
  

 1 در آمدى بر جغرافیاى قصص قرآنى
  دكتر عبدالعزيز كامل

  حسین علینقیان: ترجمه
نوشتار حاضر، به بررسى مبحث مكـان و اسـامى جغرافیــايى در متــن قـرآن كريـم 

ھـا و مكاتـب آنھـا،  دانان و نظريـه مؤلف در ابتدا مدخلى بر آراى جغرافى. پردازد مى
سپس میزان توجه و رويكرد منابع مختلــف بـه . گشايد در ارتباط با اماكن قرآنى مى

تفصـیل منـاطق مختلـف جغرافیــايى كـه . دھـد اين مبحث را مورد بررسى قرار مى
بندى پیشنھادى آنھـا،  ى تقسیم ى آنھا قرار گرفته، بر پايه قصص قرآنى در محدوده

ته اسـت...به مركزى، میانى، جنوبى، شـمالى و در . ، توسـط مؤلـف صـورت پذيرف
ھايى اشاره شده كه خداوند در قرآن از اماكن آنھا يــاد نكــرده و در   پايان به داستان

 .ى بیان قصص قرآنى اشاره شده است گیرى از نحوه آنھا به عبرت

 .قرآن، قصص، جغرافیا، مسجدالحرام، طوفان نوح ،اصحاب كھف: ھاى كلیدى واژه

  مقدمه و ھدف

با ھـدف روشـنگرى  در آغـاز، مقدمـه. پردازد اين مقاله به بررسى مكان در قصص قرآن مى اى 
مام بیـش اى از موضوعات جغرافیاى اسالم، مى پاره تـر  آيد؛ به اين امید كه موجب توجه و اھت

 .گونه تحقیقات شده و نتايج نظرى و عملى آن براى پژوھشگران مؤثر افتد به اين
كه معتقـد  -دانان بزرگ ھمچون ديموالن و مس سمپل  تحقیق حاضر تابع و پیرو آراى جغرافى

ــه ــه نظري ــا ب ــده مــى 2ى جــبر جغرافی ى عوامــل  ھــاى انســانى را نتیجــه باشــند و تمــامى پدي
به سـیرت آغـازين خـود بـاز گـردد، پـى یر  جغرافیايى دانسته و اعتقاد دارند كه اگر بشـريت  گ

یايى ھمـواره ]  چرا كه[نیست؛  -ھمان راھى خواھد بود كه قبالً طى كرده،  اگر عوامل جغراف
خالل در طريـق آزادى و اختیـارى  يكسان باشند، اين نظريه ى مخرب جبر جغرافیايى، سـبب ا

يق ] رو از اين. [شود كه توجه بشريت ھمواره به سوى آن گرايش داشته است مى پـیروان طر
 BrownAlfred( و بـــراون) Vidal dela Blache(آزادى و اختیــار، ھمچـــون ويـــدال دوالبـــالش

Radcliffe (در فرانســه و بـومن)Isaiah Bowwan (و ســاور)Carlsauer ( ،بــر خـالف [در آمريكـا
ــار ]  جــبريون ــه آزادى انســان در اختی معتقــد ھســتند و شــیوه و اســلوب ]سرنوشــت خــود [ب
صرف در قــواى طبیعـى مـى فعالیت . داننـد ھاى بشرى را ناشى از توانايى انسان در دخل و ت

ھر يـك بـه نسـبت،  ى جبر و اختیار، گـرايش بین نظريه ظاھر گرديـد كـه  گرى  ھـا و مكاتـب دي
 .اند شباھتى به اين دو نظريه داشته

ھاى خـود در  ھرگاه متخصصین، به بررسى تعیین عامل مؤثر در زندگانى بشرى و طرح ديدگاه
در نتیجه مكاتب مختلفى پديـد آمـده . اند اند، ھمواره به زياده روى و غلو رفته اين باره پرداخته

يدگاه پیرامون تـاريخ و سرنوشـت انسـان پرداختـه و  كه ھر يك به بیان و تفسیر د خود،  ھـاى 
ھاى ديـنى، جغرافیـايى، . انـد ھايى براى خود ترسـیم كـرده اصول و پايه در ايـن راسـتا رويكرد

مى -شناختى و نژادى  اقتصادى، روان ّن تعصـب  . انـد وجـود داشــته -ورزنـد  كه به اجناس معی
مل يـاد شـده و در قالبـى  رويكردى نیز در پى به دسـت دادن تفسـیرى مركـب از ھمـه ى عوا

 .ھماھنگ و منظم بوده است
ھــاى مربــوط بــه  كــه مكتــب جامعــه شــناختى فرانســه، بــر تحقیقـات و بررســى بــا وجــود ايــن

یل دوركیـم ھاى اجتماعى، پرتو افكنى پديده در ايـن ) Emile Durkheim(ھـاى زيـادى كـرد و ام
ريزى كرد، اما مكاتب مختلف تفسیر تاريخ، ھمـواره  خصوص روشى متمايز از ديگر مكاتب، پى

نوين در  حامیان و طرفداران خود را داشته و نیز پیوسته دانشمندانى در پى تولید تئورى ھـاى 
 3.اند اين خصوص بوده
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شان دادن اھمیـت  در اين مقاله توجه تعصب ً ن گرايانه به ھیچ يك از اين مكاتب نشـده و صـرفا
ما از  مبحث جغرافیـا در ايـن گونـه بررسـى موزه[ھـا و درك و برداشـت و تفسـیر  ين ]  ھـاى آ د

 .اسالم، مورد نظر بوده است
ھـا و ديگـر  يكـى توزيـع پديـده: ى مطالعات جغرافیايى دو عامـل اساسـى وجـود دارد در زمینه

قرآن . تبیین ارتباطات و عاليق بین آنھاست ما در اين نوشتار، اين دو عامل را در پرتو مكان در 
 .كريم بررسى خواھیم كرد

  موضوعات حايز اھمیت در جغرافیاى اسالم

يد مــورد توجـه و بررسـى قـرار گیرنـد كه با جود دارد  . در جغرافیاى اسالم، موضوعات زيادى و
 :توان به موارد ذيل اشاره كرد براى نمونه مى

یز . ى عربستان ظھور كرد جزيره]  شبه[دانیم كه اسالم در  مى در ھمان زمان مناطق ديگرى ن
جـا باشـد، پـس چـرا  تـرى نسـبت بـه آن در عالم وجود داشت كه داراى توانمندى و ثبات بیش

ستان بـراى ظھـور اسـالم  جزيـره]  شـبه[مكه مھد اين دين بزرگ، تعیین گرديد، و چـرا  ى عرب
يد گفـت. »واللَّه اعلم حیث يجعـل رسـالته«ترين محیط شناخته شد؟  شايسته جـا  در ايـن: با

شكل يافتــه در  كه ما در پى علت شود و آن اين اِشكالى متوجه اين سؤال مى يابى حقیقـتى 
حال، ھستیم؛ بدين معنا كه اگر اسالم در مكانى ديگر نیز ظھور كرده بود باز در پى تفسـیر و 

ست؛ . رفتیم تعلیل آن مى یال ا ین واقعیــت و خ چنین اشكالى سبب گشودن باب مقايسـه ب
مى مقايسه یت ثابـت تـاريخى منجـر ن شـود؛ چـرا كـه رخـدادھا و وقــايع،  اى كه ھرگز به واقع

ً در كارگاه تاريخ وارد كنیم و آنھا را كم و زياد كرده و يـا  موادى نیستند كه بتوانیم آنھا را مجددا
در  -. كننـد كه در علوم تجربى عمـل مـى انچن -. تغییر دھیم تا بتوانیم پیامدھاى آن را دريابیم

 .نمايیم را ايجاد كنیم، آنھا را تفسیر و توجیه مى]  گذشته[كه وقايع  حقیقت ما بدون اين
خود را دو بـار بـراى  تاريخى درمى]  اطالعات[از  یه وآلـه اصــحاب  صلى هللا عل يابیم كـه پیامبر

مدينـه ]  اھـل[كه خود با آنھا ھجرت كند و ھنگـامى كـه  ھجرت به حبشه فرا خواند، بدون اين
تفـاوت .  جا مھاجرت كردنـد آغوش خود را براى اسالم گشود، ايشان به ھمراه ياران خود به آن

نه و نشـر دعــوت بـه اسـالم در آن(اين دو ھجرت  ، آشـكار )ھجرت به حبشه و ھجرت به مدي
ند است، و عوامل جغرافیايى مى فاوت ايـن دو مكـان را بـراى مـا تبییــن كن در ادامــه . تواننـد ت

غزوات و توزيــع  مى یايى[توان به  ھا بـا راه]  جغراف ھا و ارتبــاط مكـان وقـوع آن ھـاى تجـارى و  آن
ماء و خیـبر و سـپس  ھـا، قلعـه مناطق مسكونى و نیز قريه فدك، تی ھاى يھوديـان در  ھـا و دژ

كه چرا اسلوب نشـر  ديگر اين. ى عربستان، اشاره كرد جزيره]شبه [انتشار اسالم به خارج از 
قا و  و دعوت اسالم در اقیانوس ھند و نواحى مشرف بـه آن، بـا اسـلوبى كـه در شـمال، آفري
باط اسـالم بـا  یت ارت برخى نواحى آسیايى متداول بوده تفاوت داشـته اسـت؟ ھمچنیـن كیف

