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چکیده
قــرآن کریــم حــاوی نــکات ارزشــمند و حائــز اهمیــت تاریخــی اســت کــه در مطالعــات تمدنــی
بســیار مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .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 عبرتگیــری از صحنههــای حــوادث
مرتبــط بــا زندگانــی رســوالن الهــی و در ذکــر وقایــع امــم آن مقــدار را بــر میگزینــد 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 تمدنهــا ،عــدم بســط
و تفصیــل مخــل در ذکــر تمدنــی قــرآن و عــدم آمیختگــی گزارشــات تمدنــی قــرآن بــا افســانه و
اســاطیر میتــوان اشــاره کــرد .پژوهــش حاضــر بــا رویکــر توصیفی-تحلیلــی و بــا تکیــه بــر منابــع
کتابخانـهای تدویــن گشــته اســت.
واژهگان کلیدی :قرآن ،تمدن ،انبیاء الهی ،عبرت ،روش شناسی.
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مقدمه
در قــرآن بــه انســان دســتور مهاجــرت داده میشــود ،یعنــی بــرای بررســی یــک تمــدن ،از درون
شــهر و کتابخانــه بیــرون بیاییــد .یعنــی بایــد بررســی تاریخــی براســاس مشــاهده و جمــعآوری
اطالعــات بــر اســاس شــیوه اســتقرایی باشــد نــه از روی حــدس و بــر اســاس روش قیاســی .قــرآن
در آیاتــی بــه ماننــد آیــه  10ســوره روم ،1هــم نــوع روش فهــم تاریــخ را بیــان میکنــد کــه بایــد
مشــاهده مســتقیم ،عینــی و بــا جهانگــردی باشــد و هــم هــدف فهــم تاریــخ را روشــن میکنــد کــه
مقصــود از تاریــخ اطــاع و کنجــکاوی ذهنــی و واقعهنــگاری نیســت ،بلکــه بــه دلیــل ایــن اســت
کــه انســان بفهمــد چــرا آن جامعههــا نابــود شــدند و یــا جامعههایــی کــه بــه ســتم و ظلــم
گرویدهانــد ،بــه چــه سرنوشــتی دچــار گشــتند ،یعنــی عبرتگیــری و برداشــت از گذشــته بــرای
آینــده .نکتــه دیگــر ایــن کــه در ایــن آیــات علــت زوال جامعــه را ظلــم و بــدکاری میدانــد نــه جبــر
تاریخــی یــا تصــادف و عوامــل خــارج از اختیــار انســان .دســتورهای مکــرر اســام 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 ملتهایــی کــه در قــرآن گاه از آنهــا یــاد میشــود .در ایــن پژوهــش در پــی
پاســخ بــه ایــن ســواالت هســتیم کــه قــرآن در طــرح مباحــث تمدنــی از چــه روشهایــی اســتفاده
کــرده اســت؟ و قــرآن در پیشگوییهــای تاریخــی چــه اصولــی را در نظــر داشــته اســت؟
در ارتبــاط بــا پیشــینه مقالــه حاضــر میتــوان بــه برخــی آثــار اشــاره کــرد .محرمــی در مقالــه
«نقــش انبیــاء در پیشــرفت تمــدن بشــری» بــه صــورت گــذرا و محــدود بــه تأثیرگــذاری اقدامــات
رســوالن الهــی در تکویــن تمــدن بشــری اشــاره کــرده اســت .نویســنده در مقالــه بــر محورهایــی
تأکیــد دارد کــه در پــی بیــان تفــاوت قبــل و بعــد تمدنــی اســت کــه توســط پیامبــران ارتقــا و تکامــل
تمدنــی اســام در ســیره نبــوی بــا تکیــه بــر
یافتــه اســت .رضــازاده جــودی نیــز در مقالــه «الگــوی ّ

آیــات قــرآن کریــم» بــر محوریــت پیامبــر؟ص؟

توانســته اســت شــاخصههای الگــوی تمــدن اســامی

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 روشهــای 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 میشــود ،بــه روش قرآنــی بــه مثابــه
الگویــی الهــی بــرای نــگارش صحیــح تاریــخ میتــوان دســت یافــت کــه از ایــن امــر در تألیفــات
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تاریخــی میتــوان بهــره بــرد.

-1روشهای قرآن در طرح مباحث تمدنی
در قــرآن متناســب بــا موضوعــات گوناگــون روشهــای 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 ویژگیهــا قابــل بررســی و تفضیــل بیشــتری اســت کــه
در ادامــه بــه آن اشــاره خواهــد شــد.

-1-1روش عینی و شهود قرآن در پرداختن به تمدنها
از جملــه روشهایــی کــه در قــرآن در طــرح مباحــث تمدنــی از آن اســتفاده شــده و جــزء روش
خــاص قــرآن در بیــان تاریــخ و تمدنهــا بــه بــه حســاب میآیــد؛ عینیگرایــی و واقعیــت بینــی
اســت .یعنــی قــرآن بــه طــور آبژکتیــو بــا حــوادث و وقایــع تاریــخ برخــورد میکنــد نــه بــه طــور
ســوبژکتیو یعنــی حقایــق را دگرگــون نمیســازد و پیــش داور یهــا را بــر اتفاقــات القــا نمیکنــد؛ بلکــه
حقیقــت را آن چنــان کــه هســت بــدون پیــش داوری و پیــش انــدوزی و ســبقه ذهنــی بیان مـیدارد.
غلــو و اغــراق در توصیفــات تمدنــی و تاریخــی قــرآن مشــاهده نمیشــود ،یعنــی قضاوتهــای
تاریخــی در قــرآن بــی طرفانــه و بــی نظرانــه اســت .بــه عبــارت دیگــر تاریــخ و تمــدن هماننــد یــک
علــم در قــرآن بررســی میشــود و مــرز آن بــا افســانه ،اســطوره و رمــان و....متفــاوت اســت.
شــرط مهــم جامعهشــناس و محقــق تاریــخ شــدن ،رفتــن ،زیســتن و دیــدن جوامــع دیگــر و
شــناخت حضــوری جوامــع دیگــر و مقایســه آنهــا بــا یکدیگــر اســت ،تــا بتــوان بــا ایــن روش بــه
طــور تجربــی ،بــا دیــدن (مشــاهده) ،عملــی و تطبیقــی نقــاط ضعــف و قــوت جوامــع مختلــف را
شــناخت و الگــوی یــک جامعــه مطلــوب را بــه دســت آورد .هــر چــه کــه تعــداد جوامعــی کــه یــک
جامعهشــناس 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 میشــود .بــا ایــن روش
همچنیــن میتــوان بــه قانونمندیهــای 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
کــرده اســت .بــه نظــر وی اگــر انســان توفیــق پیــدا کنــد کــه بــه مســافرت بــرود ،خصوصــاً بــا
ســرمایهای علمــی کــه در جامعــه خویــش کســب کــرده اســت (زیــرا اگــر انســان ،خــام بــه ســفر
بــرود اســتفادهای نخواهــد کــرد) و نادیدههــا را ببینــد و برگــردد ،بســیار مؤثــر خواهــد بــود .آن
اثــری کــه ســفر روی روح انســان میگــذارد ،آن پختگــی کــه مســافرت و هجــرت از وطــن در روح
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انســان ایجــاد میکنــد ،هیــچ عامــل دیگــری ایجــاد نمیکنــد ،حتــی کتــاب خوانــدن .در قــرآن
آیاتــی داریــم کــه امــر بــه ســیر در ارض کــرده اســت( .2انعــام11 :؛ آل عمــران )138 :مفســران تقریبــاً
اتفــاق نظــر دارنــد کــه مقصــود ،مطالعــه تاریــخ اســت؛ ولــی قــرآن بــرای مطالعــه تاریــخ ،بــه
خوانــدن کتابهــای تاریخــی توصیــه نمیکنــد ،بلکــه دعــوت بــه مطالعــه آثــار تاریخــی میکنــد،
چــون ســفر اســت و فایــده ســفر را همــراه خــود دارد .ســفر چیــزی اســت کــه غیــر ســفر جــای آن را

