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زهرا رضایي

مربّی دانشگاه فرهنگیان اهواز
(تاریخ دریافت6868/88/89 :؛ تاریخ پذیرش)6869/83/19 :

چکیده
قرآن كریم سرشار از قصص و گزارشهای تاریخی مربوط بـه امّتهـای پیشـین و
پیامبران آنان با هدف انتقال معارف وحیانی و هدایت انسـان اسـت .بـا ایـن حـال ،در
قرآن مستقیما اشارهای به تاریخ و تاریخنگاری نشده است و خود این كتاب مبتنی بـر
تاریخنگاری نیست .پرسشهای اصلی این جستار عبارتند از6 :ــ چـه ارتبـاطی میـان
قـرآن و تـاریخ وجـود دارد؟ 1ــ هــدف از اسـتفاده از قصـص و گزارشهـای تــاریخی
چیست؟ از این رو ،هدف این جستار آشکار نمودن ارتباط میان قرآن بهعنوان منبعـی
قدسی با تاریخ بهعنوان یکی از شاخههای علـوم انسـانی اسـت .در پـژوهش پـیشرو،
فرض بر این است كه استفاده از قصـص بـرای عبرتآمـوزی و الگـوبرداری از اولیـای
خداست .بنابراین ،قرآن را به متنی متفاوت از تاریخ وقایع و سرگذشت صـرف ملّتهـا
تبدیل میكند .نتای پژوهش حاضر نشان میدهد كه برجسته نمـودن شخصـیّتهای
قرآنی با رویکرد الگوسازی ،دعوت به نگرش خردگرایانه به ایـن گزارشهـا ،همچنـین
توجّه به كیفیّت وقایع ،فراخواندن مخاطبان به حضور و شهود برای پرهیـز از گـرایش
به افسانه با بهره جستن از واژههای «نبأ»« ،قصص» و «عبرت» كه موجب روی آوردن
به واقعگرایی شده ،از شاخصههای نقل داستانها در قرآن كریم است .ویژگیهای نقل
قصص در قرآن و مؤلّفههای آنها به دلیل بُعد وحیانی و حقّانیّت این گزارهها و حضـور
اشخاص حقیقی در آنها ،موجب تفوّق قرآن بر سایر كتب دینی و تاریخی شده است و
از قرآن متنی فراتاریخی ساخته است.
واژگان کلیدی :قرآن ،تاریخ ،قصص ،عبرتآموزی ،الگوبرداری.
z2@yahoo.comـE-mail: rezaee
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مقدّمه
قرآن كریم كتابی است حاوی مضامین عمی و معارف بـاطنی كـه خداونـد بـرای هـدایت
انسانها و نیکفرجامی آنان نازل فرموده است .این كتاب با ویژگیهای خاصّ و متفـاوت خـود
از دیگر كتب آسمانی و تاریخی ،كاركردی بیشتر و تأثیری ژرف بر مخاطبان خود دارد.
قرآن صاحب معارف وحیانی است كه مترتّب بر عبارات ،اشارات ،لطایب و حقای است .بـر
این اساس ،عوام بر ظواهر ،خواص بر اشارات ،اولیاءاهلل بر لطایب آن و انبیـاء الهـی بـر حقـای
بــاطنی آن دسترســی پیــدا میكننــد (ر .؛ مجلســی6988 ،ق ،.ج  ،)688 :61همچنانكــه
صاحبان بالغت از فصاحت آن ،فقها از احکام آن ،متکلّمان از براهین و مورّخان از داسـتانهای
آن بهرهمند میگردند (ر .؛ سعیدیروشـن .)871 :6838 ،یکـی دیگـر از ویژگیهـای قـرآن،
اهداف تربیتی و معنوی است كه خداوند از نزول آیات آن اراده فرموده است .بـر ایـن اسـاس،
برای آنکه همة آحاد مردم همواره از نور هدایت آن بهرهمند شـوند ،از اصـول مفاهمـه و زبـان
گفتگوی ممتازی بهره برده تا بتواند همة معارف وحیانی آن را كه مشتمل بر عقایـد ،احکـام و
عبادات با ابعاد فردی ،اجتماعی ،دنیوی و اُخروی است ،بر مـردم عرضـه نمایـد و از ایـن رو ،از
عنصر زبان كه مبتنی بر نظام مهندسی خاصّی كه فراعُرفی و تركیبی است و با رویکرد تربیتی
و معنوی نگارش یافته ،استفاده كرده است (ر .؛ ایزوتسو .)9 :6813 ،یکی از روشهای مـؤثّر
قرآن در ایجاد ارتباط و انتقال معارف الهی به مخاطبان خود ،اسـتفاده از روش ذكـر قصـص و
گزارشهای تاریخی امّتهـای پیشـین و انبیـای الهـی اسـت .قـرآن در بیـان معـارف خـود از
تاریخنگاری بهره میگیرد ،چنانچه در سایر كتب مقدّس نیـز دیـده میشـود .در عـین حـال،
قرآن به سبب توجّه خاصّی كه به استفاده از خِـرَد در تفسـیر و فهـم حـوادث تـاریخی دارد و
كاربرد واژههای «نظر» و «كیب» مؤیّـد آن اسـت ،زمینهسـاز ارتقـاء و تحـوّل بیـنش انسـانی
میگردد و از این رو ،با سایر كتب تاریخی و مقدّس تفاوت دارد .رجوع به قرآن نشان میدهـد
كه برخالف تاریخنگاران ،به صورت طولی و منسجم از حوادث سـخن نگفتـه اسـت و در عـین
حال  ،بیشترین توجّه مخاطبان خود را به گرفتن پند و ارشاد از ذكر آن حوادث دعـوت كـرده
قصـه،
است و اگرچه از واژة «تاریخ» مستقیما نام برده نشده ،ولی در قالب واژههای «أخباركمّ ،
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حدیث ،سُنَن و غیره» و در حدود سه هزار آیه به ذكر حوادث تاریخی میپـردازد .داسـتانها و
رویدادهای یاد شده ،بسیار زیاد و متنوّع بوده كه در دستهبندی تاریخی بـا عنوانهـایی چـون:
انبیاء و محیط تبلیغ آنها ،جغرافیای منطقه و روحیّات مردمانی چون قوم نوی ،ثمـود ،صـالح و
غیره تقسیم شده است .همچنین رویـدادهایی كـه در تـاریخ اعـراب پـیش از اسـالم رخ داده،
همچون دختركشی و استثمار فکری مستکبران از انسانها در قـرآن بازتـابی گسـترده داشـته
است .البتّه بخشی از قصص قرآن در كتابهای تورات و انجیل نیز آمده است؛ مانند :سیل عرم
و اصحاب اُخدود .امّا غرض از پرداختن به این موضوعها در قرآن ثبت حوادث تـاریخی محـض
نبوده ،بلکه احتماال تربیت و هدایت مخاطبان بوده است ،چنانچه بیآزار شـیرازی بـه نقـل از
ویلیام آلبرایت 6مینویسد« :حفریّاتی كه بهوسیلة باستانشناسـان در عصـیون جـابر بـه عمـل
آمده است ،از صنایع فلزّات عصر داوود و سلیمان خبر میدهد و در این سـرزمین ،كـورة ذوب
آهن و ذوب مس كشب شده است كه متعلّ به زمان سلیمان است و نظیـر آن در عظمـت تـا