ين فارس و روم در آن زمـان، و ا يت عالـم  مناطق مسـكونى قـديم دو دولـت  نه مركز كـه چگو
 اسالم به شمال و سپس از مدينه به كوفه، دمشق، بغداد و قاھره انتقال يافت؟

ھا، بر و بحر را فرا گرفته و استعمار پیوسته در صدد جلوگیرى از گسـترش  در حال حاضر جنگ
تعـداد مسـلمانان در بیسـت سـال ]كنیم كـه  مشاھده مى[اما به رغم آن، . باشد اسالم مى

لب اسـت ّـد ايـن مط در ايـن . اخیر، در آفريقا دو چندان شده و گزارشات خود اروپايیان نـیز مؤي
گونه مطالعات و تحقیقات جغرافیايى بسیار ھمت ورزيـده و در ايـن راسـتا  ھا به اين حال غربى

سالم و عـالم اسـالمى بـه  ھاى تخصصى را كه با ھدف جمع آكادمى آورى اطالعات پیرامون ا
ھـا، آمارھـا،  انـد و نـیز ابـزار و وسـايل تحقیـق، ھمچـون نقشـه وجـود آمـده، در اختیــار داشـته

شته و بـه كـار بسـته یار دا نابراين در . انـد تحقیقات و توانمندى زيادى در اين خصوص در اخت ب
یاى عـالم اسـالمى و بررسـى  اين جا بر ماست كه نسبت به شناسايى و شناسـاندن جغراف

مشكالت آن اھتمام ورزيم؛ تا در نتیجه، به وضعیت تكامل يافته و جزئیـات و ارتباطــات آن آگـاه 
 .شويم

  میزان توجه منابع به مكان در قرآن
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 :رويكرد پژوھشگران قصص قرآنى در مبحث مكان متفاوت بوده است
ھـاى  به وقايع تاريخى و توجه دادن به عبرت 4شیخ عبدالوھاب نجار در كتاب قصص االنبیاء،. 1

یل ]روايات [قصص قرآنى و احاديث و تعقّل در آنھا اھتمام ورزيده و در اين راستا از  تورات و انج
وى كوشیده تا مشكالت مربوط به رواياتى را كه بر طبق موازين قرآنـى و . نیز بھره برده است

شته، رد  اخبار متواتره بوده، مرتفع سازد و اخبار و رواياتى را كه با قـرآن و عقـل سـازگارى ندا
ھا را مشـخص  ھا در قصص، به طور پراكنده ياد كرده، بدون اين او از مكان. كند كه ارتباط بین آن
ھا، توجـه و  گیرى از اين داستان با تأكید بر عبرت 5استاد جادالمولى نیز در قصص القرآن،. كند

 .پرداختن به مكان را مردود دانسته است
 : دكتر خلف اللَّه در كتاب الفن القصصى فى القرآن الكريم معتقد است كه. 2

ھام در زمـان و  قرآن به تاريخ جز در مواردى نادر توجھى نداشته است، بلكه برعكس آن، به اب
توان گفت كه اين مردم قضـیه  و لذا مى. ھاى تاريخ، اشاره داشته است مكان به عنوان مؤلفه
حال  ھا و مقدمات تاريخ پرداختـه اند و به بحث و نظر پیرامون مؤلفه را به عكس جلوه داده انـد؛ 

 6.اند و آنھا به مقاصد حقیقى قصص قرآنى، توجھى نشان ندادند ھا مورد نظر نبوده آن كه اين
 :خلف اللَّه ھمچنین در مورد مكان آورده

توانسـتیم  ھايى كه به طور پراكنده در قرآن از آن ياد شده وجود نداشت، مى اگر چنانچه مكان
ً ھیچ توجھى نداشته است  7.بگويیم كه قرآن كريم به مكان تقريبا

نار اسـت؛ آن شرح  استناد او در اين نظر، قول سید رشید رضا در تفسـیر الم كه او در  جـايى 
 :ى آدم گفته قصه

تاريخ مـى خود  كه البتــه  تاريخ به ذات خود، منظور نیست؛ چرا كه مسـائل ايـن علـم،  باشـد 
و دين، نمى ُ ْ حیث ھ گاه  دين، به تاريخ از منظر عبرت. شود  شامل اصول دين، مِن گیرى از آن، ن

لب را در بـاب سـفر تكـوين نـیز بیـان . كند و به تبیین زمان و مكان پرداختـه اسـت مى ايـن مط
 8.ايم داشته

ھـايى اسـت كـه قـرآن از آن   ھا و زمان نمايد كه اين نظر استاد رشید، در مورد مكان چنین مى
گرى دارد يادى نكرده، اما در مورد مكان بدان اشـاره داشـته، نظـر دي . ھا و مواضعى كه قـرآن 

ھاى اين سوره در اعجـاز علمـى  ى ھود، بحثى را پیرامون مزايا و برترى مثالً در بررسى سوره
ــت ــاص داده اس ــانى آن اختص ــاريخى و مك ــائل ت ــص اقــوام و مس در ايــن زمینــه  9.آن و قص

 .ھايى را از قصص موسى، فرعون، ھود، عاد، صالح و ثمود، بیان داشته است مثال
یايى و . 3 سید مظفر الدين ندوى در كتاب التاريخ القرآنى للقرآن، به امور مربوط به آثـار جغراف

وى  10.حــوادث و رويــدادھاى تــاريخى كــه در قــرآن آمــده پرداختــه و توجــه نشــان داده اســت
ين  ھمچنین كوشش كرده تا زمان شرحى از اعـالم آنھـا را بـه دسـت دھـد، كـه در ا ندى و  ب

راستا بر تورات و انجیل و روايات عربى و آثار باستانى تكیه كرده و در مورد ارتباط بین اسامى 
ست اشخاص و ملل و نیز مواطنشان كه در تاريخ بدان ته ا به تحقیـق پرداخ . ھا اشاره شده، 

تاب ارض القـران، بسـیار رجـوع كـرده و  ندوى در ك سید سـلیمان  بر نظريـات  در اين خصوص 
مده، احصـا و  چه كـه در منـابع ديگـر، پـیرامون ايـن موضـوع آ محتويات اين كتاب را به ھمراه آن

 .تدوين كرده است
ترين منابعى كـه در  از مھم. اند دانان فرانسوى به جغرافیاى اديان پرداخته  اى از جغرافى پاره. 4

او . باشد كه آن را بییرديونتن نگاشته اسـت اين موضوع تألیف يافته، كتاب جغرافیا و اديان مى
یدات زراعــى،  در اين كتاب به ارتباط دين با مساكن و ساكنین آنھا و به كارگیرى محیــط در تول

كوچ. كشاورزى، صنعت و غیره توسط انسان پرداختــه اسـت ین  ھـاى  ھـا و ھجـرت وى ھمچن
 .اند، مورد بررسى قرار داده است دينى و نواحى تجارى را كه اسامى دينى داشته

سرين، بـه قصـص قــرآن روى آورده بودنـد. 5 . قبل از تألیفات ياد شده، مورخین اسالمى و مف
مواردى بـر اسـرائیلیات تكیــه داشـتند شـايد  11.آنھا در اين راستا بر احاديث صـحیح و نـیز در 

ابوجعفر بـن جريـر طـبرى را ]  ى نوشته[ھا، كتاب تاريخ االمم و الملوك  بتوان از برترين اين كتاب
ى آن، اخبـار بـه راويـان آنھـا اسـناد داده  او در آغاز اين كتاب به اصـولى كـه بـر پايـه. بر شمرد

 .شده، اشاره داشته است
قرآن كـريم اسـت. 6 مان  قرآن، ھ بر اسـاس . منبع و مرجع اساسى در مبحت مكـان در  ما 

يك  سى قـرار داده و بـه  ھدايت و روشنگرى آيات، اماكن وارد شده در قصص قرآن را مورد برر
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 .پارچگى و انسجام جغرافیايى آنھا و ارتباطشان با يك ديگر اشاره خواھیم كرد

  مكان در قرآن

ى اسـماء را  خداوند به پـدر اول، ھمـه. شود ى انسانیت در قرآن، با خلق آدم آغاز مى قصه. 1
یس. آموخت ند مگــر ابل ا در بھشـت مسـكن ]  سـپس.[ و مالئكـه بـر او سـجده كرد ّ آدم و حـو

 :گزيدند و آن گاه شیطان او را وسوسه كرد
ھا بر عقـل چـیره شـد و آدم و  و ھوا و خواھش 12 ھل أدلك على شجرة الخلد و ملك ال يبلى

 .جا ابناء بشر منشعب گرديد ھمسرش به زمین ھبوط كرده و در آن
انذار كننده كه قادر به سخن گفتن به زبـان ]   رسولى[خداوند ھیچ امتى را بدون فرستادن . 2

 :خداوند، در مورد پیامبران، به رسولش چنین فرموده. قومش بوده باشد، رھا نكرده است
 13.ومنھم من قصصنا علیك ومنھم من لم نقصص علیك

ى معینى از قصص است كه خداوند آنھا را در قـرآن  ھاى قرآنى شامل مجموعه يعنى داستان
 :گونه توصیف نموده ذكر كرده و آنھا را اين

 14.نحن نقص علیك احسن القصص بما اوحینا إلیك ھذا القرآن
 ى اين گزينش را بازگو كند؟ تواند بخشى از حكمت و فلسفه آيا مكان مى

