

تفسیر تاریخی قرآن کریم

محمدعلی رضایی اصفهانی و ابوالحسن مؤمن

نژاد

چکیده

قرآن کتاب هدایت و سعادت انسان می باشد و برای رسیدن به این هدف مهم از علوم
مختلف به عنوان ابزار استفاده کرده است؛ از جمله این علوم ،علم تاریخ مییباشید کیه در
قرآن به شکلهای گوناگون ی از جمله سرگذشت انبیاء و اقوام گذشته ،آداب و رسوم جاهلی،
حوادث زندگی پیامبر اسالم و جامعه اسالمی به کار رفته است .در این نوشتار ،تیال
شده است تا به برداشت های مختلف از رابطه قرآن و تاریخ اشاره و مفهیوم میورد ن یر در
بحث تفسیر تاریخی قرآن (مکتب تاریخی قرآن ) تبیین شود .در ادامه بیه دو مبحیث مهیم
مبانی (عام و خاص) و رو شناسی تفسیر تاریخی قرآن از جمله رو ترتیبی و موضوعی
به شکل سنتی (درون متنی) ،شهید صدر (برون متنی) ،میانرشته ای و تطبیقی اشاره شیده
است .گونه شناسی آیات تاریخی قرآن ،بررسی شرایط اعتبار منابع تاریخی برای استفاده در
تفسیر قرآن و سنت های الهی حرکت تاریخ از مهم ترین مسائلی است که در این نوشتار به
آنها پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :قرآن ،تفسیر تاریخی ،مبانی ،رو شناسی

 . تاریخ دریافت 39/51/51 :و تاریخ تأیید34/4/5 :
 .استادیار جامعه المصطفی العالمیهrezaee@qurancs.com :
 .هیئت علمی دانشگاه یاسوج (نویسنده مسئول)amomennejad@yu.ac.ir :

مقدمه

قرآن کتاب هدایت است و از علوم و دانشهای مختلیف بیرای رسییدن بیه هیدفهیا
تربیتى خود استفاده مىکند؛ از اینرو ،طبیعى است که «تاریخ» نیز به عنوان ابیزار مناسیب
در جهت رسیدن به هدفهای مذکور مورد توجه قرا گیرد.
خاصیى دنبیال
در قرآن نمونهها تاریخى فراوانى به چشم مىخورد ،اما در همیه آنهیا هیدف ن
مىشود و در ضمن آنها مباد حرکت تاریخ به عنیوان نسیننن مطیرم میىگیردد .بعىیى از وقیایع
تاریخى به اجمال بیان شده و برخی دیگر به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است .ایین میىرسیاند
که من ور قرآن تاریخ نگار نیست ،بلکه به آن قسمت از رویدادها توجنه دارد که به هدایت گیری
و هدفها تربیتى قرآن کمك کند؛ چنان که در آیات ذیل به این واقعیت اشاره شده است:


( هود)021 /؛ «اخبار پیامبران را بر تو حکایت مىکنیم تا قلبیت
را با آن استوار سازیم و در آن حقن و موع ه و تذکنر برا مؤمنان به سو تو آمده است».
( اعراف)071 /؛ «داستانها را حکایت کین شیاید

آنان اندیشه کنند».
قرآن از تاریخ به عنوان ابزار برا رسیدن به هدفها تربیتى خود استفاده میىکنید و
مىخواهد سننتها الهى حاکم بر تاریخ را در قالیب ایین نمونیههیا تیاریخى ارائیه دهید؛
سننتهایى که محرنك سیر تاریخ بشر است.
الزم به ذکر است که اگر چه قرآن به محتوا قصنه آن هم به سبب هدفها معنیو توجنیه
دارد ،در عین حال قصنه را در قالب زیباترین شکل ممکن و با تکنیك خاصن داسیتاننویسیى بییان
مىکند و به سبب همین ارتباط ارگانیك عمیق میان شکل و محتواسیت کیه میىتیوانیم بگیوییم،
داستانها قرآن یك معجزه مزدوج است (جعفرینیا ،بینش تاریخی قرآن.)36 :0611 ،
مفهومشناسی تاریخ

تاریخ در لغت به معنای نوشتن کتاب و وقت پدید آمدن چیزی است و در اصطالم عبارت
است از تعیین کردن زمان ابتدای امر ع یم و قدیم (ر.ك :دهخدا ،لغت نامه دهخدا ،ذیل واژه
تاریخ) و زمان چیزی را معین کردن ،سرگذشتها و حوادث پیشینیان (ر.ك :معیین ،فرهنی
فارسی معین :0673 ،ذیل واژه تاریخ).

شهید مطهری درباره معنای اصطالحی تاریخ میگوید :تاریخ را سه گونه میتوان تعریف کیرد.
در حقیقت سه علم مربوط به تاریخ میتوانیم داشته باشیم که با یکدیگر رابطه نزدیك دارند:
 .0علم به وقایع ،حوادث و اوضاع و احوال انسانها در گذشته ،در مقابل اوضاع و احیوالی
که در زمان حال وجود دارد .ما این نوع تاریخ را «تاریخ نقلی» اصطالم میکنیم.
 .2علم به قواعد و سنن حاکم بر زنیدگیهای گذشیته کیه از مطالعیه ،بررسیی و تحلییل
حوادث و وقایع گذشته به دست میآید .آنچه محتوا و مسائل تاریخ نقلی را تشکیل میدهید،
به منزله «مبادی» و مقدمات این علم به شمار میرود .ما تاریخ به این معنا را «تاریخ علمی»
اصطالم میکنیم.
 .6فلسفه تاریخ؛ یعنی علم به تحوالت و تطورات جامعهها از مرحلهای به مرحله دیگیر و
قوانین حاکم بر این تحوالت و تطورات؛ به عبارت دیگر علم به «شدن» جامعهها نه «بودن»
آنها (مطهری ،جامعه و تاریخ :0631 ،ص 1ی.)17
در قرآن کریم یك سلسله قوانین کلنى به صورت قىایا شرطى بییان شیده کیه تبییین
کننده حوادث تاریخ است؛ برای نمونه ،مىمون آیه  01تا  06فجر چنین بیان میدارد که اگر
در جامعها فساد رواج پیدا کند و اکثر مردم با فاسدها باشد ،تازیانه عذاب خیدا بیرآن جامعیه
فرود خواهد آمد و آن جامعه متالشى خواهد شد .نمونه دیگر مىمون آیه  002نحل است که
میگوید« :رفاه زدگى در یك جامعه باعث دور از خدا و ارز ها معنو و کفیران نعمیت
الهى مىشود و آن هم به سقوط و بدبختى آن جامعه منتهى مىگردد».
از اینگونه قىایا در قرآن فراوان است .قرآن کریم از این قىایا به عنیوان «سینن» ییاد
کرده و آنها را به تمام جوامع بشر تعمیم داده و از مردم خواسته است کیه بیه ایین «سینن
جاریه الهى» توجنه کنند و در س اخت جامعه خود از آن بهره گیرند و بیان داشیته کیه در ایین
سنتها تبدیل و تحویل راه ندارد (اسراء77 /؛ احزاب12 /؛ فاطر 36 /و فتح.)26 /
پیشینه

