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قصه؛ الگوی روایت تاریخی از منظر قرآن کریم
(بازخوانی سورهی مبارکه یوسف به عنوان بهترین روش تاریخگویی)
محمدجواد مهدوينژاد *:استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
یحیی نوریان :دانشجوی کارشناسیارشد معماری ،دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم
سال دوم ،شماره چهارم ،بهار و تابستان  ،1390ص16-7
تاریخ پذیرش مقاله1390/4/12 :

چکیده
تاریخ یکی از دانشهای بشری است و تاریخ نویسی یکی از ابزارهای مهم انتقال تجربیات و فهم زندگی بشر به شمار میرود
که از دیرباز بس��یاری از افراد و متون ،به ثبت و ضبط آن همت گماردهاند .در این میان ،کتب ادیان ابراهیمی به طور عام و
قرآنکریم ،به طور خاص از جمله متونی هستند که مفادی تاریخی را به همراه دارند .از سویی دیگر متون دینی نظیر قرآن،
در پی انسان سازی و بیان آمدهاند و بیهودگی و زیادهگویی در آن ها راه ندارد .قرآن کتاب زندگانی و الگوی مسلمانان است
و هم ه علوم در آن نهفته است و برداشتن پردههای ابهام از هر چیزی در لوای آن میسر است.
این مقاله با بازخوانی دقیقتر س��وره مبارکه یوس��ف(ع) ،به عنوان سورهای تاریخی از قرآن ،در تالش است تا به ویژگیهای
الگوی روایت تاریخی از منظر قرآن کریم دست یابد.
مقالهی پیش رو ،ابتدا با تبیین نسبت میان روایت داستانی قرآن و روایت تاریخی مرسوم ،نگاه مخاطب را به قابلیت الگویابی
روایت تاریخی از میان الگوی روایت داس��تانی قرآن معطوف میدارد .س��پس با تحلیل روایت داس��تانی س��ورهی یوسف(ع)
به مثابهی الگویی برای روایت تاریخی ،و دس��تهبندی نتایج به دس��تآمده ،به توصیه هایی مناسب بهرهگیری برای رسیدن
به روایت مطلوب تاریخی دس��ت مییابد .روش��نگری ،دارای پیام انسانساز بودن ،توجه به بندگی خدا به عنوان نخ تسبیح
روایت تاریخی ،توجه به غیب و قدرت الهی ،درنظرگرفتن نقش شیطان در تاریخ ،پرداختن به شخصیتهای تاریخی و ارائهی
الگوها ،گذش��تن از حواش��ی روایی ،ارجاع مدام به س��نن الهی ،و روایت منزل به منزل با جانب داری حق با محوریت نقاط
عطف روایت بر اس��اس س��یر توحیدی تاریخ از جمله ویژگیهای روایات تاریخی قرآن کریم هس��تند که در این مقاله مورد
توجه قرار دارند.
کلید واژهها :تاریخ ،روایت تاریخی ،قرآنکریم ،سوره یوسف ،رویکرد قرآنی

نویسنده پاسخگو :تهران دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده هنر و معماری
تلفن 09122142250:رایانامهmahdavinejad@modares.ac.ir :
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مقدمه
َو َما أَ ْر َس��لْ َنا مِن َق ْبل َ
ِك إِالَّ ِر َجاالً ن ُّوحِ ي إِل َ ْي ِهم ِّم ْن أَ ْه ِل ال ْ ُق َرى 
َ
ض َف َي ُ
 ك ْي َف َ
نظ ُروا ْ َ
ِين مِن
��يروا ْ فِي األَ ْر ِ
ان َعاق َِب ُة الَّذ َ
 ك َ
أ َفلَ ْم يَسِ ُ
ِين اتَّ َقوا ْ أَ َف َ
ون * َحتَّى إ ِ َذا
ال تَ ْع ِق ُل َ
َق ْبل ِ ِه ْم َول َ َد ُار اآلخِ َر ِة َخ ْي ٌر لِّلَّذ َ
س ال ُّر ُس ُ
��ل َو َظ ُّنوا ْ أَن َّ ُه ْم َق ْد ُ
 ك ِذبُوا ْ َجاء ُه ْم ن َْص ُرن َا َف ُن ِّج َي
ْ
اس�� َت ْي َأ َ
ِين * ل َ َق ْد َ
ان فِي
 ك َ
َمن ن َّشَ ��اء َوالَ يُ َر ُّد ب َ ْأ ُس َنا َع ِن ال ْ َق ْو ِم ال ْ ُم ْج ِرم َ
��م ع ِْب َر ٌة لأِّ ُ ْول ِي األَل ْ َبابِ َم��ا َ
ان َحدِيثاً يُ ْف َت َرى  َولَـكِن
 ك َ
َق َصصِ ِه ْ
َّ
َّ
َ
ُ
��ي ٍء َو ُه ًدى  َو َر ْح َمةً
ت َْص ِدي��قَ الذِي ب َ ْي َن يَ َديْ ِه َوتَفْصِ يل كل شَ ْ
ون* (یوسف)111-109 ،
ل ِّ َق ْو ٍم يُ ْؤ ِم ُن َ
قصههاس��ت ،زي��را كه در ميان دو
قصه عجيبترين ّ
« اين ّ
ض��د جمع ب�� َود ،هم فرقت ب َود هم وصل��ت ،هم محنت ب َود
ّ
هم شادى ،هم راحت ب َود هم آفت ،هم وفا ب َود هم جفا ،هم
مالك��ى ب َود هم مملوكى ،در بدايت بند و چاه ب َود ،در نهايت
تخت و گاه ب َود .به ا ّول بيم و هالك ب َود و به آخر ع ّز و ملك
ب�� َود .پس چ��ون در ا ّول اين چندين ان��دوه و طرب ب َود ،در
نهايت خود شگفت و عجب ب َود]1[».
هیچ فعلی نمیتواند بیهوده و بدون غرض انجام شود .شاید
این عدم بیهودگی را بتوان یکی از مولفههای اساس��ی تفکر
دین��ی برش��مرد؛ اینکه تمام عالم بر م��دار حق و حقیقتی
در گردش اس��ت که در پس ایام به ظهور میرس��د و هیچ
چیز در س��یر رخدادهای هس��تی بیهوده نیس��ت .تاریخ از
منظر جهانبینی توحیدی ،س��یر زندگانی بشر بر کره خاک 
اس��ت؛ بیهوده نبوده و دارای آغاز و پایانی هدفمند اس��ت.
مجموع��هی روابط حاکم بر آن نیز در س��یطرهی قوانین و
س��ننی غیر قابل انکار قراردارند و به واس��طه ی آموزههای
اله��ی قابل فهمتر میش��وند .این هدفمن��دی که بر جریان
تاریخ و هس��تی حاکمیت دارد ،بر ه��ر فعلی که از ناحیهی
بش��ر مؤمن به حاکمیت الهی صادر میش��ود نیز میبایست
حاکم باش��د .بیان تاریخ و سرگذشت آدمیان ،که ما امروزه

