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چکیده
که بـا روایـات ایـران باسـتان     » حارثنضر بن «سلیمان آمده است: بن مقاتلنخستین بار در تفسیر 

رسـتم و اسـفندیار   داسـتان  یی همچون هاداستانیعنی » اساطیر االولین«آشنایی داشت، مدعی شد قرآن 
ي اقوام هاداستانو هاافسانهرا به » اساطیراالولین«است. پس از مقاتل، اغلب مفسران سخن او را نقل و 

. در شودیم. این تلقی از مفهوم اساطیراالولین در تفاسیر متأخر نیز دیده اندکردهو تفسیر باستانی ترجمه
چـه  این مقاله سیر تحول مفهوم اساطیر االولین در تفاسیر بررسی شـده اسـت. همچنـین عـالوه بـر آن     

ش از قرآن ، براي اثبات این فرض که مقصود از اساطیر االولین، مضامین کتب مقدس پیاندگفتهمحققان 
در محـور  » االولـین «و » االساطیر«ي هاواژهمعناشناسی -1است، دالیلی به شرح زیر عرضه شده است: 

تصـدیق  -3یی چون رستم و اسـفندیار.  هاافسانهمضامین قرآن با تناسبعدم -2نشینی آیات قرآن. هم
بل و بعد آیاتی که ترکیـب  مضامین ق-5موضوع افک و افترا. -4کتب آسمانی پیش از اسالم در قرآن. 

ذکر شده است.هاآندر » اساطیراالولین«

.حارثنضربنقرآن، تفاسیر، اساطیراالولین، :هاواژهکلید

.25/12/1393؛ تاریخ تصویب نهایی: 17/11/1391وصول:خ ی*. تار
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مقدمه

ایـن ترکیـب   1در قرآن کریم، نُه بار و در نُه سوره تکرار شده است.» اساطیراالولین«ترکیب 
منکر رسـالت پیـامبر اکـرم (ص) بودنـد.     موارد، نقل قول مشرکان و معاندانی است کههمهدر 

در سـه دسـته   توانیم» اساطیراالولین«حاصلِ سخنِ مترجمان و مفسران را در ترجمه و تفسیرِ 
. گروهی این اندکردهي پیشینیان ترجمه و تفسیر هانوشتهرا به » اساطیراالولین«جاي داد. برخی 
و اسـاس اقـوام گذشـته ماننـد     هیـ پایبي هاداستان، اباطیل و تهاتر، هاخرافهترکیب را معادل 

اساطیر «و بردهکاربهو گروه سوم ترکیبی از این دو معنی را انددانستهداستان رستم و اسفندیار 
.اندکردهمعنی انینیشیپو اساس هیپایبي هانوشتهرا » االولین

، تهـا ترکـه انـدك انـدك کـاربرد    دهـد یمـ ي این مفاهیم در تفاسیر، نشـان  ریگشکلسیر 
عمومیـت یافتـه   » اسـاطیراالولین «ترجمهو اساس، در هیپایبي هاداستاني پیشینیان و هاخرافه

است. مسأله این است که چه عوامل در تحول مفهوم اساطیراالولین مؤثر بـوده اسـت و آیـا در    
، همان چیزي است که در تفاسیر رایج شده است؟»اساطیراالولین«کالم وحی نیز منظور از 

تحقیقنهیشیپ
اساطیر و مفهوم اساطیراالولین مطرح شـده اسـت   شهیردر تفاسیر مختلف، مباحثی پیرامون 

خـواهیم  هـا آنو ما در این نوشته بـه  شوندیماین پژوهش محسوب نهیشیپجزء هاآنهمهکه 
اطیر را و اسـ گفتـه قابل توجه آن که برخی مستشرقان نیز در این باب سخن نکتهپرداخت. اما 

mythو معـادل historyو storyيهـا واژهالتین و مرتبط بـا  شهیري غیر عربی و از اواژه

-115. (ر.ك: جفـري،  انـد دانستهي ااسطورهشاکلهفرض کرده و برخی قصص قرآن را داراي 
، این نظـر را  »الفن القصصی فی القرآن الکریم«) کسانی همچون محمد احمد خلف اهللا در 116

دربردارنـده که این امر خود باید موجب افتخار باشد که قرآن ما اندشدهیرفته و حتی مدعی پذ
)209یی است. (خلف اهللا، هاقصهچنین 

باشـد کـه کوشـیده اسـت     » نورتروپ فراي«خلف اهللا در این نظریه متأثر از رسدیمبه نظر 
کانادایی پس از آن کتـاب  براي برخی وقایع کتاب مقدس توجیهی ادبی عرضه کند. این محقق 

را که تفسیر ادبیات در پرتو اساطیر بود به پایان رساند، در اثر مشهور خـود بـه   » تقارن هولناك«
مدعی شد که کتاب مقدس متنی ادبی یـا انـدکی بیشـتر از    » رمز کل کتاب مقدس و ادبیات«نام 

.13، مطففین/15، قلم 17، احقاف/68، نمل/5، فرقان/83، مؤمنون/24، نحل/21، انفال /25انعام/-1
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اري فـرض کـرده و   یی از کتاب مقـدس را اسـتع  هابخش) او زبان 70متن ادبی است. (عالیی، 

مدعی است که رویدادهاي کتاب مقدس به اعتبار تاریخشان محل اعتنا نیسـتند ... و محتـواي   «
تاریخی وقایع فرع بر طرح و صورت اسطوره است. در نتیجه همچـون اشـعار بـزرگ نیازمنـد     

برخـی  «) این همـان سـخن خلـف اهللا اسـت کـه ادعـا کـرده        73(همان، » قرائت تمثیلی است.
بر اسـتدالل احمـد خلـف    ينقد(طیب حسینی، » قرآن قابلیت استناد تاریخی ندارند.يهاقصه

)144،اهللا
خلف اهللا براي اثبات نظریه خود تلقی خاصی از آیات اساطیراالولین در قرآن عرضه کـرده  

گروه یا بـه قـول خـودش سـه لـونِ تـاریخی، تمثیلـی و اسـطوري         در سهاست. او قصص را 
يرو) سپس برخی قصص قرآنی را که به نظـر او امکـان   3و 152اهللا، ي کرده (خلفبنددسته

ي خوانده است. از نظر وي برخی از ایـن قصـص بـراي    ااسطورهي هاقصهبعید است، دادنشان
. وي مسکوت ماندن تـاریخ قصـص،   اندشدهبیان نمادین چگونگی زندگی پس از مرگ مطرح 

دانسته است.هاآنبر نمادین بودن اوضاع اجتماعی و جزئیات رویدادها را دلیلی 
که: چرا تنها مردم مکه از اساطیراالولین سخن گفتنـد  گذاردهخلف اهللا مبنا را بر این مسأله 

او داستان عزیر و اصحاب کهف را ) 207؟ (همان، اندبودهکه چرا آنان معاد را منکر و دیگر این
ایـن رویـدادها را داراي سـاختار    اسـت مـردم مکـه    و معتقـد مبنایی براي پرسش اول گـذارده  

ص) به مدینه مهـاجرت کردنـد   ر (ي یافتند در مورد دوم هم معتقد است وقتی که پیامبااسطوره
چون مردم با باورهاي دینی یهود و نصاري آشنایی داشتند دیگر پرسش از معـاد مطـرح نشـد.    

)208(همان، 
یان دکتر سید محمود طیب حسینی نظریه خلف اهللا بسیار مورد نقد قرار گرفته است از آن م

، »اسطوري در قـرآن قصهدر باب وجود اهللاخلفنقدي بر استدالل احمد «ي با عنوان امقالهدر 
) نظـر خلـف اهللا را بـا ایـن     144پس از ذکر نام دیگر منتقدان این نظریه (ر.ك: طیب حسـینی،  

به کـار رفتـه،   هاآنولین در استدالل رد کرده است که: دقت در ترتیب نزول آیاتی که اساطیراال
ي اشاره شود، مشرکان آیات وحی را اسـاطیر  اقصهقبل از آن که در قرآن کریم به کندیماثبات 

)162-155(طیب حسینی، . اندخواندهیم
ایـن بـار   ...» نقدي بر معنی شناسی اساطیر در قـرآن کـریم   «ي دیگر با عنوان امقالهوي در 

یـابی بـه معنـی اصـیل     که: براي دسـت کردهیه بر این استدالل نقد و رد را با تکاهللاخلفهینظر
واژگان قرآنی، ضروري است که به معناي رایج واژه در زمان نزول وحی، دقـت شـود. (طیـب    
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) اصول اساسـی تفسـیر ادبـی    153-174، میدر قرآن کرریاساطیشناسیبر معنينقدحسینی، 

ه، خود به آن پاي بند هستند مبناي استدالل دکتر طیـب  قرآن که خلف اهللا و طرفداران این نظری
ي تفسیر ادبی هاشیگراتأمالتی بر «ي دیگر با عنوان امقالهحسینی در هردو مقاله است. وي در 

)165-147این اصول را نقل، بررسی و نقد کرده است. (ر.ك: طیب حسینی، » معاصر
ي مطـرح  ااسـطوره ده و موضوع قصـص  مردود فرض شاهللاخلفهینظردر این نوشته اوالً: 

نشده و بیشتر سیر تحول مفهوم اساطیراالولین در تفاسیر بررسی شده است.
ثانیاً در ابتدا، برخی نتایج حاصل از مقاالت پیشین، عمداً و با تسـامح نادیـده گرفتـه شـده     

ولـین (آیـات   اسـاطیر اال هیآاست؛ تا اثبات شود که حتی اگر فرض کنیم همزمان با نزول اولین 
کـه  ، چناننیراالولیاساطي در قرآن آمده باشد؛ باز هم ممکن نیست مقصود از اقصه،سوره قلم)

و هیـ پایبـ ي هـا افسـانه انـد گفتهکه برخی مفسران ي یا چنانااسطورهي هاداستانگفته اهللاخلف
اساس باشد.

، »موضـوع ترتیـب نـزول   «و » شناسـی اسـاطیراالولین  معنی«ثالثاً: تالش شده است عالوه بر 
براي تبیین این فرض که مقصود از اساطیر االولین، کتب مقدس پـیش از اسـالم اسـت، دالیـل     
دیگري همچون: دقت در موضوع افک و افترا در قرآن، مصداق االولین و االولـون در قـرآن و   

در و همزمـان سـیر تحـول معنـی اسـاطیراالولین      عرضهنیز تصدیق متون دینی متقدم در قرآن 
تفاسیر قرآن نیز بررسی شود.

