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دکتر محسن الویری



محمدحسن اخالقی

ساختار گزارشهای تاريخی يکی از مباحث مورد عالقه و توجه مورخان و فيلسووفان
علم تاريخ است و بررسی مقايسهای آن در قرآن و متوون تواريخی سودههوای خخسوتي
اسالمی میتواخد دريچهای به سوی اخديشيدن در بارة تأثير هدف بر ساختار گزارشهوای
تاريخی بگشايد .رايجتري شيوة بررسی ساختار يک مت از جمله گوزارشهوای تواريخی
توجه به ساختار افقی ،ساختار عمودی و ساختار معطووف بوه معناسوت .در سواختار افقوی
مؤلفه هايی همچون فهرست مطالب ،مقدمه ،مت اصلی و ختيجهگيری موورد توجوه قورار
میگيرد و در ساختار عمودی کلمات ،جمالت و بندها و در ساختار معطوف بوه معنوا هوم
سه مؤلفة تکرار ساخت ،تکرار معنا و بسط و تفصيل معنا مد خظر قرار مویگيرخود .در ايو
مقاله ،ساختار گزارشهای تاريخی در قرآن با متون منتخب سدههای خخستي اسالمی با
 استادیار دانشگاه امام صادق
 دانشجوی دوره دکترای تفسیر و علوم قرآن – جامعة المصطفی العالمیة

1

مقایسة ساختار متن قرآن و منابع تاریخی در گزارش رویدادهای منتخب عصر نبوی

محوريت چند رويداد مهم تاريخ عهد مدخی پيامبر مقايسه شده اسوت و موم مقايسوة
ساختار عمودی صحت صدور و پيوستگی و اخسجام و رعايت ترتيب زماخی گوزارشهوای
تاريخی خيز در قرآن و متون تاريخی منتخب مقايسه شوده اسوت .مقالوه حامور بوا ايو
پيشنهاد به پايان میرسد که اگر اهداف و آرمانهوای دينوی بور علووم اخسواخی از جملوه
تاريخخگاری سايه بيفکند ،چه بسا بتوان از مرورت پیريوزی گوخوهای خوا از سواختار
گزارشهای تاريخی معطوف به هدف در کنار ساختارهای موجود سخ گفت.

واژههای کلیدی :قرآن ،ساختار مت  ،منابع تاريخی ،عصر خبوی ،عهد مدخی.
مقدمه

در اخداخت طرحی خو برای تاريخخگاری همگام با اختظارات و زمينههای تحوولی بوومی
در علوم اخساخی خيازمند مطالعات و پوووه هوايی درازدامو در ابعواد و ادوار و پايوههوا و
شاخههای تاريخخگاری به ويوه در قلمرو تمدن اسالمی است .در اي ميان آخچه بوه قورآن
پيوخد میخورد از اهميتی بيشتر برخوردار است ،چه تاريخ در سوههر قورآن تنهوا مومووعی
مربوط به گذشته خيست و خق

راهنمايی و راهگشايی آن برای حال و آينده همچنان پوابر

جاست .ساختار گزارش های تواريخی ،يکوی از مباحوث موورد عالقوه و توجوه مورخوان و
فيلسوفان علم تاريخ است و بررسی مقايسهای آن در قورآن و متوون تواريخی سودههوای
خخستي اسالمی میتواخد تأثير هدف از تاريخ و تاريخخگواری را بور سواختار گوزارشهوای
تاريخی خشان دهد و بر همي اساس راهکارهايی را برای تاريخخگاری معطووف بوه هودف
پيشنهاد کند .پي فرض اي ادعا اي است که قرآن کتاب تاريخ خيست ،ولوی ايو کتواب
هدايت برای تحقق خق

هدايتگری خود از تاريخ هم و هماخگوخه که از ديگر پديدههوا و

داخ ها و بهره گرفته است.
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بنا بر اي ساختار گزارشهای تاريخی در قرآن ،ساختار يک گزارش تاريخی معطووف
به هدف هدايت است و در برابر آن ،هدف متون تاريخی پديد آمده در سدههوای خخسوتي
را خمیتوان تنها به هدايتگری ،آخگوخه که مورد خظر قورآن اسوت ،محودود سواخت ،بلکوه
اهداف گوخاگوخی برای آن وجود داشته است که فاصلة چنداخی با اهوداف عموومی تواريخ-
خگاری در جوامع مختلف خدارد .مهمتري اي اهداف را مویتووان ثبوت دقيوق رويودادها و
درسآموزی از پندهای تاريخ و بهرهگيری از تجربيات پيشينان در خظر گرفت .اثبوات ايو
پي فرض را بايد در مجالی ديگر پی گرفت ،ولی با مسلّم و درست اخگاشوت آن و مبتنوی
بر آن ،اي مقاله در صدد است از طريق مقايسة سواختار گوزارشهوای تواريخی در متوون
برگزيدة سدههای خخستي اسالمی با ساختار گزارشهای تاريخی در قورآن ،بوه رهيوافتی
برای چگوخگی خگارش تاريخِ معطوف به هودف هودايت بورای جامعوة اموروز دسوت يابود.
رويدادهای تاريخی منتخب در اي مقاله عبارتاخد از غوزوات بودر ،احود ،خنودن ،حنوي و
ماجرای افک .منطق گزين

اي رويدادها اي است کوه در عوي برخوورداری از اهميتوی

خا  ،هم در قرآن و هم متون تاريخی منتخب ،مباحثی به آخها اختصا

يافته اسوت .در

اختخاب منابع تاريخی خيز مهمتري منابع تاريخی خزديک به زمان خزول وحی ،يعنی تاريخ-
های عمومی و تاريخهای ويوة سيرة پيامبر که به روش منابع حديثی در قرن سوم و دهوة
خخست قرن چهارم تدوي يافته ،معيار قرار گرفته است؛ لذا اي مقاله از خظر منابع تاريخی
محدود به سیره ابن هشام ،مغازی واقدی ،تاریخ طبرری ،طبقرا ابرن سرعد ،و
انساب االشراف است.

چارچوب مفهومی

شايد در مورد منابع اوليه تاريخی ،اعم از سيره و مغازی و که به حوادث و وقوايع صودر
اسالم و حضور پيامبر و وقايع بعدی و خزديک به اي دوره میپردازخد و سوخ گفوت از
يک شکل و ساختار منظم و از پي

تعيي شده کمی مشکل باشد .آخچه در اکثر اي منابع
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به طور مشترك به چشم میخورد ،شکل و ساختار روايی است که صوورتی گوزارشگوخوه
دارد .کتب تاريخی اوليه اسالمی تحت تأثير اهميت حوديث در جامعوه اسوالمی و فضوای
گردآوری جوامع حديثی قرار داشت ،از همي رو رخگ و بويی روايی به خود گرفت 2.مکتب
تاريخخگاری مدينه که مخصو

همي دوره است ،بر اساس روايتهوای تواريخی شوکل

گرفته است 3.مستند به مطالعات موجود ،مؤلفههای مورد خظر برای بررسی ساختار موت در
گزارشهای تاريخی به شرح زير

است4:

 . 8ساختار افقی؛ شوامل :فهرسوت ،مقدموه ،موت اصولی ااطالعوات اصولی ،پوردازش
اطالعات اصلی) و ختيجه گيری .اي چهار مؤلفه ،به طور معمول در هر زمينه علمی اساس
تحقيقات امروزی است .فهرست و به خصو

مقدمه به صوورتی کوامالخ خالصوه و کلوی

خواخنده و مخاطب را با مطالب و موموعات مطرح شده در مت  ،آشنا مویکنود و بورای او
آشکار میسازد که چه مطالبی در ادامه خواهد آمد .مت اصلی خوشتارهای تحقيقی ،مجالی
برای ارائه تحليلها و پردازش هوای ايشوان در خصوو
دستيافت به دستاوردهای پووه
پووه

موموور موورد خظور و سوازوکار

است .در ختيجهگيوری هوم بوه يافتوههوای تحقيوق و

اشاره میشود .در خگاهی کلی يک مت تحقيقی و تواريخی ،ماخنود ديگور متوون

علمی ،شامل يک مقدمه يا پيشگفتار ،مت و که اساسیتري بخ
در پايان يک جمعبندی و ختيجهگيری

را تشکيل میدهد و و

است5.

 .6ساختار عمودی ابر اساس واحد معنی) ،شامل :کلموه ،جملوه و بنود اپواراگراف) .در
ساختار عمودی ،بحث روی اجزا و واحدهای معنايی تشکيل دهندة شوکل و سواختار موت
است .خويسنده يک مت تحقيقی بعد از گردآوری اطالعات و دادهها ،هنگوام تودوي موت
تحقيق خود ،بايد در مورد کلمات و جمالتی که به کار میبرد ،حساسيت داشوته باشود و از
واژه های متناسب با مومور تحقيق که به طور کامل بتواخد معنای مراد وی را بيوان کنود،
استفاده خمايد .گزارش تحقيقات تاريخی خيز از واژهها ،جملهها ،بندها و در خهايت بخ هوا
و فصلها تشکيل

میشود6.

 .3ساختار معطوف به معنا ،شامل :تکرار ساخت اواحد معنا) ،تکرار معنا ،بسط و تفصيل

سال دهم ،شماره  ،3پایيز  ،8311شماره مسلسل 33

88

معنا .مراد از تکرار ساخت ،پيروی مت از يوک روش و اسولوب اسوتوار و مشوخت اسوت.
بدي صورت که مت هم در ساختار و هم در محتوا به يک شيوه وفادار بماخد ،بوه عبوارت
ديگر ،مت خبايد از شيوة واحد معنايی که برای اختقال معنا و مفهوم برگزيده ،به کار گرفتوه
میشود تخطی کند .عالوه بر اي ها در يک خوشتار بايد از تکرار و تفصيلو اطناب ممولّ و
ايجاز مخلّ خودداری شود؛ به طور مثال در گزارش يک حادثه ،منابع تاريخی معموالخ آن را
از ابتدا تا اختها بیکم و کاست روايت میکنند و سعی میکنند که تمام جزئيات مربووط بوه
آن واقعه ذکر شود .به همي جهت گاهی اتفان میافتد که دربارة يک واقعه کوچک يوک
کتاب خوشته میشود .اي ويوگی شايد از طرفی پسنديده بوه خظور برسود ،چورا کوه باعوث
می شود که ما تصور دقيقی از حادثه داشوته باشويم ،اموا از طورف ديگور مشوغول شودن و
پرداخت بي

از حد به جزئيات ،باعث غفلت اخسوان از هودف اصولی و درسهوای تواريخ

میشود.
بررسی تطبیقی قرآن و منابع تاریخ منتخب

بر اساس تقسيمبندی پي گفته ،اکنون در محدودة رويدادهای مورد خظور ،بوه بررسوی
مقايسهای ساختار گزارش های تاريخی در قرآن و منابع تاريخ منتخب میپوردازيم .يوادآور
میشود اشاره و استناد به منابع تاريخی منتخب به صورت خموخه است و از تطبيق يکايوک
مؤلفههای مورد خظر با يکايک منابع در مواردی که تفاوتی معنادار بي منابع وجود خداشته،
پرهيز شده است.
الف) ساختار افقی
 .1فهرست

ارائة فهرستی از عناوي و سرفصلهای مورد بحث ،در ابتدا يا اختهای تحقيقات و کتب
علمی امری رايج است .اي فهرست عالوه بر اينکه به خواخنده در امر يافت مومور موورد
خظر کمک میکند ،مجموعهای از اطالعات و آگاهیهای کلی در مورد مطالوب موجوود در
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آن خوشته خيز به خواخندگان عرمه میکند .البته بايد گفت که فهرست از اجزای اصلی يک
تحقيق به حساب خمیآيد و معموالخ در اختهای عمليات تحقيق جهت سهولت در مطالعه اثر
و يافت سرفصلها و عناوي مندرج در مت  ،تنظيم شده و در ابتدای خوشتار

میآيد7.

