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یکی از مشکالت اساسی برخی روایت های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که از زبان راویان دفاع مقدس در 
یادمان های راهیان نور بیان می شود، گونه ای ضعف روشی و فقر محتوایی است. ارائه نشدن الگویی مناسب برای 
پوشش دادن این خأل، موجب شده است بعضاً راویان محترم دفاع مقدس به نوعی آشفتگی و پراکندگیـ  هم در 
روش و ساختار روایت و هم در انتخاب و گزینش محتوا و انسجام در بازنمایی آن ـ دچار شوند و روایت هایی 
منسجم، غنی، مفید و تأثیرگذار در این عرصه کمتر صورت گیرد. همین امر تا اندازه ای کم توجهی و آشفتگی 
ذهنی برخی مخاطبان را نیز در پی داشته است. باتوجه به این آسیب به نظر می رسد اگر الگوها، قالب ها و 
سناریوهای مناسب و روشمندی برای راویان دفاع مقدس طراحی شود و ایشان با درنظرگرفتن این ساختارهای 
چارچوب مند به بیان روایت های دفاع مقدس بپردازند، برخی از آسیب ها کم رنگ خواهد شد. از این لحاظ، 
پژوهش پیش رو تالش دارد به منظور ارائه چارچوبی قرآنی، ابتدا اسلوب های حاکم بر تاریخ نگاری قرآن و شیوه 
روایت تاریخ در بافت سوره ها و آیات قرآنی را واکاوی و بررسی کند. در این راستا به صورتی کلی و گذرا نگاهی 
به آیاتی انداخته خواهد شد که می توان از آنها آداب و اسلوب سخن راندن و روایت گفتن را تا اندازه ای استخراج 
کرد. به عبارت دیگر، در گام نخست اصول حاکم بر روایت سرنوشت پیشینیان و نیز شیوه های تاریخ نگاری در 
قرآن احصاء و دسته بندی خواهد شد. در گام بعدی با نگاه به اسلوب تاریخ گویی قرآن، تالش می شود به صورتی 
فشرده تر، الگویی قرآنی در کنار دیگر قالب های روایت گویی عرضه شود تا به عنوان شیوه ای نو درجهت ساماندهی 

و هرچه ساختارمندتر کردن روایت های دفاع مقدس، راویان محترم یادمان  های راهیان نور را به کار آید. 
واژگان كليدی: داستان های قرآن، تاریخ نگاری جنگ عراق و ایران، روایت دفاع مقدس، راویان راهیان نور.

چکيده

درآمدی بر بینش و روش قرآن در بازنمایی تاریخ

در جست وجوی چارچوبی مناسب برای روایت دفاع مقدس

مقدمه 
در قرآن کریم توصیه های بسیاری به همه انسان ها در 
همه اعصار شده است که به تاریخ گذشتگان به عنوان 
یکی از آیات خداوند توجه کامل کرده، حیات خود را 
با عبرت گرفتن یا الگو قرار دادن از سرنوشت پیشینیان 
به همین منظور، در  تکامل بخشند.  و  تنظیم کنند 
پیشینیان،  سرنوشت  از  انسان ها  بهره گیری  راستای 
در جای جای قرآن کریم به زندگی پیامبران و اقوام 

گذشته توجه ویژه ای شده و روش قرآن در پرداختن 
ست.  آموختنی  و  منحصربه فرد  موضوع،  این  به 
به عنوان  قرآن  اسلوب  و  شیوه  بازشناسی  ازاین رو، 
روایات  بازنمایی  و  بیان  در  مسلمانان  مقدس  کتاب 
تاریخی می تواند تاریخ نگاری و روایتگری ما را دچار 
از  را  تاریخی  روایت های  و  آثار  اساسی کرده،  تحول 
متونی صرفاً داستانی و توصیفی، به سرگذشت هایی 
عبرت آموز و کاربردی تبدیل کند. در کنار قرآن، در 

* دانشجوی دکتری تاریخ و کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

يعقوب پناهی*
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روایات اهل بیت)ع( نیز بر مطالعه تاریخ و عبرت گیری 
به عنوان  است.  شده  فراوان  تأکید  بشر  گذشته  از 
مثال، حضرت امیر)ع( در باب فواید علم تاریخ و روایت 
گذشتگان در نامه 3۱ نهج البالغه به امام حسن)ع( در 
گفتاری کوتاه و زیبا خود را "همسِن همه تمدن های 
به  و  می شمارد   )343  :۱389 )رضوی،  گذشته" 
با  من  اگرچه  عزیزم،  »فرزند  می فرماید:  حسن  امام 
کسانی که پیش از من بوده اند زندگانی نکرده ام، اما 
سرگذشت هایشان  در  و  نگریسته ام  کارهایشان  در 
گردش  آنان  از  مانده  نشانه های  در  و  اندیشیده ام 
شما  به  آنان  از  یکی  همچون  که  آنجا  تا  کرده ام؛ 
رفته ام، بلکه در پرتو آنکه کارها و سرگذشت هایشان 
نخست  با  همراه  گویی  است،  رسیده  من  آگاهی  به 
مردم تا پسین مردمشان زندگی کرده ام. پس کارهای 
روشن شان را از چیزهای تیره باز شناختم«. )جعفری، 

)9۱7 :۱389
با توجه به مطالب پیش گفته گوشه ای از اهمیت 
روایت تاریخ برای تغییر و تحول در زندگی انسان ها 
از  یکی  راستا  همین  در  شد.  مشخص  حدودی  تا 
روایت  برای  آن  از  می توان  که  بسترهایی  مهمترین 
تاریخ دفاع مقدس و بازنمایی حماسه های عبرت آموز 
است.  نور  راهیان  اردوهای  برد  بهره  آن  در  موجود 
اردوهای راهیان نور که با اعزام اقشار مختلف مردم به 
مناطق عملیاتی صورت می گیرد از جمله حرکت های 
رونقی  اخیر  سال های  در  که  است  ارزشمندی 
معنوی،  جنبه های  بر  عالوه  و  است  یافته  دوچندان 
و  الگوساز  تاریخ  به  توجه  برای  ی  عرصه  می تواند 
درس آموز دفاع مقدس نیز باشد. از این رو می توان 
از مهمترین اهداف آوردن اقشار مختلف  گفت یکی 

مردم به این مناطق و توجه دادن آنها به رویدادهای 
گذشته، سعی در ایجاد تغییر در انسان ها و سوق دادن 

آنان به سمت تعالی است. 
مرکـز اسـناد و تحقیقـات دفـاع مقـدس نیـز از 
جملـه مراکـزی اسـت کـه بـه منظـور تقویـت و غنـا 
بخشـیدن بـه روایت هـای راویـان دفـاع مقـدس چند 
صباحـی اسـت در مناطـق عملیاتـی حضـور می یابـد 
و در تـالش اسـت بـا ارائـه آثـار پژوهشـی، تاریـخ و 
روایـت دفـاع مقـدس را هـر چه بیشـتر بـه واقعیت و 
حقیقـت نزدیـك تـر سـازد و آن را از هرگونه تحریف 
احتمالـی مصـون دارد. بـا توجـه بـه ایـن مقدمـات، 
مقالـه حاضـر درصـدد اسـت در حـد وسـع نگارنـده 
بـه اسـتحصاء اصول حاکـم بـر تاریخنـگاری و روایت 
خوانـی قرآن بپـردازد تـا از این مجرا الگویی مناسـب 
و روشـمند بـرای بازخوانـی تاریـخ جنگ پیـش روی 
راویـان دفـاع مقـدس قـرار گیرد؛ بـدان امیـد که این 
راویـان پرتـالش بتواننـد بـا اسـتمداد از ایـن الگـوی 
قرآنـی، روایاتـی واقعی، مفید و معرفت افـزا در اختیار 
مخاطبـان خویـش قـرار دهنـد و در جهـت اصـالح 

