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چکیده

ــان  ــتگاری انس ــرای رس ــددی ب ــای متع ــلمانان، توصیه ه ــدس مس ــاب مق ــوان کت ــه عن ــرآن ب ق

ــن از  ــرت گرفت ــا، عب ــن توصیه ه ــی از ای ــت. یک ــه داده اس ــرت ارائ ــا و آخ ــعادت او در دنی و س

تاریــخ گذشــتگان و ســیر و تأمــل در سرنوشــت آن هاســت. دراین بــاره، قــرآن نیــز همچــون ســایر 

ــا بیــان تحــوالت رخ داده در حیــات  امت هــای پیشــین، سرنوشــت آن هــا را  کتاب هــای تاریخــی، ب

ــتی و  ــق راس ــه طری ــد ب ــان ها می خواه ــان، از انس ــاره اعمال ش ــر درب ــا تذک ــد و ب ــف می کن توصی

درســتی قــدم نهنــد و از حرکــت در مســیر ظلــم و ظلمــت اجتنــاب کننــد. تأمــل در آیــات تاریخــی 

ــایر  ــش و روش از س ــه در بین ــاص دارد، ک ــگاری خ ــی تاریخ ن ــت از نوع ــدس، حکای ــاب مق ــن کت ای

ــر  ــر ب ــش، ناظ ــی پژوه ــوال اصل ــن رو، س ــت. ازای ــاوت اس ــه متف ــای تاریخ نگاران ــا و ژانره رویکرده

ــالش  ــن پرســش، ت ــه ای ــرای پاســخ ب ــرآن اســت. ب ــگاری در ق ــا و مؤلفه هــای تاریخ ن چهارچوب ه

شــده روایــت تاریــخ در قــرآن نقــد و بررســی و اســلوب های روشــی آن احصــا و بینــش حاکــم بــر 

ــاص  ــردی خ ــخ، رویک ــی تاری ــم در بازنمای ــرآن کری ــد ق ــر می رس ــود. به نظ ــن ش ــلوب ها تبیی آن اس

ــۀ مؤلفه هــای  ــد اصــل اساســی اســت. از جمل ــر چن ــی ب ــه مبتن ــات دارد، ک ــش، روش و ادبی در بین

ــل  ــری از عق ــرد: بهره گی ــاره ک ــوارد اش ــن م ــه ای ــوان ب ــرآن می ت ــگاری در ق ــی تاریخ ن رو ش شناس

ــخ  ــه تاری ــی، مطالع ــات تاریخ ــه در آی ــای نهفت ــه حکمت ه ــردن ب ــی ب ــرای پ ــری ب ــاد بش خودبنی

ــه ســعادت و  ــرای کســب معرفــت تاریخــی، عبرت گیــری و نیــل ب ــا رویکــرد تمدنــی ب پیشــینیان ب

در نهایــت، عبــور از رویــه ظاهــری قصــص و جزئیــات آن هــا و توجــه بــه لــّب و مغــز رخدادهــای 

تاریخــی بــرای فهــم    ســنت های ثابــت الهــی. روش پژوهــش حاضــر توصیفــی ـ تبیینــی و مبتنــی 

بــر تأمــل در آیــات تاریخــی قــرآن و نقــد و بررســی روش شناســی آن هــا در بازنمایــی رویدادهاســت.
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1. مقدمه 

ــه  ــه ب ــت؛ ک ــده اس ــار ش ــه اعص ــان ها در هم ــه انس ــیاری ب ــای بس ــم توصیه ه ــرآن کری در ق

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. 

ــع  ــوام و جوام ــران و اق ــات پیامب ــاد حی ــه ابع ــود، ب ــای خ ــم در جای ج ــرآن کری ــور، ق به همین منظ

همزمــان بــا آن هــا بــه شــکل ویــژه توجــه می کنــد. بــه نظــر می رســد، ایــن توجــه چهارچوب هایــی 

یگانــه و اهدافــی تعالی بخــش دارد. قــرآن در بازنمایــی گذشــته، بــه چهــار چهــره در جوامــع انســانی 

ــه،  ــن توج ــخ. در ای ــه و تاری ــان، جامع ــت، انس ــژه دارد: طبیع ــه وی ــر توج ــات بش ــول حی و در ط

قــرآْن تاریــخ را در بســتری طبیعــی، بــا ســنت هایی ثابــت و بــا التفاتــی ویــژه نســبت بــه احــوال 

ــرآن، گرچــه  ــخ در ق ــن رو، تاری ــد. ازای ــت می کن ــا ـ روای ــواره پوی ــوان عنصــری هم ــه عن ــه ـ ب جامع

روایــت گذشــته اســت، امــا همــواره می توانــد تاریخــی بــه روز و کاربــردی قلمــداد شــود؛ کــه فرآینــد 

یــروت انســان را بــا رویکــردی جامعه شناســانه بازنمایــی می کنــد. در ایــن بازشناســی نیــز، تأکیــد او 

بــر پیــروزی نهایــی اصــول انســانی و اخالقــی، در بســتر جوامــع مختلــف و در همــه اعصــار اســت. 