منابع تاريخی دست اول ،که به سيرة پيامبر و حوادث و جنگهای ايشان پرداختهاخد،
ت خوشوته و سوير کروخولوژيوک
در اصول دارای فهرسوت خبووده اخود ،اموا بوه لحواي طبيعو ت
) (chronolagicو تاريخی آن ،امکان ايجاد فهرست در آخها وجود دارد .اي کتوابهوا
معموالخ در دو قرن اخير و به دست عالقهمندان به تصوحي و چواك کتوب و خسوخ خطوی
فهرستگذاری شدهاخد 8.برای مثال واقدی در المغازی تمام روايات مربوط به آغاز و پايان
جنگ بدر را در بي

از يک صد صفحه ،تحت يک عنوان به خام «بدر القتال» آورده است،

بدون اينکه برای آخها عنوان و مومور جدا کنندهای قرار داده باشود 9.البتوه وی در خاتموة
بحث به خام مشرکاخی که در اي جنگ به لشکريان غذا دادخد يا کشوته يوا اسوير شودخد و
همچني به شهدای از مهاجر و اخصوار خيوز اشواراتی دارد .بوه هور حوال مویتووان گفوت
اساسیتري و مهمتري ويوگی کتب تاريخی مورد خظور ،عوالوه بور روايوی بوودن و ذکور
سلسله راويان ،حفظ و اختظام تاريخی و زماخی حوادث اسوت کوه طبيعتواخ از يوک فهرسوت
زماخی مشخت پيروی میکنند.
اما در مورد قرآن هم ،جز خام سورهها و مکی و مدخی بودن آخها ،فهرست به خصوصوی
وجود خدارد .البته تالشهای جديدی در اي زمينه صورت گرفته است و برخی بر آناخد که
میتوان برای هر سوره متناسب با محتوای آن فهرست ايجاد کرد ،چرا که هر سووره پو
از تعيي غرض اصلی ،محورهای آن خيز مشخت شده و هر محور بخشوی از آيوات را بوه
خود اختصا

میدهد .در اي صورت با مرتوب کوردن محورهوای هور سووره مویتووان

فهرستی از مطالب آن را به خماي

گذاشت10.

به خظر میرسد از خظر داشت فهرست ،تفاوتی بي منابع تاريخی و قرآن وجود خودارد و
هر دو در اصل دارای فهرست خيستند ،هر چند پسينيان برای آخها فهرست ايجاد کوردهاخود
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يا ايجاد آن را ممک شمردهاخد.
 .2مقدمه

مقدمه به خحوی پي زمينه و پي درآمد بحث و متنی است که در ادامه میآيد و يوک
آگاهی بسيار مختصر و فشرده از مطالب و موموعات مت به مخاطب میدهد 11.در منوابع
تاريخی اي دوره ،مقدمه ،با تعريف امروزی آن وجود خدارد و تمام اجزای موت بوا روايوت
شرور میشود و با روايت جديد خاتمه میيابد .واقدی ،12اب هشام ،13طبری ،14اب سوعد15و
بالذری 16هنگام خقل حوادث اي مقطع مهم تاريخی ،بدون مقدمه ،روايوات تواريخی را از
ابتدا تا اختها در کنار يکديگر قرار دادهاخد.
قرآن شايد بدي معنا دارای مقدمه خباشد ،اما خکته اينجاست که قورآن بورای ورود بوه
حوادث ،زمينهسازی و مقدمهچينی میکند .افزون بر آخچه در بارة شرور هر سورة قورآن و
جز سورة توبه و با بسمله و خق
و هدف مخصو

زمينهساز و مقدمی آن 17و خيز تأثير محور اصلی و غرض

هر يک از سورههای قرآن بر فهم و تفسير آيات تاريخی منودرج در آن

میتوان گفت  ،18به خظر میرسد قرآن برای آغاز خقل و گزارش حوادث تاريخی روشهای
متفاوتی دارد؛ به طور مثال حوادث غزوه بدر از ابتدای سوره اخفال و با بسمله آغاز میشود.
قرآن قبل از ورود به جنگ بدر ،ابتدا از اخفال و غنيمتهايی که در ايو جنوگ بوه دسوت
مسلماخان افتاده بود و بر سر تقسيم آن بوي چنود خفور از اصوحاب مشواجره رخ داده بوود،
سخ به ميان میآورد 19.قرآن برای کم اهميت جلوه دادن غنايم جنگی و اهميوت ايموان
به خدا ،قبل از ورود به جنگ بدر ،با روش سؤال و جواب اختيار ايو امووال را مخصوو
خدا و پيامبر او میداخد و از مؤمنان میخواهد در اي زمينه تقوای الهی را پيشوه کننود و از
پيامبرش اطاعت کنند .سه

خداوخد پنج صفت از اوصاف مؤمنان را میشمارد و با تشوبيه

مشاجره و دو دستگی عدهای از مسلماخان در تقسيم غنايم بدر به کراهت عدهای از مؤمنان
در خروج از مدينه و همراهی پيوامبر  در غوزوه بودر و لوزوم اطاعوت مؤمنوان از خودا و
پيامبرش ،وارد بيان جزئيات واقعه بدر میشود .20
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قرآن قبل از آغاز خبرد احد خيز که از آيه  868سوره آل عمران شرور میشود 21،به امر
مهم پردهپوشی و حفظ اسرار مسلماخان میپردازد و از ايشان میخواهد اسرار مسولماخان را
برای بيگاخگان و دشمنان ،اگرچه در ظاهر دوست جلوه میکنند ،فاش خکنند .به خصوو
وقتی که مسلماخان در تدارك حمله يا منتظر خبردی هستند 22 .جنگ احزاب خيز در قرآن با
يادآوری خعمتهای الهی در اي جنگ آغاز میشود 23 .حادثه افک 24از ديگر وقوايعی بوود
که در مدينه اتفان افتاد و مراتب اذيت و خاراحتی رسولاهلل را فراهم کرد .قرآن به تناسب
ارتباط اي ماجرا با عفت و پاکدامنی زخان ،آن را در ذيل آيات سوره خور که درباره عفوت و
پاکدامنی زخان است ،آورده است .قرآن قبل از آيه يازدهم سوره خور که آغاز داسوتان افوک
است ،25به حد شرعی کساخی که به زخان شوهر دار تهمت فحشا میزخنود اشواره دارد و بوا
اي مقدمه وارد ماجرای افک میشود 26 .سراخجام قرآن غزوه حني را که در آيوات  65توا
 67سوره توبه آمده 27با ذکر ياری و امداد خداوخود بوه مؤمنوان در مراحول و مکوانهوای
خطرخاك آغاز میکند.

28

بنابراي ساختار گزارشهای تاريخی در قرآن مصدّر به مضوامينی اخالقوی يوا حکموی
است که میتواخد به مثابة مقدمه در خظر گرفته شود ،ولی در متون تاريخی روايتها بودون
مقدمه کنار هم قرار گرفتهاخد.
 .3متن اصلی

در خوشتههای تحقيقی ،مت جايی برای جمعآوری و پردازش دادههاست و شامل کليوه
مطالبی میشود که حول محور مومور معينی به خحوی منطقی و اصولی در جهوت اثبوات
يا تشري مسئلهای خا  ،پ

از پيشگفتار و قبل از ختيجهگيری واقع شده اسوت 29.منوابع

تاريخی اي دوره ،عاری از تحليل و پردازش در روايات تاريخی است .تنها هدف و اخگيوزة
مورخان اي مقطع از تواريخ اسوالم ،گوردآوری و احياخو خا گوزين

روايوات دربوارة سويره و

جنگهای رسولخدا است .به ديگر سخ  ،مورخان بيشتر در صدد بازسازی حوادث ايو
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دوره هستند تا تبيي آخها 30.اي منابع ،روايات را بر حسب سوير تواريخی حووادث در کنوار
يکديگر قرار دادهاخد بدون اينکه تحليل يا پردازشی در بارة آخها صورت گيرد .در ميان ايو
منابع ،المغازی واقدی و السیرة النبویه ابو هشوام بوا تفواوتهوايی در شويوة خقول ،توا
حدودی ،دقيقتري و مفصلتري گزارشها را از اي حوادث ارائه

کردهاخد31.

قرآن در اي زمينه دو تفاوت عمده با منابع تاريخی دارد .اول اينکه قرآن بوه تحليول و
تبيينی ويوه و منحصر به فرد از اي حوادث میپردازد و دوم اينکه قرآن به هيچ وجه ايو
وقايع را با تفصيلی که در منابع آمده ،ذکر خمیکند و تنها به خقاطی از حادثه اشاره دارد که
برای زخدگی سعادتمنداخه بشر راهگشا و سبب هودايت اوسوت 32.خقول تواريخی و گوزارش
قرآن از حوادث اي دوره همراه با پردازش و تحليول اسوت و صورف خبوردادن و گوزارش
خيست؛ به طور مثال در غزوة بدر قرآن میگويد:
وَإِذْ یَعِدُکُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَیْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَیْرَ ذَا ِ الشَّوْکَةِ
تَكُونُ لَكُمْ وَیُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَیَقْطَرعَ دَابِررَ الْكَرافِرِینَ ر
لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ کَرِهَ

الْمُجْرِمُونَ؛33

و (به یاد آرید) هنگامى را که خداوند به شما وعده داد که یكرى از دو
گروه [= کاروان تجارى قریش یا لشكر مسلح آنها] نصیب شرما خواهرد
بود و شما دوست مىداشتید که کاروان (غیر مسلح) براى شما باشرد (و
بر آن پیروز شوید)؛ ولى خداوند مىخواهد حق را با کلما خود تقویرت
و ریشه کافران را قطع کند (از این رو شما را بر خالف میلتان برا لشركر
قریش درگیر ساخت و آن پیروزى بزرگ نصیبتان شد).