روایت هـای معیـوب و آمیختـه بـا اغـراق بکوشـند.
روایت در  و  تاریخ  ابتدا جایگاه  پژوهش،  این  در 
و سپس سعی  خواهد شد  بررسی  تا حدودی  قرآن 
می شود اصول و اسلوب کلی حاکم بر تاریخ نگاری و 
روایت گویی قرآن بازخوانی شود. همچنین در انتهای 
نوشتار تالش می شود شیوه بهره بردن از اصول قرآنی 
در روایت تاریخ جنگ عراق و ایران برای راویان نیز 
به صورت مصداقی و با ارائه پیشنهادهایی کلی تا حد 
کاربردی  مدلی  به صورت  و  شده  درک  قابل  امکان 

ارائه شود.
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تاريخ به مثابه روايت
و  تاریخ  منظری،  از  یك  هر  مختلف،  اندیشمندان 
کرده اند.  تحلیل  و  تجزیه  و  تعریف  را  تاریخی  آثار 
روایت  مثابه  به  تاریخ  تلقی  به  قائل  آنها  از  بسیاری 
هستند و معتقدند تاریخ در حقیقت چیزی جز روایت 
بازسازی  »برای  ما  و   )28  ،۱387 نیست)احمدی، 
گذشته تنها چیزی که در اختیار داریم روایت است؛ 
حال چه به شکل متن و سند باقی مانده باشد و چه به 
صورت شیء«. )اسماعیلی و دیگران،۱392، ۱23۱( با 
این تعریف اگر تاریخ را به منزله »روایت« تلقی کنیم 
و با همین نظرگاه رجوعی ساده به قرآن کریم داشته 
باشیم خواهیم دید نزدیك به چهار هزار آیه از کتاب 
مقدس ما توجه به علم تاریخ و روایت پیشینیان را به 
رسول اکرم)ص( و از پس ایشان به تمام انسان ها در همه 
اعصار متذکر شده است. حتی برخی از اهل نظر در 
تقسیر سوره والعصر بر این اعتقادند که خداوند در این 

سوره به تاریخ سوگند خورده و در جای جای قرآن نیز 
در خطابی عام همه انسان ها را به تامل در روایت احوال 
گذشتگان دعوت کرده است.)حضرتی،۱38۱: ۱2۱( به 
همین دلیل با مروری ساده و کلی بر قرآن کریم به 
عنوان کتاب مقدس مسلمانان، هر محقق و خواننده ای 
به عنایت و اهتمام ویژه و جدی اسالم به تاریخ و روایت 
اقوام و حوادث گذشته پی خواهد برد. اگر این تلقی را 
بپذیریم طبق آیات قرآن یکی از اساسی ترین مبانی 
رسالت هدایت بخش پیامبر بر پایه تاریخ و توجه به 
روایت گذشتگان بنا نهاده شده است. لذا می توان طبق 
این برداشت به تعبیری قرآن را یك کتاب تاریخی نیز 
محسوب کرد که بخش عظیمی از محتوای آن روایت 
داستان اقوام گذشته به سبکی خاص و روشی منحصر 
به فرد است تا انسان ها از آن به عنوان عبرت پند گرفته 
و مسیر حق و باطل را بشناسند.)حضرتی و دیگران، 

 )۱49 :۱39۱

روایت راوی رزمنده)ارتشی(، یادمان شهدای عملیات کربال5)شلمچه(، اسفندماه۱395.
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اصول كلی تاريخ نگاری و روايت گری قرآن
حال که به اهمیت توجه به تاریخ و تدبر در سرنوشت 
بردیم،  پی  حدودی  تا  قرآن  منظر  از  گذشتگان 
تاریخ نگاری  بر  حاکم  کلی  اصول  با  که  است  خوب 
و روایت پردازی قرآن درباره رویدادهای گذشته آشنا 
به  تاریخی مختلف و  شویم و هنگامی که برهه های 
و  توصیف  را  مقدس  دفاع  سال  هشت  خاص  طور 
تحلیل می کنیم از این اصول تا حد امکان بهره برداری 
خود  روایت های  به  کنیم، 
عمق دهیـم و بر اثربخشی 

آنها بیفزاییم.
گفتنی اسـت که مـا در 
حد بضاعت خویش تعدادی 
استقراء  را  اصول  این  از 
کرده ایـم و بدیهی است که 
می توان بـا بحـث و فحـص 
را  بیشتری  اصول  بیشتر، 
نیز استخراج کرد و به کار 
بست. امـا برخـی از اصـول 
مهم حاکـم بر روایـت گری 

قرآن کریم عبارتند از:

الف( حکمت آموزی و كسب معرفت، هدف قرآن از توجه 

روایت  و  تاریخ  به  قرآن  رویکرد  به روايت گذشتگان: 

یك رویکرد صرفا وقایع نگارانه نیست، بلکه قرآن در 
را  ما  آنها،  روایت  و  تاریخی  رویدادهای  ظواهر  پس 
متوجه نوعی حکمت می کند. با این نگرش می توان 
گفت بخش عظیمی از قرآن معطوف به تاریخ است و 
تاریخ، یکی از منابع معرفت به شمار می رود. خداوند 

مستقیما مخاطبان خود را در قرآن کریم دعوت به 
مطالعه تاریخ و سرنوشت گذشتگان و کسب معرفتی 
کتاب  این  رهیافت  البته  و  می کند  آنها  از  تاریخی 
آسمانی به روایت نه رهیافتی صرفا نقلی بلکه رهیافتی 
حکمی-تاویلی و هرمونتیکی است. برای توضیح این 
آسمانی  کتب  دیگر  با  را  قرآن  متن  ما  اگر  مطلب 
و  روایت ها  تمام  در  که  دید  خواهیم  کنیم،  مقایسه 
می شود  آنها  متعرض  قرآن  که  تاریخی  رخدادهای 
با وقایع نگاری و روایت صرف-به خاطر روایت- روبه 
کتب  دیگر  نگاه  بر خالف  درست  این  و  نیستیم  رو 
آسمانی من جمله تورات است که نگاه شان به تاریخ 
روایی است، چراکه در  تلقی  به یك  بیشتر معطوف 
هم  کنار  و  جزئیات  شاهد طرح  تورات  روایات  تمام 
مراتب  و  سطوح  در  وقایع  و  حوادث  همه  چیدن 
گوناگون جزئی و کلی هستیم. حال آنکه قرآن کریم 
کوشیده است که در ضمن امر انضمامی امر انتزاعی 
را بیان کند و از طریق امر جزئی امر کلی را مکشوف 

سازد.
 به عنوان نمونه، وقتی در قرآن به داستان اصحاب 
کهف می رسیم به هیچ وجه صرفا روایت و گزارش یك 
رخداد تاریخی را نمی بینیم، لذا بر سر تعداد و کمیت 
اصحاب کهف توقف نمی کند و از آن رد می شود. عده 
ای می گویند اینها پنج نفر بودند و عده ای هم می گویند 
هفت نفر؛ این را در ابهام می گذارد و رد می شود. حال 
آن که بسیاری از مورخان و مفسران وقت خودشان را 
صرف آن کرده اند که کشف کنند تعداد اصحاب کهف 
قرآن  است؛ در صورتی که قصد  بوده  نفر  واقعا چند 
گزارش یك واقعه نیست و در پس روایت این واقعه به 
دنبال اکتشاف نوعی حکمت است. لذا روایت و تاریخ 