 :ھا در قصص قرآن متفاوت است میزان صراحت به ذكر مكان
به صـراحت آورده مـى) الف كان  يك م عروفِ  حرام و : شـود؛ ماننــد گاھى اسم م سجد ال الم

 المسجد االقصى؛
مى گاھى اسم علم آورده مى) ب شـود؛ ماننـد  شود ولى در تعیین موقعیت آن اختــالف پیــدا 

 ؛)علیه السالم  كوه نوح(= جودى 
سیر و تحديـد : شود؛ مانند گاھى صفت يك مكان ذكر مى) ج ربوة ذات قرار و معین، كـه در تف

 موقعیت آن، آراى مختلفى ابراز شده است؛
 ى ادريس؛ گردد؛ مانند قصه گاھى قصه، بدون اشاره به مكان، بیان مى) د

: كه به بیان قصه پرداختـه شـود؛ ماننــد شود، بدون اين گاھى اسم صاحب قصه آورده مى) ه 
 ذى الكفل و قوم تبع؛

گردد؛ ماننـد  شود، بدون اين گاھى صاحب قصه به مكانى منسوب مى) و  كه خود قصه بیـان 
 اصحاب الرس؛

شود؛ مانند داستان مرد مؤمن  گاھى قصه بدون تعیین مكان و اسم صاحب قصه، بیان مى) ز
 در سوره يس؛

گـردد؛ ماننـد قـول خداونـد  ھا به يك روش و سـیاق بیــان مـى اى از داستان  گاھى مجموعه) ح
 :تبارك و تعالى

ّه مود والـذين مـن بعـدھم ال يعلمھـم اال الل عاد و ث . الم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نـوح و 
به و انـا لفـى . جاءتھم رسلھم بالبینات فردوا أيديھم في أفواھھم وقالوا انا كفرنا بما ارسـلتم 

 15.شك مما تدعوننا إلیه مريب
يك  مايز تفكیـك كـرد، كـه ھــر  شايد بتوان قصص قرآنى را بر مبناى تـاريخى، بـه دو بخـش مت

 .ھا متفاوتند نسبت به میزان بیان و آوردن مكان
يس و نـوح ] نـوح[ھاى قبل از طوفان  داستان: بخش اول صص آدم، ادر علیھـم [؛ كـه شـامل ق

ً ذكرى از مكان به میان نیامده است، مگر جودى در . شوند مى]  السالم در اين مجموعه تقريبا
مورد مناقشـه بــوده اسـت مواره  يد تعییـن و تحديـدِ . داستان نوح، كـه محـل آن ھ نابراين با ب

ِ قبل از طوفان را به طور كامل كنار گذارد ِ قصص  .مكانى
ضرت محمدصــلى هللا علیـه  داستان: بخش دوم سالم تـا ح یه ال ھاى بعد از طوفان؛ از ھودعل

ً بدان وآله، كه در اين مجموعه مكان  .پردازيم ھا مى ھاى متعددى آمده كه اختصارا

  مركز نقشه و منطقه مركزى

. ھاى قرآن قلمداد كـرد ى داستان توان آن را مركز نقشه مكانى است كه مى: البیت الحرام. 1
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. باشد جا نمى به جھت اھمیت و احكام مربوط به آن در اسالم، ھیچ مكان ديگرى شبیه به آن
 :خداوند تعالى در مورد آن فرموده

ً وھدى للعالمین  16.ان اول بیت وضع للناس للذى ببكة مباركا
گام نمــاز  به ھن از كنار ھمین مكان بود كه خداوند بر ديگر پیامبران وحى فرستاد و مسلمانان 

 :فرمودند]  مكه[پیامبرصلى هللا علیه وآله در روز فتح . كنند رو بدان سوى مى
ھا و زمیـن را آفريـد آن را حـرام گردانیــد تـا روز  خداوند روزى كه آسمان. اين شھر، حرام است

 17.قیامت
مده؛ از  اين سرزمین امین كه خداوند آن را حرام گردانید، در قرآن به اسـم. 2 فى آ ھـاى مختل

 :جمله مكه در قول خداوند تبارك و تعالى
و ھو الذى كف ايديھم عنكم وايديكم عنھم ببطن مكة مـن بعـد ان اظفـركم علیھـم وكـان هللا 

 18.بما تعملون بصیرا
 :به ام القرى نیز تعبیر شده

 19.و ھذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذى بین يديه ولتنذر ام القرى ومن حولھا
قة القلـب )خانه خدا(بیت الحرام . 3 كه در آن تعـدادى از ]  قصـص قــرآن[، مركز و منط اسـت، 

 :اسامى مشخص و معلوم المكان، ذكر شده است
 :آيد از سه مكان ياد شده است اى كه مى در آيه) الف

 20.فیه آيات بینـات مقـام ابـراھیم. ان اول بیت وضع للناس للذى ببكة مباركا و ھدى للعالمین
 ] مكه، مقام ابراھیم/ بیت، بكه [

 :مكان ديگر كه مربوط به مناسك حج بوده ياد شده است 4در دو آيه قرآن از ) ب
 21ان الصفا والمروة من شعائر اللّه فمن حج البیت او اعتمر فال جناح علیه ان يطوف بھما؛

ند المشـعر الحـرام مشـعر  -عرفـات  -مروه  -صفا  [ 22.فاذا افضتم من عرفات فاذكروا اللّـه ع
 ]. الحرام

ى مركزى، به ھفت مكان تقسیم شده و در  ى اماكن ياد شده در منطقه بدين ترتیب مجموعه
 .اى كه از عرفات تا مكه ادامه يافته، قرار گرفته است چارچوبه

  منطقه میانى

غزوه ى مركزى، مجموعه در اطراف منطقه ھـاى پیامبرصـلى  ى ديگرى از اماكن كه مربـوط بـه 
 :باشد وجود دارد هللا علیه وآله مى

اولین مكان، مدينه يا ھمان سراى ھجرت نبوى است، كه از آن در آيات گوناگون ياد شـده؛ . 1
 :ى ى شريفه از جمله آيه

 23.واذ قالت طائفة منھم يا اھل يثرب ال مقام لكم فارجعوا
 .باشد ى احزاب مى كه مربوط به غزوه
 :در آيات ديگر آمده

يقولون لئن رجعنا الى المدينة لیخرجن االعز منھا االذل وللّه العزة ولرسوله و للمؤمنین ولكـن 
 24المنافقین ال يعلمون؛

سھم  َّه و اليرغبـوا بأنف ماكان الھل المدينة و من حولھم من االعراب أن يتخلفوا من رسول الل
 25.عن نفسه

 .باشند ى تبوك مى كه ھر دو آيه در مورد غزوه
 :ى بدر، از سه مكان ياد كرده كه در اين آيات بیان گرديده خداوند، پیرامون غزوه. 2

 26ولقد نصركم اللّه ببدر وأنتم اذله؛
 27.اذ انتم بالعدوة الدنیا وھم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم

بـدر، عــدوة الـدنیا، عـدوة . [انـد قرار گرفتـه) قلب(ى مركزى  اين اماكن در شمال غربى منطقه
 ]. القصوى

 :به طرف جنوب شرقى، يك مكان وجود دارد كه در قرآن از آن چنین ياد شده. 3
 ً لم تغـن عنكـم شـیئا كثرتكم ف مواطن كثـیرة ويـوم حنیــن اذ أعجبتكـم  فى  ولقد نصركم اللّه 
سوله و علـى  لى ر وضاقت علیكم االرض بما رحبت ثم ولیتم مدبرين ثم انزل اللّه سـكینته ع
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 ]. ناحیه حنین [28... .المؤمنین

  ى سوم دايره

گر خانـه: كـه كند و آن اين اى جغرافیايى جلب توجه مى جا نكته در اين. 1 ام (ى خـدا يـا مكــه  ا
كیلومـتر باشـد،  1200اى فرضى بوده، كه نیمى از قطر آن در حدود  محور و مركز دايره) القرى

در . گیرنـد ى آن و يا نزديك به آن قـرار مـى يابیم كه يمن، عراق، شام و مصر در محدوده در مى
ستان سوم است كه بیش]  فرضى[ى  چارچوب ھمین دايره يا حلقه ھـاى قرآنـى  ترين وقايع دا

 .روى داده است
بـا وجـود ايـن مركزيـت جغرافیـايى، ارتباطـات ديـنى و تـاريخى بیـن مكــه و مراكـز اسـتقرار . 2

علیــه الســالم از  در ايــن زمینــه داســتان حضــرت ابــراھیم. قــديمى دنیــاى عــرب، موجــود بــوده
 -زنـدگانى ابـراھیم . تــوان نـام بـرد ھـاى قرآنـى اسـت كـه مـى تـرين و بھـترين داسـتان جالـب

گاتنگى داشـته اسـت -ابواالنبیاء  باط تن ھجـرت او بـه سـوى بیــت . با عراق، شام و مصر، ارت
سپس اسماعیل بعد از . ى نماز بود اش، جھت برپايى و اقامه و اسكان خانواده) كعبه(العتیق 

كه [ى جرھم كه از يمن مھاجرت كرده بودند،  استقرار در مكه، با زنى از قبیله كى م و در نزدي
كـه درود و سـالم  -]  خـاتم[ازدواج كرد، و سپس از ھمین دودمانِ پاك، پیامبر ] اقامت داشتند
 .متولد شد -خدا بر او باد 

