالمان، ادوار مختلفـی را  می نگاه ادیان ابراهیمی تاریخ به مراحلی تقسیم 
، در عین نیز به امام زمان نند و تاریخ، بنیادی الهی و قدسی دارد. اعتقاد شیعیانک میتأسیس 

  1نیز هست. حال که یک نوع فلسفۀ اجتماعی است، نوعی توجیه برای پایان تاریخ
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  اندیشی در مسیحیت تاریخ
ت تجدید نظر در قرن چهارم و پنجم میالدی بود که در مفهوم تاریخ به دلیل تأثیر اندیشۀ مسیحی

  گذاشت: های تاریخی های مسیحی سه تأثیر اساسی بر نگرش شد. رواج اندیشه
  ها،  هــای انســان های مســیحی رونــد تــاریخ نـه تحقــق خواســت و نیت . براسـاس اندیشــه١

  نیت خدا نیتی بـرای انسـان اسـت و بایـدبلکه تحقق اراده و خواست خدا تلقی شد. از آنجا که 
  ها  های انسان تحقق یابد، نقش خدا در تاریخ تعیـین هـدف در زندگی انسان و در خالل فعالیت 

ــه انســان و موضــوع ــابراین، هــر انســانی می هایی اســت ک ــا هســتند. بن ــد  ها خواســتار آنه   دان
خواهـد. براسـاس تعـالیم  میدانـد چـرا آن را  نـد، ولـی نمیک میخواهد و آن را پیگیـری  چه می

خواهد که خدا برای آنکه نیاتش محقق شوند، باعـث شـده  مسیحیت انسان به این دلیل آن را می
  انسان آن را بخواهد. 

  افتـد بـه ارادۀ خداسـت؛  در نگرش مسیحی انسان عامل تاریخ نیست، زیرا هرچه اتفـاق می
  ا تـأثیر و عنایـت الهـی اسـت کـه به دیگر سخن، خدا عامل منحصر به فرد است، زیـرا فقـط بـ

  شـود. همچنـین  منجـر می −ای دیگـر و نه نتیجـه−ارادۀ انسان در هر لحظۀ معین به این نتیجه 
است، زیرا نیت خدا سعادت انسـان اسـت.  به یک معنا انسان غایت روی دادن حوادث تاریخی

  های خــدا خلــق شــده  ای بــرای تحقــق هــدف عنوان وســیله انســان فقــط بــهتر،  بــه بیــان روشــن
است، یعنی خدا انسان را فقط برای این خلق کرده است که نیت خود را براساس زنـدگی انسـان 

    1محقق سازد؛
های خداست، این امکان را  ای برای تحقق هدف که انسان فقط وسیله . این نگرش تاریخی٢
عنوان وسـیلۀ  نهد که نه تنها افعال عامالن تاریخی، بلکه وجود و ماهیت خود عامالن به می  پیش

تحقق نیات خدا، از نظر تاریخی مهم تلقی شوند. روح انسان چیزی است که در زمانی خـاص 
را داشته باشد که زمان بـرای انجـام نیـت خـدا الزم دارد.  خلق شده است تا همان خصوصیاتی

ابدی نیستند، بلکه گذرا هستند که در زمانی مناسب در تاریخ پدیـد  های تاریخی بنابراین، پدیده
 گذرنـد. ایـن اند تا وظیفۀ خاصی را انجام دهد و همین که آن وظیفه را انجـام دادنـد، در می آمده

 شد فرایند تحـول تـاریخی انقالبی عمیق در اندیشۀ تاریخی بود، به این معنا که دیگر تصور نمی
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سـان  گذارد، بلکه بر حقیقت و جوهر آنها تأثیر دارد و بدین روی سطح و عوارض چیزها تأثیر می
این کاربرد مفهوم مسیحی خدا دربارۀ تاریخ است،  مستلزم خلقت واقعی و نابودی واقعی است.

عنوان  دهـد، بلکـه بـه عنوان استادکاری که جهان را از مادۀ از پـیش موجـود شـکل می نه فقط به
  آورد؛  خالقی که آن را از نیستی به هستی می

سیحیت دربارۀ خلقت، لطف الهی و و تعدیل در مفهوم تاریخی به دلیل اصول م . دو تغییر٣
بـاوری موضـع مسـیحی مبتنـی اسـت. نـزد  و تعدیل سـوم بـه کْل  گناه اصلی حاصل شد. تغییر

ای ممتـاز و  ها در برابر خدا برابرند، هیچ قومی برگزیده، هیچ نژاد یـا طبقـه مسیحیان، همۀ انسان
از سرنوشت اجتماع دیگر باشد، وجود ندارد. همۀ افراد و  تر هممهیچ اجتماعی که سرنوشت آن 

هستند؛ بنابراین، روند تاریخی همه جـا و همیشـه یـک  همۀ جوامع مشمول تحقق مشیت الهی
ا دیـن توانند به تاریخ یک جامعه یـ نوع بوده و هر جزء آن جزئی از یک کل است. مسیحیان نمی

خاص و جزئی، قانع باشند، بلکه خواستار تاریخ جهان هستند، تاریخی کلی که موضوع اصـلی 
    1آن تطور کلی نیات خدا برای زندگی انسان خواهد بود.

طور ضـروری کلـی،  شـود، بـه بنابراین، تاریخی که براساس اصـول دیـن مسـیح تفسـیر می
  وریت چنین تاریخی انسانیت است، یعنی: ای خواهد بود. به سخن دیگر مح ای و دوره مکاشفه
ند و در ک می. تاریخ مسیحی کلی یا تاریخ جهان خواهد بود که به خاستگاه انسان بازگشت ١

هـای  انـد و در بخش ها بـه وجـود آمده شود که چگونه نژادهای گوناگون انسـان آن شرح داده می
  ها را بیان خواهد کرد؛ و قدرت ها اند. این تاریخ ظهور و سقوط تمدن مختلف زمین ساکن شده

اند، منسـوب  . تاریخ، حوادث را به مشیت و تأثیر عنایت خداوند کـه از پـیش مقـدر شـده٢
ند، نه به خرد و عقل عامالن انسانی آنها؛ از سوی دیگر تاریخ منسوب به عنایت خداوند بـه ک می

نوشـته شـده اسـت، ولـی این معناست که تاریخ به واقع در حکم نمایشی است که به قلم خـدا 
  نمایشی که در آن هیچ شخصیتی شخصیت محبوب نویسنده نیست؛

. اندیشه مسیحی در باب تاریخ خود را به یافتن طرحی قابل فهـم از مسـیر کلـی حـوادث ٣
موظف خواهد کرد و در این طرِح به خصـوص، بـه زنـدگی تـاریخی حضـرت مسـیح اهمیـت 

های تاریخی است که سرنوشـتش از پـیش مقـدر  هرهترین چ بسیاری خواهد داد که یکی از مهم
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شده است. بنابراین، تاریخ را براساس تولد حضرت مسیح به دو بخش تقسیم خواهد کرد که هر 
نگر، شـامل  یک خصوصیت منحصر به فرد و خاص خود را دارد: بخش اول با خصوصیتی آینده