رويکرد قرآن به تاريخ و روايت 
يك رويکرد صرفا وقايع نگارانه 
پس  در  قرآن  بلکه  نيســت، 
ظواهــر رويدادهای تاريخی و 
روايت آنها، ما را متوجه نوعی 

حکمت می كند.
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به سمت  از یك علم و دانش است و  فراتر  در قرآن 
برای  استعالیی  و  شهودی  معرفت  و  حکمت  نوعی 
فراتر رفتن از جزئیات و رخدادها و نقب زدن به گوهر 
 )۱2۱ است)حضرتی،۱38۱:  کرده  پیدا  تعالی  تاریخ 
اصلی  علت  موضوع  موضوع  همین  معتقدند  برخی 
توجه گسترده مسلمانان در قرون نخستین اسالمی به 
این علم بوده است. )گیب و دیگران، ۱394: ص2۱؛ 

هامفریز، ۱396، 3۱8(

کریم  قرآن  سعادت:  تحصيل  برای  ابزاری  تاريخ،  ب( 

در نزد همه مسلمانان کتاب هدایت است و جوهره 
در  است.  شده  عنوان  فالح  و  رستگاری  نیز  هدایت 
مقدس  کتاب  این  بلند  سوره  اولین  آیات  نخستین 
هدف  عنوان  به  فالح  و  هدایت  بقره-  سوره  -یعنی 
اساسی پیامبر و قرآن کریم ذکر شده است. هدایت 
اکتشاف  و  حقیقت  به  نیل  با  نهایت  در  که  فالح  و 
ذات هستی به کمال می رسد، از طریق آیات صورت 
در سه حوزه  کریم  قرآن  در  منظر  از یك  می گیرد. 
آیات وجود دارد؛ انسان، طبیعت و تاریخ. از این زاویه 
می توان گفت »تاریخ« و روایت آن در قرآن در حکم 
»آیه« است، همان طور که انسان و طبیعت آیه است. 

)حضرتی، ۱38۱: ۱20( 

ج( جدا نبودن تاريخ از فلسفه تاريخ و حکمت تاريخی: 

حکمت  با  همراه  قرآن  در  تاریخی  روایت  و  حدیث 
آموزی و توجه به فلسفه تاریخ است. قرآن در فلسفه 
بر  الهی  سنن  سلسله  یك  است  معتقد  خود  تاریخ 
تاریخ حکومت دارند که در حکم قوانین الهی حاکم 
تاریخ  قرآن،  متعدد  آیات  طبق  هستند.  تاریخ  بر 

هدفمند است و انسان در ساختن یا نابودی خودش 
می کند،  زندگی  آن  میان  در  که  قومی  یا  جامعه  و 
به  را  پیامبرانی  اینها خداوند  کنار  اما در  است.  آزاد 
حیات  و  انسان ها  سازنده  معماران  بزرگترین  عنوان 
به  را  آدمیان  تا  است  کرده  مبعوث  آنها  اجتماعی 
سعادت رهنمون کنند؛ هر چند در نهایت انتخاب با 
خود انسان است که راه سعادت را در پیش گیرد یا 

در مسیر شقاوت و ضاللت گام بردارد. 
در فـلسـفــه نـظــری 
تـاریــخ کــه اصـطالحـی 
مـدرن اسـت مـا بـه دنبال 
یافـتــن پـاسـخـی هــایی 
سـواالت  ایـن  بـه  درخـور 
در  کـه  هستیــم  اساسـی 
ورای حـوادث تـاریــخــی 
چـه چیـزی نهفتـه اسـت 
و آیـا حــوادث تـاریـخـی 
اتفاقی هستنــد یا حسـاب 
و کتابـی بـر آنهــا حاکــم 
اسـت؟ )مفتخـری، ۱390: 

 )26  :۱375 ادواردز،  23؛   :۱384 اسـتنفورد،  ۱9؛ 
در مقـام پاسـخ گویـی به ایـن سـواالت، تاریخ نگاری 
قـرآن، مهمتریـن انگیـزه حرکـت تاریـخ و جامعـه را 
سـنت های الهـی دانسـته اسـت و هرگونـه تغییـر و 
تحولـی را در جوامـع بشـری در بسـتر سـنت های 
 :۱392 )رابینسـون،  اسـت.  کـرده  تحلیـل  الهـی 
تحولـی  گونـه  هیـچ  تاریـخ  فلسـفه  ایـن  در   )۱64
فراسـوی ایـن سـنت ها رخ نمی دهـد. ایـن سـنت ها 
تغییرناپذیـر بوده و بر سراسـر تاریخ گذشـته، حال و 

روايت تاريخی در قرآن همراه 
با حکمت آمــوزی و توجه به 
در  قرآن  است.  تاريخ  فلسفه 
فلسفه تاريخ خود معتقد است 
يك سلسله سنن الهی بر تاريخ 
حکومت دارند كــه در حکم 
قوانين الهــی حاكم بر تاريخ 

هستند.
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آینده بشـر حاکم هسـتند. )جعفری، ۱392: 22-23 
؛ مانـز، ۱394، ۱53( ایـن سـنت ها در حکم قوانینی 
هسـتند کـه از ترکیب اندیشـه ها، عواطـف، عملکرد 
و غرایـز انسـان ها و نحـوه ارتبـاط آنهـا بـا جهـان و 
هسـتی پدیـد می آینـد و همـه عوامـل اجتماعـی، 
اقتصـادی و جغرافیایـی موجـود در روابط انسـانی را 
در بـر می گیرنـد. قـرآن با ترسـیم صحنه هـای مهیج 
زندگـی پیشـینیان از سـنت های الهـی یـاد می کنـد 
تـا آدمیـان پنـد گیرنـد و بـا توجـه بـه ایـن سـنن 
جامعـه خـود را اصالح و سرنوشـت خوبـی برای خود 
رقـم بزننـد. بـا ایـن توضیـح، آیاتـی را کـه در ایـن 
بـاره نـازل شـده دیگربـار و بـا تامـل بیشـتر از نظـر 
می گذرانیـم: »سـنه اهلل فـی الذیـن خلوا مـن قبل و 
لـن تجد لسـنه اهلل تبدیال«* »فهل ینظرون اال سـنه 
االولیـن فلـن تجد لسـنه اهلل تبدیال و لن تجد لسـنه 
اهلل تحویـال«** »سـنه اهلل التـی قد خلت مـن قبل و 

لـن تجـد لسـنه اهلل تبدیـال«.***
 در آیـات متعـددی خداونـد بـه تخلـف ناپذیری 
و حتمـی بـودن ایـن سـنت ها اشـاره دارد کـه مجال 
شـرح آنهـا نیسـت. همیـن قـدر گفتنـی اسـت کـه 
طبـق آیـات قـرآن ایـن سـنت ها و قوانیـن حرکـت 
تاریـخ را بـر طبـق مسـیری خـاص ترسـیم می کنند 
و خـروج از دایـره آنهـا بـرای هیچ قومی امـکان پذیر 
ایـن سـنت های ثابـت در عمـق  نیسـت؛ چـرا کـه 
ترکیـب و ذات جهـان و در دل روابـط میان انسـان و 