شکل  : 1الگوی تحقیق

آن را تاری��خ و روای��ت تاریخی مینامیم نی��ز از این قاعده
مس��تثنی نیس��ت .بیان تاری��خ آنگاه در جهانبینی الهی
و مؤمنانه ،به عنوان امری پس��ندیده پذیرفتهاس��ت که در
پس خود هدفی متناس��ب با رش��د آدمی در مسیر بندگی
خداوندی به همراه داشته باشد.
بررسی تاریخ ،نیروی تحلیل پدیدهها و رخدادهای پیش رو
را ب��رای آدمی فراهم میآورد « .بين حوادث و ريش��ههاى 
آنها كه از آن ريشهها منش��ا مىگيرند و همچنين غاياتى 
كه حوادث به آن غايات و نتيجهها منتهى مىشوند اتصالى 
اس��ت كه نمىت��وان آن را انكار كرد و يا نادي��ده گرفت ،و
ب��ا همين اتصال اس��ت كه بعض��ى با بعضى ديگ��ر مرتبط
مىشود ]2[ ».این مسأله ،منجر به سودمندی بررسی تاریخ
میگردد ،و در نگرش��ی مؤمنانه ،به جهت استحکام ایمان و
فهم دقیقتر روابط حاکم بر هستی و کشف سنتهای الهی،
تاریخ و مطالعهی آن امری واجد ارزش ش��ناخته میش��ود
تا آنج��ا که حتی قرآنکری��م به بیان سرگذش��ت اقوام و
انسانهای تأثیرگذار دورانهای گذشته میپردازد.
توجه قرآنکریم به تاریخ و سرگذش��ت اق��وام ،و قالبی که
ق��رآن بدان وس��یله به روای��ت تاریخ پرداخته اس��ت ،این
پرس��شها را پیش روی آدمی قرارمیدهد که قالب مذکور
چگونه قالبی اس��ت و چه ارتباطی با روایت تاریخی مرسوم
دارد؟ آیا میتوان بر اس��اس ش��یوهی روای��ت قرآنکریم از
تاریخ ،به تبیین شیوهی روایت تاریخی مطلوب دستیافت؟
و اگر این امر ممکن اس��ت به چه صورت امکان مییابد؟ در
ادامه سعی بر آن است تا با مطالعهی دقیق این قالب روایی
و تحلیل مفاد آن ،طبق الگوی ارائه ش��ده در(ش��کل  ،)1به
پاسخ پرسشهای مورد نظر دست یابیم.

