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                                                                محمد باقر خزائیلی*

چکیده

قــرآن کریــم حــاوی نــکات ارزشــمند و حائــز اهمیــت تاریخــی اســت کــه در مطالعــات تمدنــی 

بســیار مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. رونــد حــوادث مرتبــط بــا زندگانــی و رســالت انبیــاء الهــی و 

دعــوت مــردم بــه یکتاپرســتی و توحیــد در آیــات متعــدد قــرآن بیــان شــده اســت. در ایــن پژوهــش 

بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســوال هســتیم کــه قــرآن در بیــان نقــش انبیــاء در تکامــل تمدن بشــری از 

چــه اصولــی پیــروی کــرده اســت؟ قــرآن کریــم بــرای موعظــه و عبرت گیــری از صحنه هــای حــوادث 

مرتبــط بــا زندگانــی رســوالن الهــی و در ذکــر وقایــع امــم آن مقــدار را بــر می گزینــد کــه در هدایــت 

مــردم مؤثــر اســت و از ایــن لحــاظ منظــر و ســبک نــگارش آن بــا تألیفــات تاریخــی متفــاوت اســت 

کــه در واقــع مســئله پژوهــش حاضــر بــر ایــن محــور قــرار دارد. روش قــرآن در بیــان نقــش انبیــاء در 

تکامــل تمــدن انســانی ضمــن ایجــاز و عــدم پرداخــت بــه جزئیــات بــه اصولــی همچــون برگزیــدن 

روش عینــی و شــهودی، گــذار از حــال و بازگشــت بــه حــال در پرداختــن بــه تمدن هــا، عــدم بســط 

ــا افســانه و  ــرآن ب ــی ق ــرآن و عــدم آمیختگــی گزارشــات تمدن ــی ق ــر تمدن ــل مخــل در ذک و تفصی

اســاطیر می تــوان اشــاره کــرد. پژوهــش حاضــر بــا رویکــر توصیفی-تحلیلــی و بــا تکیــه بــر منابــع 

کتابخانــه ای تدویــن گشــته اســت. 

واژه گان کلیدی: قرآن، تمدن، انبیاء الهی، عبرت، روش شناسی. 
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مقدمه

در قــرآن بــه انســان دســتور مهاجــرت داده می شــود، یعنــی بــرای بررســی یــک تمــدن، از درون 

ــع آوری  ــد بررســی تاریخــی براســاس مشــاهده و جم ــی بای ــرون بیاییــد. یعن ــه بی شــهر و کتابخان

اطالعــات بــر اســاس شــیوه اســتقرایی باشــد نــه از روی حــدس و بــر اســاس روش قیاســی. قــرآن 

ــد  ــه بای ــد ک ــان می کن ــخ را بی ــم تاری ــوع روش فه ــم ن ــوره روم1، ه ــه 10 س ــد آی ــه مانن ــی ب در آیات

مشــاهده مســتقیم، عینــی و بــا جهانگــردی باشــد و هــم هــدف فهــم تاریــخ را روشــن می کنــد کــه 

مقصــود از تاریــخ اطــالع و کنجــکاوی ذهنــی و واقعه نــگاری نیســت، بلکــه بــه دلیــل ایــن اســت 

ــم  ــتم و ظل ــه س ــه ب ــی ک ــا جامعه های ــدند و ی ــود ش ــا ناب ــرا آن جامعه ه ــد چ ــان بفهم ــه انس ک

ــرای  ــته ب ــت از گذش ــری و برداش ــی عبرت گی ــتند، یعن ــار گش ــتی دچ ــه سرنوش ــه چ ــد، ب گرویده ان

آینــده. نکتــه دیگــر ایــن کــه در ایــن آیــات علــت زوال جامعــه را ظلــم و بــدکاری می دانــد نــه جبــر 

تاریخــی یــا تصــادف و عوامــل خــارج از اختیــار انســان. دســتورهای مکــرر اســالم بــرای رفتــن و ســیر 

آفــاق کــردن و زمیــن را ســفر کــردن و جهانگــردی، بــرای تحقیــق علمــی اســت و رســیدن بــه یــک 

معنــای تــازه و کشــف یــک مجهــول تــازه یعنــی کیفیــت و علــت انحطــاط اقــوام گذشــته و علــت 

نابــودی آن اقــوام و ملت هایــی کــه در قــرآن گاه از آن هــا یــاد می شــود. در ایــن پژوهــش در پــی 

پاســخ بــه ایــن ســواالت هســتیم کــه قــرآن در طــرح مباحــث تمدنــی از چــه روش هایــی اســتفاده 

ــی را در نظــر داشــته اســت؟ ــرآن در پیش گویی هــای تاریخــی چــه اصول ــرده اســت؟ و ق ک

ــه  ــار اشــاره کــرد. محرمــی در مقال ــه برخــی آث ــوان ب ــه حاضــر می ت ــا پیشــینه مقال ــاط ب در ارتب

»نقــش انبیــاء در پیشــرفت تمــدن بشــری« بــه صــورت گــذرا و محــدود بــه تأثیرگــذاری اقدامــات 

ــر محورهایــی  ــه ب ــن تمــدن بشــری اشــاره کــرده اســت. نویســنده در مقال رســوالن الهــی در تکوی

تأکیــد دارد کــه در پــی بیــان تفــاوت قبــل و بعــد تمدنــی اســت کــه توســط پیامبــران ارتقــا و تکامــل 

یافتــه اســت. رضــازاده جــودی نیــز در مقالــه »الگــوی تمّدنــی اســالم در ســیره نبــوی بــا تکیــه بــر 

آیــات قــرآن کریــم« بــر محوریــت پیامبــر؟ص؟ توانســته اســت شــاخصه های الگــوی تمــدن اســالمی 

را شــرح دهــد و بــا ذکــر آیــات قرآنــی مصادیــق آن را مــورد بررســی و تطبیــق قــرار دهــد. هــر دو 

مقالــه فــوق بــا وجــود ارزشــمندی و نقــاط قــوت بــا مســئله مقالــه حاضــر متفــاوت اســت. در ایــن 

مقالــه از رهگــذر بیــان روش هــای قــرآن در طــرح مباحــث تمدنــی بــه تأثیــر انبیــاء الهــی در تکویــن 

تمــدن انســانی پرداختــه خواهــد شــد. پــردازش ایــن موضــوع از آن جهــت حائــز اهمیــت اســت 

کــه ضمــن آن کــه بــا مباحــث تاریخــی قــرآن خواننــده آشــنا می شــود، بــه روش قرآنــی بــه مثابــه 

ــرای نــگارش صحیــح تاریــخ می تــوان دســت یافــت کــه از ایــن امــر در تألیفــات  الگویــی الهــی ب
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ــرد.  ــره ب ــوان به تاریخــی می ت

1-روش های قرآن در طرح مباحث تمدنی

در قــرآن متناســب بــا موضوعــات گوناگــون روش هــای بیــان متفاوتــی نیــز انتخــاب شــده اســت 

کــه بــا بررســی دقیــق آن ســبک نــگارش و لحــن نیــز از یکدیگــر قابــل تفکیــک اســت. برایــن اســاس 

در موضوعــات فرهنــگ و تمــدن نیــز برخــی ویژگی هــا قابــل بررســی و تفضیــل بیشــتری اســت کــه 

در ادامــه بــه آن اشــاره خواهــد شــد. 

1-1-روش عینی و شهود قرآن در پرداختن به تمدن ها

از جملــه روش هایــی کــه در قــرآن در طــرح مباحــث تمدنــی از آن اســتفاده شــده و جــزء روش 

ــی  ــت بین ــی و واقعی ــد؛ عینی گرای ــه حســاب می آی ــه ب ــخ و تمدن هــا ب ــان تاری ــرآن در بی خــاص ق

ــا حــوادث و وقایــع تاریــخ برخــورد می کنــد نــه بــه طــور  اســت. یعنــی قــرآن بــه طــور آبژکتیــو ب

ســوبژکتیو یعنــی حقایــق را دگرگــون نمی ســازد و پیــش داوری هــا را بــر اتفاقــات القــا نمی کنــد؛ بلکــه 

حقیقــت را آن چنــان کــه هســت بــدون پیــش داوری و پیــش انــدوزی و ســبقه ذهنــی بیان مــی دارد. 

ــای  ــی قضاوت ه ــود، یعن ــاهده نمی ش ــرآن مش ــی ق ــی و تاریخ ــات تمدن ــراق در توصیف ــو و اغ غل

تاریخــی در قــرآن بــی طرفانــه و بــی نظرانــه اســت. بــه عبــارت دیگــر تاریــخ و تمــدن هماننــد یــک 

علــم در قــرآن بررســی می شــود و مــرز آن بــا افســانه، اســطوره و رمــان و....متفــاوت اســت. 

ــر و  ــع دیگ ــدن جوام ــتن و دی ــن، زیس ــدن، رفت ــخ ش ــق تاری ــناس و محق ــم جامعه ش ــرط مه ش

شــناخت حضــوری جوامــع دیگــر و مقایســه آن هــا بــا یکدیگــر اســت، تــا بتــوان بــا ایــن روش بــه 

ــف را  ــوت جوامــع مختل ــاط ضعــف و ق ــی نق ــی و تطبیق ــدن )مشــاهده (، عمل ــا دی ــی، ب طــور تجرب

شــناخت و الگــوی یــک جامعــه مطلــوب را بــه دســت آورد. هــر چــه کــه تعــداد جوامعــی کــه یــک 

جامعه شــناس یــا مــورخ در آن زندگــی کــرده، بیشــتر باشــد، امــکان مقایســه و دســتیابی بــه الگــوی 

مطلــوب بیشــتر و احتمــال مفتــون و جــذب یــک جامعــه خــاص شــدن کمتــر می شــود. بــا ایــن روش 

همچنیــن می تــوان بــه قانونمندی هــای جامعــه و تاریــخ دســت یافــت. )رفیــع پــور، 1393، ص 18(

شــهید مطهــری نیــز بــا اســتفاده از همیــن آیــات بــه ایــن روش مطالعــه و فهــم تاریــخ اشــاره 

ــا  ــرود، خصوصــًا ب ــه مســافرت ب ــه ب ــد ک ــدا کن ــق پی ــر انســان توفی ــه نظــر وی اگ ــرده اســت. ب ک

ســرمایه ای علمــی کــه در جامعــه خویــش کســب کــرده اســت )زیــرا اگــر انســان، خــام بــه ســفر 

ــود. آن  ــد ب ــر خواه ــیار مؤث ــردد، بس ــد و برگ ــا را ببین ــرد( و نادیده ه ــد ک ــتفاده ای نخواه ــرود اس ب

ــری کــه ســفر روی روح انســان می گــذارد، آن پختگــی کــه مســافرت و هجــرت از وطــن در روح  اث
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ــرآن  ــدن. در ق ــاب خوان ــی کت ــد، حت ــاد نمی کن ــری ایج ــل دیگ ــچ عام ــد، هی ــاد می کن ــان ایج انس