ــد ـ در  ــم باش ــتاخیر عال ــه رس ــش ـ ک ــی نجات بخ ــوی غایت ــه س ــدام ب ــان م ــیر، انس ــن تفس در ای

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 

ــد  ــر اســاس قوانیــن خداون ــق قاعــده ای خطــی و ب ــدأ و معــاد آفرینــش، طب تبییــن می شــود و مب

وضــع خواهــد شــد؛ لــذا همــواره پیــروزی »خیــر« بــر »شــر«، »رفتــار و اخــالق الــح« بــر »عملکــرد و 

اخــالق ناصالــح« و »نــور و عدالــت« بر»ظلمــت و نابرابــری« امــری حتمــی اســت و بایــد مایــه عبــرت 

انســان قــرار گیــرد. روح تاریخــی حاکــم بــر قــرآن نیــز بــا حرکتــی خطــی، تفســیر ایــن مشــّیت الهــی 

اســت، کــه حیــات انســان در ایــن دنیــا، مقدمــه آن در آخــرت اســت و لــذا انســان بایــد همــواره 

مراقــب رفتــار خویــش باشــد )مصطفــی، 1978، ج 1، 60-57(. بــا ایــن تفســیر، بازشناســی شــیوه و 

ــًا  ــرآن، رف ــی ق ــای تاریخ ــه روایت ه ــد ک ــان ده ــد نش ــخ، می توان ــی تاری ــرآن در بازنمای ــلوب ق اس

داســتانی و توصیفــی و بــرای یــادآوری سرگذشــت پیشــینیان نیســت، بلکــه اســلوب و روشــی ویــژه 

ــده انسان هاســت. ایــن چشــم انداز  ــر حــال و آین دارد، کــه هــدف آن عبرت آمــوزی و تأثیرگــذاری ب

ــده نگریســت و  ــون و آین ــوان علمــی ســازنده اکن ــه عن ــه تاریــخ ب ــوان ب نشــان می دهــد کــه می ت

اتهاماتــی چــون نبــش قبــر مــردگان، علــم بی فایــده نقلــی و ... را از چهــره آن زدود؛ در نهایــت نیــز 
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ثابــت کــرد کــه مطالعــه تاریــخ بــرای شــناخت انســان و فرآینــد یــرورت و تعالــی او و توســعه تجربــه 

ــارد، 1389، 23). ــر اســت )برن ــی اجتناب ناپذی بشــری ضرورت

ــع تاریخــی  ــار ایــن اهمیــت، از منظــر اغلــب محققــان و مورخــان معاصــر، مهم تریــن منب در کن

بــرای بازشناســی حــوادث و تحــوالت در اســالم قــرآن اســت و بــا مراجعــه بــه ایــن کتــاب و کمــک 

ــان ترســیم کــرد  ــا اطمین ــوی را ب ــی و فرعــی ســیره نب ــوان خطــوط روشــِن اصل گرفتــن از آن، می ت

ــالم، 1393، 117- ــخ اس ــکده تاری ــگاری پژوهش ــی و تاریخ ن ــروه روش شناس ــوب، 1384، 20؛ گ )زرین ک

122؛ رابینســون، 1393، 109؛ لســانی فشــارکی، 1392، 22(. بــا توجــه بــه مجمــوع ایــن دالیــل می تــوان 

ــد  ــد فوای ــر آن، می توان ــم ب ــرآن و چارچوب هــای حاک ــت تاریخــی ق گفــت، بازشناســی شــیوه روای

گوناگونــی از جهــت روش شناســی و نظــری، بــرای مورخــان و مفســران داشــته باشــد. 

ــر ایــن مســئله  ــر اســاس آنچــه گذشــت، ســوال محــوری و اساســی پژوهــش حاضــر ناظــر ب ب

اســت کــه: مؤلفه هــا و شــاخص های تاریخ نــگاری قــرآن چیســت و چــه بینشــی بــر آن هــا حاکــم 

اســت؟ همچنیــن، قــرآن از چــه روش و رویکــردی بــرای طــرح و تبییــن آن هــا بهــره بــرده اســت؟ بــه 

ــی  ــی خــاص، تاریخــی، علم ــرآن، از اصــول و چهارچوب های نظــر می رســد، روایت هــای تاریخــی ق

ــدوزی و  ــه ســمت معرفت ان ــد، کــه هــدف غایــی آن هــا هدایــت انســان ب ــی تبعیــت می کن و عقل

تعالــی بخشــیدن بــه شــخصیت فــردی و اجتماعــی خویــش و نیــز تذکــر بــه انســان دربــاره تکــرار 

ــخ  ــرآْن تاری ــه »ق ــی ک ــن تلق ــدا ای ــاخص ها، ابت ــن ش ــن ای ــرای تبیی ــت. ب ــی اس ــنت های اله س

ــه،  ــپس در ادام ــود و س ــن می ش ــد« تبیی ــداد می کن ــته قلم ــتانی از گذش ــت داس ــی روای را نوع

ــن  ــى ای ــد.1 روش شناس ــد ش ــف خواه ــرآن توصی ــخ در ق ــت تاری ــی روای ــای روش شناس مؤلفه ه

پژوهــش، ناظــر بــر بیــان و ســنجش شــیوه ها، ابزارهــا، رهیافت هــا و روش هــای تحقیــق اســت. در 

واقــع، هــدف از ســنجش روش هــا در ایــن پژوهــش، احصــاء مؤلفه هــا و اصــول یــا شــاخص های 

حاکــم بــر تاریخ نــگاری قــرآن، بــه عنــوان روش هایــی علمــی در بیــان تاریــخ از منظــر قــرآن اســت؛ 

تــا از ایــن طریــق، چهارچوب هــای تاریخ نــگاری قــرآن کشــف و تبییــن شــود. بــه تعبیــری عام تــر، 

در ایــن پژوهــش، شــناخت شــيوه هاى انديشــه و راه هــاى توليــد علــم و دانــش از منظــر معرفــت 

بشــرى مــورد نظــر اســت )پارســانیا، 1383، 10؛ قراملکــی،1390، 227).