در زمینه رابطه قرآن و تاریخ و تفسیر تاریخی قرآن تاکنون تحقیقیات گونیاگونی انجیام
شده است .از ابتدای نزول قرآن مباحثی تحت عناوین مکی و میدنی ،اسیباب و شینن نیزول،
ترتیب نزول و ناسخ و منسوخ مطرم بوده است که بیانگر نقیش مسیائل تیاریخی و حیوادث
زمان نزول در فهم قرآن می باشند و تقریبا تمامی تفاسیر در تفسیر آیات تیاریخی قیرآن کیه

مربوط به شرائط و حوادث زمان نزول قرآن هستند ،به ایین دسیته از رواییات و گزار هیای
تاریخی توجه نموده و از آنها استفاده کردهاند .کتابهایی که با عنوان اسباب النزول نگیار
یافتهاند در واقع به تحلیل رابطه آیات قرآنی با حوادث زمان نزول پرداختیهانید ماننید اسیباب
النزول واقدی ،سیوطی ،غازی عنایه ،حسن حیدر ،سید محمد باقر حجتی .این کتیابهیا اگیر
چه به تفسیر آیات با استفاده از روایات و گزار های اسباب نزول کمك میکنید ولیی دارای
ایرادات و نواقصی هستند از جمله  :اوالً برخی از این گزارشات دقیق و صحیح نیستند و نییاز
به کار دقیق روایی و تاریخی دارند ثانیاً مفاهیم قرآنی را نمیتوان منحصیر بیه همیان میوارد
نزول کرد بلکه باید با الغای خصوصیت پیام عمومی و جاودانی آن را استخراج کیرد و در هیر
عصری آن پیام را بر موارد مشابه انطباق داد ثالثاً برخی از آیات دارای سیبب نیزول خاصیی
نیستند که با این رو نمی توان آنها را تفسیر و تحلیل کرد.
از اواسط قرن  01میالدی خاورشناسان به ترجمه قرآن بر اساس ترتییب نیزول و تینلیف
آثاری درباره تاریخ قرآن دست زدند از جمله :میویر ( )muirخاورشیناس انگلیسیی در کتیاب
زندگی پیامبر و کتاب قرآن ،ترکیب و تعلیمش ،ویل ( )weilخاورشناس آلمانی در کتیابی
به نام مقدمه تاریخی ی انتقادی قرآن ،نولدکه ( )noldekeخاورشناس آلمانی در کتاب تیاریخ
قرآن ،هرشفلد ( )hirschfeldدر اثری به نام تحقیقی تازه درباره ترکییب و تفسییر قیرآن و
بالشر ( )blachereخاورشناس فرانسوی در کتیاب در آسیتانه قیرآن .مهمتیرین اییراد ایین
محققان غربی آن است که با مبانی خود به تحقیق و تفسیر قرآن دست زدهاند و برخیی نییز
وحیانی بودن قرآن را قبول نداشتند (مانند مویر که  03سوره قرآن را پیام الهی ندانسته است)
ضمن آنکه آنان بیشتر به روایات اسباب نزول و مکی و مدنی و سیره تکیه کردهاند (نکونیام،
درآمدی بر تاریخ گذاری قرآن01 :0631 ،ی.)22
در سال های اخیر که حوزه تفسیر قرآن توسعه پیدا کرده و ارتباط قرآن با سایر علوم مورد
توجه محققان قرار گرفته است ،تحقیقاتی درباره قرآن و تاریخ و تحلیل مباحث تاریخی قرآن
صورت گرفته است مانند :اآلثار و التاریخ اثر خالد فائق العبیدی که به تحلییل تیاریخ زنیدگی
پیامبرانی مثل نوم ،لوط ،موسی و سرگذشت بنیاسرائیل بر اسیاس آییات قرآنیی
پرداخته است .تال وی بر این بوده است که بیان سرگذشت انبیاء گذشته را در قرآن نشیانه
اعجاز غیبی قرآن بداند .آقای عبدالرحیم گواهی در کتابی با عنوان درآمدی بر تاریخ ادیان در

قرآن به بررسی تاریخ ادیان و مباحث مربوط به دین و رابطه با ادیان دیگر (اهیل کتیاب) بیا
تکیه بر قرآن پرداخته است .اثر دیگر در این زمینه کتاب بررسی تاریخی قصص قرآن تینلیف
دکتر محمد بینومی مهران استاد تاریخ دانشگاه اسکندریه میباشد که توسط آقای سید محمید
راستگو به فارسی ترجمه شده است .در این کتاب بیه بررسیی داسیتان پییامبران از حىیرت
ابراهیم به بعد پرداخته و آنها را ارزیابی تاریخی کرده است.
از جدیدترین آثار در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد :سنتهای تاریخی در قیرآن
اثر دانشمند شهید سید محمد باقر صدر :در ایین کتیاب نویسینده ضیمن اشیاره بیه رو هیای
تفسیری قرآن ،رو تفسیر موضوعی را ترجیح میدهد و سیس بیه نمونیههایی از سینتهای
تاریخ در قرآن اشاره میکند و نقش انسان را در حرکت تاریخ مورد تنکید قیرار میدهید .شیهید
مطهری در کتاب جامعه و تاریخ با اشاره به تعریف تاریخ و انواع آن و نقد نگاه مادی بیه تیاریخ،
با تکیه بر آیات قرآنی به تبیین دیدگاه اسالم میپردازد و انسیان را سیازنده تیاریخ و شخصییت
جامعه میداند .آقای یعقوب جعفری در دو کتاب خود به موضوع قرآن و تیاریخ پرداختیه اسیت:
بینش تاریخی قرآن؛ در این کتاب نویسنده به نحوه استفاده قرآن از قصص و مسائل تاریخی در
جهت هدایت و تربیت اشاره کرده و به نقد دیدگاهها درباره فلسفه تاریخ با تکیه بر آیات قرآنیی
میپردازد .ایشان در کتاب دیگر خود به نام تاریخ اسالم از من ر قرآن کریم با اسیتفاده از آییات
قرآن به تحلیل اوضاع تیاریخی جاهلییت ،زنیدگی پییامبر از والدت تیا بعثیت و هجیرت و
جن ها و حوادث مهم دیگر میپردازد .دکتر جعفر نکونیام در کتیاب درآمیدی بیر تاریخگیذاری
قرآن به ضرورت پرداختن به تاریخ گذاری واحدهای نزول قرآن و تفسیر قرآن بر اساس ترتییب
نزول اشاره میکند و معتقد است کیه تمیام آییات قرآنیی بیر اسیاس حاجیات و شیرایط عصیر
پیامبر نازل شده است و بدون آگاهی از شرایط تاریخی نزول قرآن فهم درست تعالیم قرآنی
ممکن نیست .ایشان در ادامه به مبانی ،منابع و دشواریهای این کار اشیاره میکنید ،همچنیین
ایشان در مقالهای با عنوان تفسیر تاریخی قرآن با اشاره به فوایید ،مبیانی و راهکارهیای تفسییر
تاریخی یا ترتیب نزول قرآن را تحلیل و از آنها دفاع نموده اسیت و رو هیای تفسییر تیاریخی
قرآن را به  3دسته تقسیم کرده است که عبارتند از :تفسیر سورهای ،آیهای ،موضیوعی و واژهای
(نقد و بررسی دیدگاه ایشان در ادامه میآیید) .همچنیین محققیانی کیه کتابهیایی بیا عنیوان
رو ها و گرایشهای تفسیری نگاشتهاند به منابع تاریخی به عنوان یکی از منابع تفسیر قیرآن
اشاره کردهاند البته به شرط قدمت و صحنت و هماهنگی با قرآن.