آیاتــی داریــم کــه امــر بــه ســیر در ارض کــرده اســت2. )انعــام: 11؛ آل عمــران: 138( مفســران تقریبــًا 

ــه  ــخ، ب ــه تاری ــرای مطالع ــرآن ب ــی ق ــت؛ ول ــخ اس ــه تاری ــود، مطالع ــه مقص ــد ک ــر دارن ــاق نظ اتف

ــد،  ــار تاریخــی می کن ــه مطالعــه آث ــد، بلکــه دعــوت ب ــه نمی کن ــدن کتاب هــای تاریخــی توصی خوان

چــون ســفر اســت و فایــده ســفر را همــراه خــود دارد. ســفر چیــزی اســت کــه غیــر ســفر جــای آن را 

ــد:  ــه می گوی ــی؟ع؟ هســت ک ــن عل ــه امیرالمؤمنی ــوان منســوب ب ــرد. شــعری در دی نمی گی

»سـفر کـن، مثـل مرغ پابسـته نباش که وقتـی به پایش یـک لنگه کفـش می بندند دیگـر نمی تواند 

تـکان بخـورد. سـفر کـن ولـی هـدف تـو از سـفر، طلـب علّوهـا و برتری هـا یعنـی طلـب فضیلت هـا و 

کسـب کمال هـا باشـد. و در سـفر پنـج فایده نهفتـه اسـت«. )مطهـری، 1387، ج 23، ص 607( 

قــرآن بــه انســان می گویــد گوشــه خانــه ننشــینید و فکــر کنیــد کــه چــرا عــاد از بیــن رفــت، قــوم 

ثمــود از بیــن رفــت، قــوم لــوط نابــود شــد و دام ببافیــد و بــه دلیــل عقــل و منطــق تخیــل بکنیــد 

ــد،  ــد، بشــکافید، ببینی ــد، بروی ــد شــوید و راه بیفتی ــع بســازید. بلن ــف منطقــی جامــع و مان و تعری

بجوییــد و بررســی عینــی، تجربــی، شــهودی و حســی بکنیــد. )کافــی، 1396، ص27-26(

2-1- روش گذار از حال و بازگشت به حال قرآن در پرداختن به تمدن ها 

روش منحصــر بــه فــرد دیگــری کــه در ذکــر وقایــع تمدنــی قــرآن بــه چشــم می خــورد و و مــرز 

ــازد  ــک می س ــدا و منف ــا ج ــل و فرهنگ ه ــوام و مل ــان اق ــی درمی ــای تمدن ــر رویداده ــا ذک آن را ب

ــع و  ــه وقای ــم ب ــا از »عل ــر تمدن ه ــخ و ذک ــش تاری ــا نق ــیاری از فرهنگ ه ــه در بس ــت ک ــن اس ای

حــوادث ســپری شــده« تجــاوز نمی کنــد. حــوادث تاریخــی و تمدنــی در حصــار گذشــته مــرده اســت 

و جــز نقــل روایــت و انباشــتن حافظــه کار دیگــری نمی کنــد. ذکــر احوالــی اســت کــه بــرای حــال 

دســتاوردی نــدارد. تاریــخ و ذکــر تمدن هــا، نبــش قبــر اســت، یــا تاریــخ بــرای تاریــخ بــا ســیری 

پیلــه ای و تسلســلی از گونــه ســیر حیوانــی. )رادمنــش، 1371، ص13( امــا روش قــرآن کریــم در ذکــر 

تاریــخ و سرگذشــت تمدن هــا بیــان تحلیلــی و تعلیلــی اســت، تاریــخ و تمدنــی کــه از گذشــته بــه 

حــال نقــب زده اســت و بــه عبارتــی تمــدن در قــرآن چنیــن اســت کــه در راه و روان بــا خواننــده 

اســت، )پایــدار، 1358، ص 27( چــه در همــان و چــه در ابعــاد دیگــر: 

ــرزه( آن هــا  ــا زمین ل ــه ی ــه صــورت صاعق ــار- ب ــاب، صیحــه )مرگب ــوع آفت ــگام طل »ســرانجام، هن

را فراگرفــت! ســپس )شــهر و آبــادى آن هــا را زیــر و رو کردیــم( بــاالى آن را پاییــن قــرار دادیــم؛ و 

ــت  ــانه هایى اس ــز(، نش ــت عبرت انگی ــن )سرگذش ــم! در ای ــرو ریختی ــا ف ــر آن ه ــنگ ب ــى از س باران
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ــر ســر راه )کاروان هــا(، همــواره ثابــت و برقــرار  ــراى هوشــیاران! و ویرانه هــاى ســرزمین آن هــا، ب ب

ــان!«3. )حجــر: 73-77( ــراى مؤمن اســت؛ در ایــن، نشــانه اى اســت ب

قــرآن پــس از ذکــر سرنوشــت تمدن هــا و تاریــخ و سرگذشــت ســه قــوم لــوط، ایکــه و حجــر بــا 

ــه  ــا را ب ــن تمدن ه ــخ حضــور ای ــرد و تاری ــوام نتیجــه می گی ــن اق ــوق از سرگذشــت ای ــه ی ف دو آی

ــان  ــخ بی ــت تاری ــی در حقیق ــرد یعن ــه می گی ــن آی ــرای هوشــمندان و مؤمنی ــی آورد آن را ب حــال م

سرگذشــت اقــوام در قــرآن، »آیــه« اســت. )رادمنــش، 1371، ص14( »آیــه« بــه معنــی نشــانه اســت 

و انســان از راه آیــات خداونــد بــه خداونــد می رســد آن هــم نــه بطــور ذهنــی بلکــه بطــور یقینــی. 

)طباطبایــی، 1383، ج 18، ص 159( یعنــی انســان از راه آیــات کــه روزنه هایــی بــه ســوی نورنــد بــا 

تفکــر و تحقیــق، دانــش و ابــزار، تأمــل و تفحــص، تــالش و کار، حضــور و شــهود، هجــرت و مطالعــه 

بــه کنــه آیــه می رســد و مؤمنــی آگاه و عالمــی مجــرب و کارآزمــوده، گــرم و ســرد چشــیده و خــود 

ــم  ــران و ه ــرای دیگ ــت ب ــع اس ــم ناف ــش، ه ــرای خوی ــت ب ــع اس ــم ناف ــه ه ــردد ک ــاخته می گ س

ایمانــش بــا هیــچ طوفــان ســهمگینی نمی لــرزد. بــه طــور مثــال، قــرآن پــس از نقــل تاریــخ فرعــون 

می گویــد: »و آن هــا را پیشــگامان )در عــذاب( و عبرتــى بــراى دیگــران قــرار دادیــم «4. )زخــرف: 56(

در ایــن بیــان، تمــدن زمــان فرعــون را بــه زمــان حــال گــره زده و توجــه مــردم حــال را بــدان جلب 

می کنــد، مــردم حــال تشــویق می شــوند کــه بــه تاریــخ بنگرنــد و در آن تأمــل کننــد چــرا کــه تاریــخ 

ســابقه و مثــال اســت و ایــن آیــه از ســود تاریــخ و منافــع مترتــب بــر آن بــرای مــردم حــال ســخن 

می گویــد. یعنــی گزارشــی از تمــدن اســت کــه از گذشــته بــه حــال نقــب زده و بــه حــال وصــل شــده 

اســت و تاریــخ را نــه صرفــًا بــه عنــوان نقــل روایــت بلکــه بــه عنــوان مدلــی از گذشــته و نمونــه ای 

در گذشــته کــه از آن بــرای حــال می تــوان درس گرفــت و تجربــه آموخــت و بیــان مــی دارد، و بــه 

ــه وی  ــر می دهــد )رادمنــش، 1371، 15( و ب ــاٌل« را تذک ــی »ســلفٌا و مث ــخ یعن مــورخ دو صفــت تاری

ــه  ــته ب ــاری از کاالی گذش ــه ب ــا کول ــه ب ــت ک ــی اس ــد کس ــت مانن ــورخ درحقیق ــه م ــد ک می فهمان

بــازار حــال آمــده اســت کاالیــی کــه بــه درد حــال می خــورد و در حــال مشــتری دارد، یعنــی مــورخ 

»انتخــاب« کــرده اســت نــه »انبــار«. )شــریعتی، 1396، ج23، ص436(

بعــد از ذکــر سرگذشــت لــوط و تاریــخ قــوم مدیــن نتیجــه ای کــه قــرآن از تاریــخ و تمــدن ایــن 

قــوم می گیــرد بســیار حائــز اهمیــت اســت، چــرا کــه در آن هــم روش اســت و هــم ابطــال روش، 

ــار  ــخ از وضعیــت فالکــت ب ــت حافظــه و خــارج ســاختن تاری ــی و مســلک اصال ابطــال روش نقال

ــا  ــرای ملت ه ــخ ب ــتاورد تاری ــان و دس ــت آن ــتاورد سرگذش ــه و دس ــت نتیج ــی، در نهای پوچ گرای

ــد  ــدین/ بنگری ــُة اْلُمْفِس ــَف کاَن عاِقَب ــُروا َکْی ــه مطــرح می شــود: »َو اْنُظ ــن گون ــه ای ــد ب ــوام بع و اق
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چگونــه بــود عاقبــت مفســدان«. )اعــراف: 86( بایــد توجــه داشــت کــه کلمــه ی »َنَظــَر« بــه معنــای 

شــناختی اســت کــه پــس از تفحــص و تأمــل بــه دســت می آیــد و در معنــای مطالعــه ی علمــی و 

ســنجش و قیــاس یــک پدیــده اســت. )طبرســی، 1400 ق، ج 1، ص 540( »کیــف« کــه بعــد از »َنَظــر« 

آمــده اســت، بــه معنــای چیســتی و چگونگــی و کیفیــت و کیفیــات مســائل و پدیده هــا می باشــد. 

بــه کار رفتــن ایــن دو واژه بــرای تاریــخ بــه معنــای آن اســت کــه در تاریــخ بایــد ســنجش، دقــت، 

تأمــل و قیــاس و تحلیــل نمــود و در کیفّیــات اتفاقــات تاریخــی و چرایــی و چیســتی وقایــع آن تأمــل 

کــرد. )فخــر رازی، 1371، ج14، ص315( اســتعمال لفــظ »عاقبــة« نیــز پــس از الفــاظ »کیــف« و »َنَظــر« 

ــی رســیدن  ــد و ســیر تحول ــت مقطعــی نگــری خــارج می کن ــخ را از حال ــل تأمــل اســت و تاری قاب

ــه عبارتــی بیــان مــی دارد  ــه عاقبــت امــور و آخــر کار یــک قــوم را مطمــح نظــر قــرار می دهــد، ب ب

ــا نظــر و چگونگــی سرگذشــت یــک قــوم و یــک تمــدن و ســیر تاریخــی آن را بررســی  کــه بایــد ب

کــرد تــا بــه علــت و چرایــی عاقبــت آن دســت یافــت. )رادمنــش، 1371، ص16( در واقــع بایــد بیــان 

نمــود کــه تاریــخ قــرآن نقــل روایــت نیســت، بلکــه تاریــخ تحلیلــی اســت و مــوّرخ را بــه تفّقــه در 

تاریــخ مکلــف می ســازد، طبعــًا ایــن تأمــل و دقــت و ســنجش نیــز نشــان می دهــد بــه طــور مثــال 

ــه  ــل را ب ــرای ایــن اســت کــه راه هایــی را کــه تمدن هــای قب ــوده، ب سرگذشــت »مفســدان« چــه ب

فســاد و اضمحــالل کشــاند بایــد شــناخت و از تاریــخ هدایت گــری گرفــت و راه »رشــد« را از »غــی« 

بــاز شــناخت و بــه دیگــران هــم آموخــت. 

