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چکیده
قــرآن بــه عنــوان کتــاب مقــدس مســلمانان ،توصیههــای متعــددی بــرای رســتگاری انســان
و ســعادت او در دنیــا و آخــرت ارائــه داده اســت .یکــی از ایــن توصیههــا ،عبــرت گرفتــن از
تاریــخ گذشــتگان و ســیر و تأمــل در سرنوشــت آنهاســت .دراینبــاره ،قــرآن نیــز همچــون ســایر
ت امتهــای پیشــین ،سرنوشــت آنهــا را
کتابهــای تاریخــی ،بــا بیــان تحــوالت ر خداده در حیــا 
توصیــف میکنــد و بــا تذکــر دربــاره اعمالشــان ،از انســانها میخواهــد بــه طریــق راســتی و
درســتی قــدم نهنــد و از حرکــت در مســیر ظلــم و ظلمــت اجتنــاب کننــد .تأمــل در آیــات تاریخــی
ایــن کتــاب مقــدس ،حکایــت از نوعــی تاریخنــگاری خــاص دارد ،کــه در بینــش و روش از ســایر
رویکردهــا و ژانرهــای تاریخنگارانــه متفــاوت اســت .ازایــنرو ،ســوال اصلــی پژوهــش ،ناظــر بــر
چهارچوبهــا و مؤلفههــای تاریخنــگاری در قــرآن اســت .بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ،تــاش
شــده روایــت تاریــخ در قــرآن نقــد و بررســی و اســلوبهای روشــی آن احصــا و بینــش حاکــم بــر
آن اســلوبها تبییــن شــود .بهنظــر میرســد قــرآن کریــم در بازنمایــی تاریــخ ،رویکــردی خــاص
در بینــش ،روش و ادبیــات دارد ،کــه مبتنــی بــر چنــد اصــل اساســی اســت .از جملــۀ مؤلفههــای
روششناســی تاریخنــگاری در قــرآن میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد :بهرهگیــری از عقــل
خودبنیــاد بشــری بــرای پــی بــردن بــه حکمتهــای نهفتــه در آیــات تاریخــی ،مطالعــه تاریــخ
پیشــینیان بــا رویکــرد تمدنــی بــرای کســب معرفــت تاریخــی ،عبرتگیــری و نیــل بــه ســعادت و
ـب و مغــز رخدادهــای
در نهایــت ،عبــور از رویــه ظاهــری قصــص و جزئیــات آنهــا و توجــه بــه لـ ّ

تاریخــی بــرای فهــم

ســنتهای ثابــت الهــی .روش پژوهــش حاضــر توصیفــی ـ تبیینــی و مبتنــی

بــر تأمــل در آیــات تاریخــی قــرآن و نقــد و بررســی روششناســی آنهــا در بازنمایــی رویدادهاســت.
واژگان کلیــدی :قــرآن ،تاریــخ ،روایــت ،تاریخنــگاری ،روششناســی ،رویکــرد تمدنــی ،تعالــی
انســان ،ســنتهای الهــی ،معرفتانــدوزی

دریافت1400/6/4 :
پذیرش1400/8/24 :
صفحه  34تا صفحه 47

* دانشجوی دکتری تاریخ اسالم
panahi1404@gmail.com

** کارشناس ارشد علوم قرآنی
sabrimaryam60@yahoo.com

34

در قــرآن کریــم توصیههــای بســیاری بــه انســانها در همــه اعصــار شــده اســت؛ کــه بــه
تاریــخ گذشــتگان بــه عنــوان یکــی از آیــات خداونــد بــه ورت کامــل توجــه نماینــد و حیــات خــود
را بــا عبــرت گرفتــن از سرنوشــت پیشــینیان یــا الگــو قــرار دادن آن تنظیــم کــرده ،تکامــل ببخشــند.
بههمینمنظــور ،قــرآن کریــم در جایجــای خــود ،بــه ابعــاد حیــات پیامبــران و اقــوام و جوامــع
همزمــان بــا آنهــا بــه شــکل ویــژه توجــه میکنــد .بــه نظــر میرســد ،ایــن توجــه چهارچوبهایــی
یگانــه و اهدافــی تعالیبخــش دارد .قــرآن در بازنمایــی گذشــته ،بــه چهــار چهــره در جوامــع انســانی