اگرچه زحمات محققانی که در زمینه ارتباط قرآن و تاریخ و تفسیر تاریخی قرآن بیه آنهیا
اشاره شد قابل تقدیر است ولی با توجه به پیشرفت علوم و ارتباط تنگاتن آنها با زندگی بشر
و ضرورت تحقیقات میانرشتهای خصوصاً رابطه علوم با قرآن ،خأل تحقیقات عمیق و دقییق
درباره ارتباط تاریخ با قرآن و تفسیر تاریخی قرآن احساس میشود .در این نوشتار برآنیم کیه
این نوع از رابطه و تفسیر را بیشتر مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم.
روششناسی تفسیر قرآن

همانگونه که تفسیر عمومی قرآن با رو های متعدد صورت میگیرد ،تفسیر تیاریخی را
نیز میتوان با استفاده از شیوههای گوناگون انجام داد .در حیوزه تفسییر عمیومی رو هیایی
مانند قرآن به قرآن ،روایی ،عقلیی ،علمیی ،اشیاری و اجتهیادی جیامع وجیود دارد .در حیوزه
گرایشها نیز گرایش اجتماعی ،تربیتی ،سیاسی ،اخالقی و  ...هست (رو های تفسیر قیرآن،
 02به بعد؛ رضایی اصفهانی ،منطق تفسیر قیرآن 31 ،بیه بعید) .در تفسییر تیاریخی از همیه
رو های مجاز ،غیر از رو تفسیر به رأی میتوان بهره برد .مهمترین شیوههای تفسییری
عبارت است از:
 .1ترتیبی :شیوه تفسیر ترتیبى آن است که مفسنر ،آیات هر سوره را بیه ترتییب چیینش
(مصحف یا نزولی) تفسیر کند( .رضایی اصفهانی ،منطق تفسییر قیرآن )630 /2 :0631 ،ایین
شیوه که کهنترین رو تفسیر قرآن میباشد ،بدین شکل انجام میگیرد که مفسر از ابتدای
قرآن به ترتیب سورهها به تفسیر و تحلیل آیات قرآن میپردازد تا به آخر قرآن برسد.
مفسیر ،آییات مربیوط بیه ییك موضیوع را
 .2موضوعی :تفسیر موضوعى آن است کیه ن
گردآور کرده ،با استفاده از رو تفسیر قرآن به قرآن ،آنها را قرینیه تفسییر همیدیگر قیرار
میدهد و ن ر نهایى قرآن را در مورد آن موضوع روشین مییسیازد (همیان) .در ایین رو ،
مفسر قرآن را بر اساس موضوعات تفسیر میکند و به تفسیر همه سورههیا و ییا همیه آییات
نمیپردازد ،بلکه فقط آیات مربوط به موضوع مشخص شده را مورد بررسیی قیرار مییدهید.
شهید صدر در تعریف تفسیر موضوعی مینویسد« :در رو تفسییر موضیوعى ،آییات قیرآن
تقطیع نمىشود و بررسى آیات به طور مسلسل یعنى آیه به آیه و مرتب انجام نمىگیرد؛ بلکه
مفسر موضوعى مىکوشد تحقیقات خود را رو یك موضوع از موضوعات زندگى ،اعتقیاد ،
اجتماعى و جهانى که قرآن متعرض آن شیده متمرکیز سیازد و دربیاره آن موضیوع از قیرآن

استفاده کند .برا مثال عقیده به توحید یا سنتها تاریخ یا کیفیت تکوین آسمان و زمین و
اینگونه مسایل را در قرآن مورد مطالعه قرار مىدهد» (همان .)31 /2 ،این شیوه خود به چند
رو قابل اجرا خواهد بود:
الف) شیوه مشهور و سنتی (درون متنی) :این رو که از قدیم در میان مفسیران مشیهور بیوده
است ،به این شکل انجام می شود که مفسر موضوعی را که در قرآن به کار رفته باشد ،انتخاب کیرده،
سس آیات مربوط به آن را (موافق و مخالف) استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
ب) شیوه شهید صدر (برون متنی) :در این شییوه  ،موضیوعات جدیید در عرصیه علیوم
مختلف بر قرآن عرضه می شود و ن ر قرآن درباره آن موضوع استخراج میگردد.
ج) میانرشتهای :من ور از رشته در اینجا ،رشتههای مرتبط با موضوعات و مسایل تفسیر
و علوم قرآنی است؛ یعنی یك مسئله از من ر دو دانش مورد بررسیی قیرار مییگییرد .چیون
بررسی بسیاری از موضوعات قرآنی چند تباری است ،الزم است به صیورت مییان رشیته ای
مورد تحقیق و مطالعه قرار گیرند (همان .) 10 /6 ،مراحل انجام ایین رو عبیارت اسیت از:
انتخاب موضوع مشترك میان قرآن و یکی از علوم انسانی یا طبیعی ،بررسی موضوع به شیوه
تفسیر موضوعی درون قرآنی  ،بررسی موضوع در علیم میورد ن یر ،بررسیی میوارد موافیق و
اختالفی ،تحلیل و نقد ،ن ریهپردازی (تولید علم جدیید) .ایین رو قابیل اسیتفاده در زمینیه
تفسیر تاریخی قرآن میباشد.
د) تطبیقی :شیوه تطبیقی یعنی شناخت یك پدیدار یا دییدگاه در پرتیو مقایسیه (فهیم و
تبیین مواضع خالف و وفاق) (همان )36 /6 ،این رو نیز در زمینیه تفسییر تیاریخی قیرآن
قابل استفاده میباشد.
رویکردهای تفسیر تاریخی