در فرازهــای مختلــف در ذکــر تمدنــی قــرآن مشــاهده می شــود کــه چگونــه دیــوار قــرون شکســته 

ــا  ــد ت ــان می ده ــش را نش ــت خوی ــردد و هوی ــارج می گ ــار خ ــدان اعص ــخ از زن ــود و تاری می ش

ســابقه و نمونــه باشــد و آینــدگان را معالــم طریــق گــردد؛ چنــان کــه در آیــات 100 و 101 ســور ه هــود 

چنیــن آمــده اســت: »ایــن از اخبــار شــهرها و آبادی هاســت کــه مــا بــراى تــو بازگــو مى کنیــم؛ کــه 

ــه آن هــا ســتم  ــا ب ــد(! م ــان رفته ان ــا هســتند، و بعضــى درو شــده اند )و از می ــوز( برپ بعضــى )هن

نکردیــم؛ بلکــه آن هــا خودشــان بــر خویشــتن ســتم روا داشــتند! و هنگامــى کــه فرمــان مجــازات الهى 

فــرا رســید، معبودانــى را کــه غیــر از خــدا مى خواندنــد، آن هــا را یــارى نکردنــد؛ و جــز بــر هالکــت 

آنــان نیفزودنــد«. )هــود: 100-101(

اشــاره مطــرح شــده در ایــن آیــه بــه پیامبــر اکــرم؟ص؟ حکایت گر کشــاندن ذکــر تاریخ و سرگذشــت 

ــت  ــه زمــان حــال اســت و نتیجــه ای کــه از آن حاصــل می شــود، علّی تمدنــی از گذشــته های دور ب

در سرنوشــت تمدن هــای گذشــته اســت کــه بــه امــت اســالمی متذکــر شــود کــه بــر آن هــا هیــچ 

ــر خویــش  ــل از آن هــا نشــده، بلکــه آن هــا خــود ب ــر امت هــای قب ــان کــه ب ســتمی نمی شــود چن
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ســتم کرده انــد. بعــد از ذکــر تاریــخ قــوم ســبأ و علــل و عوامــل نابــودی تمــدن آن هــا، قــرآن کریــم 

از تاریــخ و سرگذشــت آنــان بــرای مســلمانان پنــد و عبــرت دارد. )رادمنــش، 1371، ص17( در ایــن 

ارتبــاط در ســوره ســبأ اشــاره شــده اســت: 

ــرار  ــرت دیگــران( ق ــراى عب ــان را داســتان هایی )ب ــا آن ــد! و م ــه خویشــتن ســتم کردن »آن هــا ب

ــر  ــر صاب ــراى ه ــى ب ــانه هاى عبرت ــرا، نش ــن ماج ــاختیم؛ در ای ــى س ــان را متالش ــم و جمعّیتش دادی

ــبا: 19( شــکرگزار اســت «5. )س

3-1- عدم بسط و تفصیل مخل در ذکر تمدنی قرآن

ــه روشــنی می تــوان یافــت.  ایــن ویژگــی را در داســتان های قرآنــی و ذکــر تمدن هــای قرآنــی ب

قــرآن برتــر از آن اســت کــه در ذکــر وقایــع و ســنت ها بــه گــزارش تمــام آنچــه بــه وقــوع پیوســته 

ــه در  ــام اشــخاصی ک ــد. مشــخص ســاختن زمــان داســتان ها و مــکان آن هــا و ن اســت اشــاره کن

ــرآن نمی گنجــد. چنانچــه در  ــف و اهــداف ق ــد، در محــدوده ی وظای ــش اساســی ندارن داســتان نق

ــه خاطــر  ــد:  »ب ــق موســی؟ع؟ خــودداری می کن ــام رفی ــر ن ــی در زمــان موســی؟ع؟ از ذک ــر تمدن ذک

بیــاور هنگامــى را کــه موســى بــه دوســت خــود گفــت«6 )کهــف: 60(

جــای تأمــل دارد کــه مفســرانی کــه خــود را بــه زحمــت انداخته انــد و بــرای کشــف ناگفته هــای 

ــد؛ کاری  ــل کنن ــرآن را تکمی ــا داســتان های ق ــد ت ــاد می کنن ــل اعتم ــورات و انجی ــه ت ــی ب ــرآن حت ق

ــزدی،  ــرد. )ی ــورد آن ســکوت نمی ک ــه در م ــده اســت وگرن ــی در آن ندی ــرآن ضرورت ــه ق ــد ک کرده ان

1392، ص 99-98( برخــالف منابــع تاریخــی و گزارشــات تمدنــی، قــرآن بــه صورتــی اجمالــی و موجــز 

ــی  ــت و روان ــث فصاح ــه باع ــن ک ــای مت ــه از ویژگی ه ــت. البت ــه اس ــی پرداخت ــوادث تاریخ ــه ح ب

کالم می شــود، عــدم تفصیــل و پرهیــز از اطنــاب در آن اســت. قــرآن هنگامــی کــه بــه مطلــب یــا 

مســأله ای اشــاره می  کنــد هیچــگاه آن را تفصیــل نمی دهــد، بلکــه بــا عباراتــی مختصــر و جامــع آن 

ــح می دهــد.  ــاره آن توضی ــا درب ــد ی ــه را شــرح و تبییــن می کن ــا حادث ــب ی مطل

در قــرآن در پنجــاه آیــه ابتدایــی ســوره انفــال و در آیــات 123 تــا 126 ســوره آل عمــران اشــاره بــه 

جنــگ بــدر دارد و بســیاری از جزئیــات واقعــه در آنجــا مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. در بیــان 

ــوط  ــرآن مرب ــات ق ــر مجمــوع آی ــه اســت. اگ ــرآن همین گون دیگــر حــوادث تاریخــی هــم ســبک ق

بــه رویدادهــا بــه طــور مثــال جنــگ بــدر را یــک جــا گــرد آوریــم در چنــد صفحــه خالصــه می شــود؛ 

در حالــی کــه ایــن حــوادث مثــل جنــگ بــدر در کتــب تاریخــی یــک جلــد قطــور و برخــی مواقــع دو 

جلــد کتــاب را در بــر می گیــرد. ایــن خــود دلیلــی اســت بــر اینکــه کتــب تاریخــی بــه تفصیــالت و 
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جزئیاتــی اشــاره کــرده کــه از نظــر قــرآن ذکــر آن هــا اهمیــت هدایتــی نــدارد. قــرآن تنهــا بــه ذکــر 

مباحــث و مقاطــع مهــم و هدایت آمیــز اکتفــا کــرده و بیشــتر بــه تحلیــل و پــردازش و عبرت گرفتــن 

از آن هــا پرداختــه اســت. )کافــی، 1396، ص 60-57( مثــاًل در غــزوه بــدر در قــرآن اشــاره شــده اســت: 

ــْوَکِة َتُکــوُن َلُکــْم َوُیِریــُد اهّلُل  وَن َأنَّ َغْیــَر َذاِت الشَّ َهــا َلُکــْم َوَتــَودُّ اِئَفِتْیــِن َأنَّ »َوِإْذ َیِعُدُکــُم اهّلُل ِإْحــَدی الطَّ

َأن ُیِحــقَّ الَحــقَّ ِبَکِلَماِتــِه َوَیْقَطــَع َداِبــَر اْلَکاِفِریــَن ِلُیِحــقَّ اْلَحــقَّ َوُیْبِطــَل اْلَباِطــَل َوَلــْو َکــِرَه اْلُمْجِرُمــوَن«. 

)انفــال: 7-8( 

اصــواًل روش قــرآن در طــرح تاریــخ و هــدف آن مطلقــًا بــا آنچــه کــه بعــدًا بــه نــام تاریــخ مطــرح 

ــا دادن  ــد ب ــردد و نمی خواه ــر نمی گ ــال خب ــه دنب ــخ ب ــم در تاری ــرآن کری ــت. ق ــاوت اس ــد متف ش

اطالعــات و اخبــار رضایــت خاطــر فراهــم ســازد )رادمنــش، 1370، ص 103( شــاهد بــر ایــن مدعــا 

ذکــر تاریــخ اصحــاب کهــف از در بیــان تعــداد آنــان پرهیــز کــرده و چنیــن بیــان مــی دارد: 

ــوَن  ــِب َو َیُقوُل ــْم َرْجمــًا ِباْلَغْی ــُهْم َکْلُبُه ــوَن َخْمَســٌة ساِدُس ــْم َو َیُقوُل ــْم َکْلُبُه ــٌة راِبُعُه ــَیُقوُلوَن َثالَث »َس

ِتِهــْم مــا َیْعَلُمُهــْم ِإالَّ َقلیــٌل َفــال ُتمــاِر فیِهــْم ِإالَّ ِمــراًء ظاِهــرًا  ــی َأْعَلــُم ِبِعدَّ َســْبَعٌة َو ثاِمُنُهــْم َکْلُبُهــْم ُقــْل َربِّ

َو ال َتْســَتْفِت فیِهــْم ِمْنُهــْم َأَحــدا« )کهــف: 22(

در نهایــت هــم بعــد از ذکــر اختــالف نظــر در ایــن مســاله، تعــداد دقیــق آنــان را بیــان نمی کنــد. 

قــرآن کریــم در ذکــر گزارشــات تمدنــی، هرگــز بــه چاهــی کــه مورخیــن و بعضــی مفســران افتاده انــد 

ــی،  ــت. )طباطبای ــرار داده اس ــعاع ق ــت الش ــر را تح ــی ت ــی اساس ــه هدف های ــت؛ بلک ــاده اس نیفت

1383، ج13، ص278-284(

4-1- قرآن و پیشگویی هایی تاریخی و تمدنی

در قــرآن کریــم عــالوه بــر وقایــع و حــوادث گذشــته از وقایــع دیگــری هــم صحبــت شــده اســت 

کــه قــرآن از وقــوع آن هــا در آینــده خبــر داده اســت. بــه طــوری کــه می دانیــم غیبگونــی و پیــش 

بینــی حــوادث آینــده از مســائلی اســت کــه همــواره مــورد توجــه انســان بــوده و از دیــر بــاز بشــر 

ــه  ــه هــر طریــق ممکــن ب ــده مجهــول، عالقــه داشــته و می خواســته اســت کــه ب ــه دانســتن آین ب

عالــم غیــب بــاز کنــد و از حوادثــی کــه بعــد اتفــاق خواهــد افتــاد، آگاهــی یابــد و همیــن عشــق و 

عالقــه ســبب شــده اســت کــه در طــول تاریــخ کســانی تحــت عناویــن کاهــن و منّجــم و فالگیــر و 

رمــال و غیــره از آینــده مجهــول ســخن گفتــه و خرافــات بســیاری از ایــن طریــق بــه وجــود آمــده 

اســت. )زریــن کــوب، 1383، ص 251( البتــه در میــان فالســفه و سیاســتمداران نیــز کســانی بوده انــد 

ــق  ــه دقی ــچ وج ــه هی ــا ب ــی آن ه ــا غیبگوی ــد، ام ــگویی هایی کرده ان ــر داده و پیش ــده خب ــه از آین ک

ــد  ــی می توان ــده وقت ــه پیشــگویی حــوادث آین ــی اســت ک ــری، 1391، ص 53( طبیع نیســت. )جعف
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مطابــق واقــع باشــدکه از منبــع وحــی صــادر شــده باشــد. بــه همیــن دلیــل در اعتقــاد شــیعه بــه 

مــوارد اینچنیــن کــه در قــرآن و احادیــث پیامبــر و امامــان آمــده اســت می تــوان اطمینــان داشــت. 