قصه؛ الگوی روایت تاریخی از منظر قرآنکریم
-2قصه و بیان تاریخی
-1-2داستان و روایت تاریخی
روایت یا داس��تان ،شرح حوادثی است که به صورت متوالی
و با منطقی خاص ب��ه دنبال هم میآیند .این منطق خاص
به طور غالب همان روابط ِعلّی اس��ت که بیش��تر با حرکت
از علت به سوی معلول همراه است ]3[.داستانها تضمینی
ندارند که مترادف وقایعی عینی باش��ند و ش��اید همین امر
اس��ت که منجر به دستهبندی گروهی از داستانها با عنوان
داستان تخیلی میشود؛ داس��تانهایی که نه تنها مترادفی
عینی در تاریخ گذش��ته و آیندهی بشر ندارند ،بلکه حتی از
منظ��ر عرفی خالف واقع و امری محال تلقی می ش��وند که
آنها را تخیلی مینامند.
«تاریخ از آن جا که به شرح آن چه گذشته است میپردازد،
تابع الگوهای روایت اس��ت ]3[».چرا که تاریخ نیز سلس��له
حوادثی را ش��رح میدهد که در منطقی خاص به دنبال هم
رخ دادهاند و البته مترادفی عینی در گذش��ته دارند .همین
تشابه بیان تاریخی و روایت داستانی ،منجر به ایجاد ترکیب
«روایت تاریخی» گشته است؛ که از حیث انطباق با واقعیات
ی و نوعی روایت است.
عینی در گذشته ،بیانی تاریخ 
نگرشهای گوناگونی نس��بت به ویژگیهای روایت تاریخی،
در میان زبانشناس��ان وجود دارد و به واس��طهی توجه هر
یک از اندیشمندان به وجهی خاص از موضوع ،ویژگیهای
متفاوتی نیز برای آن بیان ش��ده اس��ت .ب��ا وجود اختالف
نظره��ای گوناگون ،میتوان گفت روای��ت تاریخی متضمن
تعبیر و تفسیر است .در عین حال «تمام تفسیرهای تاریخی
به ط��ور گریزناپذی��ری ذهنی ( )subjectiveو ش��خصی
هس��تند»[ ]3و این نقطهنظر تاریخنویس است که تفسیری
خاص را برمیگزیند و بر اس��اس آن به تعبیر تاریخ و روایت
آن می پردازد.
همی��ن رابط��هی میان مفه��وم تاریخ و روای��ت را میتوان
در واژگان انگلیس��ی ای��ن دو تعبیر نی��ز پیگرفت .کلمات
 historyو  storyدر زبان انگلیس��ی با یکدیگر خویشاوند
هستند[ ]4که یکی بر وجه اسنادی و دیگری بر وجه روایی
تاکید دارد « .از س��ویی دیگر دو واژهی  historyو story
در عربی ،به اس��طوره بدل ش��ده اند»[ ]4آغازین انگیزهی
اهمیت آن ،از اینروس��ت که واژهی
تدوین این مقاله و نیز ّ
«اس��اطیر» [جمع اس��طوره) در ادبیات قرآن��ی بار معنایی
منف��ی دارد [ ]5و در نقطهی مقابل کالم حق و قرآن و در
جای��گاه به ضاللت و گمراهی افکن��ی آدمیان قرار میگیرد   .
در نتیج��ه انگیزهی الزم برای پرس��ش از مطلوب قرآن در
موضوع روایت تاریخ ،شکل میگیرد.
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-2-2قصه و قصه گویی در قرآن
خداوند متعال در جای جای قرآن کریم برای هدایت بش��ر
و بی��ان مع��ارف الهی از روش «قصه گوی��ی» بهره می برد.
قصه و قصهگویی در ادبیات عامهی فارسی زبانان ،به معنای
داستانسراییس��ت و راس��تی و درستی داس��تان را نشان
نمیدهد .چه بسیار قصههای خیالی و ساختهی ذهن آدمی
که بر سر زبانهاس��ت و گاهی ریشه در ادبیات کهن قومی
دارد .اما در ادبیات قرآنی و بستر زبانی نزول آن ،یعنی کالم
عربی «قصه» معنای دیگری دارد.
تعبی��ر قصه و قصهگویی در ش��کلهای گوناگ��ون  9بار در
قرآنکریم آمده است(.االعراف ،176 /القصص ،25 /یوسف3/
و  ،111آلعمران  ،62الکه��ف ،64/النحل ،118/الغافر،78/
النس��ا « )164/راغب در مفردات مىگوي��د :كلمه « قص»
به معن��اى دنباله جاى پا را گرفتن و رفتن اس��ت ،و جمله
«قصصت اثره» به معناى «رد پاى او را دنبال كردم» اس��ت
و اي��ن كلمه به معناى خود اثر هم هس��ت  ....و « قصص»
ب��ه معناى اخبار تتبع ش��ده نيز آمده اس��ت.»[ ]2قصه در
کالم عرب ،عبارت است از روایت جریانی که واقعیت داشته
و ضبط ش��ده اس��ت .دنبالهدار و پیگیر است که گامبهگام
با س��یر واقعش��ده همراه میگردد ]2[ .تعابی��ر موجود در
قرآنکریم نیز دال بر همین معنا هستند .به این معنا ،تعبیر
«قص��ه» بیش از آن که با داس��تان –در معنای امروز -هم
ارز باش��د ،با برداش��تی که امروزه از کلمهی «تاریخ» داریم
تطابق دارد.
اگ��ر چه برای فهم این تطابق و همارزی میان تعبیر «قصه»
در قرآن و «تاری��خ» ،خود کالم قرآن و معنای لغوی تعابیر
آن به تنهایی کافی به نظر میرس��د اما از نظرگاه علم تاریخ
نی��ز ،برخی گزارهه��ای تاریخی ق��رآن در رابطهی تطابق و
وح��دت با گزارههای قطعی تاریخ قرار دارند و در عین حال
هیچ گزارهی تاریخی قرآن نیست که در تعارض با گزاره ای
قطعی از تاریخ باشد]6[ .
جز این هم نمیتواند باش��د! قصهگویی قرآنکریم نمیتواند
امری موهوم و غیرواقع باشد .قرآنکریم ،پیغمبر اکرم(ص)،
ائم��هی هدی(ع) و حتی بزرگانی که تربیت ش��دهی مکتب
اس�لام هس��تند برای هدف مقدس ،از یک امر غیرحقیقی
و لو یک تمثیل اس��تفاده نمیکنن��د ]7[ .هدف قرآنکریم
انسانس��ازی و راهنمایی به س��وی حق و حقیقت اس��ت و
یگان��ه غایتی که خداون��د از نقل این گونه داس��تان ها در
قرآنکری��م دارد ،همانگونه که خود در قرآن اش��اره کرده
است( ،هود  ،120/یوسف ،111/طه 99/و  )128انسانسازی
و تکامل بخش��ی است ]8[.و بیشک امری موهوم نمیتواند
ابزار خوبی برای نیل به این هدف حقیقی باشد.
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-3-2انسان در برخورد با تاریخ
در بین انسانها ،پذیرفتن تاریخ در مقام مرجع مناسبی برای
کس��ب تجربه و مرور س��عی و خطاهای بشر به عنوان یکی
از علوم شایس��تهی مطالعه ،امری مشترک است .گوناگونی
و دایرهی بزرگ تحقیق تاریخی در س��ده های اخیر در نگاه
کارکردگرایانهی غربی -بیگانه با دین و دیانت -از یک س��و
و تاکیدات جدی متون دینی اسالم از سویی دیگر ،شواهدی
کافی بر این حقیقت هستند که تاریخ از منظرهای گوناگون
الهی و غیرالهی مورد توجه است   .
تاریخ ،امروزه یکی از ش��اخههای دانش بش��ری به حس��اب
میآید و مانند بس��یاری از عرصههای دیگر علم و دانش ،به
خودی خود ارزش��مند و شایستهی تحقیق دانسته میشود.
بشر با نگاه غیرتوحیدی ،تاریخ را به منزلهی سعی و خطای
بش��ر و انباری از تجربه میآموزد و در بررسی تاریخ در پی
کس��ب تجربه در ساحت ماده است .بهراستی تاریخ بهترین
آزمای��شگاه نظریهها و اندیشههاس��ت ]9[.و یگانه راه فهم
ک آنها نیاز به رخداد آنهاس��ت  .
اموری اس��ت که برای در 
به این صورت تمام نقاط تاریخ بش��ری بدون در نظرگرفتن
محوریتی معین ،شایس��تهی بررس��یند چرا که هرکدام به
نوب��هی خود حائز تجربهای بش��ری هس��تند و البته در این
می��ان با نگاه کارکردی ،در هر عصری برخی مهمتر و برخی
اهمیت ق��رار میگیرند  .این در حالی
در درجهه��ای بعدی ّ
است که موضع انسان الهی با تفکر توحیدی ،در برابر تاریخ
از زوایای دیگری نیز برخوردار است.
-4-2بشر موحد در برخورد با تاریخ
   انس��ان الهی نیز با بررس��ی تاریخ کسب تجربه مینماید.
حضرت علىعليه الس�لام در نامه س��ىويكم نه��ج البالغه
خطاب ب��ه فرزندش امام حس��ن عليهالس�لام مىفرمايند:
«پس��رکم! هرچند من به اندازهی هم��هی آنان که پیش از
من بودهاند نزیس��تهام ،اما در کارهایش��ان نگریستهام و در
سرگذشتهاش��ان اندیشیده ،و در آنچه از آنان مانده ،رفته  
و دیدهام تا چون یکی از ایش��ان گردی��دهام ،بلکه با آگاهی
که از کارهاش��ان بهدس��ت آورده ام گویی چنان است که با
نخس��تین تا پسینشان به سر برده ام  ]10[».اما این کسب
تجربه ،هدف غایی انسان الهی نیست.
   انسان موحد ،در تمام عرصههای زندگی به دنبال دریافت
حق و حقیقت است و حول محوری معین که همان توحید
باش��د به بررسی تاریخ و سایر علوم میپردازد .در قصص در
ق��رآن ،بیش از بیان تاریخ به منظور کس��ب تجربه ،عبرت،
بيان حقيقت ،و هدايت و رحمت برای مؤمنین است  ]2[.و
از این منظر هدف از قرائت قرآن و مطالعهی قصص تاریخی
آن ،تنها قرائت و تالوت و دانستن نیست ،بلكه هدف نهايى 