درباره تفسیر تاریخی قرآن سه رویکرد مهم وجود دارد.
 .1توضیح و تفسیر آیات تاریخی قرآن

سادهترین رو آن است که مفسر در تفسیر قرآن آیاتی را که به موضوعی تاریخی اشاره
دارد انتخاب میکند (مانند آیات مربوط بیه پییامبران گذشیته ییا آییات مربیوط بیه رسیوم و
سنتهای عرب جاهلی) تکیه بر منابع تاریخی معتبر توضیح میدهد ،همچنیان کیه برخیی از

محققان و مفسران ،به ترتیب قرآن ،آیاتی را که به موضوعات تیاریخی اشیاره کیرده تفسییر
نمودهاند (تفسیر ترتیبی) یا اینکه آیات تاریخی مربوط به یك موضوع را اسیتخراج ،تحلییل و
تفسیر کردند (تفسیر موضوعی) ،مانند کتاب تاریخ اسالم از من ر قرآن کیریم نوشیته آقیای
یعقوب جعفری که آیات مربوط به تاریخ اسالم از دوره جاهلیت تیا بعثیت ،هجیرت و رحلیت
پیامبر را مورد بررسی قرار داده است .نیز مثل محمد عزة دروزه در کتاب سییرة الرسیول،
صور مقتبسه من القرآن الکریم بر پایه آیاتی از قرآن که راجع به زندگی پیامبر میباشید،
به تحلیل زندگی آن حىرت از ابتدا تا انتها پرداخته است (نکونام ،درآمیدی بیر تاریخگیذاری
قرآن .)61 :0631 ،همچنین کتابهایی که به تحلیل قصههای قیرآن ییا سرگذشیت انبییا و
اقوام گذشته از من ر قرآن پرداختهاند ،ذیل این مجموعه قرار میگیرند.
این نگاه دارای اشکاالتی است از جمله اینکه اوالً فقط برخی از آیات را که به صیراحت
به مباحث تاریخی اشاره دارد ،مورد بررسی قرار میدهد و از تحلیل سایر آییات بیاز میمانید،
ثانیاً در این رو دیدگاه نهایی و رویکرد تاریخی قرآن به دست نمیآید.
 .2نگاه تاریخی به آیات قرآن (تفسیر بر اساس ترتیب نزول)

این رویکرد خود به دو بخش افراطی و معتدل تقسیم میگردد.
یك ی نگاه افراطی آن است که ما تمام آیات قرآن را فقط از من ر شنن نیزول و محیدود
به حوادث تاریخی زمان نزول تحلیل و تفسیر نماییم که در ایین صیورت قیرآن محیدود بیه
محیط و شرایط نزول میگردد و متنثر از فرهن و آداب زمان نزول خواهد بود .اینکه بخشی
از آیات قرآن دارای سبب و شنن نزول خاص هستند و بر اساس سؤاالت ،حوادث و نیازهیای
مردم عصر نزول قرآن نازل شده است ،مورد قبول همه مفسران و محققان میباشد ،اما افراط
در این مسئله به این معنا که تمام قرآن را فقط بر اساس حوادث تارخی زمیان نیزول تفسییر
کنیم ،محدودنگری و ظلم به قرآن میباشد.
کسانی که به تفسیر قرآن بر حسب ترتیب نزول اقدام کردهاند ،عبارتاند از:
 .0سید عبدالقادر مالحویش آل غازی در تفسیر بیان المعانی علی حسب ترتیب النزول؛
 .2محمد عزة دروزه در تفسیر التفسیر الحدیث علی حسب ترتیب النزول .وی در خصوص
مزینت چنین تفسیری از قرآن مینویسد :ما بر آن شدیم که ترتیب تفسیر را بیر وفیق ترتییب
نزول سوره قرار دهیم  ...؛ زیرا معتقدیم چنین روشی برترین رو فهم قرآن و خدمت بیدان
است (دروزه ،تفسیر الحدیث)3 /0 :0636 ،؛

 .6مهندس مهدی بازرگان در کتاب سیر تحونل قرآن و کتاب تحلیلی ی تاریخی پا به پای
قرآن (معرفت ،تفسیر و مفسران 301/2 :0671 ،ی)323؛
 .3جعفر نکونام در کتاب درآمدی بر تاریخ گذاری قیرآن .وی در ایین بیاره مینویسید:
اغراق نیست اگر گفته شود که تمام قرآن به تناسب حاجات فکری و عملی مخاطبان عصر
نزول اعم از مشرکان بت پرست و اهل کتاب یهود و نصاری در مکه و مدینه نیازل شیده
است و به تعبیر دیگر  ،تمام آیات قرآن اسباب نزول دارد (نکونام ،درآمدی بر تاریخ گذاری
قرآن :0631 ،مقدمه).
از جمله اشکاالتی که برای این تفسیر گفتهاند این است که این شیوه ،خطیر تفسییر بیه
رأی را به دنبال دارد (مصبام یزدی ،قرآنشناسی)037 /2 :0671 ،؛ زیرا هر چند شواهد یقینی
تاریخی در فهم کامل برخی از موضوعات مطرم در آییات تیاریخی قیرآن میؤثر اسیت ،ایین
شواهد در صورتی یقینی است که به طور متواتر نقل شده باشد یا دستکم بیه انیدازه خبیری
موثنق اعتبار داشته باشد؛ بنابراین ،نمیتوان به هر نقلی اعتماد کرد و بر اساس آن بیه تفسییر
پرداخت .آیت اهلل معرفت در نقد این نوع تفسیر مینویسد :پى بردن بیه ترتییب نیزول سیور،
کار آسان و در دسترس است و چنان که در بحث از نزول قرآن بیان کیردهاییم ،تیاریخ بیه
خوبى آن را ضبط و ثبت کرده است .ولى رعایت ترتیب نزول سور ،هیچگونه ارتباطى در فهم
معانى آیات قرآن ندارد؛ زیرا همین اندازه که معلوم باشد هر سوره ،مکى اسیت ییا میدنى؛ در
اوایل بعثت نازل شده یا اواخر آن؛ در سالها نخست هجرت نازل شده یا اواخر آن یا اینکه
در کجا و درباره چه نازل شده است ،در فهم معانى آیات آن سوره مؤثر است؛ چه سیوره را در
صدر کتاب تفسیر خود قرار دهیم چه در ذیل آن؛ در صدر و ذیل قرار گیرفتن سیوره ی در
نوشتار ی ربطى به فهم معنا و درك مقاصد آن ندارد .عمیده شیناخت موقعینیت نزولیى سیوره
است؛ هر کجا مصحف بوده باشد (معرفت ،تفسیر و مفسران.)321 /2 :0671 ،
دو ی نگاه معتدل همان است که اغلب مفسران در تفسیر آیات به اسیباب نیزول معتبیر ،
روایات ترتیب نزول آیات و روایات مکی و مدنی نیز توجه میکنند و با اسیتفاده از رواییات و
گزار های معتبر شنن نزول به تفسیر قرآن پرداختهاند .در این رو با وجیود اینکیه قیرآن
خود یك سند معتبر تاریخی برای حوادث و وقایع به شمار میرود ،ولیی بیرای فهیم بهتیر و
دقیقتر آن مراجعه به منابع معتبر تاریخی نیز ضروری است.