م، بـا خصوصـیتی تدارک کور بـرای رویـدادی اسـت کـه هنـوز فـاش نشـده اسـت؛ بخـش دو
  اکنون صورت پذیرفته است؛  نگرانه و متکی بر این واقعیت که افشا هم واپس
طور طبیعی این تمایل پیدا خواهد شد که آن را بـاز هـم بـه  . با تقسیم تاریخ به دو دوره، به۴
حوادث دیگری را برجسته سازد که به اهمیـت مـیالد  سان بدینتر تقسیم کند و  های کوچک دوره
اند و هر چیزی پس از آنها از نظر کیفی با آنچه بیشتر بود،  نیستند، ولی به اندازه خود مهم مسیح

شود کـه هـر یـک مشخصـات خـاص  هایی تقسیم می رو، تاریخ به دوره شود. از این متفاوت می
  شود. ساز از دورۀ پیش متمایز می ای دوران خود را دارد و هر یک با حادثه
گا هانه این چهار مسئله را به اندیشۀ تاریخی وارد کردند؛ چـون قصـد به هر حال، مسیحیان آ

داشتند تاریخی کلی تألیف کننـد کـه در آن همـۀ حـوادث برحسـب تـاریخ وقوعشـان در یـک 
های قبلی تفـاوت داشـت؛ زیـرا درصـدد نشـان  چارچوب واحد آورده شوند. این تاریخ با تاریخ
دهند که میالد  شوند، طرحی را تشکیل می بط میدادن این بود که حوادثی که در تاریخ ثبت و ض

توان فرایندی تلقی  مسیح در کانون آن قرار دارد. براساس این تاریخ جهان قبل از مسیحیت را می
  1ریزی شده بود. کرد که پایان یافتن آن در تجسد خدا طرح

ــده، دوران روح ــاریخی مســیحیت، آین ــده، در اندیشــۀ ت ــه آین    القــدس اســت. ایــن اشــاره ب
  تـوان گفـت  در قـرون وسطاسـت. امـا چگونـه می های اندیشه تاریخی مسیحیت یکی از ویژگی

  تـوان گفـت: از طریـق مکاشـفه، یعنـی آینـده  در آینده چه اتفـاقی خواهـد افتـاد؟ در پاسـخ می
  اجـع بـه خـدا بـرای انسـان مکشـوف کـرده اسـت. بخشی از تاریخ است که حضرت مسـیح ر

این مکاشفه نه تنها کلید فهم آنچه را خدا در گذشته انجـام داده در اختیـار انسـان نهـاده اسـت، 
  دهــد. از  خواهــد در آینــده انجــام دهــد، بــه انســان نشــان می بلکــه آنچــه را هــم کــه خــدا می

  اریخ جهـان، از خلقـت آن در دهـد از سراسـر تـ رو، مکاشفۀ مسیحی دیـدی بـه انسـان می این
  زمـان و جاویـدان خداونـد دیـده  گونـه کـه در بیـنش بی گذشته تـا سـرانجام آن در آینـده؛ همان

، پیشـاپیش بـه دسـت رو، در اندیشه تاریخی قرون وسطا فرجام و پایان تـاریخ شده است. از این
                                                               

 . ۶٩−۶٨ . ر.ک: همان، ص١



   ١٣ مقدمه      

رو، حـاوی نـوعی  و از این 1ان معلوم شده استخدا مقدر و از طریق مکاشفه، از پیش برای انس
    2معادشناسی است.

پس کار مورخ شناختن گذشته است، نه شناختن آینده و هرگاه مورخ ادعا کند که قادر اسـت 
ی رخ داده اسـت. افـزون خ خطایآینده را پیش از وقوع آن تعیین کند، به یقین در درک وی از تاری

که آنچه بر خطا رفته، چه بوده است. چیزی کـه اتفـاق افتـاده ایـن  توانیم دقیقًا بدانیم بر این، می
است؛ یکی کـه   است که مورخ، واقعیت منفرد روند تاریخی را به دو چیز جدا از هم بخش کرده

شود؛ قانون انتزاعی و رخداد صـرف، کلـی و جزئـی. آنـان از  ند و یکی که تعیین میک میتعیین 
شود خود به خود و برای خـود وجـود دارد و بـا  که فرض میاند  کلی جوهر جزئی کاذبی ساخته

ای که  پندارند. کلی کنندۀ مسیر حوادث جزئی می وجود این، در آن انزوا هنوز آن را به سان تعیین
نـد. ک میند، فقط بـر روی آن عمـل ک میسان از فرایند زمانی جدا شده، در آن فرایند عمل ن بدین

نـد، ک میزمان کـه از بیـرون بـر آن عمـل  ست که با یک نیروی بیفراینِد زمانی، چیزی انفعالی ا
نـد، شـناخت ک میشکل گرفته است. پس، از آنجا که نیرو در همه وقت دقیقًا به یک گونه عمـل 

چگونگی عمل آن در حال، شناخت از چگونگی عمل آن در آینده نیز هسـت و اگـر بـدانیم کـه 
باشـد، چگونـه تعیـین کـرده اسـت، از روی آن جریان حوادث را در یک زمان، هـر زمـانی کـه 

تـوانیم آینـده را  دانیم که آن را در هر زمان دیگر چگونه تعیین خواهد کرد و بر این اساس، می می
پیشگویی کنیم. بدین ترتیب در اندیشۀ قرون وسطا تقابل کامل میان نیت عینی خدا و نیت ذهنی 

یل نقشۀ عینی خاصی بر تاریخ، کـامًال بـدون عنوان تحم انسان که تصور شده است، نیت خدا به
انجامد که نیات انسان هیچ نقشی در  شود، ناگزیر به این اندیشه می توجه به نیت انسان ظاهر می

                                                               
کنم. این است برگزیدۀ من که از او خشنودم. او را از روحم بر خواهم  . این است خدمتگزار من که او را تقویت می١

رای اقوام جهان به ارمغان آورد. عدل و انصاف واقعی را بـه اجـرا درخواهـد آورد. ساخت تا عدالت و انصاف را ب
های دوردست منتظرند تعالیم   دلسرد و نومید نخواهد شد و عدالت را بر زمین استوار خواهد ساخت. مردم سرزمین

بـه مغـرب ظـاهر که بـرق از مشـرق سـاطع شـده تـا  )؛ همچنان۴٢، باب کتاب اشعیا، کتاب مقدساو را بشنوند (
شود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد. آنگاه عالمت پسر انسان در آسمان پدیـد گـردد. و در آن وقـت،  می

آید ...، اما از آن  های آسمان با قوت و جالل می زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابر جمیع طوایف زمین، سینه
زیـرا   ئکه آسمان، جز پدر من و بس ... لهذا شما نیز حاضر باشید؛کس اطالع ندارد، حتی مال روز و ساعت هیچ

 ). ۴۵و  ٣٧، ٣۵، ٣٠، ٢٧های  ، بند٢۴، فصل انجیل متیآید ( در ساعتی که گمان نبرید، پسر انسان می
 . ٧٣ ، صمفهوم کلی تاریخ. ر.ک: کالینگود، ٢



 تاريخ در قرآن   14

ی است. پس با آشکار شـدن سرشـت وکنندۀ آن، سرشت مینَ  مسیر تاریخ ندارند و تنها قوۀ تعیین
  1آینده چگونه خواهد بود.  توانند ببینند یی، کسانی که آن ایمان بر آنان آشکار شده مومینَ 

  های زیـادی سـرگردان باشـد، امـا منجـی  خدا وعده این منجی را داد؛ او گفت: انسان باید سـال
  توانـد انسـان را از گنـاه بازخریـد کنـد و او را بـه تقـدیر و سرنوشـت  آیـد و تنهـا او می و مسیحا می

ــاریخ انســان، وارد   ای از حســرت شــد. کلیســای کاتولیــک در  دوره خــویش بازگردانــد. از اینجــا ت
تاریخ قوم یهود تا پیش از مسیح، نمایشی از پیامـدهای گنـاه و حسـرتی عمیـق را بـرای نجـات و 

  ها، بیــانگر آمــدن نجــات بودنــد و متــون مملــو از نمادهــای مســیحا.  ابــد. پیشــگوییی میرهــایی 
عـالی و محبـت نامتنـاهی او قـدرت  انسانی بود که بیـنش−دنیا نیازمند مسیح، آدم جدید و خدا

  2بینایی و محبت را به انسان بازگرداند.

