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  :منبع 

  نشريه الكترونیكي رخداد

.....................................  

  تاريخ از منظر قران

  عالمه طباطبايي

  

 ۴۶٣ص  ٢ المیزان ج

  عالمه طباطبايى: نويسنده

مصدر و به معناى شناختن حوادث و علت و زمان پديد آمدن آن است، و اصطالحا به " تعريف"بر وزن " تاريخ"كلمه 

شود، و گفتار ما در معناى لغوى آن يعنى تاريخ نقلى است و  شناسى و طبقات االرض نیز استعمال مى باستانمعناى 

  .تاريخ نقلى عبارت است از ضبط حوادث كلى و جزئى، و نیز نقل آن و گفتگو پیرامون آن

داده، و تا آنجا كه ما  مى ترين عھد زندگى و زمان وجودش در زمین به ضبط حوادث اھمیت بايد دانست كه بشر از قديم

اند، و يا يادداشت نموده و يا كتاب تالیف  سپرده اى ديگر ھم يا به ذھن مى دانیم در ھر عصرى از اعصار عده مى

گرداندند، و پیوسته انسان در جھات  به دست مى اى ديگر ھم آنچه را كه آنان ضبط كرده بودند دست اند، و عده كرده مى

گزيده، و يا از سرگذشت  كرده، يا در طرز تشكیل اجتماع از تاريخ الگو بر مى تاريخ استفاده مىمختلف زندگى خود از 

كرده، و يا در مسائل  كرده، و يا با نقل آن شوخى و تفريح مى سرائى مى گرفته، و يا داستان گذشتگان عبرت مى

  .اند داده سیاسى، اقتصادى، صنعتى و يا غیر آن مورد استفاده قرار مى

كن فن تاريخ با اين ھمه شرافت و منافع كه دارد، ھمواره ملعبه دو عامل فساد بوده، و از اين به بعد ھم خواھد بود، لی

  .و اين دو عامل تاريخ را از صحت طبع، و صدق بیان به سوى باطل و دروغ منحرف كرده است

  دو عامل مھم ھمواره در فن تاريخ دخالت كرده و موجب فساد و بى اعتب

  اند  آن گشته اري

اى بوده كه به حكم خودكامگى و داشتن قوه و قدرت، ھر چیزى كه به نفعش تمام  ھاى خودكامه حكومت: عامل اول

شده، با اعمال قدرت،  و ھر چه را كه به ضررش تمام مى)بود ھر چند دروغ محض مى(داده است،  شد، اشاعه مى مى

داد كه باز به  و يا آن را به صورتى اشاعه مى)بود دق محض مىھر چند كه ص(گرفته است،  جلوى اشاعه آن را مى

اصال اقتضاى خودكامگى ھمین است و (نفعش تمام شود، و اين چیزى نیست كه كسى در آن ترديد داشته باشد

آورند، و به خورد  ھا باطل و دروغ را به لباس حق و صدق در مى كه اينگونه حكومت)بینیم ھمواره به چشم خود مى

دھند علتش ھم اين است كه انسان چه فرد فردش و چه مجتمعش، بر اين فطرت مفطور شده و به ھر جور  مى مردم

كند، و كسى كه كمترين شعورى داشته  كه ممكن باشد منافع را به سوى خود جلب نموده، و ضررھا را از خود دفع مى
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ھاى خیلى دور نظر بیفكند،  ھاى گذشته و حتى امت باشد و بتواند اوضاع حاضر عصر خود را درك نموده و در تاريخ امت

  .بیند اين حقیقت را مى

متھم بودن بینندگان و شنوندگان حوادث و مطالب تاريخى، و نیز آن كسانى است كه از ايشان نقل : عامل دوم

ھاى  و يا تعصب دانیم كه اين دو طايفه، خالى از احساسات باطنى آورند، و چون ما مى كنند، و يا در كتاب خود مى مى

ھاى درونى را  نمايند حب و بغض و يا تعصب كنند و يا در باره آن داورى مى قومى نیستند، و در آنچه كه تحمل مى

دھند، براى اينكه حاملین اخبار در گذشته، با در نظر گرفتن اينكه حكومت در اعصار ايشان حكومت دين  دخالت مى

اند، و احساسات مذھبى و تعصبات قومى در ايشان شديد  ز اديان و مذاھب بودهبوده، و قھرا خود آنان متدين به يكى ا

خورده، مشوب با آن احساسات و  بوده، قھرا اخبار تاريخى آنان از آن جھت كه يك حدى از آن به احكام دين بر مى