سیر تحول مفهوم اساطیر االولین
و سیر تحول معنایی آن1»اسطوره«شناسی واژگانی ریشه-آ

التین شهیري غیر عربی و از اواژهکه اسطوره را اندلیماهر چند پژوهشندگان متأخر اغلب 
د و براي اثبات ادعاي خـود،  فرض کننmythو معادلhistoryو storyيهاواژهو مرتبط با 

، اما آرتور جفري شـواهدي آورده اسـت کـه بـر اسـاس      اندکردهنیز عرضه شناسانهزباندالیلی 
-115کاربرد داشته است. (ر.ك: جفري، » نوشتهسنگ«به معناي » سطر«ها، در عربی جنوبی آن

جا که در این پژوهش سیر ماست اما از آنهیفرض). این نکته موافق و مؤید 252؛ نیز همان، 116

ي اسطوره شناسی متأخر، هریک از اسطوره شناسان با توجه به دیدگاه خاص خود در بارة تعریـف و حقیقـت   هاپژوهشدر 1
ـ . مبـاحثی کـه در ایـن پـژوهش مطـرح      اندکردهع آن اظهار نظر اسطوره و انوا باورهـاي اسـطوره شناسـی نـوین     بـا شـود یم

)(mythology.ارتباطی ندارد ومفهوم اسطوره تنها در محدودة فرهنگ تفاسیر بررسی شده است
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، تنهـا  شودیمي مرتبط با قرآن بررسی هافرهنگاز دیدگاه اهل تفسیر و » اساطیر«تحول مفهوم 

به آراء اهل لغت و مفسران استناد خواهد شد.
. معـانی و  داردي دیگري نیز در قرآن کریم وجود هاواژه، »اساطیر«واژهجز » سطر«شهیراز 
. کنـد یمـ در فرهنـگ قـرآن، کمـک    » اساطیراالولین«به درك مفهوم دقیق هاواژهي آن هامدلول

ریشه شناسـی  بارهچنین پژوهشی انجام شده است. دکتر طیب حسینی ضمن بحثی مستوفی در 
که اساطیر را از انددهیبرگزاساطیر ضمن اشاره به نظرات مطرح شده در این باب، قولی را واژه

یشناسـ یبـر معنـ  ينقـد «(ر.ك: طیب حسـینی،  داندیمکتوب سطر به معناي نوشته و مشهیر
اسـطوري در قـرآن را رد   قصـه ) و با همین استدالل، وجـود  170-166، »میدر قرآن کرریاساط
.اندکرده

اما به جهت روشن ؛ شودیمبه جهت پرهیز از تکرار از طرح مجدد این موضوع صرف نظر 
گفـت بـا عنایـت بـه آنچـه در      تـوان یمـ شدن سیر تحول معناي اسـطوره، بـه طـور خالصـه    

) مجمـع البحـرین،   363/ 4) لسان العرب، (ابـن منظـور،   7/210ي العین، (فراهیدي،هافرهنگ
) آمـده  265/ 3) و قـاموس قـرآن (قرشـی،    409) مفردات، (راغب اصفهانی، 3/331(طریحی، 

ته و اساطیر االولـین  دانس» سطر«شهیرنتیجه گرفت که اهل لغت اغلب اساطیر را توانیماست 
:اندبردهرا در سه معنی به کار 

اسـاطیر  «نی؛ بنـابرا پایه استو أَحادیث بیتهاترالف) األَساطیر اساساً به معناي األَباطیل، 
پایه و اساس پیشینیان خواهد بود.و احادیث و سخنان بیتهاتربه معناي اباطیل و » االولین

نی صفی از درخت یا انسان یا کلمات و ماننـد آن اسـت.   ي سطر به معشهیرب) اساطیر از 
جمـع ریاساطسطر گفته شده است. هاآنبه رندیگیمچون در متن، کلمات در یک ردیف قرار 

خواهـد  » ماسـطره المتقـدمون  «به معناي » نیراالولیاساط«بنابراین ؛ سطر و به معناي نوشته است
بود.

مجعـول و غیرطبیعـی   نوشـته ه است اما در معنـاي  سطر به معناي نوشتشهیرج) اساطیر از 
کاربرد دارد.

ي متقدم به جهت شـرح و توضـیح واژگـان قـرآن، شـکل      هافرهنگاز آنجا که بسیاري از 
تفاسیر نیـز در ایـن   رونیا، تأثیر تفاسیر و کتب لغت بر یکدیگر امري بدیهی است. از اندگرفته

باب به سه دسته قابل تقسیم هستند.
. أبوعبیـده  انددانستهاتهتر: در مبحث واژه شناسی، اساطیر را اساساً به معنی نخستگروه 
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2نظـام آورده اسـت.  و سـخنان بـی  تهـا تراساطیر را بـه معنـاي   مجاز القرآنمثنی در معمربن

ظاهراً وي اولین کسی است که چنین موضوعی را بیان کرده است. چرا کـه  ).1/190(ابوعبیده، 
. مـثالً ابـن قتیبـه    اندبردهغت پس از وي عموماً هنگام نقل این نظریه، از او نام مفسران و اهل ل

از او نـام بـرده و   جامع البیان) طبري هم در 38همان سخن او را تکرار کرده است. (ابن قتیبه، 
)7/109، . (ر.ك: طبرياستنظر او را نقل کرده 

احادیـث  «را بـه معنـاي   » یر االولیناساط«گفتنی است که پیش از ابوعبیده مقاتل بن سلیمان 
أحادیث األولـین و کـذبهم   «برده و به داستان رستم و اسفندیار اشاره کرده است. کاربه» االولین

) 163/ 3؛ 3/315؛ 622/ 4، جـا همانر.ك: زین؛405/ 4(بلخی،» و هو حدیث رستم و اسفندباز.
جراي نضر بن حارث از تفسـیر مقاتـل،   این دسته از مفسران با تکیه بر سخن ابوعبیده و نقل ما

و اسـاس  هیـ پایبـ ي هـا افسـانه یی هماننـد  هـا قصـه معتقدند که: مشرکان مدعی بودند که قرآن 
پیشینیان است.
را » نیراالولیاسـاط «دانسته و نوشتهسطر به معناي شهیراز مفسران اساطیر را از گروه دوم

. برخـی  انـد دادهنظریه را بر سایر اقوال ترجیح اینکمدستیا کردهي پیشینیان ترجمه هانوشته
و قال بعض أهل «از آنان نظر ابوعبیده را تنها به عنوان یکی از احتماالت و با عباراتی همچون: 

. در این گونه تفاسـیر عمومـاً بـه دیگـر     اندکردهنقل » اللغه: هی التّرّهات و األباطیل و البسابس.
دهیـ برگزاشاره شده و این خود دلیلی است بر این که معنی نداشهیري قرآن که از همین هاواژه

باشـد.  تهاتراست. اگر چه ممکن است مضمون این مکتوبات » مکتوبات«اساطیر از نظر آنان، 
رفتـه  کـار بـه » کَتَـب «دقیقاً در معنـاي  » سطَرَ«دلیل این گروه ظاهراً آن است که در دیگر آیات، 

أَساطیرُ الْأَولینَ أخبارهم؛ و ما سطّر منها أي کتب؛ و منه قوله: : «دیگویماست. چنانکه ابن قتیبه 
اسـاطیر افاعیـل   «). در روض الجنان نیز آمده اسـت:  38(ابن قتیبه، » و ما یسطُرُونَ، أي: یکتبون.

(ابوالفتـوح رازي،  » ي ایشـان. هاکتابباشد من السطر و هو الکتابه، یعنی آنچه اوایل نوشتند در 
األولونما سطره «ي: هاصورتاین موضوع به هم) در تفاسیر دیگر 259/ 7؛ نیز همان، 12/23

أصله السطر «)، 1/56، هاشمابن، (»ما سطّره األولون من الکتب) «124/ 2، (شوکانی، »فی الکتب
. انـد رفتـه یپذآمده است. عالمه طباطبایی هم این نظر را )1/315(فیض کاشانی، » بمعنی الخطّ.

)20/388(ر.ك: طباطبایی، 
و دو عقیده را با هم آمیختـه : مفسرانی هستند که ضمن نقل اقوال متفاوت این گروه سوم

].»ءیبشو لیس ابس لیس له نظامو مجازها مجار الترّهات. [البسو إسطاره لغۀأَساطیرُ الْأَولین: واحدتها أسطوره«2
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سـطر و بـه معنـاي نوشـته اسـت، آن را اباطیـل و       شـه یرکه اسـاطیر از  در پایان با اشاره به این

انـد نوشتهه متقدمان . جامع البیان در یک جا آن را احادیث و اخباري کاندکردهخرافات ترجمه 
یی کـه صـحت ندارنـد    هاوعده) دانسته و در جایی دیگر از قول مشرکان آن را 30/62(طبري،

ذینَ کفَـرُوا إِنْ    : «دیگویم) سورآبادي 29/18؛ نیز همان،20/7خوانده است. (همان، یقُـولُ الـَّ
و دیـ گویمـ ست این کـه محمـد [ص]   هذا إِلَّا أَساطیرُ الْأَولین: گویند آن کسان که نگرویدند نی

و بـر مـا   ردیـ برگیمـ هاي پیشینیان، از جـاي  نبشتهاندگفتهو هاي پیشینیانمگر افسانهخواندیم
)1/648(سور آبادي،.» خواندیم

اقوام تهاتریعنی آنچه در قرآن از احکام و قصص آمده جز «در تقریب القرآن آمده است: 
» اکاذیـب القدیمـه  «) در تفسیر دیگري اساطیر االولـین معـادل   2/58(شیرازي، » پیشین نیست.