درك اس��ت ،درك نيرومند و پرمايه كه تمام وجود انسان را
به سوى عمل دعوتكند]9[ .
-3بیان قصه در روایت سوره حضرت یوسف(ع)
-1-3سورهی یوسف یک سورهی تمام تاریخی
   س��وره مبارکه یوس��ف ،دوازدهمین س��وره از قرآنکریم،
تقریبا یک س��ورهی تمام تاریخیس��ت .محتوای این سوره
به بی��ان قرآنکریم ،قصهی زندگانی پرفراز و نش��یب یکی
از پیامبران الهی به نام یوس��ف(ع) اس��ت که س��یر تاریخی
کودکی تا پادش��اهی او را به همراه ش��کلگیری هس��تهی
آغازین قوم بنیاس��رائیل دربرمیگیرد .با توجه به آنچه در
معنای قصه گفته ش��د میتوان گفت سورهی یوسف تاریخ
بخش��ی از زندگانی یوسف نبی(ع) و قوم بنی اسرائیل است.
شاید بد نباش��د قبل از پرداختن به وجوه قابل برداشت در
باب روایت تاریخی از س��ورهی یوس��ف ،ابتدا خالصهی این
داستان تاریخی قرآنی را به بیان عالمه طباطبایی(ره) مرور
نماییم:
آرى ،يوس��ف بندهاى بود خال��ص در بندگى ،و خداوند او را
براى خود خالص كرده بود ،و به عزت خود عزيزش س��اخته
بود با اينكه تمامى اس��باب بر ذلت و خواريش اجتماع كرد
و او را در مهلكهه��ا انداخ��ت ،و خداوند او را از همان راهى 
كه به سوى هالكتش مىكشانيد به سوى زندگى و حياتش
مىبرد.
برادران��ش بر او حس��د بردند و او را در چ��اه دور افتادهاى 
افكندند ،و س��پس به پول ناچي��زى فروخته ،و خريداران او
را ب��ه مص��ر بردند و در آنج��ا به خانه س��لطنت و عزت راه
يافت .آن كس كه در آن خانه ملكه بود ،با وى بناى مراوده
را گذاش��ت و او را ن��زد عزيز مصر متهم س��اخت ،و چيزى 
نگذش��ت كه خودش نزد زنان اعيان و اش��راف مصر اقرار به
پاك��ى و برائت وى كرد .دوباره اتهام خود را دنبال نموده او
را به زندان انداخت ،و همين س��بب ش��د كه يوسف مقرب
درگاه س��لطان گردد .و نيز هم��ان پيراهن خونآلودش كه
باعث نابينايى پدرش يعقوب ش��د ،هم��ان پيراهن در آخر
باعث بينايى او گرديد ،و به همين قياس تمامى حوادث تلخ
وسيله ترقى او گشته ،به نفع او تمام شد.
و كوتاه س��خن ،هر پيش��امدى كه در طريق تكامل او س��د
راهش مىش��د خداوند عين همان پيشامد را وسيله رشد و
پخته شدن او و باعث موفقيت و رسيدن به هدفش قرار داد،
و هم��واره خدا او را از حالى ب��ه حالى تحول مىداد تا آنجا
كه او را ملك و حكمت ارزانى داش��ته او را برگزيد ،و تاويل
احادي��ث را به او بياموخت ،و نعمت خود را بر او تمام نمود،
همانطورى كه پدرش به او وعده داده بود]2[ .

قصه؛ الگوی روایت تاریخی از منظر قرآنکریم
-2-3احسن القصص
   خداوند در ابتدای سوره ،با نامیدن داستان تاریخی یوسف
نبیعلیه الس�لام  به احسن القصص (یوسف ،)3 ،و بیان این
که « ما بهترين سرگذش��ت را به موجب اين قرآن كه به تو
وحى كرديم ،بر تو حكايت مىكنيم» ذات پاک خویش را در
مقام راوی داس��تان و داستان یوسفعلیه السالم را به عنوان
بهترین داستان از حیث مضامین از اخالص توحيد و واليت
خداى سبحان بر بندهاش و محبت به او و به عزت رسانیدن
او از حضيض ذلت از یکسو ،و از منظر سرائیدن داستان به
گونهای عفیف و در عین حال گیرا از سویی دیگر– ]11[ ،و
به استناد آن چه در معنای قصه گفته شد  -بهترین روایت
تاریخی معرفی میکند .بیش��ک چه روایتی شایس��تهتر از
روایتی تاریخی اس��ت ک��ه راوی آن خداوند بیهمتا و پاک 
باشد و به صریح کالم او ،بهترین روایت تاریخی نیز باشد ،تا
به عنوان الگوی مناسب برای طرح روایات تاریخی سودمند
و عبرتآموز برای بشر مورد استفاده قرار گیرد؟  
-3-3برداشت های ادبی و تاریخی
قصص قرآنی به طور عام و احس��ن القصص به صورت ویژه،
تاکنون کانون توجه و بررس��یهای گوناگون میان رشتهای،
از جان��ب اهل ف��ن و ذوق قرارگرفتهاند .به غیر از گروهی از
عالم��ان دیروز و ام��روز – و غالباً در حوزههای علوم دینی-
ک��ه در متن ای��ن قصص به بحث و نظ��ر پرداختهاند ،دیگر
اندیشمن��دان غالب��اً به بررس��ی روایت و عناصر داس��تانی
توجهکردهاند [ ]12و کمت��ر بحثی در انطباق این قصص با
تاریخ و مس��ألهی روایت تاریخی نگاشته شدهاست .مگر آن
که با نزدیک شدن به موضوع روایت تاریخی در قرآن ،سعی
در منزه کردن قرآن و داس��تانهای آن از سایر گزارشهای
تاریخی و اسطورهها شده است ]5[.و این گونه به برخوردی
تجویزی در باب تاریخنویسی منجر نشده است.
   ب��ا این وجود تحلیلهای ارزشمندی که از منظر روایی و
داس��تانی بر روی قصص قرآنی و سورهی یوسف انجام شده
اس��ت ،با وجود عدم تاکید بر وجه تاریخی ،بنمایهی کاملی
برای اس��تخراج اصول روایتگویی تاریخی از قصص قرآنی
هس��تند ،چه این که بخش��ی از هر روایت تاریخی را عنصر
روایت تش��کیل میدهد و بیش��ک روایت تاریخی قرآن که
بهترین روایت تاریخی میباش��د ،از ای��ن حیث نیز الگویی
شایستهی استفاده و برداشت است.
-4ویژگیهای روایت تاریخی در نگاه قرآنکریم
   براس��اس بررسی مندرجات و س��اختار سورهی مبارکهی
یوسف و با نیم نگاهی به سایر قصص قرآنی ،با درنظرگرفتن
این حقیقت که این قصه تاریخی اس��ت که توس��ط خداوند
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روایت میگردد و توس��ط او به عن��وان بهترین روایتگری
تاریخ��ی شناس��انده شدهاس��ت ،میت��وان ب��ه اص��ول و
شاخصههایی دست یافت که وجه تمایز و معرف یک روایت
تاریخی الهیس��ت و م��ی تواند الگویی برای س��ایر روایات
تاریخی بشری باشد .در این بررسی ،تحلیلهای ادبی انجام
شده توسط صاحبنظران ،که در بعد ساختاری روایت قابل
بهرهبرداری هستند ،به عنوان الگوی روایتگویی مورد قبول
قرارگرفته است و آنچه این مقاله بدان می پردازد استخراج
اصول روایت تاریخی از میان تحلیل و بررسی آیات سوره و
تفاسیر مربوط است  .
   به شهادت قرآن در پس بررسی تاریخ انبیا و صالحان برای
مؤمنان رحمت و هدایت نهفته است (یوسف )111 ،و بررسی
احوال پیشنیان یکی از دستورات و سفارشات همیشگی قرآن
کریم اس��ت(.برای نمونه رک :آل عم��ران ،137/طه،128 /
ی��س ،31 /ق )36 /چرا که مطالعهی تاریخ همواره با عبرت
و کس��ب تجربه از احوال پیشینیان همراه است .با عنایت به
مقدمات بحث ،این اصول همان وجوهیس��ت که در صورت
وجود در روایتی تاریخی ،آن را مستعد میسازد تا بتواند به
امر انسانس��ازی و هدایت اهل ایم��ان خدمت نماید و عدم
بهرهی روایتی تاریخی از این اصول ،آن را تبدیل به داستانی
غیرتوحیدی و به یک نظر غیرس��ودمند میسازد .در نتیجه
ذکر این اصول ،به معنای نادیده گرفتن ارزشهای بدیهی و
مورد قبول نهفته در تاریخ نظیر عبرتاندوزی نیست.
-1-4روشنگر و مایه تعقل بودن
َ
ال��ر تِلْ َ
ِين * إِن َّا أن َزل ْ َنا ُه ُق ْرآناً َع َرب ِّياً ل َّ َعلَّ ُك ْم
ك آيَ ُ
ات ال ْ ِكتَابِ ال ْ ُمب ِ
ون *(یوسف1/و )2
تَ ْع ِق ُل َ
« الف ،الم ،را .اينها آيات كتاب روش��نگر اس��ت .ما آن را
قرآنى عربى نازل كرديم ،باشد كه شما بيانديشيد».
خداوند در ابتدای این س��وره با تعبی��ر صریحی ،این آیات
را روش��نگر میخواند و هدف از نزول قرآن و آیات الهی را
مایهی تعقل گش��تن برای مؤمنان و مخاطبان قرآن معرفی
میکند( .یوسف1/و  )2به این صورت در آغاز و پیش از بیان
ماوقع ،نقطهی پایان و هدف روایت تاریخ را روشنگری و به
فکر و تعقل وادارکردن مخاطب برمیشمارد و مخاطب را از
روایت��ی بدون فکر و محرک فکر برحذر میدارد .تعبیر عقل
و تعق��ل  49بار در جایجای قرآنکریم همواره به نوعی به
این امر مهم اشاره دارد  .
-2-4دارای دعوت الهی و پیام مشخص انسانساز
روایت تاریخی قرآن به دنبال انسانسازی و با پیام مشخص
انسانس��ازانه اس��ت .در آغاز روایت ،پس از بیان مقدمه ،با
وس َ
ِين
��ف َو إ ِ ْخ َوت ِ ِه ٌ
ِلس��ائِل َ
بیان جملهی ل َ َق ْد َ
 كان فِي يُ ُ
آيات ل َّ
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دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