هسـتی وجـود دارنـد. )خضـر، ۱389: 27۱(

* . قرآن کریم، سوره احزاب، آیه 62 
** . قرآن کریم، سوره فاطر، آیه43

*** . قرآن کریم، سوره فتح، آیه 23

د( روايت تاريخی قرآن؛ نه به عنوان تاريخ گذشته بلکه 

روایت  یا  تاریخ  واقع  در  قرآن  امروز:  تاريخ  منزله  به 

دگرگونی  ایجاد  و  اکنون  ساختن  علم  را  گذشتگان 
می داند.  گذشته  و  دیروز  به  نگاه  پرتو  در  حال  در 
و  تاریخ  از  معرفت  کسب  با  دگرگونی  این  ایجاد 
در  است.  پذیر  امکان  برآن  حاکم  سنت های  کشف 
و  پیشینیان  سرگذشت  که  گاه  آن  چه  کریم  قرآن 
که  گاه  آن  چه  می شود،  نقل  گذشتگان  احواالت 
توصیف  آنها  با  مخالفان  برخورد  و  پیامبران  زندگی 
قدرت ها  افول  و  از ظهور  که  گاه  آن  و چه  می شود 
و تمدن ها و حکومت ها سخن به میان می آید عمده 
ترین بحث خداوند در نقل این آیات، تحلیل و تعلیل 
رویدادها و بیان سنت های حاکم بر روند کلی تاریخ 
است. به عبارت دیگر درست است که توصیف کلی 
ولی  است،  قرآن  نظر  مورد  گذشته  وقایع  و  حوادث 
آن چه اصالت دارد تحلیل و تعلیل رویدادهاست، آن 
هم نه تحلیل و تعلیل گذشته، بلکه سخن از گذشته 
به  درست  رفتار  نشان دادن  برای  گذشته  بررسی  و 
مخاطبانی که در کنار پیامبرند یا به عنوان مسلمان 
در  تغییری  تا  می خوانند  را  قرآن  غیرمسلمان  یا 

شخصیت آنان ایجاد شود. 
با این وصف شاید بتوان ادعا کرد بنیاد تاریخ نگاری 
قرآن  تکیه گاه  آموخت.  می شود  قرآن  از  را  علمی 
و  ابزار  و  اسباب  نقل،  که  است  استوار  نکته  این  بر 
به  حادثه  ریشه های  بررسی  برای  مورخ  مایه  دست 
از  برخی  در  لذا  است.  انسان  در  تغییر  ایجاد  قصد 
آیات قرآن خطاب مستقیم با انسان است. یعنی نگاه 
همه  برای  عبرت  و  تامل  و  تدبر  حکمت،  موضع  از 
مخاطبان در همه اعصار و ازمنه. از این منظر تاریخ و 
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روایتگری از دیدگاه قرآن دانشی است که با تکیه بر 
آن، می توان بخشی از وظایف رسالت و بعثت را انجام 
داد. اگر معنای لغوی بعثت را که همان »برانگیختن 
آوریم؛  نظر  در  است،  آن«  به  جهت دادن  و  چیزی 
همه  و  مسلمانان  دگرگونی  ابزار  جدی ترین  تاریخ 
انسان هایی است که مخاطب پیامبر در همه عصرها و 

مکان ها هستند.)حضرتی، ۱382: ۱23(
به عنوان مثال، وقتی خداوند در سوره اعراف با 
بنی  یا   « و خطاب می کند:  بنی آدم سخن می گوید 
آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن 
اتقی و اصلح فال خوف عیلکم و ال هم یحزنون«* )ای 
فرزندان آدم پیغمبرانی از جنس شما بیایند و آیات 
پیشه  تقوی  که  هر  پس  کنند،  بیان  شما  برای  مرا 
اندوهی  و  ترس  کار شایسته شتافت هیچ  بر  و  کرد 

* . قرآن کریم، سوره اعراف، آیه 35

است  این  آیه  از  استنباط  یك  بود(  نخواهد  آنها  بر 
که پیامبران متعدد مبعوث می شوند و دستوراتی را 
می آورند و اگر کسی این احکام الهی را تبعیت کند 
هدایت می شود؛ یك معنای دیگرش نیز می تواند این 
را  احکام  اینکه  ضمن  و  می آیند  پیامبران  که  باشد 
با شما  است  داده  رخ  در گذشته  آنچه  از  می آورند، 
سخن می گویند و گذشته را مایه عبرت رفتار کنونی 
عبرت  این گذشته  از  اگر کسی  می دهند.  قرار  شما 
بگیرد »فال خوف علیهم و ال هم یحزنون«. طبق این 
از  پیروی  و  است  تاریخ  قصه  این  تفسیر یك بخش 
دستاوردهای تاریخی که نتیجه اش »فال خوف عیلم 
و ال هم یحزنون« خواهد بود. بخشی از آیات قرآنی 
آموزه های  محتوای  از  آنچه  و  است  گذشته  قصه 
از رسوالن وجود دارد و  به عنوان یکی  اکرم  پیامبر 
اعظم آنها در قرآن منعکس شده است در واقع تفسیر 
تحوالت گذشته است؛ بیان زشتی و زیبایی گذشته 

روایت راوی رزمنده)روحانی(، یادمان شهدای عملیات والفجرمقدماتی)فکه(، اسفندماه۱395.
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است؛ بیان سنت های حاکم بر تحوالت گذشته است. 
)زین العابدینی، ۱388: 20-2۱(

یا در مثالی دیگر، در سوره یوسف که نام دیگر 
بیان می شود و  القصص است یك حادثه  آن احسن 
است.  واقعه  و  حادثه  یك  بیان  سوره  این  در  قصه 
اینجا قصه تاریخ است و احسن القصص ناظر است بر 
بیان چیزی که در وجود دو انسان-یوسف و زلیخا- 
به  تــوجه  قرآن  ساحت  این  در  است.  افتاده  اتفاق 
رابطه های موجود میان این 
دو انسان برای عبرت، تذکر 
و دگرگونی دیـگر انسان ها 
را مدنظـر قـرار داده اسـت 
 )۱45  :۱368 )روزنتال، 
هـدف از عرضـه داستـان ها 
و رویدادهای تـاریـخـی در 
قرآن برانگیختـن انـدیشـه 
بشـری بـرای عبـرت آموزی 
و ایجـاد تغیـیر در زنـدگی 
فـعـلــی انـســان اســت. 

)خضر، ۱389: 270(
گذشته  تحوالت  بیان  و  گذشته  به  قرآن  جا  هر 
می پردازد، یك مبنایش ایجاد دگرگونی در شخص انسان 
ناظر به دگرگونی فردی  انسان است؛ یعنی  به عنوان 
است و در یك سوی دیگر مبنا معطوف به دگرگونی 
اجتماعی است؛ آن جایی که از قواعد اجتماعی، سنت ها، 
مأل، مترف یا مجموعه انسان ها با رفتارهای زشت و زیبا 
سخن می گوید، دگرگونی اجتماعی را در نظر دارد. یعنی 
در پرتو آموزش تاریخ و نقل تحلیل و حکمی روایت 
گذشتگان به دگرگونی اجتماعی نظر دارد. از این منظر 

تاریخ و روایت آن، دانشی است که با تامل در آن می توان 
اکنون را دگرگون کرد. به طور خالصه می توان گفت در 
قرآن از تاریخ به هم به عنوان سنت، حرکت و تحول 
یاد شده است و هم به عنوان عبرت و قاعده ی برای 
افعال انسانی؛ چرا که در تفسیر قرآن از تاریخ انسان 
به عنوان عامل فعل تاریخی یا حرکت تاریخی یا عامل 
شکل گرفتن واقعیت تاریخی حضور اساسی و تاثیرگذار 

دارد. )حضرتی و دیگران، ۱39۱: ۱50(

هـ( قرآن و گزينش واقعيت های گذشته؛ در واقع قرآن به 

دنبال روایت یك تاریخ گزینشی است و نه یك تاریخ 
صرفا توصیفی یا روایی. وقتی که پای گزینش در میان 
این  در پس  تحلیلی  و  تفسیری  انگاره  نوعی  می آید، 
گزینش نهفته است و در نتیجه تاریخ تبدیل می شود 
به یك گفتمان و هدف این گفتمان تذکر و یادآوری 

راه سعادت از ضاللت برای انسان سرگشته است. 