  
   موعودگرایی

ای روشـن  در ادیان ابراهیمی و حتی غیر ابراهیمی به نوعی موعود و فرجام تاریخ و نوید به آینـده
 اشـعیایو همچنین در کتاب  3ب مقدس یهودبرای جهان تصریح شده است. برای مثال، در کتا

 4های بسـیاری بـرای ظهـور منجـی آخرالزمـان آمـده اسـت. های مختلف بشارت با عبارت نبی
  آمده است. 6داوود مزامیرند با بیانی مشابه در ک مینقل  زبوراز  5همچنین آنچه را که قرآن کریم

                                                               
   .٧٨−٧٧، صآیین کاتولیکبرانتل،  .٢      . ٧۴ . ر.ک: همان، ص١
امیر عظیمی که برای پسران قوم تو ایستاده قائم است. خواهد برخاست ... بسیاری از آنانی کـه در خـاک . «٣

 ). ١٢−١، بندهای ١٢، باب ١٣٠٩ ، صکتاب دانیال نبی(کتاب مقدس، » اند بیدار خواهند شد زمین خوابیده
هایش خواهد شگفت و روح خدا بر او قرار  های از ریش و نهالی از تنه یسی (پدر حضرت داوود) بیرون آمده، شاخه. «4

خواهد گرفت ... مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمـین، بـه راسـتی حکـم خواهـد 
  ). ١١، باب کتاب اشعیای نبی(کتاب مقدس، » نمود. کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت

ْرَض َیِرُثهـا ِعبـاِدَی الّصـاِلُحوَن؛ در َو لَ «فرماید:  . قرآن کریم می5
َ
نَّ ْاأل

َ
ْکِر أ ُبوِر ِمْن َبْعـِد الـذِّ  زبـورَقْد َکَتْبنا ِفی الزَّ

ام وارث (حکومت) زمـین خواهنـد  ایم که بندگان شایسته ) نوشتهتورات(کتاب حضرت داوود) بعد از ذکر (
  ). ١٠۵(انبیا، » شد

شـوند و متـوکالن بـه خداونـد  شـریران منقطـع می«های کتاب مقدس) آمده است:  (یکی از بخش زبور. در 6
اسـم او ابـدًا «)، و همچنـین ٣٧، مزمـور کتاب مزامیر، عهد عتیق(کتاب مقدس، » وارث زمین خواهند شد

سته خواهند بماند، اسمش مثل آفتاب باقی بماند، در او مردمان برکت خواهند یافت و تمامی قبائل او را خج
  ).٧٢(همان، مزمور » گفت، بلکه اسم ذوالجالل او ابدًا مبارک باد و تمامی زمین از جاللش پر شود



   ١۵ مقدمه      

یـا  1مسـیانیزم عتیـق عهـدآید این است که در  آنچه در مجموع از کتاب مقدس به دست می
، نبـی ارمیایهای همچون  در قالب یک ادبیات آرمانی طرح شده است که در کتاب موعودگرایی

های  آمده است. این ادبیـات بیشـتر در قالـب پیشـگویی عاموسو  دانیال، حزقیال، نبی اشعیای
توان گفت انتظـار  رو، می از این 3مطرح شده است. −2ای یا ادبیات مکاشفه− اسرائیل انبیای بنی

و  گرایـی منعطـف بـر داوود منجی عتیـق عهـددر  4ای یهودی اسـت. مسیحان، در اصل اندیشه
ناشـدنی و حتـی آرمـانی  ای فراموش شود و عهد پادشاهی داوود به شکل اسـطوره فرزندان او می

گرایی در باور بـه موعـود آخرالزمـان در  این اسطوره 5ند.ک میگرایانه در آینده یهود جلوه  بازگشت
 ر مسیحو در برخی موارد نجات را تنها د 6ند؛ک میعهد جدید افزون بر داوود به مسیح نیز تطبیق 

 8آید وعده بازگشت منجی در آخرالزمـان اسـت. به دست می اناجیلهمچنین آنچه از  7داند. می
 گویـد و بـه بیـداری  نیز درباره معین نبودن زمان آن جز در علم الهی، سخن می انجیل مرقسدر 

                                                               
1. messianism     2. Apocalypse  

های اسیری یعقوب را باز خواهم آورد. و ایشان را خواهم افـزود و کـم  گوید اینک خیمه خداوند چنین می« . ٣
  ). ٢٠−٣٠/١٨، ارمیا» (زز خواهم ساخت و َپست نخواهند گردیدنخواهند شد و ایشان را مع

  .١٧، صانتظار مسیحا در آیین یهود. کرینستون، 4
خود یعقوب دادم و پـدران ایشـان در  و بندۀ من، داوود پادشاه ایشان خواهد بود ... و در زمینی که به بنده . «5

ان و پسران پسران ایشان تا به ابد در آن سـکونت بودند، ساکن خواهند شد و ایشان و پسران ایش آن ساکن می
  ).٢٨−٣٨/٢۴، حرقیال» (خواهند داشت و بندۀ من داوود تا ابداآلباد رئیس ایشان خواهد بود

  ). ١٢−٢/١١، لوقا» (ای که مسیح خداوند باشد متولد شد دهنده که امروز برای شما در شهر داوود نجات. «6
نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بـدان نجـات کس غیر از او نجات  و در هیچ. «٧

 ).۴/٢١، رسوالن اعمال» (یابیم
 عیسی در جواب ایشان گفت: زنهار کسی شما را گمراه نکند، آن رو کـه بسـا بـه نـام مـن آمـده خواهنـد . «٨

هـا را خواهیـد شـنید.  هـا و اخبـار جنگ گفت که من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. جنگ
زنهار مضطرب مشوید، زیرا که وقوع این همه الزم است لیکن انتهـا هنـوز نیسـت، زیـرا قـومی بـا قـومی و 

آیـد. و فـورًا پـس از  هـا پدیـد ها در جای ها و وباها و زلزله مملکتی با مملکتی تفاوت خواهند نمود. قحطی
هـای  مصیبت آن امام، آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فـرو ریزنـد، و قّوت

افالک متزلزل گردد. آنگاه عالمت پسر انسان در آسمان پدید گردد، و در آن وقـت جمیـع طوایـف زمـین 
انجیـل (کتاب مقدس، » ان با قوت و جالل عظیم آیدزنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسم سینه
  ). ٢۴، باب متی
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 کننده را عیسـی  حت موعـود بازگشـتدر جای دیگـر، بـه صـرا 1 ند.ک میو انتظار مداوم سفارش 
  2داند. می مسیح