(یوس��ف )7/قصد ورود به داس��تان را دارد .با وجود معنای
اختصاصی ذکر ش��ده برای این آیه که با ش��ان نزول آن در
ارتباط می باش��د [ ]2از صراح��ت و عمومیت آیهی مذکور
این گونه برمیآید که در داس��تان يوسف و برادرانش آياتی
الهى نهفته است كه داللت بر توحيد دارد]2[ .
جایج��ای قرآنکریم دارای این صفت اس��ت به طوری که
تم��ام آن ،آیه و نش��انه و مایهی هدایت اس��ت .قرآنکریم
انسانس��ازی را ه��دف خویش م��ی داند و هدای��ت و رفع
اختالفه��ای ام��ت را از کارکرده��ای خود برمیش��مارد.
(بقره)213/آی��ات قرآن به تمامه روش��نگرند (بقره )99/و
دعوت به زندگی الهی و دینی ،در تمامی آنها نهفته است.

-4-4حضور عنصر غیب و قدرت الهی در روایت تاریخی
از نکات قابل توج��ه در روایت تاریخی قرآن ،حضور عناصر
غیبی در روایتی مربوط به جهان واقع و خارج اس��ت .ذکر و
ش��رح خواب به عنوان یکی از امور تأثیرگذار در سیر روایت
اهمیت تأویل خواب از یک س��و ،و وجود عنصر
تاریخ��ی و ّ
قدرتمند غیب در جایجای داستان تاریخی در قالب ارجاع
بس��یاری از وقایع و رخدادها به نظر خداوندی و الهام غیبی
و خواس��ت و قدرت الهی و از این جمله امور غیبی ،همه و
همه بسنده نکردن روایت تاریخی به ظاهر واقع را به خوبی
نش��ان میدهند .از دیگر امور غیبی مؤثر در روایت تاریخی
قرآنی ،عنصر شیطان است.

-3-4بندگی خدا و توکل به او؛ سررشته و نخ تسبیح روایت
بیش��ک خداى تعالى ولى بندگان مخلص خویش اس��ت،
امور آنان را برعهده میگیرد تا عزتش��ان بخش��د و ایشان
را به کمال برس��اند .خداوند قادر ،اسباب عالم را آن طور که
خود میخواهد ش��کل میدهد و از آنها نتیجهی مورد نظر
خویش را میگیرد و نتایج ظاهری در مقابل آن چه ارادهی
اساسی اوست بیارزشند]2[.
« غرض اين س��وره بيان واليتى است كه خداوند نسبت به
بن��دهاش دارد ،البته آن بندهاش ك��ه ايمان خود را خالص،
و دل��ش را از محب��ت او پر كرده و ديگر جز به س��وى او به
هيچ س��وى ديگرى توجه نداشته باشد .آرى ،چنين بندهاى 
را خداون��د خودش عهدهدار امورش ش��ده ،او را به بهترين
وجه��ى تربيت مىكند ،و راه نزديك ش��دنش را هموار ،و از
جام محبت سرش��ارش مىكند ،آن چن��ان كه او را خالص
براى خود مىسازد و به زندگى الهى خود زندهاش مىكند،
هر چند اس��باب ظاهرى همه در هالكتش دس��ت به دست
هم داده باش��ند ،او را بزرگ مىكند ه��ر چند حوادث او را
خ��وار بخواهند ،عزيزش مىكند هر چند نوائب و ناماليمات
روزگار او را به سوى ذلت بكشاند و قدر و منزلتش را منحط
سازد]2[» .
سراسر این روایت قرآنی حول این محور اساسی در گردش
اس��ت .بندهای از بندگان خوب خدا در چالش��ی از این سو
ب��ه آن س��و ،آزموده میش��ود و در هر مرحله ،دس��ت خدا
باالی همهی دستها و قدرتش مافوق تمام قدرتهاست.
روایتهای تاریخی قرآنی-چه داس��تان یوس��ف نبی( ع) و
چ��ه دیگر داس��تانهای قرآن��ی -همواره چنین رش��تهی
انتظامدهندهای دارند .داس��تان قرآنی چ��ه روایت تاریخی
یک جنگ باش��د ،چه داستان مهمانی یک نبی ،چه داستان
فرمانروایی بزرگ و الهی باش��د و چه ش��رح حال فرعونی
کاف��ر و ظالم ،هم��واره حول محور بندگی خ��دا در جریان
است.