1. الزم بــه توضیــح اســت کــه اصــول کلــی مباحــث ایــن مقالــه، از نظــرات دکتــر سیدهاشــم آقاجــری در کتــاب 
ــترده تر،  ــاحتی گس ــا در س ــت؛ ام ــده اس ــه ش ــام گرفت ــالمی« اله ــگاری اس ــخ و تاریخ ن ــم تاری ــی در عل »تأمالت
ــه و  ــرای تکمیــل و توســعه مباحــث و تبییــن آن هــا بــه منابــع دیگــر رجــوع شــده و همچنیــن ســاختار مقال ب

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــئول ص ــنده مس ــط نویس ــدی آن توس فصل بن
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دربــاره ایــن موضــوع، تاکنــون کتاب هــا و مقــاالت محــدودی نوشــته شــده، کــه هــر کــدام بــر 

بخشــی خــاص یــا نکتــه ای ویــژه از موضــوع تأکیــد کــرده اســت. رویکــرد غالــب ایــن پژوهش هــا 

ــتقل و  ــور مس ــه ط ــا ب ــت؛ ام ــرآن اس ــگاری ق ــی از تاریخ ن ــی و حدیث ــای کالم ــر تلقی ه ــی ب مبتن

ــن مســئله توجــه نشــده اســت. ــه ای ــدان ب ــرد تاریخــی، چن ــا رویک ــز ب دسته بندی شــده و نی

2. تاریخ، روایتی از گذشته

ــخ و  ــوم انســانی، هــر یــک از منظــر خــاص خــود، تاری ــف عل پژوهشــگران در حوزه هــای مختل

آثــار تاریخــی را تعریــف و تحلیــل کرده انــد. یکــی از ایــن منظرهــا، تلقــی تاریــخ بــه مثابــه »روایــت« 

اســت. برخــی پژوهشــگران معتقدنــد، تاریــخ چیــزی جــز روایــت نیســت )احمــدی، 1387، 140 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، 1392، 1231(. 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 انســان ها 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 جای جــای قــرآن نیــز در خطابــی عــام، 

همــه انســان ها را بــه تأمــل در روایــت احــوال گذشــتگان دعــوت کــرده اســت )آقاجــری و دیگــران، 

1381، 121(. بــه همیــن دلیــل، بــا مــروری ســاده و کلــی بــر قــرآن کریــم بــه عنــوان کتــاب مقــدس 

ــخ و  ــه تاری ــژه و جــدی اســالم ب ــام وی ــت و اهتم ــه عنای ــده ای، ب ــق و خوانن مســلمانان، هــر محق

روایــت اقــوام و حــوادث گذشــته پــی خواهــد بــرد. اگــر ایــن تلقــی را بپذیریــم، طبــق آیــات قــرآن، 

ــه روایــت  ــر پایــه تاریــخ و توجــه ب ــر، ب یکــی از اساســی ترین مبانــی رســالت هدایت بخــش پیامب

گذشــتگان بنــا نهــاده شــده اســت. لــذا می تــوان 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 بی نظیــر اســت؛ تــا انســان ها از آن بــه عنــوان عبــرت پنــد گرفتــه، مســیر 

حــق و باطــل را بشناســند )آقاجــری و دیگــران، 1391، 149).

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

حــال کــه اهمیــت توجــه بــه تاریــخ و تدبــر در سرنوشــت گذشــتگان از منظــر قــرآن تــا حــدودی 

ــنا  ــرآن آش ــردازی ق ــگاری و روایت پ ــر تاریخ ن ــم ب ــی حاک ــول کل ــا اص ــت ب ــد، الزم اس ــن ش روش
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شــویم؛ تــا هــم مبانــی و چارچوب هــای روشــی و بینشــی تاریخ نــگاری قــرآن تــا حــدودی تبییــن 

ــای  ــردد و روایت ه ــرداری گ ــول بهره ب ــن اص ــی از ای ــکان در تاریخ نویس ــد ام ــا ح ــم ت ــود و ه ش

تاریخــی عمــق و اثربخشــی بیشــتری بیابــد. 

ایــن مقالــه در حــد بضاعــت خــود، تعــدادی از ایــن اصــول را متأثــر از نظــرات اســتادان برجســته 

ــر، اصــول  ــا بحــث و فحــص عمیق ت ــوان ب ــه می ت ــی اســت ک ــرده اســت. بدیه ــخ اســتقراء ک تاری

بیشــتری را نیــز اســتخراج، دســته بندی و تبییــن نمــود.

3ـ1. تاریخ، ابزاری برای تحصیل سعادت

 قــرآن کریــم نــزد همــه مســلمانان کتــاب هدایــت اســت و جوهــره هدایــت نیــز رســتگاری و 

فــالح عنــوان شــده اســت. در نخســتین آیــات اولیــن ســوره بلنــد ایــن کتــاب مقــدس )ســوره بقــره(، 

هدایــت و فــالح بــه عنــوان هــدف اساســی پیامبــر؟ص؟و قــرآن کریــم ذکــر شــده اســت. هدایــت و 

ــا نیــل بــه حقیقــت و اکتشــاف ذات هســتی بــه کمــال می رســد، از طریــق  فــالح کــه در نهایــت ب

ــان،  ــود دارد: انس ــوزه وج ــه ح ــم س ــرآن کری ــات ق ــر، در آی ــک منظ ــرد. از ی ــورت می گی ــات ص آی

ــم  ــرآن، در حک ــت آن در ق ــخ« و روای ــه »تاری ــت ک ــوان گف ــه می ت ــن زاوی ــخ. از ای ــت و تاری طبیع

»آیــه« اســت؛ همان طــور کــه انســان و طبیعــت آیــه اســت )آقاجــری و دیگــران، 1381، 120؛ گــروه 

ــن تفســیر،  ــق ای ــه بعــد(. طب ــخ اســالم، 1393، 116 ب ــگاری پژوهشــکده تاری روش شناســی و تاریخ ن

ــاب،  ــن کت ــت بســیار دارد و ای ــرآن اهمی ــرای ق ــخ، ب ــه تاری ــه توجــه ب ــوان داشــت ک ــوان عن می ت

تاریــخ را یکــی از اصــول اساســی بــرای راهنمایــی و ســعادت بشــر شــمرده اســت.