نمیگیــرد .شــعری در دیــوان منســوب بــه امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟

هســت کــه میگویــد:

«سـفر کـن ،مثـل مرغ پابسـته نباش که وقتـی به پایش یـک لنگه کفـش میبندند دیگـر نمیتواند
علوهـا و برتر یهـا یعنـی طلـب فضیلتهـا و
تـکان بخـورد .سـفر کـن ولـی هـدف تـو از سـفر ،طلـب ّ
کسـب کمالهـا باشـد .و در سـفر پنـج فایده نهفتـه اسـت»( .مطهـری ،1387 ،ج  ،23ص )607
قــرآن بــه انســان میگویــد 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
و تعریــف منطقــی جامــع و مانــع بســازید .بلنــد شــوید و راه بیفتیــد ،برویــد ،بشــکافید ،ببینیــد،
بجوییــد و بررســی عینــی ،تجربــی ،شــهودی و حســی بکنیــد( .کافــی ،1396 ،ص)27-26

 -1-2روش گذار از حال و بازگشت به حال قرآن در پرداختن به تمدنها
روش منحصــر بــه فــرد دیگــری کــه در ذکــر وقایــع تمدنــی قــرآن بــه چشــم میخــورد و و مــرز
آن را بــا ذکــر رویدادهــای تمدنــی درمیــان اقــوام و ملــل و فرهنگهــا جــدا و منفــک میســازد
ایــن اســت کــه در بســیاری از فرهنگهــا نقــش تاریــخ و ذکــر تمدنهــا از «علــم بــه وقایــع و
حــوادث ســپری شــده» تجــاوز نمیکنــد .حــوادث تاریخــی و تمدنــی در حصــار گذشــته مــرده اســت
و جــز نقــل روایــت و انباشــتن حافظــه کار دیگــری نمیکنــد .ذکــر احوالــی اســت کــه بــرای حــال
دســتاوردی نــدارد .تاریــخ و ذکــر تمدنهــا ،نبــش قبــر اســت ،یــا تاریــخ بــرای تاریــخ بــا ســیری
پیلـهای و تسلســلی از گونــه ســیر حیوانــی( .رادمنــش ،1371 ،ص )13امــا روش قــرآن کریــم در ذکــر
تاریــخ و سرگذشــت تمدنهــا 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  )27چــه در همــان و چــه در ابعــاد دیگــر:
«ســرانجام ،هنــگام طلــوع آفتــاب ،صیحــه (مرگبــار -بــه صــورت صاعقــه یــا زمینلــرزه) آنهــا
را فراگرفــت! ســپس (شــهر و آبــادى آنهــا را زیــر و رو کردیــم) بــاالى آن را پاییــن قــرار دادیــم؛ و
بارانــى از ســنگ بــر آنهــا فــرو ریختیــم! در ایــن (سرگذشــت عبرتانگیــز) ،نشــانههایى اســت
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بــراى هوشــیاران! و ویرانههــاى ســرزمین آنهــا ،بــر ســر راه (کاروانهــا) ،همــواره ثابــت و برقــرار
اســت؛ در ایــن ،نشــانهاى اســت بــراى مؤمنــان!»( .3حجــر)73-77 :
قــرآن پــس از ذکــر سرنوشــت تمدنهــا و تاریــخ و سرگذشــت ســه قــوم لــوط ،ایکــه و حجــر بــا
دو آیــهی فــوق از سرگذشــت ایــن اقــوام نتیجــه میگیــرد و تاریــخ حضــور ایــن تمدنهــا را بــه
حــال مــیآورد آن را بــرای هوشــمندان و مؤمنیــن آیــه میگیــرد یعنــی در حقیقــت تاریــخ بیــان
سرگذشــت اقــوام در قــرآن« ،آیــه» اســت( .رادمنــش ،1371 ،ص« )14آیــه» بــه معنــی نشــانه اســت
و انســان از راه آیــات خداونــد بــه خداونــد میرســد آن هــم نــه بطــور ذهنــی بلکــه بطــور یقینــی.
(طباطبایــی ،1383 ،ج  ،18ص  )159یعنــی انســان از راه آیــات کــه روزنههایــی بــه ســوی نورنــد بــا
تفکــر و تحقیــق ،دانــش و ابــزار ،تأمــل و تفحــص ،تــاش و کار ،حضــور و شــهود ،هجــرت و مطالعــه
بــه کنــه آیــه میرســد و مؤمنــی آگاه و عالمــی مجــرب و کارآزمــوده ،گــرم و ســرد چشــیده و خــود
ســاخته میگــردد کــه هــم نافــع اســت بــرای خویــش ،هــم نافــع اســت بــرای دیگــران و هــم
ایمانــش بــا هیــچ طوفــان ســهمگینی نمیلــرزد .بــه طــور مثــال ،قــرآن پــس از نقــل تاریــخ فرعــون
میگویــد« :و آنهــا را پیشــگامان (در عــذاب) و عبرتــى بــراى دیگــران قــرار دادی ـم»( .4زخــرف)56 :
در ایــن بیــان ،تمــدن زمــان فرعــون را بــه زمــان حــال گــره زده و توجــه مــردم حــال را بــدان جلب
میکنــد ،مــردم حــال تشــویق میشــوند 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
میگویــد .یعنــی گزارشــی از تمــدن اســت کــه از گذشــته بــه حــال نقــب زده و بــه حــال وصــل شــده
اســت و تاریــخ را نــه صرفــاً بــه عنــوان نقــل روایــت بلکــه بــه عنــوان مدلــی از گذشــته و نمونـهای
در گذشــته کــه از آن بــرای حــال میتــوان درس گرفــت و تجربــه آموخــت و بیــان م ـیدارد ،و بــه
مــورخ دو صفــت تاریــخ یعنــی «سـ ٌ
ـلفا و مثــاٌ» را تذکــر میدهــد (رادمنــش )15 ،1371 ،و بــه وی
میفهمانــد کــه مــورخ درحقیقــت ماننــد کســی اســت کــه بــا کولــه بــاری از کاالی گذشــته بــه
بــازار حــال آمــده اســت کاالیــی کــه بــه درد حــال میخــورد و در حــال مشــتری دارد ،یعنــی مــورخ
«انتخــاب» کــرده اســت نــه «انبــار»( .شــریعتی ،1396 ،ج ،23ص)436
بعــد از ذکــر سرگذشــت لــوط و تاریــخ قــوم مدیــن نتیجـهای کــه قــرآن از تاریــخ و تمــدن ایــن
قــوم میگیــرد بســیار حائــز اهمیــت اســت ،چــرا کــه در آن هــم روش اســت و هــم ابطــال روش،
ابطــال روش نقالــی و مســلک اصالــت حافظــه و خــارج ســاختن تاریــخ از وضعیــت فالکــت بــار
پوچگرایــی ،در نهایــت نتیجــه و دســتاورد سرگذشــت آنــان و دســتاورد تاریــخ بــرای ملتهــا
کان عاقِ َبـ ُ
ـروا کَ ْیـ َ
ـة الْ ُمفْ ِســدین /بنگریــد
و اقــوام بعــد بــه ایــن گونــه مطــرح میشــودَ :
ـف َ
«و انْ ُظـ ُ
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ـر» بــه معنــای
چگونــه بــود عاقبــت مفســدان»( .اعــراف )86 :بایــد توجــه داشــت کــه کلمـهی «نَ َظـ َ
شــناختی اســت کــه پــس از تفحــص و تأمــل بــه دســت میآیــد و در معنــای مطالع ـهی علمــی و
ســنجش و قیــاس یــک پدیــده اســت( .طبرســی 1400 ،ق ،ج  ،1ص « )540کیــف» کــه بعــد از «نَ َظــر»
آمــده اســت ،بــه معنــای چیســتی و چگونگــی و کیفیــت و کیفیــات مســائل و پدیدههــا میباشــد.
بــه کار رفتــن ایــن دو واژه بــرای تاریــخ بــه معنــای آن اســت کــه در تاریــخ بایــد ســنجش ،دقــت،
کیفیــات اتفاقــات تاریخــی و چرایــی و چیســتی وقایــع آن تأمــل
تأمــل و قیــاس و تحلیــل نمــود و در
ّ
کــرد( .فخــر رازی ،1371 ،ج ،14ص )315اســتعمال لفــظ «عاقبــة» نیــز پــس از الفــاظ «کیــف» و «نَ َظــر»
قابــل تأمــل اســت و تاریــخ را از حالــت مقطعــی نگــری خــارج میکنــد و ســیر تحولــی رســیدن
بــه عاقبــت امــور و آخــر کار یــک قــوم را مطمــح نظــر قــرار میدهــد ،بــه عبارتــی بیــان م ـیدارد
کــه بایــد بــا نظــر و چگونگــی سرگذشــت یــک قــوم و یــک تمــدن و ســیر تاریخــی آن را بررســی
کــرد تــا بــه علــت و چرایــی عاقبــت آن دســت یافــت( .رادمنــش ،1371 ،ص )16در واقــع بایــد بیــان
ـور خ را بــه تفقّ ــه در
نمــود کــه تاریــخ قــرآن نقــل روایــت نیســت ،بلکــه تاریــخ تحلیلــی اســت و مـ ّ