دنآرق یراگن خیرات یاه هفلؤم رب یدمآرد

 .1مقدمه

و در طــول حیــات بشــر توجــه ویــژه دارد :طبیعــت ،انســان ،جامعــه و تاریــخ .در ایــن توجــه،
ـرآن تاریــخ را در بســتری طبیعــی ،بــا ســنتهایی ثابــت و بــا التفاتــی ویــژه نســبت بــه احــوال
قـ ْ
جامعــه ـ بــه عنــوان عنصــری همــواره پویــا ـ روایــت میکنــد .ازایــنرو ،تاریــخ در قــرآن ،گرچــه
روایــت گذشــته اســت ،امــا همــواره میتوانــد تاریخــی بـهروز و کاربــردی قلمــداد شــود؛ کــه فرآینــد
یــروت انســان را بــا رویکــردی جامعهشناســانه بازنمایــی میکنــد .در ایــن بازشناســی نیــز ،تأکیــد او
بــر پیــروزی نهایــی اصــول انســانی و اخالقــی ،در بســتر جوامــع مختلــف و در همــه اعصــار اســت.
در ایــن تفســیر ،انســان مــدام بــه ســوی غایتــی نجاتبخــش ـ کــه رســتاخیر عالــم باشــد ـ در
حرکــت اســت و در ایــن مســیر ،بایــد درصــدد کســب فضائــل و محاســن برآیــد؛ تــا در نهایــت بــه
رســتگاری و ســعادت نائــل شــود .در ایــن حرکــت ،رابطــه تاریــخ و فراتاریــخ ،بــر اســاس تقدیــر الهــی
تبییــن میشــود و مبــدأ و معــاد آفرینــش ،طبــق قاعــدهای خطــی و بــر اســاس قوانیــن خداونــد
وضــع خواهــد شــد؛ لــذا همــواره پیــروزی «خیــر» بــر «شــر»« ،رفتــار و اخــاق الــح» بــر «عملکــرد و
اخــاق ناصالــح» و «نــور و عدالــت» بر«ظلمــت و نابرابــری» امــری حتمــی اســت و بایــد مایــه عبــرت
ـیت الهــی
انســان قــرار گیــرد .روح تاریخــی حاکــم بــر قــرآن نیــز بــا حرکتــی خطــی ،تفســیر ایــن مشـ ّ
اســت ،کــه حیــات انســان در ایــن دنیــا ،مقدمــه آن در آخــرت اســت و لــذا انســان بایــد همــواره
مراقــب رفتــار خویــش باشــد (مصطفــی ،1978 ،ج  .)57-60 ،1بــا ایــن تفســیر ،بازشناســی شــیوه و
اســلوب قــرآن در بازنمایــی تاریــخ ،میتوانــد نشــان دهــد کــه روایتهــای تاریخــی قــرآن ،رفــاً
داســتانی و توصیفــی و بــرای یــادآوری سرگذشــت پیشــینیان نیســت ،بلکــه اســلوب و روشــی ویــژه
دارد ،کــه هــدف آن عبرتآمــوزی و تأثیرگــذاری بــر حــال و آینــده انسانهاســت .ایــن چشــمانداز
نشــان میدهــد کــه میتــوان بــه تاریــخ بــه عنــوان علمــی ســازنده اکنــون و آینــده نگریســت و
اتهاماتــی چــون نبــش قبــر مــردگان ،علــم بیفایــده نقلــی و  ...را از چهــره آن زدود؛ در نهایــت نیــز
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ﺳﺎل اول
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ثابــت کــرد کــه مطالعــه تاریــخ بــرای شــناخت انســان و فرآینــد یــرورت و تعالــی او و توســعه تجربــه
بشــری ضرورتــی اجتنابناپذیــر اســت (برنــارد.)23 ،1389 ،
در کنــار ایــن اهمیــت ،از منظــر اغلــب محققــان و مورخــان معاصــر ،مهمتریــن منبــع تاریخــی
بــرای بازشناســی حــوادث و تحــوالت در اســام قــرآن اســت و بــا مراجعــه بــه ایــن کتــاب و کمــک
ـن اصلــی و فرعــی ســیره نبــوی را بــا اطمینــان ترســیم کــرد
گرفتــن از آن ،میتــوان خطــوط روشـ ِ
(زرینکــوب20 ،1384 ،؛ گــروه روششناســی و تاریخنــگاری پژوهشــکده تاریــخ اســام-117 ،1393 ،
122؛ رابینســون109 ،1393 ،؛ لســانی فشــارکی .)22 ،1392 ،بــا توجــه بــه مجمــوع ایــن دالیــل میتــوان
گفــت ،بازشناســی شــیوه روایــت تاریخــی قــرآن و چارچوبهــای حاکــم بــر آن ،میتوانــد فوایــد
گوناگونــی از جهــت روششناســی و نظــری ،بــرای مورخــان و مفســران داشــته باشــد.
بــر اســاس آنچــه گذشــت ،ســوال محــوری و اساســی پژوهــش حاضــر ناظــر بــر ایــن مســئله
اســت کــه :مؤلفههــا و شــاخصهای تاریخنــگاری قــرآن چیســت و چــه بینشــی بــر آنهــا حاکــم
اســت؟ همچنیــن ،قــرآن از چــه روش و رویکــردی بــرای طــرح و تبییــن آنهــا بهــره بــرده اســت؟ بــه
نظــر میرســد ،روایتهــای تاریخــی قــرآن ،از اصــول و چهارچوبهایــی خــاص ،تاریخــی ،علمــی
و عقلــی تبعیــت میکنــد ،کــه هــدف غایــی آنهــا هدایــت انســان بــه ســمت معرفتانــدوزی و
تعالــی بخشــیدن بــه شــخصیت فــردی و اجتماعــی خویــش و نیــز تذکــر بــه انســان دربــاره تکــرار
«قــرآن تاریــخ
ســنتهای الهــی اســت .بــرای تبییــن ایــن شــاخصها ،ابتــدا ایــن تلقــی کــه
ْ
را نوعــی روایــت داســتانی از گذشــته قلمــداد میکنــد» تبییــن میشــود و ســپس در ادامــه،
مؤلفههــای روششناســی روایــت تاریــخ در قــرآن توصیــف خواهــد شــد 1.روششناســى ایــن
پژوهــش ،ناظــر بــر بیــان و ســنجش شــیوهها ،ابزارهــا ،رهیافتهــا و روشهــای تحقیــق اســت .در
واقــع ،هــدف از ســنجش روشهــا در ایــن پژوهــش ،احصــاء مؤلفههــا و اصــول یــا شــاخصهای
حاکــم بــر تاریخنــگاری قــرآن ،بــه عنــوان روشهایــی علمــی در بیــان تاریــخ از منظــر قــرآن اســت؛
تــا از ایــن طریــق ،چهارچوبهــای تاریخنــگاری قــرآن کشــف و تبییــن شــود .بــه تعبیــری عامتــر،
در ایــن پژوهــش ،شــناخت شــيوههاى انديشــه و راههــاى توليــد علــم و دانــش از منظــر معرفــت
بشــرى مــورد نظــر اســت (پارســانیا10 ،1383 ،؛ قراملکــی.)227 ،1390،

 .1الزم بــه توضیــح اســت کــه اصــول کلــی مباحــث ایــن مقالــه ،از نظــرات دکتــر سیدهاشــم آقاجــری در کتــاب
«تأمالتــی در علــم تاریــخ و تاریخنــگاری اســامی» الهــام گرفتــه شــده اســت؛ امــا در ســاحتی گســتردهتر،
بــرای تکمیــل و توســعه مباحــث و تبییــن آنهــا بــه منابــع دیگــر رجــوع شــده و همچنیــن ســاختار مقالــه و
فصلبنــدی آن توســط نویســنده مســئول صــورت گرفتــه اســت.
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بخشــی خــاص یــا نکت ـهای ویــژه از موضــوع تأکیــد کــرده اســت .رویکــرد غالــب ایــن پژوهشهــا
مبتنــی بــر تلقیهــای کالمــی و حدیثــی از تاریخنــگاری قــرآن اســت؛ امــا بــه طــور مســتقل و
دستهبندیشــده و نیــز بــا رویکــرد تاریخــی ،چنــدان بــه ایــن مســئله توجــه نشــده اســت.

 .2تاریخ ،روایتی از گذشته
پژوهشــگران در حوزههــای مختلــف علــوم انســانی ،هــر یــک از منظــر خــاص خــود ،تاریــخ و
آثــار تاریخــی را تعریــف و تحلیــل کردهانــد .یکــی از ایــن منظرهــا ،تلقــی تاریــخ بــه مثابــه «روایــت»
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دربــاره ایــن موضــوع ،تاکنــون کتابهــا و مقــاالت محــدودی نوشــته شــده ،کــه هــر کــدام بــر