-5-4حضور شیطان و نقش او در تاریخ
نقش ش��یطان ب��ه عنوان ق��وهای فاعل در روای��ت تاریخی
قرآن��ی ،نقش��ی غیرقابل اغماض اس��ت به ط��وری که در
چندجای س��ورهی مبارکهی یوسف (یوسف42 ،5/و )100
ش��ر ب��ه مکر و
نی��ز این نق��ش در قال��ب برگرداندن امور
ّ
وسوسهی شیطان مش��اهده میگردد .عالمه طباطبایی در
بحثی پیرامون ش��یطان ،با نقد دیدگاههایی که ش��یطان را
به صورت موجودی خیالی و غیرواقعی تفس��یر میکنند به
صورت خالصه در مورد شیطان میگوید:
ابلي��س موجودى اس��ت از آفريدههاى پ��روردگار كه مانند
انسان داراى اراده و شعور بوده و بشر را دعوت به شر نموده
و او را به سوى گناه سوق مىدهد .اين موجود قبل از اينكه
انس��انى به وجود آيد ،با مالئكه مىزيسته و هيچ امتيازى از
آنان نداش��ته است و پس از اينكه آدم (ع)پا به عرصه وجود
گذاش��ت وى از صف فرشتگان خارج شده برخالف آنان در
راه ش��ر و فساد افتاد ،و س��رانجام كارش به اينجا رسيد كه
تمامى انحرافها ،ش��قاوتها ،گمراه��ي ها و باطلى كه در بنى 
نوع بشر به وقوع بپيوندد همه به يك حساب مستند به وى 
شود]11[.
شیطان در روایت تاریخی قرآن نیز ،مانند سایر آموزههای اسالم
و ق��رآن ،به عنوان جنی موجود و مؤث��ر در عالم (کهف، )50/
وجود دارد و نقش آن نادیده گرفته نمیش��ود .راوی داس��تان
تاریخی قرآن��ی -خداوند -ابایی ندارد تا گناه��ان و بدیها را
فعاالنه به وسوسهی شیطان ارجاع دهد .گویی از منظر قرآن،
ش��یطان یکی از ش��خصیتهای تأثیرگذار و بازیگر در روایت
تاریخیست که در کنار دیگر شخصیتهای روایت ،نقش خود
را ایفا میکند و نمیتواند نادیده گرفته ش��ود .با درنظرگرفتن
یوسف(ع) به عنوان یگانه شخصیت اصلی این روایت تاریخی،
اهمیت در جایگاهی
بیشک شیطان شخصیتی فرعی و از منظر ّ
همانند دیگر شخصیتهای فرعی داستان نظیر پدر و برادران
یوسف و عزیز مصر و بانوی او و  ...است]13[.
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-6-4پرداخت ش��خصیت های تاریخی به قدر تأثیرش��ان و
معرفی الگوهای مثبت و منفی مردان و زنان در تاریخ
در روای��ت تاریخی قرآن��ی ،پرداخت ش��خصیتها ،به طور
یکس��ان صورت نمیپذیرد .گاهی فردی تا خصوصیات ریز
رفت��اری توصیف میش��ود و گاهی از کس��ی تنه��ا جایگاه
خانوادگی او ذکر میشود .نام برخی در متن اشاره میشود و
نام عدهای هرگز آورده نمیشود .حتی با اضافهکردن تفاسیر
معصومین بر آیات نیز ،نام بس��یاری از بازیگردانان روایات
تاریخی قرآنی ،برای همیش��ه از چش��م مخاطب پوش��یده
میماند.
ال در س��ورهی یوسف نام بنیاسرائیل نیامده است و غالباً
مث ً
به طور جمعی از آنها یاد میش��ود .در جایی نیز که فردی
از آنها به طور فردی نقش��ی را ایف��ا میکند ،تنها با تعبیر
«قائل منهم» از او یاد میش��ود .عالمه طباطبایی در تفسیر
این جری��ان میفرماید « :مفس��رين در اينكه گوينده اين
ح��رف كدام يك از ايش��ان بوده اخت�لاف كردهاند و بعد از
اتف��اق بر اينكه يكى از همان برادران بوده ،بعضى  اس��م او
را «روبين» پس��ر خاله يوس��ف ،و بعضى ديگر «يهودا» كه
بزرگتر و عاقلتر از همه بوده دانستهاند و بعضى گفتهاند او
«الوى» بوده ]2[».و در ادامه به درستی اشاره میکنند« :و
به هر حال بعد از آنكه قرآن كريم از بردن اس��م او سكوت
كرده ما چرا بىجهت و بدون هيچ ثمرهاى در اين باره بحث
كنيم]2[».
به این ترتی��ب رعایت اصل پرهی��ز از بیهودگی و پرداخت
ب��ه اندازه ب��ه روایت تاریخ��ی از اصول مس��لم تاریخگویی
قرآنیس��ت که در مواجهه با ش��خصیتهای تاریخی ،بسته
به میزان تأثیرگذاری شخصیت در سیر تاریخی به پرداخت
پیرامون او میپردازد .درعین حال ،قرآنکریم در راس��تای
رس��الت انسانس��ازی خویش ،از طرح و معرفی نمونههای
انس��انهای مرد و زن وارس��ته به منظور الگوس��ازی برای
مؤمن��ان و نیز معرفی نمونههای ش��اخص کفر و ش��رک به
منظور عبرت از احوال آنها ،دریغ نمیکند و  به این ترتیب
با رعایت اختصار در پرداختها وظیفهی الگوسازی خویش
را انجام میدهد.
-7-4نپرداختن به حواشی غیر تأثیرگذار
همی��ن اصل پرهیز از بیهودگی ،در برخورد با ش��رح وقایع،
حصر توصیفها و تش��ریحها در میزان��ی که الزمهی روایت
تعقل برانگیز و دارای پیام الهی باشد را در پی دارد .داستان
یوس��ف نب��ی (ع) از کودکی او آغاز می ش��ود ام��ا تنها در
کودکی به چند واقعهی اساس��ی اشاره میکند (یوسف-4/
 )21و از س��یر زندگی او به طور جهشی عبور می کند ،چرا
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که پیام انسان ساز مورد نظر قرآن در البهالی همین صحنه
های اندک که در کنار هم تشکیل روایت را داده اند ،محقق
می شود و بیهوده اس��ت اگر به جزئیات غیر سرنوشت ساز
دیگر پرداخته شود.
-8-4پرهیز از روایت تاریخی بیهدف
قرآن و راوی داس��تان تاریخی یوسف علیه السالم ،خداوند،
در بیان داس��تان بیهدف نیست و به دلیل هدف مشخصی
ک��ه دارد بیط��رف نیز ظه��ور نمییابد .نه ب��ه آن معنا که
حقیق��ت را دیگرگون جلوه دهد ک��ه ذات پاکش از دروغ و
ناراستی مبراس��ت بلکه در مقام تحلیل هر گزارهی تاریخی
برمیآید و از هر خبر تاریخی که میتوانست گزارشی صرف
باش��د ،حکمت و هدایتی میسازد .این هدایتبخشی ،غالباً
در قالب دفاع از حق و در مقابله با باطل رخ میدهد.
به طور مثال در آیه  15سوره یوسف ،در هنگام شرح رخداد
ظلم برادران به یوس��ف ،با جانبداری از یوس��ف برادران را
فاقد ش��عور و درک می خواند( .یوسف )15/در جایی دیگر
رش��د یوس��ف در حکمت و علم را نه نتیجهی سیر طبیعی
تاری��خ زندگ��ی او که جزای خویش به نیکویی یوس��ف می
خواند( .یوس��ف )22/و یا پرهیز یوسف از گناه را ارج مینهد
و او را از بن��دگان مخلَ��ص خود میخواند( .یوس��ف )24/از
اینگون��ه جانبداریهای حق مدارانه و مقابلهی با باطل در
سرتاسر روایت تاریخی الهی به طور همگن مشاهده میشود.
-9-4ارجاع مداوم به سنن الهی
ن��وع دیگری از جانبداری حقمدارانه که در روایت تاریخی
الهی مشاهده میشود ،بیان سنن الهی و ارجاع مدام خواننده
به آنها به منظور هدایت است .به این صورت در جایجای
کالم بعد از ذکر گزارشی تاریخی ،بیان یکی از سنن الیتغیر
الهی منجر به تعمق تجربهی بهدس��تآمده برای مخاطب از
ورای رویاروی��ی با گزارش تاریخی میگردد بهطوری که در
ساحتی ازلی به درکی حقیقی نائل میآید.
ب��ه طور مثال در بخش��ی از روایت تاریخی زندگی یوس��ف
پیامبر(ع) ،به دشمنی ابدی شیطان برای آدمی (یوسف،)5/
عالم و حاکم بودن خداوند (یوسف ،)6/برتری خداوند بر همه
چیز و غفلت بش��ر از این امر (یوسف ،)21/پاداشدهی الهی
به نیکوکاران (یوس��ف 56/و  ،)22شنوا و دانا بودن خداوند
(یوس��ف ،)34/فضل و کرم خداوند بر مردم (یوس��ف،)38/
دعوت به دین اس��توار (یوس��ف ،)40/هدایت نشدن فریب
خائنان توس��ط خداوند (یوس��ف ،)52/مهربان��ی و آمرزش
خداوندی (یوسف  ،)53/برتری پاداش آخرت برای اهل تقوا
(یوسف )57/و  .....ارجاع داده شده است و تمام این ارجاعها
ب��ه گونهای مم��زوج با روایت تاریخیس��ت و با وجود ورای
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زم��ان و مکان ب��ودن این گزارهها ،چیزی ج��دای از روایت
تاریخی قرآنی به حساب نمیآید.
-10-4روایت منزل به منزل
متناس��ب با همین ارجاعات و اش��ارات و ب��ا توجه به اصل
پرهیز از بیهودگی روایی که به آن اش��اره ش��د ،نمیتوان از
روای��ت تاریخی قرآنی انتظار روایتی ممتد با س��یر حرکت
یکنواخت داش��ت .روایت تاریخی ق��رآن ،روایتی منزل به
من��زل و صحنهبهصحنه اس��ت که در هر صحنه ،با ش��رح
آن بخش به صورت داس��تانوارهای کوتاه ،حلقهای دیگر از
زنجیرهی روایت تکمیل میش��ود و به مح��ض انتقال پیام
اصل��ی و تامین الزمههای روایی داس��تان ،پرش به بخش و
منزل بعد به طور مستقیم یا غیرمستقیم رخ میدهد.
در داس��تان یوس��ف(ع)منزل ابتدایی تعریف خواب یوسف
کودک برای پدرش و هش��دار پدر اس��ت ،منزل بعد حسد
برادران و دسیسهچینی آنها ،منزل بعد اصرار آنها به پدر
و جلب نظر وی ،منزل بعد صحرا و اجرای نقشهی شومشان،
من��زل بعد کاروان عبوری و چ��اه و  .....همین طور منزل به
من��زل روایت پیش میرود و هر منزل به قدر نیاز به ش��رح
در میآید.
-11-4محوریت نقاط عطف بر اساس سیر توحیدی داستان
ای��ن س��یر منزلبه منزل با نق��اط عطفی همراه اس��ت که
غالباً س��یر توحیدی داس��تان و جدال می��ان ایمان وکفر را
میس��ازند .به این ترتیب موضوع رشتهی بندگی به عنوان
انتظام دهندهی کلی روایت ،در قالب نقاط عطفی بروز پیدا
شماره
1