 :دھند كه عبارتند از ذو محور بین مركز نقشه و مناطق استقرار در محور سوم را پیوند مى

  محور جنوبى. 1

شد ى ھود بنى عاد، مربوط به اين محور مـى قصه. اين محور از مكه تا يمن گسترده است . با
 :فرمايد خداوند مى. اند زيسته قوم عاد در احقاف مى

من خلفـه اال تعبـدوا اال  ین يديـه و  و اذكر اخا عاد اذ أنذر قومه باالحقاف و قد خلت النذر من ب
 29.انى اخاف علیكم عذاب يوم عظیم. اللّه

 :ابن كثیر آورده
په مان ت سرزمین ھاى ريگـى مــى احقاف ھ شد و شـامل  ضرموت و  با یان عمـان و ح ھـاى م

 30.اسم وادى آنھا مغیث بوده. شده است مشرف بر دريا بوده و به آن شحر نیز اطالق مى
 :در قرآن نیز از قصرھا و بناھاى محكم آنھا چنین ياد شده

 31الم تر كیف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التى لم يخلق مثلھا فى البالد؛
ِ نعمت و كثرتِ وسايل عیش، وصف شده  :و نیز مناطق استقرار آنھا به وفور

 32.واتقوا الذى امدكم بما تعلمون؛ امدكم بانعام وبنین وجنات وعیون
) يا يمنى(توان در داستان ديگرى كه خداوند در ھمین محور جنوبى  اين توانگرى و وفور را مى

 :از آن ياد كرده و به داستان سبا معروف است، مشاھده كرد
. لقد كان لسبأ فى مسكنھم آية جنتان عن يمین وشـمال، كلـوا مــن رزق ربكـم واشـكروا لـه

لناھم بجنتیھم؛ جنتین ذواتـى . بلدة طیبة و رب غفور ّ فأعرضوا فأرسلنا علیھم سیل العرم و بد
 33.ءٍ من سدر قلیل اكل خمط وأثل وشى

ّ مأرب و تمدن سبايى، تا زمان ما بر جاى مانده است، كه اين حكايت از وجود و تداول  آثار سد
ھاى بزرگ را به شكلى منظـم تراشـیده و  تخته سنگ. كند ھنر معمارى دقیق در بین آنھا مى

بر ما پوشیده  -ھا  ى استوار كردن اين سنگ و به ويژه نحوه -اى كه جزئیات آن  با آنھا به شیوه
ين نتايـج  گاليزر به روش. كردند است بناھا را ايجاد مى مأرب بـه ا ھـاى علمـى در مـورد سـد 

 34.دست يافته است
ین  1947احمد فخرى نیز اين منطقه را به سال  ديدار و بررسى كرده و در مورد ايـن سـد، چن

 :گزارش داده است
سیع مـأرب اول ذخیره: سد مأرب به دو دلیل احداث شده بود شت وادى و و دوم ... ى آب در پ

ضى ايـن منطقـه  يق، ارا ين طر نج مـتر در جلــوى سـد، تـا از ا باال آمدن آب به میزان حداقل پ
ھره اين منطقه ھمواره در سايه... . آبیارى شود یق بـا ب گـیرى از سـد،  ى سیستم آبیـارى دق
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ته ى سیل عرم رخ داد و از آن زمان كلیه استقرار داشت، تا اين كه واقعه ى  ى بالد شـكوفا ياف
 35.اين منطقه، به ويرانى گرايید

ٍ قلیل و شى: در قرآن كريم آمده   ء من سدر
و اكنـون  -سدر اشاره به قِلّت و كمبود آب دارد؛ زيـرا كـه در قـديم ]  درخت[كه در اين آيه قِلّت 

انـد، و در  بـرده از وجود درخت سدر، پى به وجود آب زمینى مـى -ى سودان شرقى  در منطقه
 .نتیجه، كمبود آب، سبب كمبود فرصت براى استقرار در اين منطقه شده است

 :ى جغرافیايى در آن زمان اشاره دارند آيات بعدى در قصه، بر غنى بودن اين منطقه
وجعلنا بینھم و بین القرى التى باركنا فیھا قرى ظاھرة وقدرنا فیھا السیر، سیروا فیھا لیالى و 

ً آمنین  36.اياما
 :ھا و منازل سفر به ھم متصل و پیوسته بوده و مسافر، چنانچه ابن كثیر گفته قريه

مى جا فـرود  جـا آب و  آمـده ھمـان ھیچ احتیاجى به ھمراه داشتن خوراك و آب نداشته و ھر 
 37.شده است خرما يافت مى

اند و آنچه آيه بدان اشـارت دارد، غـنى بـودن آن  اين مناطق پر بركت در شام يا يمن واقع بوده
خـوش  اقالیم است كه به دنبال ناسپاسى از نعمات خداوند، دچار نابسامانى گرديده و دست

 :انھدام و تخريب شدند
 38.فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسھم فجعلناھم احاديث ومزقناھم كل ممزق

 :گويند شوند به مثل مى ھا در مورد قومى كه متفرق و متالشى مى رو عرب از اين
 .تفرقوا ايدى سبأ

كه تـا يمـن(تـرين آثـار محـور جنوبـى  دو داستان ھود و سبأ، مھم . شـوند را شـامل مـى) از م
ين محـور ارتبـاط دارد؛ ھـر چنـد كـه آيـات  -اى روايات  بنابر پاره -ى نصاراى نجران نیز  قصه بـه ا

ً اشاره ندارند  :كريمه، به اسم آن قصه صراحتا
ین . النار ذات الوقــود. قتل اصحاب االخدود لون بالمؤمن ما يفع لى  اذھـم علیھـا قعـود و ھـم ع

 39.شھود
 :داستان قوم تبع نیز به اين ناحیه مربوط است

ٍ والذين من قبلھم اھلكناھم ّ ام قوم تبع  40.أھم خیر
كرده باشـد ياد  كه قـرآن كـريم از آن  نابراين، . در وراى احقاف، در جنوب، مكان ديگر نیست  ب

یاىِ قصـص قـرآن، قلمـداد  خلیج عدن و اقیانوس ھند را مى ِ جغراف ّ جنوبـى مرز و حـد بايسـت 
 .كنیم

  محور شمالى. 2

كانى كـه مربـوط بـه  ى میانى برخورد مــى چنانچه به شمال مكه روى آوريم به حلقه كنیـم؛ م
در ادامه و پس از يثرب، به طرف شمال . ھجرت و غزوات پیامبرصلى هللا علیه وآله بوده است

تا بـه . ھايى وجود داشته است و شمال غربى تا به شام، قريه سمت كـه از مدينـه  در اين ق
ھــاى تجــارى  اطــراف شــام جنوبــى گســترده بــوده، تعــدادى از امــاكن آن را كــه در شــمار راه

 :فرمايد ى حجر به آن اشاره مى شد، خداوند در سوره محسوب مى
 :ى لوط است كه بدون تصريح به نام مكان، به آن اشاره شده مكان اول در قصه

 41.وجاء أھل المدينة يستبشرون
 :كند سپس خداوند آن را چنین توصیف مى

 42.وانھا لبسبیل مقیم
 :ى مكان دوم، در آيه

 43.وان كان اصحاب االيكة لظالمین فانتقمنا منھم وانھما لبإمام مبین
 :مكان سوم كه در آيه شريفه چنین ذكر شده

ضین وكـانوا ينحتـون مـن  كانوا عنھــا معر نا ف و لقد كذب اصحاب الحجر المرسلین وآتیناھم آيات
ً آمنین فأخذتھم الصیحة مصبحین  44.الجبال بیوتا

مدين(قصص لوط، شعیب . ى اصلى در محور شمالى ھستند گانه ھا اماكن سه اين و ) پیامبر 
شمالى كـه شـامل امـاكن يـاد  منطقـه. شـود ، به اين محور مربوط مــى)پیامبر ثمود(صالح  ى 
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ايـن مطلـب . تر از محیط كنونى آن بوده اسـت بوده، داراى محیطى ثروتمندتر و غنى شده مى
 :را خداوند در جايى كه از ثمود سخن به میان آورده بیان داشته است

ھا ھضـیم خل طلع وتنحتـون مـن الجبـال .  اتتركون فیما ھھنا آمنین فى جنات وعیون و زروع ون
ً فارھین  45.فاتقوا اللّه و اطیعون. بیوتا

ستد قافلـه ند ھـا بـوده شھرھاى ياد شده، از مراكز مھـم تجـارت و داد و  از ثمـود نـیز بـه  46.ا
 47.ھنگام ظھور اسالم اثرى بر جاى نبوده است

فرود آمدنـد و بـه ) ھاى ثمود در خانه(ى تبوك، پیامبرصلى هللا علیه وآله بر مردم حجر  در غزوه
 :اصحاب خود فرمودند

 48.بر اين شكنجه شدگان، جز گريه كنان، وارد نشويد
 :خداوند اماكن واقع در اين محور را بدين شكل توصیف كرده

 49.افال تعقلون. و انكم لتمرون علیھم مصبحین وباللیل
 .ھاى گذشتگان گیرى از وقايع و داستان و اين خود تأكیدى است بر عبرت

غرب و متمايـل : شود ى شمالِ محور شمالى به دو شعبه تقسیم مى منطقه يكى بـه طـرف 
مى شده تـا بـه شـام  سى  به مصر و ديگـرى گسـترده  نه برر ما ھـر يـك را جداگا كه  باشـد 