؛ نیز ر.ك: ابن جـزي،  1/216. (نخجوانی، اندشدهفرض شده که براي تظلیل عوام به کار گرفته 
)2/520؛ ابن عطیه اندلسی، 1/258

و بـرده کـار بـه تهـا ترو در مفهوم » کتَب«به معنی » سطَر«شهیراین مفسران اساطیر را از 
: هـر  انـد گفتـه ) و در تعریف اسـاطیر  2/118(بغوي،» أصلها من سطرت، أي: کتبت.: «اندگفته

) 3/176چیزي که در کتاب نوشته شده باشد و دلیلی بر صحت آن وجود نداشته باشد. (مغنیه، 
ی (اباطیل) است جمع اسطوره یا اسطار جمـع  معناساطیر به «در منهج الصادقین نیز آمده است: 

3)3/375(کاشانی، » ی خط.معنو اصل آن سطر است به سطر 

به معناي دروغ و خدعه دانسته » مبرد«را به نقل از » اساطیر االولین«مرحوم عالمه طباطبایی 
بـوده کـه بـه معنـاي صـفی از نوشـته و یـا از        » سطر«این لغت شهیرگویا : «اندگفتهو در ادامه 

اسـتعمال پیـدا   غلبهي از اخبار کاذب امنظومهعه و درخت و یا از انسان است، آن گاه در مجمو
کـار بـه ) از این رو ایشان در مواضع مختلف همین معنی غالب را 7/72(طباطبایی، » کرده است.

/9ي باستانی (هاافسانه) 12/334» (یی از دروغ و خرافاتهانوشته«االولین را ریو اساطاندبرده
ـ ا. نتیجه اندجمه کردهتر) 9/87پیشینیان (و خرافات) 85 واژهدر تفاسـیر، انـدك انـدك    کـه نی

و اباطیل به خود گرفته است.تهاتراساطیر مفهوم 
. مثالً در مفاتیح الغیـب آمـده   اندکردهبرخی مفسران به دالیل تطّور مفهوم اساطیر نیز اشاره 

مفسـران  انـد بـوده است: چون سخنان گذشتگان مثل داستان رستم و اسفندیار خـالی از فایـده   

؛ البرهان فی تفسیر 310/ 4؛ تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، 1/130؛ البالغ فی تفسیر، 1/315االصفی فی تفسیر، نیز ر.ك:3
.20/ 3؛ تفسیر روح البیان، 538و 1/9؛ تفسیر الوسیط (الزحیلی)، 1/136؛ ارشاد االذهان، 2/460القران 
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) در غرائب القرآن این موضوع بـا  12/506. (رازي، اندکردهتفسیر تهاتراساطیر االولین را به 

)3/71اندکی تغییر در واژگان تکرار شده است. (نیشابوري، 
نتیجه گرفت:توانیماز مطالبی که نقل شد 

ي نوشته است.سطر و به معناشهیرکه اساطیر از اندکردهغالب مفسران تأکید -1
و اسـاس معنـی   هیـ پایبـ ي هانوشتهاین مفسران ظاهراً به تبعیت از ابوعبیده، اساطیر را -2
.اندکرده
ي بی پایه و اساس هانوشتهغالب مفسران با تکرار سخن مقاتل بن سلیمان مصداق این -3

.انددانستهیی مانند رستم و اسفندیار هاداستانرا 
تحول مفهوم اساطیراالولیننقش نضر بن حارث در -ب

سخنی که نخسـتین بـار در تفسـیر مقاتـل مطـرح شـده در تحـول مفهـوم         رسدیمبه نظر 
-و پس از آن در بسیاري از تفاسـیر -اساطیراالولین نقش اساسی داشته است. در تفسیر مقاتل 

م برده شده سخن به میان آمده، از شخصی به نام نضر بن حارث نا» اساطیر االولین«آنگاه که از 
عجین شده تا جـایی کـه   » اساطیراالولین«است. از این رو در فرهنگ تفاسیر نام این شخص با 

هر چه در قرآن أَساطیرُ الْأَولین [هسـت] آن همـه از گفتـار نضـربن الحـارث      : «دیگویممیبدي 
بـدانیم  ) از این رو براي درك درست مفهوم اساطیر االولین الزم اسـت 328/ 3(میبدي، ». است

؟گفتیماین نضر که بود و چه 
ص) دانسـته اسـت   م (را از اشد مخالفان نبی اکرحارثصاحب انساب االشراف، نضر بن 
زبانـان و  ي فارسـی هـا نوشـته او بـر  احاطه. نیز بر کردیمکه در تکذیب و تعذیب ایشان افراط 

). سپس بسـیاري  1/140، ی و مخالطت وي با یهود و نصاري تأکید کرده است. (بالذرينینشهم
است ذکر و به برخی اعمال او اشاره کرده است. » نضر«از آیاتی را که شأن نزولشان منسوب به 

قادر است ماننـد قـرآن   کردیمو ادعا کردیم: کالم خود را با کالم وحی مقایسه کهنیااز جمله 
بر سر او عـذاب ببـارد. بـه    را بیاورد. خود را نفرین کرد که اگر قرآن از نزد خداست از آسمان 

حیره رفت و بربط نوازي آموخت و به تعدادي از مردم مکه نیز یـاد داد. تهمـت زد کـه پیـامبر     
. براي آزمودن پیامبر (ص) از اهل کتاب درخواست ردیگیمآموزش » عداس«و » جبر«(ص) از 

مـن  «فـت:  ي را در دست گرفت و با تمسخر بـه پیـامبر (ص) گ  ادهیپوسپرسش کرد. استخوان 
خواند. در نهایت در جنگ بدر » اساطیر االولین«قرآن را ترمهمو از همه » یحیی هذا یا محمد؟

).144-1/142به دست مقداد و به دستور پیامبر (ص) کشته شد. (ر.ك: 
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دربارهمواردي که در انساب االشراف همهلهو و لعب، اشاعهغیر از موضوع بربط نوازي و 

کـه او بـا مـردم    اینترمهمبیان شده، به موضوع این نوشته مرتبط است. از همه نضر بن حارث 
ي مجاور و اهل کتاب و باورهاي آنان آشنایی داشته و بشدت با پیامبر (ص) مخالف هانیسرزم

است که کسانی از اهل کتـاب، پیـامبر   زدهیمو منکر قیامت و زنده شدن مردگان بوده و تهمت 
.دهندیمآن یاري (ص) را در آوردن قر

که او با اندکردهبیشتر بر این تأکید عقاید و رفتارهاي نضر،همهبا تأسف، مفسران از میان 
ي ایرانی و مشخصاً رستم و اسـفندیار  هاداستانمردم ایران ارتباط داشته و قرآن را چیزي مانند 

یی را بیـان  هـا سـتان داو یا پس از نزول وحی بر جاي پیـامبر (ص) حاضـر و چنـین    دانستهیم
أنـه قـال   «که گفته است: جاآنگیري این موضوع، تفسیر مقاتل است. است. منشأ شکلکردهیم

؛ 3/836(مقاتـل بـن سـلیمان بلخـی،    » إن القرآن أساطیر األولین یعنی حدیث رستم و اسفندباز.
الولین ). پس از مقاتل اغلـب مفسـران آنگـاه کـه بـه مبحـث اسـاطیرا       2/113و 1/553همان،

ي پیشینان ترجمـه و تفسـیر   هاافسانه، با تکیه بر همین موضوع اخیر، اساطیراالولین را انددهیرس
.اندکرده

انـدك انـدك نادیـده گرفتـه شـده و      » اسـاطیر «در » نوشـته «گفـت مفهـوم   توانیمبنابراین 
ه اسـت.  ي پیشـینان فـرض شـد   هـا داستانو خرافات و هاافسانهو تهاتراساطیراالولین معادل 

کـه مشـرکان قـرآن را    انـد بـوده گویا این دسته از مفسران با توجه بـه قصـص قرآنـی، معتقـد     
؛ لـذا  انـد دانسـته پایه و اساس همچون داستان رسـتم و اسـفندیار   ي بیهاداستاني از امجموعه

بـه  . انـد کـرده و اباطیل ترجمه و تفسیر تهاترو اساس، هیپایبي هاافسانهرا » اساطیر االولین«
مـاجراي  دربـاره از اسـاطیر را، بـا آنچـه در تفسـیر مقاتـل      بـه یقتابـن عبارتی معنی مـورد نظـر   

سـطر بـه معنـاي نوشـته امـا بـه       شهیریعنی اساطیر را از ؛ اندختهیآمآمده، در هم حارثنضربن
ریتفسـ ؛ طبرسـی، 113(ذکـاوتی قراگوزلـو،   » ي پیشـینیان هـا افسانه«، »و اباطیلتهاتر«مفهوم: 

رستم و اسفندیار که نـه سـود دارد و نـه    قصهي بیهوده مثل هاحرف«)، 2/168،امع الجامعجو
گویان رایج اسـت، (کرمـی   یی که در میان یاوههاقصه)، 8/51؛ طبرسی، 3/413، (عاملی، »زیان

/ 3، (قرائتـی،  »مطالب خیالی کـه شـنیدن آن جاذبـه دارد   «) و در تفاسیر متأخر 3/132حویزي، 
.انددانسته) 5/36(طیب، » ي پیشینیانهارمان«حتی ) و230

قصص قرآن و اساطیراالولین
چنان که اشاره شد مفسران عموماً موضوع اساطیراالولین را بـا قصـص قرآنـی یـا روایـات      



95شمارةم قرآن و حدیثعلو- مطالعات اسالمی58
. ظاهراً بیش از هر چیز وجود قصص انبیـاء در  اندکردهي پیشینیان مرتبط هاافسانهي یا ااسطوره

ي متقدمان است.هاقصه» اساطیراالولین«گیري این باور شده که منظور از قرآن، موجب شکل
پیش از هر چیز الزم است اشاره کنیم ارتباط اساطیراالولین با قصص اسـطوري چنـان کـه    

اشاره شد دکتر طیـب حسـینی ایـن    ترشیپکه است بکلی منتفی است. چناناهللاخلفمورد نظر 
را نـاظر بـه آن بخـش از    گانـه نـه آیـات  «اهللاخلـف کـه:  اندهکردموضوع را با این استدالل رد 

. همانند زنـده  کندیمي قرآن دانسته که حکایت زنده شدن مردگان در این دنیا را بازگو هاقصه
کـه یدرحـال . هـا آنع) و نظایر م (شدن عزیر پیامبر، احیاي چهار پرنده به دست حضرت ابراهی

بـار  نینخستدن اساطیراالولین به قرآن از سوي مشرکان که نسبت دادهدیمترتیب نزول نشان 
نازل شده است، باز تاب یافتـه و آن زمـان هنـوز آیـات     سورهکه حداکثر سومین قلمسورهدر 