اســت .برخــی پژوهشــگران معتقدنــد ،تاریــخ چیــزی جــز روایــت نیســت (احمــدی 140 ،1387 ،بــه
بعــد) و مــا «بــرای بازســازی گذشــته ،تنهــا چیــزی کــه در اختیــار داریــم ،روایــت اســت؛ حــال ،چــه
بــه شــکل متــن باقــی مانــده باشــد و چــه بــه ورت شــی» (اســماعیلی و دیگــران .)1231 ،1392 ،بــا
ایــن تعریــف ،اگــر تاریــخ را بــه منزلــه «روایــت» تلقــی کنیــم و بــا همیــن نظــرگاه ،رجوعــی ســاده بــه
قــرآن کریــم داشــته باشــیم ،خواهیــم دیــد کــه نزدیــک بــه چهــار هــزار آیــه از ایــن کتــاب مقــدس،
رســول اكــرم و پــس از ایشــان تمــام انســانها در همــه اعصــار را بــه توجــه در علــم تاریــخ و روایــت
پیشــینیان فراخوانــده اســت .حتــی برخــی از اهــل نظــر ،در تقســیر ســوره عصــر بــر ایــن اعتقادنــد
کــه خداونــد در ایــن ســوره ،بــه تاریــخ ســوگند خــورده و در جایجــای قــرآن نیــز در خطابــی عــام،
همــه انســانها را بــه تأمــل در روایــت احــوال گذشــتگان دعــوت کــرده اســت (آقاجــری و دیگــران،
 .)121 ،1381بــه همیــن دلیــل ،بــا مــروری ســاده و کلــی بــر قــرآن کریــم بــه عنــوان کتــاب مقــدس
مســلمانان ،هــر محقــق و خواننــدهای ،بــه عنایــت و اهتمــام ویــژه و جــدی اســام بــه تاریــخ و
روایــت اقــوام و حــوادث گذشــته پــی خواهــد بــرد .اگــر ایــن تلقــی را بپذیریــم ،طبــق آیــات قــرآن،
یکــی از اساس ـیترین مبانــی رســالت هدایتبخــش پیامبــر ،بــر پایــه تاریــخ و توجــه بــه روایــت
گذشــتگان بنــا نهــاده شــده اســت .لــذا میتــوان طبــق ایــن برداشــت ،بــه تعبیــری قــرآن را کتابــی
تاریخــی نیــز محســوب کــرد ،کــه بخــش عظیمــی از محتــوای آن روایــت داســتان اقــوام گذشــته بــه
ســبکی خــاص و روشــی بینظیــر اســت؛ تــا انســانها از آن بــه عنــوان عبــرت پنــد گرفتــه ،مســیر
حــق و باطــل را بشناســند (آقاجــری و دیگــران.)149 ،1391 ،

ﺳﺎل اول

 .3اصول کلی حاکم بر تاریخنگاری (روایت تاریخ) در قرآن کریم

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

حــال کــه اهمیــت توجــه بــه تاریــخ و تدبــر در سرنوشــت گذشــتگان از منظــر قــرآن تــا حــدودی
روشــن شــد ،الزم اســت بــا اصــول کلــی حاکــم بــر تاریخنــگاری و روایتپــردازی قــرآن آشــنا
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شــویم؛ تــا هــم مبانــی و چارچوبهــای روشــی و بینشــی تاریخنــگاری قــرآن تــا حــدودی تبییــن
شــود و هــم تــا حــد امــکان در تاریخنویســی از ایــن اصــول بهرهبــرداری گــردد و روایتهــای
تاریخــی عمــق و اثربخشــی بیشــتری بیابــد.
ایــن مقالــه در حــد بضاعــت خــود ،تعــدادی از ایــن اصــول را متأثــر از نظــرات اســتادان برجســته
تاریــخ اســتقراء کــرده اســت .بدیهــی اســت کــه میتــوان بــا بحــث و فحــص عمیقتــر ،اصــول
بیشــتری را نیــز اســتخراج ،دســتهبندی و تبییــن نمــود.

3ـ .1تاریخ ،ابزاری برای تحصیل سعادت
قــرآن کریــم نــزد همــه مســلمانان کتــاب هدایــت اســت و جوهــره هدایــت نیــز رســتگاری و
فــاح عنــوان شــده اســت .در نخســتین آیــات اولیــن ســوره بلنــد ایــن کتــاب مقــدس (ســوره بقــره)،
هدایــت و فــاح بــه عنــوان هــدف اساســی پیامبــر؟ص؟و قــرآن کریــم ذکــر شــده اســت .هدایــت و
فــاح کــه در نهایــت بــا نیــل بــه حقیقــت و اکتشــاف ذات هســتی بــه کمــال میرســد ،از طریــق
آیــات صــورت میگیــرد .از یــک منظــر ،در آیــات قــرآن کریــم ســه حــوزه وجــود دارد :انســان،
طبیعــت و تاریــخ .از ایــن زاویــه میتــوان گفــت کــه «تاریــخ» و روایــت آن در قــرآن ،در حکــم
«آیــه» اســت؛ همانطــور کــه انســان و طبیعــت آیــه اســت (آقاجــری و دیگــران120 ،1381 ،؛ گــروه
روششناســی و تاریخنــگاری پژوهشــکده تاریــخ اســام 116 ،1393 ،بــه بعــد) .طبــق ایــن تفســیر،
میتــوان عنــوان داشــت کــه توجــه بــه تاریــخ ،بــرای قــرآن اهمیــت بســیار دارد و ایــن کتــاب،
تاریــخ را یکــی از اصــول اساســی بــرای راهنمایــی و ســعادت بشــر شــمرده اســت.

3ـ .2حکمتآموزی و کسب معرفت ،هدف قرآن از توجه به روایت گذشتگان
رویکــرد قــرآن بــه تاریــخ و روایــت ،یــک رویکــرد صرفــاً وقایعنگارانــه نیســت؛ بلکــه قــرآن در
پــس ظواهــر رویدادهــای تاریخــی و روایــت آنهــا ،مــا را متوجــه نوعــی حکمــت میکنــد .بــا
ایــن نگــرش ،میتــوان گفــت کــه بخــش عظیمــی از قــرآن معطــوف بــه تاریــخ اســت و تاریــخ
یکــی از منابــع معرفــت بــه شــمار مــیرود .خداونــد مســتقیماً مخاطبــان خــود را در قــرآن کریــم
دعــوت بــه مطالعــه تاریــخ و سرنوشــت گذشــتگان و کســب معرفــت تاریخــی از آنهــا میکنــد و
البتــه رهیافــت ایــن کتــاب آســمانی بــه روایــت ،نــه رهیافتــی صرفــاً نقلــی ،بلکــه رهیافتــی حکمــی
ـ تأویلــی و هرمنوتیکــی اســت .توضیــح آنکــه ،مقایســه متــن قــرآن بــا دیگــر کتــب آســمانی
بــه مــا نشــان میدهــد کــه در تمــام روایتهــا و رخدادهــای تاریخــی ذکرشــده در قــرآن ،بــا
وقایعنــگاری و روایــت صــرف ـ یعنــی تنهــا ذکــر تاریــخ بــه خاطــر روایــت آن ـ روبــرو نیســتیم.
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کتابهــا بــه تاریــخ ،بیشــتر معطــوف بــه یــک تلقــی روایــی اســت.برای مثــال ،در تمــام روایــات
تــورات ،جزئیــات حــوادث و وقایــع در ســطوح و مراتــب گوناگــون جزئــی و کلــی بیــان میشــود؛
حــال آنکــه قــرآن کریــم کوشــیده اســت در ضمــن امــر انضمامــی ،امــر انتزاعــی را بیــان کنــد و از
طریــق امــر جزئــی ،امــر کلــی را مکشــوف ســازد .بــه عنــوان نمونــه ،در ذکــر داســتان اصحــاب کهــف
در قــرآن ،بههیچوجــه صرفــاً بــا روایــت و گــزارش یــک رخــداد تاریخــی روبــرو نیســتیم؛ لــذا قــرآن
بــر ســر تعــداد اصحــاب کهــف توقــف نمیکنــد و بــا اینکــه عــدهای تعــداد آنهــا را پنــج نفــر و
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ایــن حالــت درســت بــر خــاف نــگاه دیگــر کتــب آســمانی ـ از جملــه تــورات ـ اســت .نــگاه ایــن