آن روزگار در خاور نزدیک دیده نشـده اسـت» (بـیآزار شـیرازی .)696 :6833 ،اینکـه قـرآن
داستانهای خود را به زمان و مکان خاصّی محدود نکرده است و همة آحاد بشـر را بـه سـیر و
سیاحت در زمین و مطالعه و تدبّر در تاریخ پیشینیان دعوت كرده ،برای هدایت افکار و قلـوب
امّتهای آینده و دعوت به واقعگرایی تاریخی و روی گرداندن از افسانهگرایی است .آیة مَـن
کَفَرَ فَعَلَیْهِ کُفْرُهُ وَمَنْ عَمِ َ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ یَمْهَدُونَ (الرّوم )91 /این گفتـه را تصـدی
میكند .یکی از مهمترین جنبـههای قصـص قـرآن ،اعجـاز آنهاسـت كـه بـه عنـوان «احسـن
القصص» یعنی بهترین روش داستانگویی است .دعوت قرآن به بیان و پذیرش حقای مبتنـی
بر نقل داستانهای انبیاء و حوادث تاریخی گذشته ،مانند تکوین آدم و بهشت ،میوة ممنوعه و
هبوط و غیره ،همه از دستاوردهای بینظیر قصّهپردازی قرآن است كه در نـوع خـود كمنظیـر
قصـهپردازی
است .قرآن بهدلیل حقّانیّت كالم وحیانی خود از انحراف و لغزشهایی كه گـاه در ّ
عادی صورت میگیرد و جنبـة سـرگرمی و خیـالپردازی پیـدا میكنـد ،بـه دور اسـت (ر .؛

خرّمشاهی .)617 :6879 ،یکی از مسائل مهم در حوزة قرآنپژوهی ،علل استفادة قـرآن كـریم
از بیان قصص و گزارشهای تاریخی است .قرآن از بیان این قصص و گزارشها چـه اهـدافی را
دنبال كرده است؟ مهمترین شاخصهها و مؤلّفههای ذكر قصص و گزارشهـای تـاریخی قرآنـی
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كدامند؟ تفاوت و امتیاز قرآن نسبت به سایر كتب دینی و تاریخی چیسـت؟ آیـا قـرآن بیـنش
تاریخی خاصّی دارد؟ این پرسشها حاكی از اهمیّت بررسی این تمهید قرآنی نزد قرآنپژوهـان
و مورّخان است .در جستار حاضر ،تالش بر این است تا پیشینة ذكر وقایع تاریخی و قصص در
كتب مقدّس و نیز مؤلّفهها و شاخصههای استفاده از این شـیوه در قـرآن مـورد مطالعـه قـرار
گیرد .بدیهی است كه ذكر گزارشهای تاریخی و قصّهها از ارتباط میان خدا ،انسان و طبیعـت
نشأت میگیرد و این تمهید از آن روی اهمیّت دارد كه به تثبیت تعـالیم انبیـاء و بـهكارگیری
شیوة درست رهبران دینی در هدایت جامعه و تأمین اهداف تربیتـی و معنـوی مـردم منتهـی
میگردد ،چنانچه متن قرآنی خود مؤیّد استفاده از این شیوه است :وَکُالً نَقُصُ عَلَیْکَ مِـنْ
أَنبَاء الرُسُ ِ مَا نُثَبِتُ بِهِ فَُْادَکَ( ...هود.)618 /

مفهوم قصّه و کاربرد آن در قرآن
«قصّه» در لغت «قَصَّ» و «قِصصا» به معنای پیجویی ،پیگیری ،به دنبال حقیقت بودن ،از
خبر سخن گفتن ،آگاهی دادن و نیز دنبال كردن تا به واقعیّت آن رسـیدن اسـت .مشـت های
واژة «قصّه» در سورههای اعراف آیة  ،11قصص آیة  ،19یوسب آیة  ،9نمل آیة  71و جمعا 11
بار و در معنای حدیث و خبر آمـده اسـت .واژة «اسـاطیر»  6بـار در مقابـل سـه واژة تـاریخی
قصص ،حدیث و نبأ آمده است (ر .؛ رادمنش .)69 :6878 ،بهكار بردن اساطیر بیشـتر بـرای
تفکیک معنایی دو واژة «اسطوره» و «تاریخ» و گرفتن ارزش یکی و اصـالت دادن بـه دیگـری
است .این مسـئله بـدین دلیـل اهمیّـت دارد كـه مورّخـان را از حلقـه زدن گـرد «افسـانه» و
«اسطوره» به جای «تاریخ» بر حذر دارد تا آنان حقای تاریخی را بـا افسـانه درنیامیزنـد و بـه
گونهای تاریخنویسان را با فرهنگ حقیقتجویی آشنا سازد و معیاری بـرای تشـخیص حـ از
باطل عرضه نماید .اینکه در قـرآن مسـائل تـاریخی در قالـب «قصـص»« ،خبـر»« ،حـدیث»،
«عمران»« ،عبرت» و «اساطیر» بیان شده است ،موجب شده كه سنّت تاریخنگاری توسعه یابد
و فصل جدیدی در تاریخپردازی گشوده شود .گاهی قـرآن بـا بـهكار بـردن واژة «حـدیث» در
معنای «سخن نو» یا «حرف تازه» ،موجب نوآوری در تـاریخ شـده اسـت .همچنـین قـرآن بـا
بهكاربردن «نباء» به معنـای «خبـر موثّـ » ،از روایـات كـذب و انحـراف در تـاریخ میكاهـد.
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رادمنش نیز اذعان میدارد كه« :نبأ خبری را گویند كه فایـدة عظـیم و بزرگـی داشـته باشـد؛
چنان فایده ای كه ایجاد علم كند .بنابراین ،نبأ یک خبر معمـولی نیسـت ،بلکـه خبـری اسـت
موثّ كه ح ّ خبر را آنچنانكه هست ،بیكموكاست ادا كند و از كذب و اغراق و افسانه مصون
باشد؛ خبری كه به مرحلة علم رسیده ،ظنّ قوی را در انسان حاصل نموده ،ذهن را از حـدس،
گمان و فرض پا

مینماید» (همان.)3 :

تاریخچة بیان قصص و گزارشهای تاریخي در کتب مقدّس
بیان حوادث تاریخی امّتهـای گذشـته و سـنّت سیرهنویسـی در كتـب تـاریخی و دینـی
پیشینیان ،عموما با اهداف برتریجویی ،قهرمانپروری و توجّه به افتخارات ،شـرافت و بزرگـی
آنان صورت میگرفت .مهران میگوید« :بیگمان قرآن كریم در قصّههای خود آگاهیهای مهمّ
و دستاوّلی دربارة تاریخ پیش از اسالم و سرگذشت حکومتهای آن روزگـاران در اختیـار مـا
مینهد؛ آگاهیهایی كه كشفیّات جدید آنها را تأیید میكنـد؛ مـثال قـرآن از راه نقـل داسـتان
موسی آگاهیهایی دربارة حکومتهای خداگونة فرعونهای مصر و احوال سیاسی ،اقتصـادی و
اجتماعی آنها به ما ارائه میدهد» (همان .)9 :6836 ،پـس اگرچـه در ادیـان گذشـته یهـود و
قصـهپردازی امـری رایـ و بـرای دسـتیابی بـه اهـداف
نصاری و كتب تاریخی عصر جاهلیّتّ ،
سیاسی و اجتماعی و استعالء فرهنگی و سیاسی بود ،منجر به بهرهگیری از دو ركن اساسی در
ادبیّات جهان منبعث از استعارهها ،تمثیلها و قصّههای عهد عتی و عهـد جدیـد یـا تـورات و
انجیل شد ،امّا قرآن متفاوت از دیگر كتب و ادیان پیشین ،بر اساس جهانبینی توحیدی و بـه
منظور پایهگذاری سنّت درست بیان حقای و عبرتآموزی از حوادث تـاریخی گذشـته تـالش
كرده تا با تحوّل در ذكر گزارشهای تاریخی به حقایقی اشاره نماید كه منجر به آرامش ،صلح،
عدالت و امنیّت در جام عة انسانی گردد و نیز موجب تغییر در بینش تاریخی آنان گـردد؛ زیـرا
داستانهای قرآن عالوه بر آنکه جذّاب است ،در آن نکتههای جالب اجتماعی ،روانشناسـانه بـا
رویکرد كاركردگرایانه دارند .از سوی دیگر ،خطیب معتقـد اسـت« :داسـتانهای قرآنـی ،همـه
گزارشها و رویدادهایی تاریخی هستند كه به هیچ رو با خیالبافی و عناصر غیرواقعی آمیختـه
نشدهاند» (خطیب6619 ،م91 ،.؛ به نقل از مهران .)13 :6836 ،چون شخصـیّت داسـتانهای
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قرآنی ،پویا و زندهاند ،مبارزه میكنند و مانند حضرت موسی(ع) سرانجام به مقصد میرسند و با
عملکرد عینی همراه هستند ،چون هیچ یک از داستانها و شخصیّتهای قصص قرآنی خنثـی
نیستند و اساس داستانها بر پایة خیر و شـر قـرار گرقتـه اسـت و بـدون كشـمکش داسـتان
نمیتواند به آن صورت حقیقی و اصلی خود معنا یابد؛ یعنی درگیری و نبرد بین حـ ّ و باطـل
جذّابیّت خاصّ قصص قرآنی است كه بیانگر تضـاد عملـی بـا حركتهـای نادرسـت اجتمـاعی،
مانند قدرتطلبی مستکبرانه فرعونها میباشد .بنابراین ،پیش از پرداختن بـه اسـلوب و روش
ذكر قصص در قرآن كریم ،ضروری است تا بـرای ردّ ادعاهـای برخـی قرآنپژوهـان مستشـرق
مبتنی بر وحیانی نبودن متن این كـالم مقـدّس و تبیـین و تأییـد صـحّت قصـص قـرآن ،بـه
مصادیقی از خود قرآن دالّ بر درستی این اقوال اشاره شود.