2

3

ویژگی

میکند که میان منازل رخداد تاریخی رابطه برقرار میکنند.
مث� ً
لا من��زل ا ّول ،با عبارتی که به برگزیدگی یوس��ف و آل
یعقوب به خاطر بندگیش��ان دالل��ت دارد پایان میپذیرد
(یوس��ف )6/و عبارت��ی واس��ط صحنه را ب��ه صحنهی بعد
متصل میسازد( .یوسف )7/س��پس چند منزل پیاپی بیان
میشوند تا اجرای دسیسهی برادران رخ میدهد .در اینجا
با جملهای ارزشگذارانه جدال میان ایمان و کفر ،و بندگی
و عصیان روشن میگردد (یوسف )15/و صحنه تحویل پیدا
میکند و این روند تا پایان روایت ادامه دارد.
-5نتیجه
قرآنکریم اگرچه تحت عنوان قصص به بیان داستان میپردازد
ام��ا با توجه به معنای قصه و قصص در زبان عربی و با عنایت
به مبری بودن قرآن از بیان نادرس��ت و خیالی ،بایس��ت گفت
ک��ه ق��رآن در بیان هدایت ب��رای خلق گاهی ب��ه بیان تاریخ
میپردازد .به این صورت روایات تاریخی بیانشده توسط قرآن
میتواند به عنوان الگویی برای روایات تاریخی تدوینی توسط
مؤمنان مورد بهرهبرداری قرارگیرد .این مهم آن زمان بیش��تر
مورد توجه قرارمیگیرد که میبینیم خداوند س��وره یوسف و
روایت تاریخی آن را بهترین روایات تاریخی نام میبرد و به این
صورت زمینه را برای اشتیاق مؤمنان به الگوگیری از این روایت
تاریخی فراهم میآورد.در بررس��ی روایات تاریخی قرآنکریم
(قصص) به صورت عام و روایت تاریخی یوس��ف پیامبر(ع) به
طور خاص ،درمییابیم که روایت تاریخی در بیان قرآن دارای
مولفههاییست که آن را از گزارشهای تاریخی مرسوم بشری
و داستانها و افس��انهها به طور کل متفاوت میسازد.روایت
شرح ویژگی

آیات مصداقی در سوره
یوسف
،24 ،23 ،15 ،7 ،2 ،1
،76 ،55 ،39 ،38 ،26
،108 ،105 ،98 ،79
 111 ،109و ...
،37 ،33 ،26 ،18 ،3
،53 ،52 ،50 ،40 ،38
،108 ،107 ،97 ،87
 111 ،110و ...