در متــون اســالمی یــک سلســله پیشــگوئی های غیبــی وجــود دارد کــه در ابــواب مختلــف حدیــث 

پراکنــده اســت و از آن هــا بــه عنــوان »مالحــم« نــام بــرده می شــود. حتــی بعضــی از علمــا آن هــا را 

جمــع آوری کــرده و مــورد بررســی قــرار داده انــد ماننــد کتــاب »المالحــم و الفتــن«، ســید بــن طــاووس 

المالحــم قاســم بــن طوســی و المالحــم فضــل بــن شــاذان و المالحــم اســماعیل بــن مهــران وغیــره. 

ــی،  ــرد. )تهران ــام می ب ــوع المالحــم ن ــزرگ تهرانــی در کتــاب خــود از بیســت و چهــار ن ــا ب شــیخ آق

ــه توســط بعضــی  ــن« ک ــوان »الفت ــی تحــت عن ــن کتاب های 1408 ق، ج 22، صــص190-187( همچنی

ــوار تألیــف عالمــه مجلســی کــه  ــد ســیزدهم بحاراالن از علمــای ســلف نوشــته شــده اســت و در جل

مخصــوص ذکــر حــاالت حضــرت مهــدی؟جع؟ اســت، بســیاری از اخبــار مالحــم جمــع آوری شــده 

اســت. 

بـه نظـر می رسـد این گونـه احادیث که شـامل پیشـگوئی های غیبی اسـت اگـر از نظر سـند معتبر 

باشـد بایـد بـه عنوان یک سلسـله حقایق، مورد قبول واقع شـود؛ ولی متأسـفانه بعضی از نویسـندگان 

مصـری طبـق معمـول بـا اینگونـه اخبار بـه مقابله برخاسـته و آن هـا را به طـور کلـی رد کرده اند. یکی 

از آن هـا »رشـید رضـا« نویسـنده تفسـیر المنـار اسـت کـه اینگونـه احادیـث را بـه کناری می گـذارد و 

آن هـا را غیـر قابـل اعتمـاد می پنـدارد. )رشـید رضـا، 1990 م، ص504( در قرآن کریم نیز آیـات متعددی 

را می یابیـم کـه از وقـوع حوادثـی در آینـده خبـر داده کـه بعضی از آن هـا فعلیت یافته و محقق شـده 

و بعضـی دیگـر هنـوز محقـّق نشـده اسـت کـه قطعـًا بنـا بـر صـدق ادعـای قـرآن، ایـن وعده هـا نیز 

محّقـق خواهـد شـد. )جعفـری، 1391، ص 54( در ادامـه، برخـی از آیات قـرآن که در آن به روشـنی به 

پیشـگویی پرداختـه شـد ه بیان می شـود: 

1-4-1-جنگ ایران و روم

قــرن هفتــم میــالدی جهــان شــاهد دو تمــّدن بــزرگ و مقتــدر در کناره هــای جزیــره العــرب و در 

اطــراف بیــن النهریــن بــود: امپراتــوری ایــران و امپراتــوری روم یــا بیزانــس. میــان ایــن دو ابــر قدرت 

هرچنــد یــک بــار جنگ هــای خونینــی بــر ســر تصــرف بعضــی از مســتعمرات در گرفــت و مــردم هــر 

ــا زمــان ســلطنت  ــت متحمــل بدبختی هــا و خســارات ســنگینی شــدند امــا ایــن مســأله ت دو دول

ــا زمــان »فــوکا« از سلســله  ــران از سلســله ساســانیان و در روم ت خســرو پرویــز )خســرو دوم( در ای

ــد آمــده  ــی در روم پدی ــی و مذهب ــات شــدید داخل ــان اختالف ــه داشــت. در آن زم ژوســتینیان ادام

و در نتیجــه امپراتــوری روم بــه نهایــت ضعــف خــود رســیده بــود. خســرو پرویــز کــه مــردی جــاه 
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ــر می ســاخت، )تقــی زاده، 1379،  ــر و مملکــت را فقی ــه را پ ــود و همــواره خزان ــب و خودخــواه ب طل

ص6( از فرصتــی کــه پیــش آمــده بــود اســتفاده کــرد و در ســال 608 میــالدی بــا لشــگری عظیــم بــه 

متصرفــات روم حملــه کــرد و شــهرهائی را کــه در بیــن النهریــن )بیــن دجلــه و فــرات( قــرار داشــت، 

تصــرف نمــود. 

طبــق نوشــته مورخــان، ایرانیــان پــس از تصــرف نواحــی ایــن ســوی فــرات از شــط گذشــتند و 

بــه جانــب ســوریه روی آوردنــد و انطاکیــه را در ســال 211 میــالدی تســخیر کردنــد. لشــگریان خســرو 

پــس از آنکــه در ســواحل ســوریه و فنیّقیــه مســتقر گشــتند نقشــه تصــرف ایالــت پــر ثــروت و انبــار 

غلــه روم یعنــی مصــر را کشــیدند، ایــن عملیــات جنگــی نیــز بــا موفقیــت قریــن گشــت. مصــر ده 

ســال در تصــرف ایرانیــان بــود. آنــان همچنیــن آنقــره )آنــکارا( را در آســیای صغیــر مســخر کــرده و 

جزیــره رودس را نیــز متصــرف شــدند. )پیگولوســکایا، 1363، ص10( ســرانجام ســپاهیان خســرو بــه 

ــد )جعفــری، 1391،  خالســدون7 رســیدند و انطاکیــه و دمشــق و اورشــلیم )بیــت المقــدس( را گرفتن

ــر آن بــه  ص 55( و از ایــن شــهر، صلیبــی را کــه گفته انــد صلیــب راســتین مســیح اســت و او را ب

چهارمیــخ کشــیدند، بــه تختگاهــش تیســفون آوردنــد. )جــرج ولــز، پوســتگیت، 1394، ج1، ص 710(

ــه اورشــلیم دســت  ــوزده روز محاصــره ب برحســب روایــات مســیحی لشــگریان ایــران پــس از ن

ــن  ــد و اماک ــش زدن ــهر را آت ــد و ش ــالک کردن ــا را ه ــاکنان آنج ــت، س ــه دس ــیر ب ــد و شمش یافتن

مقّدســه از آن جملــه مــزار »آناســتازیاس« را ســوزاندند. )تقــی زاده، 1379، ص24( در کشــاکش ایــن 

جنگ هــا بــود کــه فــوکا امپراتــور روم به وســیله »هرقــل« از کار بــر کنــار شــد. هرقــل کوشــید تــا بــا 

خســروپرویز پیمــان صلــح بنــدد، ولــی شــاه ایــران حاضــر بــه صلــح نشــد و حتــی ایــاالت دیگــری 

ــه بعضــی فرقه هــای مســیحی  ــی اســت ک ــرد. )پیگولوســکایا، 1363، ص18( گفتن را هــم تصــرف ک

کــه در ایــران بودنــد ماننــد نســطوری و یعقوبــی بــه خاطــر خصومتــی کــه بــا دربــار روم داشــتند بــا 

لشــگریان ایــران همــکاری کردنــد. و ایــن چنیــن بــود کــه پیــروزی عظیمــی نصیــب خســرو پرویــز 

شــد و بــه گفتــه گیرشــمن: »هرگــز چنیــن پیشــرفت هایی نصیــب شاهنشــاهی نشــده بــود. هرگــز 

کشــور ماننــد دوره خســرودوم قــوی نگردیــده بــود و هرگــز امپراتــوری روم بدانســان در کنــار پرتــگاه 

ســقوط قــرار نگرفتــه بــود. )گیرشــمن، 1386، ص368(

ــت بیچارگــی ضعــف اســت  ــروزی و روم در نهای ــران در اوج پی ــه ای ــن شــرایطی ک حــال در چنی

ــد، آری در چنیــن  ــه کن ــه ایــران غلب ــه ایــن زودی روم ب ــدارد ب و طبــق معــادالت سیاســی امــکان ن

ــد:  ــام می گوی ــت تم ــا قاطعی ــم ب ــرآن کری ــرایطی، ق ش

»روميان شكســـت  خوردند؛ در نزديكترين ســـرزمين ولـــى بعد از شكستشـــان در ظرف چند 
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ســـالى به زودى پيـــروز خواهند گرديد؛ فرجام كار در گذشـــته و آينده از آن خداســـت و در آن روز 

اســـت كه مؤمنـــان از يارى خدا شـــاد مى  گردنـــد؛ هر كـــه را بخواهد يارى مى  كند و اوســـت  

شكســـت  ناپذير مهربان«8 !   )روم: 1-5(

مفســران در شــأن نــزول ایــن آیــات گفته انــد: وقتــی خبــر پیــروزی بــزرگ ایــران بــه مکــه رســید، 

مشــرکان مکــه شــادمان شــدند و آن را بــه فــال نیــک گرفتنــد و در مقابــل مســلمانان کــه اقلّیتــی 

بیــش نبودنــد افســرده و غمگیــن شــدند، بــه خاطــر ایــن کــه ایرانیــان در آن زمــان، از نظــر عقیدتــی 

ــّوت  ــدا و نب ــه خ ــد و ب ــیحی بودن ــان مس ــی رومی ــتند، ول ــابهت هایی داش ــه مش ــرکان مک ــا مش ب

مســیح؟ع؟ معتقــد بودنــد و از نظــر ایدئولــوژی پیوندهــا و مشــترکاتی بــا مســلمانان داشــتند. ایــن 

ــه راه  ــود کــه مشــرکان از فرصــت اســتفاده کــرده و علیــه مســلمانان جنــگ تبلیغاتــی و روانــی ب ب

انداختنــد و گفتنــد همــان طــور کــه ایــران بــر روم پیــروز شــد مــا هــم بــر شــما پیــروز می شــویم. 