نگاهي به قصّههای قرآني
برخی مستشرقان معتقدند كه مصدر ،جایگاه و مصادی قصّهها متفاوت از وحی الهی است.
درمنگام در كتاب وحی محمّدی 1بیان میدارد كه محمّد(ص) در سفرهای تجاری بـا عمـویش،
ابوطالب ،با كاروانهای تجاری صحراهای عربستان را طی میكرد و شـهر مَـدیَن و بیابانهـای
قصـة ایـن سـرزمینها را از
وادیالقری و سرزمین ثمـود را جسـتجوگرانه مشـاهده میكـرد و ّ
بادیهنشینان آنجا میشنید (ر .؛ زمانی .)818 :6837 ،یوسب حـدّاد ارشـمیندریت در كتـاب
القرآن و الکتاب 8ادّعا نموده كه دورة دوم دعوت قرآن پس از هجرت گروه اندكی از مسـلمانان
به حبشه ،ماهیّتی اسرائیلی دارد ،چراكه پیامبر اسالم(ص) مـردم را بـا روش قصـص قرآنـی بـه
توحید خالص دعوت كرده است (ر .؛ همان .)819 :بالشر در كتاب مشکل محمّد مینویسـد:
«هنگامی كه قرآن را با انجیل مقایسه طفولت میكنیم ،ارتباط و پیوند محکمی را بـین آن دو
مشاهده میكنیم و این مطلب بعید نیست آنگاه كه ارزش انجیلهای غیر رسـمی را در قـرون
وسطی در

میكنیم» (همان) .اندیشمندان غربی با قرائن اندكی مدّعی ابطال الهی بودن این

قصّهها هستند .با كمی دقّت در نوشتههایشان مشخّص میشود كه نظریّات آنان ناقض یکدیگر

است؛ زیرا منشاء آنها را یا مشاهدات شخصی و گفتههای بادیهنشینان یـا تـورات و یـا انجیـل
میدانند .امام علی(ع) در نه البالغه ،در این باره به فرزنـدش چنـین خطـاب میكنـد« :اخبـار
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گذشتگان را بر قلبت عرضه كن و در دیار و آثار باستانی آنها گردش كن و درست بنگر كه آنها
چه كردهاند ،از كجا منتقل شده ،دركجا فرود آمدهاند .من گرچه به اندازة آنـان عمـر نکـردهام،
ولی در اعمال ایشان نظر كردهام و در اخبارشان تفکّر نمودم ،آنچنانكه هماننـد یکـی از آنـان
گردیدم و در اثر آنچه از تاریخ آنان به من رسیده ،گویی با همة آنان از اوّل تا به آخر عمرشـان
زندگی كردهام» (نه البالغه /ن .)86مهمترین پیام این نامه ،گزینش قسمتهای مهمّ زندگانی
است و تشخیص سود ،زیان و استفادة صحیح از زمان موجود با بهره بردن از اطّالعـات شـفّاف
زندگی پیشینیان است كه باید چون علی(ع) به جنبة كاربردی آن اندیشید و تفکّـر در انطبـاق
مصدر و جایگاه قصّه و كالم كاری بیهوده است؛ زیرا قرآن خود را كامال شـفّاف معرّفـی نمـوده
است؛ نظیر آیة دو و پن سورة یس كه میفرمایـد :وَالْقُـرْآنِ الْحَکِـیمِ ...تَنزِیـ َ الْعَزِیـزِ
الرَحِیمِ (یس 1/و )9؛ یعنی «سوگند به قـرآن حکـیم * ....ایـن قرآنـ اسـت كـه از سـوى
خداوند عزیز و رحیم نازل شده است» .آیة  66سورة هود ادّعای بالشر و یوسب حدّاد را مبنـی
بر اقتباس و اخذ داستانها و گزارشهای تاریخی از عهدین رد میكنـد .مضـمون آیـه چنـین
است« :اینها خبرها] از خبرهای غیب است كه به تو وحی مینماییم ،نه تو و نه قومـت پـیش
از این آنها را نمیدانستید» .در واقع ،این دو مستشرق با تکیه بر ادّعای خود ،مسـئلة تحریـب
در قرآن را طری میكنند كه قرآن خـود بـا كمـک ایـن آیـه و بسـیاری آیـات دیگـر آن را رد
میكند .در ارتباط با مسئلة مشـاهدات و شـنیدههای پیـامبر اسـالم(ص) طـیّ سـفرهایش كـه
درمنگام به آن اشاره میكند ،مهران میگوید« :پیامبر از مکّه بیرون نرفته ،جز دوبـار :یکـی در
 6ســالگی همــراه عمــویش ابوطالــب و دیگربــار در  19ســالگی ،در ســفری چنــان كوتــاه كــه
نمیتوانسته است از خویشان و همسفرانش جدا گـردد» (مهـران ،6836 ،ج  .)83 :6برخـــی
نیز این قصص را چون تأویل و تفسیر قلمداد كردهاند؛ نظیر امین خولی .خطیب از قول خـولی
مینویسد« :روایت قرآن از رویــدادها و اشخاص ،ارائـــة هنرمنــــدانه و ادبــــی اسـت ،نـه
تاریـــــخی و واقعبینانه» (خطیب6961 ،ق .)177 :.خلباهلل نیز میگویـد« :اساسـا قـرآن در
مقام روایت تاریخی یک رویداد نبوده ،بلکه هر جـا الزم دانسـته ،در آن تصـرّف كـرده اسـت و
مسائل تاریخی را به همان صورت كه در خاطرة تاریخی اهل كتاب ثبت شده است و متناسـب
قصـههای
باورهای اساطیری آنان است ،بازگو میكند .بدین روی ،زمینهای برای ارزیابی برخی ّ
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قرآنی با واقعیّـات تـاریخی نیسـت» (خلـباهلل6619 ،م .)18 :.وی همچنـین دربـارة داسـتان
اصحاب كهب مینویسد« :قرآن آرای یهودیان را بازگو میكند؛ خواه با واقعیّـت سـازگار باشـد،
خواه نباشد .از این رو ،هیچ خُردهای بر این داستان نمیرود كه چرا با واقعیّت هماهنگی ندارد،
چه آنکه اساسا در قصّة قرآنی ،غرض بیان واقعیّت نیست» (همان.)91 :
عالّمه طباطبائی در برابر این نوع تفسیر میگوید« :این سخن ناصـواب اسـت .اعتقـاد ایـن
پژوهشگر اگر در باب فنّ قصّهگویی درست باشد ،لیکن با قرآن سازگار نیسـت .قـرآن نـه یـک
كتاب تاریخ است ،نه مجموعة داستانهای تخیّلی ،بلکه كتابی نفوذناپذیراست كه باطل از هیچ
سو در آن راه ندارد و خود تصریح نموده كه كالم خداست ،جز ح نمیگویـد و مـاورای حـ ّ