تاریــخ مکلــف میســازد ،طبعــاً ایــن تأمــل و دقــت و ســنجش نیــز نشــان میدهــد بــه طــور مثــال
سرگذشــت «مفســدان» چــه بــوده ،بــرای ایــن اســت کــه راههایــی را کــه تمدنهــای قبــل را بــه
فســاد و اضمحــال کشــاند بایــد شــناخت و از تاریــخ هدایتگــری گرفــت و راه «رشــد» را از «غــی»
بــاز شــناخت و بــه دیگــران هــم آموخــت.
در فرازهــای مختلــف در ذکــر تمدنــی قــرآن مشــاهده میشــود کــه چگونــه دیــوار قــرون شکســته
میشــود و تاریــخ از زنــدان اعصــار خــارج میگــردد و هویــت خویــش را نشــان میدهــد تــا
ســابقه و نمونــه باشــد و آینــدگان را معالــم طریــق گــردد؛ چنــان کــه در آیــات  100و  101ســور ه هــود
چنیــن آمــده اســت« :ایــن از اخبــار شــهرها و آبادیهاســت کــه مــا بــراى تــو بازگــو مىکنیــم؛ کــه
بعضــى (هنــوز) برپــا هســتند ،و بعضــى درو شــدهاند (و از میــان رفتهانــد)! مــا بــه آنهــا ســتم
نکردیــم؛ بلکــه آنهــا خودشــان بــر خویشــتن ســتم روا داشــتند! و هنگامــى کــه فرمــان مجــازات الهى
فــرا رســید ،معبودانــى را کــه غیــر از خــدا مىخواندنــد ،آنهــا را یــارى نکردنــد؛ و جــز بــر هالکــت
آنــان نیفزودنــد»( .هــود)100-101 :
اشــاره مطــرح شــده در ایــن آیــه بــه پیامبــر اکــرم؟ص؟ حکایتگر کشــاندن ذکــر تاریخ و سرگذشــت
علیــت
تمدنــی از گذشــتههای دور بــه زمــان حــال اســت و نتیج ـهای کــه از آن حاصــل میشــودّ ،
در سرنوشــت تمدنهــای گذشــته اســت کــه بــه امــت اســامی متذکــر شــود کــه بــر آنهــا هیــچ
ســتمی نمیشــود چنــان کــه بــر امتهــای قبــل از آنهــا نشــده ،بلکــه آنهــا خــود بــر خویــش
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ســتم کردهانــد .بعــد از ذکــر تاریــخ قــوم ســبأ و علــل و عوامــل نابــودی تمــدن آنهــا ،قــرآن کریــم
از تاریــخ و سرگذشــت آنــان بــرای مســلمانان پنــد و عبــرت دارد( .رادمنــش ،1371 ،ص )17در ایــن
ارتبــاط در ســوره ســبأ اشــاره شــده اســت:
«آنهــا بــه خویشــتن ســتم کردنــد! و مــا آنــان را داســتانهایی (بــراى عبــرت دیگــران) قــرار
جمعیتشــان را متالشــى ســاختیم؛ در ایــن ماجــرا ،نشــانههاى عبرتــى بــراى هــر صابــر
دادیــم و
ّ
شــکرگزار اســت»( .5ســبا)19 :

 -1-3عدم بسط و تفصیل مخل در ذکر تمدنی قرآن
ایــن ویژگــی را در داســتانهای قرآنــی و ذکــر تمدنهــای قرآنــی بــه روشــنی میتــوان یافــت.
قــرآن برتــر از آن اســت کــه در ذکــر وقایــع و ســنتها بــه گــزارش تمــام آنچــه بــه وقــوع پیوســته
اســت اشــاره کنــد .مشــخص ســاختن زمــان داســتانها و مــکان آنهــا و نــام اشــخاصی کــه در
داســتان نقــش اساســی ندارنــد ،در محــدودهی وظایــف و اهــداف قــرآن نمیگنجــد .چنانچــه در

ذکــر تمدنــی در زمــان موســی؟ع؟ از ذکــر نــام رفیــق موســی؟ع؟

خــودداری میکنــد:«بــه خاطــر

بیــاور هنگامــى را کــه موســى بــه دوســت خــود گفــت»( 6کهــف)60 :
جــای تأمــل دارد کــه مفســرانی کــه خــود را بــه زحمــت انداختهانــد و بــرای کشــف ناگفتههــای
قــرآن حتــی بــه تــورات و انجیــل اعتمــاد میکننــد تــا داســتانهای قــرآن را تکمیــل کننــد؛ کاری
کردهانــد کــه قــرآن ضرورتــی در آن ندیــده اســت وگرنــه در مــورد آن ســکوت نمیکــرد( .یــزدی،
 ،1392ص  )98-99برخــاف منابــع تاریخــی و گزارشــات تمدنــی ،قــرآن بــه صورتــی اجمالــی و موجــز
بــه حــوادث تاریخــی پرداختــه اســت .البتــه از ویژگیهــای متــن کــه باعــث فصاحــت و روانــی
کالم میشــود ،عــدم تفصیــل و پرهیــز از اطنــاب در آن اســت .قــرآن هنگامــی کــه بــه مطلــب یــا
مســألهای اشــاره میکنــد هیچــگاه آن را تفصیــل نمیدهــد ،بلکــه بــا عباراتــی مختصــر و جامــع آن
مطلــب یــا حادثــه را شــرح و تبییــن میکنــد یــا دربــاره آن توضیــح میدهــد.
در قــرآن در پنجــاه آیــه ابتدایــی ســوره انفــال و در آیــات  123تــا  126ســوره آلعمــران اشــاره بــه
جنــگ بــدر دارد و بســیاری از جزئیــات واقعــه در آنجــا مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت .در بیــان
دیگــر حــوادث تاریخــی هــم ســبک قــرآن همینگونــه اســت .اگــر مجمــوع آیــات قــرآن مربــوط
بــه رویدادهــا بــه طــور مثــال جنــگ بــدر را یــک جــا گــرد آوریــم در چنــد صفحــه خالصــه میشــود؛
در حالــی کــه ایــن حــوادث مثــل جنــگ بــدر در کتــب تاریخــی یــک جلــد قطــور و برخــی مواقــع دو
جلــد کتــاب را در بــر میگیــرد .ایــن خــود دلیلــی اســت بــر اینکــه کتــب تاریخــی بــه تفصیــات و
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جزئیاتــی اشــاره کــرده کــه از نظــر قــرآن ذکــر آنهــا اهمیــت هدایتــی نــدارد .قــرآن تنهــا بــه ذکــر
مباحــث و مقاطــع مهــم و هدایتآمیــز اکتفــا کــرده و بیشــتر بــه تحلیــل و پــردازش و عبرتگرفتــن
ـا در غــزوه بــدر در قــرآن اشــاره شــده اســت:
از آنهــا پرداختــه اســت( .کافــی ،1396 ،ص  )57-60مثـ ً
َ
الطائِ فَ تِ یـ َ
ـر َذ ِ
ات َّ
اهّلل
ـدی َّ
ـم َو ُی ِر یـ ُ
حـ َ
ـد ُ
ـم ُ
«و ِإ ْذ َی ِع ُد ُکـ ُ
ـوکَ ِة تَ ُکـ ُ
ـم َوتَ ـ َ
َ
ْ ِ
اهّلل ِإ ْ
ـو ُّد َ
الشـ ْ
ـون َل ُکـ ْ
ـن أنَّ َهــا َل ُکـ ْ
ون أ َّن َغ ْیـ َ