 :كنیم مى

 مصر) الف

توانیم قول خداونـد را در  در قصص موسى و فرعون مى. خداوند از مصر به غنى بودن ياد كرده
 :بخوانیم] در مورد اين شھر[مورد اعجاب فرعون 

 50.ألیس لى ملك مصر و ھذه االنھار تجرى من تحتى
بوط بـه داسـتان سف، موسـى و عیسـى رخ داده  در مصر وقــايع مر ھـاى حضـرت ابـراھیم، يو

صلى هللا علیـه وآلـه بـه ايـن . است ضرت محمد و نیز برخى از جوانب زندگانى اسماعیل و ح
 :در آيات كريمه نیز از مصر به دو گونه ياد شده است. شود ناحیه مرتبط مى

ى موسى از آن ياد شده و آيات در مورد  ى يوسف و قصه كه در سوره). با ھمین لفظ(مصر . 1
به دسـت داده ى مصرى در عھد يوسـف جامعه ند، كـه دوران علیـه السـالم توصـیفاتى  ھـاى  ا

شینى  قحطى، غنى و سرشارى و پیوندشان به فیضان رود نیل و انواع غالت، زندگانى قصرن
ستند... ھا و  ھا و بدبختى گذرانى و خوش خر سـوره. از ايـن توصـیفات ھ یز  در اوا ى يوسـف ن

 :به مردم جھت پندگیرى از وقايع آمده]  خطاب[فراخوان الھى 
. افلم يسیروا فى االرض فینظروا كیف كان عاقبة الذين من قبلھم ولدار اآلخر خیر للــذين اتقـوا

 51.افال تعقلون
ى  توانیم به وجود ارتباط و پیوند میان حركت در زمین و موقعیت مكانى، در سوره جا مى در اين

 .يوسف، به وضوح پى ببريم
 :خداوند از اين مكان در اين آيات ياد كرده. شبه جزيره سینا. 2

شأنا لكـم بـه . وانزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى االرض وانا على ذھاب به لقـادرون فأن
تأكلون وشـجرة تخـرج مـن طـور سـیناء . جنات من نخیل وأعناب لكم فیھا فواكه كثـیرة ومنھــا 

 52.تنبت بالدھن وصبغ لآلكلین
 :در ديگر آيات آمده

 53.لقد خلقنا االنسان فى احسن تقويم. وطور سینین وھذا البلد االمین. والتین والزيتون
سخن گفـت جايى كـه خداونـد بـا موسـى  . در سینا، وادى مقدس و كوه مناجات قـرار دارد؛ 

ين خالى از سـكونت   گرچه به سختى بتوان در مورد اين اماكن تحقیق كرد؛ چـه ا ھـا منـاطق 
بدان بوده و مانند مكه حیات ثابتى نداشته ما را  ند بـه يقیـن  ھـا رھنمـون  اند و آثـارى كـه بتوا

 .سازند، از آنھا بر جاى نمانده است
ى موسى و دوم ورود آن در آيـات متعـدد پـیرامون  اول قصه: اھمیت مكانى سینا دو جنبه دارد

 .ھاى الھى بر بندگان نعمت
كه . جا به شام رھسپار شويم گرديم تا از شمال آن بار ديگر به مدين باز مى. شام. 3 مكـانى 

 :جا مورد تأكید است، مسجد االقصى است در اين
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نا حولـه  سبحان الذى أسرى بعبده لیالً من المسجد الحرام الى المسجد األقصى الـذى بارك
 54.لنريه من آياتنا انه ھو السمیع البصیر

خداوند در اين . اند كرده رانى مى ھايى است كه در آن جا رومیان حكم مسجد االقصى از مكان
 :آيات به آنھا اشاره دارد

للّه االمر من قبل . غلبت الروم فى أدنى االرض وھم من بعد غلبھم سیغلبون فى بضع سنین
 55.و من بعد

ــراھیم و عیســى ــات اب ــیز بخشــى از حی ــنى اســرائیل و ن ــامبران ب ــدگانى پی ــیز زن  در شــام ن
 .، سپرى شده است] علیھماالسالم[

شخص مؤمــنى كـه خداونـد در سـوره آيات كريمه، به اسم قريه ى يـس  اى كه در آن داستان 
یه  اى نكرده بدان پرداخته، اشاره مان انطاك اند؛ ولى برخى مفسرين معتقدند كه اين قريـه، ھ

 56.بوده است) از شھرھاى شام(
 :بیت المقدس، مكانى است كه خداوند در مورد عیسى و مريم در اين آيه از آن ياد كرده

 57.و آوينا ھما إلى ربوة ذات قرار و معین
ما نسـبت  اى از مفسرين گفته گرچه پاره شته اسـت؛ ا اند كه مكان ياد شده در مصـر قـرار دا
یش) بلنـدى/ تپـه (دادن ربوه  تـر مطابقـت و  بـه بیـت المقـدس از نسـبت دادن آن بـه مصـر، ب

 .مناسبت دارد
ى شــمال، در شــام گــذر كنیــم، بــه منــابع فــرات و بــه دنبــال آن بــه  وقــتى از ناحیــه. عــراق. 4

قرآن بـه شـمار . رسیم ى شام مى اى سبز در اطراف باديه منطقه عراق، مـرز شـرقى قصـص 
 :آمده -اسم قديم  -اى از قرآن، بابل  در آيه. رود مى

 58...و ما انزل على الملكین ببابل
كه در سـخنان  ، به عراق مربوط مـى)در نینوا(ھاى نوح، ابراھیم، لوط و يونس  داستان شـود، 

 59.پیامبرصلى هللا علیه وآله با عداس در ھنگام بازگشت از طائف، بدان اشاره شده است
ين . ى قصص قرآن، بر ما واضح و روشن شد بدين وسیله، نگرش كلى و عام، بر نقشه مركز ا

شمالى  محور جنوبى از مكه تا يمن را شامل مى. نقشه بیت هللا الحرام است شود و محـور 
گرى تـا شـمال ادامـه  يكى ناحیه: شود نیز دو شعبه مى ى غربى كه تا مصر امتـداد دارد و دي

عراق را در بـر مـى شام و باديه. يافته است مرز ايـن نواحـى از كمربنـدى . گـیرد ى آن نـیز تـا 
بل آن، . شود كوھستانى در شمال شرق درياى مديترانه، تا خلیج فارس را شامل مى در مقا

مرز غربى نیز ھمان غرب مصر . باشند مرزھاى جنوبى شامل خلیج عدن و اقیانوس ھند، مى
توان گفـت  ى شرقى را نیز گرچه نتوان به صراحت تعیین كرد اما مى ناحیه. شود محسوب مى

 .شود جزيرة العرب تا خلیج فارس و درياى عمان را شامل مى]  شبه[ى  كه كلیه
ھاى جغرافیايى ياد شده را، شايد بتوان با اطمینان، حـدود و ثغـور جغرافیـايى قصـص  موقعیت

 .قرآنى قلمداد كرد

 گیرى از داستانھا نقشه و عبرت

یه. 1 باط محكمـى بیـن ناح صص ابـراھیم،  بايد گفت پیوند و ارت حج و ق ى مركـزى و مناسـك 
مروز قلـب . اسماعیل و محمدصلى هللا علیه وآله وجود داشته است اين مكان پیوسته تا به ا

 :جا كه خداوند به ابراھیم فرمان داد آن. ى دنیاى اسالم باقى مانده است تپنده
ٍ عمیق  60.واذن فى الناس بالحج يأتوك رجاالً و على كل ضامر يأتین من كل فج

من  ھـاى تجـارى، توسـط سـاكنین منطقـه بسیارى از مسافرت. 2 در (ى مركـزى بـه مقصـد ي
ين  انجام مى) در شمال(و شام و مصر ) جنوب شده است، كه زمان انجام آنھا را خداونـد در ا

 :آيات چنین ذكر فرموده
ٍ . ايالفھم رحلة الشتاء والصیف. اليالف قريش جوع من  فلیعبدوا رب ھذا البیت؛ الذي اطعمھم 

 61.وآمنھم من خوف
مان و  ريـزى منظـم و مرتـب، چگونـه مـى اين برنامه]  پس بايد تدبر كنیم كه[ ما را بـه اي توانـد 

 .عبادت الھى فرا خواند
يژه  در نواحى میانه، اماكن مربوط بـه غـزوات و سـیره. 3 ى پیامبرصــلى هللا علیـه وآلـه و بـه و
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 :ھاى زيادى نھفته است ى بدر و حنین قرار گرفته، كه در آن عبرت غزوه
ٍ وانتم اذلة فاتقوا اللّه؛  62لقد نصركم اللّه ببدر

 63... .لقد نصركم اللّه فى مواطن كثیرة ويوم حنین اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شیئا
اى از ايـن  در مدينه نیز وقايع و غزوات متعددى رخ داده است كه خداوند در قـرآن بـه ذكـر پـاره

 .وقايع پرداخته، ولى نام آنھا را به صراحت ذكر نكرده است
ست، ھـر يـك مـى ى سوم، كه خدا برخى از داستان حلقه. 4 توانـد  ھاى آن را بیـان فرمــوده ا