چیزی جز باطل نیست و برای دستیابی به ح ّ ،هرگز نمیتوان از باطل یـاری جسـت و قـرآن
كتابی است كه به ح ّ و راه استوار فرامیخواند .پس چگونه یک پژوهشگر قرآنـی میتوانـد آن
را دارندة سخنی باطل ،داستانی دروغ یا خرافه و خیالی بداند؟ هر كس به تفسیر چنین كتابی
روی مــیآورد ،بایــد آن را صــادق بشــمارد ،و بــهتمام معنــای حـ ّ دربــارة آن بســنده كنــد»
(طباطبـائی ،6818 ،ج  .)619 :7سـیّد قطــب ـ محقّـ قــرآن ـ نیــز مینویســد« :هرگــاه در
داستانهای قرآن از رویدادها یا شخصیّتهایی سخن رفته باشـد كـه نـام و نشـانی از آنهـا در
تاریخ نیست ،باید قرآن را در برابر تاریخ حجّت دانست؛ زیرا تنها متن دینی ایمن از تحریـب و
تزویر در طول تاریخ است  ]...مگر نمیتوان حقای را با شیوهای هنری و علمی عرضه داشت؛
یعنی هم واقعی باشد ،هم هنُری و علمی؟» (شاذلی ،بیتا .)197 :اسـتاد مطهّـری نیـز پـس از
نقل سخن برخی متجدّدان در باب قصص قرآن مینویسد« :ما شک نـداریم كـه تمـام قصـص
قرآن ،چنانكه خود قرآن نقل كرده ،عین واقعیّت است .داستانی كه قرآن نقل میكند ،ما بعـد
از نقل قرآن احتیاج نداریم كه تأییدی از تواریخ دنیا پیدا كنیم» (مطهّری.)619 :6837،
قرآن بعد از گزارش سرگذشت یوسب و مریم میفرماید :تِلْکَ مِنْ أَنبَاء الْغَیْبِ نُوحِیهَـا
إِلَیْکَ مَا کُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَالَ قَوْمُکَ مِن قَبْ ِ هَذَا( ...هود .)96 /این آیه بیانگر این نکتـه

است كه گزارش مذكور یکی از خبرهای غیب است كـه بـه پیـامبر وحـی شـده اسـت .قـرآن
داستان طوفان نوی را هم بهعنوان گزارش غیبی به پیامبر خبر میدهد و تأكید میكند كه نـه
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پیامبر و نه قوم او از آن خبر نداشتهاند .حال اگر كسی در زمـان پیـامبر از ایـن اخبـار اطّـالع
داشت ،با توجّه به اینکه به علم انساب و ایّامالعرب آگاه بود ،پس به پیامبر متذكّر میشـد ،امّـا
این اتّفاق رخ نداد .از سویی ،احتمال اینکه این قصص از كتابهـای یهـود و نصـارا ـ تـورات و
انجیل ـ گرفته شده باشند ،با توجّـه بـه امّـی بـودن پیـامبر امکانپـذیر نبـود .آیـة  93سـورة
عنکبوت :وَمَا کُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کِتَاب وَلَا تَخُطُهُ بِیَمِینِـکَ ...یعنـی «تـو پـیش از
قرآن كتابی نمیخواندی و با دست راستت چیزی نمینوشتی» ،بر این امر ضمان است .مهران
نیز میگوید« :پیامبر(ص) امّی بود و خواندن و نوشتن نمیدانست .در میان اهل كتاب نیز رشـد
و پرورش نیافته بود تا دانشهای آنان را با تلقین بیاموزد» (مهران .)86 :6836 ،احتمال اینکه
یهودیان ونصرانیان باسواد ،آن اخبار و اطّالعات را از تورات و انجیل اخذ نموده ،به پیامبر گفته
باشند ،برای هیچ محقّ و اندیشمندی قابل قبول نیست؛ زیـرا الزمـة قبـول ایـن احتمـال آن
است كه مطالب قرآن و تورات یکی باشند ،در صورتیكه چنین نیست .از جمله مـوارد تفـاوت
میان این دو كتاب مقدّس ،مسئلة معاد است .در قرآن كریم ایمان به معاد و روز جـزا دومـین
اصل دین را حدود  6788آیه بیان میكند ،در صورتیكه در تـورات خبـری از معـاد نیسـت و

جزای اعمال نیک و بد را در همین جهان ،شدنی میپندارد .بنابراین ،محال است اخبـار قـرآن
برگرفته از كتابهای دیگر یا افسانه باشد و از صحّت و درستی برخوردار نباشد .افزون بر ایـن،
در میان كتابهای مقدّسی كه امروز رای هستند ،تنها كتابی كه اطّالعـاتی دربـارة پـارهای از
ملّتهای از بین رفتة عرب ،مانند قوم عاد ،ثمود یا شخص ذوالقرنین ،داسـتان اصـحاب كهـب،
سیل عـرم ،اصـحاب اُخـدود ،اصـحاب فیـل و نیـز دربـارة احـوال ،اخـالق و موضـعگیریهای

بنیاسرائیل در برابر پیامبران سخن گفته ،قرآن بـوده اسـت .در مـورد آخـر ،در خـود تـورات
كاستیهای فراوان وجود دارد .خداوند در قرآن میفرماید« :این قرآن بـر بنیاسـرائیل گـزارش
میكند بیشتر چیزهایی را كه در آنها با هم اختالف دارند» (النّمـل .)71/بـا ایـن همـه ،نبایـد
پنداشت كه قرآن كتابی تـاریخی اسـت و از رویـدادهای گذشـته چنـان سـخن میگویـد كـه
تاریخنگاران ،ولی با استناد به این حجّت الهی ،میتوان نوعی تاریخ اسالمی و انسانمحور را بـا
بینش توحیدی از آن استنباط كرد .پیامبر نقل تـاریخی نمیكـرد ،بلکـه از نقـل تـاریخ فقـط
چگونگی ساختن و تکرار آن را به مسلمانان آموخت .وی بـه تـاریخ بـهعنوان یـک امـر عینـی
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می نگریست ،چون خود و یارانش از تاریخ ،تاریخ ساختند .رابطة بین انسان و تـاریخ ،رابطـهای
مبتنی بر تعامل است .انسان تاریخ را رقم میزند و تاریخ انسانساز است .استاد مطهّری معتقد
است « :آنچه مسلّم است ،این است كه برای تاریخ] تا حدودی قوانین كلّی میشود كشب كرد
و تا حدود قـوانین كلّـی ،میتـوان از تـاریخ درس آموخـت و تـا حـدود همـان قـوانین كلّـی،
پیشبینی هم میتوان كرد» (مطهّری .)668 :6879 ،وی به گونـهای بـه رونـد رو بـه تکامـل
تاریخ معتقد بوده ،امّا این روند رو به جلو را بدون یاری تقوی و صالی و بر اساس آیة  61سورة
اعراف امکانپذیر نمیداند .بنابراین ،میتوان تصوّر كرد كه نقـل قصـص و حـوادث تـاریخی در
قرآن  ،در بر دارندة قوانین و ضوابطی كلّی برای رسـتگاری و سـعادت انسـان و حركـت رو بـه
جلوی تاریخ است و چنانچه استاد مطهّری میگوید ،به تعبیر قرآن ،تاریخ میتواند عبرتآموز
باشد (ر .؛ همان636 :ـ  .)668به كار بردن واژة «دهـر» در اشـعار جـاهلی ،نمایـانگر بیـنش
اعراب جاهلی به تاریخ و هستی است و به قول شوقی ضیب« :این طبیعـت دهـر و روزگـار در
زمان كه جز نقصان ،یأس و فنا ،ثمره و دستاوردی ندارد و میگوید كه نیست در مقابل انسان،
مگر وادی عدم و نیستی كه همة انسانها بار خویش را به سوی آن بستهاند .پس بشـتابیم بـه
سوی لهـو ،سـرگرمی و اشـباع شـدن از شـراب و طعـام» (شـوقی ضـیب6618 ،م .)118 :.از
نوآوریهای نقل تاریخی در قرآن ،ردّ ادّعای اسارت انسان در بند جبر تاریخی است كه منبعث
از فرهنگ ،و چنانكه اشاره شد ،ادبیّات جاهلیّت است .با استناد به گفتههای استاد مطهّـری و
آیة  669سورة مؤمنون كه میگوید« :آیا چنین پنداشتهاید كه مـا شـما را عبـث آفریـدهایم و
هرگز به ما رجوع نخواهید كرد» ،میتوان ایدة دهریگری و پوخانگاری اعراب جـاهلی را نفـی
كرد و هدفدار بودن نقل قصص و وقایع تاریخی در قرآن را تصدی نمود .از آنجا كـه قصـص و
داستانهای جاهلی یا اساطیر و افسانههای دیگر ملل ،بهویژه یهود ،ابزاری برای مبارزه با اسالم
و رویارویی با قرآن در این عصر بود ،یهودیان وكفّار سعی میكردنـد تـا بـا انتسـاب اسـطوره و
خرافات به آیات قرآن ،حقای نهفته در قصص الهی را كتمان كنند تـا بتواننـد كسـانی را كـه
تحت تأثیر جاذبة شیرین و كالم اعجابانگیز الهی بودند ،منحرف كنند ،غافـل از آنکـه اصـول،
سبک و اسلوبی كه در ذكر حوادث تاریخی امّتهای گذشته در قرآن مورد استفاده قرار گرفته
بود ،در نوع خود بینظیر و دارای اهمیّتی خاص است و شاید یکـی از عمـدهترین دالیـل نقـل
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سرگذشت اقوام گذشته در قرآن ،باطل كردن و بیاثر كردن افسانههای عرب جاهلی باشد كـه
در ادامه به آن اشاره میشود.