 .3مکتب تاریخی قرآن

این رویکرد که نگاه جدیدی به تفسیر تاریخی قرآن می باشد و در واقیع ،نیوعی تحقییق
بین رشتهای به شمار میرود ،به استنباط ن ام آیات تاریخی قرآن مییپیردازد .اگرچیه قیرآن
کتاب تاریخ نیست ،ولی برای رسیدن به اهداف تربیتی و انسانسیازی خیود بیه بییان نکیات
گوناگون و مهمی از تاریخ گذشتگان پرداخته است و هیدف اساسیی از بییان آنهیا را عبیرت
( ...یوسف)000 /
گیری انسانها دانسته است 
و نیز مکرر ما را به سیر و تفکر در آثار و احوال گذشتگان دعیوت میکنید (آلعمیران067 /؛
انعام00 /؛ روم 32 /و حج .)31 /در واقع ،تفسیر تاریخی به شیوهای از تفسیر گفته میشود که
بیانگر نقل و گزارشی کامل از جنبه تاریخی قرآن با تکیه بر اسباب نزول و زمینههای تاریخی
است ( قرآن و مستشرقین .)011 /2 ،در این رو  ،مباحثی از قبییل مبیانی ،قلمیرو ،رو و
اهداف قرآن از بیان مسائل تاریخی مورد بررسی میگیرد .در این نوشتار ،من ور ما از تفسییر
تاریخی قرآن همین معناست و تال میکنیم به بررسی مبانی مهم و رو تفسیر تیاریخی
قرآن و تحلیل مکتب تاریخی قرآن بسردازیم.
مبانی تفسیرتاریخی قرآن

فهم و تفسیر صحیح قرآن بر اصول و پایه هایی استوار است که به عنوان پیشفرضهیای
بنیادین در تفسیر مطرم میشوند .غفلت از این مبانی ،باعث میشود که مفسر به مفاهیم واقعیی
کالم الهی دست نیابد و دچار تفسیر به رأی گردد .محققان و مفسران به شیکلهای گونیاگونی
به بیان مبانی تفسیر قرآن پرداختهاند که مهمترین آنها عبارت است از:
الف) مبانی عام
 .0وحیانی بودن قرآن :

( شعراء012 /ی)013؛
 .2تحریف ناپذیری قرآن :
 .6حکیمانه بودن قرآن :
( یون )0 /؛
)33؛ 
 .3حجیت ظواهر قرآن؛

( حجر)1 /؛
( آلعمران/

 .3هماهنگی آموزههای قرآن با فطرت انسان :

( روم)61 /؛
 .1وجود ساختار چند معنایی برای آیات قرآن؛
 .7امکان و جواز فهم و تفسیر قرآن؛
 .3انسجام و پیوستگی آیات قرآن؛
 .1وجود نص و قرائت واحد برای قرآن؛
 .01جامعیت قرآن (رضایی اصفهانی ،منطق تفسیر قرآن023 /0 :0631 ،یی076؛ میؤدب،
مبانی تفسیر قرآن.)31 :0611 ،
ب) مبانی خاص
یک ـ آگاهی و تسلط بر علوم قرآنی

 .0مبحث نسخ :آیا آیات منسوخ در قرآن وجود دارد؟ اگر وجیود دارد ،چیه تعیداد و کیدام
آیات است؟
 .2مبحث قرائات :آیا غیر از متن متواتر که از پیامبر نسل به نسل به دسیت میا رسییده
است ،قرائات دیگر نیز متواتر یا حجت است یا اخبار آحاد است که اعتبار ندارد؟
 .6مبحث اسباب النزول :آیات اسباب النزول در فهم و تفسیر قرآن مؤثر است؟
آیا اسباب النزول موجب تقیید آیه به مورد نزول مىشود؟ در موارد تعارض اسیباب نیزول
چه باید کرد؟ (رضایی اصفهانی ،منطق تفسیر قرآن)031 /0 :0631 ،
دو ـ تخصص در علم تفسیر

مفسر عالوه بر فراگیری و تسلط در علوم قرآنی ،باید در خصوص تفسییر و شییوههای تیدوین
آن تبحر کافی داشته باشد تا بتواند اهداف قرآن را از البهالی آیات به دست آورد .آشنایی با منیابع
معتبر ،رو های مهم تفسیر ،آفات و آسیبهای تفسیر برای یك مفسر ضروری است.
سه ـ تخصص در علم تاریخ

کسی که می خواهد به تفسیر تاریخی قرآن بسردازد ،افزون بر موارد باال باید هم به تاریخ
قبل از نزول قرآن (دوره جاهلی) ،تاریخ نزول قرآن (تاریخ قرآن) ،تاریخ زنیدگی پییامبر و
نیز آداب و سنن جامعهای که مخاطبین اولیه قرآن بودند ،آگاهی کامل داشته باشد و هیم بیه
مبانی و اصول تاریخ از من ر قرآن آگاهی داشته باشد .شناخت منابع اصلی و قدیمی و معتبیر
درباره مباحث تاریخی قرآن الزمه این کار است.