بالً ديـديم كـه پیـامبر بـا  اى براى تأمل و تفكر و عـبرت وسیله قايع باشـد؛ چنانچـه ق گـیرى از و
ياد كـرد اصحاب خود در راه غزوه نابراين، ايـن . ى تبوك در مورد ديار ثمود، با آن وصف، از آنھا  ب

كدام وسـیله مكان شمار مـى ھا ھـر  كر در حـوادث اجتمـاع بـه  مل و تف رونـد و مـا را در  ى تأ
 .دھند پندگیرى از قصص قرآنى يارى مى

  ھايى كه خداوند در قرآن به مكان آنھا اشاره نكرده داستان

ھاى قرآن، داراى ارتباطات مكانى بوده، تا ھر كدام  توان اذعان داشت كه تمامى داستان نمى
 :ھاى ياد شده قرار داد؛ چه در برخى از آنھا يادى از مكان نشده است را در حلقه

اى جـز  ھاى قبل از طوفان اسـت كـه قبـالً بـه آن اشـاره شـد و چـاره ى اول، داستان مجموعه
 .ھا نداريم توقف و سكوت در مورد علت عدم ذكر نام اماكن اين قبیل داستان

ھـاى آن، داراى ويژگـى  ى كھف است كه مجموع داستان ھاى سوره ى دوم، داستان مجموعه
اى از  پـاره. متمايزى بوده، كـه شـايد بتـوان ايــن ويژگـى را بـا سـبب نـزول آن، مـرتبط دانسـت

سانى : اند مفسرين در مورد سبب نزول اين سوره، گفته كفار قريش، از يھود در مورد اطالع ر
تا بـدين وسـیله  از برخى امورى كه در كتاب ستند  مده بـود، كمـك خوا ھاى مقدس پیشـین آ

لذا فرستادگانى از كفار به مدينه بـه نـزد . پیامبرصلى هللا علیه وآله را مورد آزمايش قرار دھند
صلى هللا علیــه وآلـه ) احبار(دانشمندان  يھود رفتند و آنھا به كفار سفارش كردند كـه از پیامبر

مردى كـه مشـرق و مغـرب را  شته غايـب گرديدنـد و  كه در قـرون گذ در مورد روح و جوانانى 
موارد پرسـش كردنـد و . پرسش و سؤال كنند... پیمود و  ين  آنھا نیز برگشتند و از پیـامبر در ا

 :پیامبرصلى هللا علیه وآله به آنھا فرمود
 .در آينده به شما جواب خواھم داد، مگر آن كه خدا بخواھد كه نتوانم پاسخى ارائه دھم

 :گفتند گذشتند و مى گاه وحى تا مدتى منقطع شد و قريش بر پیامبر مى و آن
 64.اش تنگ شد كه سینه او را ترك كرد، تا اين]  ص[خداى محمد

قايع، بـر پیامبـر  سوره]  سپس[ سبب ايـن و به  ى كھف نازل گرديد و در آيات آغازين، خداونـد 
 :تخفیف و مرحمت فرو فرستاد

 65.فلعلك باخع نفسك على آثارھم ان لم يؤمنوا بھذا الحديث أسفاً 
یان شـد و  ى اصحاب غار و ذوالقرنین و بین آن دو، قصه سپس قصه ى موسى و عبد صـالح، ب

اما در اين سوره از مكان مشخصـى يـادآورى . ى دو يار ذكر شد ى آدم و قصه در ادامه دو قصه
از طرف ديگر، برخى از وقايع و عبارات در اين سوره، به صـورت كلـى و عمومـى . نشده است

لع  از جمله در قصـه. ذكر شده است ثل مغـرب الشـمس، مط ى ذوالقـرنین، عبـاراتى كلـى م
كـه بــه  حتى در مورد ذوالقرنین بدون اين. الشمس، بین السدين و يأجوج و مأجوج آمده است

ست تصريح از او نامى بیايد، به ذكر ويژگـى پـس در ايـن صـورت آيـا . ھاى او پرداختـه شـده ا
 گشا باشد؟ تواند در اين خصوص راه ى موسى و عبد صالح مى قصه

  قصص سوره كھف بین دو گرايش

  گرايش يھودى. 1

تالف  شان و اخ به كـثرت پرسشـگرى، قسـاوت قلـب، سـرپیچى از انبیاء قرآن كريم، يھـود را 
به. برانگیزى بین آنھا توصیف كرده است كر  جزءنگرى و اھتمام به تفصیل، يكى از جن ھـاى تف

مثــال واضــح آن، وصــف ھیكــل در ســفر خــروج . رفتــه اســت يھــود و حیــات آن بــه شــمار مــى
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 .باشد مى

  گرايش اسالمى. 2

یات شـده، بـا  كه اگـر وارد جزئ صص اھتمـامى نداشـته، بل اين گرايش به تفاصیل و جزئیات ق
باشد، و  ى اين گرايش مى ى زنده زندگانى پیامبر، نمونه. گیرى از وقايع بوده است ھدف عبرت

 :اين احاديث بیانگر ديدگاه اسالمى در اين راستا است
 انھاكم عن قیل و قال و كثرة السؤال؛

ذرونى ما تركتكم فانما اھلك الذين من قبلكم سؤالھم واختالفھم على انبیـائھم فـاذا نھیتكـم 
 66.ء فخذوا منه ما استطعتم ء فاجتنبوه و اذا امرتكم بشى عن شى
 -تر به اھداف كلى و فھم درسـت و نزديـك، نسـبت بـه وقـايع  گیرى و گرايش، بیش اين موضع

ــم و خودرأيــى  ــچ گونــه تحكّ ــذا مــى. عنايــت و توجــه دارد -بــدون ھی ھــاى  بینیــم كــه پاســخ ل
كردِ عـام و كلـى كـه شـیوه قريش، بـا ايـن روي كريم بـه  پیامبرصلى هللا علیه وآله به  قرآن  ى 

از طرف ديگر قريش براى غلبه بر پیامبرصلى هللا علیـه . گونه است، پیوند و تناسب دارد ھمان
كردند تا از كتب قديم بـراى امتحـان و مقابلـه بـا  ھا سعى مى و اين. برد وآله، به يھود پناه مى

سپس با نزول آيات الھى، اين شیوه و گرايش به طـور كلـى . ھايى مطرح كنند وحى، پرسش
بود كـه در جـواب آنھـا )كھـف(ى آن، سؤال از تعداد اصحاب غـار  نمونه. از بین رفت ، از پیـامبر 
 :چنین آمده

ً بالغیب ويقولون سـبعة  سیقولون ثالثة رابعھم كلبھم ويقولون خمسة سادسھم كلبھم، رجما
ظاھرا و ال . ما يعلمھم اال قلیل. قل ربى اعلم بعدتھم. وثامنھم كلبھم مراء  فال تمار فیھـم اال 

 67.تستفت فیھم منھم احداً 
قرنین را  گیرى از قصه شايد بتوانیم جانبى از عبرت ى موسى و عبد صالح و اصحاب غـار و ذوال

شرايط . دريابیم ھمراھى و مصاحبت موسى با عبد صالح، تا زمانى كه حضرت موسـى تـابع 
 :عبد صالح بود ادامه يافت

 .ءٍ حتى احدث لك منه ذكراً  فان اتبعنى فال تسألنى عن شى
 :دھد كه و عبد صالح قبل از تعیین شرايط به موسى ھشدار مى

ً؛ وكیف تصبر على ما لم تحط به خبراً   .انك لن تستطیع معى صبرا
شاره كـرده -و سپس مشـكالت بعـدى  در زنـدگانى موسـى رخ  - 68 چنانچـه قرطـبى بـدان ا

غالم، ]: توان به اين موارد اشاره كرد كه از آن جمله مى[دھد،  مى شكافتن كشتى؛ كشـتن 
يا، )بدون دريافت مزد(استوار كردن ديوار  سى در در نداختن مو ، كه در تقابل با وقايعى چون ا

ند كشتن قبطى، و ھمیارى و كمك به دختران شعیب در امر چوپانى قـرار مـى مان . گیر بـه گ
 .اى از راه و روش خداوند را در بیان قصص اين سوره دريابیم توايم گوشه من، از اين زاويه مى

یان شـده اسـت در مجموعه در ايـن . اى از قصص قرآنى، ھمـواره تفاسـیر و آراى گونـاگونى ب
سیر[راستا در  سوره مجمـوع داسـتان] بیـان و تف ھف، از اسـرائیلیات بسـیار آمـده  ھـاى  ى ك

سرين كوشـیده نان در آن  است؛ به عنوان مثال، مف انـد تـا مكـان غـار و شـھرى را كـه آن جوا
مان  به عقیده. اند، تعیین كنند بوده قع در آسـیاى ) افسـوس(ى برخى از آنھا، ايـن شـھر ھ وا

. اند ھمچنین برخى از مفسرين در صدد تعیین شخصیت ذوالقرنین برآمده 69.صغیر بوده است
اند، و در پى آن به بحث پیرامون مسافرت وى بـه  بعضى او را اسكندر و برخى كورش دانسته

 70.اند مطلع شمس و مغرب شمس و نیز مكان استقرار سد، پرداخته
كرد، ايـن  مى -به رغم اختالف آنھا  -نقطه مشتركى كه در بین معظم اين آرا  توان مشـاھده 

ى سومى كه قبالً بدان اشاره شد،  ھاى پیشنھادى، در دايره يا حلقه است كه موقعیت مكان
صه قرار دارد، كه ما مى ضعیت را در ق ين و يى كـه  تـوانیم ا ھف و ذوالقـرنین و آرا صحاب ك ى ا