)153: 1388یب حسینی، (ط» ي پیش گفته نازل نشده بوده است.هاقصهمربوط به هیچ یک از 
با تسامح، عمـداً ایـن اسـتدالل را نادیـده     جانیادر درستی این استدالل شک نیست اما در 

اهللاخلـف کـه  ي چنـان ااسطورهقصه. چرا که ممکن است کسانی مدعی شوند موضوع میریگیم
یعنـی درسـت اسـت کـه     ؛ تعریف کرده با قصه و روایـت در دیـدگاه مفسـران متفـاوت اسـت     

روایی آمده است قصهقلم، همسورهبعدها نازل شده اما در همان اهللاخلفي مورد نظر هاقصه
پیامبران پیشین.قصههم 

مبارك سورهعالمه طباطبایی با ذکر روایاتی که پیرامون باغ مورد بحث (اصحاب الجنه) در 
سـپس  )19/634ي تمثیلی قلمـداد کـرده اسـت. (ر.ك: طباطبـایی،     اقصهقلم بازگو شده آن را 

فردي از بنی اسرائیل بـوده کـه بعـد از    باغ مورد بحث از «افزوده است بر اساس برخی روایات 
) نیـز  635/ 19(همـان،  » مردنش پسرانش آن را به ارث بردند و بعد دچار این سرنوشت شدند

بـوده دیگر مفسران در باره این که محل این باغ ضروان در یمن و دو فرسـخ دورتـر از صـنعا    
)4/405. (مقاتل،اندگفتهاست سخن 

حضـرت یـونس (ع)،   قصـه قلم، با اشاره بـه  سورهم همین عالوه بر این در آیه چهل هشت
وت إِذْ نـاد     «خطاب به پیامبر آمده است:  بِ الْحـال تَکـنْ کصـاح ک و بـکمِ رحبِرْ ليفَاص  و هـ و

اي پیـامبر! تـو در برابـر قضـایی کـه      «عالمه در تفسیر این آیـه فرمـوده اسـت یعنـی:     ». مکظُوم
استدراج هالکشان کند صابر باش و مانند صاحب حوت مبـاش تـا   پروردگارت رانده که از راه

» .یمثل او ماالمال از اندوه و غیظ نشوي و در آخر خداي را به تسبیح و اعتراف به ظلم ندا نکن
) روشن است که مخاطبان قرآن باید بـا داسـتان حضـرت یـونس آشـنایی      19/646(طباطبایی، 
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ع را براي آنان بازگو کرده باشد. شـاید بتـوان بـا ایـن     پیشین داشته باشند یا پیامبر (ص) موضو

ي وجود داشـته، امـا   اقصهي ابتدایی قرآن نیز هاسورهدالیل و با تسامح فرض کرد که در همان 
ي هـا داسـتان تعریف کرده و نه از نوع اهللاخلفیی اسطوري است که هاقصهآن قصه نه از نوع 

خواهیم دید که مقصود مشرکان از اسـاطیر خوانـدن   ی چون رستم و اسفندیار. در ادامهاساسیب
کـه اکثـر مفسـران    اما با عنایت به ایـن ؛ ي کتب پیشین نبوده استهاقصهآیات وحی تنها تکرار 

کـه  میگـذار یمـ ، عجالتاً فرض را بر آن اندکردهترجمه و تفسیر اساسیبي هاافسانهاساطیر را 
بات شود در این صورت هم تناسبی بین قصص ي قرآن بوده است. تا اثهاقصهمحرك مشرکان 

.شودینمدیده هاافسانهقرآن و 
در قرآن کریم بارها از قصه سخن به میان آمده و قصص برخی از پیامبران و امم پیشین نیز 

دالیل ذکر قصص قرآنـی، هـدایت و عبـرت مـردم و اثبـات حقانیـت       نیترمهمذکرشده است. 
ی    «در آیه یازدهم سـوره یوسـف آمـده اسـت:     از جمله4اسالم (ص) است.رپیامب کـانَ فـ لَقَـد

ي و لکنْ تَصدیقَ الَّذي بینَ یدیه و تَفْصیلَ کـلِّ  فْتَرلأُولی الْأَلْبابِ و ما کانَ حدیثاً یةٌقَصصهِم عبرَ
ق این قصـص، مصـد  کندیممهم بخش پایانی آیه شریفه است که به صراحت بیان نکته» ءیشَ

نیست. به اریو اسفندروایات موجود است. روشن است منظور از روایات موجود داستان رستم 
ي آسمانی پیشین اسـت. ذکـر   هاکتابتشریح داستان پیامبران در هاقصهقرآن کریم این فرموده

) و نیـز اثبـات صـدق    176وقایع امم پیشین و پیامبران آنان، براي تدبر و تفکّر مـردم (اعـراف:   
). از سویی مشرکان بـه همـین دلیـل پیـامبر     13/387وت پیامبر (ص) است. (ر.ك: طباطبایی، نب

؛ دهـد یمـ کـه کسـی او را در آوردن قـرآن یـاري     زدندیمو تهمت دندینامیم(ص) را مفتري 
ي باستانی وجود نـدارد کـه   هاافسانهجز ظاهر روایی قصص قرآن، تناسبی بین قرآن و نیبنابرا

ب کالم وحی را اساطیراالولین گفته باشند. بعکس قرائنـی موجـود اسـت کـه     مشرکان بدان سب
حتی اگر مشرکان با توجه به قصص قرآنی چنین ادعایی کرده باشـند، منظورشـان   کندیماثبات 

.اریو اسفندیی همچون رستم هاداستاني سایر ادیان الهی است نه هانوشته» اساطیر االولین«از 
سرانتأیید بسیاري از مف-1

کـه منظـور   اندنهادهنخستین دلیل تأیید بسیاري از مفسران است. آنان بر این ادعا مهر تأیید 
ي رسل پیش از اسـالم بـوده اسـت.    هانوشته» اساطیراالولین«و از » هانوشته«مشرکان از اساطیر 

سوره نحل منظور از قصه ذکر حـالل و  118کار رفته است. در آیه به» ذکر«ورد قصه نه به معنی رایج که در مفهوم در یک م4
حرام در نزد قوم بنی اسرائیل است.
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. (ابـن  داندانستهآنان منظور از اساطیر االولین را کتب اوایل و به صراحت کتب یهود و نصاري 

» إِذا تُتْلی علَیه آیاتُنا قالَ أَسـاطیرُ الْـأَولینَ  «) عالمه در تفسیر آیه: 278؛ آل سعدي، 3/221کثیر، 
که به معناي نوشته شده سطر بـه  اساطیر جمع اسطوره استکلمه«پس از اشاره به این نکته که 

را از گناه و نافرمانی خدا بر حذر آیاتی که ایشان«که کفار اندکرده، به روشنی بیان »سطر است
).20/388. (طباطبایی، اندخواندهیماباطیل ،»کنندیمداشته و از روز قیامت و جزاي آن انذار 

»افترا«و » افک«موضوع -2
که مشرکان و معاندان براي مقابله با گسترش اسالم در میـان مـردم، پیـامبر اسـالم     میدانیم

. تهمـت اخیـر   انددهینامیمو کالم خدا را افک و افترا خواندهیم، ساحر، مجنونشاعر(ص) را 
افک در قرآن با معناي واحـد،  واژهخود دلیلی است بر آگاهی آنان نسبت به متون ادیان پیشین. 

در کتب لغت افک بر وزن فکر به معناي هـر چیـزي   5اما در مضامین مختلف به کار رفته است.
؛ ر.ك: راغــب 5/416شـود، آمـده اســت. (فراهیـدي،   اسـت کـه از صــورت اصـلی دگرگــون   

) چهار شهر قوم لوط که به عذاب واژگون گردید به همین دلیـل مؤتفکـه خوانـده    79اصفهانی،
راحسـن یتفس. (ر.ك: قرشی،اندگفته» مؤتفکات«. همچنین بادهاي مخالف را، از این رو اندشده
به معناي کالمی است کـه از وجـه   "افک"کلمه : «دیگویم) عالمه طباطبایی 424/ 1،ثیالحد
و مراد کفار از افک بودن قرآن، این است که رسول خدا (ص) آن منحرف شده باشداشیاصل

)15/248است. (طباطبایی، » و آن را به خدا نسبت دادهرا از پیش خود درست کرده
نکه در قرآن از زبـان  . چنادندینامیممعاندان همچنین پیامبر (ص) را مفتري و قرآن را افترا 

ؤْمنینَ    افْتَرإِنْ هو إِلَّا رجلٌ «آنان آمده است:  بِمـ نُ لَـه مـا نَحـ باً وکذ لَی اللَّهسـورآبادي در  » ي ع
بر خداي دروغی و نیستیم مـا او  فرابافدیمنیست او مگر مردي که «این آیه گفته است: ترجمه

سـوره پـنجم  هیـ آترجمـه ) میبدي در این مورد ضـمن  3/1639(سور آبادي،». را باور دارنده
ي مشرکان مبنی بر این که سخن پیامبر (ص) اضغاث احالم یا شـعر  هاتهمتانبیاء، پس از ذکر 

و اضـافت بـه   نهدیماین محمد مفتریست، از بر خویش : «دیگویمیا سحر است، از زبان آنان 
)6/213(میبدي، .» کندیماهللا 

ادعـاي  رسـد یمـ نقـل شـد، بـه نظـر     » افترا«و » افک«ه در باب معنی لغوي با توجه به آنچ
و به خود یـا خـداي   ردیگیبرممشرکان این بوده است که پیامبر (ص) مطالب قرآن را از جایی 

) و 7)، (الجاثیـۀ/  11)، (النـور/ 22)، (األحقـاف/ 95)، (األنعـام/ 9)، (الـذاریات/ 30)، (التوبۀ/53)، (النجم/9از جمله در (الحاقۀ/ 5
).86(الصافات/
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یی ماننـد  هـا داستان. آیا منطقی است که تصور شود ادعاي مشرکان تقلید از دهدیمخود نسبت 

ان باستان بوده باشد؟رستم و اسفندیار در متون ایر
این درحالی است که برخـی از مـردم جزیـره العـرب در صـدر اسـالم بـا ادیـان یهـود و          