  .تعصبات بوده است

به آزادى در شھوات و  م مادى نسبتھاى شديدى كه مرد بینیم احساسات و تعصب ھمچنانكه امروزه به چشم خود مى

دھند و يا  ھا را در اخبارى كه مى شده كه خبرنگاران امروز آن تعصب ھواھاى نفسانى و علیه دين و عقل دارند باعث

  .اند اند، دخالت داده نويسند دخالت دھند، ھمانطور كه گذشتگان در آنچه ضبط كرده و نقل نموده مى

ھايش خبرى  اى كه متدين به دينى و مذھبى است در كتاب خود و گردآورى چ نويسندهبینى ھی و از اينجا است كه مى

كه مخالف و بر ضرر مذھبش باشد نیاورده، پس اھل ھر مذھب ھر چه در باره مذھبش نوشته موافق با اصول مذھب 

از جھتى و به وجھى  بینى، مگر اينكه ھاى ماديین نمى خود بوده ھمچنانكه امروز ھم ھیچ گفتارى تاريخى در نوشته

  .كند مذھب ماديت او را تايید مى

  عوامل ديگرى كه در گذشته و در عصر حاضر موجب بد گمانى به تاريخ نقلى

  اند  شده

اعتبارى تاريخ شده، از آن جمله يكى نبودن وسائل  از آن دو عامل گذشته، عواملى ديگر ھست كه باعث فساد و بى

و نقل آن براى ديگران، و تالیف كتابى در باره آن، و حفظ و نگھدارى آن كتاب از  گرفتن خبر، و ديدن واقعه، و ضبط

توان  و در اين عصر به آسانى مى(پوسیدن و دگرگونى و گم شدن، بوده است، و اين عوامل ھر چند امروز در بین نیست

ھاى  نمود، و به وسیله رسانه اخبار آن طرف دنیا را در اين طرف گرفت، و حتى با چشم ديد، و آن را به سھولت ضبط

ھاى مدرن از پوسیدن و دگرگونگى و گم شدن حفظش  گروھى انتشار داد، و در اسرع وقت چاپ نموده و در كتابخانه

چون شھرھا به ھم نزديك شده و وسائل ارتباط بسیار و نقل و انتقال و تحول آسان گشته، لیكن بالى تاريخ، از )كرد

كند، و چرخ  ن مساله سیاست است، كه در تمامى شؤون زندگى انسان مداخله مىجھتى ديگر عمومى شده، و آ

زند، و با تحول آن، ھمه اخبار دنیا ناگھان از  دور مى) كه خود فنى از فنون شده است(دنیاى امروز بر محور سیاست

سازد،  ريخ بدگمان مىبه تا شود و اين خود عاملى بزرگ و دردى بى درمان است كه آدمى را نسبت حالى به حالى مى

  .كند حتى تاريخ را به سقوط تھديد مى

به  اعتنائى علماى امروز نسبت وجود نواقص و يا به عبارتى ديگر، نواقصى كه براى تاريخ نقلى شمرديم علت عمده بى

يعنى (شده كه دانشمندان بطور كلى از تاريخ نقلى دورى نموده به تاريخ زمینى تاريخ است، و باعث
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اى اشكاالت كه در كار تاريخ نقلى بود سالم و به دور است مثال  روى آوردند و اين علم ھر چند از پاره)شناسى باستان

ھا نشده، و لیكن از بقیه اشكاالت خالى نیست، براى اينكه اين دانشمندان نیز داراى  دستخوش مداخالت حكومت

گیرند، پس آنچه كه از اسرار  قرار مىھا  ھائى ھستند، اينھا نیز تحت تاثیر سیاست احساسات و تعصب

كنند و در آنچه  تواند مورد اعتماد قرار گیرد، ممكن است در آنچه افشا مى كنند نمى شناسى خود افشا مى باستان

دھند، اعمال سیاست كنند، يعنى چیزى را افشا كنند كه واقعیت نداشته باشد، و  نمايند و تغییر و تبديل مى كتمان مى

  .كه واقعیت دارد كتمان نمايند، و يا در آن تغییر و تبديلى بدھندچیزھائى را 

  .اين بود حال تاريخ و عوامل متعددى كه از جھات مختلف، آن را تباه كرده و تا ابد ھم قابل اصالح نیست

قابله كند، كند م ھائى كه نقل مى تواند با قرآن كريم در داستان بنابر اين چنین تاريخى كه حال و وصفش را ديدى، نمى

تواند با آن معارضه كند، چون  براى اينكه قرآن كريم وحى الھى و منزه از خطا و مبراى از دروغ است، پس تاريخ نمى