نگاهی  با  گفتن:  سخن  پاكيزه  رسم  و  راه  يادآوری  و( 

به  خداوند  که  دریافت  می توان  قرآن  آیات  به  کلی 
صورت تلویحی و ضمنی همه انسان ها را از غلو، دروغ 
پردازی و زیاده روی در سخن گفتن و روایت کردن 
برحذر داشته و در مقابل همگان را به ساده و روان اما 
مستدل و منطقی سخن گفتن فرا خوانده است.*.به 
برخی  به  را  انسان ها  عالمیان  پروردگار  عبارت دیگر 
آفات کالم آگاهی داده است؛ آفاتی که ممکن است 

*. در این باره نك: ]پرهیز از لغو و پرگویی و شلوغ کاری: سوره واقعه، 
آیه25 و سوره مدثر، آیه 74، سوره احزاب، آیه 70، سوره طه، آیه 
28 و سوره اسراء، آیه 28، سوره آل عمران، آیات 7۱و78، سوره بقره 
آیات 75-76 و ۱59، سوره انعام، آیات 46 و ۱7۱، سوره نساء، آیات 

46و۱7۱، سوره مائده، آیات 4۱ و 77 و ...[

هم  قرآن  تاريخی  گفتمان  در 
گفتمــان حکمی-نظری  يك 
گفتمان  و هم يك  دارد  وجود 

علمی- تجربی. 
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در همه احوال – از جمله در هنگام روایت تاریخ - 
که مخاطب  انسان هایی  اگر  انسان شود.  گریبان گیر 
خود  نصب العین  را  تذکارها  این  هستند،  آیات  این 
نتیجه  و  پاکیزه تر  شان  کالم  حاصل  دهند،  قرار 

قضاوت هایشان به صواب نزدیك تر خواهد بود.

ز( مطالعـه احـوال گذشـتگان، راه شـناخت انسـان و 

معرفـت نفـس: قـرآن تاریخ را بسـتری بـرای معرفت 

انسـان معرفـی می کنـد. توضیـح مطلـب ایـن اسـت 
حـوادث  در خـالل  و  تاریـخ  طـول  در  انسـان  کـه 
تاریخـی، درونیـات و ویژگی هـای واقعـی خـود را به 
تصویـر کشـیده اسـت؛ لـذا می تـوان کتـاب تاریخ را 
ورق زد و سـیمای حقیقـی خویشـتن را در آیینـه 
بهتـر  را  خـود  طریـق  ایـن  از  و  نگریسـت  تاریـخ 
انسـان دو خویشـتن  بیـان دقیق تـر،  بـه  شـناخت. 
دارد: یـك خویشـتن معطـوف بـه ذات، آنچنـان کـه 
در داسـتان خلقـت انسـان آمـده اسـت و دیگـری 
در  کـه  آنچنـان  پدیـدار،  بـه  معطـوف  خویشـتن 
تاریـخ بسـط و تحقـق پیـدا کرده اسـت. قـرآن از ما 
می خواهـد کـه بـا مطالعه تاریخ بکوشـیم خویشـتن 
تاریخـی و پدیدارشـناختی خویـش را بـه خویشـتن 
ذات شناسـی مان نزدیـك کنیـم. از نگاه قـرآن، تاریخ 
هم بسـتر و منبع معرفت انسـانی اسـت و هم بستر و 
منبـع معرفـت خداوند. قـرآن برای انسـان روش های 
گوناگونـی را بـرای کسـب ایـن معرفـت ذکـر کـرده 
اسـت که اسـتفاده از عقل در تفسـیر فلسـفه خلقت 
و مشـاهده طبیعـت و نیـز تامـل و تدبـر در آیـات و 

آن جمله انـد. از  نشـانه های هسـتی 
در  تجربی:  گفتمان  و  حکمی  گفتمان  همنشينی  ح( 

گفتمان تاریخی قرآن هم یك گفتمان حکمی-نظری 
وجود دارد و هم یك گفتمان علمی- تجربی. می دانیم 
گزاره های  صورت  به  تجربی  و  علمی  گزاره های  که 
 q آن گاه p مشروط بیان می شوند و از فرمول اگر
تبعیت می کنند. با این پیش زمینه، حال به یك آیـه 
قـرآن که درصـدد بیـان یـك سنـت تـاریخی اسـت 
توجه می کنیم. وقتی قرآن می فرماید: »ان اهلل ال یغیر 
واقــع  در  بانفسهم«*  مـا  یغیـروا  حتــی  بقـوم  ما 

تاریخ و روند حرکت  سیـر 
را  بـشـــری  جامعــه 
گـزاره  یـك  اســـاس  بـر 
شرطی بیـان می کنــد که 
تنها و تنـــها در صورتـــی 
خداوند سرنوشت یـك قوم 
را تغیــیر می دهــد که آن 
قوم، خودشان را تغییر داده 
باشند. در مواجهــه قرآن با 
تاریخ، در کنـار این مواجهه 
شـرطی بــا واقعیــت های 
اجتماعی- تاریخی، رویکرد 

مشاهده  هم  را  هرمنوتیکی  و  حکمی  و  تعلیلی 
از  فراتاریخ  و  الهی  مشیت  که  گونه ای  به  می کنیم؛ 
منسجم  گونه ای  به  دیگر  از سویی  تاریخ  و  یك سو 
به  می شوند.  لحاظ  یکدیگر  با  ارتباط  در  معنادار  و 
به  ناظر  صرفا  قرآن  در  مطرح  تاریخ  دیگر  عبارت 
جنبه های این جهانی و مستقل از فلسفه حاکم بر کل 
هستی نیست. در نگاه قرآنی هم اراده و اختیار انسان 

* . قرآن کریم، سوره رعد، آیه ۱۱ 

تاريخ مطــرح در قرآن صرفا 
جهانی  اين  جنبه های  به  ناظر 
و مســتقل از فلسفه حاكم بر 
نگاه  در  نيســت.  كل هستی 
قرآنی هم اراده و اختيار انسان 
مورد توجه قرار می گيرد و هم 
مشيت و اراده الهی در جريانات 

تاريخی اثرگذار است.
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مورد توجه قرار می گیرد و هم مشیت و اراده الهی در 
جریانات تاریخی اثرگذار است. این همان نگاهی است 
که در روایات شیعی و کالم امامیه از آن به نظریه ال 
جبر و ال تفویض بل امر بین االمرین تعبیر می شود.