و حتی از آنان در مورد وجود بودهآنان آشنا کتبمسیحیت و البته باورها و برخی از محتویات 
ر اسـت  ) لـذا بهتـ  1/196. (قمی، اندکردهیمي مقدس آنان سؤال هاکتابنعت پیامبر (ص) در 

و علمـاي  آمـوزد یمـ کـه قـرآن را از یهـود    زدندیمص) تهمت ر (بپذیریم که مشرکان به پیامب
نیز مطرح جامع البیاندر ترشیپاین موضوع )151/ 2. (همان،سندینویمنصاري آن را برایش 

شده و از قول مشرکان آمده است این چیزي که محمد {ص} آورده اساطیر االولین است یعنی 
) قابل توجه است که در 138/ 18ي یهود است که رونویسی شده. (طبري، هانوشتههمان قرآن

تکرار شده است.هاتهمتشرح حال نضر بن حارث دقیقاً بیان همین 
ادعا کرد که محـرك کسـانی چـون نضـر بـن حـارث از       توانیمبا عنایت به آنچه گذشت 

ستم و اسفندیار نبوده بلکه حتی اگر آنان رتهمت اساطیراالولین، شباهت قرآن به داستانی چون
اساطیر را به معناي قصص به کار برده باشند، مقصودشان القاي این موضوع بوده کـه مضـامین   

ي یهود و نصاري است.هانوشتهقرآن همان 
»قوم آخرون«مصداق -3

ـ   : «دیفرمایمفرقان مبارکهسورهچهارم هیآخداوند تعالی در  ذینَ کفَ ذا إِالَّ  قـالَ الـَّ رُوا إِنْ هـ
ـ آبنابر مفاد این ». إِفْک افْتَراه و أَعانَه علَیه قَوم آخَرُونَ فَقَد جاؤُ ظُلْماً و زوراً شـریف، ادعـاي   هی

باطل مشرکان این بود که قرآن، افک است، افتراست و کسانی پیامبر (ص) را در این کار یـاري  
یعنـی اگـر   ؛ خواهـد کـرد  تـر روشـن موضوع را » قوم آخرون«. مشخص شدن مصداق دهندیم

مضامینی که به ادعاي مشـرکان بـه   شودیمیاریگران فرضی پیامبر (ص) مشخص شوند، معلوم 
کدام است.اندآموختهیمپیامبر (ص) 

نیـز  » قـوم آخـرون  «منظور معانـدان از  دربارهاغلب مفسران عالوه بر بحث در معنی افک، 
/8. (ابـن أبـی حـاتم،    انددانستهیهود » قوم آخرون«ور مشرکان را از . گروهی منظاندگفتهسخن 
) عالمه نیز قوم آخرون را بعضـی از اهـل کتـاب دانسـته     2/110؛ قمی،137/ 18؛ طبري، 2663

)248/ 15است. (طباطبایی، 
برخی تفاسیر با دقت بیشتري از یاري دهندگان فرضی سخن به میـان آورده و از دو غـالم   

) کـه  3/1700؛ سـورآبادي،  2/529(سـمرقندي،  انـد بردهي جبر و یسار نام هانامه باهل کتاب
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) گاه از یک نفر نام برده شده است. 120-14/119. (طبري، اندبودهظاهراً این دو تورات خوان 

/2(سمرقندي، » و او محمد را.دادیمکه خدیجه را تعلیم » صاحب کتب«غالمی نصرانی «مثالً: 
سـپس  » علما در این بشـر خـالف کردنـد.   : «دیگویمدر این مورد وض الجنانر) صاحب 292

غـالم  «، »بغـنس «، »مردي آهنگر به نـام بلعـام ترسـا   «. از آن جمله: کندیماقوال مختلف را بیان 
دو «، »ي مـردي خضـرمی  بنـده غالمی رومی و نصرانی «، »حویطب بن عبد العزّي به نام عایش

شمشـیرگر بودنـد در مکـه و تـورات و انجیـل دانسـتند و       «کـه  »ي یسار و جبـر هانامغالم به 
ـ افزایمـ سـپس  ». سلمان پارسی«و » غالمی ترسا معروف به ابومیسره«، »خواندندي بعضـی  : «دی

علما گفتند: این قول سدید نیست، براي آن که سلمان به مدینه اسالم آورد و این آیت بـه مکـه   
مردکـی کـاهن و یـا عـداس مـولی      «) و در جایی دیگـر از  12/99، (ابوالفتوح رازي» فرود آمد.

).194/ 14سخن به میان آورده است. (همان، » حویطب بن عبد العزّي.
ي که از سـیاق اعتراضشـان   طوربهمنشأ این افتراء «است: گفتهعالمه طباطبایی در این مورد 

و منظـور ایشـان تعلـیم آن مـرد     این بوده که مردي غیر عرب بودهدیآیمو جوابی که آمده بر 
و در عین حال چیزي از معـارف  دانستهیمفصیح طوربوده است، مردي بوده که زبان عربی را 

و چه بسا رسول خدا (ص) او را دیـده، از ایـن رو ایـن    دانستهیمادیان و احادیث انبیاء را هم 
کـه مبنـی بـر وحـی بـودن      و ادعـایی  دهـد یمـ آن مرد به وي تعلیم حتماًکه اندزدهتهمت را 

)500/ 12(طباطبایی،» صحیح نیست.کندیمشیهاگفته
کـه  انـد بردهموارد، مشرکان، از افرادي نام همهکه در میابییمبا دقت در روایت منقول در 

عالوه بر توانایی خواندن و نوشتن، یهودي یا نصرانی و احیاناً آگاه به زبان عبري باشند. روشن 
دان با این اتهام قصد داشتند القا کنند پیـامبر (ص) قصـص و مفـاهیم قـرآن را از     است که معان

. اگر آنان قرآن را اسـاطیراالولین گفتنـد   کندیممطلعان سایر ادیان آموخته است و ادعاي نبوت 
شباهت آن با داستان رستم و اسفندیار.واسطهبه همین بهانه بود نه به 

ین در قرآنتصدیق قصص و مفاهیم کتب پیش-4
» افـک مفتـري  «از ذکر ادعاي مشـرکان مبنـی بـر    ترشیپاحقاف، چند آیه سورهنهم هیآدر 

در تفسیر المیزان در ذیل ایـن آیـه   » قل ماکنت بدعاً من الرسل.: «دیفرمایمبودن قرآن، خداوند 
سـیرتم و  بگو من در میان پیامبران پیغمبري نوظهور نیستم که سـخنانم و افعـالم و   «آمده است: 

همـه ) 289/ 18(طباطبـایی،  ». صورتم مخالف سخنان و افعال و سیرت و صـورت آنـان باشـد   
کـه در  . چنـان انـد بـوده رسل پیش از خود نشدهي تحریف هاآموزهکنندهپیامبران الهی تصدیق 
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تـا تـورات و صـحف    امآمدهگمان مبرید که «به بعد آمده است: 17انجیل متی باب پنج شماره 

سـوره چهـل و ششـم   هیآاین موضوع در قرآن مجید در 6»ا را باطل سازم بلکه تا تمام کنم.انبی
صف، عیسی مصدق تورات و مبشر پیامبر اسـالم  سورهششم هیآمائده آمده است. همچنین در 

آسـمانی پیشـین   کتب(ص) است. این موضوع در مورد قرآن نیز صادق است. قرآن نیز مصدق 
زیر بنا و ریشه دارد و قابل تغییر نیسـت  جنبهقرآن از کتب آسمانی آنچه که «است. به عبارتی: 

/5(طباطبـایی،  » است.»هنسخ شود نسخ کرددیبایمگرفته و آنچه از فروع که قابل نسخ بوده و 
570(

ایـن موضـوع بـا صـراحت     سـوره دوازدهم هیآمبارکه هود، در سورهعالوه بر آیه هفدهم 
».إِماماً و رحمۀً و هذا کتاب مصدقٌ لسـاناً عرَبِیـا  یو منْ قَبله کتاب موس«است: بیشتر بیان شده 

این قرآن هم که مصدق تورات است، به زبانی عربـی آن را تصـدیق کـرده تـا بـراي      «بنابراین: 
ــســتمکاران  ــاران بشــارتی باشــد. رســانمیب ــراي نیکوک ــایی، » و ب ؛ ر.ك: آل 18/299(طباطب

).47؛ نساء/30؛ احقاف/50مران/ع
امـا حتـی اگـر    ؛ روشن است که تصدیق مضمون کتب پیشین، مبین مضامین مشترك است

معاندان براي تهمت بوده باشد، این قصص مربوط به انبیـاي  بهانهوجود قصص در قرآن کریم 
هیم دیـد  کـه در ادامـه خـوا   یی همچون رستم و اسفندیار. هرچند چنانهاداستانپیشین است نه 

مقصود مشرکان از اساطیر خواندن قرآن، چیزي بیش از وجود قصص مشترك بوده است. اصل 
متون توحیدي باور به خداي یگانه و حیات پس از مرگ است. همان موضوعی که همهاساسی 

بنابراین اگر کسانی همچون نضر بـن حـارث قـرآن را اسـاطیر     ؛ مشرکان اعتقادي به آن نداشتند
القا کننـد پیـامبر (ص) همـان سـخنان موسـی و      خواستندیماز آن رو بود که گفتندیماالولین 

. درنـگ  کندیمعیسی (علیهما السالم) را از متون رایج در میان یهود و نصاري برگرفته و تکرار 
تـر روشـن موضـوع را  شعراسوره196هیآدر » االولین«بیشتر بر نظر مفسران در مورد مصداق 

.کندیم
در دیگر آیات قرآن» االولین«صداق م-5

رِ الْـأَولینَ    «ي فهیشرهیآبار در قرآن به کار رفته از جمله در 32اولین واژه بـی ز لَفـ ه ». و إِنـَّ
قـرآن کـریم مصـدق    کـه نیـ امضمون این آیه عالوه بر این که تأیید و تأکید مجددي است بـر  

که به اولین گفته شده است قتل مکـن و هـر کـه    دیادهیشن«جالب است که در همین جا از تورات به اولین تعبیر شده است: 6
جا هم اولین در این» گویم هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد سزاوار حکم شود.قتل کند سزاوار حکم شود، لکن من می

به معناي تورات است.
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را نیـز  » االولـین «حیدي پیشین اسـت، مصـداق   ادیان تونشدهبرخی از محتویات کتب تحریف 