3ـ2. حکمت آموزی و کسب معرفت، هدف قرآن از توجه به روایت گذشتگان

 رویکــرد قــرآن بــه تاریــخ و روایــت، یــک رویکــرد صرفــًا وقایع نگارانــه نیســت؛ بلکــه قــرآن در 

ــا  ــد. ب ــت می کن ــی حکم ــه نوع ــا را متوج ــا، م ــت آن ه ــی و روای ــای تاریخ ــر رویداده ــس ظواه پ

ــخ  ــخ اســت و تاری ــه تاری ــرآن معطــوف ب ــه بخــش عظیمــی از ق ــوان گفــت ک ــن نگــرش، می ت ای

ــم  ــرآن کری ــان خــود را در ق ــد مســتقیمًا مخاطب ــه شــمار مــی رود. خداون ــع معرفــت ب یکــی از مناب

دعــوت بــه مطالعــه تاریــخ و سرنوشــت گذشــتگان و کســب معرفــت تاریخــی از آن هــا می کنــد و 

البتــه رهیافــت ایــن کتــاب آســمانی بــه روایــت، نــه رهیافتــی صرفــًا نقلــی، بلکــه رهیافتــی حکمــی 

ــمانی  ــب آس ــر کت ــا دیگ ــرآن ب ــن ق ــه مت ــه، مقایس ــح آن ک ــت. توضی ــی اس ــی و هرمنوتیک ـ تأویل

ــا  ــرآن، ب ــده در ق ــی ذکرش ــای تاریخ ــا و رخداده ــام روایت ه ــه در تم ــد ک ــان می ده ــا نش ــه م ب

ــرو نیســتیم.  ــت آن ـ روب ــه خاطــر روای ــخ ب ــر تاری ــا ذک ــی تنه ــت صــرف ـ یعن ــگاری و روای وقایع ن
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ایــن حالــت درســت بــر خــالف نــگاه دیگــر کتــب آســمانی ـ از جملــه تــورات ـ اســت. نــگاه ایــن 

ــه یــک تلقــی روایــی اســت.برای مثــال، در تمــام روایــات  ــه تاریــخ، بیشــتر معطــوف ب کتاب هــا ب

ــی بیــان می شــود؛  تــورات، جزئیــات حــوادث و وقایــع در ســطوح و مراتــب گوناگــون جزئــی و کل

حــال آن کــه 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، به هیچ وجــه صرفــًا بــا روایــت و گــزارش یــک رخــداد تاریخــی روبــرو نیســتیم؛ لــذا قــرآن 

ــر و  ــج نف ــا اینکــه عــده ای تعــداد آن هــا را پن ــد و ب ــر ســر تعــداد اصحــاب کهــف توقــف نمی کن ب

عــده ای هفــت نفــر دانســته اند، قــرآن ایــن بخــش از داســتان را مبهــم گذاشــته اســت )کهــف:9ـ26). 

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 

ــرون  ــی توجــه گســترده مســلمانان در ق ــت اصل ــد، عل ــل، برخــی پژوهشــگران معتقدن ــن دلی همی

نخســتین اســالمی بــه علــم تاریــخ، همیــن معرفــت شــهودی حاکــم بــر قــرآن بــوده اســت )آقاجــری 

ــخ اســالم، 1393، 117-121؛  ــگاری پژوهشــکده تاری ــروه روش شناســی و تاریخ ن ــران،1381، 121؛ گ و دیگ

ــز، 1396، 318). ــران، 1394، 21؛ هامفری ــب و دیگ گی

3ـ3. جدا نبودن تاریخ از فلسفه تاریخ و حکمت تاریخی

روایــت تاریخــی در قــرآن همــراه بــا حکمت آمــوزی و توجــه بــه فلســفه تاریــخ اســت. قــرآن در 

فلســفه تاریــخ خــود معتقــد اســت، یــک سلســله ســنن الهــی بــر تاریــخ حکومــت می کنــد، 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 می کنــد، آزاد اســت. امــا در کنــار این هــا، 

ــان  ــات اجتماعی ش ــان ها و حی ــازنده انس ــاران س ــن معم ــوان بزرگ تری ــه عن ــی را ب ــد پیامبران خداون

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. 

ــه  ــا ب ــه اصطالحــی مــدرن اســت، م ــخ ک ــی، در فلســفه نظــری تاری ــی و مقدمات در نگاهــی کل

دنبــال یافتــن پاســخ هایی 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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ــه  ــخ گویی ب ــام پاس ــتنفورد، 1384، 23؛ ادواردز، 1375، 26( در مق ــری، 1390، 19؛ اس ــت؟ )مفتخ اس

ایــن ســواالت، تاریخ نــگاری قــرآن، مهم تریــن انگیــزه حرکــت تاریــخ و جامعــه را ســنت های الهــی 

دانســته و هرگونــه تغییــر و تحولــی را در جوامــع بشــری، در بســتر ســنت های الهــی تحلیــل کــرده 

اســت )رابینســون، 1392، 164(. در ایــن فلســفه تاریــخ، هیچ گونــه تحولــی فراســوی ایــن ســنت ها 

ــده بشــر  ــخ گذشــته، حــال و آین ــر سراســر تاری ــوده، ب ــر ب ــن ســنت ها تغییرناپذی رخ نمی دهــد. ای

ــه از  ــت ک ــی اس ــنت ها، قوانین ــن س ــز، 1394، 153(. ای ــری، 1392، 22-23؛ مان ــت )جعف ــم اس حاک

ــان و  ــا جه ــان ب ــاط ایش ــوه ارتب ــان ها و نح ــز انس ــرد و غرای ــف، عملک ــه ها، عواط ــب اندیش ترکی

هســتی پدیــد می آیــد و همــه عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی و جغرافیایــی موجــود در روابــط انســانی 

ــی  ــنت های اله ــینیان، از س ــی پیش ــج زندگ ــای مهی ــیم صحنه ه ــا ترس ــرآن ب ــرد. ق ــر می گی را در ب

ــا توجــه بــه ایــن ســنن، جامعــه خــود را اصــالح کــرده،  یــاد می کنــد؛ تــا آدمیــان پنــد گیرنــد و ب

سرنوشــت خوبــی بــرای خــود رقــم بزننــد. بــا ایــن توضیــح، آیاتــی را کــه دراین بــاره نــازل شــده، 

بــار دیگــر و بــا تأمــل بیشــتر از نظــر می گذرانیــم: »ســنه اهلل فــی الذیــن خلــوا مــن قبــل و لــن تجــد 

لســنه اهلل تبدیــال« )احــزاب:62(؛ »فهــل ینظــرون اال ســنه االولیــن فلــن تجــد لســنه اهلل تبدیــال و لــن 

تجــد لســنه اهلل تحویــال« )فاطــر:43(؛ »ســنه اهلل التــی قــد خلــت مــن قبــل و لــن تجــد لســنه اهلل 

تبدیــال« )فتــح:23).