  .اى براى ايمنى از دروغ و خطا ندارد، بلكه ھمانطور كه ديديد دستخوش عوامل كذب و خطا است تاريخ ھیچ پشتوانه

  به عھدين و كتب قرآن آمده نسبتھائى كه در  امتیاز و اعتبار داستان

  تاريخ 

، مخالف با نقلى است كه در كتب )يعنى قصه طالوت نظیر داستان مورد بحث(بینیم اغلب داستانھاى قرآنى پس اگر مى

است، نبايد در صحت آنچه كه در قرآن آمده شك كنیم، براى اينكه كتب عھدين، چیزى زائد بر )تورات و انجیل(عھدين

نیست و مانند ساير تواريخ، از دستبرد عوامل باال، دور نمانده بلكه آن نیز ملعبه آن عوامل قرار گرفته  تواريخ معمولى

است، عالوه بر اينكه سراينده داستان صموئیل و شارل به نقل كتب عھدين، معلوم نیست كه كیست و به ھر حال ما 

ن آمده نداريم، پس تنھا قرآن كريم كالم حق و از ناحیه اعتنائى به مخالفت تاريخ و مخصوصا عھدين، با آنچه كه در قرآ

  .خداوند تبارك و تعالى است

سرائى مانند كتب تاريخ و  ھاى خود قصه از اين نیز كه بگذريم، قرآن اصال كتاب تاريخ نیست و منظورش از نقل داستان

خلق به  و منظور آن ھدايت بیان تاريخ و سرگذشت نیست، بلكه كالمى است الھى كه در قالب وحى ريخته شده،

اى را با تمام جزئیات آن نقل  بینیم ھیچ قصه سوى رضوان خدا و راھھاى سالمت است، و به ھمین جھت است كه مى

اى است و يا  نكرده، و از ھر داستان، آن نكات متفرقه كه مايه عبرت و تامل و دقت است و يا آموزنده حكمت و موعظه

كند ھمچنانكه در داستان مورد بحث، يعنى قصه طالوت و جالوت، اين معنا كامال  د، نقل مىسودى ديگر از اين قبیل دار

: فرمايد آنگاه بقیه جزئیات را رھا كرده و مى"ا لم تر الى المال من بنى اسرائیل: "فرمايد خورد، در آغاز مى به چشم مى

و قال لھم نبیھم : "فرمايد لب را مسكوت گذاشته مىباز بقیه مطا..."و قال لھم نبیھم ان اهللا قد بعث لكم طالوت ملكا"

و لما : "فرمايد ، بعدا جزئیات مربوط به داوود را رھا نموده و مى..."فلما فصل طالوت: "فرمايد ، آنگاه مى..."ان آية ملكه

  ...".برزوا لجالوت

شد، و ما در گذشته  طوالنى مىھا را به يكديگر متصل كند، داستانى  خواست اين جمله و كامال پیدا است كه اگر مى

ھم آنجا كه داستان گاو بنى اسرائیل را در سوره بقره تفسیر كرديم، خواننده را به اين نكته توجه داديم و اين نكته در 

ھائى كه در قرآن آمده، مشھود است و اختصاصى به يك داستان و دو داستان ندارد، بلكه بطور كلى از  تمامى داستان
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ھاى الھیه است كه در  اى و يا سنتى از سنت اش را كه آموزنده حكمتى يا موعظه ھاى برجسته قسمتھر داستان آن 

: فرمايد كند، ھمچنانكه اين معنا را در داستان حضرت يوسف ع تذكر داده و مى ھاى گذشته جارى شده نقل مى امت

و ) ٢(" لیبین لكم و يھديكم سنن الذين من قبلكميريد اهللا: "فرمايد و نیز مى) ١("لقد كان فى قصصھم عبرة الولى االلباب"

قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فى االرض فانظروا كیف كان عاقبة المكذبین، ھذا بیان للناس و ھدى و : "نیز فرموده

  .و آياتى ديگر از اين قبیل) ٣(".موعظة للمتقین

  :ھا نوشت پى

  "١١١سوره يوسف، آيه ."خردمندانبراى  به راستى در داستان ايشان عبرتى است)١

  "٢۶سوره نساء، آيه ." ھاى قبل از شما جريان داشته، ھدايت كند ھائى كه در امت خواھد شما را به سنت خدا مى)٢

ھائى جريان يافته، پس در زمین بگرديد و ببینید عاقبت تكذيب كنندگان چگونه بوده، اين قرآن بیانى  قبل از شما سنت)٣

  "١٣٨سوره آل عمران، آيه ."اى براى مردم با تقوا و ھدايت و موعظهبراى مردم  است

  

  