.سازدیمروشن 
. مثالً در اندکردهترجمه » کتاب«ای7»کتب«اتفاق نظر دارند و آن را » زبر«مفسران در مفهوم 

) در جوامـع  9/3869(ابن ابی حـاتم،  » التی انزلها علی االولین.«آمده است: حاتمیابتفسیر ابن 
جوامـع  ریتفسـ تب آسمانی سـخن گفتـه شـده اسـت. (طبرسـی،      الجامع با صراحت بیشتر از ک

ي آسمانی یعنـی تـورات و انجیـل و صـحف و     هاکتاب) در کشف االسرار نام 3/171،الجامع
گفـت منظـور از   تـوان یمـ ) بنـابراین  7/158زبور نیز به صراحت ذکـر شـده اسـت. (میبـدي،     

رآن است.ي مقدس پیش از قهاکتابشریف، همان هیآدر » زبراالولین«
به انددانستهرا پیامبر اکرم (ص) » انه«است. گروهی مرجع » انه«اختالف مفسران در مرجع 

؛ 3/280ي آسمانی پیشین ثبت اسـت. ر.ك: (بلخـی،   هاکتاباین معنی که ذکر پیامبر (ص) در 
را » انـه «برخی دیگـر مرجـع   )3/171،جوامع الجامعریتفس؛ طبرسی،9/2820ابن أبی حاتم، 

صاحب تفسیر روض الجنـان قـول دوم را پسـندیده و    ).19/69. (ر.ك: طبري، انددانستهرآن ق
) این گروه اخیـر خـود بـه    14/357گفته است: این قول بیشتر مفسران است. (ابوالفتوح رازي، 

و انـد کـرده . برخی منظور آیه را ذکر نام قرآن در کتب پیشـین فـرض   شوندیمدو دسته تقسیم 
؛ 335/ 3. (زمخشـري،  انددانستهضامین قرآن را در کتب پیشین منظور اصلی آیه برخی وجود م

)2/567سمرقندي، 
معناه: ایـن قـرآن در   اندگفتهو «... سورآبادي هر دو نظریه را بیان کرده سپس افزوده است. 

آنگه گوید ایـن سـخن کـه مـن     دیگویمکتب اول است و این هم چنان است که کسی سخنی 
(سـور  » قرآن است. بدان آن خواهد که معنی این در قرآن است نه آن سخن بعینـه. درمیگویم

بـه  "انـه "ریضـم «را قرآن دانسته و گفته است: » انه«) عالمه طباطبایی نیز مرجع 3/380آبادي،
)، اما ارجـاع  15/454(طباطبایی،». و یا به نزول آن بر قلب رسول خدا (ص)گرددیمقرآن بر 

.اندرفتهینپذقرآن را به دالیلی ضمیر به معانی
ادیان پیشین منظور نشدهبه هر روي حتی اگر وجود مضامین قرآن در برخی کتب تحریف 

ز که منظور ااندنکردهاز مفسران شک کیچیهحکم کرد که تقریباً توانیمآیه نباشد، دست کم 
نتیجه گرفـت  توانیم. در این صورت ي آسمانی ادیان پیش از اسالم استهاکتاب» زبرِالْأَولین«

داشـته  » زبـراالولین «در » االولین«باید معنا و مصداقی همچون » اساطیر االولین«ر د» االولین«که 

.69/ 12؛ جامع البیان، 2/91؛ مجاز القران، 382/ 3؛ تفسیر مقاتل، 2/125ر.ك: تفسیر قمی، 7
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باشد. چـون مقصـود از اولـین در اینجـا یهـود و نصـاري اسـت بنـابراین منظـور از اولـین در           

ه یهود و نصاري باشد نه داستان رستم و ویژي ادیان پیشین، بههانوشتهنیز باید » اساطیراالولین«
کـه  بـراي ایـن  حـارث کسانی همچون نضر بن بهانهي ایران باستان. ظاهراً هانوشتهاسفندیار و 

ي ادیـان  هاآموزهقرآن را اساطیر االولین بنامند نیز همین شباهت مضمون کالم خدا با برخی از 
)9/104پیشین بوده است. (ابوالفتوح رازي، 

»االولین«با » االولون«هت مصداق شبا-5
در ترکیـب  » االولـین «معـادل مفهـوم   » فی زبراالولین«در آیه » االولین«گفته شد که مصداق 

» االولـین «نیز مفهـوم و مصـداقی همچـون    » االولون«، رسدیماست. به نظر » االساطیر االولین«
کان از االولـین، پیـامبران   این تأییدي مجدد بر این نظریه است که مقصـود مشـر  ؛ و داشته باشد

پیشین است.
» سـابقون االولـون  «بار در قرآن به کار رفته است. جز یـک مـورد کـه از    6» االولون«کلمه

) در دیگر مـوارد مضـمون آیـات مربـوط بـه      100مهاجران و انصار سخن به میان آمده، (التوبه/
کـه  زننـد یمـ ن یا معاندان تهمـت  مشرکا8االنبیاءسوره5هیآدر بحث این مقاله است. از جمله

ي ظاهر، ماننـد معجـزات پیـامبران    امعجزهقرآن اضغاث احالم و افتراست و پیامبر اسالم (ص) 
منظور مشرکان یا معانـدان  کهنیاپیشین ندارد. این آیه از دو وجه به بحث ما مربوط است: اول 

.اندخواندهیمنان قرآن را افترا شود چرا آکه معلوم میو دیگر اینشودیمروشن » االولون«از 
مشـرکان  بهانـه اغلب پس از اشاره به » فَلْیأْتنا بِآیۀٍ کما أُرسلَ الْأَولُونَ«هیآمفسران در تفسیر 

معجزات انبیاي سـلف  ندارد،» االولون«آشکاري مانند معجزهکه پیامبر اسالم (ص) مبنی بر این
) تا یـد بیضـاي موسـی    5/291عجزات عیسی (ع) (ابن کثیر،. از ناقه صالح و ماندشمردهرا بر 

به مـا آرد نشـانی چنانکـه بفرسـتاد     «سورآبادي در این باب گفته است: ) 4/469(ع) (بیضاوي،
که رسوالن گذشته آوردنـد چـون خـروج ناقـه از سـنگ و      هامعجزهبدان پیشینیان، یعنی چنان 

) پیداست که بیـان  1549/ 3(سورآبادي، » ن.قلب عصا حیه و احیاء موتی و شفا مرضی و جز آ
همان پیامبرانی هستند که » االولون«که اندرفتهیپذاین معجزات تأکیدي بر این است که مفسران 

معجزاتشان برشمرده شده است.
» گذشـته ، انبیـاي  "اولـین "از مـراد  : «نـد یفرمایمـ مرحوم عالمه طباطبایی با صراحت بیشتر 

»بلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحالمٍ بلِ افْتَراه بلْ هو شاعرٌ فَلْیأْتنا بِآیۀٍ کما أُرسلَ الْأَولُون.«8
.7/63؛ مجمع البیان،213/ 6االسرار،کشف؛ 11/271؛ االحکام القرآن،71/ 3ر.ك: تفسیر مقاتل بن سلیمان، نیز9
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الحجـر هـم مصـداق دارد. (ر.ك:    سـوره ) این بحث در مورد آیات 14/353است. (طباطبایی، 

)196/ 12همان، 
بنابراین معلوم است که معترضان به رسالت پیامبر اسالم (ص) از معجزات رسل پیشین بـا  

. به قول صاحب المحرر الوجیز درخواست مشرکان دلیل آگاهی آنـان اسـت. (ابـن    اندبودهخبر 
پذیرفت دست کم برخی از مشرکان به مضـامین کتـب انبیـاي پیشـین     ) ناچار باید4/75عطیه، 

کـه مفـاهیم قـرآن در کتـب     . اشاره صریح قرآن به ایناندداشتهدسترسی هاآنآگاهی و حتی به 
. 10انبیاي پیشین وجود دارد، مؤید اطالع مخاطبان قرآن در آن روزگار به کتب یـاد شـده اسـت   

11سوره طـه 133) و همچنین آیه 20/450جم (طباطبایی،نسوره36مرحوم عالمه در ذیل آیه 

)14/335. (طباطبایی،اندکردهبه این موضوع اشاره 
بنابراین با توجه با آنچه گفته شده، روشن است که مفهوم صـحف االولـی بـراي مشـرکان     

» فصـح «. به عبارتی آنان هـم از  اندبودهآشنا بوده و همچنین از برخی محتویات آن نیز با خبر 
».االولون«و » االولین«و هم از اندداشتهتلقی مشخصی » زبور«و 

ي هـا واژهاسطوره، وجـود  واژهگفت: ریشه شناسی توانیمبا عنایت به مباحث مطرح شده 
دیگري از همین ریشه در قرآن کریم، تأکید برخی از اهل لغت و مفسران بر معنی اسـطوره بـه   

و عدم تناسـب مضـامین   فاهیم قرآن با متون ادیان پیشینمعناي نوشته و نیز تناسب قصص و م
ي ایران باستان و خرافاتی از آن دست، صراحت بیـان قـرآن مبنـی بـر تهمـت      هاداستانقرآن با 

مشرکان به پیامبر (ص) مبنی بر یاري گرفتن از دیگـران، معرفـی افـرادي از یهـود و نصـارا در      
هوم و مضمون اولـون و اولـین در قـرآن کـریم و     گران فرضی، تطبیق مفتفاسیر، به عنوان یاري

کـه قصـد   کنـد یمـ که منظور از االولون همان یهود و نصاري است، اثبات تأکید مفسران بر این
ي از اتـازه خواندن قرآن، القاي این باور بود که پیامبر (ص) سخن » اساطیر االولین«مشرکان از 

. دهدیمو به خداوند نسبت آموزدیماز کسانی ي ادیان پیش راهانوشتهنزد خدا ندارد بلکه او 
مصدر قرآن کریم وحی الهـی نیسـت بلکـه کتـب آسـمانی      «مشرکان این بود که شبههدر اصل 

پیشین از جمله تورات و انجیل از مصادر قرآن بوده است. به عبارتی مشـرکان بـا نسـبت دادن    
بر ينقد(طیب حسینی، » مده بودند.اساطیر به قرآن در صدد انکار وحیانی بودن آیات قرآن برآ