گرایی و موعـود آخرالزمـان پذیرفتـه شـده اسـت؛  بنابراین، در متون مسیحی نیز اصل منجی
نـد، ک میهرچند در اینکه منجی تنها عیسی مسیح است و یا عیسی هم در کنار او و با او ظهـور 

  شود. بیان روشنی یافت نمیچندان 
  

                                                               
کس اطالع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هـم، پـس برحـذر  از آن روز و ساعت، غیر از پدر، هیچ. «١

دانید که در چـه  شود ... پس بیدار باشید؛ زیرا نمی دانید که آن وقت کی می بیدار شده دعا کنید، زیرا نمی
آید. در شام یا نصف شب یا بانگ خروس یا صبح. مبادا ناگهان آمده شـما را خفتـه  قت صاحب خانه میو 

 ).١٣، باب انجیل مرقس(همان، » گویم، بیدار باشید گویم به همه می یابد. اما آنچه به شما می
ی کـه او را بـه سـوی همین عیسی که از نزد شما به آسمان باال برده شد باز خواهد آمد، به همین طـور. «... ٢

 ).١، باب رسوالن اعمال(همان، » آسمان روانه دیدید



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بخش اول   
قرآنی نگاری تاریخ و تاریخ 





  

  
  
  
  
  
  

مسـلمانان داشـته باشـد.  نگاری قرآن از چند جهت ممکن است تأثیرات سودمند بسیاری بر تاریخ
مسلمانان با بیان تاریخ اقوام و جوامـع قبـل از اسـالم اسـت؛ از  نگاری نخست اینکه تأثیر بر تاریخ

ها و ساختارهای اجتماعی جوامع پـیش از ظهـور  این جهت که سبب ایجاد شناخِت بسترها، زمینه
انـد؛ دوم، اینکـه قـرآن  گرفته  های تاریخی در قالب آنها صورت اسالم شده است که اعمال و کنش
ها و  دهـد کـه شـکاف زمان صدور آیات، شـناختی بـه دسـت می دربارۀ اوضاع و احوال اجتماعی

سـازد؛ سـوم، اینکـه قـرآن  های موجود در مدارک و شواهد مورخان امـروزی را برطـرف می کاستی
های مورخان دربارۀ جوامع گذشـته، اعـم از گذشـتۀ  موجب پاالیش و پیشرفت نحوۀ تفکر و روش

توانـد از چگـونگی بیـان  که یک مورخ زیـرک میپیش از اسالم و پس از آن شده است؛ چهارم، این
خود استنباط و استخراج کند، و پـنجم،  نگاری هایی را برای تاریخ های قرآن نکات و ویژگی داستان

هایی دربارۀ روند تاریخ اقوام و ادیان پـیش از اسـالم مطـرح کـرده اسـت؛  اینکه قرآن کریم ارزیابی
علیه دیدگاه یهودیان و مسیحیان حاضر در شبه جزیـرۀ حجـاز، دربـارۀ تـاریخ، بـه  هایی که ارزیابی

مثابه سرگذشت اعمال و امیال مخالفان (زنان و مـردان خـاص) و پیـروان پیـامبران گذشـته مطـرح 
های قرآنی و اوضاع و احوال اجتمـاعی  اند. مورخی که از این منازعات اقوام گذشته در داستان کرده

تر،  دقیـق ،تـر خـود زیرک نگـاری در اندیشه و سبک تاریخ قوی گاهی دارد، به احتمالصدر اسالم آ
  تر (به خصوص خوْدانتقادی) خواهد بود.  تر و انتقادی عقالنی

 هـای نگاری هایی کـه قـرآن بـرای تاریخ تـرین دسـتاورد اما در واقعیت تاریخی، یکی از مهم
است که سـبب شـد  قرآن نگاری های تاریخ مسلمانان داشته، دقت و تأمل آنان بر دریافت ویژگی

گفتـه  پیش نگـاری هـای تاریخ ندی شـود. ویژگیب مسلمانان به شکل خاص صورت نگاری تاریخ
  در میان مسلمانان تأثیر بسیار مهمی داشته است. نگاری گیری نوعی از تاریخ قرآن بر شکل

. نگارش تـاریخ ١شود:  مسلمانان از سه جهت بررسی می نگاری تأثیر و ارتباط قرآن با تاریخ
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زمان صدر اسالم در قرآن و تحلیل قرآن از آنها، از جمله  . حوادث تاریخی٢پس از نزول قرآن؛ 
  های قرآن به صورت مستقل. استاناقوام گذشته یا د نگاری . تاریخ٣؛ های پیامبر خدا جنگ
 نگـاری . پس از بعثت نزول قرآن و اعالم اسالم بـا روشـی کـه در نـزول قـرآن بـود، تاریخ١

ز شد. اگـر در متـون تـاریخی گذشـته بنگـریم، است آغا نگاری که یکی از اصول تاریخ اسالمی
براساس قرآن، آغاز تاریخ را از خلقت و آفرینش زمین و آسمان و خلقت و  نگاری غالبًا در تاریخ
، طبری تاریخاند. برای نمونه  قرار داده −اند زمین بودهها روی کره  که اولین انسان− و حوا آفرینش آدم
دید مورخان قـرار داد کـه  و... . بنابراین، قرآن شیوه نگارشی جدیدی در پیش مسعودی، یعقوبی

بینیم  را تا عصر قاجار زنده می نگاری اندیشه تاریخ  براساس آن به نگارش درآوردند، اینتاریخ را 
  عملی ساخته است؛ التواریخ ناسخدر  که سپهر
غزوات . شیوه نگارشی دیگر که در تاریخ پیدا شد و قبل از آن سابقه نداشت، نوشتن تاریخ ٢

بود که به برکت نزول قرآن و آیات قرآنی مربـوط بـه غـزوات مختلـف،  و سرایای پیامبر اکرم
  چون ُاُحد، بدر و... پدید آمد؛

های  پیامبران گذشته نیز از ابتکارهـا و ابـداع های و داستان سیرۀ پیامبر اسالم نگاری . تاریخ٣
قرآن است؛ زیرا قرآن به داستان انبیای الهی اهمیت داده است. بر این اساس، مورخان به نوشتن 

ها و سرگذشت پیامبران الهی) همت گماردند کـه  (یا داستان االنبیاء قصصهایی موسوم به  کتاب
  تا پیش از قرآن سابقه نداشت.

در آیـات،  های تـاریخی شده، این بخـش درصـدد اسـت بـه روش و موضـوع با توضیح یاد
مفاهیم تاریخی و هدف از بیان آیات تاریخی قرآن در طی فصل اول بپـردازد. در فصـل دوم نیـز 

الی آیات تاریخ قرآن استنباط و استخراج شـده و  از البه قرآن نگاری گانه تاریخ های هجده ویژگی
  در پنج دسته بیان خواهند شد.  