قرآن عالوه بر اشاره به وعدة الهی از ميل قلبی مسلماخان بر عدم روبهرويی بوا لشوکر
قري

پرده برمیدارد؛ اما خکته اينجاست که خداوخد درصدد از بي بردن هيبوت و شووکت

کافران و مشرکان است .گرچه پيروزی بر يک کاروان تجارتی به مراتب آسانتر و از حيث

82

مقایسة ساختار متن قرآن و منابع تاریخی در گزارش رویدادهای منتخب عصر نبوی

غنيمت و اموالی که به دست میآيد قابل قياس با يک لشکر مجهز خيست ،اما روش است
که پيروزی بر يک لشکر آماده و مجهز از حيث اعتبار سياسی و خظامی و توأثيراتی کوه در
آينده به همراه خواهد داشت ،به هيج وجه قابل مقايسه با پيروزی و تصاحب يوک کواروان
خيست .تأثير منفی شکست بدر بر روحية مشرکان مکه ،تا مدتها اداموه داشوت .از طورف
ديگر اي جنگ آوازة اسالم و قدرت آن را به اقصا خقاط شبهجزيرة عربستان گسوترش داد.
در پردازش قرآن خيز به اي خکته اشاره شده است که خداوخد میخواهد حوق را بوا کلموات
خود تقويت کند و ريشة کافران را قطع خمايد .اي امر با مصادرة کواروان تجوارتی قوري
امکانپذير

خبود34.

قرآن در ادامة همي خبرد به مجموعهای از دستورالعملهای مهوم در هنگوام جنوگ و
رويارويی با دشم اشاره دارد 35و گويی در مقام بيان اي حقيقت است کوه گرچوه خداوخود
مؤمنان را ياری میکند ،اما اي مطلب باعث خمیشود کوه ايشوان در خبورد از دسوتورهای
مافون سرپيچی کنند يا دچار هرج و مرج شده ،سستی و رخوت در ايشان خفوذ کند .به خظر
می رسد محور اي بخ
جنگ

از آيات قرآن ،تحليل امور و اصولی تأثيرگذار در پيروزی در يوک

است36.

قرآن در بازيابی علت شکست مسلماخان در احد ،دقيقاخ به اختالف و سستی و خافرمواخی
مسلماخان اشاره دارد:
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَرازَعْتُمْ
فِی األمْرِ وَعَصَیْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاکُمْ مَا

تُحِبُّونَ...؛37

خداوند وعده خود را به شما (در باره پیروزى برر دشرمن در احرد )
تحقق بخشید؛ در آن هنگام (که در آغاز جنگ) دشمنان را به فرمران او
به قتل مىرساندید (و این پیروزى ادامه داشت) تا اینكه سست شدید و
(بر سر رهاکردن سنگرها ) در کار خود به نزاع پرداختید؛ و بعرد از آنكره
آنچه را دوست مىداشرتید (از غلبره برر دشرمن) بره شرما نشران داد
نافرمانى کردید.
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همچني در مورد صل حديبيه که منابع تاريخی خيز آن را ذکور کوردهاخود ،قورآن خظور
ديگری دارد و آن را فت آشکار میخامد .در کنار تحليل ايو واقعوه ،قورآن علوت را بيوان
میدارد که چرا چني لقبی را به اي صل داده است:
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِركَ وَمَرا تَرََّخَّرَ
وَیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ وَیَهْدِیَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا وَیَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا

عَزِیزًا؛38

ما براى تو پیروزى آشكارى فرراهم سراختیمت ترا خداونرد گناهران
گذشته و آیندهاى را که به تو نسبت مىدادند ببخشرد (و حقاانیرت ترو را
ثابت نموده) و نعمتش را برر ترو تمرام کنرد و بره راه راسرت هردایتت
فرماید؛و پیروزى شكستناپذیرى نصیب تو کند.

مشرکان با اي صل موجوديت اسالم را پذيرفتنود و مهومتور اينکوه بسوياری از طورز
فکرها و ذهنيتهايی که مشرکان در مورد پيامبر داشتند و تبليغات سوئی که عليه ايشان
اخجام داده بودخد ،از بي رفت .مراد از ذخب در اينجا تبعات فعاليتها و اقودامات پيوامبر يوا
گناهاخی است که مشرکان به پيامبر خسبت میدادخد و میپنداشتند که رسولاهلل مرتکوب
آخها شده است .اي صل چنان تأثير داشت که خداوخد میفرمايد که با آن خعمت بر پيوامبر
تمام شد و به راه راست و مستقيم هدايت شوده و پيروزيوی کوه شکسوت در آن راه خودارد
خصيب او شده است 39.مدت کوتاهی بعد از صل حديبيه ،عظمت و آثوار ايو صول بورای
مسلماخان وام گشت؛ به خصو

اينکه همي صل  ،مقدمات فت مکه را فراهم کرد.

در جنگ حني جايی که مسلماخان علیرغوم برتوری از حيوث خفورات ،در ابتودای امور
شکست خوردخد؛ قرآن در تحليل و بيان شکست اوليه مسلماخان در اي جنگ میگويد:
لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ فِی مَوَاطِنَ کَثِیرَةٍ وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ کَثْرَتُكُمْ فَلَمْ
تُغْنِ عَنْكُمْ شَیْئًا وَضَاقَتْ عَلَیْكُمُ األرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّیْتُمْ

مُدْبِرِینَ؛40
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خداوند شما را در جاهاى زیادى یارى کرد (و بر دشمن پیروز شدید)
و در روز حنین (نیز یارى نمود)؛ در آن هنگام که فزونى جمعیّتتان شما را
مغرور ساخت ولى (این فزونى جمعیّت) هیچ به دردتان نخورد و زمین با
همه وسعتش بر شما تنگ شده؛ سپس پشت (به دشرمن) کررده فررار
نمودیدت

از منظر قرآن عجب و غروری که مسلماخان را هنگام حرکت به سووی قبيلوة هووازن،
فراگرفته بود از عوامل اصلی شکست اوليه مسلماخان در جنگ حني محسوب میشوود .در
حالیکه آخچه باعث پيروزی مسلماخان در جنگها و خبردها میشد ،همان يواری و خصورت
خداوخدی و ثبات قدم و استواری و وحدت کلمة آخان بود .خود بوزر بينوی و دسوت کوم
گرفت دشم از عوامل مهم شکست

است41.

اما در منابع تاريخی چني تحليلها و پردازشهايی وجود خودارد و اگور تحليلوی وجوود
دارد ،کم و سطحی است؛ به عبارت ديگر ،خود مؤلف سعی خکرده کوه بوه طووری شوفاف
حوادث را از ابتدا تا پايان ،به صورتی منطقی تحليل و تبيي کند و چرايی وقور يوا چرايوی
شکست يا پيروزی و پيامدها و ختايج حاصل از آن واقعه را تشري خمايد؛ به طوور مثوال در
علت شکست احد ،اب هشام روايتی را از زبير خقل میکند که چون تيراخدازان پشت لشوکر
را خالی کردخد ،خالد ب وليد و مشرکان تحت امر او از آن طريق به مسلماخان حمله کردخد
و اي امر باعث فرار مسلماخان و در خهايت شکست ايشان در احد

شد42.

اما قرآن به اخسانهوا موی آمووزد هنگوام تحليول حووادث و وقوايع ،بوه چوه عوامول و
مؤلفههايی بايد توجه داشت ،يا چه عواملی جلو شکست را میگيورد و چوه عوواملی باعوث
پيروزی در جنگها میشود .قرآن شيوهای خوا

در تحليول رويودادها دارد کوه بوه خظور

میرسد اي شيوه ،عالوه بر تأکيد بر عوامل اخساخی و مادی در وقايع و حوادث بوه عوامول
ماورايی و معنوی خيز اشاره دارد .اي عوامل ماورايی علم ،قودرت و ارادة الهوی اسوت کوه
مافون تمامی علوم ،قدرتها و ارادههای اخساخی و بشری است.
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 .4نتیجهگیری

ختيجهگيری برداشتی است شخصی که پووهشگر بر اساس هدف و بور پايوه دادههوای
ارائه شده در مت گزارش تحقيقی و در پايان هر مبحث يا گفتار ارائه میدهد 43.بوه ديگور
سخ  ،در ختيجه گيری ،حاصل کار و ختايجی که تحقيق به آن منتهوی شوده ،بوه صوورتی
فشرده و موجز ارائه میشود .از ديگر تفاوتهای قرآن و منابع تاريخی ،ارائة ختيجوهگيوری
است .منابع ايو دوره ،بوه علوت ماهيوت گوزارشگوخوهای کوه دارخود عواری از هرگوخوه
ختيجهگيری و اظهارخظر خهايی در خصو

يک رويداد هستند .در منابع اي دوره بوا پايوان

يافت ماجرا در يک زمان خا  ،مطالب کتاب خيز در خصو

آن ماجرا خاتموه مویيابود.

همچني مطالبی که در آخر هر حادثه میآيد ،به هيچ وجه درصدد بيان ختيجه و اثری مهم
و تاريخساز که اي رويداد داشته يا گذاشته ،خيست؛ به طور مثال در خصوو
پ

جنوگ بودر،

از پايان يافت ماجرا و کشته و اسير شدن بزرگان قري  ،به پيامدهای جنگ و جدای

از کشته شدن و اسارت مشرکان و اشاره خشده است؛ ماخند اينکه آيا اي قضويه در حووادث
بعدی تاريخ اسالم تاثيرگذار بود يا خير؟ آيا در شناساخدن اسالم به عنوان يک قدرت موؤثر
بود يا خه؟ علیرغم شکست يا پيروزی ،هر خبرد يا حادثهای پيامدهايی در بر دارد که منوابع
تاريخی اي دوره در مورد اي پيامدها ساکت هستند؛ کتب تاريخی در بخ هوای پايواخی
گزارش خود اغلب به اينکه کدام طرف پيروز شودخد يوا شکسوت خوردخود و يوا بوه تعوداد
کشتهها يا اسيران هر طرف و مسائلی از اي دست

پرداختهاخد44.