بیان روایت تاریخی نه به
منظور دانستن صرف که
روشنگر و مایه تعقل بودن
محض تعقل و روشنگری
عرضه میشود
از جایجای روایت
دارای پیام مشخص
تاریخی االهی ،پیام
انسانساز و دعوت به
انسانسازی و کمال
معارف االهی
دریافت میشود
سیر اصلی روایت تاریخی
بندگی خدا و توکل به
،33 ،24 ،21 ،18 ،6
بر بندگی خدا در زمین،
او؛ سررشته و نخ تسبیح
و جدال میان ایمان و کفر  90 ،53 ،39و ...
روایت
است
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4

حضور عنصر غیب و
قدرت االهی در روایت
تاریخی

5

حضور شیطان و نقش او
در تاریخ

6

پرداخت شخصیت های
تاریخی به قدر تاثیرشان و
معرفی الگوهای مثبت و
منفی در تاریخ

7

نپرداختن به حواشی غیر
تاثیرگذار

8

9

10

11

پرهیز از روایت تاریخی
بیطرف

روایت تاریخی االهی تنها
به جهان محسوس و مادی
بسنده نمیکند و به غیب و
نامشهود نیز میپردازد
شیطان به عنوان نقشی
فعال در بیان روایت تاریخ
االهی درنظرگرفته می
شود و مستند به آن ارجاع
داده می شود
از وجوه شخصیتی افراد،
آنجا که بیارتباط با
روایت تاریخی ست،
صرف نظر میشود
تنها حاشیه هایی از جریان
تایخی مورد اشاره قرار
می گیرند که به گونه ای
در جریان روایت تاثیرگذار
بوده باشند.
خداوند در بیان روایت
تاریخی بی طرف نیست و
با درنظرگرفتن سوی حق
و باطل روایت را پیش می
برد

15

،37 ،35 ،34 ،24 ،4
96 ،94 ،43

100 ،42 ،5

،25 ،21 ،19 ،10 ،8 ،4
69 ،43 ،36 ،30 ،26
،20 ،19 ،16 ،15 ،4
،52 ،43 ،36 ،30 ،23
58

،34 ،24 ،22 ،21 ،15
101 ،76 ،68 ،56 ،35

،21 ،19 ،18 ،6 ،5
،40 ،38 ،34 ،23 ،22
خداوند از بیان روایت
،57 ،56 ،53 ،52 ،42
تاریخی بدون ارجاع به
،77 ،76 ،67 ،66 ،64
ارجاع مداوم به سنن االهی
سنتهای االهی متناسب با
،90 ،88 ،87 ،84 ،80
هر رخداد گذر نمیکند
،98،100،108 ،92
110،111
هر دوره از روایت تاریخی ،19 ،16 ،15 ،10 ،6
،52 ،42 ،32 29 ،21
شرح داده میشود و با
روایت منزل به منزل
تحویل آن دوره به منزل
،94 ،88 ،80 ،67 ،58
بعد روایت ادامه مییابد
101
اتصالدهندهی منازل
محوریت نقاط عطف بر
،42 ،34 ،22 ،15 ،6
روایی ،سیر توحیدی
اساس سیر توحیدی داستان
94 ،92 ،58 ،52
داستان می باشد.
(شکل )2ویژگی های روایت تاریخی

تاریخ��ی در بیان قرآن روش��نگر و مایه تعقل اس��ت و به
قصد روایت و داس��تان صرف بیان نمیشود  .در پس روایت
دارای پیام مش��خصهی انسانساز است و در جایجای کالم
بر هدایت آدمی پامیفشارد .در روایت تاریخی به بیان قرآن
بندگی خدا ،سررشته و نخ تسبیح سیر رخدادهاست نه امور
دنیایی .جنگها و صلحها ،بهرهها و ظلمها ،تمدنها و اقوام
هم��ه در جریان بندگی خدا و در نقطهی مقابل ،عصیان در

برابر او ،معن��ا پیدا میکنند و ش��کل میگیرند و محوریت
نقاط عطف داستان بر اساس سیر توحیدی بناشدهاست .در
روایت تاریخی به بیان قرآن تنها به جهان ماده و محسوس
بس��نده نمیش��ود .حضور عنص��ر غیب در روای��ت تاریخی
قرآنی بس��یار مش��هود و قابل بیان است به طوری که عالوه
اهمیت به رویا و خ��واب به عنوان عناصری غیبی ،هر از
ب��ر ّ
چندگاهی از منظر خدای��ی و دانای کلی ،اخباری از جهان
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غیب در رد و تایید رخدادها در البهالی کالم نازل میشود.
در عین حال حضور ش��یطان به عنوان یک مخلوق واقعی و
مؤثر و نقش او در سیر تاریخ نادیده گرفته نمیشود و حتی
تاکید بسیار بر این عنصر فعال ،روایتهای تاریخی قرآن را
در منظر ما ّدیون نزدیک به داستان و افسانه جلوه مینمایاند
ک��ه بیانی نمادی��ن دارد .این میزان توج��ه تاریخ قرآنی به
شیطان در حالی اس��ت که پرداخت شخصیتهای تاریخی
در این روایت ،به قدر تأثیرش��ان رخ میدهد و قرآنکریم به
جد از پرداختن به حواشی غیر تأثیرگذار در تاریخ مبراست.
از دیگر ن��کات قابلتوجه در روایتگوی��ی تاریخی خداوند
کری��م ،پرهیز از روایت تاریخی بیطرفی اس��ت؛ چه اینکه
قرآنکری��م در روایت تاریخی هرگاه از اهل حق س��خن به
میان میآورد به س��تایش و نیکویی سخن میگوید و هرگاه
از اهل باطل س��خن میگوی��د آنان را ب��ه بدترین نحو نزد
مخاطب خوار و رس��وا میسازد .در بیان این موضع ،خداوند
با ارجاع مدام به سنن الهی در البهالی روایت تاریخی ،تاریخ
را منزل به منزل پیش میبرد و هر منزل را به طور جداگانه
قرین پیامی آگاهی بخش میسازد.
ای��ن گونه روایت تاریخی قرآنی ،الگویی مناس��ب و کامل از
روایتگویی تاریخی به همراه دارد که بهرهگیری از آن برای
تاریخنویس مس��لمانی که بندگی را در تمام شوون زندگی
خویش دنبال میکند ،امری واجب به نظر میرسد.
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