)حضرتی و دیگران، ۱39۱، ۱27-۱29(
 قرآن به ما دستور می دهد »فسیروا فی االرض 
فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین«؛*-** این »سیروا 
تجربی-  روش  یك  دهنده  نشان  اوال  االرض«  فی 
شهودی است؛ مشاهده ای و معاینه ای. ما باید جست 
اینجا هم  بگردیم در زمین. زمین در  و  و جو کنیم 
یك واحد جغرافیایی است و هم یك واحد تاریخی. 
تاریخ،  و  جغرافیا  که  هست  هم  دلیل  همین  به 
قرآن  وقتی  دارند.  از هم  پیوستگی جداناپذیر  نوعی 
در  هم  »ارض«  این  االرض«  فی  می گوید:»سیروا 
در طول.  و هم  پیدا می کند  و عرض گسترش  پهنا 
» فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین« یعنی تامل در 
فرجام مکذبین، تفسیر و تحلیل این فرجام و عبرت 
گرفتن از آن. به تعبیر دیگر جغرافیا و کوه و صحرا 
و زمین به خودی خود ارزشی ندارند و حامل پیامی 
برای انسان نیستند بلکه طبیعت و ارضی دارای ارزش 
آنها  در  را  االرض  فی  سیروا  اثر  بتوان  که  می شوند 
مشاهده کرد. با این انگاره، در تمام مواردی که قران 
واقع  در  می دهد  االرض  فی  سیروا  بر  مبنی  فرمانی 

عبرت از تاریخ را مورد توجه قرار می دهد.
یکی  تاريخ:  مطالعه  از  هدف  اخالقی؛  مکارم  كسب  ط( 

* . قرآن کریم، سوره انعام، آیه ۱۱
**. برای مشاهده این دست آیات نك: سوره محمد، آیه ۱0، سوره 
یوسف، آیه ۱09، سوره غافر، آیه 82، سوره نحل، آیه 36، سوره 

حج، آیه 46، سوره عنکبوت، آیه 20. 

تاریخ  برای مطالعه  تاریخنگاری قرآن  از فوایدی که 
انسان متصور می شود، آشنایی با عقاید و ادیان مختلف 
و سیر تطور آنهاست. همچنین دردها و گرفتاری هایی 
را که برای انسان پیش می آید، می توان با استفاده از 
به  کرد.  درمان  و  معالجه  تاریخی  گذشته  تجربیات 
عبارت دیگر، در خالل مطالعه سرگذشت پیشینیان، 
این  از  یکی  می شود.  انسان  نصیب  چند  فوایدی 
انسان،  اجتماعی  و  فردی  دردهای  شناخت  بهره ها، 
راه های پیشگیری از آن و نیز راه درمان آن است. از 
این جهت، برخی از اندیشمندان تاریخ را به علم طب 
رویکرد  این  در  واقع  در  کرده اند.  تشبیه  پزشکی  و 
تجارب  مطالعه  اخالقی  و  عملی  جنبه  به  بیشتر 
گذشته توجه می شود. )نك: زرین کوب، ۱382: ۱۱( 

استفاده از مدل روايی قرآن در روايت گری 
دفاع مقدس

یکـی از مقدمـات الزم و ضـروری به منظـور پرداخت 
بـه  دسـتیابی  مقـدس،  دفـاع  روایت هـای  دقیق تـر 
درکـی جامـع از فرهنگ جهاد و شـهادت و درنهایت، 
ارائـه روایتی جذاب و قابـل درک از رویدادهای جنگ 
ارائـه  در  مناسـب  روشـی  به کارگیـری  هشت سـاله، 
روایت هـا توسـط راویـان اسـت. در ایـن راسـتا، باید 
چارچوب هایـی نظـری و قالب هایـی انضمامـی تهیـه 
و پیشـنهاد شـود تـا راویان دفـاع مقدس با اسـتفاده 
از آنهـا بتواننـد توجـه خـود را بـه بیـان اصلی تریـن 
مسـائل معطـوف کـرده، از طـرح موضوعـات و اخبار 
کم اهمیـت احتـراز کننـد و بـا به کارگیـری مالک ها 
روایـت صحیـح، تصویـری کامل تـر و  و معیارهـای 
نزدیـك بـه واقعیـت از تاریـخ جنـگ و عملیات هـای 
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مختلـف و فرهنـگ مقاومـت، پیـش روی مخاطـب 
دهند.  قـرار 

یادمان های دفاع مقدس باتوجه به فضای معنوی و 
جاذبه های بصری که در آنها حاکم است، بستری بسیار 
مناسب برای انتقال معارف و فرهنگ دفاع مقدس اند و 
اگر متولیان برگزاری اردوهای راهیان نور، به ویژه راویان 
دفاع مقدس، از این فرصت بهره کافی ببرند و روایت هایی 
صحیح، مستند، پرمحتوا و اثرگذار ارائه دهند، به مراتب در 
نهادینه کردن فرهنگ جهاد و مقاومت در اجتماع ایرانی 
موفق تر خواهند بود. شایان توجه است دفاع هشت ساله 
ملت ایران دربرابر تجاوز عراق گنجینه گران بهایی است 
که هر مقطع و با اندکی تسامح هرروز آن، داستان ها 
و روایت هایی ارزشمند، واقعی و منحصربه فرد در خود 
دارد که اگر همین رویدادها بدون هیچ شاخ وبرگی مورد 
توجه قرار گیرند، چنان جذابیتی دارند که نیازی به غلو، 

تحریف، زیاده گویی و اغراق نخواهد بود.

در  است  الزم  موضوع،  این  اهمیت  باتوجه به 
پژوهشی مجزا و مستند به دالیل تشتت، پراکندگی، 
غلو و تحریف در برخی روایت های دفاع مقدس پرداخته 
شود که این مقال جای طرح آن نیست. اما در ادامه 
با رویکردی اثباتی تالش خواهیم کرد با نیم نگاهی به 
اسلوب تاریخ نگاری و روایتگری قرآن، برخی سرفصل ها 
الگوهای  کنار  در  می تواند  که  را  اصلی  مؤلفه های  و 
راویان  اختیار  در  روشی  ـ  محتوایی  دیگر، چارچوبی 

دفاع مقدس قرار دهد، احصاء و پیشنهاد کنیم.

ارزش ها:  شناخت  و  معرفت افزايی  هدف  با  روايت  الف( 

با  انسان ها را دعوت می کند که  همان طور که قرآن 
تاریخی  معرفت  کسب  به  پیشینیان  تاریخ  مطالعه 
آنان  نیك  از سرنوشت  با سرمشق  گرفتن  و  بپردازند 
به  نیل  برای  تلخشان،  فرجام  از  عبرت آموزی  یا 
سعادت تالش کنند )گفتارهایی در باب تاریخ نگاری، 

روایت راوی رزمنده)سپاهی(، یادمان شهدای عملیات والفجرمقدماتی)فکه(، اسفندماه۱395.
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نیز الزم  مقدس  دفاع  روایت های  در   ،)۱۱7 :۱393
است عاقبت جهاد در راه خدا و پاسداشت ارزش های 
انسانی و دینی و ملی توسط رزمندگان به عنوان الگو 
و سرمشق زندگی برای نسل جوان بیان و همچنین 
عاقبت ظلم و دست اندازی به خاک و فرهنگ کشور 
دیگر و مردمان آن، برای عبرت از تاریخ گوشزد شود. 
بدین ترتیب، با تحلیل تجربه تاریخی هشت سال دفاع 
مقدس به منزله مصداقی از همراهی انسان های صالح 
تعبیر کرد که  انسانی، می توان  با حقیقت و معرفت 
گفتمان تجربی در کنار گفتمان حکمی قرار می گیرد. 
همراهی این دو گفتمان موجب می شود فرهنگ دفاع 
مقدس در روح و جان مخاطبان به ویژه نسل جوان 
نهادینه شود و تنها در این صورت است که توجه به 
تاریخ و فرازوفرود سرنوشت پیشینیان، جایگاه درخور 
خویش را به عنوان معرفتی کارآمد برای حیات بشری 
به دست خواهد آورد و به حقیقت، گذشته چراغ راه 

آینده خواهد شد.