ـل الْ َب ِ
ـن ل ُِی ِ
ـق ِبکَ لِ َماتِ ـ ِ
َأن ُی ِ
ـون».
حـ َّ
حـ َّ
الحـ َّ
حـ َّ
اطـ َ
ـق َو ُی ْب ِطـ َ
ـه َو َی ْق َطـ َ
ـق الْ َ
ـق َ
ـر َه الْ ُم ْ
ـو کَ ـ ِ
ج ِر ُمـ َ
ـر الْ کَ افِ ِر یـ َ
ـل َو َلـ ْ
ـع َد ِابـ َ
(انفــال)7-8 :
ـوال روش قــرآن در طــرح تاریــخ و هــدف آن مطلقــاً بــا آنچــه کــه بعـ ً
ـدا بــه نــام تاریــخ مطــرح
اصـ ً
شــد متفــاوت اســت .قــرآن کریــم در تاریــخ بــه دنبــال خبــر نمیگــردد و نمیخواهــد بــا دادن
اطالعــات و اخبــار رضایــت خاطــر فراهــم ســازد (رادمنــش ،1370 ،ص  )103شــاهد بــر ایــن مدعــا
ذکــر تاریــخ اصحــاب کهــف از در بیــان تعــداد آنــان پرهیــز کــرده و چنیــن بیــان م ـیدارد:
ون َث َ
ـب َو َی ُق ُ
ـون َخ ْم َسـ ٌ
ـم َو َی ُق ُ
الثـ ٌ
ـی ُق ُ
جمـ ً
ِ
ـون
ـة
ـا ِبالْ َغ ْیـ ِ
ساد ُسـ ُ
ـة ِ
ـم َر ْ
«سـ َ
َ
ولـ َ
ولـ َ
ول َ
ـه ْم کَ لْ ُب ُهـ ْ
ـم کَ لْ ُب ُهـ ْ
راب ُع ُهـ ْ

ظاهـ ً
ِ
ـب َع ٌة َو ِ
ـرا
ـراء
ـم ِإ َّال َقلیـ ٌ
ـم ُقـ ْ
ـل َر ِّبــی َأ ْع َلـ ُ
ـار ِ
ـل َفــا ُتمـ ِ
َسـ ْ
فیهـ ْ
ـم مــا َی ْع َل ُم ُهـ ْ
ـم ِب ِع َّدتِ ِهـ ْ
ـم کَ لْ ُب ُهـ ْ
ثامنُ ُهـ ْ
ـم ِإ َّال ِمـ ً

َو ال تَ ْســتَ فْ ِ
حــدا» (کهــف)22 :
ـم َأ َ
ت ِ
ـم ِم ْن ُهـ ْ
فیهـ ْ

در نهایــت هــم بعــد از ذکــر اختــاف نظــر در ایــن مســاله ،تعــداد دقیــق آنــان را بیــان نمیکنــد.
قــرآن کریــم در ذکــر گزارشــات تمدنــی ،هرگــز بــه چاهــی کــه مورخیــن و بعضــی مفســران افتادهانــد
نیفتــاده اســت؛ بلکــه هدفهایــی اساســی تــر را تحــت الشــعاع قــرار داده اســت( .طباطبایــی،
 ،1383ج ،13ص)278-284

 -1-4قرآن و پیشگوییهایی تاریخی و تمدنی
در قــرآن کریــم عــاوه بــر وقایــع و حــوادث گذشــته از وقایــع دیگــری هــم صحبــت شــده اســت
کــه قــرآن از وقــوع آنهــا در آینــده خبــر داده اســت .بــه طــوری کــه میدانیــم غیبگونــی و پیــش
بینــی حــوادث آینــده از مســائلی اســت کــه همــواره مــورد توجــه انســان بــوده و از دیــر بــاز بشــر
بــه دانســتن آینــده مجهــول ،عالقــه داشــته و میخواســته اســت کــه بــه هــر طریــق ممکــن بــه
عالــم غیــب بــاز کنــد و از حوادثــی کــه بعــد اتفــاق خواهــد افتــاد ،آگاهــی یابــد و همیــن عشــق و
منجــم و فالگیــر و
عالقــه ســبب شــده اســت کــه در طــول تاریــخ کســانی تحــت عناویــن کاهــن و
ّ
رمــال و غیــره از آینــده مجهــول ســخن گفتــه و خرافــات بســیاری از ایــن طریــق بــه وجــود آمــده
اســت( .زریــن کــوب ،1383 ،ص  )251البتــه در میــان فالســفه و سیاســتمداران نیــز کســانی بودهانــد
کــه از آینــده خبــر داده و پیشــگوییهایی کردهانــد ،امــا غیبگویــی آنهــا بــه هیــچ وجــه دقیــق
نیســت( .جعفــری ،1391 ،ص  )53طبیعــی اســت کــه پیشــگویی حــوادث آینــده وقتــی میتوانــد
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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 میتــوان اطمینــان داشــت.
در متــون اســامی یــک سلســله پیشــگوئیهای غیبــی وجــود دارد کــه در ابــواب مختلــف حدیــث
پراکنــده اســت و از آنهــا بــه عنــوان «مالحــم» نــام بــرده میشــود .حتــی بعضــی از علمــا آنهــا را
جمـعآوری کــرده و مــورد بررســی قــرار دادهانــد ماننــد کتــاب «المالحــم و الفتــن» ،ســید بــن طــاووس
المالحــم قاســم بــن طوســی و المالحــم فضــل بــن شــاذان و المالحــم اســماعیل بــن مهــران وغیــره.
شــیخ آقــا بــزرگ تهرانــی در کتــاب خــود از بیســت و چهــار نــوع المالحــم نــام میبــرد( .تهرانــی،
 1408ق ،ج  ،22صــص )187-190همچنیــن کتابهایــی تحــت عنــوان «الفتــن» کــه توســط بعضــی
از علمــای ســلف نوشــته شــده اســت و در جلــد ســیزدهم بحاراالنــوار تألیــف عالمــه مجلســی کــه
مخصــوص ذکــر حــاالت حضــرت مهــدی؟جع؟ اســت ،بســیاری از اخبــار مالحــم جمــع آوری شــده
اســت.
بـه نظـر میرسـد این گونـه احادیث که شـامل پیشـگوئیهای 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 آنهـا را به طـور کلـی رد کردهاند .یکی
از آنهـا «رشـید رضـا» نویسـنده تفسـیر المنـار اسـت کـه اینگونـه احادیـث را بـه کناری میگـذارد و
آنهـا را غیـر قابـل اعتمـاد میپنـدارد( .رشـید رضـا 1990 ،م ،ص )504در قرآن کریم نیز آیـات متعددی
را مییابیـم کـه از وقـوع حوادثـی در آینـده خبـر داده کـه بعضی از آنهـا فعلیت یافته و محقق شـده
محقـق نشـده اسـت کـه قطعـاً بنـا بـر صـدق ادعـای قـرآن ،ایـن وعدههـا نیز
و بعضـی دیگـر هنـوز
ّ
محقـق خواهـد شـد( .جعفـری ،1391 ،ص  )54در ادامـه ،برخـی از آیات قـرآن که در آن به روشـنی به
ّ
پیشـگویی پرداختـه شـد ه بیان میشـود:

-1-4-1جنگ ایران و روم
ـدن بــزرگ و مقتــدر در کنارههــای جزیــره العــرب و در
قــرن هفتــم میــادی جهــان شــاهد دو تمـ ّ
اطــراف بیــن النهریــن بــود :امپراتــوری ایــران و امپراتــوری روم یــا بیزانــس .میــان ایــن دو ابــر قدرت
هرچنــد یــک بــار جنگهــای خونینــی بــر ســر تصــرف بعضــی از مســتعمرات در گرفــت و مــردم هــر
دو دولــت متحمــل بدبختیهــا و خســارات ســنگینی شــدند امــا ایــن مســأله تــا زمــان ســلطنت
خســرو پرویــز (خســرو دوم) در ایــران از سلســله ساســانیان و در روم تــا زمــان «فــوکا» از سلســله
ژوســتینیان ادامــه داشــت .در آن زمــان اختالفــات شــدید داخلــی و مذهبــی در روم پدیــد آمــده
و در نتیجــه امپراتــوری روم بــه نهایــت ضعــف خــود رســیده بــود .خســرو پرویــز کــه مــردی جــاه
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طلــب و خودخــواه بــود و همــواره خزانــه را پــر و مملکــت را فقیــر میســاخت( ،تقــیزاده،1379 ،
ص )6از فرصتــی کــه پیــش آمــده بــود اســتفاده کــرد و در ســال  608میــادی 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  ۲۱۱میــادی تســخیر کردنــد .لشــگریان خســرو
فنیقیــه مســتقر گشــتند نقشــه تصــرف ایالــت پــر ثــروت و انبــار
پــس از آنکــه در ســواحل ســوریه و
ّ
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 ،ص )10ســرانجام ســپاهیان خســرو بــه
خالســدون 7رســیدند و انطاکیــه و دمشــق و اورشــلیم (بیــت المقــدس) را گرفتنــد (جعفــری،1391 ،
ص  )55و از ایــن شــهر ،صلیبــی را کــه گفتهانــد صلیــب راســتین مســیح اســت و او را بــر آن بــه
چهارمیــخ کشــیدند ،بــه تختگاهــش تیســفون آوردنــد( .جــرج ولــز ،پوســتگیت ،1394 ،ج ،1ص )710
برحســب روایــات مســیحی لشــگریان ایــران پــس از نــوزده روز محاصــره بــه اورشــلیم دســت
یافتنــد و شمشــیر بــه دســت ،ســاکنان آنجــا را هــاک کردنــد و شــهر را آتــش زدنــد و اماکــن
مقدســه از آن جملــه مــزار «آناســتازیاس» را ســوزاندند( .تقــی زاده ،1379 ،ص )24در کشــاکش ایــن
ّ
جنگهــا بــود کــه فــوکا امپراتــور روم بهوســیله «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
را هــم تصــرف کــرد( .پیگولوســکایا ،1363 ،ص )18گفتنــی اســت کــه بعضــی فرقههــای مســیحی
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 پیشــرفتهایی 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 ،ص)368
حــال در چنیــن شــرایطی کــه ایــران در اوج پیــروزی و روم در نهایــت بیچارگــی ضعــف اســت
و طبــق معــادالت سیاســی امــکان نــدارد بــه ایــن زودی روم بــه ایــران غلبــه کنــد ،آری در چنیــن
شــرایطی ،قــرآن کریــم بــا قاطعیــت تمــام میگویــد:
ت خوردند؛ در نزديكترين ســـرزمين ولـــى بعد از شكستشـــان در ظرف چند
«روميان شكســـ 
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ســـالى به زودى پيـــروز خواهند گرديد؛ فرجام كار در گذشـــته و آينده از آن خداســـت و در آن روز
ى گردنـــد؛ هر كـــه را بخواهد يارى مىكند و اوســـت
اســـت كه مؤمنـــان از يارى خدا شـــاد م 
ت ناپذير مهربان» ! 8 (روم)1-5 :
شكســـ 
مفســران در شــأن نــزول ایــن آیــات گفتهانــد :وقتــی خبــر پیــروزی بــزرگ ایــران بــه مکــه رســید،
اقلیتــی
مشــرکان مکــه شــادمان شــدند و آن را بــه فــال نیــک گرفتنــد و در مقابــل مســلمانان کــه ّ
بیــش نبودنــد افســرده و غمگیــن شــدند ،بــه خاطــر ایــن کــه ایرانیــان در آن زمــان ،از نظــر عقیدتــی
ـوت
بــا مشــرکان مکــه مشــابهتهایی داشــتند ،ولــی رومیــان مســیحی بودنــد و بــه خــدا و نبـ ّ

مســیح؟ع؟

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

بــود کــه مشــرکان از فرصــت اســتفاده کــرده و علیــه مســلمانان جنــگ تبلیغاتــی و روانــی بــه راه
انداختنــد و گفتنــد همــان طــور کــه ایــران بــر روم پیــروز شــد مــا هــم بــر شــما پیــروز میشــویم.
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
«بضــع» از ســه تــا نــه ســال را شــامل میشــود) .ایــن پیشــگوئی عجیــب بــا توجــه بــه شــرایط
ملمــوس بســیار بعیــد بــه نظــر میرســید ،امــا از آنجــا کــه مســلمانان میدانســتند ایــن خبــر از
ناحیــه خدائــی اســت کــه پیــدا و نهــان را میدانــد ،بســیار دلگــرم و امیــدوار شــدند و حتــی بــر ســر
آن بــا مشــرکان شــرط بنــدی کردنــد( .طباطبایــی ،1383 ،ج  ،16ص )244
همانگونــه کــه قــرآن پیــش بینــی کــرده بــود ،درخشــش و پیــروزی ایرانیــان و فتوحــات پــی
در پــی آنــان ســرانجام متوقــف شــد و رومیــان کــه احساســات و غرورشــان بــه شــدت جریحــه
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
و هــر چــه در توانائــی داشــتند در اختیــار «هرقــل» امپراتــور روم قــرار دادنــد( .تقــی زاده،1379 ،
ص )25حتــی «ســرجیوس» مقــام برجســته کلیســای قســطنطنیه بــه ســائقه غیــرت دینــی خزائــن
کلیســا را در اختیــار «هرقــل» قــرار داد و مخــارج لشگرکشــی فراهــم شــد( .جعفــری ،1391 ،ص )57
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 ،ص )368هرقــل در ایــن حمــات از نیــروی دریائــی قــوی برخــوردار بــود و بــه کمــک
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آن توانســت نیروهــای ایــران را شکســت دهــد( .رائیــن ،2536 ،ج ،1ص)316
شکســت نهائــی ایرانیــان در نبــرد نینــوا اتفــاق افتــاد( ،جــرج ولــز ،پوســتگیت ،1394 ،ج ،1ص
ـر خســروپرویز بــود پیــش رفتنــد و خســرو از آنجــا فــرار کــرد و
 )710رومیــان تــا دســتگرد کــه مقـ ّ
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
وارد قســطنطنیه نشــد و در کنــار آن اقامــت کــرد تــا اینکــه بــرادرش صلیــب مقــدس و اســیران
رومــی را بــا خــود آورد؛ آنــگاه در میــان اســتقبال پرشــور مــردم وارد قســطنطنیه شــد( .تقــی زاده،
 ،1379ص )10و ایــن چنیــن بــود کــه پیشبینــی 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.