عــدهای هفــت نفــر دانســتهاند ،قــرآن ایــن بخــش از داســتان را مبهــم گذاشــته اســت (کهــف9:ـ.)26
ایــن بــدان ســبب اســت کــه هــدف قــرآن گــزارش یــک واقعــه نیســت و در پــس روایــت بخشــی
از آن ،بــه دنبــال اکتشــاف نوعــی حکمــت اســت .بــه بیــان دیگــر ،روایــت و تاریــخ در قــرآن فراتــر
از یــک علــم و دانــش اســت و بــه ســمت نوعــی حکمــت و معرفــت شــهودی و اســتعالیی ،بــرای
فراتــر رفتــن از جزئیــات و رخدادهــا و نقــب زدن بــه گوهــر تاریــخ تعالــی پیــدا کــرده اســت .بــه
همیــن دلیــل ،برخــی پژوهشــگران معتقدنــد ،علــت اصلــی توجــه گســترده مســلمانان در قــرون
نخســتین اســامی بــه علــم تاریــخ ،همیــن معرفــت شــهودی حاکــم بــر قــرآن بــوده اســت (آقاجــری
و دیگــران121 ،1381،؛ گــروه روششناســی و تاریخنــگاری پژوهشــکده تاریــخ اســام121-117 ،1393 ،؛
گیــب و دیگــران21 ،1394 ،؛ هامفریــز.)318 ،1396 ،

3ـ .3جدا نبودن تاریخ از فلسفه تاریخ و حکمت تاریخی
روایــت تاریخــی در قــرآن همــراه بــا حکمتآمــوزی و توجــه بــه فلســفه تاریــخ اســت .قــرآن در
فلســفه تاریــخ خــود معتقــد اســت ،یــک سلســله ســنن الهــی بــر تاریــخ حکومــت میکنــد ،کــه در
حکــم قوانیــن الهــی اســت .طبــق آیــات متعــدد قــرآن ،تاریــخ هدفمنــد اســت و انســان در ســاختن
یــا نابــودی خــودش و جامعــه یــا قومــی کــه در آن زندگــی میکنــد ،آزاد اســت .امــا در کنــار اینهــا،
خداونــد پیامبرانــی را بــه عنــوان بزرگتریــن معمــاران ســازنده انســانها و حیــات اجتماعیشــان
مبعــوث کــرده اســت ،تــا آدمیــان را بــه ســعادت رهنمــون کننــد؛ هرچنــد در نهایــت انتخــاب بــا خــود
انســان اســت؛ کــه راه ســعادت را در پیــش گیــرد یــا در مســیر شــقاوت و ضاللــت گام بــردارد.
در نگاهــی کلــی و مقدماتــی ،در فلســفه نظــری تاریــخ کــه اصطالحــی مــدرن اســت ،مــا بــه
دنبــال یافتــن پاسـخهایی درخــور بــه ایــن ســواالت اساســی هســتیم کــه :در ورای حــوادث تاریخــی
چــه چیــزی نهفتــه اســت و آیــا حــوادث تاریخــی اتفاقــی اســت یــا حســاب و کتابــی بــر آن حاکــم
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اســت؟ (مفتخــری19 ،1390 ،؛ اســتنفورد23 ،1384 ،؛ ادواردز )26 ،1375 ،در مقــام پاســخگویی بــه
ایــن ســواالت ،تاریخنــگاری قــرآن ،مهمتریــن انگیــزه حرکــت تاریــخ و جامعــه را ســنتهای الهــی
دانســته و هرگونــه تغییــر و تحولــی را در جوامــع بشــری ،در بســتر ســنتهای الهــی تحلیــل کــرده
اســت (رابینســون .)164 ،1392 ،در ایــن فلســفه تاریــخ ،هیچگونــه تحولــی فراســوی ایــن ســنتها
رخ نمیدهــد .ایــن ســنتها تغییرناپذیــر بــوده ،بــر سراســر تاریــخ گذشــته ،حــال و آینــده بشــر
حاکــم اســت (جعفــری23-22 ،1392 ،؛ مانــز .)153 ،1394 ،ایــن ســنتها ،قوانینــی اســت کــه از
ترکیــب اندیشــهها ،عواطــف ،عملکــرد و غرایــز انســانها و نحــوه ارتبــاط ایشــان بــا جهــان و
هســتی پدیــد میآیــد و همــه عوامــل اجتماعــی ،اقتصــادی و جغرافیایــی موجــود در روابــط انســانی
را در بــر میگیــرد .قــرآن بــا ترســیم صحنههــای مهیــج زندگــی پیشــینیان ،از ســنتهای الهــی
یــاد میکنــد؛ تــا آدمیــان پنــد گیرنــد و بــا توجــه بــه ایــن ســنن ،جامعــه خــود را اصــاح کــرده،
سرنوشــت خوبــی بــرای خــود رقــم بزننــد .بــا ایــن توضیــح ،آیاتــی را کــه دراینبــاره نــازل شــده،
بــار دیگــر و بــا تأمــل بیشــتر از نظــر میگذرانیــم« :ســنه اهلل فــی الذیــن خلــوا مــن قبــل و لــن تجــد
لســنه اهلل تبدیــا» (احــزاب)62:؛ «فهــل ینظــرون اال ســنه االولیــن فلــن تجــد لســنه اهلل تبدیــا و لــن
تجــد لســنه اهلل تحویــا» (فاطــر)43:؛ «ســنه اهلل التــی قــد خلــت مــن قبــل و لــن تجــد لســنه اهلل
تبدیــا» (فتــح.)23:
در ایــن آیــات و آیــات مشــابه آن ـ کــه تعدادشــان کــم نیســت ـ خداونــد بــه تخلفناپذیــری
و حتمــی بــودن ایــن ســنتها اشــاره دارد؛ امــا در اینجــا مجــال شــرح آنهــا نیســت .طبــق آیــات
قــرآن ،ایــن ســنتها و قوانیــن ،حرکــت تاریــخ را بــر طبــق مســیری خــاص ترســیم میکنــد و خــروج
از دایــره آنهــا قطعــاً نتیجــه مطلوبــی بــه همــراه نخواهــد آورد؛ زیــرا ایــن ســنتهای ثابــت در عمــق
ترکیــب و ذات جهــان و در دل روابــط میــان انســانها و هســتی وجــود دار( .خضــر.)271 ،1389 ،