  

  

  
  
  



  

  
  
  
  

  دومفصل 
  

  و مفاهیم تاریخی قرآن   روش، موضوع 

قرآن کریم در شناخت گذشته و وقایع تاریخی اهمیت بسیاری دارد؛ زیـرا گـاه اطالعـاتی کـافی 
های  دهد و بسیاری از نهادها، سنن، اخالق، شعائر و شـریعت پیرامون اقوام گذشته به دست می

های مربوط به زندگی دینـی و انـواع  ربارۀ جنبهنمایاند. برای مثال، قرآن به تفصیل د آنها را باز می
گوید و پـرده از  ها حکمفرما بوده، سخن می های دور بر انسان ها و اعتقاداتی که در زمان عبادت

 1پرستانه در گرفته بود. دارد که میان پیروان عقیده توحیدی و عقاید بت جدالی برمی
پوشـاند،  را در سیر عمومی خـود میدهد که سراسر تاریخ انسان  قرآن شواهدی به دست می

اند و احتمال اشتباه در آنها نیست. این همان تفاوت اساسی میان قـرآن و  شواهدی دقیق و صادق
دیگر منابع شناخت تاریخی اسـت کـه حـدس و احتمـال بسـیار در آنهـا راه دارد. بـرای مثـال، 

نسان اولیـه را کشـف کننـد. اند ماهیت زندگی اجتماعی ا شناسان کوشیده شناسان و جامعه انسان
هایی کـه در  هایی بـیش نیسـتند؛ فرضـیه اند کـه در واقـع فرضـیه هایی داده باره نظریه آنان در این

معرض هجمۀ انتقادی شدید از سوی اندیشمندان دیگر قرار گرفتند؛ زیرا آن اندیشمندان معتقـد 
. در برابـر ایـن، قـرآن جنبـه شناسی مبتنی نیسـتند بودند این علوم جز بر مدارک و شواهد باستان

ــه ــه و جوامــع قــدیم را کــه جامعه مهمــی از جنب ــا  های زنــدگی انســان اولی ــاریخی ی شناســی ت
اجتماعی نتوانسته بودند پرده از آن بردارند، کشف کرده است. قرآن ایـن منبـع  های نگاری تاریخ

کید میند و بر یقینی بودن این ک میشناخت را ذکر      2کند. کشف تأ
                                                               

  . ٢۶٢−٢۶١ ، صروش تحقیق علوم اجتماعی. امزیان، ١
ا َغآِئِبیَن . «٢ نَّ َعَلْیِهم ِبِعْلٍم َو َما ُکنَّ وَلی «)؛ ٧(اعراف، » َفَلَنُقصَّ

ُ
 ی ِفیَقاَل ِعْلُمَها ِعنَد َربِّ  *َقاَل َفَما َباُل اْلُقُروِن اْأل
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  روش شناخت تاریخ 
روش علوم جدید، اعم از طبیعی و انسانی، تجربی است، اما برخی اندیشمندان باور دارنـد کـه 
ای  روش تاریخ، تجربی نیست. این گروه از دانشمندان معتقدند اصًال تاریخ، هنر است. اما پـاره

ربی رو، تاریخ جزء علوم عقلی و تج دانند، از این دیگر تاریخ را در شمار ادبیات و علوم نقلی می
ند که گذشته را افـزون بـر شـناخت ک مینیست. در حالی که قرآن به پیروان خود سفارش فراوان 
را از کتابخانه به  نگار تاریخمورخ و  روشنقلی، با روش مستقیم تجربی نیز بشناسند. قرآن با این 

 1نـد؛ک میدرون متن جامعه و رفتن به میان مردم و در طبیعت گشـتن و تحقیـق بیرونـی دعـوت 
ها نخوانید که روم و ایران و مصر چه شدند، بلکه تـاریخ ایـن  روی زمین بگردید، صرفًا در کتاب

  کرد. علمی رو، باید مهاجرت جوامع را از نزدیک بررسی کنید. از این
خواهید مطالعـه  دهد، یعنی تاریخ یک جامعه را که می می مهاجرتدر قرآن به مورخ دستور 

بـر و بررسی کنید، از درون شهر و کتابخانه خود بیرون آیید و حرکت کنید. قرآن کریم در دو آیـه 
کید  درروی گشتن  آوری  ند؛ یعنی باید بررسی تـاریخی براسـاس مشـاهده و جمـعک میزمین تأ

س شیوۀ استقرائی باشد، نه از روی حدس و براساس روش قیاسی. قرآن در آیاتی اطالعات براسا
ند که باید مشاهده مستقیم، عینی ک میهم نوع روش فهم تاریخ را بیان  2گفته، به مانند آیات پیش

کنـد کـه مقصـود اطـالع و کنجکـاوی  و با جهانگردی باشد و هم هدف فهم تاریخ را روشن می
یـا  ها نابود شدند، نیست، بلکه به دلیل این است که انسان بفهمد چرا آن جامعهنگاری  ذهنی و واقعه

                                                               
ی َو َال َینَسی ُه َعَلْیَک ِمْنَها َقآِئٌم َو َحِصـیٌد «)؛ ۵٢−۵١(طه، » ِکَتاٍب الَّ َیِضلُّ َربِّ نَباء اْلُقَری َنُقصُّ

َ
» ٰذِلَک ِمْن أ

ُت ِبِه ُفَؤاَدَک َو َجاءَک ِفی َهـذِ «)؛ ١٠٠(هود،  ُسِل َما ُنَثبِّ نَباء الرُّ
َ
ُقصُّ َعَلْیَک ِمْن أ ِه اْلَحـقُّ َو َمْوِعَظـٌة َو َو ُکـالًّ نَّ

ْوَحْیَنا ِإَلْیَک َهـَذا اْلُقْرآَن َو ِإن ُکنـَت «)؛ ١٢٠(هود، » ِذْکَری ِلْلُمْؤِمِنیَن 
َ
ْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما أ

َ
َنْحُن َنُقصُّ َعَلْیَک أ

نَباء مَ «)؛ ٣(یوسف، » ِمن َقْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلیَن 
َ
ا ِذْکـًراَکَذِلَک َنُقصُّ َعَلْیَک ِمْن أ ُدنَّ » ا َقْد َسَبَق َو َقْد آَتْیَناَک ِمن لَّ

م«)؛ ٩٩(طه، 
َ
ْکَثـُرُهْم َال  ِأ

َ
ِعـَی َو ِذْکـُر َمـن َقْبِلـی َبـْل أ َخُذوا ِمن ُدوِنِه آِلَهًة ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُکْم َهَذا ِذْکُر َمـن مَّ  اتَّ

ْعِرُضوَن   ).٢۴(انبیاء، » َیْعَلُموَن اْلَحقَّ َفُهم مُّ
ِبیَن . «١ ْرِض َفاْنُظُروْا َکْیـَف َکـاَن َعاِقَبـُة اْلُمَکـذَّ

َ
)؛ ١٣٨١٣٧عمـران،  (آل» َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُکْم ُسَنٌن َفِسیُروْا ِفی األ

ِبیَن « ْرِض ُثمَّ انُظُروْا َکْیَف َکاَن َعاِقَبُة اْلُمَکذِّ
َ
 ).١١(انعام، » ُقْل ِسیُروْا ِفی األ