-1-4-2داستان فتح مکه
آن روز کــه پیامبــر اکــرم؟ص؟ دعــوت خــود را آغــاز کــرد و مــردم را بــه ســوی اســام 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
و هــم از لحــاظ اقتصــادی و سیاســی و اجتماعــی در اوج قــدرت بودنــد ،روز بــه روز بــر فشــار و
ســختگیری خــود نســبت بــه مســلمانان کــه گروهــی انــدک و ناتــوان بودنــد ،افزودنــد و آنهــا را
مــورد آزار و شــکنجه قــرار دادنــد( .جعفــری ،1391 ،ص  )58زندگــی بــرای مســلمانان ســخت و دشــوار
شــده بــود .جمعــی از آنــان بــه حبشــه پیــش نجاشــی رفتنــد و بقیــه در زیــر شــدیدترین شــکنجهها
کــه در مکــه و شــعب ابــی طالــب بــر آنهــا اعمــال میشــد ،بــه مقاومــت خــود ادامــه دادنــد.
(ســبحانی ،1373 ،ص )225
دوران ســختی بــود و مســلمانان نمیتوانســتند در بــه زندگــی مکــه خــود ادامــه بدهنــد.

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 میشــد ایــن آیــه از قــرآن جــان و دل او را نــوازش داد و بــا پیشــگوئی آینــدهای
روشــن و امیــد بخــش روح غمگیــن محمــد؟ص؟ را شــاداب کــرد( .محلــی و ســیوطی ،1385 ،ص)553
«آن کــس کــه قــرآن را بــر تــو فــرض کــرد ،تــو را بــه جایگاهــت [زادگاهــت] بازمىگردانــد».9
(قصــص)85 :
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ـا پیــدا اســت کــه بازگشــت پیامبــر بــه مکــه یــک بازگشــت معمولــی نخواهــد
از لحــن آیــه کامـ ً
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 میآمــد .امــا وعــده الهــی محقــق شــد و پیامبــر اکــرم؟ص؟ پــس از هشــت ســال بــا ســپاهی
عظیــم جهــت آزاد ســازی مکــه و بیتاهللالحــرام ازدســت مشــرکان بــه ســوی آن شــهر حرکــت
فرمــود .ارتــش ده هــزار نفــری اســام مخفیانــه از مدینــه بــه راه افتــاد و پــس از طــی مســافت بیــن
«مرالظهــران» کــه در چنــد کیلومتــری مکــه اســت اردو زد .تــا ایــن زمــان مــردم
مدینــه و مکــه در ّ
مکــه کوچکتریــن 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( .واقــدی1418 ،ق ،ج ،2ص )81ایــن جریــان رعبــی عظیــم در
دل کفــار قریــش انداخــت و ســپاه اســام را چنــد برابــر تعــداد واقعــی آن حــدس زدنــد .ســرانجام
روز بعــد ارتــش ظفرمنــد اســام 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
مقــدس را از بتهــا و تصاویــر باطــل پاکســازی کــرد( .جعفــری ،1391 ،ص )59
وقتــی پیامبــر وارد مســجد الحــرام شــد وعــدهای 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 گروههــای 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 میدهــد کــه در آینــده اتفــاق
خواهــد افتــاد و در اینجــا از هرگونــه توضیــح و تفســیری خــودداری میکنیــم و تنهــا بــه ذکــر متــن
آیــات میپردازیــم و یــادآور میشــویم کــه در ایــن آیــات وقــت معینــی بــرای وقــوع حــوادث مــورد
نظــر ذکــر نشــده اســت .شــک نیســت کــه آینــدگان تفســیر آیــات را بهتــر درک خواهنــد نمــود.
اینــک بــه چنــد نمونــه از ایــن آیــات توجــه فرمائیــد:
«و هنگامــى کــه فرمــان عــذاب آنهــا رســد (و در آســتانه رســتاخیز قــرار گیرنــد) ،جنبنــدهاى را از
زمیــن بــراى آنهــا خــارج مىکنیــم کــه بــا آنــان تکلّ ــم مىکنــد (و مىگویــد) کــه مــردم بــه آیــات
مــا ایمــان نمىآوردنــد»( .10نمــل)82 :
در آیــه  53صــورت فصلــت 11نیــز ایــن چنیــن آمــده اســت« :بــه زودى نشــانههاى خــود را در
اطــراف جهــان و در درون جانشــان بــه آنهــا نشــان مىدهیــم تــا بــراى آنــان آشــکار گــردد کــه
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او حــق اســت؛ آیــا کافــى نیســت کــه پــروردگارت بــر همــه چیــز شــاهد و گــواه اســت»( .جعفــری،
 ،1391ص  )60همچنیــن در آیــه  96و  97ســوره انبیــاء آمــده اســت« :تــا آن زمــان کــه «یأجــوج» و
ـق
ـل مرتفعــى بــه ســرعت عبــور مىکننــد و وعــده حـ ّ
«مأجــوج» گشــوده شــوند؛ و آنهــا از هــر محـ ّ
[قیامــت] نزدیــک مىشــود؛ در آن هنــگام چشــمهاى کافــران از وحشــت از حرکــت بازمىمانــد؛
(مىگوینــد ):اى واى بــر مــا کــه از ایــن (جریــان) در غفلــت بودیــم؛ بلکــه مــا ســتمکار بودیــم»!
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(انبیــاء )96-97 :همچنیــن در آیــه  105ســوره انبیــاء آمــده اســت« :در «زبــور» بعــد از ذکــر (تــورات)
نوشــتیم« :بنــدگان شایســتهام وارث (حکومــت) زمیــن خواهنــد شــد»!( 13انبیــاء)105 :

-1-5عدم 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 واقعیتهــا لمــس نمیکنــد و بــه همیــن دلیــل ،در دنیــای
دیگــری بــه جســتجوی آنهــا میپــردازد و کــدام دنیایــی وســیعتر و گســتردهتر از دنیــای ذهــن
کــه بتوانــد هــر آنچــه را کــه انســان اراده میکنــد بســازد؟ دنیــای ذهــن بــا خالقیتــی کــه دارد (و
در حقیقــت آیتــی اســت از خالقیــت آفریــدگار جهــان) میتوانــد آرمانهــای غیــر ممکــن آدمــی را
ممکــن ســازد و در رابطــه بــا حــوادث و اتفاقاتــی کــه انســان از علــت واقعــی آنهــا بیخبــر اســت؛
علتهــای فرضــی و نمادینــی بیافرینــد.
در حقیقــت اســاطیر و افســانههای بازمانــده از پیشــینیان ،نتیجــه ذهنگرایــی انســان در برابــر
حوادثــی اســت کــه از علتهــای واقعــی آنهــا آگاهــی نــدارد ،همچنیــن تمایــل بــه داشــتن یــک
سلســله ســرگرمیهای ذهنــی و نیــز حــاالت روحــی دیگــر ،در ســاختن و پرداختــن اســاطیر و
افســانهها 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 میشــود:
یکــی حوادثــی کــه در جهــان خــارج اتفــاق افتــاده اســت و قهرمانــان آن واقعــی هســتند و نــه
ذهنــی ،ایــن قســمت تاریــخ و در مــواردی تمــدن نامیــده میشــود؛ دیگــری افســانههایی کــه
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 میرســیم کــه هریــک از
اقــوام و ملــل گذشــته بــرای خــود افســانهها و اســطورههایی داشــتهاند کــه تصویــری از میلهــا
و آرمانهــا و جهــان بینیهــا و برداش ـتهای فکــری و رابطههــای گوناگــون آن قــوم بــوده اســت.
از قهرمانــان افســانهای کــه بگذریــم ،اســاطیر فلســفی و فکــری زیــادی وجــود دارد کــه گاهــی حامــل
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لطیفتریــن و عمیقتریــن مطالــب فلســفه و عرفــان و گاهــی بیانگــر جهــان بینیهــای غلــط و
انحرافــی ملتهاســت .در میــان ملتهــای یونــان و پــس از آنهــا رومیــان دارای غنیتریــن
اســاطیر فلســفی هســتند.
عمدهتریــن وجــه مشــترک ایــن اســاطیر ،اعتقــاد بــه خدایــان گوناگونــی بــوده اســت کــه هــر یــک
ـا در میتولــوژی
را مظهــر پدیــدهای از طبیعــت ماننــد آب ،آتــش ،بــاد و بــاران و...میدانســتند .مثـ ً
یونــان «زئــوس» و در اصطــاح رومیــان «ژوپیتــر» خــدای خدایــان و «آفرودیــت» و در اصطــاح
رب النــوع زمیــن و
رومیــان «ونــوس» الهـهی زیبایــی و «آرتیمیــس» و در اصطــاح رومیــان «آپولــون» ّ
دریــا« ،هرمــس» و در اصطــاح رومیــان «مرکــور» خــدای بــاد بــوده اســت .اینهــا و خدایــان دیگــر،
همــواره بــا انســان در ســتیزه بودهانــد و از او قربانــی میســاختند( .جعفــری ،1391 ،ص  )16-17در
ایــران باســتان نیــز عــاوه بــر پرســتش اهورامــزدا بــه خدایانــی همچــون «امشاســپندان» یــا خدایــان
ششــگانه« ،میتــرا»« ،ناهیــد»« ،آناهیتــا» و...معتقــد بودنــد( .جعفــری ،1391 ،ص )18
یکــی دیگــر از ویژگیهــای ذکــر تمدنــی قــرآن ایــن اســت کــه در وقایــع تمدنــی ذکــر شــده در
قــرآن افســانه نفــوذ نکــرده و بــه اســاطیر آمیختــه نیســت .از روشهــای تربیتــی قــرآن اســت کــه
داســتانهای واقعــی و آموزنــده را بــرای عبــرت مــردم نقــل میکنــد .بیــان وقایــع در بســیاری از
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 ،ص )55نگاهــی هرچند
گــذرا بــه آمیختگــی و التقــاط تاریــخ بــا افســانه و اســاطیر در فرهنگهــای گذشــته و حتــی در
تواریخــی کــه بعــد از اســام نوشــته شــده امــا از ســبک قرآنــی پیــروی نکــرده اســت ،شــخصیت و
اصالــت ذکــر تاریــخ و تمــدن را در قــرآن مشــخص میکنــد( .جعفــری ،1391 ،ص  )17-18نقــدی کــه
ـروج ّ
الذهــب» مســعودی دارد،
ابنخلــدون بــر بعضــی وقایــع در تواریــخ بعــد از اســام حتــی در «مـ ّ
بــه عنــوان نمونــه حائــز اهمیــت اســت:
«چنــان کــه مســعودی دربــارهی اســکندر م ـیآورد کــه چــون جانــوران دریایــی وی را از ســاختن
اســکندریه بازداشــتند تابوتــی از چــوب بســاخت و در درون آن صندوقــی از شیشــه تعبیــه کــرد و
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 مجســمههای آنــان را از فلــزات بســاخت و آنهــا را در برابــر آن بنیــان
نصــب کــرد و آن جانــوران وقتــی بیــرون آمدنــد و آن مجســمهها را دیدنــد ،گریختنــد و بدینســان
ســاختمان شــهر پایــان پذیرفــت»( .ابــن خلــدون ،1391 ،ج ،1ص )66و یــا ایــن نقــل:

مورخــان آوردهانــد ،پــس از آن کــه موســی؟ع؟
« ...و چنــان کــه مســعودی و ّ
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تیــه (بیابــان خشــک) اجــازه داد کــه هــر کــه طاقــت و توانایــی دارد بــه ویــژه از ســن بیســت ســال
ـده آنهــا را ششــصد
بــه بــاال ســاح برگیــرد .بــه شــمردن ســپاهیان بنــی اســرائیل دســت یازیــد و عـ ّ
هــزار تــن و یــا فــزون تــر یافــت»( .ابــن خلــدون ،1391 ،ج ،1ص )16بعــد از ذکــر ایــن مطالــب ابــن
خلــدون ضمــن نقــد ایــن خبــر بــه تفصیــل چنیــن بیــان م ـیدارد« :و ایــن عــادت مبالغهگویــی از
آنجــا سرچشــمه میگیــرد کــه روح آدمــی شــیفتهی عجایــب و غرایــب اســت»( .ابــن خلــدون،
 ،1391ج ،1ص )17ابــن خلــدون در حکایــت زیــر نیــز اختــاط افســانه بــا ذکــر رویدادهــای تمدنــی و
تاریخــی را بیــان مـیدارد:
«طبــری و ثعالبــی و زمخشــری و دیگــر مفســران ،از «عبــداهلل بــن قالبــه» یکــی از اصحــاب رســول

خــدا؟ص؟

روایــت نمودهانــد 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 ،ج ،1ص)23
در مقدمـهی ابــن خلــدون مقولههــای دیگــری از اخبــار دروغ و افســانه آمیــز آمیختــه بــه تاریــخ
یــا بــه نــام تاریــخ ذکــر شــده اســت:
«ولــی افســانه ســازان بدیــن امــر بســیار شــیفته میباشــند و در آن راه مبالغــه و گزافگویــی را
پیمودهانــد و در ایــن خصــوص اخبــاری کــه دروغ بــودن آنهــا محــرز اســت دربــارهی عــاد و ثمــود
و عمالقــه نوشــتهاند و شــگفت انگیزتریــن آنهــا افســانهای اســت کــه «عــوج بــن عنــاق» مــردی
از عمالقــه کــه بنــی اســرائیل در شــام بــا آنهــا جنگیــده حکایــت کــرده و پنداشــته کــه «عــوج بــن
عنــاق» آنچنــان دراز قــد بــوده کــه ماهــی را بــا دســت خویــش از دریــا بــر میداشــته و آن را در
برابــر خورشــید بریــان میکــرده اســت»( .درویــش ،1355 ،ص)89
تخیــات نفــوذ کــرده ،افســانه ســازی رســم شــده و
ـوال در ذکــر اقــوال تاریخــی و تمدنــی،
معمـ ً
ّ
ـورخ نماهــا راههــای آن را همــوار کــرده
دولتهــا و قدرتهــای حاکــم آن را تقویــت نمودهانــد ،مـ ّ
عامــهی مــردم بــه
و روی هــم رفتــه انســانهای
ّ
تخیلــی پروراندهانــد ،آن قــدر کــه در گذشــتهّ ،
تخیــات روی آورده و اندوختههــای ذهنشــان انبــار مســائل غیــر واقــع بــوده اســت و بــا منطــق،
ّ
آشــنا نبودهانــد( .رادمنــش ،1371 ،ص)24
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اگــر بیــان تعالیــم دینــی و اخالقــی شــامل براهیــن منطقــی و اســتداللی باشــد ،بیشــک در
میــان مخاطبــان عمومــی هیچکــس بــدان گــوش نخواهــد داد .در طــرح مســائل سیاســی نیــز
چنیــن اســت کــه اگــر انســانها در کار سیاســت ،بــه شــیوهای منطقــی اســتداللی رفتــار کننــد،
چنیــن رفتــاری مؤثــر نخوانــد بــود .امــا بهتریــن شــیوهای کــه مبلغــان دینــی و سیاســتمداران
میتواننــد بــا آن شــیوهها موفــق شــوند ،دیگــران را قانــع و هدایــت کننــد ،و یــا بــه دنبــال خــود
بکشــانند یــا اغــوا کننــد ،یــا بــا هــر شــیوه روانشــناختی کــه افــراد از طریــق آنهــا بــر دیگــران
تأثیــر میگذارنــد ،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
منطقــی اســتداللی هــم نداشــته باشــد ،از بهتریــن اســتداللهای منطقــی اســتداللی هــم مؤثرتــر
اســت .تکــرار خصوصــاً بــر احساســات تأثیــر میگــذارد و ذهنیــات افــراد را تغییــر میدهــد و
حــال آن کــه اســتدالل منطقــی ناظــر بــر عقــل اســت .اســتدالل منطقــی بــر فــرض کــه مؤثــر افتــد،
میتوانــد عقــل انســان را قانــع کنــد و یــا دگرگــون ســازد ،ولــی چنــدان تأثیــری بــر احساســات
نــدارد( .مهــدوی ،1386 ،ص)27
یکــی از شــیوههای تاریخنــگاری قــرآن تکــرار یــک حادثــه و واقعــه اســت کــه در فرازهــای
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 نمیشــود ،بلکــه بخشــی
از آن در هــر بــار بیــان میگــردد .تـــکرار داســتان حضــرت موســی نــکات فراوانــی دارد؛ البتــه نــه
تکــرار بــه صــورت یکنواخــت ،کلیشــهای و قـــالبی؛ بلکــه بــه صــورت مقطــع ،گزینشــی و بــا الفــاظ
م مرتبــط ســازد .ایــن روش بــا وجــود
و عبــارات متفــاوت کــه خواننــده خــود بایــد آنهــا را ب ـه ه ـ 
ـس
تکــرار زیــاد در بردارنــده نــکات برجســته و درسهــای تــازهای اســت کــه بــا مالحــت خاصــی ،حـ ِّ
تجددطلبــی انســان را نیــز بــه خـوبـــی اشـبـــاع مـیکنـــد و هـــیچگونه خســتگی و ماللتــی
تنــوع و
ّ
پدیــد نمـیآورد .بــا توجه به ســودمند بـــودن تـــکرار ،قـــرآن دیگـــران را نـــیز امر میکند کــه تذکرات
مفیــد را پیاپــی یــادآور شــوند کــه تذکــرات متوالــی در تربیــت و تزکیــه نفــس اثــر زیــادی دارد:
«و َذ ِّکــر َفــاِ َّن ِّ
ـن»( ،ذاریــات)56 :و پیوســته تذکــر ده ،زیــرا تذکــر مؤمنــان را
الذکْ ــری تَ ْنفَ ـ ُ
َ
ـع الْ ُم ْؤ ِمنیـ َ
ْ
ســود میبخشــد( .مــکارم شــیرازی ،1396 ،ج  ،۱۵ص  ۸۸و ج  ،۲۱ص  ۱۵۰و ج  ،۱۲ص )۴۷۷
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 میتــوان اشــاره کــرد:
الــف .تکــرار وقایــع تاریخــی بــا ســبکهای مختلــف ،مطالــب جدیــدی را بــه همــراه دارد .بــه
عبــارت دیگــر خداونــد گاهــی یــک واقعــه را بــا ادبیــات مختلــف و همچنیــن مفاهیــم متعــدد و
ـا در بیانــی ،واقعــه
جدیــدی بیــان میکنــد کــه بیانگــر حقایــق جدیــدی از همــان حادثــه اســت؛ مثـ ً
بــا آیــات بلنــد و طوالنــی و در بیانــی دیگــر بــا آیــات کوتــاه و کوچــک آورده میشــود کــه حــاوی
از مطلــب جدیــدی اســت.
ب .در بعضــی از بیانهــا ،واقعــه بیشــتر از بیانهــای دیگــر توضیــح داده میشــود .بــه عبــارت
دیگــر همــه بیانهــا در مجمــوع در راســتای همافزایــی و بســط محتوایــی یکدیگــر آورده میشــود.
ج .گاهــی در تکرارهــا یــک مطلــب بــه یــک انــدازه بیــان نمیشــود ،بلکــه در هــر تکــراری واقعــه
بــه طــور مفصلتــر بیــان میشــود.
بنــا بــه اقتضــای حــال و بــرای دریافــت نتایجــی خــاص گاهــی یــک واقعــه تاریخــی بــه طــور
یکســان تکــرار میگــردد .در هــر بیانــی نتیجهگیــری خاصــی از آن گرفتــه میشــود .اهــداف در
بیــان متعــدد واقعــه در جاهــای مختلــف قــرآن یکســان نیســت .بیــان یــک واقعــه در یــک ســوره
همســو و همنتیجــه بــا اهــداف ذکــر آن واقعــه در یــک ســوره دیگــر نمیتوانــد باشــد( .مهــدوی،
 ،1386ص )29