3ـ .4روایت تاریخی قرآن به مثابه تاریخ امروز
قــرآن تاریــخ یــا روایــت گذشــتگان را علــم ســاختن اکنــون و ایجــاد دگرگونــی در حــال ،در پرتــو
نــگاه بــه دیــروز و گذشــته میدانــد .ایجــاد ایــن دگرگونــی ،بــا کســب معرفــت از تاریــخ و کشــف
ســنتهای حاکــم بــر آن امکانپذیــر اســت .در قــرآن کریــم ـ آنگاه کــه سرگذشــت پیشــینیان و
احــواالت گذشــتگان نقــل یــا زندگــی پیامبــران و برخــورد مخالفــان بــا آنهــا توصیــف میشــود،
یــا از ظهــور و افــول قدرتهــا ،تمدنهــا و حکومتهــا ســخن بــه میــان میآیــد ـ عمدهتریــن
هــدف خداونــد در نقــل آیــات ،تحلیــل و تعلیــل رویدادهــا و بیــان ســنتهای حاکــم بــر رونــد کلــی

40

اســت ،آنچــه اصالــت دارد ،تحلیــل و تعلیــل رویدادهاســت؛ آن هــم نــه تحلیــل و تعلیــل گذشــته،
بلکــه ســخن از گذشــته و بررســی گذشــته بــرای نشــان دادن رفتــار درســت بــه مخاطبانــی کــه در کنار
پیامبرنــد یــا بــه عنــوان مســلمان یــا غیرمســلمان قــرآن را میخواننــد ،تــا تغییــری در شــخصیت
آنــان ایجــاد شــود.
بــا ایــن وصــف ،شــاید بتــوان ادعــا کــرد کــه میشــود بنیــاد تاریخنــگاری علمــی را از قــرآن
آموخــت .تکیــهگاه قــرآن بــر ایــن نکتــه اســتوار اســت کــه نقــل ،اســباب و دســتمایه مــورخ

دنآرق یراگن خیرات یاه هفلؤم رب یدمآرد

تاریــخ اســت .بــه عبــارت دیگــر ،هرچنــد توصیــف کلــی حــوادث و وقایــع گذشــته مــورد نظــر قــرآن

بــرای بررســی ریش ـههای حادثــه ،بــه قصــد ایجــاد تغییــر در انســان اســت؛ از ای ـنرو ،در برخــی از
آیــات قــرآن ،خطــاب مســتقیم بــا انســان اســت؛ بدانمعنــا کــه قــرآن همــه مخاطبــان را در همــه
زمانهــا ،از موضــع حکمــت ،تدبــر ،تأمــل و عبــرت مخاطــب قــرار میدهــد .از ایــن منظــر ،تاریــخ
و روایتگــری از دیــدگاه قــرآن ،دانشــی اســت کــه بــا تکیــه بــر آن ،میتــوان بخشــی از وظایــف
رســالت و بعثــت را انجــام داد .اگــر معنــای لغــوی «بعثــت» را کــه همــان «برانگیختــن چیــزی و
جهــت دادن بــه آن» اســت ،در نظــر آوریــم ،تاریــخ جدیتریــن ابــزار دگرگونــی مســلمانان و همــه
انســانهایی اســت کــه مخاطــب پیامبــر در همــه عصرهــا و ِمصرهــا هســتند (آقاجــری و دیگــران،
 .)123 ،1382بــرای مثــال ،خداونــد در ســوره اعــراف بــا «بنـیآدم» ســخن میگویــد و چنیــن خطــاب
میکنــد« :یــا بنــی آدم امــا یاتینکــم رســل منکــم یقصــون علیکــم آیاتــی فمــن اتقــی و اصلــح فــا
خــوف عیلکــم و ال هــم یحزنــون» (اعــراف( :)35:ای فرزنــدان آدم ،پیامبرانــی از جنــس شــما بیاینــد
و آیــات مــرا بــرای شــما بیــان کننــد .پــس هــر کــه تقــوا پیشــه کــرد و بــر کار شایســته شــتافت،
هیــچ تــرس و اندهــی بــر او نخواهــد بــود ).یــک اســتنباط از آیــه ایــن اســت کــه پیامبــران متعــدد
مبعــوث میشــوند و احکامــی را میآورنــد؛ اگــر کســی ایــن احــکام را تبعیــت کنــد ،هدایــت
میشــود .معنــای دیگــر آیــه میتوانــد ایــن باشــد کــه پیامبــران میآینــد و ضمــن اینکــه احــکام
را میآورنــد ،از آنچــه در گذشــته رخ داده اســت بــا شــما ســخن میگوینــد و گذشــته را مایــه عبــرت
رفتــار کنونــی شــما قــرار میدهنــد .اگــر کســی از ایــن گذشــته عبــرت بگیــرد ،مصــداق «فــا خــوف
علیهــم و ال هــم یحزنــون» اســت .بنــا بــر ایــن تفســیر ،بخشــی از ایــن قصــه ،تاریــخ اســت و نتیجــه
ﺳﺎل اول

پیــروی از دســتاوردهای تاریخــی ،ایمنــی از هــر تــرس و اندوهــی خواهــد بــود.
بخشــی از آیــات قرآنــی داســتان گذشــته اســت و آنچــه از محتــوای آموزههــای پیامبر؟ص؟بــه
عنــوان یکــی از فرســتادگان الهــی وجــود دارد ـ کــه بخــش اعظــم آن در قــرآن منعکــس شــده اســت
ـ تفســیر تحــوالت گذشــته ،بیــان زشــتی و زیبایــی گذشــته و بیــان ســنتهای حاکــم بــر تحــوالت
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گذشــته اســت (زیــن العابدینــی.)21-20 ،1388 ،
در مثالــی دیگــر ،در ســوره یوســف ـ کــه نــام دیگــر آن «احســن القصــص» اســت ـ حادثــهای
بیــان میشــود .قصــه و داســتان در ایــن ســوره ،بیــان یــک حادثــه و واقعــه اســت .در ایــن ســوره،
ـه تاریــخ اســت و «احســن القصــص» ناظــر بــر بیــان چیــزی اســت کــه در وجــود دو انســان ـ
قصـ ْ
یوســف و زلیخــا ـ اتفــاق افتــاده اســت .در ایــن ســاحت ،قــرآن توجــه بــه رابطههــای موجــود میــان
ایــن دو انســان را بــرای عبرتآمــوزی ،تذکــر و دگرگونــی دیگــر انســانها مدنظــر قــرار داده اســت
(روزنتــال .)145 ،1368 ،بــا توجــه بــه ایــن مثالهــا میتــوان گفــت ،هــدف از عرضــه داســتانها
و رویدادهــای تاریخــی در قــرآن ،برانگیختــن اندیشــه بشــری بــرای عبرتآمــوزی و ایجــاد تغییــر در
زندگــی فعلــی انســان اســت (خضــر.)270 ،1389 ،
مبنــای قــرآن در اشــاره بــه حــوادث و تحــوالت گذشــته ،از یــک ســو ،ایجــاد دگرگونیهــای فــردی
در انســان و از ســوی دیگــر ،ایجــاد دگرگونیهــای اجتماعــی اســت .بــرای مثــال ،آنجــا کــه از قواعــد
اجتماعــی ،ســنتها ،مــأ ،مترفیــن یــا مجموعــه انســانها بــا رفتارهــای زشــت و زیبــا ســخن
میگویــد ،دگرگونیهــای اجتماعــی را در نظــر دارد .از ایــن منظــر ،تاریــخ و روایــت آن ،دانشــی
اســت کــه بــا تأمــل در آن ،میتــوان «اکنــون» را دگرگــون کــرد .خالصــه آنکــه ،قــرآن از تاریــخ
هــم بــه عنــوان ســنت ،حرکــت و تحــول یــاد کــرده و هــم بــه عنــوان عبــرت و قاعــده بــرای افعــال
انســانی؛ زیــرا در تفســیر قــرآن ،تاریــخ انســان بــه عنــوان عامــل فعــل یــا حرکــت تاریخــی یــا عامــل
شــکلگیری واقعیــت تاریخــی حضــوری اساســی و تأثیرگــذار دارد (آقاجــری و دیگــران:1391 ،ص)150