َوَلْم َیِسیُروا فِ . «٢
َ
ْر أ

َ
َثـاُروا اْأل

َ
ًة َو أ َشـدَّ ِمـْنُهْم ُقـوَّ

َ
ِذیَن ِمـن َقـْبِلِهْم َکـاُنوا أ ْرِض َفَینُظُروا َکْیَف َکاَن َعاِقَبُة الَّ

َ
َض َو ی اْأل

ُه ِلَیْظِلَمُهْم َو َلِکن َکا َناِت َفَما َکاَن اللَّ ا َعَمُروَها َو َجاءْتُهْم ُرُسُلُهم ِباْلَبیِّ ْکَثَر ِممَّ
َ
نُفَسُهْم َیْظِلُموَن َعَمُروَها أ

َ
ُثمَّ  *ُنوا أ

ِه َو َکاُنوا ِبَها َیْسَتْهِزُؤون ُبوا ِبآَیاِت اللَّ ن َکذَّ
َ
ی أ

َ
وأ َساُؤوا السُّ

َ
ِذیَن أ   ).١٠−٩(روم، » َکاَن َعاِقَبَة الَّ
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گیـری و  اند، به چه سرنوشـتی دچـار گشـتند، یعنـی عبرت هایی که به ستم و ظلم گرویده جامعه
کاری  برداشت از گذشته برای آینده. نکته دیگر اینکه در این آیات علت زوال جامعه را ظلم و تباه

  یا تصادف و عوامل خارج از اختیار انسان. جبر تاریخی داند، نه می
شناس و محقِق تاریخ شدن، رفتن، زیستن و دیدن جوامع دیگـر و  بنابراین، شرط مهم جامعه

طور  شناخت حضوری جوامع دیگر و مقایسه آنها با یکـدیگر اسـت، تـا بتـوان بـا ایـن روش بـه
)، عملی و تطبیقی موارد ضعف و قوت جوامع مختلـف را شـناخت و  تجربی، با دیدن (مشاهده
شناس یا مـورخ  وب را به دست آورد. هرچه تعداد جوامعی که یک جامعهالگوی یک جامعۀ مطل

در آن زندگی کرده، بیشتر باشد، امکان مقایسه و دستیابی بـه الگـوی مطلـوب بیشـتر و احتمـال 
تـوان بـه  شـود. بـا ایـن روش، همچنـین می مفتون و جذب یک جامعه خاص شـدن، کمتـر می

  1و تاریخ دست یافت. های جامعه یمند قانون
نیز با استفاده از همین آیات به ایـن روش مطالعـه و فهـم تـاریخ اشـاره کـرده  شهید مطهری

ای علمی که  با سرمایهاست. به نظر وی اگر انسان توفیق پیدا کند که به مسافرت برود، خصوصًا 
ای نخواهد کرد) و  در جامعه خویش کسب کرده است (زیرا اگر انسان، خام به سفر برود استفاده

گـذارد،  ها را ببیند و برگردد، بسیار مؤثر خواهد بود. آن اثری که سفر روی روح انسان مـی نادیده
د، هـیچ عامـل دیگـری کنـ ای که مسافرت و هجرت از وطن در روح انسان ایجاد می آن پختگی
کند، حتی کتاب خواندن. اگر انسان مثًال در کشورهای اسالمی نرود و بگوید به جای  ایجاد نمی

خوانم، به نتیجه مطلـوب نخواهـد رسـید.  اینکه به این همه کشور بروم و مطالعه کنم، کتاب می
ت را کـه شک نیست که کتاب خواندن خیلی مفید است، ولی کتاب خواندن هرگز جای مسـافر

گیرد. در قرآن آیاتی داریم کـه امـر  جّو و محیط دادن و از نزدیک مشاهده کردن است، نمی تغییر
مفسران تقریبًا اتفاق نظر دارند که مقصـود، مطالعـه تـاریخ اسـت  2به سیر در ارض کرده است.

کنـد، بلکـه دعـوت بـه  مـیهای تاریخی توصیه ن ولی قرآن برای مطالعه تاریخ، به خواندن کتاب
از مطالعه کتب تـاریخ اسـت، چـون سـفر اسـت و  تر کند که این صادق مطالعه آثار تاریخی می

                                                               
 . ١٨ ، صآناتومی جامعهپور،  . ر.ک: رفیع١
ِبیَن . «٢ ْرِض َفـاْنُظُروْا َکْیـَف َکـاَن َعاِقَبـُة اْلُمَکـذَّ

َ
 )؛ ١٣٧عمـران،  (آل» َقْد َخَلْت ِمن َقـْبِلُکْم ُسـَنٌن َفِسـیُروْا ِفـی األ

ِبیَن « ْرِض ُثمَّ انُظُروْا َکْیَف َکاَن َعاِقَبُة اْلُمَکذِّ
َ
 ).١١(انعام، » ُقْل ِسیُروْا ِفی األ



 تاريخ در قرآن   24

گیـرد. شـعری در  فایده سفر را همراه خود دارد. سفر چیزی است که غیر سـفر جـای آن را نمـی
  گوید: هست که می دیوان منسوب به امیرالمؤمنین علی

ْب َعــِن اْالْوطــاِن فــی َطَلــِب اْلُعلــی  َو ســاِفْر َفِفــی اْالْســفاِر َخْمــُس َفواِئــد َتَغــرَّ

ــــٍة ــــاُب َمعیَش ــــمٍّ َو اْکِتس ُج َه ــــرُّ ـــــد َتَف ـــــْحَبِة ماِج ـــــٍم َو آداٍب َو ُص  َو ِعْل

توانـد  بندند دیگـر نمـی لنگه کفش میسفر کن، مثل مرغ پابسته نباش که وقتی به پایش یک   
ها و  هـا یعنـی طلـب فضـیلت تکان بخورد. سفر کن ولی هدف تو از سفر، طلب علّوها و برتری

  1ها باشد. و در سفر پنج فایده نهفته است. کسب کمال
سفر کـردن و جهـانگردی، بـرای  ،زمین در سیر کردن ،گشتن ،دستورهای مکرر اسالم برای رفتن

ت و رسیدن به یک معنای تازه و کشـف یـک مجهـول تـازه، یعنـی کیفیـت و علـت تحقیق علمی اس
شود. بـه انسـان  یی که در قرآن گاه از آنها یاد میها انحطاط اقوام گذشته و علت نابودی آن اقوام و ملت

 از بین رفت، قوم لـوط رفت، قوم ثمود گوید گوشه خانه ننشینید و فکر کنید که چرا عاد از بین [ها] می
نابود شد و دائم ببافید و به دلیل عقل و منطق تخیل بکنید و تعریف منطقی جامع و مانع بسازید. بلنـد 

  2جربی، شهودی و حسی بکنید.شوید و راه بیفتید، بروید، بشکافید، ببینید، بجویید و بررسی عینی، ت
  

  قرآن های تاریخی موضوع
عنوان  قرآن از میان انبوه وقایع تاریخی، به وقایع بسیاری اشاره کرده ولی از بیان وقایع گذشته، بـه

های آموزندگی تاریخ و وقـایع  تاریخی قرآن به جنبه های پرهیز کرده است. در بیان موضوع تاریخ
ها و نکاتی درخور توجه وجود دارد که در ادامه به  ها موضوع گذشته اشاره شده است. در این بیان

  شود: ای از آنها اشاره می پاره
نامـه و سـیرۀ برخـی  که در قـرآن بیـان شـده اسـت، زندگی های تاریخی . از جمله موضوع١