گونههای مطالب تاریخی قرآن

قبالً بیان شد که قرآن برای اهداف تربیتی خود به تاریخ انبیا و اقوام گذشته اشاره کیرده
است؛ لذا در آیات متعددی به مباحث تاریخی پرداخته است .آیات ناظر به تاریخ را میتوان در
چند دسته قرار داد.
الف) آیه هایی که ناظر به نسخ یا امىای احکام شرایع پیش از اسالم است.
ب) آیههایی که درباره سرنوشت پیامبران ،امتها ،اقوام و شخصیتهای تاریخی گذشیته
است؛ مانند آیات مربوط به حىرت ابراهیم ،یوسف ،موسی و عیسیی و عقائید
نادرست اهل کتاب درباره خدا مانند تثلیث و نیز تحریف کتب آسمانی ،شخصییتهای مثبیت
مثل لقمان ،ذوالقرنین ،اصحاب کهف و چهرههای منفی مانند فرعون و . ...
ج) آیههایی که سنتهای غلط جامعه جاهلی را نفی کرده یا سنتهای صحیح یا تحریف
شده را احیا یا تصحیح نموده است؛ مانند سنت نسیء (کم و زیاد کردن ماههای حرام) (توبیه/
 ،)67شرك و بتپرستی ،زنده به گور کردن دختران (نحل 33 /و  ،)31تنیید حرمیت ماههیای
حرام و . ...
د) آیههای که درباره ظهور اسالم و دگرگونیهای ناشیی از آن در طیی سیالهای نیزول
قرآن است (ر.ك :جعفرینیا ،تاریخ اسالم از منطیر قیرآن کیریم0611 ،؛ رضیایی اصیفهانی،
رو شناسی تفسیر قرآن610 :0631 ،ی.)616
قصیه و
ن
قرآن کریم در بیان قصنهها تاریخى رو خاصنى دارد که با رو کتیابهیا
تاریخ متفاوت است.
گاهى قصنها به طور مشروم و مفصنل ذکر مىشود مانند داستان حىرت موسى کیه
از قبل از والدت او شروع مىشود و به طور مشروم ادامه مىیابد .این قصنه و بعىى دیگیر از
قصیه یوسیف و ابیراهیم و سیلیمان و...
قصنهها حتی چندین بار در قرآن تکرار مىشود ،مانند ن
قصیه زکرینیا ،اینیوب،
گاهى هم قصنه به طور خالصه و در جمالت کوتاه بیان مىشود ،ماننید ن
یون و ادری  .بعىى از قصنهها هم از ن ر تفصیل در حدن متوسنطى قرار گرفته است ،ماننید
قصنه آدم ،نوم و مریم.
قصیه از زمیان والدت قهرمیان
در قرآن شروع قصنهها نیز با یکیدیگر فیرق دارد .گیاهى ن
داستان و حتى از پیش از والدت و آغاز مىگردد ،مانند قصنه موسى و عیسى و مریم .گاهى

از دوران جوانى قهرمان داستان شروع مىشود ،مانند قصنه ابراهیم که از وقتی آغاز میىگیردد
که ابراهیم جوانى بود که تازه به مسائل فکر رو آورده بود و نیز قصنه داود از زمانى شروع
قصیه را از درون میانسیالى و حتیى
مىشود که با جالوت مبارزه کرد و بر او غلبه نمود .گاهى ن
پیر قهرمان داستان آغاز مىکند ،مانند قصنه نوم ،شعیب ،صالح و لوط  ...که قصنه اینها پ
از رسالت مطرم شده است.
نیز مىبینیم که بعىى از قصنهها در قرآن تکرار شده است ،مانند قصنه حىرت موسى که
در حدود سى مرتبه در قرآن آمده است .البته این تکرارها شامل تمام قصنه نمیىشیود ،بلکیه
تکههایى از قصنه که با مطالب مورد بحث متناسب است تکرار مىشود .ضمناً هر قسمتى کیه
تکرار مىشود همراه با مطلب تازها است که قسمت تکرار شده ،مقدنمیها بیرا بییان آن
مطلب است؛ بنابراین ،تکرار به آن صورتِ مالل آور ابدا در قرآن نیسیت (جعفرینییا ،بیینش
تاریخی قرآن.)032 :0633 ،
برای تفسیر آیات تاریخی قرآن ،نیازمند منابع تاریخی مختلفی هستیم که میتوان اقسیام
منابع تاریخی را در بخشهای زیر خالصه کرد.
الف) منابع ادیان پیشین ،همچون تورات و انجیل و ملحقات آنها (عهدین) که در میورد
سرگذشت پیامبران و اقوام پیشین مطالبى را بیان کرده است .این مطالب مىتواند گاهى مؤید
مطالب قرآن قرار گیرد؛ چنان که در قرآن آمده است :

( انبیاء)023 /؛ «و به یقیین در زنبنیور بعید از آگیاه
کننده (تورات) نوشتیم :بندگان شایستهام ،زمین را به ارث خواهند برد».
نیز مطالب عهدین گاهى در شناسایى اسرائیلیات که وارد حوزه احادیث اسالمى شده ،میا
را یار میرساند؛ مثل آفرینش حواء از دنیده چی آدم کیه در رواییات آمیده اسیت .عالمیه
طباطبایى با استناد به مطالب مشابهى که در تورات وجود دارد ،این حدیث را رد مىکند.
منابع ادیان پیشین گاهى با مطالب قرآن مقایسه و مورد نقد قرار مییگییرد .از آنجیا کیه
کتابها آسمانى پیشین از دستبرد تحریفگران مصون نمانده است ،الزم اسیت در اسیتفاده
از این منابع دقت زیاد شود؛ ازاینرو ،در تفسیر قرآن قاعده «ممنوعیت کاربرد اسرائیلیات در
تفسیر» مطرم شده است.

ب) منابع تاریخى قبل از اسالم

این قسم از منابع برا شناخت سرگذشت افراد و اقوامى که قرآن از آنها یاد کرده اسیت،
مورد استفاده قرار مىگیرد .قرآن همه داستانها تاریخى را در قصهها نییاورده اسیت ،بلکیه
نکات هدایتى قصهها را نقل کرده است؛ مثالً از «ذ القرنین» نام مىبرد ،ولى تمام ماجرا
او را حکایت نمىکند .الزم است در این گونه موارد به منابع تاریخى مراجعه کنیم.
ج) منابع تاریخى عرب جاهلى معاصر اسالم

این قسم از منابع برا شناخت آداب ،رسوم و فرهن عرب جاهلى که در فهم و تفسییر
برخى آیات مؤثر است ،مورد استفاده قرار میگیرد .منابعى مانند المفصل فى تیاریخ العیرب از
دکتر جواد على و اشعار عرب جاهلى و نقلهایى که در شنن نزولهیا و تفاسییر از فرهنی و
عاداب عرب جاهلى شده است ،مىتواند در این مورد مفید باشد.
مثال... :
( بقره.)031 /
قرآن کریم در این آیه دستور مىدهد از پشت خانهها داخل نشوید و نیکى آن است که از
در خانه وارد شوید .چرا قرآن این مطلب بدیهى را تیذکر میىدهید؟ هنگیامى کیه بیه منیابع
تاریخى مراجعه مىکنیم ،متوجه مىشویم که عرب جاهلى عادت داشت پی از آنکیه بیرا
حج احرام مىبست ،از در خانه وارد نشود ،بلکه از سوراخ پشت خانه داخل شود.
د) تاریخ صدر اسالم

برخى وقایع تاریخى مثل جن ها ،حوادث و  ..در صدر اسالم اتفاق افتاده کیه در فهیم و
تفسیر آیات مؤثر است .برخى از این حوادث در شنن نزولها و تفاسیر و روایات تاریخى صیدر
اسالم بیان شده است.
هـ ) شأن نزولها