ي هـا نوشـته را » اسـاطیراالولین «) بنابراین بهتـر اسـت   171، میدر قرآن کرریاساطیشناسیمعن

وَ لَـو أَنَّ عنْـدنا ذکـراً مـنَ     «َانـد شدهمبارك احقاف چرا که در آنجا مشرکان مدعی سوره169و168همچنین است در آیه 10
 بادینَ لَکنَّا علاللَّهالْأَو«

11» هبنْ رینا بِآیۀٍ مال یأْت قالُوا لَو و فحی الصینَۀُ ما فب هِمتَأْت لَم ی.الْأُولأَ و«
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و خرافات باستانی مانند رستم و اسفندیار.هاافسانهادیان پیش از اسالم ترجمه کنیم نه 

مضمون غالب در سیاق آیات
ساطیر االولین، متون ادیان توحیدي پیشـین بـوده اسـت؛    اگر بپذیریم که منظور مشرکان از ا

باید به این پرسش پاسخ دهیم که کدام بخش از قرآن مشرکان را بـه ایـن فکـر انداختـه کـه از      
مورد نظر هاقصهتهت اساطیر بودن قرآن کریم براي اظالل مردم استفاده کنند؟ آیا تنها مشابهت 

معاد نیـز در ایـن امـر    وعدهدي یعنی خداي واحد و است یا اشاره به اصول اساسی ادیان توحی
، هـا آنو نیز آیـات قبـل و بعـد از    » اساطیراالولین«و سیاق اغلب آیات واحفدخیل بوده است؟ 

که مشرکان، بیش از قصص، مضامین قرآن و بویژه وقوع قیامت و زنده شدن پس کندیماثبات 
پیشین گرفته شده است. به عبارتی مشرکان که از متوندانستندیماز مرگ را مضمونی تکراري 

ي پیامبران گذشته است که مدعی بودند انسان پـس  هاوعدهسخنان پیامبر (ص) تکرار گفتندیم
از مرگ زنده خواهد شد.

مورد بحث، همگی در سـیاق قیامـت نیسـتند، امـا در اغلـب مـوارد       هیآ9درست است که
ت. بـر اسـاس ترتیـب نـزول سـور قـرآن، ادعـاي        مستقیماً موضوع انکار قیامت مطرح شده اس

ي قلم مطرح شده است.سورهمشرکان مبنی بر اساطیراالولین بودن قرآن کریم، نخستین بار در 
جالب است که این سوره با سوگند به قلم و نوشته آغاز شده، سپس تهمت مشـرکان مبنـی   

از همراهی با آنان کـه احیانـاً   بر مجنون بودن و مفتون بودن پیامبر (ص) مطرح گردیده و پیامبر
ي هـا یژگـ یوکـه  ي صورت گیرد، برحذر داشته شده است. پس از آنامصالحهاندداشتهدوست 

کـه ایـن   کنـد یمـ که او بـا شـنیدن آیـات خداونـد ادعـا      . از جمله اینشودیمفرد مفتري بیان 
کـذلِک  «دیـ فرمایمـ و در ادامـه  شـود یماساطیراالولین است. سپس تمثیل صاحبان باغ مطرح 

) درست است کـه موضـوع قیامـت و    33(القلم/ » الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَکبَرُ لَوْ کانُوا یعْلَمُونَ
کـه  سـازد یمـ روشن 33عذاب اخروي بالفاصله پس از آیه اساطیراالولین نیامده اما همین آیه 

.اندداشتهمشرکان نسبت به قیامت آگاهی 
در نزول وحی حدود دو سال وقفه افتاده و در ایـن فاصـله پیـامبر (ص)    که با توجه به این

، طبیعی است کـه  نهادهیمدر میان ي دین اسالم را با عشیره خود و سپس با عامه مردمهاآموزه
ي اسالم و من جمله مضمون قیامت و عذاب آگاه بوده باشند.هاآموزهمردم آن روزگار مکه از 

انفـال  سـوره سوره که به دو عذاب دور و نزدیک وعده داده با این33هیآاز قضا مضمون 
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ي است که آیات اساطیراالولین در آن آمده، ارتباط نزدیک دارد. چرا که اسورهکه ظاهراً آخرین 

این وعده در جنگ بدر عملی شد و همانان که به پیامبر (ص) تهمت زدند کشته یا اسیر شدند. 
؛ خلـف  1/273قمـی،  عدادي از آیات سوره انفال مکی است. (گرچه برخی بر این باورند که ت

. انـد شـده آن آیات در سیاق ذکر و یادآوري مطرح اندکردهکه محققان اثبات ) اما چنان203اهللا، 
که آیات مورد بحث حالت مسلمانان را پـس از جنـگ   دیآیمانفال بر سورهاز تأمل در سیاق «

. در حالی کـه ابوجهـل کشـته    کندیماسرا بیان مسألهتن به بدر و پیش از تقسیم غنائم و پرداخ
شده و نضر بن حارث نیز به اسارت درآمده و پیش روي رسول خدا و مسلمان مهاجر ایسـتاده  

)160(طیب حسینی، » است.
کـه چگونـه   شودیمانفال پیامبر (ص) به یادآوري مکر مشرکان دعوت سورهامیسدر آیه 

انی یا مقتول یا اخراج کنند. در آیه بعد تهمت آنان مبنی بر اسـاطیراالولین  او را زندخواستندیم
در آیه سی دوم سخن مشرکان باز گـو  ؛ و بودن قرآن و ادعاي آوردن مانند آن بازگو شده است

که اگر این قرآن از جانب خداست عذاب بر سر آنان از آسـمان ببـارد. بـا عنایـت بـه      شودیم
مخصوصـاً بـا در نظـر داشـتن روایـاتی کـه       «پس از جنگ بدر اسـت  که فحواي این آیات این

ابو جهـل و بـه روایـات دیگـر نضـر بـن       -به روایت صحیح بخاري-قائل این حرفدیگویم
حارث بن کلده بوده، چون عذاب بر این دو تن حتمـی بـود و در روز جنـگ بـدر هـم کشـته       

سـوره قلـم کـه بـه عـذاب      33آیـه  خداوند در وعده) در اصل همان 89/ 9(طباطبایی، » شدند
گفـت اشـاره بـه اسـاطیراالولین     تـوان یمقریب وعده داده بود به انجاز رسیده است. از این رو 

درسوره ي انفال نه سخن مشرکان در آن زمان بلکه یادآوري ادعـاي کسـانی بـود کـه خـود را      
نازل شود که شد و که اگر این قرآن از نزد خداست برسرشان از آسمان عذاب کردندیمنفرین 

وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَکبَرُ لَوْ : «دیفرمایمکه هیآاست. جمله پایانی ترسختالبته عذاب قیامت بسیار 
ممکن است تلمیحی به ادعاي مشرکان باشد که وقوع قیامت را اسـاطیراالولین و  » کانُوا یعْلَمُونَ

غیر ممکن فرض کرده بودند.
سـوره . در شـود یمـ به موضوع قیامت بـا وضـوح بیشـتري دیـده     ، اشاره هاسورهدر دیگر 

و بیـرون  مؤمنون پس از ذکر قدرت خداوند در آفرینش انسـان و اعطـاي سـمع و بصـر و دل    
) سـپس بـه   79هیـ آآوردن او از خاك، از بازگشت او به سوي حق سخن گفته شده است. (تـا  

) آنگـاه کـه از زنـده    80» (تَعقلُـون أفَالیت و هو الَّذي یحیی و یم«صراحت بیان شده است که: 
العمل مشرکان بیان شـده اسـت کـه هماننـد     کردن مردگان سخن به میان آمده، بالفاصله عکس
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أَ إِذا متْنا و کنَّا تُرابـاً و  : «پرسندیم) و با تعجب و انکار 81ي کافر پیشین منکر حشرند. (هاامت

لُ إِنْ هــذا إِلَّــا أَســاطیرُ    ) «82» (عظامـاً أَإِنَّــا لَمبعوثُــون  ــنْ قَبـآباؤُنـا هــذا م ــنُ ونا نَحــدعو لَقَـد
)83»(الْأَولین.

این سوره سخن معاندان 67در سوره نمل، موضوع با روشنی بیشتر بیان شده است. در آیه 
س انکار و ادعاي آنان نقل شـده  سپ» أَ إِذا کنَّا تُراباً و آباؤُنا أَ إِنَّا لَمخْرَجون؟«ذکر شده است که: 

بنابراین ادعاي آنان ایـن بـوده اسـت کـه ایـن      ؛ »لَقَد وعدنا هذا نَحنُ و آباؤُنا منْ قَبلُ«است که: 
زنـدگی پـس از مـرگ اسـت کـه در      وعـده ي نیست این همـان  اتازهسخنان پیامبر (ص) چیز 

»هذا إِلَّا أَساطیرُ الْأَولین.إِنْ«و البته: شودیمي یهود و نصاري هم دیده هانوشته
مطالب ضمن پرسش و پاسخ یکی از منکران قیامت با والدینش و در همهاحقاف سورهدر 

بپـذیرد پـس از مـرگ حشـري هسـت،      خواهـد ینمیک آیه مطرح شده است. این شخص که 
ی   می وعده کنید مرا که مرا از گور بیرون آرند و قَد خَ«که: کندیماعتراض  لـنْ قَب الْقُرُونُ مـ لَت

(سـور  » به درستی که گذشت گروهان بسیار پیش از من و هیچ کـس از ایشـان زنـده نگشـت.    
. نیاز به توضیح نیست که در اینجا هم خواندیم) سپس قرآن را اساطیر االولین 4/2312آبادي،

بحث بر سر زندگی پس از مرگ است.
قَد سمعنا لَو نَشـاء  «که کردندیمهنگام شنیدن آیات ادعا بنابراین با توجه به این که منکران 

) پس برخی مضامین قرآن در جامعه آن روزگار مطرح بوده است. آنان 31(انفال/» لَقُلْنا مثْلَ هذا
دنا   . «اندکردهیی را دریافت هاوعدهنیز خود و پدرانشان چنین ترشیپمدعی بودند که  عـو لَقَـد

نُ ولُهذا نَحنْ قَبتـوان ینم. از آنجا که خوانندیمرا اساطیر االولین هاوعدهسپس این » آباؤُنا م
فرض کرد به آنان و پدرانشان چیزي مانند داستان رستم و اسفندیار و حتی قصص انبیاء وعـده  
داده شده باشد، باید بپذیریم که موضوع وعده داده شده از نوع دیگري است. این وعـده همـان   