سَبک و اُسلوب ذکر حوادث تاریخي و قصص قرآن
در شیوة نقل روایات و داسـتانهای قرآنـی ویژگیهـای مشـتركی وجـود دارد كـه همـان
اسلوب و سبک ویژة قرآن در ذكر داستانها را رقم میزند .این ویژگیها عبارتند از:

همسویي قصّهها با محتوای کلّي سورههای قرآن
یکی از خصوصیّات این قصّهها ،همسویی با محتوا و مطالب كلّی سورههاست .بین مباحـث
تاریخی و غیرتاریخی این سورهها انطباق و سنخیّت وجود دارد و این سبک مختصّ كالم الهی
است و با اسـتداللهای تـاریخی بـه مباحـث اجتمـاعی ،حقـوقی ،سیاسـی ،اخالقـی و علمـی
میپردازد و از این رو ،اثباتكنندة ارزشهای انسانی ،پویایی و اهمیّت تاریخ بهعنوان پشـتیبان
همة اصول مطری شده میباشد؛ بهعنوان مثال ،اگر سورهای بر جهاد بـا مشـركان تأكیـد دارد،
سـبک
قصّة مقاومت و پایداری جبهة ح ّ در مقابل باطل را متـذكّر میشـود .در سـورة قمـرَ ،
خاصّی از نقل تاریخ و نتیجهگیری مشاهده میشود ،بدین گونه كه پس از نقل داستانی كوتـاه
دربارة «نوی» ،نتیجهای كلّی از آن اخذ میشود و آن این است :فَهَ ْ مِـنْ مُـدَکِر (القمـر/
)69؛ یعنی «آیا كسی هست كه از آن پند گیرد؟!» .در واقع ،در ایـن سـوره ،پـس از ذكـر هـر
بخش از تاریخ ،مثال نقـل سرگذشـت پیـامبری چـون نـوی و اقـوام عـاد ،ثمـود ،لـوط و ذكـر
سرگذشت فرعون ،این آیه میآیـد :وَلَقَدْ یَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذّکْرِ فَهَ ْ مِن مُدَکِر :مـا قـرآن را
براى تذكّر آسان ساختیم .آیا كس هست كه متذكّر شود؟!

(القمر .)67/نتیجهای كـه از آن

میگیرد ،مربوط به زمان پیامبر(ص) است ،چنانچه مکّیان را مورد پرسش قرار میدهد كه «آیا
شما بهتر از آن امّتها هستید ،یا شما را امانی آسمانی است؟» .در عین حال ،این نتیجه قابـل
تعمیم به همة زمانهاست .در واقع ،قرآن از ذكر و یادآوری وقایع تاریخی این اُمّتها ،انهـدام و
سقوط آنها ،نتایجی را به مخاطبان خود گوشزد میكنند كه در همة زمانها و مکانهـا صـادق
است؛ یعنی آنچه از تاریخ در قرآن نقل شده ،در بستر و حصار زمان وقوع خود ،رنـگ كهنگـی
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به خود نمیگیرد ،بلکه زبان حال پیامبر و اُمّت او نیز میباشد و قابـل تعمـیم بـه زمـان حـال
است؛ زیرا زبان قرآن موجب روشنگری در همة اعصار میگـردد و همـة ابنـای بشـر را در هـر
زمان و مکان مخاطب خود قرار میدهد .این كتاب مقدّس با اشاره به حوادث تاریخی و شـری،
بسط و استدالل آنها ،تدبّر و تعمّ در آنها را بر عهدة مخاطب قرار داده اسـت و طبعـا همـین
مسئولیّت منجر به پیدایش فهم ،تفسیر و تأویلهای متفاوت شده است.

تقاب شیوۀ قرآن با سنّت تاریخنویسي
قرآن برخالف سنّت تاریخنویسی مورّخان ،تاریخ را از زبان مورّخ نمیگوید ،بلکه تاریخ را از
زبان قهرمانان و بازیگران تاریخ نقل میكند و حقای زمان خویش را بیان میكنـد .هُنـر نقـل
قصص و حوادث تاریخی قرآن كشب زبان ،فرهنگ و روحیّات گویندگان ،آن هم در عمل و هم
در سخن است ،تا آنجا كه بیان بسیاری از حقای از زبان دشـمنان انبیـا ،بـه عنـوان اسـنادی
غیرقابل انکار شناخته میشوند؛ مانند آیة  96سورة یوسب كه میفرماید« :زنان اشراف گفتنـد:
حاشا كه ما از یوسب هیچ بدی ندیدیم».

ایجاد آمادگي در مخاطبان
یکی از روشهای ایجاد آمادگی در مخاطبان قصّهها ،اسـتفاده از روش اسـتفهامی در نقـل
تاریخ است تا ذهن مخاطب هر چه بیشتر و بهتر آمادة پذیرش حقای تاریخی باشد؛ مانند آیة
 19سورة ذاریات :هَ ْ أَتَاکَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْرَاهِیمَ الْمُکْرَمِینَ :آیا خبر مهمانهاى بزرگـوار
ابراهیم به تو رسیده است؟ .

نق قصص از زبان افراد گمنام
از دیگر اسلوبهای بیان قصص و نقل تاریخی قرآن ،گفتن حقیقت از زبـان فـرد یـا افـراد
گمنام است؛ همانند شخصی مؤمن و گمنام در قصر فرعون كه با رفتارها و عملکـرد او مبـارزه
میكند؛ زیرا عملکرد فرد است كه تاریخ را تحت تأثیر قرار میدهد و نه نام و تعـداد اشـخاص؛
به طور مثال ،تعداد اصحاب كهب نامشخّص است و در قرآن از ذكر تعداد نفـرات پرهیـز شـده
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است؛ زیرا قرآن در تاریخ صرفا به دنبال خبررسانی نیست ،چون این عملکرد انسانهاست كـه
باقی میماند .ذكر تعداد در تاریخ ،شـرط پیـروزی نیسـت ،بلکـه اعتقـاد و بـاور ایمـانی شـرط
موفّقیّت است .همچنین قدرت سالطین و مالزمان ایشان شرط پیروزی نیست و ایـن خـود از
اصول ارزشمند و سنّتهای كلّی تاریخ مأخوذ از قرآن اسـت كـه بنیـاد آن بـر اصـول انسـانی
گذاشته شد و نه اشرافیّت .از این رو ،در قصّهها اگر از ذكر نام فـرد یـا تعـداد آنهـا خـودداری
میشود ،برای این است كه حركت آنها روش ،نمونه و معیاری برای همة نسلها و قابـل تکـرار
است ،اگر اراده كنند و در مسیر ح حركت كنند.