ّ مأرب در كوه  .ھاى قفقاز بیان شده است، دريابیم پیرامون موقعیت مكانى سد

  نتايج بحث

 :گونه بیان كرد توان نتايج اين بحث را به طور خالصه اين مى
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ى بزرگى  رود و مجموعه ى جغرافیايى قصص قرآن به شمار مى مسجد الحرام، مركز نقشه. 1
 ھا و احكام، به اين مكان تعلق دارد؛ از داستان

یش ى مركزى يا منطقه در حوالى مسجد الحرام، حلقه. 2 تريـن  ى قلب وجود دارد، كه در آن ب
 ھا آمده است؛ تعداد از اسامى مكان

ھا، به ايـن  ى میانى واقع شده است، كه ھجرت نبوى و غزوه ى قلب، حلقه حوالى منطقه. 3
 شود؛ ناحیه مربوط مى

، )بابـل(ى آن، يمن، عراق  ى سوم قرار داد، كه در محدوده ى ياد شده، حلقه اطراف منطقه. 4
 گیرد؛ شام و مصر قرار مى

حور ) الـف: شود ى سـوم متصـل مــى ى محورھـايى بـه حلقـه ى مركزى به وسیله ناحیه. 5 م
شـود، يكـى بـه  محور شمالى كه به دو شعبه تقسیم مى) جنوبى كه تا يمن امتداد دارد؛ ب

حور  يابـد، كـه مــى  ى آن تا عراق امتداد مـى مصر و ديگرى تا شام و باديه عراق يـك م تـوان از 
عراق تـا شـام، . متمايز ترسیم كرد جرت نبـوى از  طوط ھ گرچه به دلیل نزديكـى مكـانى و خ

 بايسته است كه آن را به محور سابق متصل كنیم؛
عات  ھاى ياد شده به وسیله مكان. 6 ى يك واحد جغرافیايى كه در آن دو عامل ارتباطات و توزي

ھـاى  ترين نواحـى آن، در چـارچوب كـوچ شوند كه بیش شود، منظم و مرتب مى مشاھده مى
سلمانان در مـورد . گیرنـد زمستانه و تابستانه قرار مى قرآن ضـمن سـفارش بـه م خداونـد در 

گـیرى از قصـص  اى براى پندگیرى و عـبرت ھا به عنوان وسیله گردشگرى در زمین، از اين مكان
 قرآن ياد كرده است؛

ست؛  در قرآن كريم دو دسته داستان وجود دارد كه خداوند در آنھا از مكان. 7 ھا يادى نكـرده ا
ى قصــص آدم و نــوح و مجمــوع  ھــاى قبــل از طوفــان، بــه اضــافه كــه شــامل مجمــوع داســتان

. ھا شده است شود، كه در آن اشاراتى بدون تصريح، به مكان ى كھف مى ھاى سوره داستان
 .باشد اى خاص براى فھم كتاب الھى مى اين مطلب بیانگر شیوه

 :ھا نوشت پى

تـألیف سـید حـافظ عبدربـه، اسـتاد دانشـگاه  - 265 - 299ص  -) بحوث فى قصص القـرآن(اين نوشتار، برگردان بخشى از كتاب . 1
ھاى دكتر عبدالعزيز كامل است كـه مؤلـف  ى حاضر در اصل يكى از سخنرانى اما مقاله). با حذف برخى جزئیات. (االزھر مصر است

 .كتاب فوق الذكر به جھت تتمیم و افاده بحث آن را در آخر كتاب خود آورده است
عى را نـه تنھـا در . شود در مكتب جبر جغرافیايى، بر تأثیرات شرايط محیط طبیعى، بیش از حدّ تأكید مى. 2 و حتى اثرات محیط طبی

ھا و مقاالت كالسیك مكتب جغرافیايى  كتاب. دھند ھاى اقتصادى، بلكه در پرورش ذھن آدمى و روان انسانى نیز دخالت مى فعالیت
باور ايـن عــده، . ى فردريك راتزل، الن چرچیل، سمپل وھانتینگتن نوشته شده است مربـوط بـه ايــن دوره اسـت كه به وسیله بنـابر 

شد و  نواخت مدارى، عامل عمده ى عامل آب و ھواست و گرماى خسته كننده و يك سطح باالى تمدن بشرى، نتیجه ى بازماندن از ر
 .باشد ى ساكنین اين مناطق مى عدم توسعه

یش. با گذشت زمان، جبر محیطى يا جغرافیايى به مثابه يك طرز تفكر در خدمت امپريالیسـم درآمـد دكتـر : ك.تـر، ر بـراى اطالعـات ب
 ] مترجم. [به بعد 25ھاى جغرافیايى، چاپ دوم، ص  حسین شكويى، جغرافیاى كاربردى و مكتب

 .14، فصل 2ويل دورانت، مباھج الفلسفه، تعريب دكتر اھوانى، ج . 3
 .عبدالوھاب نجار، قصص االنبیاء، مقدمه، ص س، ع. 4
 .محمد احمد جاد المولى و ديگران، قصص القرآن، مقدمه. 5
 .9اللَّه، الفن القصصى فى القرآن الكريم، ص  محمد احمد خلف. 6
 .60ھمان، ص . 7
 .279، ص 1محمد رشید رضا، تفسیر المنار، ج . 8
 .42، ص 12ھمان، ج . 9

 .مظفرالدين ندوى، تاريخ الجغرافى للقرآن، تعريب عبدشافى غنیم، مقدمه. 10
 :شناسى آن، از جمله رجوع شود به در مورد مبحث اسرائیلیات و كتاب. 11

 پژوھشى در باب اسرائیلیات در تفاسیر قرآن، محمد تقى ديارى؛) الف
 ؛24ى بینات، شماره  ھاى نفوذ آن به فرھنگ اسالمى، حمید محمد قاسمى، در مجله ى اسرائیلیات و زمینه مقاله) ب
 ، مدخل اسرائیلیات؛1ى قرآن و قرآن پژوھى، به كوشش استاد خرمشاھى، ج  دانشنامه) ج
 ] مترجم). [1380تھران، سروش، (ھاى انبیا در تفاسیر قرآن، حمید محمد قاسمى  كتاب اسرائیلیات و تأثیر آن بر داستان) د

گردان آيــات ايـن مقالـه از  آيا تو را به درخت جاودانگى و پادشاھى: ... ، ترجمه120/ طه . 12 مون شـوم؟ در بر اى كه نفرسايد رھن
 .ى عالمانه و دلپذير دكتر ابوالقاسم امامى استفاده شد ترجمه

 ... .ايم ايم، و داستان بعضى از آنان را با تو نگفته داستان بعضى از آنان را با تو گفته: ... ، ترجمه78/ غافر . 13
 ... .گويیم ايم، بھترين داستان را بر تو باز مى ما با اين قرآن كه بر تو وحى كرده: ، ترجمه3/ يوسف . 14
پس  آيا نرسیده است تان خبر آنان كه پیش از شما بـوده: ، ترجمه9/ ابراھیم . 15 مود و آنــان كـه از  عاد و ث انـد، خــبر مــردم نـوح و 

ھاشـان  ھايشان را بر دھـان ھاى آشكار آوردندشان وآنان دست ايشان بودند، كه جز خداى كسى نشناسدشان پیامبرانشان نشانه
 .خوانید در گمانى سختیم ايد ناباوريم و ما در آنچه ما را به سوى آن مى ما بدانچه بدان فرستاده شده: نھادند و گفتند

سته و راھنمـاى  نخستین خانه: ، ترجمه96/ آل عمران . 16 ست، خج اى كه براى مردم نھاده شده است، ھمان است كه در مكه ا
 .مردمان

 .2354، ص 4ابن حنبل، مسند، تحقیق احمد شاكر، ج . 17
كه شــما را : ، ترجمه24/ فتح . 18 پس از آن  اوست كه دست ايشان را از شما و دست شما را از ايشان، در وادى مكه باز داشت؛ 

 .كنید بیناست و خداوند بر آنچه مى. بر آنان پیروز ساخت
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ست دارنـده اى است كه فرو فرستاده اين نامه: ، ترجمه92/ انعام . 19 ست، تـا تمـام شـھر و  ايم، خجسـته و را ى آنچــه پیـش از او
 ... .پیرامونش را بدان بیم دھى

 .96/ آل عمران . 20
كه بــر آن دو نیـز . ھاى خداست صفا و مروه از نشانه: ،ترجمه158/ بقره . 21 ـود  ُ ھر كه حج خانه كند يا عمـره بگــذارد بـاكى بــر او نَب

 ... .طواف كند
 ... .و چون از عرفات باز گرديد در مشعرالحرام خداى را ياد كنید: ... ، ترجمه198/ بقره . 22
 ... .تان نیست، پس باز گرديد  جاىِ ماندن! اى مردم يثرب: شان گفتند گاه كه گروھى و آن: ، ترجمه13/ احزاب . 23
توان، خــداى راسـت و پیـامبرش . جا برانند ھر گاه به مدينه باز گرديم توانمندتران، خوارتران را از آن: گويند: ، ترجمه8/ منافقون . 24