قرآن در خاتمة حوادث يک جمعبندی و ختيجهگيری مختصر و باز هم هدايتمدار ارائه
می دهد؛ البته اي داوری در بارة رويودادهايی کوه قورآن در چنود جوای مختلوف بوه آخهوا
پرداخته ،با دشواریهايی روبهروست و بايد آن را بر حسب ترتيب خزول يا ترتيوب ذکور در
قرآن به صورت جداگاخه ارزيابی کرد؛ ولی به هر حال و به طور مثال در خبرد احزاب که در
چند سطر گذشته به آن پرداختيم ،در آخري آية مربوط به اي جنگ ،خداوخد در يوک آيوه
چني ختيجهگيری میکند:
وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِینَ کَفَرُوا بِغَیْظِهِمْ لَمْ یَنَالُوا خَیْرًا وَکَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتَالَ
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وَکَانَ اللَّهُ قَوِیًّا

عَزِیزًا؛45

خدا کافران را با دلى پر از خشم بازگرداند بىآنكره نتیجرهاى از کرار
خود گرفته باشند؛ و خداوند (در این میدان) مؤمنان را از جنگ برىنیراز
ساخت (و پیروزى را نصیبشان کرد) و خدا قوّى و شكستناپذیر استت

خداوخد در اي جنگ که يکی از صحنههای آزماي
وح

بود ،مشرکان را با آن همه خشوم

اختقامجويی که بر مد مسلماخان داشتند ،برگرداخد و ايشان ختواخستند کاری از پوي

ببرخد و در واقع اي واقعه برای مسلماخان خوعی پيروزی محسووب مویشود ،پيروزيوی کوه
خداوخد قبالخ وعدهاش را به پيامبر و سواير مسولماخان داده بوود؛ و ايو خداوخود بوود کوه
مؤمنان را به وسيلة کمکهای غيبیاش از قتال و خبرد بیخياز کرد و باز اي خداسوت کوه
قوی و شکستخاپذير است.
قرآن در سورة اخفال پ

از خقل واقعة بدر و پردازش آن در دو آيه چني میگويد:

وَلَوْ تَرَى إِذْ یَتَوَفَّى الَّذِینَ کَفَرُوا الْمَالئِكَةُ یَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرارَهُمْ
وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیقِ ذَلِكَ بِمَا قَردَّمَتْ أَیْردِیكُمْ وَأَنَّ اللَّرهَ لَریْسَ بِظَرالمٍ
لِلْعَبِیدِ؛46

و اگر ببینى کرافران را هنگرامى کره فرشرتگان (مررگ) جانشران را
مىگیرند و بر صور و پشت آنها مىزنند و (مىگویند ):بچشرید عرذاب
سوزنده را ( به حال آنان تَّسف خواهى خورد)ت این در مقابرل کارهرایى
است که از پیش فرستادهاید؛ و خداوند نسبت به بندگانش هرگز سرتم
روا نمىداردت

قرآن عالوه بر شکست سنگي مشرکان از مسلماخان ،به عاقبت کشوتههوای مشورکان
خيز اشاره می کند .آخان در دخيا به وسيلة مسلماخان به قتل رسيدخد ،در آخرت خيز باز گرفتوار
آت

و عذاب الهی هستند .در واقع اي سراخجام را خود ايشان برای خود رقم زدخد .آنهوا

با سوء تدبير و مخالفت آشکار با حقيقت و تالش برای محو آن به چني سرخوشوتی دچوار
شدخد؛ در حالی که خداوخد به هيچ وجه به بندگان خود ظلم

خمیکند47.

68

سال دهم ،شماره  ،3پایيز  ،8311شماره مسلسل 33

قرآن در سورة آل عمران در پايان گزارشی که از غزوة احد ارائه میدهد ،میگويد:
مَا کَانَ اللَّهُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ حَتَّى یَمِیرزَ الْخَبِیر َ مِرنَ
الطَّیِابِ وَمَا کَانَ اللَّهُ لِیُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَیْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ یَجْتَبِی مِنْ رُسُرلِهِ مَرنْ
یَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ

عَظِیمٌ؛48

چنین نبود که خداوند مؤمنان را بره همرانگونره کره شرما هسرتید
واگذارد؛ مگر آنكه ناپاك را از پاك جدا سازد .و نیز چنین نبود که خداوند
شما را از اسرار غیرب آگراه کنرد (ترا مؤمنران و منافقران را از ایرن راه
بشناسید؛ این بر خالف سنت الهى است؛) ولى خداوند از میان رسروالن
خود هر کس را بخواهد برمیگزیند؛ (و قسرمتى از اسررار نهران را کره
براى مقام رهبرى او الزم است در اختیار او مىگذارد ).پس (اکنون کره
این جهان بوته آزمایش پاك و ناپاك است ) به خدا و رسوالن او ایمان
بیاوریدت و اگر ایمان بیاورید و تقوا پیشره کنیرد پراداش بزرگرى برراى
شماست.

قرآن به يک ختيجهگيری کلی از اي جنگ بسنده میکند؛ اي ختيجه جدا شدن منوافق
از مؤم است .تا قبل از جنگ احد مرزبندی چنداخی بي منافقان و مؤمنان وجود خداشوت،
اما در غزوة احد اي مرزبندی خود را آشکار کرد .بوه هموي سوبب خودا مویفرمايود کوه
مسلماخان را به حال خودشان رها خمیکند ،بلکه ايشان را آزماي

میکند تا سره از خاسوره

مشخت شود .قرآن با اشاره به اي مطلب که علم غيب فقط مخصو
هر ک

از فرستادگاخ

خداست و سوه

که خود تشخيت دهد ،میخواهد بگويد که اينکوه کسوی موؤم

است يا ديگری منافق است ،مطلبی است که خدا فقط میداخد و کسوی ديگور از آن آگواه
خيست و بزخگاههايی همچون جنگ احد مشخت کنندة مؤم و منافق است.
در واقعه حديبيه که باز هم عدهای از مسلماخان از ترس مشرکان حامور بوه همراهوی
پيامبر جهت به جای آوردن حج عمره خشدخد ،قرآن پ

از پرداخت بوه ايو واقعوه ،بوه
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ختيجة اي واقعه اي گوخه اشاره میکند:
هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِا لِیُظْهِرَهُ عَلَرى الردِاینِ کُلِارهِ
وَکَفَى بِاللَّهِ

شَهِیدًا؛49

او کسى است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده ترا آن را
بر همه ادیان پیروز کند؛ و کافى است که خدا گواه این موضوع باشدت

پ

از آن رويارويی بي مسلماخان و مشرکان در حديبيه ،خزديک بود مشرکان به دليل

کينه از مسلماخان و خونهايی که از آخها ريخته شده بود ،عليه مسلماخان شمشير کشويده و
خبردی يکطرفه را آغاز کنند ،اما خداوخد عالوه بر منصرف کوردن قوري
آرام

از ايو تصوميم،

خود را بر مسلماخان مستولی کرد و جنگ بي ايشان رخ خوداد 50.سوه

قورآن بوه

ختيجة بسيار مهمی که اي صل در پی داشت اشاره میکند .اي ختيجه به واقعيوت تبوديل
شدن رؤيای پيامبر بود که در آن در امنيت کامول وارد مسوجدالحرام شوده درحوالی کوه
سرها تراشيده و تقصير کردهاخد و مهمتر از همه چيزی اتفان خواهد افتاد که تنهوا خداوخود
از آن باخبر است و شما از آن آگاه خيستيد .البته قبل از داخل شودن بوه مسوجدالحرام ،بوا
شرايطی که گفته شد ،خداوخد فتحی خزديک که همان صل حديبيه بود برای شما در خظور
گرفت ،چرا که صل حديبيه و شرايطی که در اي صل گنجاخده شده بود مقدموهای بورای
فت مکه و حضور مسلماخان در آخجا شد و در خهايت اشاره به چيره شدن دي حق بر هموة
اديان ديگر

دارد51.

همان طور که پيداست ،منابع تاريخی اوليه از چني ساختار و خظمی تبعيت خمیکنند و
بيشتر در صدد گزارش و روايت حوادث تاريخی هستند تا پردازش آخها ،و دراي صورت بوه
يک دائرة المعارف شبيه هستند تا يک اثر تحقيقی .خواخنده در اي متون ،با متنوی مواجوه
است که در آن عناوي و مومورهايی که بحث قبلی و بعدی را به وموح از يکديگر جودا
کند ،وجود خدارد يا اگر وجود دارد ،اخدكاخد و دستهبندی و خظم منطقوی بوي آخهوا برقورار
خيست؛ به طور مثال واقدی در گزارش جنگ بدر ،حدود صد صوفحه گوزارش و روايوت را
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جمعآوری کرده بدون اينکه برای آخها عنوان و مومور جدا کنندهای قرار داده باشد 52.اموا
به هر حال سير کروخولوژيک و تاريخی بحث در اکثر ايو منوابع رعايوت شوده اسوت .بوه
طوری که تمام جزئيات موجود در مورد يک واقعه مشخت از ابتودا توا اختهوا مونظم آموده
است.
ب) ساختار عمودی

اجزای معنايی يک مت از کوچکتري جزء آن يعنی واژه و بزر توري آن پواراگراف،
تشکيل میشود .در يک مت تحقيقی ،خويسنده بايد به کلماتی که اختخاب میکنود ،توجوه
کند و دقت الزم را در گزين

آخهوا رعايوت کنود ،چوه ايو کلموات ،جموالت را تشوکيل

میدهند و از اجتمار جملهها و ارتباط منطقی بي آخها پاراگراف و مت به وجود

مویآيود53.

آخچه در يک مت اهميت اساسی دارد ،جمله است و به عبارت ديگر جملوه محملوی اسوت
که در آن عوامل درونمتنوی و بورونمتنیاپيوسوتگی و اخسوجام) خموود پيودا

مویکنود54.