ب( گزينش رويدادهای تأثيرگذار با هدف معرفت افزايی: 

نقل  در  کریم  قرآن  که  شدیم  یادآور  این  از  پیش 
واقعیت های گذشته، دست به گزینشی ضابطه مند زده 
و فقط به جزئیاتی از حوادث و رویدادهای تأثیرگذار 
اشاره کرده است که بر معرفت انسان بیفزاید؛ چراکه 
این روش  باتوجه به  قرآن کریم کتاب حکمت است. 
قرآنی، شایسته است که راویان سختکوش با انتخاب 
صحیح و دقیق محتوای روایت هایشان و نیز رعایت 
ساختارمندی در بیان آنها، عناصر عمده و اثرگذار را 
مدنظر قرار دهند. به بیان دیگر، یك راوی نکته سنج 
فقط  داستان نویس  باید  یا  فیلمساز  یك  همچون 

و  داستان  شکل گیری  به  که  بپردازد  جزئیاتی  به 
پیام  و   می کند  کمك  آن  قهرمان  های  تصویرسازی 
خاصی را برای انسان ها یا مخاطبانش در دل دارد.* 

و  نافع  و  حقيقی  مستدل،  مستند،  سخن  ارائه  ج( 

پرهيز از تحريف و اغراق: همان طور که قرآن انسان ها 

را به قول مستحکم و مستدل دعوت کرده و از اغراق، 
پرگویی، سخن بیهوده و غلو برحذر داشته است، الزم 
و  تهییج  برای  نیز  دفاع مقدس  روایت های  در  است 
تحریك مردم هر سخنی بر زبان راویان جاری نشود. 
موضوعاتی  که  شود  بیان  روایت هایی  است  بهتر 
همچون فلسفه دفاع مقدس، ضرورت دفاع و مقابله با 
تجاوز، اخالق حسنه و روحیات رزمندگان ایرانی و... 
را به روشنی بیان  می کند. همچنین  باید با مراجعه به 
آثار مستند و پژوهشی، روایتی صحیح و قابل اعتماد 
ساختاری  و  قالب  در  و  تنظیم  دقیق  آمار  با  همراه 
نکته  این  رعایت  ارائه شود.  برای مخاطبان  منسجم 
سبب جذب مخاطبان و اعتماد آنان به راوی و سخنان 
او خواهد شد. در این راستا، اجتناب از تحریف وقایع 
امری ضروری است. عوامل مختلفی ممکن است راوی 
تحریف  کوره راه  به  و  کند  دور  واقعیت  شاهراه  از  را 

* . ازجهت محتوای روایت ها و ارزش های انسانی موجود در آنها 
انگشت  مؤلفه هایی  و  عناصر  بر  عزیز  راویان  است  شایسته  نیز 
تأکید گذارند که یادآوری و تذکر صفات عالی انسانی و ارزش های 
برای  باشد.  داشته  پی  در  را  شیعی  و  اسالمی  فرهنگ  در  نهفته 
دستیابی به این مهم می توان در کنار بیان زوایای مختلف تاریخ 
و  پایمردی ها  از حماسه ها،  باشکوه  و  زیبا  دفاع مقدس، تصویری 
رشادت های فرزندان این مرزوبوم ارائه کرد. این هم نشینی تاریخ و 
حماسه، اعتمادبه نفس و امید را در میان جوانان زنده خواهد کرد. 
برای آشنایی بیشتر با این مؤلفه ها ن ک: »سرفصل های روایت در 
بیانات رهبری نظام«، دکتر حسین اردستانی، فصلنامه تخصصی 

نگین ایران، شماره 56، بهار ۱395
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جناحی،  یا  منافع شخصی  ازقبیل  عواملی  دراندازد؛ 
با  روایت ها  آمیختن  ساده انگاری،  مصلحت اندیشی، 
تعریف  ساده اندیشی،  و  کوته فکری  خواب،  و  وهم 
رزمندگان،  از  بشری  معمول  حد  از  بیش  تمجید  و 
غلبه رویکرد عرفانی و شهودی محض، سرخوردگی 
دفاع  تبلیغ خرده فرهنگ های موجود در  ناامیدی،  و 
مقدس به جای فرهنگ عام و کلی حاکم بر آن و ... .

د( تشريح فلسفه رويارويی حق و باطل در طول تاريخ و 

لزوم توجه به آن در روايت های مقاومت: در روایت هایی 

ایراد  یادمان ها  در  مقدس  دفاع  محترم  راویان  که 
عینی  مظاهر  به  توجه  کنار  در  است  الزم  می کنند، 
عملیات ها و کم وکیف اجرای آنها با کاربست عقل و 
استفاده از میراث دینی، به فلسفه دفاع و حکمت های 
شود.  توجه  نیز  رزمندگان  رفتار  و  افکار  در  نهفته 
ازاین رو، تا آنجا که ممکن است باید از ظاهر رویداد 
دفاع  و  جهاد  فلسفه  مغز  و  لب  به  و  گرفت  فاصله 
رزمندگان  و  رفتارهای شهدا  در  نهفته  انگیزه های  و 
یعنی دفاع از شرافت و آزادی و استقالل یك ملت و 

جهاد در راه خدا و مقابله با ظالم پرداخت. 
ویژگی های شخصیتی و ابعاد اندیشه ای و رفتاری 
رویکرد  و  روش  دو  با  می توان  را  شهدا  و  رزمندگان 
بررسي سیره  تحلیل کرد: نخست،  و  ارزیابی  متفاوت 
و  موقعیت  شخصي،  خصایص  اجتماعی،  و  فردی 
در  شهید  رفتاري   و  اخالقي  ویژگي هاي  و  مسئولیت 
روزها و ماه های منتهی به لحظه شهادت؛ دوم بررسي 
سیر تحوالت شخصیتي شهید، تعیین نقطه  عطف تحول 
او در زندگي، شناسایي عوامل مؤثر در دگرگوني هاي 
اخالقي و رفتاري او و ترسیم خطی که او را به مسئولیت 

و موقعیت زمان شهادتش رسانده است. نگاه دوم، نگاهي 
عمیق تر و ریشه اي تر است و بهتر می تواند مؤلفه هاي 
اصلی تشکیل دهنده  شخصیت او را به دقت بررسي و بیان 
به عنوان حوادثي  کند. »اگر به جنگ و شهادت صرفاً 
غم انگیز و مصیبت بار نگاه کنیم که جز گریه و حسرت 
یا مداحي و نوحه سرایي درباره  آن کاري نمي توان کرد، 
دستاورد چشمگیري از شهادت نصیب ما نخواهد شد. 
اما شهادت عالوه بر وجه مظلومیت و درد و رنج، چهره  

دیگري نیز دارد که ســراسر 
و  اشتیاق  و  شـوق  و  شور 
حماسه اسـت. دراین صورت، 
شهید نه یك فرد ناکام، بلکه 
مرشد آگاهـي است که نـور 
مي افشـاند و بـذر غیـرت و 
افتخار مي پــراکند. بنابراین، 
عالوه بر گریه و عزاداري براي 
شهیـد و شـاهد، به یــافتن 
آگاهي و معرفت واقعي به او 
و به علت و انگیزه هاي حضور 
او در جبهه هاي دفاع مقدس 

و به هدف او از انتخاب قیام سرخ و شهادتش نیاز داریم. 
این نگاه نگاهی قرآنی و مثمرثمر در همه اعصار است« 

)جان پور، ۱386(.