اسباب نزول یا شنن نزول عبارت است از واقعها که به خاطر آن یا همزمیان بیا آن ،آییه ییا
آیاتى نازل شده است .کتابها اسباب نزول سیوطى و واقد و برخى تفاسیر مثل مجمیع البییان
و التبیان فی تفسیر القرآن شیخ طوسى و کتاب نمونه بینات در شنن نیزول آییات دکتیر محقیق از
منابعى بهشمار مىآید که شنن نزول آیات را بیان کردهاند و بسیار از شنن نزولها در کتابهیا
تاریخى صدر اسالم نقل شده است (رضایی اصفهانی ،منطق تفسیر قرآن 31 /0 :0631 ،ی.)36

آنچه مهم است ،نحوه استفاده از این منابع و میزان اعتبار آنهاست تا بتوان در تفسییر قیرآن از
آنها بهره برد .مهمترین شرایط اعتبار منابع تاریخی برای تفسیر آیات قرآنی عبارت است از:
 .0قدمت منابع تاریخی؛  .2سازگاری با قیرآن؛  .6سیازگاری بیا شخصییت و سییره پییامبر ؛
 .3سازگاری با دادههای عقل قطعی؛  .3در ن ر گرفتن گرایشهای سیاسی و مذهبی مورخان و راویان؛
 .1درستی جنبه ادبی متن (رضایی اصفهانی ،همان33 /0 ،؛ بابایی ،رو شناسی تفسییر قیرآن:0671 ،
613ی.)611
مبانی قرآنی حرکت تاریخ

از ن ر قرآن کریم یك سلسله قىایای شرطی به عنوان «سنن الهی» بر تاریخ حکومیت
دارد که عدم آگاهی از آنها مانع فهم دقیق نگاه تاریخی قرآن میگردد .مهمترین این قوانین
بدین قرار است.
 .1هدفمند بودن حرکت تاریخ

از ن ر قرآن نه تنها انسان ،بلکه جهان و هرچه در آن هست بیه سیو هیدفى معیینن و
مشخنص گام مىسسارد و هیچ چیز بیهوده و بىهدف آفریده نشده است .قیرآن کیریم مسیئله
هدفدار جهان و انسان را با تنکید و اصرار فراوان مطیرم میىسیازد و از کسیانى کیه ایین
حقیقت را قبول ندارند و جهان خلقت را بىهدف و عبث و باطل مىپندارند ،به شیدنت انتقیاد
میىکنید :
( ص)27 /؛ « ما زمین و آسمان و آنچه در آنهاست را باطل نیافریدیم.
این گمان کسانى است که کافرند .پ وا بر کافران از آتش!»
جامعه بشر نیز که جزیى از جهان هستى و مجموعها از افراد انسانى است ،طبعاً بایید
هدفى داشته باشد .قرآن کریم این هدف را به روشنى ترسیم مىکند و آن اینکه هدف نهایى
در حرکت تاریخ بشر  ،پیروز نیروها حق بر نیروها باطیل و حاکمییت حیق و عیدل و
مکتب پیامبران و حکومت صالحان است.
 .2آزادی انسان در ساختن جامعه

از ن ر قرآن جامعه برا خود شخصینتى مستقل دارد و همچون فیرد حرکیت میىکنید و
مرید مىشود و جذب و دفع مىکند و حتى مانند فرد متولد مىشود ،مىزید و مىمیرد .طبیق

این مبنا جامعه نیز مانند فرد در تعیین جهت و انتخاب هدف آزاد است و مىتواند آگاهانیه در
ساختن تاریخ و تعیین سرنوشت و تغییر بنیادها خود گام بردارد .این حقیقتیى اسیت کیه در
آیات متعدند از قرآن کریم منعک شده اسیت :
( نحل)002 /؛ «و خداوند منثنل مىزنید آبیاد ا را کیه دارا امنینیت و
آرامش بود و روز آن به وفور از هر جایى مىآمد ،پ به نعمتها خداوند کفران نمود ،پ
خدا به آن لب اس گرسنگى و ترس را پوشانید و این بیه سیبب کارهیایى بیود کیه انجیام داده
بودند».
طبق مفاد این آیه ،پیدایش گرسنگى ،ترس و ناامنى در جامعها که تا دییروز در رفیاه و
امنینت کامل به سر مىبرد ،به سبب بىاعتنایى و کفرانى است که نسبت به نعمیتهیا خیدا
کردهاند و این تغییر حالت ،نتیجه کارهایى است که خود انجام دادهاند ،بنابراین ،انحطاطى که
برا یك جامعه پیش مىآید با کارهایى که مردم آن را آزادانه انجام مىدهنید ،رابطیه علنیى
دارد و هیچ جامعها کوبیده نمىشود مگر به سیبب رفتیار و کیردار کیه از میردم آن سیر
مىزند .این حقیقت در آیه دیگر به این صورت بیان شده است:


( رعد)60 /؛ «محقنقا برا کسانى که کافر شدهانید بیه
سبب اعمالى که انجام دادهاند ،بال کوبندها مىرسد و یا نزدیك خانههایشان فرود مىآیید
تا وعده خدا فرا رسد که خداوند از وعده خود تخلنف نمىکند».
 .3پیامبران معماران بزرگ تاریخ

بسیار از جامعه شناسان و تحلیلگرانِ تاریخ بشر در بررسیى سییر تحیونالت جوامیع و
تقسیم بندیهایى که در این زمینه به عمل آوردهاند ،معموالً از یك حقیقت بزرگ که بر تمام
حوادث تاریخى سایه انداخته و در شکلگیر بسیار از جوامع بشر نقش تعییینکننیدها
داشته است ،غفلت کردهاند و آن ،نقش بسیار مهم و سرنوشتساز پییامبران در تیاریخ اسیت؛
بدینسان دچار خطایى شدهاند که کمتیرین ضیرر آن از دسیت دادن کلیید فهیم بسییار از
رویدادها تاریخ بشر است (جعفرینیا ،تاریخ اسالم از من ر قرآن01 :0633 ،یی20؛ صیدر،
سنتهای تاریخ در قرآن011 :0633 ،ی.)070

قرآن کریم با تنکید فراوان ،این حقیقت را خاطر نشان مىسازد که انبیا همه یك هدف را
تعقیب مىکردند و با اینکه بعىى از آنان بر بعىى دیگر برتر و فىیلت داشیتند ،در هیدف
ابدا فرقى میان آنها نبود:




(نساء)032 /؛ «و کسانى که به خدا و پیامبران او ایمان آوردهاند و در میان هیچکیدام از آنیان
تفاوت نمىگذارند ،به زود خداوند پادا ها آنان را خواهد داد».
 .4سنتهاى الهى عامل محرك تاریخ

قرآن کریم هرگونه تغییر و تحونلى را که در جوامع بشر به وجود مىآید ،به سیننتهیا
الهى نسبت مىدهد و متذکنر مىشود که هیچگونه تحونلى در خیارج از ایین سیننتهیا اتنفیاق
نمىافتد .همچنین خاطر نشان مىسازد که سننتها الهى تغییرناپذیر است و این سننتها بیر
کلن تاریخ بشر در گذشته ،حال و آینده حاکمینت دارد.
( احیزاب)12 /؛ «ایین



سننت خدا است در مورد گذشتگان و در سننت خدا هیچگونه تغییر نخواهى یافت».