و  ، فرعـون، ابولهب، زیداشخاص است؛ برای مثال، اموری که مربوط به شخصیت فردی لقمان
اند، در قرآن بیان شـده اسـت. حتـی قـرآن در  همسرش، و دیگران است که چه گفته، یا چه کرده

                                                               
   .۴٣۶ ، ص٢٣ ، جمجموعه آثارشریعتی،  .٢  . ۶٠٧ ، ص٢٣  ، جمجموعه آثار. مطهری، ١
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کند که فالن شخصیت را اسوه قرار بدهید، مثـل اینکـه دربـارۀ زنـدگی  بعضی موارد تصریح می
دْ كانَ لَ «کند:  تصریح می پیغمبر اکرم مَ لَقَ ـوا اهللاَ وَ الْيَـوْ جُ رْ نْ كـانَ يَ نَةٌ ملِـَ سَ ةٌ حَ وَ ولِ اهللاِ أُسْ سُ مْ فی رَ كُ

رَ  هُ «فرماید:  می یا دربارۀ ابراهیم 1،»اْآلخِ عَ ـدْ كانَـتْ «و کسانی که همراه او بودنـد: » وَ الَّذينَ مَ قَ
نَةٌ فی  سَ ةٌ حَ وَ مْ أُسْ هُ لَكُ عَ ها را از آن جهت که  خواهد شخصیت که قرآن نمی چنان 2».إِبْراهيمَ وَ الَّذينَ مَ

کند که فکر یا عمل آنها، چه مثبت باشد  شخصیت هستند، مطرح کند، بلکه افرادی را مطرح می
  3برداری شود. تواند از آنها بهره یا منفی، می
ند؛ انگیزه و هدف دارند؛ تعهد و ساز و محرک تاریخ هست های مثبت قرآنی، تاریخ شخصیت
اند. بیشـتر  پذیرند؛ مشـیت خـدا را بـا حرکـت و فعـل خـویش هماهنـگ سـاخته مسئولیت می
دانند، باید آینده را بسازند، جبـری بـر  قرآن پیامبران هستند، آینده را می ساز های تاریخ شخصیت

شوند و هر امتحان دنبالۀ  آنان نیست. تکلیف و تعهد است و آزادی و انتخاب؛ چراکه امتحان می
رو، بخشی از این جستار به تـاریخ پیـامبران  از این 4تمرین و تحمل و تأمل و تالش فراوان است.

  اختصاص یافته است.
. وقایع تاریخی پیش از ظهور اسالم؛ قرآن از وقایعی برای مسلمانان سخن گفته است کـه ٢

ها اطالعی نداشتند، یا اگر هـم اطالعـی داشـتند، در گذشته اتفاق افتاده و تازه مسلمانان یا از آن
ها، اقوام و ملل در قرآن نام برده شده است کـه  بسیار کم و غیر قابل اعتنا بودند. از بسیاری تمدن

اند و در صدر اسالم هیچ خبر و حتی سندی بـرای  بر اثر حوادث طبیعی یا غیر طبیعی نابود شده
وان منبعی برای شناخت این حوادث و وقایع به کـار آمـده و عن اثبات آنها در دست نبود. قرآن، به

  تواند اطالعات دیگر منابع در این زمینه را اصالح، یا تکمیل کند.  می
. وقایع اجتماعی زمان ظهـور اسـالم کـه در حـال حاضـر جـزء وقـایع تـاریخ محسـوب ٣
اند که اگرچـه در آن زمـان  شوند. حوادث و وقایعی نیز با بعثت پیامبر و پس از آن اتفاق افتاده می

انـد.  شدند، اما نسبت به زمان حاضر، جزء حوادث تاریخی جزء حوادث اجتماعی محسوب می
هـای  ح و جنگمسـلمانان، صـل بندی مردم به دلیل ظهور اسالم، مهاجرت مثل آیاتی که از گروه

  پردازد. اند. این جستار به این حوادث نیز می آنان و... سخن به میان آورده
                                                               

  .۴ممتحنه،  .٢        . ٢١. احزاب، ١
   .١۶٢ ، صتاریخ در قرآنرادمنش،  .۴    .٨٣٧ ، ص١۵، جآثار  مجموعه. مطهری، ٣
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بینی کرده است؛ در قرآن آیاتی وجود دارد که خبر از حـوادثی در  . وقایعی که قرآن آنها را پیش۴
ا هنـوز مثل غبله روم بر ایران؛ ولی بعضـی از آنهـ  اند، دهد. بعضی از آن وقایع محقق شده آینده می

در زمین. این آیات نیز چون مربـوط  اند، مثل حاکمیت مستضعفان در صف انتظارند و محقق نشده
  شوند.  هستند، در این جستار بررسی می نگری به آینده تاریخ و به عبارتی، نوعی آینده

کـه در  های تاریخی ؛ یکی از موضوعهای تاریخی های کالن تاریخی، مثل سنت موضوع. ۵
انـد. از  های رایج تاریخ مطرح هایی است که در فلسفه قرآن قابل بررسی است، مسائل و موضوع

قابـل اسـتنباط و  های فلسـفه نظـری تـاریخ صولی کالن در بـاب موضـوعآیات تاریخی قرآن، ا
  استخراج است. 

طور صریح در قرآن آیاتی دربـارۀ آنهـا وجـود دارد، از آیـات  . افزون بر موارد یاد شده که به۶
اسـتنباط و  قـرآن ارینگـ توان اصولی را برای تاریخ تاریخی و نقل تاریخ اقوام گذشته در قرآن می

  استخراج کرد. اصول نگارش وقایع تاریخی، همچون: 
  ؛ نگاری غرضی در تاریخ نظری و بی اصل بی− 
های تاریخی در تحلیل  ، یعنی توجه به کلیت پدیدهنگاری در تاریخ اصل حاکمیت توحید− 

هـای تـاریخی، و نیـز  نگاری، و توجه نکردن به جزئیت و حالت انفرادی پدیـده تاریخی و تاریخ
ل فلسـفۀ نقـدی دیدن؛ که این یک اصـ نگاری را امری فراتر از دایره فرد، طبقه، قوم و ملت تاریخ

  تاریخ است؛ 
قابل استفاده از آیات تـاریخی  نگاری ؛ اصل ترکیب در تاریخنگاری اصل ترکیب در تاریخ− 

شناسـی،  هـایی مثـل جامعـه هـای تـاریخی از دانـش قرآن به این معناست که در تحلیـل پدیـده
  .. بهره برده شود؛شناسی و. شناسی، انسان مردم

  قابـل اسـتفاده  نگـاری محـوری در تاریخ ؛ اصل مـردمنگاری محوری در تاریخ اصل مردم− 
نگـاری سـنتی  در قـرآن بـه تـاریخ نگـاری از تعالیم قرآن بیانگر این معناست که موضـوع تاریخ

نگاری  ها) منحصر نیست، بلکه استوانه و محور اصلی گردش تاریخ در تاریخ جنگ(حاکمان و 
  1قرآن، مردم هستند.