12امت است که در آیات قرآن به صراحت بیان شده است.قی

و هم بـه  اندکردهبرخی مفسران هم به این که مقصود از وعده، اخبار از قیامت است اشاره 
یعنون اإلعادة محال، إنمـا یخبـر بهـا مـن     «از جمله در تفسیر ابن کثیر آمده است ». کتب اولین«

آمـده  جـامع البیـان  ) در 47/ 14؛ ابوالفتـوح رازي،  5/425(ابن کثیر، » تلقاها عن کتب األولین.
پیش از این قومی که مدعی بودند رسول خدایند بـه پـدران مـا    گفتندیماست: کافران به پیامبر 

.شودیماحقاف این موضوع در احتجاج فرزند مشرك ناخلف با والدینش به وضوح دیده سوره17هیآاز جمله در 12
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. این چیزي که تو از برانگیخته شدن پـس  میادهیندو ما تا کنون چیزي انددادهیی هاوعدهچنین 

)18/36ي پیشینان نیست. (طبري، هاتهنوشیی چیزي نیست جز همان گویماز مرگ 
کـه  نه آیه دقیقیاً موضوع قیامت نیست، اما با عنایت به ایـن همهکه هر چند سیاق حاصل آن

و دیگر آیات نیـز بـه نحـوي بیـانگر     کنندیمبیش از پنجاه درصد آیات چنین فضایی را تداعی 
وجب شده بود مشرکان قرآن را مضمونی که منیترمهمادعا کرد توانیمهمین مضمون هستند 
قیامت است که در متون دینی متقدم نیز آمده بود و مشرکان وقـوع  وعدهاساطیراالولین بخوانند 

.گرفتندیمآن را به سخره 

گیرينتیجه
همچون داستان رستم اساسیبیی هاافسانهبه صورت » اساطیراالولین«در بسیاري از تفاسیر 
ي این عقیده در تفاسـیر، ناشـی از   ریگشکلر شده است. ظاهراً منشأ و اسفندیار ترجمه و تفسی

نضر بن حارث نقـل شـده   دربارهدو موضوع است. یکی سخنی که در تفسیر مقاتل بن سلیمان 
و اباطیـل دانسـته   تهـا ترو دیگر معنایی که ابوعبیده از اساطیر به دست داده و آن را به معناي 

سطر بـه معنـاي   شهیرم آمیخته و برخی مفسران اساطیر را از است. ظاهراً این دو موضوع در ه
یی ماننـد داسـتان رسـتم و    هـا افسانهو بسابس و اباطیل و خصوصاً تهاترنوشته اما در مفهوم 

.اندبردهاسفندیار به کار 
و هـایی چـون رسـتم    اساطیر، عدم تناسب میان قصص قرآن و افسانهواژهاما ریشه شناسی 

که این کتاب مصدق کتب توحیدي ادیـان پیشـین اسـت، موضـوع     د قرآن بر این، تأکیاریاسفند
کـه برخـی از اهـل کتـاب بـه پیـامبر (ص)       افک و افترا در قرآن و ادعاي مشرکان مبنی بر ایـن 

در قـرآن کـریم و روشـن بـودن     » االولـین «و » االولـون «، نیز تناسب مصـداق  دهندیمآموزش 
ساطیر به معنی نوشته و در قرآن اختصاصاً مصداق تـورات و  که اکندیممصداق االولون، اثبات 

ي هـا داسـتان انجیل است. از این رو حتی اگر سخن مشرکان این بوده است که قرآن چیزي جز 
ي ایران باستان.هاداستانپیشینیان نیست باید منظور آنان داستان پیامبران پیش از اسالم باشد نه 

هـا آنو نیـز آیـات پـیش و پـس از     » اسـاطیراالولین «ت با این همه فحوا و سیاق غالب آیا
با شنیدن آیات مربوط بـه قیامـت   اندبودهمشرکان که منکر زندگی پس از مرگ سازدیمروشن 

ي است که در کتب ادیان توحیدي پیشین نیز مطـرح شـده و هرگـز    اوعده: این همان گفتندیم
ي نـدارد بلکـه همـان    اتـازه حـرف  کـه پیـامبر (ص)   زدنـد یمـ عملی نشده است. آنان تهمت 
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ي پیشینیان را که شامل داستان پیامبران و ادعاي زنـده شـدن پـس از مـرگ اسـت بـه       هانوشته

همکاري برخی از اهل کتاب جمع آورده است.
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تحقیـق عبـدالرزاق المهـدي، بیـروت:     ،معالم التنزیل فـی تفسـیر القـرآن   سغدي، حسین بن مسعود، 
.ق1420اءالتراث العربی، داراحی

تا.نا، بیجا، بی، بیبحر العلومسمرقندي، نصر بن محمد، 
تحقیق علی اکبر سعیدي سیرجانی، تهران: فرهنگ نشـر  ،يسورآبادتفسیر سورآبادي، عتیق بن محمد، 

.1380نو، 
.ق1416، بیروت: مؤسسه النور للموطبوعات، تفسیر الجاللینسیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر،

.ق1414، بیروت: دارابن کثیر، دار الکلم الطیب، فتح القدیرشوکانی، محمد بن علی، 
.ق1424، بیروت: دارالعلوم، تقریب القران الی االذهان، نیمحمدحسشیرازي، 

.ق1419، قم: مؤلف، البالغ فی تفسیرالقرآن بالقرآنصادقی تهرانی، محمد، 
سـیدمحمدباقر موسـوي همـدانی، قـم: دفتـر      ترجمـه ،یزانترجمه تفسـیرالم طباطبایی، محمدحسـین،  

.1374انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، 
، تحقیق رضا سـتوده، تهـران: فراهـانی،    ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن، 

1360.
می آستان قدس رضوي، ي اسالهاپژوهش، مشهد: بنیاد الجامعجوامعترجمه، ______________

.1377چاپ دوم، 
.1377تهران: دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم، ،تفسیر جوامع الجامع، ______________

.ق1412بیروت: دار المعرفه، ،جامع البیان فی تفسیر القرآنطبري، محمد بن جریر، 
ینی، تهران: کتابفروشی مرتضوي، تحقیق سید احمد حس،نیالبحرمجمعطریحی، فخرالدین بن محمد، 

1375.
، مطالعات اسالمی، علوم قرآن »منقدي بر معنی شناسی اساطیر در قرآن کری«طیب حسینی، سید محمود، 

.174-153، صص1389، 3/85، شماره پیاپی 42و حدیث، سال 
، ، قـرآن شـناخت، سـال دوم   »ي تفسیر ادبـی معاصـر  هاشیگراتأمالتی بر «، ________________

.165-147، صص 1388ماره دوم، ش
ي اسـطوري در  قصـه نقدي بر استدالل احمد خلـف اهللا در بـاب وجـود    «،________________

.141-163، صص 1388، قرآن شناخت، سال دوم شماره اول، »قرآن
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.1378، تهران: انتشارات اسالم، اطیب البیان فی تفسیر القرآنطیب، عبدالحسین،

.1360تحقیق علی اکبر غفاري، تهران: صدوق، ،سیر عاملیتفعاملی، ابراهیم، 
.69-88، صص 1386، ادب پژوهی، شماره اول، بهار »کتاب مقدس به منزله متن ادبی«عالیی، مشیت، 

، تحقیق دکتر عبداهللا خالدي، بیروت: کتاب التسهیل لعلوم التنزیلغرناطی ابن جزي، محمد بن احمد، 
.ق1416، قماالریابشرکت داراالرقم بن 

.ق1420بیروت: داراحیاءالتراث العربی، ،مفاتیح الغیبفخر رازي، ابوعبداهللا محمد، 
.ق1410، قم: انتشارات هجرت، چاپ دوم، کتاب العینفراهیدي، خلیل بن احمد،

تحقیـق محمدحسـین دایتـی و    ،االصـفی فـی تفسـیر القـران    فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضـی،  
.ق1418م: تبلیغات اسالمی، محمدرضا نعمتی، ق

.1383یی از قرآن، هادرستهران: مرکزفرهنگی ،تفسیر نورقرائتی، محسن،
.1371، چاپ ششم، دار الکتب اإلسالمیةتهران: ،قاموس قرآنقرشی، علی اکبر،
.1377، تهران: بعثت، چاپ سوم، تفسیراحسن الحدیث،__________

.1367حقیق سید طیب موسوي، قم: دارالکتاب، چاپ چهارم، ت،تفسیر قمیقمی، علی بن ابراهیم، 
تحقیق حسین درگاهی، تهران: سـازمان  ،تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبقمی، محمد بن محمدرضا، 

.1368چاپ وانتشارات وزارت ارشاد، 
شی محمد حسن تهران: کتابفرو،تفسیر منهج الصادقین فی إلزام المخالفیناهللا بن شکراهللا، کاشانی، فتح

.1326علمی، 
.ق1402، قم: چاپخانه علمیه، التفسیر لکتاب اهللا المنیرکرمی حویزي، محمد،

.ق1381تحقیق محمد فواد سزگین، قاهره: مکتبۀ الخانجی، ،مجاز القرآنمعمر بن مثنی، ابو عبیده، 
.ق1424تهران: دارالکتب االسالمیه، ،تفسیر الکاشفمغنیه، محمد جواد،

ـ ب، تحقیق عبداهللا محمود شـحاته،  تفسیر مقاتل بن سلیماناتل بن سلیمان، مق : دارإحیـاء التـراث،   روتی
.ق1423

تحقیق علی اصـغر حکمـت، تهـران: امیرکبیـر،     ،کشف األسرار و عدة األبرار، دمیبدي، احمد بن محم
.1371چاپ پنجم، 

1419بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ،ارشاد االذهان الی القرآننجفی شیرازي، محمد بن حبیب اهللا، 
.ق

.م1999مصر: داررکانی للنشر، ،الفواتح اإللھیه و المفاتح الغیبیةنخجوانی، نعمت اهللا بن محمود، 
تحقیـق شـیخ زکریـا عمیـرات،     ،تفسیر غرائب القرآن و رغائـب الفرقـان  نیشابوري، حسن بن محمد، 

.ق1416بیروت: دارالکتب العلمیه، 