( فاطر)36 /؛ «آیا آنان جز سننتى را که حاکم بر پیشینیان بود ،انت ار دارند؟ پی

در

سننت خدا هیچگونه تغییر نخواهى یافت و در سننت خدا هیچگونه دگرگونى نخواهى یافت».
به طور که از آیات مشابه دیگر به دست مىآید ،پیدایش و زوال تمدننها و به طور کلنى
هرگونه تغییر و تبدیل در جوامع بشر نمىتواند خارج از چارچوب سننتها ،نوامی

و قیوانین

جار الهى اتفاق بیفتد.
سننتها مورد ن ر قرآن عبارت است از قوانینى که از ترکییب غرائیز ،عواطیف ،فکیر و
اندیشه و عملکرد انسان و نحوه ارتباط او با جهانى که در آن زندگى مىکند ،به دست مىآید
که طبعاً همه عوامل اجتماعى ،اقتصیاد و جغرافییایى موجیود در روابیط انسیانهیا را دربیر
مىگیرد؛ به عبارت دیگر ،سننتها الهى یك سلسله قىایا شرطى هستند کیه در صیورت
وجود شرط یا سبب ،وجود جزا یا مسبنب نیز حاصل خواهد شد .این قىایا شرطى از طبیعت
زندگى انسان و ارتباط او با جهان پیرامونش استخراج مىشود؛ برای مثال ،وجود ظلم و تجاوز

در هیئت حاکمه یك جامعه ،سقوط آن را به دنبال خواهد داشت یا گسیتر

راحیتطلبیى و

رفاه در زندگى و خو گرفتن مردم به عیش و نو  ،قدرت دفیاعى آنهیا را در مقابیل دشیمن
تىعیف خواهد کرد و در صورت تهاجم دشمن ،تیاب مقاومیت نخواهنید داشیت ییا اخیتالف
طبقاتى فاحش در یك جامعه که باعث قو تر شدن ثروتمندان و گرسنهتر شیدن محرومیان
باشد ،یك انقالب داخلى را در پى خواهد داشت.
اینها نمونه هایى است از سننتها و نوامی

الهى که تغییرناپذیر است و بیدون تردیید ،در

صورت وقوع شرط یا «مقدم» ،جزا یا «تالى» نیز واقع خواهد شد (جعفرینیا ،تاریخ اسیالم از
من ر قرآن.)26 :0633 ،
یا مثالً زیر پا گذاشتن ارز ها معنو و تکذیب انبیا و تعالیم آنان در میان ییك قیوم،
هالکت نهایى آن قوم را به دنبال خواهد داشت .این سننتى اسیت کیه قیرآن کیریم رو آن
تنکید فراوان دارد :

( محمند)01 /؛ «آیا در رو زمین سیر نکردنید تیا سیرانجام
کسانى را که پیش از آنان بودند ببینند که خداوند آنان را کوبیید؟ و بیرا کیافران ماننید آن
اتفناق خواهد افتاد».
به طور کلنى ،مىتوان سننتها الهى را به یك اصل کلنى و یك قاعده عمومى برگشیت
داد و آن اینکه هرگاه جامعه امکانات و تواناییها خود را در مسیر که از جانب خیدا و بیه
وسیله پیامبران تعیین شده است ،قرار دهد و خود را با عالم هستى که خواه و ناخواه در برابیر
خدا خىوع دارد ،منطبق سازد و بین خود و اراده الهى رابطه ایجیابى برقیرار کنید و بیاالخره
مسئولیت خود را در برابر حق بشناسد ،چنین جامعها صعود مىکند و قابلینت بقا مىیابید .در
مقابل ،اگر جامعها با اراده الهى رابطه سلبى داشته باشد و امکانات خود را نه در راه رسییدن
به تکامل انسانى ،بلکه در راه هوسها زودگذر قرار بدهد ،چنین جامعها دیر یا زود تیاوان
این انحراف از مسیر حقن را خواهد داد و دچار سرنوشت شومى خواهد شد.

نتیجه

 .0قرآن در مسیر هدایت و تربیت انسانها از مسائل تاریخی گوناگونی به عنوان یك ابزار
خوب استفاده کرده است.
 .2اگر چه از زمان نزول قرآن به اسباب و شنن نزول آیات و مکی و میدنی بیودن آییات
توجه شده است ،این مقدار برای تفسیر تاریخی دقیق قرآن کافی نیست.
 .6مباحث تاریخی قرآن به طور کلی پیرامون سه موضوع مهم میباشند :یك ی پییامبران
گذشته و امم پیشین ،دو ی جامعه جاهلی قبل از اسیالم ،سیه ی پییامبر اسیالم و جامعیه
اسالمی.
 .3در زمینه تفسیر تاریخی دو رویکرد مهم وجیود دارد :ییك ی توضییح و تفسییر آییات
تاریخی قرآن به شکل سنتی در اغلب تفاسیر که این رو خوب ولی کافی نیست .دو ی نگاه
تاریخی محض به آیات قرآن و تکیه بر ترتیب نزول برای تفسییر کیه دارای آفیاتی اسیت از
جمله اینکه مفاهیم قرآنی را محدود به زمان و مکان نزول میکند.
 .3بهترین و جدیدترین رو تفسیر تاریخی قرآن ،اسیتنباط و ن یام و مکتیب تیاریخی
قرآن میباشد .این رو دارای مقدمات و مبانی مهمی از جمله شناخت سننتهای تاریخی در
قرآن ،نگاه هدایتی و تربیتی داشتن به آیات تاریخی قرآن ،استفاده از منابع معتبیر تیاریخی و
توجه به تحریفات و خطاهای احتمالی این منابع است.
نتیجه نوشتار در زمینه تفسیر تاریخی قرآن ،ن ریهپردازی در این زمینه است که با توجیه
به مبانی مذکور در متن ،رو های تفسیری و استفاده از منابع تفسیری و تاریخی معتبر ،قابل
دسترسی خواهد بود .استخراج مبانی مهم حرکت تاریخ از من ر قیرآن ،سینتهیای الهیی در
زندگی بشر و ساختن آینده تاریخ بشریت بر اساس این سنتها از نتایج مهم تفسییر تیاریخی
قرآن میباشد.
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