نتیجهگیری
بــه طــور خالصــه ،قــرآن در زمینــه متــن دو تفــاوت عمــده بــا منابــع تاریخــی دارد :اول اینکــه
قــرآن بــه تحلیــل و تبیینــی ویــژه و منحصــر بــه فــرد از ایــن حــوادث میپــردازد و دوم اینکــه قــرآن
بــه هیــچ وجــه ایــن وقایــع را بــا تفصیلــی کــه در منابــع آمــده ،ذکــر نمیکنــد و فقــط بــه نقاطــی
از حادثــه اشــاره دارد کــه بــرای زندگــی ســعادتمندانه بشــر راهگشــا و ســبب هدایــت اوســت.
نقــل تاریخــی و گــزارش قــرآن از حــوادث ایــن دوره همــراه بــا پــردازش و تحلیــل اســت و صــرف
خبــردادن و گــزارش نیســت .یکــی دیگــر از روشهایــی کــه قــرآن در ذکــر تمدنهــا در قــرآن از آن
اســتفاده کــرده و مــرز آن را بــا ذکــر سرگذشــت تمدنــی ســایر اقــوام و ملــل متمایــز میکنــد ایــن
اســت کــه در بیــان تمدنــی قــرآن؛ «افســانه» نفــوذ نــدارد و بــه اســاطیر پرداختــه نشــده اســت.
بســیاری از تواریــخ و سرگذشــتهای تمدنــی گذشــته گاه چنــان بــه افســانه و اســاطیر آمیختــه
اســت کــه تصفی ـهی آن غیــر ممکــن اســت .قــرآن کریــم در پیشــگوییهای 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.

پینوشت
َ
ـوةً َو َأ َثــاروا ْ َ
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ض
ال ْر ِ
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•تهرانــی ،شــیخ آقــا بــزرگ ( 1408ق) ،الذریعــه الــی تصانیــف الشــیعه ،تهــران و قــم :کتابخانــه اســامیه و
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•رضــازاده جــودی ،مهــدی ،رضــازاده جــودی ،محمدکاظــم (بهــار « ،)1394الگــوی ّ
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ســهامی انتشــار.

•زریــن کــوب ،عبدالحســین ( ،)1383یادداش ـتها و اندیش ـهها ،از مقــاالت ،نقدهــا و اشــارات ،چ  ،6تهــران:

سخن .

•سبحانی ،جعفر ( ،)1373فروغ ابدیت ،چ ،9قم :بوستان کتاب.
•شریعتی ،علی ( ،)1396جهانبینی و ایدئولوژی ،مجموعه آثار ،ج  ،23تهران :شرکت سهامی انتشار.
•طباطبائی ،سید محمدحسین ( ،)1383المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
•طبرسی ،حسن بن فضل ( 1400ق) ،مختصر مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دارالزهراء.
•فخر رازی ،محمد بن عمر ( ،)1371تفیسر کبیر مفاتیح الغیب ،تهران :اساطیر.
•کافــی ،مجیــد ( ،)1396تاریــخ قــرآن ،تفســیر موضوعــی آیــات اجتماعــی و تاریخــی ،قــم :پژوهشــگاه حــوزه

و دانشــگاه.

•گیرشمن ،رومن ( ،)1386ایران از آغاز تا اسالم ،ترجمه محمد معین ،تهران :نگاه.
•محرمی ،غالمحسن ( ،)1382نقش انبیا در پیشرفت تمدن بشرى ،مجله صباح ،ش .10-9
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•ســیوطی ،جاللالدیــن عبدالرحمنبنابیبکــر محلــی ( ،)1385تفســیر جاللیــن ،ترجمــه مســعود

قادرمــرزی ،ارومیــه :موسســه انتشــاراتی حســینیاصل.

•مطهری ،مرتضی ( ،)1387مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،ج  ،23تهران :صدرا.
•مکارم شیرازی ،محمد ( ،)1396تفسیر نمونه ،قم :دارالکتب االسالمیه.
•مهــدوی ،ســید ســعید ( ،)1386قصــه و نــکات تربیتــی در قــرآن ،چ ،2قــم :دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه

علمیــه قــم.

•واقــدی ،محمــد بــن عمــر ( 1418ق) المغــازی واقــدی ،تحقیــق مارســدن جونــس ،قـم :مرکــز النشــر الحــوزه

العلمیــه.

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