3ـ .5قرآن و گزینش واقعیتهای گذشته
بایــد توجــه داشــت کــه قــرآن بــه دنبــال روایــت یــک تاریــخ گزینشــی اســت و نــه یــک تاریــخ
صرفــاً توصیفــی یــا روایــی .وقتــی کــه پــای گزینــش در میــان میآیــد ،نوعــی انــگاره تفســیری
و تحلیلــی در پــس آن نهفتــه اســت و در نتیجــه ،تاریــخ بــه یــک گفتمــان تبدیــل میشــود ،کــه
هــدف آن نشــان دادن راه ســعادت از ضاللــت ،بــرای انســان سرگشــته در اعصــار مختلــف اســت.

3ـ .6پرهیز از غلو
بــا نگاهــی کلــی بــه آیــات قــرآن ،میتــوان دریافــت کــه خداونــد در آیاتــی بــه طــور غیرمســتقیم
همــه انســانها را از غلــو ،دروغگویــی و پرگویــی در ســخن گفتــن و روایــت کــردن برحــذر داشــته
اســت؛ همچنیــن بــه انســانها اصولــی همچــون ســاده و روان ،امــا مســتدل و منطقــی ســخن
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تاریــخ اســت ـ برخــی آفــات کالم را بــه انســانها تذکــر داده و توصیــه کــرده اســت تــا حــد امــکان
از آنهــا دوری کننــد.

3ـ .7مطالعه احوال گذشتگان ،راه شناخت انسان و معرفت نفس
قــرآن تاریــخ را بســتری بــرای معرفــت انســان معرفــی میکنــد .انســان در طــول تاریــخ و در
خــال حــوادث تاریخــی ،درونیــات و ویژگیهــای واقعــی خــود را بــه تصویــر کشــیده اســت؛ لــذا
میتــوان کتــاب تاریــخ را ورق زد؛ ســیمای حقیقــی خویشــتن را در آیینــه تاریــخ نگریســت و از ایــن

دنآرق یراگن خیرات یاه هفلؤم رب یدمآرد

گفتــن را توصیــه کــرده اســت 1.خداونــد در همــه احــوال و موضوعــات ـ کــه یکــی از آنهــا روایــت

طریــق خــود را بهتــر شــناخت .بــه بیــان دقیقتــر ،انســان دو خویشــتن دارد :نخســت ،خویشــتن
معطــوف بــه ذات (آنچنانکــه در داســتان خلقــت انســان آمــده اســت) و دیگــری ،خویشــتن معطوف
بــه پدیــدار (آنچنانکــه در تاریــخ ،بســط و تحقــق پیــدا کــرده اســت) .قــرآن از مــا میخواهــد
کــه بــا مطالعــه تاریــخ ،بکوشــیم خویشــتن تاریخــی و پدیدارشــناختی خویــش را بــه خویشــتن
ذاتشناس ـیمان نزدیــک کنیــم .از نــگاه قــرآن ،تاریــخ هــم بســتر و منبــع معرفــت انســانی اســت
و هــم بســتر و منبــع معرفــت خداونــد .قــرآن در آیــات متعــددی ،روشهــای گوناگــون کســب ایــن
معرفــت را بــرای انســان ذکــر کــرده اســت .اســتفاده از عقــل در تفســیر فلســفۀ خلقــت و مشــاهده
طبیعــت و نیــز تأمــل و تدبــر در آیــات و نشــانههای هســتی از جملــه ایــن روشهاســت.

3ـ .8اصالت تعقل ،به جای اصالت راوی
ـی صــرف امکانپذیــر نیســت؛ چــون همــواره ،هــم
بایــد توجــه داشــت کــه تاریخنـ
ـگاری روایـ ِ
ِ
گزینــش تاریــخ و هــم عالئــق فرق ـهای ،مذهبــی ،سیاســی ،طبقاتــی و اجتماعــی مــورخ ،در نگــرش
و اســتنباط او و در نتیجــه ،در تاریخنــگار یاش انعــکاس دارد .ازایــنرو ،هــر گزینــش و تفســیری،
تحلیــل تاریــخ و فراتــر رفتــن از تاریــخ روایــی اســت .واقعیــت آن اســت کــه تاریخنــگاری نقلــی
بهطــور دقیــق وجــود نــدارد؛ زیــرا تاریخنــگاری نقلــی یعنــی ابتنــاء معرفتشناســی بــر یــک تئــوری
تطابقــی و آیینــهوار و آن تئــوری ،نارســا و باطــل اســت .بیــن گذشــته و واقعیــت تاریخــی یــک
شــکاف وجــود دارد .مــا از یــک طــرف مــورخ را داریــم و از طــرف دیگــر گذشــته را .آنچــه در زبــان
ﺳﺎل اول

مد ّثــر6:؛ بیــان مســتدل و منطقــی کالم:
 .1در اینبــاره نــک :پرهیــز از لغــو ،پرگویــی و شــلوغکاری :واقعــه 25:و ّ
احــزاب70:؛ پرهیــز از پیچیدگــی و ســاده و روان ســخن رانــدن :طــه 28:و اســراء 28:و برخــی آیــات دیگــر ،کــه در
آنهــا بــه احــکام و آداب ســخن گفتــن انســانها اشــاره شــده اســت .همچنیــن ،دربــاره کتمــان کــردن حــق و
پرهیــز از غلــو میتــوان بــه ایــن آیــات مراجعــه کــرد :آل عمــران 71:و  ،78بقــره 76 ،75:و 159؛ انعــام91:؛ نســاء46:
و 171؛ مائــده 41:و  77و ...
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ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

مــورخ بازتــاب پیــدا میکنــد ،عکسبــرداری دقیــق و کامــل گذشــته نیســت .بیــن مــورخ و گذشــته
نیــز یــک شــکاف وجــود دارد ،کــه ایــن شــکاف را تفســیر مــورخ پــر میکنــد .در هــر گــزارش مــورخ
ـ حتــی نقلیتریــن و ســادهترین گــزارش ـ ایــن فراینــد تفســیری را میتوانیــم مشــاهده کنیــم
(آقاجــری و دیگــران .)24-22 ،1391 ،قــرآن هــم بــا توجــه بــه ایــن نکتــه ،از تاریخنــگاری توصیفــی
و روایــی ـ کــه ابــزار آن نقــل و ســمع اســت ـ فاصلــه گرفتــه و نوعــی تاریخنــگاری عقلــی را بــه کار
ـب اســت و اولوااللبــاب مخاطبــان
بســته اســت ،کــه ابــزار اصلــی معرفــت تاریخــی در آن ،عقــل و لـ ّ
خداونــد شــمرده میشــوند .بــه همیــن علــت ،مــا در قــرآن کمتــر شــاهد اســتناد بــه روشهــای
نقلــی و مبتنــی بــر اصالــت راوی و ســمع هســتیم و بیشــتر بــه تأمــل نظــری و عقلــی در چنــد و
چــون تاریــخ رهنمــون شــدهایم.