ــری  ــه تخلف ناپذی ــد ب ــات مشــابه آن ـ کــه تعدادشــان کــم نیســت ـ خداون ــات و آی ــن آی  در ای

و حتمــی بــودن ایــن ســنت ها اشــاره دارد؛ امــا در اینجــا مجــال شــرح آن هــا نیســت. طبــق آیــات 

قــرآن، ایــن ســنت ها و قوانیــن، حرکــت تاریــخ را بــر طبــق مســیری خــاص ترســیم می کنــد و خــروج 

از دایــره آن هــا قطعــًا نتیجــه مطلوبــی بــه همــراه نخواهــد آورد؛ زیــرا ایــن ســنت های ثابــت در عمــق 

ترکیــب و ذات جهــان و در دل روابــط میــان انســان ها و هســتی وجــود دار. )خضــر، 1389، 271).

3ـ4. روایت 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 می دانــد. ایجــاد ایــن دگرگونــی، بــا کســب معرفــت از تاریــخ و کشــف 

ــه سرگذشــت پیشــینیان و  ــم ـ آن گاه ک ــرآن کری ــر اســت. در ق ــر آن امکان پذی ــم ب ســنت های حاک

ــا آن هــا توصیــف می شــود،  ــران و برخــورد مخالفــان ب ــا زندگــی پیامب احــواالت گذشــتگان نقــل ی

ــن  ــد ـ عمده تری ــان می آی ــه می ــخن ب ــا س ــا و حکومت ه ــا، تمدن ه ــول قدرت ه ــور و اف ــا از ظه ی

هــدف خداونــد در نقــل آیــات، تحلیــل و تعلیــل رویدادهــا و بیــان ســنت های حاکــم بــر رونــد کلــی 
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تاریــخ اســت. بــه عبــارت دیگــر، هرچنــد توصیــف کلــی حــوادث و وقایــع گذشــته مــورد نظــر قــرآن 

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 می خواننــد، تــا تغییــری در شــخصیت 

آنــان ایجــاد شــود. 

ــرآن  ــی را از ق ــگاری علم ــاد تاریخ ن ــود بنی ــه می ش ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــاید بت ــف، ش ــن وص ــا ای ب

ــورخ  ــت مایه م ــباب و دس ــل، اس ــه نق ــت ک ــتوار اس ــه اس ــن نکت ــر ای ــرآن ب ــه گاه ق ــت. تکی آموخ

بــرای بررســی ریشــه های حادثــه، بــه قصــد ایجــاد تغییــر در انســان اســت؛ از ایــن رو، در برخــی از 

آیــات قــرآن، خطــاب مســتقیم بــا انســان اســت؛ بدان معنــا کــه قــرآن همــه مخاطبــان را در همــه 

زمان هــا، از موضــع حکمــت، تدبــر، تأمــل و عبــرت مخاطــب قــرار می دهــد. از ایــن منظــر، تاریــخ 

ــوان بخشــی از وظایــف  ــر آن، می ت ــه ب ــا تکی و روایت گــری از دیــدگاه قــرآن، دانشــی اســت کــه ب

ــزی و  ــای لغــوی »بعثــت« را کــه همــان »برانگیختــن چی ــر معن رســالت و بعثــت را انجــام داد. اگ

جهــت دادن بــه آن« اســت، در نظــر آوریــم، تاریــخ جدی تریــن ابــزار دگرگونــی مســلمانان و همــه 

انســان هایی اســت کــه مخاطــب پیامبــر در همــه عصرهــا و ِمصرهــا هســتند )آقاجــری و دیگــران، 

1382، 123(. بــرای مثــال، خداونــد در ســوره اعــراف بــا »بنــی آدم« ســخن می گویــد و چنیــن خطــاب 

می کنــد: »یــا بنــی آدم امــا یاتینکــم رســل منکــم یقصــون علیکــم آیاتــی فمــن اتقــی و اصلــح فــال 

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 

ــت  ــد، هدای ــت کن ــکام را تبعی ــن اح ــی ای ــر کس ــد؛ اگ ــی را می آورن ــوند و احکام ــوث می ش مبع

ــد و ضمــن اینکــه احــکام  ــران می آین ــد ایــن باشــد کــه پیامب ــه می توان ــای دیگــر آی می شــود. معن

را می آورنــد، از آنچــه در گذشــته رخ داده اســت بــا شــما ســخن می گوینــد و گذشــته را مایــه عبــرت 

رفتــار کنونــی شــما قــرار می دهنــد. اگــر کســی از ایــن گذشــته عبــرت بگیــرد، مصــداق »فــال خــوف 

علیهــم و ال هــم یحزنــون« اســت. بنــا بــر ایــن تفســیر، بخشــی از ایــن قصــه، تاریــخ اســت و نتیجــه 

پیــروی از دســتاوردهای تاریخــی، ایمنــی از هــر تــرس و اندوهــی خواهــد بــود. 

ــه  ــای پیامبر؟ص؟ب ــوای آموزه ه ــه از محت ــت و آنچ ــته اس ــتان گذش ــی داس ــات قرآن ــی از آی بخش

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 ســنت های حاکــم بــر تحــوالت 
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گذشــته اســت )زیــن العابدینــی، 1388، 21-20). 