ذکر جزئیّات ضروری قصص و حوادث تاریخي
قرآن در نقل تاریخ و قصص هرگز در بازگویی حقای پردهپوشی نمیكند ،بلکه كوچکترین
حركت اشتباه را حتّی در نسبت با پیامبرش بیان میكند؛ همانند نـوی ،یـونس ،داوود و غیـره.
در آیة  99سورة هود ،خداوند متعال نوی را مورد خطاب قرار داده است و میفرماید« :فرزند تو
هرگز با تو اهلیّت ندارد؛ زیرا او را عملی ناشایست هست .پس تو از من تقاضای امری مکن كـه
هیچ از آن آگاه نیستی»؛ زیرا خداوند در گفتن هر حقیقتی از مدار ح خـارج نشـده اسـت و
این خود دلیلی است آشکار بر تغییرناپذیری سـنّتهای الهـی ،چنانچـه خداونـد در آیـة 98
سورة احزاب میفرماید« :خدا را از اظهار ح ّ به شما هیچ خجلتی نیست».

ارائة مدل تربیتي با استفاده از قیاس نهفته در داستانها
شکلگیری الگوی تربیتی برگرفته از قصص و حوادث تاریخی قرآنی بـا اسـتفاده از قیـاس
موجود در این داستانها و وقایع ممکن اسـت؛ یعنـی پـس از آزمـودن شـخص و عبـور وی از
سختی ها و پیروزی در عرصة عمل ،با استفاده از مقایسة اعمال نیکو و بد و نیروی خیر و شـر،
قرآن الگو و نمونهای برای آموزش و پرورش در اختیار مینهد؛ مانند زن نوی و همسر لوط كـه
كهنالگوی انسانهای سخنچین و عهدشکن هستند و مریم ،عـذرا و آسـیه (زن فرعـون) كـه
نمونهای از زنان عارف و فاضل معرّفی میشوند.
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مقایسة تمدّنها
ارائه و مقایسة تمدّنها در سورهها با تشریح خصایص و كاركرد اقتصادی ،سیاسی ،ارزشـی
و ساختار فکری آنها ممکن است .در سورههای سبأ ،نمـل ،ص و یوسـب ،كیفیّـت تمـدّن ایـن
اقوام را معرّفی میكند ،همچنین سورههای قصص ،بقره و مؤمن ،دولتهای جبّـار و سـمتگر را
تجسـم میبخشـد.
ّ
همراه با حاكمیّت مستکبر آنها معرّفی نموده است و ساختار فکری آنهـا را
قرآن آدمی را نه از طری فلسفه و تعریبها ،بلکه از راه عینیّت و به طور شهودی ،به شـناخت
تمدّنها دعوت میكند؛ مانند آیة  7سورة فجر كه میفرماید :إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَتِـي لَـمْ
یُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ :و با آن شهر «اِرَم» باعظمت؛ * همان شهرى كه ماننـدش در شـهرها
آفریده نشده بود! مکان «اِرَم» را بیابانی بین عدن و حضـرموت گفتهانـد ،و «شـدّاد» بهشـت
خود را آنجا بنا كرد و پُر از زر و یاقوت بود ،ولی چون بـه خـدا كـافر بـود ،هـال

شـد (ر .؛

رادمنش.)78 :6878،

حکمت تکرار قصّهها در قرآن
خداوند معیار نقل داستان بهوسیلة پیامبران را بیان حقای عنـوان كـرده اسـت .بـا اینکـه
قصـههای قـرآن همـه حقیقـت و
مفهوم متعارف قصّه آمیزهای از حقیقت و خیال است ،لیکن ّ
مولّد عبرت و معرفت است .اگرچه وقایع تاریخی نقل شده در قالب داسـتانهای حضـرت آدم،
موسی یا نوی كه در سورههای مختلب با الفاظ متفاوت بیان شده ،ظاهرا همه از یـک واقعیّـت
حکایت میكنند ،امّا هر یک تنها به جنبـهای از داسـتان اشـاره دارنـد .در عـین حـال ،رابطـة
معناداری بین قصّه و غرض سوره وجود دارد ،از این رو ،تکرار قصـص و حـوادث قابـل توجیـه
است .سعید حوّی معتقد است هر جا قصّهای به بحث نهاده میشود یا تکـرار میگـردد ،صـرفا