هـ( تحليل رويدادها، حماسه ها و رشادت ها، پيروزی ها 

و شکست ها: همان گونه که در روایتگری قرآن به نقل 

و توصیف وقایع بسنده نمی شود و با صرف نظر کردن 
از برخی جزئیات که فایده عملی در بر ندارد، بیشتر 
آنها  تحلیل رویدادها و وقایع و علت  ها و زمینه های 

به  نيز  قرآن  در  كه  همان گونه 
پيامبر  شکســت های  برخی 
اسالم و يارانشان، ريشه های اين 
نيز عبرت آموزی  و  شکست ها 
از آنها توجه شــده است، در 
هم  مقدس  دفــاع  روايتگری 
بايد به داليل شکست ها گوشه 

چشمی داشت.
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راویان   ،)25  :۱392 )جعفری،  می گیرد  قرار  مدنظر 
محترم دفاع مقدس نیز می توانند در روایت های خود 
به لزوم دفاع از حق و حقیقت و گام نهادن در مسیر 
جهاد برای رضای خدا پرداخته، انگیزه دفاع از مظلوم 
و جهاد دربرابر ظالم را به مخاطبان خویش القا کنند. 
بـه  نیـز  قـرآن  در  کـه  همان گونـه  عالوه برایـن، 
یارانشـان،  و  اسـالم  پیامبـر  شکسـت های  برخـی 
ریشـه های ایـن شکسـت ها و نیز عبرت آمـوزی از آنها 
توجه شـده اسـت، در روایتگری دفاع مقدس هم باید 
به دالیل شکسـت ها* گوشـه چشـمی داشـت و از آنها 
تجربه هـای گران قیمتـی اندوخـت. بـه عبـارت بهتـر، 
می تـوان از تاریـخ روایـی در حـد کلیات بهـره برد و با 
یـادآوری سـنت ها، در وادی فلسـفه تاریخ پا گذاشـت 
و وظیفه انسـان را در مواجهه مسـتمر و تاریخی میان 

حـق و باطـل یادآور شـد.

و( تاريخ دفاع مقدس، بستری برای تجديد و تحول فضايل 

انسانی: همان گونه که قرآن کریم، آگاهی از سرگذشت 

پیشینیان را ابزاری سودمند برای ساختن اکنون و آینده 
می داند، راویان محترم نیز الزم است در روایت عملیات ها 
و تبیین اندیشه، کردار و سیره شهدا، دگرگونی درونی و 
بیرونی مخاطبان را هدف  قرار دهند. همچنین شایسته 
است راویان دلسوز با شناخت نیازهای فعلی مخاطبان 
به ویژه جوانان و فضای کنونی جامعه، جنبه هایی از تاریخ 
بازخوانی کنند که در زندگی  را  جنگ و سیره شهدا 

* . به عنوان مثال برای بررسی این آیات و تشریح دالیل شکست 
مسلمانان در جنگ احد، ن ک: سوره آل عمران، آیات ۱40تا۱70؛ 
به دلیل  حنین  جنگ  اول  مرحله  در  ناکامی  بررسی  برای  نیز  و 
مغرورشدن برخی مسلمانان و کم رنگ شدن یاد خدا در خاطر آنان، 

ن ک: سوره توبه، آیات 25و26.   

امروزه کاربردی تر است و مخاطبان تشنه شنیدن آن اند. 
بی گمان، این ضرورت اجتماعی، راویانی هنرمند می طلبد 
که با درنظرآوردن این ظرافت ها به انتخاب و به گزینی 
نامناسب،  تحلیل  صورت،  این  غیر  در  گمارند.  همت 
میان  در  مخاطب  رها  کردن  و  نادرست  نتیجه گیري 
انبوهي از اطالعات گنگ، مبهم، نامنسجم و بی ارتباط 
با زمانه، گاه ممکن است حاصلی در بر نداشته باشد. 
این نکته درباره  دفاع مقدس که در کنار وجه معنوي اش 
سرمایه ای تاریخی و ملی است و آثار آن منحصر به فرد 

یا گروه خاصي نمي شود، حساسیت بیشتری دارد.

نتيجه گيری 
بـر  حاکـم  اصـول  شـد  تـالش  پژوهـش  ایـن  در 
ارائـه  به منظـور  قـرآن  روایت گویـی  و  تاریخ نـگاری 
الگویـی بـرای راویـان دفـاع مقدس احصاء شـود. پس 
از بررسـی هایی کـه در آیـات تاریخـی قـرآن صـورت 
و  تاریخ نـگاری  از اصـول  گرفـت، چنـد اصـل کلـی 
روش و بینـش تاریخ گویـی ایـن کتاب مقـدس احصاء 
و درنهایـت تـالش شـد بـا تأسـی بـه ایـن اسـلوب، 
چارچوب هایـی مناسـب و کارآمـد بـرای توصیـف و 
روایـت تاریخ هشت سـاله دفاع مقـدس و عملیات های 
آن، فلسـفه جنـگ و جهاد و همچنیـن فرهنگ حاکم 

بر سیره شهدا و رزمندگان پیشنهاد شود. 
این  از  استفاده  و  تطبیق  با  مقدس  دفاع  راویان 
اصول و توجه به آنها می توانند روایاتی از دفاع مقدس 
بیان کنند که هم به واقعیت نزدیك باشد و هم در 
بدین منظور،  واقع شود.  ثمربخش  و  عمل معرفت افزا 
از  متأثر  خود  روایت گویی  در  راویان  است  ضروری 
به  وقایع،  صرف  توصیف  به جای  قرآنی،  تاریخ نگاری 
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به  راستا،  این  و در  توجه کنند  آنها  تبیین  و  تحلیل 
توضیح و تشریح علل و عوامل پیروزی ها و شکست ها 
به صراحت و با انگیزه عبرت جویی بپردازند. همچنین 
به منظور معرفت افزایی مخاطبان که یکی از اهداف و 
اصول اصلی تاریخ نگاری قرآن قلمداد می شود، به بیان 
فداکاری ها و اراده پوالدین شهدا و رزمندگان، شجاعت  
و  خدا  راه  در  مقاومت  و  جهاد  فلسفه  آنان،  ایثار  و 
توجه  مردمی  و  الهی  امدادهای  نیز  و  ظلم  با  مقابله 
کافی داشته باشند. راویان الزم است به تأسی از قرآن، 
روایت گویی  سرلوحه  را  دقیق  و  مستند  سخن گفتن 
روایت گویی خود  آنکه در  برای  و  قرار دهند  خویش 

به  باشند،  کرده  رعایت  را  حقیقت  و  انصاف  جانب 
و  حب  از  به دور  رویدادها  صادقانه  و  منصفانه  بیان 
سهم  به گونه ای که  بپردازند؛  غلو  و  تحریف  و  بغض 
پیروزی ها  در  نیروها  همه  و  جریانات  افراد،  واقعی 
بیان  صادقانه  و  الپوشانی  و  ابهام  بدون  و شکست ها 
شود. حتی انصاف حکم می کند که در کنار خباثت ها، 
ضعف های  و  اشتباهات  بی رحمی ها،  کینه توزی ها، 
ایثار، ابتکار عمل  دشمن، اگر مواردی از جوانمردی، 
و نقطه قوت در نیروهای متخاصم نیز مشاهده شده 
است، آن هم از قلم نیفتد؛ "و ال یجرمنکم شنئان قوم 

االتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی".* 

* . قرآن کریم، سوره مائده، آیه 8.
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