ــه ای  ــام دیگــر آن »احســن القصــص« اســت ـ حادث ــی دیگــر، در ســوره یوســف ـ کــه ن در مثال

بیــان می شــود. قصــه و داســتان در ایــن ســوره، بیــان یــک حادثــه و واقعــه اســت. در ایــن ســوره، 

قصــْه تاریــخ اســت و »احســن القصــص« ناظــر بــر بیــان چیــزی اســت کــه در وجــود دو انســان ـ 

یوســف و زلیخــا ـ اتفــاق افتــاده اســت. در ایــن ســاحت، قــرآن توجــه بــه رابطه هــای موجــود میــان 

ایــن دو انســان را بــرای عبرت آمــوزی، تذکــر و دگرگونــی دیگــر انســان ها مدنظــر قــرار داده اســت 

ــت، هــدف از عرضــه داســتان ها  ــوان گف ــا می ت ــن مثال ه ــه ای ــا توجــه ب ــال، 1368، 145(. ب )روزنت

و رویدادهــای تاریخــی در قــرآن، برانگیختــن اندیشــه بشــری بــرای عبرت آمــوزی و ایجــاد تغییــر در 

زندگــی فعلــی انســان اســت )خضــر، 1389، 270).

مبنــای قــرآن در اشــاره بــه حــوادث و تحــوالت گذشــته، از یــک ســو، ایجــاد دگرگونی هــای فــردی 

در انســان و از ســوی دیگــر، ایجــاد دگرگونی هــای اجتماعــی اســت. بــرای مثــال، آنجــا کــه از قواعــد 

ــخن  ــا س ــت و زیب ــای زش ــا رفتاره ــان ها ب ــه انس ــا مجموع ــن ی ــأ، مترفی ــنت ها، م ــی، س اجتماع

ــی  ــت آن، دانش ــخ و روای ــر، تاری ــن منظ ــر دارد. از ای ــی را در نظ ــای اجتماع ــد، دگرگونی ه می گوی

ــخ  ــرآن از تاری ــه، ق ــرد. خالصــه آن ک ــون ک ــون« را دگرگ ــوان »اکن ــل در آن، می ت ــا تأم ــه ب اســت ک

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 

شــکل گیری واقعیــت تاریخــی حضــوری اساســی و تأثیرگــذار دارد )آقاجــری و دیگــران، 1391:ص150)

3ـ5. قرآن و گزینش واقعیت های گذشته

بایــد توجــه داشــت کــه قــرآن بــه دنبــال روایــت یــک تاریــخ گزینشــی اســت و نــه یــک تاریــخ 

ــگاره تفســیری  ــی ان ــد، نوع ــان می آی ــش در می ــای گزین ــه پ ــی ک ــی. وقت ــا روای ــی ی ــًا توصیف صرف

ــه یــک گفتمــان تبدیــل می شــود، کــه  ــه اســت و در نتیجــه، تاریــخ ب ــی در پــس آن نهفت و تحلیل

هــدف آن نشــان دادن راه ســعادت از ضاللــت، بــرای انســان سرگشــته در اعصــار مختلــف اســت. 

3ـ6. پرهیز از غلو

بــا نگاهــی کلــی بــه آیــات قــرآن، می تــوان دریافــت کــه خداونــد در آیاتــی بــه طــور غیرمســتقیم 

همــه انســان ها را از غلــو، دروغ گویــی و پرگویــی در ســخن گفتــن و روایــت کــردن برحــذر داشــته 

ــخن  ــی س ــتدل و منطق ــا مس ــاده و روان، ام ــون س ــی همچ ــان ها اصول ــه انس ــن ب ــت؛ همچنی اس
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گفتــن را توصیــه کــرده اســت.1 خداونــد در همــه احــوال و موضوعــات ـ کــه یکــی از آن هــا روایــت 

تاریــخ اســت ـ برخــی آفــات کالم را بــه انســان ها تذکــر داده و توصیــه کــرده اســت تــا حــد امــکان 

از آن هــا دوری کننــد.

3ـ7. مطالعه احوال گذشتگان، راه شناخت انسان و معرفت نفس

ــد. انســان در طــول تاریــخ و در  ــرای معرفــت انســان معرفــی می کن  قــرآن تاریــخ را بســتری ب

ــذا  خــالل حــوادث تاریخــی، درونیــات و ویژگی هــای واقعــی خــود را بــه تصویــر کشــیده اســت؛ ل

می تــوان کتــاب تاریــخ را ورق زد؛ ســیمای حقیقــی خویشــتن را در آیینــه تاریــخ نگریســت و از ایــن 

طریــق خــود را بهتــر شــناخت. بــه بیــان دقیق تــر، انســان دو خویشــتن دارد: نخســت، خویشــتن 

معطــوف بــه ذات )آنچنان کــه در داســتان خلقــت انســان آمــده اســت( و دیگــری، خویشــتن معطوف 

ــد  ــا می خواه ــرآن از م ــت(. ق ــرده اس ــدا ک ــق پی ــط و تحق ــخ، بس ــه در تاری ــدار )آنچنان ک ــه پدی ب

ــه خویشــتن  ــش را ب ــخ، بکوشــیم خویشــتن تاریخــی و پدیدارشــناختی خوی ــه تاری ــا مطالع ــه ب ک

ذات شناســی مان نزدیــک کنیــم. از نــگاه قــرآن، تاریــخ هــم بســتر و منبــع معرفــت انســانی اســت 

و هــم بســتر و منبــع معرفــت خداونــد. قــرآن در آیــات متعــددی، روش هــای 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 نشــانه های هســتی از جملــه ایــن روش هاســت.