                                                               
در زمینه اصول کالن نگارش علمی تاریخ، یا اصول فلسفه تحلیلـی، یـا انتقـادی تـاریخ از  . برای مطالعه بیشتر١

 همان، فصل مکتب تاریخی قرآن. دیدگاه قرآن، ر.ک: 



   ٢٧   قرآن يخيم تاريو مفاه روش، موضوع            
نگرانـه و توصـیفی  رویکـردی وقـایع نگـاری رویکرد قرآن در گزارش وقایع تـاریخی و تاریخ

و روش  محض نیست، بلکه به دسـت دادن بینشـی مبتنـی بـر روش حکمـت و تعقـل تـاریخی
  1هرمنوتیکی و تأویلی است.

  
  واژگان تاریخی قرآن

  قصص
کار رفته است. قصص و مشتقات آن در قرآن در سه معنـا بـه کـار  در قرآن به ۶قصص در  کلمۀ

 شرح ار خود سرگذشت و آمد نزد او [شعیب] موسی که هنگامی سرگذشت؛ بیان .١رفته است: 
و  چیزی؛ یا و دنبال کردن اثر کسی پیگیری .٢ 2؛»!یافتی نترس، از قوم ظالم نجات«گفت:  داد،

از دور ماجرا را مشـاهده  او نیز» کن! پیگیری را او حال وضع«  :گفت او خواهر به (مادر موسی)
 گـاهیمعنا  خبر، سرگذشت و داستان؛ قصص در این .٣ 3بودند؛ خبر که آنان بی کرد، در حالی

در سرگذشـت آنهـا  کنـد، شده داللت می دارد و بر خبر مقصوص و اخبار پیگیری اسمی معنای
است، و)  آسمانی نبود؛ بلکه (وحی داستان دروغین اینها !بود صاحبان اندیشه برای درس عبرتی

 بـه معنـای و گـاهی 4؛»دارد قرار پیشین) او (از کتب آسمانی روی هماهنگ است با آنچه پیش
داللـت  چیـزی یـا خبـر و دنبـال کـردن اثـر کسـی جویی استعمال شده است و بر پی مصدری

 در بازگشـتند، راه همـان از سـپس »خواسـتیم! می ما که بود همان آن«گفت:  (موسی) کند؛ می
  5.کردند می جویی که پی حالی

 پرسش چند نظر وجود دارد؛ نخست اینکه در پاسخ این 6به چه معناست؟ قرآنی اما قصص
بازگو شده است.  دارند و هم در آنها داستانی و هنری ادبی قصه هستند که هم جنبۀ آن آیاتیفقط 
نظر آن اسـت  دومین 7.شود نمی قصه تلقی به خاطر کوتاهی اصحاب فیل اساس ماجرای بر این

                                                               
 .١٢٢−١١٩ ، صنگاری اسالمی گفتگو در علم تاریخ و تاریخ. آغاجری، ١
 ).٢۵(قصص،  »الّظاِلمیَن  ِاْلَقْوم ِمَن  ْوَت َنَج  َتَخْف  ال قاَل  اْلَقَصَص  َعَلْیهِ  َقصَّ  َو  جاَءهُ  َفَلّما. «٢
ْخِتهِ  َو قاَلْت . «٣

ُ
یهِ  أل  ).١١(قصص،  »َیْشُعُروَن  ال ُهْم  َو  ُجُنٍب  َعْن  ِبهِ  َفَبُصَرْت  ُقصِّ

وِلی فی کاَن  َلَقْد . «4
ُ
ْلباِب ما کاَن َحدیًثا َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة ِأل

َ
 .)١١١(یوسف،  »َیَدْیهِ  َبْیَن  الَّذی َتْصدیَق  لِکْن  َو   ُیْفَتری ْاأل

 ).۶۴(کهف،  »َقَصًصا آثاِرِهما  َعلی َفاْرَتّدا َنْبِغ  ُکّنا ما ذِلَک  قاَل « .5
   .١٨−١٧ص ،قرآن های قصه ،صالح قنادی، :ک.. ر6
 .۶٠ص ،االسالمیه القصه خصائصجرار،  فریز . مأمون٧
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قصـه  پیـامبر عصـر وقایع بیان نتیجه اقوام گذشته باشد. در که دربارۀ شود قصه گفته می که آیاتی
اتفـاق  است که افزون بر اخبار گذشـتگان شـامل وقـایع نظر این و آخرین 1.شوند نمی محسوب

  2.هم باشد پیامبر افتاده در زمان
 است که در گذشته اتفاق افتاده و با بیانی یافته اختصاص خبرهایی به قرآن در قصص کاربرد

 در اصـطالح بـه آن قصـهسازد که  می آور در ذهن مخاطب هدفمند و عبرت دار، تصویری دنباله
 یـا دور باشـد های گذشـته مربوط به طوالنی، یا خواه آن داستان کوتاه باشد شود، می گفته قرآنی
  3.نزدیک زمان

ماننـد  واژگانی بلکه گاهی نیست، آن مشتقات و قصص لفظ به منحصر قرآن در قصه مفهوم
گونه آیات نیز دربارۀ اهـداف  اینتوان از  است که می قصص به کار رفته به معنای نیز نبأ و حدیث

مند شد و از اصول به کار رفتـه در آنهـا سرمشـق و الهـام گرفـت؛  های قرآنی بهره و ماهیت قصه
 به تو رسیده خبر موسی و آیا« یا و 4»خوانیم می به حق بر تو و فرعون موسی ما از داستان«مانند 
 نکتـه شـایان ایـن 6.»شـده عبـور کـرد ویران آبادی یک که از کنار همانند کسی یا« و 5،»است

شـده اسـت، ماننـد جنـگ بـدر، احـد،  که در قرآن بیـان است که حوادث زمان پیامبر یادآوری
  7.آید به شمار می قرآنی های جزء قصه رضوان، صلح حدیبیه خندق، ... و بیعت

  
  جمع

 تر ای نزدیـک و اشتقاق لغوی بـه واژۀ گـروه (و شـاید جامعـه) از هـر واژهاین واژه از لحاظ ماده 
که از لحاظ معنا نیز چنین است؛ زیرا قرآن این واژه را در مقام بیان جماعت در  گونه هماناست. 

رَ «چند آیه به کار گرفته است. در آیۀ  بُ لُّونَ الدُّ وَ عُ وَ يُ مْ مُ الْـجَ زَ يُهْ » جمـع«از گروه مشـرکان بـه  8،»سَ
                                                               

 .٣٢ص ،قرآنی های قصه هنری مبانیابوالقاسم،  . حسینی،١
 .۴۴ص ،القرآن قصص فی بحوص ،ربه عبد عبدالحافظ. ٢
 .٢٠ص ،قرآن های قصه ،صالح قنادی، از نقل ، به٣٧ص ،قرآنی های قصه هنری مبانیابوالقاسم،  . حسینی،٣
 ).٣(قصص،  »ُیْؤِمُنوَن  ِلَقْوٍم  ِباْلَحقِّ  ِفْرَعْوَن  َو   ُموسی َنَبإِ  ِمْن  َعَلْیَک  َنْتُلوا. «4
تاَک  َهْل  َو . «5

َ
 ).٩(طه،  »ُموسی َحدیُث  أ

ْو . «6
َ
ذی أ  ).٢۵٩(بقره،  »ُعُروِشها  َعلی خاِوَیةٌ  ِهَی  َو  َقْرَیةٍ   َمرَّ َعلی َکالَّ

   .۴۵قمر،  .٨    .٢٠ص ،قرآن های قصهصالح،  . قنادی،٧