پيوستگی و اخسجام به عنوان دو مؤلفه در مت بودگی يک خوشتار ،کامالخ مروری است؛ بوه
ديگر سخ  ،اگر يک خوشتار به گوخهای باشد که بي اجزا و جمالت آن هيچگوخوه اخسوجام
يا پيوستگی وجود خداشته باشد خمیتوان آن را مت حساب کرد 55.روش است که متوون و
منابع مورد بررسی ما خيز از کلمات تشکيل شدهاخود ،ولوی سواختار موت بوا کوچوکتوري
واحدهای معنايی تشکيل شدة از کلمات ،يعنی آيه در قورآن و روايوت در منوابع تواريخی،
شکل گرفته است .البته واحدهای معنايی سوره و حزب و جزء در قرآن و بواب و فصول در
منابع تاريخی خيز در مقياسی ديگر میتواخند مورد توجه و بررسی قرار گيرخد ،ولی با توجوه
به اينکه حوادث دوران حضور رسول خدا در مدينه در قالب سورهها و حزبها و جوزءهوا
خيامده است ،بلکه قالب متداول برای گزارش اي رويدادها آيهها هستند که در سوورههوا و
حزبها و جزءها پراکندهاخد ،مقايسه ما خيز به دو واحد معنايی ،يعنی آيه در قرآن و روايوت
در متون تاريخی ،اختصا

يافته است و برای رعايت اختصار از تبيي مفهومی «آيوه»

و «روايت» که به خظر میرسد مفهوم

56

برای خواخندگان آشکار باشود ،صورف خظور شوده
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است ،ولی ذکر دو خکته مروری است:
خخست اينکه قرآن اهتمام خاصی به گزين

و چين

کلمات در آيات خوود دارد 57.در

قرآن واژهها و لغات در جمالت ارزش و اهميت به خصوصی دارخد و با چينشی به خصو
و ويوه کنار يکديگر قرار گرفتوهاخود .اگور قورآن در جوايی از کلموهای اسوتفاده کورده و از
مترادفها يا همخاخوادههای ديگر آن کلمه استفاده خکرده ،از اي کار منظور و هدفی داشته
است .در صورتی که در منابع تاريخی واژهها و خحوه چين

آنها چنودان اهميتوی خودارد،

گرچه همي واژگان به کار رفته در متون تاريخی در جای خود ابزاری مهوم بورای خشوان
دادن گفتمان غالب در زمان خگارش مت به شمار میروخد و از منظر زبانشناسی تواريخی
داللت های خود را دارخد ،ولی از خظر حکايتگری واقعيت بيروخی يا بيان منويات مورخان به
هيچ روی همتراز قرآن خيستند که هر حرف و کلمهای جايگواه مشخصوی داشوته باشود و
تغيير آن به تغيير معنا بينجامد.
خکتة ديگر اينکه ساخت دروخی آيه متشکل از کلموات و گواه چنود جملوه اسوت ،ولوی
ساخت دروخی روايات را گاه يک جمله و گاه دو يا چند جمله در قالب خثر يوا خظوم و حتوی
گاه چند بند اپاراگراف) تشکيل میدهد؛ برای مثوال در ميوان مورخوان ابو هشوام اشوعار
بيشتری را جمعآوری کرده است« 58.آيه» خيز خود يکی از اجزای ساخت دروخی روايت بوه
شمار میآيد؛ زيرا مورخان مسلمان خيز هنگام کتابت تاريخ به آيات قرآخی کوه در آن موورد
خا

خازل شده بود خيز عنايت داشتند و آخها را در کتابهای خود ذکر

کردهاخد59.

خکات زير را در مقام مقايسة دو ساخت «آيه» و «روايت» میتوان ذکر کرد:
 .1صحت صدور

اتقان و صحت صدور و ترديدخاپذير بودن درستی آيات از ويوگیهايی است که روايوات
تاريخی فاقد آن است 60.تاريخخگاری اسالمی با آغاز کتابت حديث و اخبوار ،يعنوی تحوول
خقل شفاهی و پراکندة روايات به تدوي و خقل منظم و کتبی ،مقارن

بود61.

وثاقت روايوات

تاريخی که تقريباخ بعد از دو قرن از وفات رسولخدا  در خخستي منابع تواريخی اسوالمی
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گردآوری شدخد و با توجه به جريانهای سياسی موجود ،و مهمتر از همه پديدة منع و جعل
حديث ،به اخدازة آيات قرآن خيسوت و بايود بوا سوازوکارهايی تقريبو خا پيچيوده درسوت را از
خادرست تشخيت داد .در حالی که در آيات اي گوخه خيست و اجمار مسلماخان بور صوحت
صدور آن است.
همچني جريان منع کتابت حديث که از دورة خليفة خخست آغواز شود و تقريبواخ يوک
قرن طول کشيد ،باعث شفاهی شدن ذکر احاديث و استفاده از قووة حافظوه در اختقوال آن
شد؛ به عبارت ديگر ،راويان در خقل روايات ،پايبنودی بوه الفواي و واژههوا را چنودان مهوم
خمیداخستند 62و تالش ايشان بيشتر در اختقال معنا بود تا الفاي .اي مسئله عالوه بر اينکوه
پديدة خقل به معنا 63را در احاديث به وجود آورد ،باعث گسسته شدن اتصال سلسلة اسناد و
مهمتر از همه ورود جعل به حوزة احاديث شد 64.تا آخجوا کوه سويد مرتضوی معتقود اسوت
احاديثی که در کتب شيعه و ساير مذاهب اسالمی خقل شوده متضوم اخووار اشوتباهات و
اموری است که بطالن آن يقينی است؛ ماخند امور محال و چيزهايی که دليول قطعوی بور
فساد آن موجود است 65.به همي دليل پديدة خقد و جرح و تعديل و شناسايی دقيق راويان
و رجال احاديث ،به عنوان مالك و معياری در شناخت احاديث صحي از سقيم مطرح شد.
 .2پیوستگی و انسجام

همان طور که گفته شد ،پيوستگی و اخسجام از مهمتري مؤلفههای شکلدهنوده يوک
مت است ،به طوری که خبود آن باعث خروج يک خوشتار از مت بودگی محسوب میشوود.
به خظر میرسد آيات و سورههای قرآخی که موت قورآن را بوه وجوود آوردهاخود ،از خظوم و
پيوستگی بااليی برخوردار هستند .البته شايد درك اي پيوستگی در وهلوه اول سوخت بوه
خظر برسد ،اما با کمی تأمل و دقت در آيات وسورههای قرآن میتوان آن را دريافت 66.اموا
متون منابع تاريخی اي دوره که از کنار هم گذاشته شدن روايات تشکيل شدهاخد ،اي حود
از اخسجام و پيوستگی را خدارخد .گرچه روايات و اخبار تاريخی حوول يوک موموور و يوک
جريان دور میزخند و پيوستگی زماخی اجزای يک رويداد هم در آخها لحواي شوده

اسوت67،
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ولی با وجود اي اتصال مفهومی و منطقی بي روايات برقرار خيسوت .شوايد يکوی از علول
عدم اخسجام کامل بي روايات ،سلسله اساخيد آن باشد که اخسجام و به هم پيوستگی موت
را بر هم میزخد؛ همچني تعدد روايات مرتبط با يک مومور هم که شويوهای متوداول در
منابع تاريخی روايی است ،در اي به هم ريختگی خق

دارد.

 .2رعایت ترتیب زمانی

روايات تاريخی که منابع تاريخی را تشکيل میدهند ،اغلب بر اساس سير زماخی تنظيم
شدهاخد و خظم کروخولوژيک آخها رعايت شده است؛ اما آيات قرآن الزاماخ اي گوخوه خيسوت و
معيار تنظيم آن سير زماخی خيست ،بلکه وحدت سيان و ارتباط و تناسب معنوی بوي آيوات
است که توجيه کنندة خظم آخها در قالب سوره است و در اي ميان تأثير هدفی را کوه کول
سوره تابع آن است 68خبايد از خظر دور داشت.
ج) ساختار معطوف به معنا
 .1تكرار ساخت

تکرار ساخت واحد معنا از ديگر خکات قابل توجه در قرآن و منابع تاريخی است .روايت
که ساخت اصلی معنايی در متون تاريخی است ،در سراسر متون تاريخی منتخب اي مقاله
تکرار شده است ،به گوخهای که اي منابع تنها از تکرار اي ساخت معنايی تشکيل شدهاخود
و از هرگوخه داوری و پردازش در مورد روايات و محتوای آن کوه هموان حووادث تواريخی
است ،خالی هسوتند .در قورآن خيوز بوا سواخت معنوايی بوه خوام آيوه روبوهرو هسوتيم کوه
تشکيل دهندة مت قرآن است .قرآن خيز تنها از همي ساختهای معنايی تشوکيل شوده و
جز آخها الفاي وعباراتی برای پيوخد بي آيات يا تومي آخها وجود خدارد .اما به خظر میرسود
اي فرن بي قرآن و متون تاريخی وجود دارد که در قرآن ،با توجه به خور کلمات بوه کوار
رفته در آيه ،مضمون کلمات و مضمون کلی آيه ،چيون

کلموات آيوه ،طوول آيوه ،رابطوة

معنايی آيه با کل سوره ،جايگاه آيه در سوره و مسائلی از اي دسوت ،سواخت معنوايی آيوه
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تنها يک تکرار خيست ،بلکه همواره معنا و مفهومی فراتر از داللتهای متعارف يک ساخت
معنايی را بيان میکند .مفهومی که چيستی آن را بايد در هدف غايی و خهايی قرآن يعنوی
هدايت جستجو کرد ،ولی در متون تاريخی تنها با تکرار ساخت روبهرو هستيم و افزون بور
اي تکرار ،خمیتوان برداشت ديگری از آن داشت.

 .2تكرار معنا

يکی از عواملی که از فصاحت ،بالغت و سالست يک مت میکاهد تکرار برخی الفاي
و معاخی در آن است .به عبارت ديگر ،تکرار مخل فصاحت کالم است ،ولی بايد امافه کرد
در برخی متون ماخند متون تخصصی تکرار برخی از واژهها الزم و مروری است 69.مطلبی
که در منابع تاريخی هميشه تکرار شده و شايد تا اخدازهای ماللآور هم باشد ،سلسلة سوند
روايات است ،به طور مثال واقدی هنگام خقل يک روايت از چهار يا پنج خفر خام میبرد کوه
روايات به ترتيب از آخها خقل شده است 70.يا طبری هم مکرراخ از عبواراتی همچوون حودثنا،
قال و قالوا استفاده میکند؛ 71ولی از سوی ديگر در منابع تواريخی هويچگواه يوک مطلوب
جزئی دوبار خيامده است ،مگر اينکه دو گوخه روايت بوده و با هم اختالفاتی داشته يوا يکوی
خاقت و ديگری کاملتر بوده و مورخ چون خواسته مطلبی را از قلم خينداخته باشود هور دو
را آورده است ،مثالخ طبری در ابتدای گزارش جنگ بدر و دليل و چگوخگی آغاز آن ،روايتی
را که از عروة ب زبير خقل شده ،میآورد ،اما دو صفحه بعد دوباره روايتی از ابو عبواس در
خصو

چرايی وقوور جنوگ بودر ذکور مویکنود .جالوب اسوت کوه در روايوت اول خوام

ممضمب عمرو ،قاصد ابوسفيان به قري  ،جهت خروج و محافظت از مالالتجاره خياموده،
ولی در روايت دوم خام وی وجود دارد .روايت اول کاملتر اسوت و بوه مباحوث بيشوتری از
جنگ بدر اشاره دارد ،در صورتی که روايت دوم کوتاه است و فقط به مطلع شدن ابوسفيان
از حملة قريبالوقور مسلماخان و فرستادن ممضم به سوی مکه اشاره کرده

است72.