تأمین هدف خاصّی منظور است كه هم با سیاق ویـژة آن سـوره و هـم بـا سـیاق كلّـی قـرآن
قصـه در
هماهنگ است (ر .؛ حوّی6961 ،ق ،.ج  .)616 :8البقاعی نیـز میگویـد بیـان یـک ّ
قصـه در هـر جـا بـا الفـاظ
سورههای مختلب اهداف متفاوتی را دنبال میكند .از این رو ،یـک ّ
متفاوت نقل می شود ،تقدّم و تأخّر عبارات و نیز كوتاهی و بلندی داستان آن تغییـر میكنـد و
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به تناسب مطالب سوره ،داستان از وضوی و روشنی و اجمال بیشتری برخوردار میگردد (ر .؛
قصـه بـرای بیـان مقاصـد
البقاعی6969 ،ق ،.ج  .)69 :6به نظر نگارنده ،در واقع ،قـرآن از هـر ّ
ا رزشمند اخالقی و معرفتی خود ،آن هم به فراخور موقعیّت و شـأن نـزول آیـات ،چنـدین بـار
استفاده كرده است؛ به عبارت دیگر ،هدف قرآن صرفا داستانسرایی یا ذكر تاریخ نبـوده ،بلکـه
هدف آن بیان جوهر معنایی نهفته در قصص و حوادث است .از این رو ،ممکـن اسـت چنـدین
بار و آن هم از چند وجه آن قصّه و حادثه را نقـل نمایـد .بـدین ترتیـب ،قـرآن در مـتن ایـن
گزارشها به تعلیم معارف ،عقاید ،كشب سُنن الهـی و فلسـفة تـاریخ نیـز اهمیّـت داده اسـت.
ترتیب گزینش نقل حوادث بدون ذكر جزئیّات و بدون در نظر گرفتن ترتیب زمانی آنهـا ،روش
خاصّ این كتاب الهی در ذكر قصص و وقایع تاریخی است كه باعث برتری اسلوب قرآن نسبت
قصـهنگاری را از
به دیگر كتب مقدّس میگردد .زمانی به نقل از عبدالوهّاب حمـوده ایـن نـوع ّ
جنبههای اعجاز این كتاب دانسته است و آورده« :یکی از معجزات قرآن آن است كـه خداونـد
یک قصّه را در چند جای قرآن با چندگونه عبارت و در چند قالب متفاوت نازل كـرده اسـت و
در هر یک كاستی و افزایش قرار داده است تا از هركدام نتیجهای خاص برای مخاطبان خـاص
بگیرد ،در حالی كه همة آنها راست و منطب با واقعیّت تاریخ است .این هنر پیچیده و مشکلی
است؛ زیرا معموال یک پدیدة تاریخی در یک قالب عبارتی گزارش میشود و اگر مـورّخی یـک
قصّه را چند بار با چند عبارت مختلب نخواهد گزارش كند ،معموال مفاهیم متمـایز را گـزارش
میدهد كه برخی از آنها با واقعیّت تاریخ ناسازگار خواهد بود» (حموده ،بیتا178 :؛ به نقـل از:
زمانی .)811 :6837 ،زمانی معتقد است «دو عامل موجب لزوم تکرار قصّهها در قرآن میباشد:
اوّل اصل تدریجی بودن نزول قرآن ،دوم قابلیّـت وقایعنگـاری بـرای اسـتنتاجهای گونـاگون و
درسهای متعدّد» (زمانی .)816 :6837 ،دربـارة عامـل نـزول تـدریجی زمـانی بـاور دارد كـه
حکمت الهی ایجاب میكند تا هر فراز تاریخی را با قالب جدید و متناسـب بـا موضـوع جدیـد
دوباره نازل و از آن استنتاجی جدید ارائه دهد؛ زیرا قرآن كتاب آموزشی محـض نیسـت ،بلکـه
جنبة تذكّر و موعظه نیز دارد (ر .؛ همان816 :ـ.)811
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ویژگيهای قصص و ذکر وقایع در قرآن
صـهپردازی بـا
یکی از مصادر اصلی تاریخ تمدّن بشر ،قصـص میباشـند .در واقـع ،تـاریخ ق ّ
تاریخ بشر گره خورده است .در كتب مقدّس ،بهویژه قرآن كریم ،مضامین و مؤلّفـههای مهمّـی
در قصص انبیاء و امّتهای گذشته مورد توجّه قرار گرفته كه به اجمال عبارتند از:
6ـ حوادث و شخصیّتهای برجستة ملل پیشین؛ مانند عاد ،حضرت آدم ،نوی و ابراهیم(ع).
1ـ آگاهی بر اعداد و ارقام مرتبط بـا حـوادث تـاریخی؛ ماننـد عـدد  886كـه منبطـ بـر
سال هایی است كه اصحاب كهب در غار به سر بردند و پیشگویی حوادث آینده؛ مانند پیـروزی
روم بر ایران.
8ـ قصة حضرت یوسب ،نوی و مریم كه از آنها با عبارت «مِنْ أنبَـاءِ الغَیـبِ» در قـرآن یـاد
شده است و حقای برآمده از عالم غیب هستند .یادآوری این نکته ضـروری اسـت كـه تفـاوت
قصص قرآن با سایر قصص در این است كه چون قرآن كالم خداست و در نتیجه ،حـ ّ اسـت،
پس گفتهها و بیانات قرآن ح ّ و صادق میباشند.
9ـ هشدارهای مکرّر قصص در بهكارگیری عقل و اندیشه به قصد اصـالیگری ،اسـتفاده از
عبارتهایی نظیر نَضْرِبُها لِلنَّاسِ كـه نشـاندهندة اندیشـه و تفکّـری اسـت كـه مرزهـای
ظاهری همچون نژاد و یا حتّی جغرافیای زمینی و اعتقادی را درمینوردد.
 9ـ گزارش حوادث تاریخی در قالب قصّه كه از دقّت و هوشمندی بیشتری برخوردار است،
عدول از خ طّ روایی داستان و شکستن آن ،همراه با سنجش ،ارائة تحلیل و اطّالعـات كلیـدی،
قصـه نـاظر بـر
هدایتگری و پذیرش نتیجة قصّه را بر عهدة خواننده گذاشتن .پذیرش نتیجـة ّ
ویژگــی عبرتآمــوزی قــرآن اســت .واژة «عبــرت» در زبــان عربــی بــه معنــای ســنجش و بــه
دستآوردن وزن و قیمت یک چیز و به معنای تفکّر و تدّبر است و نظـر قـرآن ایـن اسـت كـه
صاحبان خِرَد ،عقل و اندیشه باید وقایع تاریخی را انـدازهگیری كننـد و بـا سـنجشهای الزم،
ضوابط و معیارهای كلّـی را از درون و بطـن تـاریخ بیـرون كشـند و بـهكار گیرنـد ،نـه بـرای
سرگرمی« :ای رسول ما! از حکایات موسی و فرعون به ح بر تو بیان مـیكنیم تـا تـو و اهـل
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ایمان از دانستن آنها منتفع شوید» (القصص .)8 /پس ابنخلدون بـه حـ نـام كتـاب خـود را
العبر نامیده است؛ یعنی تاریخ چیزی جز عبرتها نیست.
1ـ در سورههای پایانی قرآن ،قصص به طور خالصه طری شدهاند و از شری مفصّل داستان
پرهیز شده است ،چراكه هدف و بیان پیامی عمومیتر و كلّیتر مدّ نظر بوده است؛ نظیر سـورة
فیل كه در آن به طری مختصر داستان اصحاب فیل پرداخته شده ،در حالی كـه مقصـود ایـن
سوره از طری داستان مزبور ،تأكید بر نزول عذاب آسمانی به دلیل عدم تبعیّت از ح است .در
واقع ،حوادث و تاریخ به لحاظ فرم و صورت كوتاه شده ،ولی به لحاظ معنی و مفهوم گسـترش
یافته است .بدین ترتیب ،در سورههای مذكور ،زبان تاریخی قرآن رساتر و خطاب آن عمومیتر
میشود و تاریخ به قانونی كلّی تبدیل و از مسیر روایت داستانی خارج میشود.
7ـ تبدیل تاریخ به قاعده و قانون برای تعمیم به زمان حال و آینده؛ نظیر آنچـه در بخـش
قبلی گفته شد.
3ـ تأكید بر سنّت مبارزه و قیام علیه مستکبران و سـتمگران در قصـص قرآنـی بـا هـدف
تقویت ایمان مستضعفان و تأكید بر نپذیرفتن جور و ستم از جانب ظالمان؛ نظیر قصّة موسـی
و فرعون كه نمادی از مبارزة ح علیه باطل است و در جایجای قرآن از آن یـاد شـده اسـت.
زرّینكوب با تأكید بر گفتههای پاسکال 9دربـارة قـرآن میگویـد« :قـرآن همـة اصـولی را كـه
بشریّت بر آن اصالت داده ،نفی میكند و امّت را كه نه مرز جغرافیایی دارد و نه مقطع زمـانی،
مینگرد و میان انسان ،انبیاء ،مؤمنان و مبارزان تاریخ وصلت میدهد و یکپارچگی میان انسـان
و امّتهای قبلی ایجاد میكند كه دوستان قدیم را دوست خود و دشمنان آنها را دشمن خـود
میداند» (زرّینكوب.)63 :6838،
6ـ قرآن تجسّم عینی و ملموس ارتباط میان خـدا و انسـان اسـت و پایـه و اسـاس كـالم
خداوند با آدمی ،پیرامون سـعادت و رسـتگاری اوسـت .هـم در قـرآن 9و هـم در احادیـث بـر
خلیفةاهلل بودن انسان اشاره شده اسـت .از ایـن رو ،دیـن اسـالم و كتـاب آسـمانی آن ،هـر دو
انسانمحورند .بنابراین ،در قصص قرآنی نیز انسان بهعنوان نماینده ،جانشین و حامل اسـماء و
صـفات در قامـت قهرمــانی الهـی بـا ارادهای مســتحکم و اعتمـاد و یقـین بــه سـرانجام نیــک
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ح مداران ظاهر می شود؛ نظیر ابراهیم ،موسی و عیسی كه در هیبت افرادی عادی با مجاهده،
تالش و الطاف خاصّ خداوند در مقام انبیای الهی ظاهر میشوند.
68ـ قرآن تاریخ را از حصار محفوظات ذهنی و نظری و نیز خاطرات خارج میكند و آدمی
را بــه ســیر و ســیاحت و مشــاهده و تــدبّر دعــوت میفرمایــد :قُ ـ سِــیرُوا فِــي األَرضِ
(العنکبوت .) 18/این كتاب آسمانی با شری قصص ،آدمی را به نظر كردن بر عاقبت تمدّنها بـا
دیدة تجربه و بصیرت دعوت مینماید :عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَـبْلِهِمْ (محمّـد .)68 /همچنـین
هوشیارانه و هنرمندانه تاریخ را بـه تصـویری زنـده و متحـرّ

از حیـات اُمـم پیشـین تبـدیل

میكند ،در حالیكه آثار باستانی نیز مؤیّد تفاصیل تاریخی قرآن است :أَلَـمْ تَرَکَیْـفَ فَعَـ َ
رَبُّکَ بِعَاد (الفجر .)1/در نهایت ،قرآن با شری قصص و پیامدهایشان ،نتیجـهگیری و قضـاوت
نهایی را به انسان واگذار كرده است :وَ مَا یَعْقِلُهَا إِالَ الْعَالِمُونَ (العنکبوت .)98/امّا ضـرورت
قصـه ،از بـرای
شناخت سرگذشت و تاریخ جوامع بشری ،آن هم در قالب آیات الهی ،داستان و ّ
چیست؟ كتب تاریخی و شری سرگذشت بشر كم نیست؛ نظیر تاریخ یعقوبی ،سیرة ابنهشـام،
تاریخ تمدّن ویل دورانت ،تاریخ ملل شرق و یونان ،تـاریخ جنگهـای صـلیبی و ...كـه همـواره
مخاطبان خود را داشتهاند .از جمله اهداف این كتب ،آشـکار سـاختن ابعـاد گونـاگون زنـدگی
انسانها و تجربههای ایشان بهعنوان نمونههایی به منظور كسب بصیرت و تجربـه بـرای بنـای
حیات معقول به دست مخاطبان آنهاست .امّـا بـه نظـر نگارنـده ،بیشـترین توجّـه محقّقـان و
مستشرقان ،معطوف به كتابهای الهی خصوصا قرآن بوده است و در واقع ،شاید در این زمینة
خاص به نحوی از آنها الگوبرداری كردهاند.