3ـ8. اصالت تعقل، به جای اصالت راوی

ــواره، هــم  ــر نیســت؛ چــون هم ــِی صــرف امکان پذی ــگارِی روای ــه تاریخ ن ــد توجــه داشــت ک بای

گزینــش تاریــخ و هــم عالئــق فرقــه ای، مذهبــی، سیاســی، طبقاتــی و اجتماعــی مــورخ، در نگــرش 

ــیری،  ــش و تفس ــر گزین ــن رو، ه ــکاس دارد. ازای ــگاری اش انع ــه، در تاریخ ن ــتنباط او و در نتیج و اس

ــگاری نقلــی  ــر رفتــن از تاریــخ روایــی اســت. واقعیــت آن اســت کــه تاریخ ن تحلیــل تاریــخ و فرات

به طــور دقیــق وجــود نــدارد؛ زیــرا تاریخ نــگاری نقلــی یعنــی ابتنــاء معرفت شناســی بــر یــک تئــوری 

ــک  ــت تاریخــی ی ــن گذشــته و واقعی ــوری، نارســا و باطــل اســت. بی ــه وار و آن تئ ــی و آیین تطابق

شــکاف وجــود دارد. مــا از یــک طــرف مــورخ را داریــم و از طــرف دیگــر گذشــته را. آنچــه در زبــان 

1. در این بــاره نــک: پرهیــز از لغــو، پرگویــی و شــلوغ کاری: واقعــه:25 و مّدّثــر:6؛ بیــان مســتدل و منطقــی کالم: 
احــزاب:70؛ پرهیــز از پیچیدگــی و ســاده و روان ســخن رانــدن: طــه:28 و اســراء:28 و برخــی آیــات دیگــر، کــه در 
آن هــا بــه احــکام و آداب ســخن گفتــن انســان ها اشــاره شــده اســت. همچنیــن، دربــاره کتمــان کــردن حــق و 
پرهیــز از غلــو می تــوان بــه ایــن آیــات مراجعــه کــرد: آل عمــران:71 و 78، بقــره:75، 76 و 159؛ انعــام:91؛ نســاء: 46 

و 171؛ مائــده:41 و 77 و ...
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مــورخ بازتــاب پیــدا می کنــد، عکس بــرداری دقیــق و کامــل گذشــته نیســت. بیــن مــورخ و گذشــته 

نیــز یــک شــکاف وجــود دارد، کــه ایــن شــکاف را تفســیر مــورخ پــر می کنــد. در هــر گــزارش مــورخ 

ــم  ــاهده کنی ــم مش ــیری را می توانی ــد تفس ــن فراین ــزارش ـ ای ــاده ترین گ ــن و س ــی نقلی تری ـ حت

)آقاجــری و دیگــران، 1391، 22-24(. قــرآن هــم بــا توجــه بــه ایــن نکتــه، از تاریخ نــگاری توصیفــی 

و روایــی ـ کــه ابــزار آن نقــل و ســمع اســت ـ فاصلــه گرفتــه و نوعــی تاریخ نــگاری عقلــی را بــه کار 

بســته اســت، کــه ابــزار اصلــی معرفــت تاریخــی در آن، عقــل و لــّب اســت و اولوااللبــاب مخاطبــان 

ــه روش هــای  ــر شــاهد اســتناد ب ــرآن کمت ــا در ق ــت، م ــن عل ــه همی ــد شــمرده می شــوند. ب خداون

ــد و  ــی در چن ــه تأمــل نظــری و عقل ــت راوی و ســمع هســتیم و بیشــتر ب ــر اصال ــی ب ــی و مبتن نقل

ــون شــده ایم.  ــخ رهنم چــون تاری

3ـ9. همنشینی گفتمان حکمی و گفتمان تجربی

در ژانــر تاریخــی قــرآن، عــالوه بــر گفتمــان حکمــی ـ نظــری، یــک گفتمــان علمــی ـ تجربــی هــم 

ــان  ــروط بی ــای مش ــورت گزاره ه ــه ص ــی ب ــی و تجرب ــای علم ــه گزاره ه ــم ک ــود دارد. می دانی وج

می شــود و از فرمــول »اگــر p آن گاه q« تبعیــت می کنــد. بــا ایــن پیش زمینــه، بــه آیــه ای از قــرآن 

کــه در صــدد بیــان ســنتی تاریخــی اســت توجــه می کنیــم. قــرآن در آیــه: »ان اهلل ال یغیــر مــا بقــوم 

ــر اســاس  حتــی یغیــروا مــا بانفســهم« )رعــد:11(، ســیر تاریــخ و رونــد حرکــت جامعــه بشــری را ب

ــد  ــی خداون ــا در صورت ــا و تنه ــت: تنه ــن اس ــزاره چنی ــن گ ــد. ای ــان می کن ــرطی بی ــزاره ش ــک گ ی

سرنوشــت یــک قــوم را تغییــر می دهــد، کــه آن قــوْم خودشــان را تغییــر داده باشــند. در مواجهــه 

ــرد  ــی، رویک ــی ـ تاریخ ــای اجتماع ــا واقعیت ه ــرطی ب ــه ش ــن مواجه ــار ای ــخ، در کن ــا تاری ــرآن ب ق

تعلیلــی، حکمــی و هرمنوتیکــی را هــم مشــاهده می کنیــم؛ بــه گونــه ای کــه مشــیت الهــی و فراتاریــخ 

از یــک ســو و تاریــخ از ســویی دیگــر، در ارتبــاط بــا یکدیگــر، بــه گونــه ای منســجم و معنــادار لحــاظ 

ــی و  ــای این جهان ــه جنبه ه ــر ب ــًا ناظ ــرآن صرف ــرح در ق ــخ مط ــر، تاری ــارت دیگ ــه عب ــود. ب می ش

مســتقل از فلســفه حاکــم بــر کل هســتی نیســت. در نــگاه قرآنــی، هــم بــه اراده و اختیــار انســان 

ــان  ــن هم ــت. ای ــذار اس ــی اثرگ ــات تاریخ ــی در جریان ــیت و اراده اله ــم مش ــود و ه ــه می ش توج

نگاهــی اســت کــه در روایــات شــیعی و کالم امامیــه از آن بــه نظریــه »ال جبــر وال تفویــض بــل أمــٌر 