تکرار معنا در مباحث تاريخی قرآن ،تابعی است از مسئله تکرار در ديگر مسائل موذکور
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در قرآن که همان گوخه که در منابع علوم قرآخی بررسی و اثبات شده ،اي تکرارها به علت
اينکه هر کدام دارای معنايی مختلف از ديگوری اسوت ،خوه تنهوا مواللآور خيسوت ،بلکوه
خشاندهندة فصاحت و بالغت قرآن است .در قرآن هيچ آيوه يوا جملوهای بودون هودف و
اخگيزه تکرار خشده است 73.برخی بر اي باورخد که در زبان عربی ،هرچه اهتمام به موموور
و مسئلهای بيشتر باشد ،دفعات ذکر آن خيز بيشتر است و هرچه اهميت مطلبی باالتر بورود
تأکيد آن خيز بيشتر میشود 74.در رويدادهای منتخب اي مقاله ،برای مثال علوت پيوروزی
مسلماخان در غزوة بدر ،خزول فرشتگان برای ياری رساخدن به مسلماخان و ماية آرامو
مؤمنان بودن خصرت خداوخدی در اي غزوه در آيات قرآن تکرار شده

دل

است75.

 .3بسط و تفصیل معنا

برخالف منابع تاريخی اي دوره ،قرآن به صورتی اجمالی و موجز به حوادث ايو دوره
پرداخته است .البته از ويوگیهای مت که باعث فصاحت و رواخوی کوالم مویشوود ،عودم
تفصيل و پرهيز از اطناب در آن است 76.قرآن هنگامی که به مطلوب يوا مسوئلهای اشواره
میکند ،هيچگاه آن را تفصيل خمیدهد ،بلکه با عباراتی مختصر و جامع آن مطلب يا حادثه
را شرح و تبيي میکند يا دربارة آن تومي میدهود 77.بویترديود منوابع تواريخی تفواوت
زيادی با قرآن در اي خصو

دارخد؛ برای خموخه اطالعات زير در بارة غزوة بودر از منوابع

تاريخی قابل دستيابی است :باخبر شدن مسلماخان از بازگشت کاروان قري

که امووال و

دارايی های زيادی را به همراه داشت ،خروج مشرکان از مکه جهت دفوار از ايو کواروان،
خواب عاتکه دختر عبدالمطلب عمة ارسولخدا ،)رفت قري
ارت

مجهز قري  ،اختالف خظر قري

اشراف قري

خزد خاخة کعبوه ،اشواره بوه

در حرکت به سوی مدينه ،خام تکتک بزرگوان و

که در ايو جنوگ شورکت کردخود ،اصورار ابوجهول برحرکوت و حملوه بوه

مسلماخان حتی پ

از آخکه آشکار شد که کاروان ابوسفيان سالم بوه مکوه رسويده ،تعوداد

شتران مسلماخان ،ذکر خام جاسوسان رسولاهلل ،مسوير حرکوت پيوامبر بوه سووی بودر،
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منازلی که از آن گذشتند ،محلی که رسول خدا در آخجا فرود آمدخود ،اينکوه تعوداد شوتران
لشکر اسالم کم بود و ايشان مجبور بودخد هر چند خفر يک شتر را سوار شوخد ،پيوامبر بوا
علیب ابیطالب و مرثد يک شتر را به خوبت سوار میشدخد ،شرور جنگ و سرخوشت هر
يک از بزرگان قري

و خحوة کشته شدن آنها ،اطعام کنندگان از قري  ،خوام اسوبهوای

مسلماخان ،عدد سهاه اسالم از مهاجران و اخصار که در بدر شرکت کردخود ،شوهدای جنوگ
بدر و سراخجام عدد کشتگان مشرکان در غزوة

بدر78.

اما در قرآن تنها پنجاه آية ابتدايی سورة اخفال و آيات  863تا 862سووره آل عموران
اشاره به اي غزوه دارد و بسياری از اي جزئيات در آخجا مورد توجه قرار خگرفته اسوت .در
ديگر مقاطع تاريخی هم همي گوخه است .اگر مجمور آيات قرآن مربوط به ايو رويودادها
را يک جا گرد آوريم در چند صفحه خالصه میشود؛ در حوالیکوه ايو حووادث در کتوب
تاريخی يک جلد قطور و برخی مواقع دو جلد کتاب را در بر میگيرد .اي خود دليلی اسوت
بر اينکه کتب تاريخی به تفصيالت و جزئياتی اشاره کرده که از خظر قرآن ذکر آخها اهميت
هدايتی خدارد .قرآن تنها به ذکر مباحث و مقاطع مهم و هدايتآميز اکتفا کرده و بيشتر بوه
تحليل و پردازش و عبرتگرفت از آخها پرداخته است.
خکتة بعدی قابل بحث ،ذکر خام افراد و شخصيتهايی است که در ميدان خبورد حضوور
داشتند يا کشته شدخد .منابع تاريخی بخشی از گزارش خود دربارة جنگ بدر را به ذکر اي
افراد اختصا

دادهاخد؛ در حالی که قرآن به هويچ خوامی اشواره خکورده اسوت .قورآن فقوط

مسلماخان را مورد خطواب قورار داده و دربوارة ايشوان موماير مخاطوب ااخوتم وکوم) کوه
خشاندهندة الفت و محبت بي خداوخد و بنودگان موؤم مویباشود ،بوه کوار بورده اسوت.
ظرافت های بياخی مرتبط با معنا خيازمند بحثی مستقل و مستوفا است و در اينجوا تنهوا بوه
اي خکته اشاره میکنيم که در آيات مورد بررسی ما ،خداوخد از پيامبر با عنوان رسول ياد
میکند که خشان دهنده تفخيم منزلت و مقام ايشان است؛ در حالیکه دربارة مشرکان فقط
ممير غايب استفاده میکند و ايشان را مورد خطاب قرار خمیدهد .تنها موردی کوه قورآن
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در آن مشرکان را خطاب کرده ،قضية استفتاح ابوجهل و به تبع آن قوري

اسوت .عالموه

طباطبايی می خويسد :در اينجا التفات از غيبت به خطاب صورت گرفته است و منظور از آن
تهکم و استهزای مشرکان است؛ يعنی اگر شما به دخبال قضاوت الهی بوديود ،حکوم ايو
گوخه شد که مسلماخان پيروز شوخد .دست از توطئهچينی عليه مسلماخان برداريد کوه اگرخوه
دوباره همي بال بر سر شما خواهد آمد و جمعيت زياد شما هويچ فايودهای بوه حوال شوما
خخواهد داشت .همان طور که در جنگ بدر هم عدة شما سه برابر مسلماخان بود و کاری از
پي

خبرديد .تقريباخ با قاطعيت میتوان گفت که اي ظرافتهای بياخی جايگاهی در متوون

تاريخی خدارد و فهم متون تاريخی رهي توجه به اي گوخه موارد خيست.
نتیجهگیری

بررسی مختصری که گذشت خشان داد که از خظر ساختار افقی ،بوي شوکل و سواختار
مت قرآن و منابع منتخوب تواريخی تفواوتهوايی وجوود دارد .گرچوه هور دو موت فاقود
فهرستاخد ،ولی قرآن قبل از ورود به يک واقعه ،مقدموهچينوی مویکنود و در ابتودا آيواتی
مرتبط با حادثه مشخت ارائه میکند و بدي طريق به اصل ماجرا میپردازد؛ در حالی کوه
منابع تاريخی حادثه يا واقعه را بدون مقدمه آغاز مویکنود .منوابع تواريخی فاقود هرگوخوه
تحليل و پردازشاخد و اگر پردازشی وجود دارد مبتنی بر عوامل مادی و فيزيکوی اسوت؛ در
حالیکه اي حوادث در قرآن در سطحی وسيع مورد تحليل قرار گرفتوه و در مقوام تحليول
توجهی خا

به عوامل متافيزيکی و ماورايی شده است .قورآن در اختهوا يوا ابتودای بيوان

حوادث به برخی از ختايج و آثار اي وقايع میپردازد .البتوه بايود گفوت کوه در روش قورآن
اي گوخه خيست که ختيجه گيری حتماخ بايد در اختهای حوادث ذکر شود ،بلکه امکوان دارد در
همان آيات آغازي خيز به ختايج مورد خظر قرآن اشاره شود؛ اي در حوالی اسوت کوه منوابع
تاريخی فاقد ختيجهگيری منطقی و مبتنی بر دادههای مندرج در مت است.
همچني از خظر ساختار عمودی ،تحقيق حامر خشان داد کوه قورآن بور خوالف متوون
تاريخی اهتمام خاصی به گزين

و چين

کلمات در آيات خود دارد و آيات قرآن هر چند

38

سال دهم ،شماره  ،3پایيز  ،8311شماره مسلسل 33

در مقام گزارش تاريخی الزاماخ خظم زماخی را رعايت خکرده است ،ولوی در صوحت صودور و
پيوستگی و اخسجام از متون تاريخی متمايز است.
از سوی ديگر تکرار ساخت معنا در قرآن بر خالف منوابع تواريخی دارای داللوتهوای
فرامتنی است و تکرار معنا خيز در قرآن معطوف به هدف است و مخول زيبوايی و اخسوجام
مت خيست و اي در حالی است که در متون تاريخی و وقتوی هور يوک مسوتقالخ در خظور
گرفته شود و تقريباخ تکرار وجود خدارد .بسط و تفصيل معنا در قرآن هم تابعی است از هدف
هدايتگری و لذا قرآن تنها به حوادث مهم اشاره و از بيوان جزئيوات خوودداری کورده و در
مقابل بيشتر در پی تحليل رويدادهاست.
نمودار مقایسهای گزارشهای تاریخی در قرآن و منابع تاریخی منتخب
منابع تاريخی

قرآن
ساختار افقی
فاقد فهرست اما دارای
قابلیت ايجاد فهرست

فهرست

فاقد فهرست و دارای
قابلیت ايجاد فهرست

زمینهسازي و
مقدمهچیني قبل از
ورود به حوادث

مقدمه

فاقد مقدمه

ذکر حوادث به همراه
تحلیل و پردازش آنها
داراي نتیجهگیري
مبتنی بر دادههای
موجود در متن

مت اصلی

بیشتر مبتني بر نقل
جزئیات و عدم تحلیل

ختيجهگيری

فاقد نتیجهگیري

ساختار عمودی
ساخت اصلی و ساختهای دروخی
اهمیت فوق العادهي کلمات
و گزينش و چینش دقیق
جايگاه و اهميت کلمات
واژهها
جايگاه و اهمیت کلمات
آيه با ساخت درونی جمله
يا جملهها
برخوردار از صحت صدور و
پیوستگي و انسجام و غیر
مقید به رعايت تربیب
زمانی