اینجــا بــود کــه قــرآن کریــم بــرای تقویــت روحــی مســلمانان ایــن پیشــگوئی را کــرد و خبــر داد 

کــه بــه زودی روم شکســت خــورده بــر ایــران غلبــه خواهــد کــرد و ایــران علــی رغــم قــدرت عظیمــی 

کــه اکنــون دارد شکســت خواهــد خــورد و جالــب اســت کــه مــدت وقــوع خبــر را نیــز تعییــن کــرد 

و خاطرنشــان ســاخت کــه پیــروزی روم بــر ایــران حداکثــر تــا نــه ســال محقــق خواهــد شــد. )کلمــه 

ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــه ســال را شــامل می شــود(. ایــن پیشــگوئی عجیــب ب ــا ن »بضــع« از ســه ت

ــر از  ــن خب ــه مســلمانان می دانســتند ای ــا از آنجــا ک ــه نظــر می رســید، ام ــد ب ملمــوس بســیار بعی

ناحیــه خدائــی اســت کــه پیــدا و نهــان را می دانــد، بســیار دلگــرم و امیــدوار شــدند و حتــی بــر ســر 

آن بــا مشــرکان شــرط بنــدی کردنــد. )طباطبایــی، 1383، ج 16، ص 244(

ــی  ــان و فتوحــات پ ــروزی ایرانی ــود، درخشــش و پی ــرده ب ــی ک ــرآن پیــش بین ــه ق ــه ک همانگون

ــه  ــدت جریح ــه ش ــان ب ــات و غرورش ــه احساس ــان ک ــد و رومی ــف ش ــرانجام متوق ــان س ــی آن در پ

دار شــده بــود، خــود را بــه ســرعت آمــاده حملــه بــه ایرانیــان کردنــد. رومیــان از توهینــی کــه بــه 

مقدســات مســیحی شــده بــود بــه شــدت تحریــک شــدند و تمــام نیــروی خــود را بســیج کردنــد 

ــی زاده، 1379،  ــد. )تق ــرار دادن ــور روم ق ــل« امپرات ــار »هرق ــتند در اختی ــی داش ــه در توانائ ــر چ و ه

ص25( حتــی »ســرجیوس« مقــام برجســته کلیســای قســطنطنیه بــه ســائقه غیــرت دینــی خزائــن 

ــرار داد و مخــارج لشگرکشــی فراهــم شــد. )جعفــری، 1391، ص 57(  ــار »هرقــل« ق کلیســا را در اختی

هرقــل حملــه بــزرگ خــود را شــروع کــرد و در عــرض چنــد ســال آســیای صغیــر را پــس گرفت، قشــون 

شاهنشــاهی را عقــب رانــد، بــه ارمنســتان و آذربایجــان حملــه کــرد و تیســفون را بــه محاصــره درآورد. 

)گیرشــمن، 1386، ص368( هرقــل در ایــن حمــالت از نیــروی دریائــی قــوی برخــوردار بــود و بــه کمــک 
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آن توانســت نیروهــای ایــران را شکســت دهــد. )رائیــن، 2536، ج1، ص316(

ــز، پوســتگیت، 1394، ج1، ص  ــاد، )جــرج ول ــاق افت ــوا اتف ــرد نین ــان در نب ــی ایرانی شکســت نهائ

710( رومیــان تــا دســتگرد کــه مقــّر خســرو پرویز بــود پیــش رفتنــد و خســرو از آنجــا فــرار کــرد و 

ســرانجام بــه دســت شــیرویه پســر خــود کشــته شــد و شــیرویه بــه تخــت ســلطنت جلــوس کــرد و 

بــه هرقــل پیشــنهاد صلــح داد. هرقــل ایــن پیشــنهاد را پذیرفــت و بــرادرش »تئــودور« را در ایــران 

گذاشــت تــا کار عهدنامــه صلــح بــا ایرانیــان را بــه پایــان رســاند و خــود بــه قســطنطنیه رفــت، ولــی 

ــدس و اســیران  ــب مق ــرادرش صلی ــه ب ــا اینک ــرد ت ــت ک ــار آن اقام وارد قســطنطنیه نشــد و در کن

رومــی را بــا خــود آورد؛ آنــگاه در میــان اســتقبال پرشــور مــردم وارد قســطنطنیه شــد. )تقــی زاده، 

1379، ص10( و ایــن چنیــن بــود کــه پیش بینــی قــرآن در مــدت کمتــر از نــه ســال محقــق شــد و روم 

بــر پــارس غلبــه کــرد. بــه راســتی کــه ایــن یکــی از معجــزات بــزرگ قــرآن اســت. 

2-4-1-داستان فتح مکه

آن روز کــه پیامبــر اکــرم؟ص؟ دعــوت خــود را آغــاز کــرد و مــردم را بــه ســوی اســالم فراخوانــد تمــام 

شــبه جزیــره عربســتان بــر ضــد او قیــام کردنــد و بــا تمــام قــدرت در برابــر ایــن دعــوت ایســتادند 

و در ایــن میــان، تنهــا گــروه اندکــی دعــوت پیامبــر را پذیرفتنــد و در برابــر فشــار شــدید و اقدامــات 

تنــد مشــرکان مکــه مقاومــت کردنــد. کفــار مکــه کــه هــم از نظــر کمیــت، اکثریــت قاطــع داشــتند 

ــار و  ــر فش ــه روز ب ــد، روز ب ــدرت بودن ــی در اوج ق ــی و اجتماع ــادی و سیاس ــاظ اقتص ــم از لح و ه

ســختگیری خــود نســبت بــه مســلمانان کــه گروهــی انــدک و ناتــوان بودنــد، افزودنــد و آن هــا را 

مــورد آزار و شــکنجه قــرار دادنــد. )جعفــری، 1391، ص 58( زندگــی بــرای مســلمانان ســخت و دشــوار 

شــده بــود. جمعــی از آنــان بــه حبشــه پیــش نجاشــی رفتنــد و بقیــه در زیــر شــدیدترین شــکنجه ها 

ــد.  ــه دادن ــه مقاومــت خــود ادام ــال می شــد، ب ــر آن هــا اعم ــب ب ــی طال ــه و شــعب اب ــه در مک ک

)ســبحانی، 1373، ص 225(

ــد.  ــه بدهن ــود ادام ــه خ ــی مک ــه زندگ ــتند در ب ــلمانان نمی توانس ــود و مس ــختی ب دوران س

ســرانجام پیامبــر خــدا؟ص؟ و مســلمانان مجبــور شــدند آن شــهر را تــرک گوینــد و بــا کولــه بــاری از 

غــم و رنــج بــه ســوی یثــرب )مدینــه( هجــرت کننــد. در چنیــن وضعــی کــه پیامبــر بــا غمــی جانــکاه 

از وطــن خــود آواره می شــد ایــن آیــه از قــرآن جــان و دل او را نــوازش داد و بــا پیشــگوئی آینــده ای 

روشــن و امیــد بخــش روح غمگیــن محمــد؟ص؟ را شــاداب کــرد. )محلــی و ســیوطی، 1385، ص553( 

ــد«9.  ــت [ بازمى گردان ــت ]زادگاه ــه جایگاه ــو را ب ــرد، ت ــرض ک ــو ف ــر ت ــرآن را ب ــه ق ــس ک »آن ک

)قصــص: 85(
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از لحــن آیــه کامــاًل پیــدا اســت کــه بازگشــت پیامبــر بــه مکــه یــک بازگشــت معمولــی نخواهــد 

بــود؛ بلکــه بازگشــتی پیروزمندانــه و از موضــع قــدرت خواهــد بــود. ایــن خبــر بــا توجــه بــه وضــع 

اســف انگیــز مســلمانان و ضعــف و ناتوانــی آنــان در مقابــل قــدرت عظیــم قریــش ســخت بعیــد بــه 

نظــر می آمــد. امــا وعــده الهــی محقــق شــد و پیامبــر اکــرم؟ص؟ پــس از هشــت ســال بــا ســپاهی 

ــت  ــهر حرک ــوی آن ش ــه س ــرکان ب ــت مش ــرام ازدس ــه و بیت اهلل الح ــازی مک ــت آزاد س ــم جه عظی

فرمــود. ارتــش ده هــزار نفــری اســالم مخفیانــه از مدینــه بــه راه افتــاد و پــس از طــی مســافت بیــن 

مدینــه و مکــه در »مّرالظهــران« کــه در چنــد کیلومتــری مکــه اســت اردو زد. تــا ایــن زمــان مــردم 

مکــه کوچک تریــن اطالعــی از حرکــت ایــن ســپاه عظیــم نداشــتند. پیامبــر دســتور داد شــبانگاه در 

منطقــه آتــش روشــن کننــد. طبــق ایــن فرمــان، هریــک از ســربازان جداگانــه آتــش روشــن کردنــد 

و در ده هــزار نقطــه آتــش روشــن شــد. )واقــدی، 1418ق، ج2، ص81( ایــن جریــان رعبــی عظیــم در 

دل کفــار قریــش انداخــت و ســپاه اســالم را چنــد برابــر تعــداد واقعــی آن حــدس زدنــد. ســرانجام 

روز بعــد ارتــش ظفرمنــد اســالم از چنــد دروازه وارد مکــه شــد و شــهر بــدون درگیــری فتــح گردیــد و 

پیامبــر خــدا پیروزمندانــه آنجــا را زیــر پــا گرفــت و بــی درنــگ بــه مســجدالحرام رفــت و آن مــکان 

ــر باطــل پاکســازی کــرد. )جعفــری، 1391، ص 59( مقــدس را از بت هــا و تصاوی

وقتــی پیامبــر وارد مســجد الحــرام شــد وعــده ای را کــه خداونــد چنــد ســال پیــش داده بــود بــه 

یــاد آورد و بــه عنــوان شــکرگزاری بــه پیشــگاه خــدا چنیــن گفــت: حمــد خدائــی را کــه بــه وعــده 

خــود عمــل کــرد و بنــده خــود را یــاری نمــود و گروه هــای مخالــف را بــه تنهایــی شکســت داد. و 

اینچنیــن بــود کــه یکــی دیگــر از خبرهــای غیبــی قــرآن محقــق شــد. آیــات دیگــری از قــرآن نیــز 

مشــتمل بــر خبرهــای غیبــی اســت در ایــن آیــات از حوادثــی خبــر می دهــد کــه در آینــده اتفــاق 

خواهــد افتــاد و در اینجــا از هرگونــه توضیــح و تفســیری خــودداری می کنیــم و تنهــا بــه ذکــر متــن 

آیــات می پردازیــم و یــادآور می شــویم کــه در ایــن آیــات وقــت معینــی بــرای وقــوع حــوادث مــورد 

ــد نمــود.  ــر درک خواهن ــات را بهت ــدگان تفســیر آی ــه آین ــر نشــده اســت. شــک نیســت ک نظــر ذک

اینــک بــه چنــد نمونــه از ایــن آیــات توجــه فرمائیــد: 

»و هنگامــى کــه فرمــان عــذاب آن هــا رســد )و در آســتانه رســتاخیز قــرار گیرنــد(، جنبنــده اى را از 