3ـ .9همنشینی گفتمان حکمی و گفتمان تجربی
در ژانــر تاریخــی قــرآن ،عــاوه بــر گفتمــان حکمــی ـ نظــری ،یــک گفتمــان علمــی ـ تجربــی هــم
وجــود دارد .میدانیــم کــه گزارههــای علمــی و تجربــی بــه صــورت گزارههــای مشــروط بیــان
میشــود و از فرمــول «اگــر  pآن گاه  »qتبعیــت میکنــد .بــا ایــن پیشزمینــه ،بــه آی ـهای از قــرآن
کــه در صــدد بیــان ســنتی تاریخــی اســت توجــه میکنیــم .قــرآن در آیــه« :ان اهلل ال یغیــر مــا بقــوم
حتــی یغیــروا مــا بانفســهم» (رعــد ،)11:ســیر تاریــخ و رونــد حرکــت جامعــه بشــری را بــر اســاس
یــک گــزاره شــرطی بیــان میکنــد .ایــن گــزاره چنیــن اســت :تنهــا و تنهــا در صورتــی خداونــد
ـوم خودشــان را تغییــر داده باشــند .در مواجهــه
سرنوشــت یــک قــوم را تغییــر میدهــد ،کــه آن قـ ْ
قــرآن بــا تاریــخ ،در کنــار ایــن مواجهــه شــرطی بــا واقعیتهــای اجتماعــی ـ تاریخــی ،رویکــرد
تعلیلــی ،حکمــی و هرمنوتیکــی را هــم مشــاهده میکنیــم؛ بــه گونـهای کــه مشــیت الهــی و فراتاریــخ
از یــک ســو و تاریــخ از ســویی دیگــر ،در ارتبــاط بــا یکدیگــر ،بــه گونـهای منســجم و معنــادار لحــاظ
میشــود .بــه عبــارت دیگــر ،تاریــخ مطــرح در قــرآن صرفــاً ناظــر بــه جنبههــای اینجهانــی و
مســتقل از فلســفه حاکــم بــر کل هســتی نیســت .در نــگاه قرآنــی ،هــم بــه اراده و اختیــار انســان
توجــه میشــود و هــم مشــیت و اراده الهــی در جریانــات تاریخــی اثرگــذار اســت .ایــن همــان
ـر
نگاهــی اســت کــه در روایــات شــیعی و کالم امامیــه از آن بــه نظریــه «ال جبــر وال تفویــض بــل أمـ ٌ
بیــن األمریــن» تعبیــر میشــود.
ـيروا فِ ــي ْ َ
قــرآن بــه مــا چنیــن دســتور میدهــدُ :
ان َعاقِ َبـ ُ
ـروا كَ ْيـ َ
ـة
ال ْر ِ
«قـ ْ
ـف كَ َ
ـم انْ ُظـ ُ
ـل ِسـ ُ
ض ُثـ َّ
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و معاینــۀ از نزدیــک اســت .مــا بایــد در زمیــن جســتجو و گــردش کنیــم« .زمیــن» در اینجــا ،هــم یک
واحــد جغرافیایــی و هــم یــک واحــد تاریخــی اســت .بــه همیــن دلیــل هــم ،جغرافیــا و تاریــخ ،نوعی
ـيروا فِ ــي ْ َ
پیوســتگی جداناپذیــر از هــم دارنــد .در جملــۀ ِ
ض» ،واژه «ارض» هــم در عــرض و هــم
ال ْر ِ
«سـ ُ
در طــول گســترش پیــدا میکنــد .همچنیــن در دســتور ُ
ان َعاقِ َبـ ُ
ـروا كَ ْيـ َ
ـن»
ـة الْ ُمكَ ِّذ ِبيـ َ
ـف كَ َ
ـم انْ ُظـ ُ
«ثـ َّ

مخاطبــان بــه تأمــل در فرجــام تکذیبکننــدگان ،تفســیر و تحلیــل ایــن فرجــام و عبرتآمــوزی از
آن دعــوت شــدهاند .بــه تعبیــر دیگــر ،جغرافیــا ،کــوه ،صحــرا و زمیــن بــه خــودی خــود ارزشــی
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1
اوال نشــاندهنده یــک روش تجربــی ـ شــهودی و مشــاهده
ـن» (انعــام .)11:ایــن دســتورً ،
الْ ُمكَ ِّذ ِبيـ َ

نــدارد و پیامــی بــرای انســان نــدارد؛ بلکــه طبیعتــی ارزش دارد کــه بتــوان اثــر «ســیروا فــی االرض»
را در آن مشــاهده کــرد .بــا ایــن انــگاره ،در تمــام مــواردی کــه قــرآن چنیــن فرمانهایــی میدهــد،
عبرتآمــوزی از تاریــخ را مــورد توجــه قــرار داده اســت.

3ـ .10کسب مکارم اخالقی ،هدف از مطالعه تاریخ
یکــی از فوایــد تاریخنــگاری قــرآن بــرای انســان ،آشــنایی او بــا اخــاق و عقایــد ادیــان مختلــف و
بهطــور کلــی ،ســیر تطــور حیــات جوامــع انســانی اســت .در ایــن چهارچــوب ،قــرآن بــه ویــژه ،دردهــا
و گرفتار یهــای انســانهای گذشــته را روشــن میکنــد و متذکــر میشــود کــه انســان میتوانــد
بــا التفــات بــه تجربیــات گذشــتگان ،مانــع از تکــرار آن گرفتار یهــا بــرای خــود شــود ،یــا بــه درمــان
ت دیگــر ،در خــال مطالعــه سرگذشــت پیشــینیان فوایــد متعــددی
و معالجــه آنهــا بپــردازد .بــه عبــار 
نصیــب انســان میشــود ،کــه از جملــه آنهــا شــناخت دردهــای فــردی و اجتماعــی انســان ،راههــای
پیشــگیری از آن و نیــز در نهایــت راه درمــان آنهاســت .از ایــن جهــت ،برخــی از اندیشــمندان ،تاریــخ
را بــه علــم طــب و پزشــکی نیــز تشــبیه کردهانــد .در واقــع در ایــن رویکــرد ،بیشــتر بــه جنبــه عملــی
و اخالقــی مطالعــه تجــارب گذشــته توجــه شــده اســت (زرینکــوب.)11 ،1384 ،

ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

 .1همچنیــن آیاتــی از ایــن دســت ،در ســورههای پیـشرو وجــود دارد :محمــد ،10:یوســف ،109:غافــر ،21:غافــر،82:
نحــل ،36:حــج 46:و عکنبــوت.20:
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نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش تــاش شــد تــا اصــول حاکــم بــر تاریخنــگاری و روایتگویــی قــرآن بازنمایــی
و تبییــن شــود .بــه طــور کلــی ،میتــوان چهارچوبهــای تاریخنــگاری قــرآن را در ســه محــور
بنیادیــن زیــر خالصــه کــرد:
الــف .هــدف اصلــی تاریخنــگاری در قــرآن ،دســتیابی بــه ســنن الهــی و حکمتهــای
تعالیبخــش اســت .ازایــنرو ،ایــن کتــاب مقــدس از مخاطبانــش میخواهــد تــا هنــگام مطالعــه
هــر حادثــه تاریخــی ،بــا بهرهگیــری از عقــل ،بــه حکمتهــای نهفتــه در آن توجــه و تــاش کننــد از
ـب روایتهــای تاریخــی دســت یابنــد؛ لــذا روایــت تاریــخ
رویــۀ ظاهــری قصــص فراتــر رفتــه ،بــه لـ ّ
در قــرآن فراتــر از یــک دانــش اســت و بــه ســمت نوعــی حکمــت و معرفــت شــهودی و اســتعالیی
ســوق پیــدا کــرده اســت.
ب .قــرآن انســانها را دعــوت میکنــد کــه بــا تأمــل نظــری و تجربــی در تاریــخ پیشــینیان ،بــه
کســب معرفــت تاریخــی و مــکارم اخالقــی بپردازنــد و بــا عبرتگیــری از سرنوشــت آنــان ،بــرای نیــل
بــه ســعادت تــاش کننــد (گــروه روششناســی و تاریخنــگاری پژوهشــکده تاریــخ اســام،1393 ،
 .)117در نــگاه قــرآن ،تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه تاریــخ جایــگاه درخــور خویــش را مییابــد و
از اتهــام «نبــش قبــر مــردگان» تبرئــه میشــود؛ در ایــن حالــت اســت کــه تاریــخ بــه جــای اینکــه
داســتان بیفایــده دیــروز باشــد ،بــرای امــروز و فــردا نیــز خواهــد بــود.
ج .روایتگــری قــرآن ،بــه نقــل و توصیــف وقایــع بســنده نمیکنــد و بــا صــرف نظــر کــردن
از برخــی جزئیــات کــه فایــده عملــی در بــر نــدارد ،بیشــتر بــه تحلیــل رویدادهــا و وقایــع را توجــه
میکنــد؛ بــه عبــارت بهتــر ،قــرآن از تاریــخ روایــی آغــاز میکنــد و بــا یــادآوری ســنتها ،در وادی
فلســفه تاریــخ پــا مینهــد.
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•نهج البالغه ( ،)1389ترجمه سیدمحمدمهدی جعفری ،تهران :موسسه نشر و تحقیقات ذکر.

•احمدی ،بابک ( ،)1387رسالهای در تاریخ (جستاری در هرمونتیک تاریخ) ،تهران :نشر مرکز.

•ادواردز ،پــل ( ،)1375فلســفه تاریــخ ،مجموعــه مقــاالت دایــرة المعــارف فلســفه ،ترجمــه بهــزاد ســالکی،
چــاپ اول ،تهــران :پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
•استنفورد ،مایکل ( ،)1384درآمدی بر فلسفه تاریخ ،چاپ دوم ،تهران :نشر نی.

•اســماعیلی ،حبیبالــه و دیگــران ( ،)1393جســتارهایی در تاریــخ و تاریخنــگاری ،چــاپ دوم ،تهــران :خانــه
کتا ب .

دنآرق یراگن خیرات یاه هفلؤم رب یدمآرد

کتابنامه

•قرآن کریم

•بایلیــن ،برنــارد ( ،)1389تاریخآمــوزی و تاریخنــگاری ،ترجمــه مرتضــی نورائــی ،تهــران :پژوهشــکده تاریــخ
ا سال م .
•پارسانیا ،حمید« ،)1383( ،روششناسی و اندیشه سیاسی» ،فصلنامه علوم سیاسی ،شماره .28
•جعفری ،یعقوب ( ،)1392تاریخ اسالم از منظر قرآن ،چاپ هفتم ،قم :معارف.

•حضرتــی ،حســن و دیگــران ( ،)1391گفتوگوهایــی در بــاب تاریخشناســی و تاریخنــگاری ،چــاپ اول،
تهــران :پژوهشــکده تاریــخ اســام.
• ،)1381( ----------تأمالتی در علم تاریخ و تاریخنگاری اسالمی ،چاپ اول ،تهران :نقش جهان.

•خضــر ،عبدالعلیــم عبدالرحمــن ( ،)1389مســلمانان و نــگارش تاریــخ ،ترجمــه صــادق عبــادی ،چــاپ اول،
تهــران :ســمت.
•رابینسونِ ،چیس اف ( ،)1393تاریخنگاری اسالمی ،ترج-مه محسن الویری ،تهران :سمت.
•رضوی ،مسعود ( ،)1389گستره تاریخ ،چاپ دوم ،تهران :هرمس.

•روزنتــال ،فرانتــس ( ،)1368تاریــخ تاریخنــگاری در اســام ،ترجمــه اســداهلل آزاد ،چــاپ اول ،مشــهد :نشــر
آســتان قــدس.
•زرینکوب ،عبدالحسین ( ،)1384تاریخ در ترازو ،چاپ نهم ،تهران :امیرکبیر.

•زینالعابدینــی ،رمضــان ( ،)1388تاریخنــگاران و مکتبهــای تاریخنــگاری در اســام ،چــاپ اول ،تهــران:
چا پخش .
•فشارکی ،محمدعلی و حسین مرادی ،1392 ،درآمدی بر مطالعات قرآنی در سیره نبوی ،قم :نصایح.
•قراملکی ،احد فرامرز ( ،)1392روششناسی مطالعات دینی ،مشهد :دانشگاه علوم اسالمی رضوی.

•گــروه روششناســی و تاریخنــگاری پژوهشــکده تاریــخ اســام ( ،)1393گفتارهایــی در بــاب تاریــخ نــگاری و
روش شناســی تاریخــی (مجموعــه مقــاالت) ،چــاپ اول ،تهــران :پژوهشــکده تاریــخ اســام.

•گیــب ،هامیلتــون و دیگــران ( ،)1394تاریخنــگاری در اســام ،ترجمــه یعقــوب آژنــد ،چــاپ اول ،تهــران:
نشــر گســتره.
•مانز ،آلن ( ،)1394واساخت تاریخ ،ترجمه مجید مرادی سده ،تهران :پژوهشکده تاریخ اسالم.
•مصطفی ،شاکر ( ،)1978التاریخ العربي والمورخون ،بیروت :دار العلم للمالیین.

ﺳﺎل اول

•مفتخری ،حسین ( ،)1390مبانی علم تاریخ ،چاپ اول ،تهران :سمت.

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

هامفریز ،استیفن آر ( ،)1396چهارچوبی برای پژوهش تاریخ اسالم ،ترجمه جواد مرشدلو ،تهران:
.پژوهشکده تاریخ اسالم

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠
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