نتیجهگیری
بیگمان قصّه یک ابزار مؤثّر و كارامد برای تأثیرگـذاری بـر دیگـران بـه شـمار مـی رود و
بهكارگیری هنر قصّهپردازی و ذكر وقایع در قرآن با رویکرد اثبات وحی بودن آنچه نـازل شـده
است (یوسب )8/و تربیت انسان بر ایمان بر غیب (البقره ،)8/ناشی از ارتباط میان خدا و انسان
است ،زبان گفتگو و انتقال معانی وحیانی قرآن ،زبان مفاهمه و منطبـ بـا فطـرت و فراعرفـی
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است و دارای نظامی مبتنی بر جهانبینی توحیدی است كه میتوان از آن قوانین كلّـی نظیـر
سنّت مبارزة ح علیه باطل و خِرَدگرایی استخراج كرد .ذكر قصص و وقایع در قـرآن ،موجـب
تحوّل در سنّت تاریخنویسی شده است و چون هدف آن عبرتآموزی ،جذّابیّت ،قابل قهم بودن
و انتقال مفاهیم به صورت غیرمستقیم بوده ،اهمیّت خاص و ممتـازی نسـبت بـه دیگـر كتـب
دینی و تاریخی دارد .توجّه به اهداف ،اُسلوب و حکمت قصص قرآن دالّ بر تکذیب جبر تـاریخ
است ،چنانچه خود این داستانها شاهدی بر توانایی انسـان بـر عصـیان و سـرپیچی حتّـی از
فرمان خداوند است ،اگرچه برح نیست و این خود بهترین دلیـل اختیـار و آزادی انسـان در
انتخاب و عدم انتخاب مسیر هدایت است .ذكر حوادث تاریخی در كنار سـایر مباحـث قرآنـی،
اعمّ از طبیعت و سماوات و غیره بر این امر داللت دارد كه تاریخ نیز به اندازة طبیعت و هستی
صاحب هدف است .تالش تاریخی انبیاء در قامت ذكر وقایع موثّ تاریخی با بهكارگیری عقـل،
خود نمونهای از تاریخی هدفمند است .در واقع ،مورّخان باید به قرآن همچون سندی تـاریخی
بنگرند و نه كتابی تاریخی .دقّت در آرای پژوهشگران قرآنی نشان میدهـد كـه تـالش ایشـان
برای تسهیل فهم پیامهای این كتاب آسمانی و زبان قرآن است تا به عم ایـن دریـای عظـیم
علمی پی ببرند .امّا خود این كتاب بدون نیاز به هیچ میانجی به كمک انتخاب یکی از بهترین و
ملموسترین راههای ارتباطی بشر ،یعنی قصّه ،دریای بیکران معرفت خود را در اختیار همگان
قرار داده است تا هر كس به فراخور حال خود بتواند از این خوان وسیع الهی بهرهمنـد گـردد.
پس میتوان گفت مقصود قرآن از نقل قصص ،همانگونه كه بارهـا خـود قـرآن نتیجـهگیری
كرده ،برای پندگیری از تجارب گذشتگان است ،نه بـرای تاریخنگـاری و بـه ایـن لحـاظ فـرق
نمیكند كه آن وقایعی كه نقل كرده ،واقعا رخ داده باشد یا نه؛ زیرا چنانكه اشاره شد ،در این
شکّی نیست كه تمام قصص قرآن عین واقعیّت است و نیازی به تأیید تاریخ نیست و از این رو،
قرآن متنی است فراتاریخی.
پينوشتها
6ـ 6676( ،William Fox well Albrightـ 6366م).؛ زبانشناس و انسانشناس آمریکایی.
8ـ ر .؛ رشید رضا .)6816( .وحي محمّدی .تهران :بنیاد علوم اسالمی .ص .31
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8ـ ر .؛ حدّاد ،الرشمندریت یوسب درّه6631( .م .).القرآن و الکتاب :اطوار الدّعر القّرآنیّة .بیروت:
منشورات المکتبة البولسیة .ص .6181
9ـ 6111( Blaise pascalـ 6118م).؛ ریاضیدان ،فیزیکدان و فیلسوف فرانسوی.
9ـ ر .؛ (البقره .)88 /همچنین رجوع شود به دعای جوشن كبیر در مفاتیحالجنان.

منابع و مآخذ
ایزوتسو ،توشیهیکو .)6813( .خدا و انسان در قرآن .ترجمة احمد آرام .تهران :دفتـر نشـر فرهنـگ
اسالمی.
البقاعی ،برهانالدّین6969( .ق .).نظم الدّرر في تناسب اآلیـات و السّـور .ج  .6بیـروت :دارالکتـب
العلمیّة.
بیآزار شیرازی ،عبدالکریم .)6833( .باستان شناسي و جغرافیای تاریخي قصـص قـرآن .تهـران:
فرهنگ اسالمی.
حوی ،سعید6961( .ق .).األساس في التّفسیر .ج  .8القاهرة :دارالسّالم.
خرّمشاهی ،بهاءالدّین و كامران فانی .)6876( .فرهنگ موضوعي قرآن .ج  .6تهران :ناهید.
خطیب ،عبدالکریم6961( .ق .).القصص القرآني في منطوقه و مفهومه .بیروت :دارالمعرفة.
خلباهلل ،محمّداحمد6619( .م .).الفن القصص في القرآن الکریم .مصر :مکتب النّجوا.
رادمنش ،عزّتاهلل .)6878( .سبکها و نظریّههای نژادی تاریخ .تهران :كویر.
زرّینكوب ،عبدالحسین .)6838( .تاریخ در ترازو .تهران :امیركبیر.
زمانی ،محمّدحسن .)6837( .مستشرقان و قرآن .تهران :بوستان كتاب.
سعیدی روشن ،محمّـدباقر .)6838( .تحلی زبان قرآن و روششناسي فهـم آن .تهـران :حـوزه و
دانشگاه.
شاذلی ،سیّد قطب6969( .ق .).التّصویر الفنّي في القرآن الکریم .بیروت :دارالشّرق.
شوقی ضیب ،احمد6618( .م .).عصر جاهلي .القاهرة :مکتبة الزّهراء.
شهیدی ،جعفر .)6833( .ترجمة نه البالغه .تهران :علمی فرهنگی.
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طباطبائی ،سیّد محمّدحسـین .)6818( .المیزان في تفسیر القرآن .ج  .66تهـران :دفتـر انتشـارات
اسالمی.
مجلسی ،محمّدباقر6988( .ق .).بحاراألنوار .بیروت :مؤسّسة الوفاء.
مطهّری ،مرتضی .)6837( .سیری در سیرۀ نبوی .قم :انتشارات اسالمی.
ــــــــــــــــ  .)6879( .فلسفة تاریخ .ج  .6تهران :صدرا.
مهران ،محمّد بیومی .)6839( .بررسي تاریخي قصص قرآن .ترجمـة مسـعود انصـاری .ج .6تهـران:
علمی فرهنگی.