زمیــن بــراى آن هــا خــارج مى کنیــم کــه بــا آنــان تکّلــم مى کنــد )و مى گویــد( کــه مــردم بــه آیــات 

مــا ایمــان نمى آوردنــد«10. )نمــل: 82(

ــه زودى نشــانه هاى خــود را در  ــده اســت: »ب ــن آم ــن چنی ــز ای ــت11 نی ــه 53 صــورت فصل در آی

ــان آشــکار گــردد کــه  ــراى آن ــا ب ــم ت ــه آن هــا نشــان مى دهی اطــراف جهــان و در درون جانشــان ب
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او حــق اســت؛ آیــا کافــى نیســت کــه پــروردگارت بــر همــه چیــز شــاهد و گــواه اســت« . )جعفــری، 

1391، ص 60( همچنیــن در آیــه 96 و 97 ســوره انبیــاء آمــده اســت: »تــا آن زمــان کــه »یأجــوج« و 

»مأجــوج« گشــوده شــوند؛ و آن هــا از هــر محــّل مرتفعــى بــه ســرعت عبــور مى کننــد و وعــده حــّق 

ــد؛  ــت بازمى مان ــت از حرک ــران از وحش ــمهاى کاف ــگام چش ــود؛ در آن هن ــک مى ش ــت [ نزدی ]قیام

ــم«!12  ــم؛ بلکــه مــا ســتمکار بودی ــان( در غفلــت بودی ــر مــا کــه از ایــن )جری ــد:( اى واى ب )مى گوین

)انبیــاء: 97-96( همچنیــن در آیــه 105 ســوره انبیــاء آمــده اســت: »در »زبــور« بعــد از ذکــر )تــورات( 

نوشــتیم: »بنــدگان شایســته ام وارث )حکومــت( زمیــن خواهنــد شــد«!13 )انبیــاء: 105(

5-1-عدم آمیختگی گزارشات تمدنی قرآن با افسانه و اساطیر

انســان بــا طبیعــت آرمانخــواه و ایــده آلیســیتی کــه دارد گاه موضوعــات و مفاهیمــی را کــه مــورد 

عالقــه اوســت در عالــم خــارج و دنیــای واقعیت هــا لمــس نمی کنــد و بــه همیــن دلیــل، در دنیــای 

ــای ذهــن  ــی وســیع تر و گســترده تر از دنی ــدام دنیای ــردازد و ک ــه جســتجوی آن هــا می پ ــری ب دیگ

کــه بتوانــد هــر آنچــه را کــه انســان اراده می کنــد بســازد؟ دنیــای ذهــن بــا خالقیتــی کــه دارد )و 

در حقیقــت آیتــی اســت از خالقیــت آفریــدگار جهــان( می توانــد آرمان هــای غیــر ممکــن آدمــی را 

ممکــن ســازد و در رابطــه بــا حــوادث و اتفاقاتــی کــه انســان از علــت واقعــی آن هــا بی خبــر اســت؛ 

علت هــای فرضــی و نمادینــی بیافرینــد. 

ــر  ــده از پیشــینیان، نتیجــه ذهن گرایــی انســان در براب در حقیقــت اســاطیر و افســانه های بازمان

حوادثــی اســت کــه از علت هــای واقعــی آن هــا آگاهــی نــدارد، همچنیــن تمایــل بــه داشــتن یــک 

ــاطیر و  ــن اس ــاختن و پرداخت ــر، در س ــی دیگ ــاالت روح ــز ح ــی و نی ــرگرمی های ذهن ــله س سلس

افســانه ها نقشــی بــه ســزا دارد. بــه هرحــال آنچــه از شــرح حــوادث و اتفاقــات بــه صــورت مکتــوب 

و غیــر مکتــوب بــرای مــا باقــی مانــده اســت بــه دو قســمت تقســیم می شــود: 

یکــی حوادثــی کــه در جهــان خــارج اتفــاق افتــاده اســت و قهرمانــان آن واقعــی هســتند و نــه 

ــه  ــانه هایی ک ــری افس ــود؛ دیگ ــده می ش ــدن نامی ــواردی تم ــخ و در م ــمت تاری ــن قس ــی، ای ذهن

ذهــن بشــر آن را ســاخته و پرداختــه کــرده اســت و بــه مــرور زمــان جــا افتــاده اســت و ایــن همــان 

»اســاطیر« اســت. بــا بررســی ســیر تاریــخ و تمــدن بشــر بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه هریــک از 

ــری از میل هــا  ــه تصوی ــرای خــود افســانه ها و اســطوره هایی داشــته اند ک ــل گذشــته ب ــوام و مل اق

و آرمان هــا و جهــان بینی هــا و برداشــت های فکــری و رابطه هــای گوناگــون آن قــوم بــوده اســت. 

از قهرمانــان افســانه ای کــه بگذریــم، اســاطیر فلســفی و فکــری زیــادی وجــود دارد کــه گاهــی حامــل 
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ــط و  ــای غل ــان بینی ه ــر جه ــی بیانگ ــان و گاه ــفه و عرف ــب فلس ــن مطال ــن و عمیق تری لطیف تری

ــن  ــان دارای غنی تری ــا رومی ــس از آن ه ــان و پ ــای یون ــان ملت ه ــت. در می ــی ملت هاس انحراف

اســاطیر فلســفی هســتند. 

عمده تریــن وجــه مشــترک ایــن اســاطیر، اعتقــاد بــه خدایــان گوناگونــی بــوده اســت کــه هــر یــک 

ــوژی  ــاًل در میتول ــاران و...می دانســتند. مث ــاد و ب ــد آب، آتــش، ب ــده ای از طبیعــت مانن ــر پدی را مظه

ــالح  ــت« و در اصط ــان و »آفرودی ــدای خدای ــر« خ ــان »ژوپیت ــالح رومی ــوس« و در اصط ــان »زئ یون

رومیــان »ونــوس« الهــه ی زیبایــی و »آرتیمیــس« و در اصطــالح رومیــان »آپولــون« رّب النــوع زمیــن و 

دریــا، »هرمــس« و در اصطــالح رومیــان »مرکــور« خــدای بــاد بــوده اســت. این هــا و خدایــان دیگــر، 

ــری، 1391، ص 17-16( در  ــاختند. )جعف ــی می س ــد و از او قربان ــتیزه بوده ان ــان در س ــا انس ــواره ب هم

ایــران باســتان نیــز عــالوه بــر پرســتش اهورامــزدا بــه خدایانــی همچــون »امشاســپندان« یــا خدایــان 

ششــگانه، »میتــرا«، »ناهیــد«، »آناهیتــا« و...معتقــد بودنــد. )جعفــری، 1391، ص 18(

یکــی دیگــر از ویژگی هــای ذکــر تمدنــی قــرآن ایــن اســت کــه در وقایــع تمدنــی ذکــر شــده در 

قــرآن افســانه نفــوذ نکــرده و بــه اســاطیر آمیختــه نیســت. از روش هــای تربیتــی قــرآن اســت کــه 

ــع در بســیاری از  ــان وقای ــد. بی ــل می کن ــردم نق ــرت م ــرای عب ــده را ب ــی و آموزن داســتان های واقع

کتــب تمدنــی بــه جــا مانــده از گذشــته گاه چنــان بــه افســانه و اســاطیر آمیختــه اســت کــه تصفیــه 

واقعیــت از افســانه تــا حــد بســیار زیــادی غیــر ممکــن اســت. )کافــی، 1396، ص55( نگاهــی هرچند 

ــی در  ــته و حت ــای گذش ــاطیر در فرهنگ ه ــانه و اس ــا افس ــخ ب ــاط تاری ــی و التق ــه آمیختگ ــذرا ب گ

تواریخــی کــه بعــد از اســالم نوشــته شــده امــا از ســبک قرآنــی پیــروی نکــرده اســت، شــخصیت و 

اصالــت ذکــر تاریــخ و تمــدن را در قــرآن مشــخص می کنــد. )جعفــری، 1391، ص 18-17( نقــدی کــه 

ابن خلــدون بــر بعضــی وقایــع در تواریــخ بعــد از اســالم حتــی در »مــرّوج الّذهــب« مســعودی دارد، 

بــه عنــوان نمونــه حائــز اهمیــت اســت: 

»چنــان کــه مســعودی دربــاره ی اســکندر مــی آورد کــه چــون جانــوران دریایــی وی را از ســاختن 

ــرد و  ــه ک ــی از شیشــه تعبی ــی از چــوب بســاخت و در درون آن صندوق اســکندریه بازداشــتند تابوت

خــود در آن نشســت و بــه قعــر دریــا فــرو رفــت و آن جانــوران شــیطانی و اهریمنــی را کــه در آن جــا 

دیــد ترســیم کــرد و آنــگاه مجســمه های آنــان را از فلــزات بســاخت و آن هــا را در برابــر آن بنیــان 

نصــب کــرد و آن جانــوران وقتــی بیــرون آمدنــد و آن مجســمه ها را دیدنــد، گریختنــد و بدینســان 

ســاختمان شــهر پایــان پذیرفــت«. )ابــن خلــدون، 1391، ج1، ص66( و یــا ایــن نقــل: 

»... و چنــان کــه مســعودی و مّورخــان آورده انــد، پــس از آن کــه موســی؟ع؟ پــس از آوارگــی در 



43

ی
ـر

ش
ن ب

ـد
تم

ل 
ام

تک
ر 

 د
اء

یـ
1نب

ش 
نق

ن 
یا

ر ب
 د

ن
رآ

 ق
ش

رو
ی 

س
رر

ب

تیــه )بیابــان خشــک( اجــازه داد کــه هــر کــه طاقــت و توانایــی دارد بــه ویــژه از ســن بیســت ســال 

بــه بــاال ســالح برگیــرد. بــه شــمردن ســپاهیان بنــی اســرائیل دســت یازیــد و عــّده آن هــا را ششــصد 

هــزار تــن و یــا فــزون تــر یافــت«. )ابــن خلــدون، 1391، ج1، ص16( بعــد از ذکــر ایــن مطالــب ابــن 

خلــدون ضمــن نقــد ایــن خبــر بــه تفصیــل چنیــن بیــان مــی دارد: »و ایــن عــادت مبالغه گویــی از 

ــدون،  ــن خل ــت«. )اب ــب اس ــب و غرای ــیفته ی عجای ــی ش ــه روح آدم ــرد ک ــمه می گی ــا سرچش آنج

1391، ج1، ص17( ابــن خلــدون در حکایــت زیــر نیــز اختــالط افســانه بــا ذکــر رویدادهــای تمدنــی و 

تاریخــی را بیــان مــی دارد: 

»طبــری و ثعالبــی و زمخشــری و دیگــر مفســران، از »عبــداهلل بــن قالبــه« یکــی از اصحــاب رســول 

خــدا؟ص؟ روایــت نموده انــد کــه او روزی در جســتجوی شــتر خــود بیــرون رفتــه، بــدان شــهر )شــهر 

ارم( رســیده و بــه قــدر توانایــی خــود مقــداری از اشــیاء آن را بــا خــود حمــل کــرده اســت، آنــگاه 