ــود. ــر می ش ــن« تعبی ــن المری بی

ــُة  ــَف َكاَن َعاِقَب ــُروا َكْي ــمَّ اْنُظ ْرِض ُث ــي اأْلَ ــيُروا ِف ــْل ِس ــه مــا چنیــن دســتور می دهــد: »ُق  قــرآن ب
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ــی ـ شــهودی و مشــاهده  ــک روش تجرب ــن دســتور، اواًل نشــان دهنده ی ــام:11).1 ای ــَن« )انع ِبي اْلُمَكذِّ

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 

ْرِض«، واژه »ارض« هــم در عــرض و هــم  پیوســتگی جداناپذیــر از هــم دارنــد. در جملــۀ »ِســيُروا ِفــي اأْلَ

ــَن«  ِبي ــُة اْلُمَكذِّ ــَف َكاَن َعاِقَب ــُروا َكْي ــمَّ اْنُظ ــن در دســتور »ُث ــد. همچنی ــدا می کن در طــول گســترش پی

ــوزی از  ــن فرجــام و عبرت آم ــل ای ــدگان، تفســیر و تحلی ــل در فرجــام تکذیب کنن ــه تأم ــان ب مخاطب

ــه خــودی خــود ارزشــی  ــن ب ــوه، صحــرا و زمی ــا، ک ــر، جغرافی ــر دیگ ــه تعبی ــوت شــده اند. ب آن دع

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 فرمان هایــی می دهــد، 

عبرت آمــوزی از تاریــخ را مــورد توجــه قــرار داده اســت.

3ـ10. کسب مکارم اخالقی، هدف از مطالعه تاریخ

 یکــی از فوایــد تاریخ نــگاری قــرآن بــرای انســان، آشــنایی او بــا اخــالق و عقایــد ادیــان مختلــف و 

به طــور کلــی، ســیر تطــور حیــات جوامــع انســانی اســت. در ایــن چهارچــوب، قــرآن بــه ویــژه، دردهــا 

ــد  ــان می توان ــه انس ــود ک ــر می ش ــد و متذک ــن می کن ــته را روش ــان های گذش ــای انس و گرفتاری ه

بــا التفــات بــه تجربیــات گذشــتگان، مانــع از تکــرار آن گرفتاری هــا بــرای خــود شــود، یــا بــه درمــان 

و معالجــه آن هــا بپــردازد. بــه عبــارت  دیگــر، در خــالل مطالعــه سرگذشــت پیشــینیان فوایــد متعــددی 

نصیــب انســان می شــود، کــه از جملــه آن هــا شــناخت دردهــای فــردی و اجتماعــی انســان، راه هــای 

پیشــگیری از آن و نیــز در نهایــت راه درمــان آن هاســت. از ایــن جهــت، برخــی از اندیشــمندان، تاریــخ 

را بــه علــم طــب و پزشــکی نیــز تشــبیه کرده انــد. در واقــع در ایــن رویکــرد، بیشــتر بــه جنبــه عملــی 

و اخالقــی مطالعــه تجــارب گذشــته توجــه شــده اســت )زرین کــوب، 1384، 11).

1. همچنیــن آیاتــی از ایــن دســت، در ســوره های پیــش رو وجــود دارد: محمــد:10، یوســف:109، غافــر:21، غافــر:82، 
نحــل:36، حــج:46 و عکنبــوت:20. 
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نتیجه گیری 

در ایــن پژوهــش تــالش شــد تــا اصــول حاکــم بــر تاریخ نــگاری و روایت گویــی قــرآن بازنمایــی 

ــور  ــه مح ــرآن را در س ــگاری ق ــای تاریخ ن ــوان چهارچوب ه ــی، می ت ــور کل ــه ط ــود. ب ــن ش و تبیی

بنیادیــن زیــر خالصــه کــرد:

الــف. هــدف اصلــی تاریخ نــگاری در قــرآن، دســت یابی بــه ســنن الهــی و حکمت هــای 

ــگام مطالعــه  ــا هن تعالی بخــش اســت. ازایــن رو، ایــن کتــاب مقــدس از مخاطبانــش می خواهــد ت

هــر حادثــه تاریخــی، بــا بهره گیــری از عقــل، بــه حکمت هــای نهفتــه در آن توجــه و تــالش کننــد از 

رویــۀ ظاهــری قصــص فراتــر رفتــه، بــه لــّب روایت هــای تاریخــی دســت یابنــد؛ لــذا روایــت تاریــخ 

در قــرآن فراتــر از یــک دانــش اســت و بــه ســمت نوعــی حکمــت و معرفــت شــهودی و اســتعالیی 

ســوق پیــدا کــرده اســت.

ب. قــرآن انســان ها را دعــوت می کنــد کــه بــا تأمــل نظــری و تجربــی در تاریــخ پیشــینیان، بــه 

کســب معرفــت تاریخــی و مــکارم اخالقــی بپردازنــد و بــا عبرت گیــری از سرنوشــت آنــان، بــرای نیــل 

ــخ اســالم، 1393،  ــگاری پژوهشــکده تاری ــروه روش شناســی و تاریخ ن ــد )گ ــالش کنن ــه ســعادت ت ب

117(. در نــگاه قــرآن، تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه تاریــخ جایــگاه درخــور خویــش را می یابــد و 

از اتهــام »نبــش قبــر مــردگان« تبرئــه می شــود؛ در ایــن حالــت اســت کــه تاریــخ بــه جــای اینکــه 

داســتان بی فایــده دیــروز باشــد، بــرای امــروز و فــردا نیــز خواهــد بــود.

ــردن  ــر ک ــرف نظ ــا ص ــد و ب ــنده نمی کن ــع بس ــف وقای ــل و توصی ــه نق ــرآن، ب ــری ق ج. روایت گ

از برخــی جزئیــات کــه فایــده عملــی در بــر نــدارد، بیشــتر بــه تحلیــل رویدادهــا و وقایــع را توجــه 

ــادآوری ســنت ها، در وادی  ــا ی ــد و ب ــر، قــرآن از تاریــخ روایــی آغــاز می کن ــارت بهت ــه عب ــد؛ ب می کن

ــد.  ــا می نه ــخ پ فلســفه تاری
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