تمايز در ساخت اصلی

اهمیت نه چندان واژهها و
نقل به معناي روايات
تاريخي
روايت با ساخت درونی
جمله يا جملهها ،شعر و
آيه
نیازمند اثبات صحت
صدور و دارای گسست و
مقید به رعايت ترتیب
زمانی
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ساختار معطوف به معنا

دارای تکرار ساخت

تکرار ساخت

دارای تکرار ساخت

تکرار معنی
دارای تکرار معنی
دارای بسط و تفصیل
معنی معطوف به هدف

فاقد تکرار معنی

بسط و تفصيل معنی

دارای بسط و تفصیل
معطوف به جزئیات

يافته اصلی مقاله حامر اي است که اگر تاريخخگواری معطووف بوه هودف مشخصوی
باشد ،اي هدف بر ساختار گزارش تاريخی اثرگذار است و ساختار متناسب با هدف میتواخد
و بل بايد تغيير يابد .همان گوخه که مالحظه شد ،سواختار گوزارشهوای تواريخی در ايو
کتاب آسماخی ،تمايزی آشکار با ساختار گزارشهای تاريخی در متون سدههوای خخسوتي
اسالمی دارد .اي تمايز ريشه در خق

هدايتگری قرآن دارد و سبب شده است قرآن خود

را پايبند ساختار متعارف خداخد و ساختاری متناسب با هدف خود را برگزيند .اکنون با توجوه
به شرايط مناسب برای تحول در علوم اخساخی ،میتوان ايو ديودگاه را در معورض داوری
اخديشمندان قرار داد که اگر اهداف و آرمانهای دينی بر علوم اخساخی از جمله تاريخخگاری
سايه بيفکند ،چه بسا بتوان از مرورت پیريزی گوخوهای خوا
تاريخی در کنار ساختارهای موجود سخ گفت.

از سواختار گوزارشهوای
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پینوشتها
 .متن اولیه این مقاله به قلم آقای محمدحسن اخالقی و برگرفته از پایاننامهای بهه رانممهایی
آقای دکتر محسن الویری در مدرسة امام خمیمی وابسته به جهامعةة المصهطفی الاالمیهه در
مقطع کارشماسی ارشد رشتة علوم قرآنی نگاشته و از سوی آقای دکتر الویری ضهمن افهدودن و
حذف مطالبی ،ویرایش اساسی شده است.
 .ناشم ماروف حسهمی ،اخبار و آثار ساختگي سيري انتقادي در حديث  ،ترجمهه حسهین

صابری ،ص  و ؛ کاظم مدیر شانهچی ،تدارث حديث

چها

او ،،تترهرانا انتشهارا

سمت ،)711 ،ص .05
 .7صادق آئیمهوند ،علم تارث در گسترة تمين اسالمي تترهرانا پوونشهگاه علهوم انسهانی و
مطالاا

فرنمگی ،)711 ،ج ،ص075ه  .0

 .0در مورد این مؤلفهنا ر .كا علیرضا مالیی توانی ،درآميي بدر رو

ژدهو د در تدارث

تتررانا انتشارا نی ،)73 ،ص 11ه30؛ پروید فرخهداد ،را نمداي ژدهو د تدارثيي
تتررانا انتشارا

طروری ،)8314 ،ص 313ه .383نمچمین ر .كا

Baugh, L. Sue, How to write term papers and reports, pp 61. Illinois,
;N.T.C, 1993
 .0پروید فرخداد ،ژيشين ص .757
 .علیرضا مالیی توانی ،ژيشين ص .3
 .1پروید فرخداد ،ژيشين ص .050
 .3ر .كا ابن نشام ،السيره النبوثه به طور مثا ،این کتاب را مصطفی السقا ،ابرانیم االبیهاری و
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عبدالحفیظ شلبی فررست گذاری کردهاند و دار احیاء التراث الاربی در سا 830 ،م .به چا
رسانده است .
 .8واقدی ،المغازي تحقیق مارسدن جوند ،چا

سوم ،تبیرو ا موسسه االعلمی للمطبوعها ،

 058ق) ،ج ،ص 8ه .1
 .5محمد خامهگر ،ساختار نيسي سوره اي قرآن ،چا

او ،،تتررانا انتشهارا

امیرکبیهر،

 ،)73ص  .07
 .پروید فرخداد ،ژيشين ص .711
 .واقدی ،ژيشين ج ،ص  8و  88و ج ،ص  005و 01و ج ،7ص  .330
 .7ابن نشام ،ژيشين ج ،ص  5و ج ،7ص  0و  0و 7و ج ،0ص .35
 .0محمد بن جریرطبری ،تارث الطبري چا

دوم ،تبیرو ا دارالكتب الالمیهه 053 ،ق)،

ج ،ص  5و  03و  85و  0و  .0
 .0ابن ساد ،الطبقات الكبري چا

او ،،تبیرو ا دارالفكر للطبهاعةة و المشهر و التوزیهع،

 00ق) ،ج ،ص  70و  71و  78و  0و  .00

 .احمد بن یحیی بن جابر بهالرری ،انسدا

اشردرا

تحقیهق سهریز زکهار ،چها

او،،

تبیرو ا دارالفكر ،)01 ،ج ،ص  700و  73و  01و  078و .07
 .1محمود رامیار ،تارث قرآن چا

چرارم ،تتررانا انتشارا

امیرکبیر ،)718 ،ص .011

 .3محمدخامهگر ،ژيشين ص  .8

 .8ر .كا علی بن محمد واحدی نیشهابوری ،اسبا

النزول تبیهرو ا دارالفكهر 00 ،ق)،

ص  .8جوانانی که در این جمگ شرکت کرده بودند ،انتظار سرم بیشتری از غمایم جمگهی را
داشتمد ،چرا که ماتقد بودند بار بیشتری از جمگ را به دوش کشیدهاند .
 .5انفا،ت )3آیه ه .0
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 .واحدی نیشابوری ،ژيشين ص .1
 .آ،عمرانت)7آیه 3ه .
 .7احدابت )77آیه  .8

 .0ترمت و دروغ بدرگ .ر .كا فضز بن حسن طبرسهی ،مجمع البيان فدي تسسدير القدرآن
چا

او ،،تبیرو ا موسسه االعلمی للمطبوعا  787 ،ق) ،ج ،1ص  .75

 .0واحدی نیشابوری ،ژيشين ص  .11
 .نورت)0آیه  0و  .

 .1سیوطی ،اسبا

النزول ص .77

 .3توبهت )8آیه .0
 .8پروید فرخداد ،ژيشين ص  757و .750

 .75ر .كا المغازی ،السيره النبوثه تارث الطبري الطبقدات الكبدري انسدا

اشردرا

و

دشئل النبوه ،ریز حوادث مرم دوران مدنی پیامبر نمچون بدر ،احد ،خمدق ،صلح حدیبیهه و
حمین.
 .7المغازي و السيره النبوثه ریز حوادث مورد بحث .تفاو
که واقدی نمگام نقز روایا

واقدی با ابننشام در این است

تاریخی ،سلسلة سمد نر روایت را در ابتدای آن رکر میکمهد کهه

این مطلب خود بر حجم گدارشنای وی میافداید ،اما ابننشام در بسیاری از مهوارد ،تمرها بهه
رکر نام ابناسحاق ه آخرین فرد سلسلة راویان که ابننشهام روایهت را از او شهمیده ه بسهمده
میکمد .
 .7ر .كا انفا،ت )3آیه  0ه 05تدر رابطه با جمگ بدر)؛ آ،عمرانت )7آیه  ه  13تدربارة
غدوة احد)؛ احدابت )77آیه  8ه  3تدرخصهوص غهدوة خمهدق)؛ فهتح ت )03آیهه  ،ه 1
تدربارة غدوة حدیبیه) ،توبهت )8آیه  7ه  تدربارة غدوة حمین).
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 .77انفا،ت )3آیه 1ه .3
 .70ر .كا طبرسی ،مجمع البيان ج ،0ص  075ه07؛ ابو جافر محمد بهن حسهن طوسهی،
التبيان في تسسير القرآن تبیرو ا داراحیاء التراث الاربی ،بی تا) ،ج ،0ص 35ه3؛ ابواسهحاق
احمد الثالبی ،الكشف و البيان چا

او ،،تبیرو ا داراحیاء التهراث الاربهی 0 ،ق) ،ج،0

ص 77؛ سید محمود آلوسی بغهدادی ،روح المعاني في تسسير القرآن العظيم و السبع الثاني
چا

او ،،تبیرو ا داراحیاء التراث الاربی و موسسه التاریخ الاربی 05 ،ق) ،ج8هه ،5ص

ه 1؛ محمد حسین طباطبایی ،الميزان في تسسير القرآن چا

نشتم ،تبیرو ا موسسهه

اعلمی للمطبوعا  787 ،ق) ،ج ،8ص 8ه5؛ محمد رشهید رضها ،تسسديرالقرآن الحكديم
(المنار) چا

او ،،تبیرو ا دارالكتب الالمیه 05 ،ق) ،ج ،8ص 05ه .05

 .70انفا،ت )3آیه 00ه .01
 .7طبرسی ،ژيشدين ج ،0ص 01؛ شهیخ طوسهی ،ژيشدين ج ،0ص 7هه70؛ ثالبهی،
ژيشددين ج ،0ص 77هه70؛ آلوسههی ،ژيشددين ج8هه ،5ص 87هه80؛ محمههد حسههین
طباطبایی ،ژيشين ج ،8ص  80ه 81؛ محمدرشید رضا ،ژيشين ج ،5ص  8ه .0
 .71آ،عمرانت )7آیه  .0
 .73فتح ت )03آیه  .7 – 
 .78طبرسی ،ژيشين ج ،8ص 3ه 30؛ ثالبی ،ژيشين ج،،8ص  0ه0؛ محمهد حسهین
طباطبایی ،ژيشين ج ،3ص  0ه 01؛ شهیخ طبرسهی ،ژيشدين ج ،8ص  7ه 70؛
آلوسی ،ژيشين ج 0ه  ،ص  777ه  .707
 .05توبه ت )8آیه .0
 .0ر .كا طبرسی ،ژيشين ج ،0ص  7ه 7؛ ثالبهی ،ژيشدين ج ،0ص  ه ؛ شهیخ
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طبرسی ،ژيشين ج ،0ص  81ه  ،83آلوسی ،ژيشين ج 8ه  ،5ص  71ه .710
 .0ابن نشام ،ژيشين ج ،7ص  .3
 .07پروید فرخداد ،ژيشين ص .71
 .00بمگریدا واقهدی ،ژيشدين ج ،ص 5هه755 ،05هه 78و ج ،ص  080ه ،05
55ه 75و ج ،7ص 8؛ ابن نشام ،ژيشين ج ،ص 0ه  10و ج ،7ص 80هه ،
0ه 77 ،07ه  70و ج ،0ص 87ه 5؛ طبری ،ژيشين ج ،ص 7ه03 ،03هه ،1