خبــر آن بــه معاویــه رســیده و وی را احضــار کــرده و او داســتان را بــه معاویــه بازگفتــه اســت، ســپس 

کعــب االحبــار را جســته و در ایــن بــاره از وی پرســیده اســت، او گفــت ایــن شــهر ارم، »ذات العمــاد« 

اســت«. )ابــن خلــدون، 1391، ج1، ص23(

در مقدمــه ی ابــن خلــدون مقوله هــای دیگــری از اخبــار دروغ و افســانه آمیــز آمیختــه بــه تاریــخ 

یــا بــه نــام تاریــخ ذکــر شــده اســت: 

»ولــی افســانه ســازان بدیــن امــر بســیار شــیفته می باشــند و در آن راه مبالغــه و گزاف گویــی را 

پیموده انــد و در ایــن خصــوص اخبــاری کــه دروغ بــودن آن هــا محــرز اســت دربــاره ی عــاد و ثمــود 

و عمالقــه نوشــته اند و شــگفت انگیزتریــن آن هــا افســانه ای اســت کــه »عــوج بــن عنــاق« مــردی 

از عمالقــه کــه بنــی اســرائیل در شــام بــا آن هــا جنگیــده حکایــت کــرده و پنداشــته کــه »عــوج بــن 

ــر می داشــته و آن را در  ــا ب ــا دســت خویــش از دری ــوده کــه ماهــی را ب ــد ب ــان دراز ق ــاق« آنچن عن

ــان می کــرده اســت«. )درویــش، 1355، ص89( ــر خورشــید بری براب

معمــواًل در ذکــر اقــوال تاریخــی و تمدنــی، تخّیــالت نفــوذ کــرده، افســانه ســازی رســم شــده و 

ــد، مــّورخ نماهــا راه هــای آن را همــوار کــرده  دولت هــا و قدرت هــای حاکــم آن را تقویــت نموده ان

ــه  ــردم ب ــه ی م ــته، عاّم ــه در گذش ــدر ک ــد، آن ق ــی پرورانده ان ــان های تخّیل ــه انس ــم رفت و روی ه

ــا منطــق،  ــار مســائل غیــر واقــع بــوده اســت و ب ــالت روی آورده و اندوخته هــای ذهنشــان انب تخّی

ــش، 1371، ص24( ــد. )رادمن ــنا نبوده ان آش
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ــک در  ــد، بی ش ــتداللی باش ــی و اس ــن منطق ــامل براهی ــی ش ــی و اخالق ــم دین ــان تعالی ــر بی اگ

ــز  ــی نی ــائل سیاس ــرح مس ــد داد. در ط ــوش نخواه ــدان گ ــس ب ــی هیچک ــان عموم ــان مخاطب می

ــد،  ــار کنن ــتداللی رفت ــی اس ــیوه ای منطق ــه ش ــت، ب ــان ها در کار سیاس ــر انس ــه اگ ــت ک ــن اس چنی

ــتمداران  ــی و سیاس ــان دین ــه مبلغ ــیوه ای ک ــن ش ــا بهتری ــود. ام ــد ب ــر نخوان ــاری مؤث ــن رفت چنی

می تواننــد بــا آن شــیوه ها موفــق شــوند، دیگــران را قانــع و هدایــت کننــد، و یــا بــه دنبــال خــود 

ــر دیگــران  ــراد از طریــق آن هــا ب ــا هــر شــیوه روان شــناختی کــه اف ــا ب ــد، ی ــا اغــوا کنن بکشــانند ی

تأثیــر می گذارنــد، تکــرار بــا تنــوع عبارتــی اســت. یکــی از مؤثرتریــن وســائل اقنــاع شــنوندگان یــا 

خواننــدگان ایــن اســت کــه یــک مطلــب معیــن بســیار تکــرار شــود. تکــرار حتــی اگــر کمتریــن ارزش 

ــر  ــن اســتدالل های منطقــی اســتداللی هــم مؤثرت منطقــی اســتداللی هــم نداشــته باشــد، از بهتری

ــد و  ــر می ده ــراد را تغیی ــات اف ــذارد و ذهنی ــر می گ ــات تأثی ــر احساس ــًا ب ــرار خصوص ــت. تک اس

حــال آن کــه اســتدالل منطقــی ناظــر بــر عقــل اســت. اســتدالل منطقــی بــر فــرض کــه مؤثــر افتــد، 

ــر احساســات  ــری ب ــدان تأثی ــی چن ــون ســازد، ول ــا دگرگ ــد و ی ــع کن ــل انســان را قان ــد عق می توان

ــدوی، 1386، ص27( ــدارد. )مه ن

ــای  ــه در فرازه ــت ک ــه اس ــه و واقع ــک حادث ــرار ی ــرآن تک ــگاری ق ــیوه های تاریخ ن ــی از ش یک

متعــدد و مختلــف آمــده اســت؛ ماننــد داســتان حضــرت موســی کــه حــدود ســی بــار در قــرآن بیــان 

شــده اســت. قابــل ذکــر اســت کــه در ایــن تکرارهــا تمــام داســتان تکــرار نمی شــود، بلکــه بخشــی 

ــار بیــان می گــردد. تـــکرار داســتان حضــرت موســی نــکات فراوانــی دارد؛ البتــه نــه  از آن در هــر ب

تکــرار بــه صــورت یکنواخــت، کلیشـــه ای و قـــالبی؛ بلکــه بــه صــورت مقطــع، گزینشــی و بــا الفــاظ 

و عبــارات متفــاوت کــه خواننــده خــود بایــد آن هــا را بــه  هــم  مرتبــط ســازد. ایــن روش بــا وجــود 

تکــرار زیــاد در بردارنــده نــکات برجســته و درس هــای تــازه ای اســت کــه بــا مالحــت خاصــی، حــسِّ 

تنــوع و تجّددطلبــی انســان را نیــز بــه خـوبـــی اشـبـــاع مـی کنـــد و هـــیچگونه خســتگی و ماللتــی 

پدیــد نمــی آورد. بــا توجه به ســودمند بـــودن تـــکرار، قـــرآن دیگـــران را نـــیز امر می کند کــه تذکرات 

ــادی دارد:  ــر زی ــس اث ــه نف ــت و تزکی ــی در تربی ــرات متوال ــه تذک ــادآور شــوند ک ــی ی ــد را پیاپ مفی

ــان را  ــر مؤمن ــرا تذک ــر ده، زی ــات: 56(و پیوســته تذک ــَن«، )ذاری ــُع اْلُمْؤِمنی ــری َتْنَف ْک ــِانَّ الذِّ ــْر َف »َوَذکِّ

ــیرازی، 1396، ج 15، ص 88 و ج 21، ص 150 و ج 12، ص 477( ــکارم ش ــد. )م ــود می بخش س

امــا در ایــن جــا پرسشــی مطــرح اســت و آن ایــن کــه »چــرا در قــرآن بیــان وقایعــی تکــرار شــده 
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اســت؟« در پاســخ بــه ایــن پرســش بــه چندیــن دلیــل می تــوان اشــاره کــرد: 

ــه  ــه همــراه دارد. ب ــا ســبک های مختلــف، مطالــب جدیــدی را ب ــف. تکــرار وقایــع تاریخــی ب ال

ــم متعــدد و  ــن مفاهی ــف و همچنی ــات مختل ــا ادبی ــه را ب ــد گاهــی یــک واقع ــارت دیگــر خداون عب

جدیــدی بیــان می کنــد کــه بیانگــر حقایــق جدیــدی از همــان حادثــه اســت؛ مثــاًل در بیانــی، واقعــه 

بــا آیــات بلنــد و طوالنــی و در بیانــی دیگــر بــا آیــات کوتــاه و کوچــک آورده می شــود کــه حــاوی 

از مطلــب جدیــدی اســت. 

ــارت  ب. در بعضــی از بیان هــا، واقعــه بیشــتر از بیان هــای دیگــر توضیــح داده می شــود. بــه عب

دیگــر همــه بیان هــا در مجمــوع در راســتای هم افزایــی و بســط محتوایــی یکدیگــر آورده می شــود. 

ج. گاهــی در تکرارهــا یــک مطلــب بــه یــک انــدازه بیــان نمی شــود، بلکــه در هــر تکــراری واقعــه 

ــان می شــود.  ــر بی ــه طــور مفصل ت ب

بنــا بــه اقتضــای حــال و بــرای دریافــت نتایجــی خــاص گاهــی یــک واقعــه تاریخــی بــه طــور 

ــداف در  ــود. اه ــه می ش ــی از آن گرفت ــری خاص ــی نتیجه گی ــر بیان ــردد. در ه ــرار می گ ــان تک یکس

بیــان متعــدد واقعــه در جاهــای مختلــف قــرآن یکســان نیســت. بیــان یــک واقعــه در یــک ســوره 

ــد باشــد. )مهــدوی،  ــا اهــداف ذکــر آن واقعــه در یــک ســوره دیگــر نمی توان همســو و هم نتیجــه ب

1386، ص 29(

نتیجه  گیری

ــا منابــع تاریخــی دارد: اول اینکــه  بــه طــور خالصــه، قــرآن در زمینــه متــن دو تفــاوت عمــده ب

قــرآن بــه تحلیــل و تبیینــی ویــژه و منحصــر بــه فــرد از ایــن حــوادث می پــردازد و دوم اینکــه قــرآن 

بــه هیــچ وجــه ایــن وقایــع را بــا تفصیلــی کــه در منابــع آمــده، ذکــر نمی کنــد و فقــط بــه نقاطــی 

ــت.  ــت اوس ــبب هدای ــا و س ــر راه گش ــعادت مندانه بش ــی س ــرای زندگ ــه ب ــاره دارد ک ــه اش از حادث

نقــل تاریخــی و گــزارش قــرآن از حــوادث ایــن دوره همــراه بــا پــردازش و تحلیــل اســت و صــرف 

خبــردادن و گــزارش نیســت. یکــی دیگــر از روش هایــی کــه قــرآن در ذکــر تمدن هــا در قــرآن از آن 

اســتفاده کــرده و مــرز آن را بــا ذکــر سرگذشــت تمدنــی ســایر اقــوام و ملــل متمایــز می کنــد ایــن 

ــه اســاطیر پرداختــه نشــده اســت.  ــدارد و ب اســت کــه در بیــان تمدنــی قــرآن؛ »افســانه« نفــوذ ن

ــه  ــاطیر آمیخت ــانه و اس ــه افس ــان ب ــته گاه چن ــی گذش ــت های تمدن ــخ و سرگذش ــیاری از تواری بس

اســت کــه تصفیــه ی آن غیــر ممکــن اســت. قــرآن کریــم در پیشــگویی های تاریخــی زیــاده روی و 

اســراف نکــرده اســت؛ زیــرا کــه قــرآن کتــاب پیشــگویی نیســت همــان گونــه کــه یــک کتــاب تاریــخ 
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و تمــدن صــرف نیســت و تنهــا مــواردی را کــه اهــداف تربیتــی داشــته بــه خدمــت گرفتــه اســت. 