 .لیكن دورويان ندانند. را و گرويدگان را
ُود كه از ھمراھى پیامبر خدا واپس مانند و جـان خــويش را از : ، ترجمه120/ توبه . 25 مردم مدينه و مردم پیرامون آن از تازيان را، نَب

 ... .جان او بیش خواھند
 ... .خداوند شما را در بدر، يارى كرد و شما خوار بوديد: ، ترجمه123/ آل عمران . 26
 .تر بوديد و آنھا بر كرانه دورتر و كاروان فروتر از شما گاه كه شما بر كرانه نزديك آن: ، ترجمه42/ انفال . 27
كه از بسـیارى شـمارتان در  ھر آينه خداوند در جاھاى بسیار ياريتان كرده است و در روز حنین، آن: ، ترجمه26 - 25/ توبه . 28 گـاه 

ید شگفت شديد و شمارتان سودى شد و سـپس پشـت كنـان بگريخت گـاه خداونـد  آن. تان نبخشید و زمین با فراخیش بر شــما تنـگ 
 ... .آرامش خويش را بر پیامبرش و بر گرويدگان فرو فرستاد 

گاه كه مردمش را در آن ريگستان بیم داد، و بیـم دھنـدگانى پیـش و پـس از وى  عاد كن، آن] ت [ياد برادر : ، ترجمه21/ احقاف . 29
 .من از عذاب روزى بزرگ بر شما بیم دارم. گذشتند، كه جز خداى نپرستید

 .120، ص 1ابن كثیر، البدايه و النھايه، ج . 30
 .8 - 6/ فجر . 31
 .134 - 132/ شعرا . 32
چپ، كــه از روزى پروردگارتـان بخوريـد و : اى بود سبائیان را در شھرشان نشانه: ، ترجمه16 - 15/ سبأ . 33 ست و  دو پرديس از را

شــھرى خــوش و پروردگــارى آمرزگــار؛ پــس روى بگردانیدنــد و مــا آن ســیل شــكننده را بــر آنــان فرســتاديم و دو . ســپاس او گزاريــد
نار بدل ساختیم پرديسشان را به دو پرديس با میوه  .ھايى تلخ و شوره گز و چیز اندكى از كُ

 .، نیلسون و ديگران، التاريخ العربى القديم، تعريب فؤاد حسنین52رودو كاناكیس، الحیاة العامه للدول الجنوبیه؛ ص . 34
 .134احمد فخرى، الیمن و آثارھا، ص . 35
شان  شـان داشــتیم، آبـادى ى ھايى كه خجسته در میان ايشان و آبادى: ، ترجمه18/ سبأ . 36 ھـايى پیــدا پديـد آورديـم و راه را میان

 .ھیچ گزند از آن بگذريد براندازه كرديم كه شبان و روزان بى
 .70، ص 7تفسیر ابن كثیر، ج . 37
ساختیم و  ى اى پروردگار ما، سفرھاى ما را دور ساز و بـر خـود سـتم كردنـد و مـا افسـانه: پس گفتند: ، ترجمه19/ سبأ . 38 شـان 

 ... .شان  ى سخت از ھم پراكنده
 .7 - 4/ بروج . 39
 .37/ دخان . 40
 .67/ حجر . 41
 .76/ حجر . 42
 .79 - 78/ حجر . 43
  .80 - 79/ حجر . 44
 .150 - 146/ شعراء . 45
 .37نیلسون، ھمان، ص . 46
 .196مظفرالدين ندوى، ھمان، ص . 47
 .138، ص 1ابن كثیر، البداية و النھاية، ج . 48
 .138 - 137/ صافات . 49
 .51/ زخرف . 50
بوده اسـت؟ سـراى  آيا در روى زمین نگشته: ... ، ترجمه109/ يوسف . 51 نه  اند كه ببینند فرجام آنان كه پیش از ايشان بودند چگو

 ورزند؟ پس آيا خرد نمى. واپسین بھتر است آنان را كه پروا كنند
پس، ھـم . از آسمان آبى به اندازه فرو فرستاديم و آن را در زمین جاى داديم و ما بر بردنش تواناايم: ، ترجمه20 - 18/ مؤمنون . 52

خوريـد و درخـتى را كـه  ھاى بسیار است و از آنھا مى به آب برايتان بوستانھايى از خرما و انگور فراھم كرديم كه شما را در آن میوه
 .آيد و روغن روياند و نان خورشى براى خورندگان است در طور سینا بر مى

 .تین. 53
ايم برد،  ى خويش را شبانه از مسجد الحرام به مسجد دورتر كه پیرامونش را خجسته داشته پاكا آن كه بنده: ، ترجمه1/ اسراء . 54

 .كه او خود آن شنواى بیناست. ھاى خويش را به وى بنمايیم تا نشانه
 .4 - 2/ روم . 55
 .7، ص 4زمخشرى، تفسیر كشاف، ج : ك.ر. 56
 .190 - 189، ص 3؛ زمخشرى، ھمان ج 50/ مؤمنون . 57
 .102/ بقره . 58
 .136، ص 3ابن كثیر، ھمان، ج . 59
 .در میان كسان بانگ به آھنگ خانه زن، تا پیاده و سوار بر اشتران تكیده؛ از ھر رھى دور سوى تو آيند: ، ترجمه27/ حج . 60
 .قريش. 61
 .123/ آل عمران . 62
 .25/ توبه . 63
 .145 - 144سیوطى، لباب المنقول فى اسباب النزول، ص . 64
 .30 - 25سفر خروج، ص . 65
 .141، ص 2ابن عبدالبر، جامع بیان العلم و فضله، ج . 66
چھارمینشان، سگشان است و گويند پنج تنند، ششمینشان، سگشان است، تیرى . سه تنند: خواھند گفت: ، ترجمه22/ كھف . 67

بگو پروردگارم بر شمارشان داناتر است، جز اندكى از كسان، كس . و گويند ھفت تنند، ھشتمینشان، سگشان است.  به ناپديد زدن
 .پس در شمارشان با ايشان ستیز، مگر ستیزى آشكار، و در كارشان از كس چیزى مپرس. بر كارشان آگاه نیست

 .33، ص 11قرطبى، تفسیر، ج . 68
 .127 - 116مسعودى، التنبیه و االشراف، تحقیق الصاوى، ص . 69
 .32ص » ثقافه الھند«ابوكالم آزاد، مقاله، شخصیه ذى القرنین المذكور فى القرآن، مندرج در مجله . 70

 :منابع

 .4ج ) م1948/ ق 1367نا،  قاھره، بى(ابن حنبل، مسند، تحقیق احمد شاكر،  -
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 .2ج ) تا قاھره، طبع منیريه، بى(ابن عبدالبر، جامع بیان العلم و فضله،  -
 .7و  3، 1ج ) ه 1347جا، طبع المنار،  بى(ابن كثیر، البداية و النھاية  -
 ).تا جا، مجلة ثقافة الھند، بى بى(ابوكالم آزاد، شخصیة ذى القرنین المذكور فى القرآن  -
لى  - ثرى و دكـتر جـواد ع بغـداد، (ادريسى، شريف، صـدرة االرض، تحقیــق محمـد بھجـت اال

 ).م1951/ ق 1370مطبعة المساحة، 
 ).م1937نا،  قاھره، بى(جادالمولى، محمد احمد و ديگران، قصص القران  -
 .1ج ) 1377تھران، ناھید دوستان، (خرمشاھى، دانشنامه قرآن و قرآن پژوھى  -
 ).م1950نا،  قاھره، بى(خلف هللا، محمد احمد، الفن القصص فى القران الكريم  -
 .2دورانت، ويل، مباھج الفلسفه، تعريب دكتر اھوانى، ج  -
تھـران، سـھروردى، (ديــارى، محمــد تقــى، پژوھشــى در بــاب اســرائیلیات در تفاسـیر قــرآن  -

1379.( 
 ).ق1367نا،  قاھره، بى(رضا، محمدرشید، تفسیر المنار،  -
 ).تا نا، بى جا، بى بى(رود وكاناكیس، الحیاة العامة للدول الجنوبة  -
 ).م1935نا،  قاھره، بى(سیوطى، الباب المنقول فى اسباب النزول،  -
ستان (ھـاى جغرافیـايى، چـاپ دوم  شكويى، حسین، جغرافیاى كاربردى و مكتب - مشـھد، آ

 ).تا قدس رضوى، بى
 ).تا جا، بى نا، بى بى(فخرى، احمد، الیمن و آثارھا  -
 .11ج ) م1941/ ق 1360جا، دارالكتب،  بى(قرطبى، تفسیر،  -
نات، (ھاى نفوذ آن به فرھنگ اسالمى  محمد قاسمى، حمید، اسرائیلیات و زمینه - مجلـه بی

 ).78، سال ششم، زمستان 24شماره 
 ).1380تھران، سروش، (ھاى انبیاء در تفاسیر قران  ، اسرائیلیات و تأثیر آن بر داستان - -
 ).م1938نا،  قاھره، بى(مسعودى، التنبیه و االشراف، تحقیق الصاوى  -
 ).1956جا،  قاھره، بى(نجار، عبدالوھاب، قصص االنبیاء،  -
قــاھره، (نــدوى، مظفرالــدين، تــاريخ الجغرافــى القــرآن، مقدمــه و تعريــب عبدشــافى غنیــم  -

1956.( 
 ).م1958نا،  قاھره، بى(نیلسون و ديگران، تاريخ العربى القديم، تعريب فؤاد حسین  -
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