85ه 0 ،50ه 0 ،70ه 13؛ احمد بن ابویاقوب ابن واضح یاقوبی ،تارث ثعقدوبي
تبیرو ا دارصادر ،بیتا) ،ج ،ص 70ه 737؛ ابوبكر احمد بن الحسین البیرقهی ،دشئل النبوه
و معرفة احوال صاحب الشرثعه تحقیق عبدالماطی قلاجی ،چا

دوم ،تبیرو ا دارالكتهب

الالمیهههه 70 ،ق) ،ج ،7ص 5هههه1 ،هههه  008 ،3ه  000و ج ،0ص ،3
00ه.00
 .00احدابت )77آیه  .0
 .0انفا،ت )3آیه  05ه .0
 .01طبرسی ،ژيشين ج ،0ص  .035
 .03آ،عمرانت)7آیه  .18
 .08فتحت)03آیه  ه  .3
« .05وَنُوَ الَّذِی کَفَّ أَیْدِیَرُمْ عَمْكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ عَمْرُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَاْدِ أَنْ أَظْفَهرَکُمْ عَلَهیْرِمْ وَکَهانَ
اللَّهُ بِمَا تَاْمَلُونَ بَصِیرًا»؛ فتحت )03آیه  .)٤٢او کسى است که دست آنرا را از شما ،و دست شما
را از آنان در د ،مكّه کوتاه کرد ،باد از آنكه شما را بر آنرا پیروز ساخت و خداونهد بهه آنچهه
انجام مىدنید بیماست!» .
 .0طبری ،ژيشين ج ،8ص 5ه ،7آلوسی ،ژيشين ج0و ،ص 71ه  .730آلوسی
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ماتقد است مراد از «فجاز من دون رلك فتحاً قریباً» ،فتح خیبر است ،تمحمد حسین طباطبایی،
ژيشين ج ،3ص 38ه ،)8
 .0واقدی،ژيشين ج ،ص 8ه.1
 .07ر .كا پروید فرخداد ،ژيشين ص 75ه .758
 .00پروید البهرزی ،مباني زبانرناسي متن تترهرانا انتشهارا

امیرکبیهر )73 ،ص  50و

50؛ ابوالحسن نجفی ،مباني زبانرناسي و کاربرد آن در زبان فارسدي تبهیجهاا انتشهارا
دانشگاه آزاد ایران ،)703 ،ص .1
 .00پروید البرزی ،ژيشين ص 0ه 0و  .8
 .0برای بحثی مختصر ر.كا عبدالالیم عبدالرحمان خضهر ،المسلمون و کتداب ة التدارث ؛
چا

دوم ،تویرجیمیاا المارهد الاهالمی للفكهر االسهالمی 880 ،م) ،سهیده اسهماعیز کاشهف،

مصادر التارث اشسالمي و منا ج البح

فيه تقانرها مكتبهه الخهانجی 81 ،م) ،ص  و

.
 .01مان ص 7ه ؛ محمد بن عبدالاظیم الدرقانی ،منا ل العرفان في علدو القدرآن،
چا

او ،،تبیرو ا المكتبة العصرية 01 ،ق) ،ج ،ص 37هه 75؛ محمهد

علی ایازی ،چهره ژيوسته قرآن تتررانا انتشارا

نستینما )735 ،ص 7ه  .1

 .03ر .كا ابن نشام ،ژيشين ریز حوادث مرم دوران مدنی پیامبر نمچون بدر ،احد ،خمدق
و ....
 .08به دیدة بسیاری از مورخان کرهن مسهلمان ،فقه از طریهق پهوونش در حقهایق تهاریخی
نمی توان تاریخ اسالم را عرضه کرد ،بلكه این ماما از طریق نظر به تاریخ ،بهر اسهاآ آنچهه در

قرآن آمده ،و مایارنای آن صور میبمدد .آلبان گریگوری ویدگری ،التارث کيف ثسسدرونه
تمصرا الرئیه المصریه الاامه للكتاب 81 ،م) ،ص  .8ابن کثیهر ،نیهد تصهریح کهرده کهه در
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تاریخنگاری اساساً متكی بر قرآن بوده است .عماد الدین اسماعیز ابن کثیهر ،البداية و
النهاية به کورد احمي ابو ملحم علی نجیهب و علهی عبدالسهاتر ،تبیهرو ا بهینها،
 050ق) ،ج ،ص  .0
 .5ر .كا بدرالدین محمد بن هبة اهلل زرکشهی ،البر دان فدي علدو القدرآن چها

دوم،

تبیرو ا دارالمارفة 00 ،ق) ،ج ،ص 3؛ جال ،الدین عبهدالرحمان سهیوطی ،اشتقدان
في علو القرآن چا

او ،،تبیهرو ا دارالكتهب العلمیةة 051 ،ق) ،ج ،ص 0؛

محمود رامیار ،تارث قرآن ص 11ه.7

 .عبدالادید دوری ،بح

في نشأه علم التارث عني العر

تبیرو ا بینها 837 ،م) ،ص

.01
Duri, p 47-48.؛
 .با توجه به ایمكه در زمیمه نقز به ماما و جواز آن احادیثی نید وارد شده است .انهز سهمت
دراین خصوص به حدیثی از رسو،خدا استماد میکممد که ایشان فرمودندا «ارا اصبت المامهی
فالباآ» .تخطیب بغدادی ،الكفاية في معرفة الرواية ص 7؛ محمود
ابوریه ،اضواء علي السنه المحميثه ص  .)11در روایا

انز بیت نید جواز نقز به ماما البته

با در نظر گرفتن شرایطی مجاز است .تارد راوی در انتقا ،ماما و مقصود حهدیث و توجهه بهه
سالمت حدیث از حیث فصاحت و روشمی عبارا

از جملة ایهن شهرای اسهت .تمحمهد بهن

یاقوب کلیمی ،الكافي تصحیح علیاکبر غفاری ،دارالكتب االسهالمیه ،)77 ،ج ،ص  0و
.0

 .7مجید ماارف ،رناخت حيث

چا

 .0علی نصیری ،آرناثي با علو حيث
علمیه قم ،)73 ،ص 7ه.70

او ،،تتررانا موسسه فرنمگی نبا ،)731 ،ص  .01
چا

او ،،تقما انتشهارا

مرکهد مهدیریت حهوزه
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 .0کاظم مدیرشانهچی ،علم الحيث

و دراية الحيث

چا

سیددنم ،تقما دفتر انتشارا

اسالمی ،)711 ،ص  87به نقز ازا سید مرتضی،اجوبه طرابلسیا .
 .سید محمد علی ایازی ،چهره ژيوسته قرآن ص 05ه 01؛ محمد خامههگهر ،ژيشدين ص
 .8
 .1ر .كا واقدی ،ژيشين ابن نشام ،پیشین ،طبری ،تاریخ طبری ،ریز حوادث مورد بحث .
 .3محمد نادی مارفت ،التمهيي في علو القرآن چا

دوم ،تقما موسسة المشر االسهالمی،

 0ق) ،ج ،0ص 78ه  .07
 .8پروید البرزی ،مباني زبانرناسي متن ص  .00
 .15ر .كا واقدی ،ژيشين ریز حوادث مورد بحث .
 .1ر .كا طبری ،ژيشين ریز حوادث مورد بحث.
 .1مان ج  ،ص 5ه  .7
 .17ر .كا محمد نادی مارفت ،ژيشين ج ،0ص 83هه 51؛ محمهود بهن حمهده الكرمهانی،
اسرار التكرار في القرآن ،تحقیق عبدالقادر عطا ،تقانرها دارالفضیله ،بیتا) ،ص 8و  .87
 .10جما،الدین محمد قاسمی ،تفسير القاسمي المسمي بمحاسن التاويل ،،چها

او ،،تبیهرو ا

موسسه التاریخ الاربی 00 ،ق) ج ،ص  01و  .0
 .10انفا ،ت )3آیه  8و  5و آ ،عمران ت )7آیه  . – 0

 .1اسداهلل مبشری ،تراز ثا رو

نوثسنيگي تتررانا دفتهر نشهر فرنمهگ اسهالمی،)708 ،

ص .00
 .11سیوطی ،اشتقان في علو القرآن ج ،ص .
 .13واقدی ،ژيشين ج ،ص 8ه1؛ ابن نشهام ،ژيشدين ج ،ص 5هه 10؛ بیرقهی،
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ژيشين ج ،7ص 63ه824؛ طبری ،ژيشين ج ،6ص 61ه .41
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تفتير القرآ العظيم و التبع المث ايي ،چةا او،،
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المعارف ،بیتا.
ة البرزي ،پرويز ،مبايي با شناسي مهن ،تهةران،
انتشارات امیر کبیر 8312 ،ش.
ة بالذري ،احمد بن يحیي بن جابر ،ايتاب االش را،،
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انتشارات طهوری.8314 ،
ة القاسمي ،محمد جمةا ،الةدين ،تفت ير القاس مي
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ةروت ،دار الکتة
ةا او ،،بیة
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تهران ،انتشارات سمت.8377 ،
ة ________ ،علم الحديث و رياي ة الح ديث ،چةا
سیزدهم ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی.8377 ،
ة معارف ،مجید ،شناخت ح ديث ،چةا او ،،تهةران،
موسسه فرهنگی نبا.8317 ،
ة معرفت ،محمد هادي ،الهمهيد في عل وم الق رآ ،
چا دوم ،قم ،موسسه النشر االسالمی8482 ،ق.
ة مکارم شیرازي ،ناصةر ،ترجم ي ق رآ  ،در نةرم
افزار المبین.
ة ماليي تواني ،علیرضا ،ريآمدي بر يوش و ژورش ري
تايي  ،تهران ،انتشارات نی.8312 ،
ةةة نجفةةي ،ابوالحسةةن ،مب ايي با شناس ي و
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بیروت ،دار الفکر 8465 ،ق.
ة واقدي ،محمد بن عمر بن واقد ،المغا ي ،تحقیةق
مارسدن جةونز ،چةا سةوم ،بیةروت ،موسسةة االعلمةی
للمطبوعات8413 ،ق.
 ويدگري ،آلبان گريگوري ،الهايي كيف يفتروي ،مصر ،الهیئه المصريه العامه لكتا8376،،م.
ة يعقوبي ،احمد بن ابويعقةو ،بةن واضة  ،ت ايي
يعقوبي ،دار صادر ،بیروت ،بيتا.
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