پی نوشت

ْرَض  ًة َوَأَثــاُروا اْلَ ِذیــَن ِمــن َقْبِلِهــْم َکاُنــوا َأَشــدَّ ِمْنُهــْم ُقــوَّ ْرِض َفَینُظــُروا َکْیــَف َکاَن َعاِقَبــُة الَّ 1. َأَوَلــْم َیِســیُروا ِفــی اْلَ
َنــاِت َفَمــا َکاَن اهّلُل ِلَیْظِلَمُهــْم َوَلِکــن َکاُنــوا َأنُفَســُهْم َیْظِلُمــوَن )9(  ــا َعَمُروَهــا َوَجاءْتُهــْم ُرُســُلُهم ِباْلَبیِّ ْکَثــَر ِممَّ َوَعَمُروَهــا َأ

ُبــوا ِبآَیــاِت اهّلِل َوَکاُنــوا ِبَهــا َیْســَتْهِزُؤون )روم: 10(.  ــوَأی َأن َکذَّ ِذیــَن َأَســاُؤوا السُّ ُثــمَّ َکاَن َعاِقَبــَة الَّ

ِبیــَن )آل عمــران: 138(؛ یــا ُقــْل  2. َقــْد َخَلــْت ِمــن َقْبِلُکــْم ُســَنٌن َفِســیُروْا ِفــی اَلْرِض َفاْنُظــُروْا َکْیــَف َکاَن َعاِقَبــُة اْلُمَکذَّ
ِبیــَن )انعــام: 11(.  ِســیُروْا ِفــی اَلْرِض ُثــمَّ انُظــُروْا َکْیــَف َکاَن َعاِقَبــُة اْلُمَکذِّ

ــَک  یٍل ِإنَّ فــی  ذِل ــْن ِســجِّ ــْم ِحجــاَرًة ِم ــا َعَلْیِه ــا عالیهــا ســاِفَلها َو َأْمَطْرن ــِرقیَن َفَجَعْلن ــُة ُمْش ْیَح ــُم الصَّ 3. »َفَأَخَذْتُه
ــَن« )حجــر: 73- 77( ــًة ِلْلُمْؤِمنی ــَک آَلَی ــٍم ِإنَّ فــی  ذِل ــبیٍل ُمقی ــا َلِبَس ه ــمیَن َو ِإنَّ ــاٍت ِلْلُمَتَوسِّ آَلی

4. »َفَجَعْلناُهْم َسَلفًا َو َمَثًل ِلْلِخرین «. )زخرف: 56(

ــاٍر َشــُکور« )ســبا:  ٍق ِإنَّ فــی  ذِلــَک آَلیــاٍت ِلــُکلِّ َصبَّ ْقناُهــْم ُکلَّ ُمَمــزَّ 5. »َو َظَلُمــوا َأْنُفَســُهْم َفَجَعْلناُهــْم َأحادیــَث َو َمزَّ
)19

6. »َو ِإْذ قاَل ُموسى  ِلَفتاه«. )کهف: 60(

ــه«  ــی »خلقدونی ــع عرب ــدون« و در بعضــی »کالســدون« و در مناب ــع »خالق ــن شــهر در بعضــی از مناب 7. اســم ای
ــام »قاضــی کــوی« معــروف اســت.  ــه ن ضبــط شــده اســت. ایــن شــهر اکنــون ب

ْمــُر ِمــْن َقْبــُل  ــِه اْلَ ْرِض َو ُهــْم ِمــْن َبْعــِد َغَلِبِهــْم َســَیْغِلُبوَن فــی  ِبْضــِع ِســنیَن ِللَّ وُم فــی  َأْدَنــى اْلَ 8. »الــم ُغِلَبــِت الــرُّ
حیــم« )روم: 5-1( َو ِمــْن َبْعــُد َو َیْوَمِئــٍذ َیْفــَرُح اْلُمْؤِمُنــوَن ِبَنْصــِر اهّلِل َیْنُصــُر َمــْن َیشــاُء َو ُهــَو اْلَعزیــُز الرَّ

َک ِإلى  َمعاٍد« )قصص: 85( ذی َفَرَض َعَلْیَک اْلُقْرآَن َلرادُّ 9. »ِإنَّ الَّ

ــاَس کاُنــوا ِبآیاِتنــا ال ُیوِقُنــوَن« )نمــل:  ُمُهــْم َأنَّ النَّ ْرِض ُتَکلِّ ــًة ِمــَن اْلَ 10. »َو ِإذا َوَقــَع اْلَقــْوُل َعَلْیِهــْم َأْخَرْجنــا َلُهــْم َدابَّ
)82

ــُه َعلــى  ُکلِّ  ــَک َأنَّ ــُه اْلَحــقُّ َأ َو َلــْم َیْکــِف ِبَربِّ ــَن َلُهــْم َأنَّ ــى َیَتَبیَّ 11. »َســُنریِهْم آیاِتنــا ِفــی اآْلفــاِق َو فــی  َأْنُفِســِهْم َحتَّ
َشــیْ ٍء َشــهیٌد« )فصلــت: 53(

ــَی  ــِإذا ِه ــقُّ َف ــُد اْلَح ــَرَب اْلَوْع ــُلوَن َو اْقَت ــَدٍب َیْنِس ــْن ُکلِّ َح ــْم ِم ــوُج َو ُه ــوُج َو َمْأُج ــْت َیْأُج ــى ِإذا ُفِتَح 12. »َحتَّ
ــاء: 96 و 97( ــَن« )انبی ــا ظاِلمی ــْل ُکنَّ ــْن هــذا َب ــٍة ِم ــی  َغْفَل ــا ف ــْد ُکنَّ ــا َق ــا َوْیَلن ــُروا ی ــَن َکَف ذی شــاِخَصٌة َأْبصــاُر الَّ

اِلُحوَن« )انبیاء: 105( ْرَض َیِرُثها ِعباِدَی الصَّ ْکِر َأنَّ اْلَ ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ 13. »َو َلَقْد َکَتْبنا ِفی الزَّ
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کتابنامه

قرآن کریم. 	 

ــی و 	  ــران: علم ــادی، ته ــن گناب ــه پروی ــدون، ترجم ــن خل ــه اب ــن )1391(، مقدم ــدون، عبدالرحم ــن خل اب
ــی، .   فرهنگ

ــر 	  ــر نش ــران: دفت ــرآن، ته ــخ در ق ــفه ی تاری ــاره ی فلس ــت هایی در ب ــب اهلل )1358(، برداش ــدار، حبی پای
ــالمی.  ــگ اس فرهن

پیگولوســکایا، نیناویکتوروونــا و دیگــران )1363(، تاریــخ ایــران )از دوران باســتان تــا پایــان ســده هجدهــم 	 
میــالدی(، تهــران: پیــام. 

تقــی زاده، ســید حســن )1379(، از پرویــز تــا چنگیــز: اســتیالی عــرب تــا ایلغــار مغــول در ایــران، تهــران: 	 
فــردوس. 

تهرانــی، شــیخ آقــا بــزرگ )1408 ق(، الذریعــه الــی تصانیــف الشــیعه، تهــران و قــم: کتابخانــه اســالمیه و 	 
اســماعیلیان. 

جــرج ولــز، هربــرت، پوســتگیت، ریموندویلیــام )1394(، کلیــات تاریــخ: دورنمایــی از تاریــخ زندگــی و آدمــی، 	 
از آغــاز تــا 1960 میــالدی، ترجمــه مســعود رجــب نیــا، تهــران: ســروش. 

جعفری، یعقوب )1391(، بینش تاریخی قرآن، تهران: نسیم کوثر. 	 

درویش، محمدرضا )1355(، گامی در اساطیر، تهران: بابک. 	 

رادمنش، عزت اهلل )1370(، سبک های تاریخی و نظریه نژادی تاریخ، تهران: کویر. 	 

______________ )1371(، تاریخ در قرآن، چ2، مشهد: آستان قدس رضوی. 	 

رائین، اسماعیل )2536(، دریانوردی ایرانیان، تهران: جاویدان. 	 

ــار(، قاهــره: الهیئــة المصریــة العامــة 	  رشــید رضــا، محمــد )1990 م(، تفســیر القــرآن الحکیــم )تفســیر المن
للکتــاب. 

ــی اســام در ســیرة 	  ــار 1394(، »الگــوی تمّدن رضــازاده جــودی، مهــدی، رضــازاده جــودی، محمدکاظــم )به
ــی، ش 20،  ــی، دانشــگاه عالمــه طباطبای ــارف قرآن ــه مع ــم«، پژوهــش نام ــرآن کری ــات ق ــر آی ــه ب ــا تکی ــوی ب نب

صص166-189. 

ــرکت 	  ــران: ش ــردی، ته ــی کارب ــر جامعه شناس ــه ای ب ــه: مقدم ــی جامع ــرز )1393(، آناتوم ــور، فرام رفیع پ
ــار.  ــهامی انتش س

زریــن کــوب، عبدالحســین )1383(، یادداشــت ها و اندیشــه ها، از مقــاالت، نقدهــا و اشــارات، چ 6، تهــران: 	 
 . سخن

سبحانی، جعفر )1373(، فروغ ابدیت، چ9، قم: بوستان کتاب. 	 

شریعتی، علی )1396(، جهان بینی و ایدئولوژی، مجموعه آثار، ج 23، تهران: شرکت سهامی انتشار. 	 

طباطبائی، سید محمدحسین )1383(، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 	 

طبرسی، حسن بن فضل )1400 ق(، مختصر مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دارالزهراء. 	 

فخر رازی، محمد بن عمر )1371(، تفیسر کبیر مفاتیح الغیب، تهران: اساطیر. 	 

کافــی، مجیــد )1396(، تاریــخ قــرآن، تفســیر موضوعــی آیــات اجتماعــی و تاریخــی، قــم: پژوهشــگاه حــوزه 	 
و دانشــگاه. 

گیرشمن، رومن )1386(، ایران از آغاز تا اسام، ترجمه محمد معین، تهران: نگاه. 	 

محرمی، غالمحسن )1382(، نقش انبیا در پیشرفت تمدن بشرى، مجله صباح، ش 10-9. 	 



48

مســعود 	  ترجمــه  جالیــن،  تفســیر   ،)1385( محلــی  عبدالرحمن بن ابی بکــر  جالل الدیــن  ســیوطی، 
انتشــاراتی حســینی اصل.  ارومیــه: موسســه  قادرمــرزی، 

مطهری، مرتضی )1387(، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 23، تهران: صدرا. 	 

مکارم شیرازی، محمد )1396(، تفسیر نمونه، قم: دارالکتب االسالمیه. 	 

مهــدوی، ســید ســعید )1386(، قصــه و نــکات تربیتــی در قــرآن، چ2، قــم: دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزه 	 
علمیــه قــم. 

واقــدی، محمــد بــن عمــر )1418 ق( المغــازی واقــدی ، تحقیــق مارســدن جونــس، قــم : مرکــز النشــر الحــوزه 	 
العلمیــه. 

یزدی، علی محمد )1392(، روش بیان قرآن، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. 	 


