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Abstract
The composition "Asāṭīr al-Awwalīn" is repeated 9 times in Qur'an (6:25, 
8:31, 16:24, 23:83, 25:5, 27:68, 46:17, 68:15, 83:13). In 23, 27 and 46 
it points to superstition and doctrine of the resurrection. In 5 verses it 
is understood in 3 meanings: 1- the (invalid) words and writings by the 
former (generations), 2- mythical stories, and 3- superstition and myth. In 
the remaining case, verse 68, most of the commentators only express the 
literal meaning. The above three meanings are based on narrations. Based 
on those, this phrase is an accusation of denying divine revelation, in op-
position to the Qur'an and response to the Tahaddi. But Qur'anic verses 
about the ancients are not similar to the stories of Rostam and Esfandiar. 
A critical analysis shows that the part of the narration which introduces 
it as the descent affair of these verses is probably not part of the text 
and is the narrator's interpretation because it is equal to the simplicity of 
challenge. This allegation is against Qur'anic quotes on this subject from 
associators. Although it is claimed that the narrations cited refer to all the 
cases of the "Asāṭīr al-Awwalīn", it conflicts with some verses and only 
the following verses have been used that the meaning has been ambigu-
ous. This paper shows evidence that it refers to the promise of resurrec-
tion, exodus, and publication in the writings of the ancients, including the 
books of Jews and Christians and other divine religions, the Avesta, and 
the writings of the Copts, Indians, Greeks, etc.
Keywords: Asāṭīr al-Awwalīn (stories of the ancients), Qur'anic stories, 
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معنای مصداقی رتکیب »اساطری االولنی« در آیات قرآن؛  تحلیل 
انتقادی  دیدگاه مفسران و نگاهی ون به مسأله

)تاریخ دریافت: 22-08-1401 تاریخ پذیرش: 1401-10-19(

کاوس روحی برندق1، احمد امین یوسفی2

چکیده
ترکیب »اســاطیر االولین« در قرآن در نُه آیه آمده اســت. )انعام/25، انفال/31، نحل/24، 
مؤمنون/83، فرقان/5، نمل/68، احقاف/17، قلــم/15، مطففین/13( این پژوهش با روش 
توصیفی، تحلیلی و انتقادی به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که معنای مصداقی ترکیب 
»اساطیر االولین« در آیات قرآن چیســت؟ در سه آیه )مومنون، نمل، احقاف( مصداق این 
ترکیب وعده ی حشــر، بعث و خروج اســت. برای پنج مورد دیگر مفسران سه مصداق ارائه 
کرده اند: 1. نوشــته های پیشــینیان یا سخنان و نوشته های باطل ایشــان، 2. داستان های 
اســطوره ای، 3. خرافه و افســانه. در یک مورد باقی مانده، آیه  15 قلم، غالبًا تفسیری ارائه 
نکرده اند و به بیان معنای لغــوی اکتفا کرده اند. این پژوهش با روش تحلیلی و انتقادی در 
تجزیه و تحلیل دیدگاه ها و مستندات مفسران شاخص )طبری، طوسی، طبرسی، زمخشری، 
فخررازی، رشــیدرضا، طباطبایی، ابن عاشــور، فضل اهلل(،  به این نتیجه دســت یافته که در 
همه ی آیات »اســاطیر االولین« تنها به وعده ی بعث، خروج، حشــر و نشر در نوشته های 
پیشــینیان، اعم از کتب یهود و نصارا و ســایر ادیان الهی و اوســتا و نوشته های قبطیان و 
هندیان و یونانیان و... اشاره می کند. و »آیاتنا« در آیه ی 15 قلم، به سوره ی حمد برمی گردد. 
مشرکان باور به جهان دیگر، »رب العالمین«، و باور به روز جزا، »یوم الدین«، در آن سوره 

را »اساطیر االولین« خوانده اند.
واژگان کلیدی: اساطیر االولین، داستان های قرآنی، معاد، نضر بن حارث.
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1. مقدمه
نخستین آیات و سوره های نازل شده بر پیامبر اسالم بارها به مواجهه ی میان پیامبر و سران 
مشــرکان و کفار پرداخته است. )برای نمونه: علق/9-10 و قلم/2و6و7( اما ابهام موجود در 
ترتیب دقیق نزول نخســتین آیات و سوره ها مانع از بهره برداری های ژرف از این گنجینه ی 
یکتا برای روشن شــدن وقایع ابتدای نزول قرآن و آغاز دعوت پیامبر گرامی اســالم شــده 
است. از طرف دیگر روایت هایی که تاریخ این دوره را نقل کرده اند نیز جسته و گریخته اند، 
اطالعــات چندانی را منتقل نکرده اند و ترتیب دقیق زمانی آن ها مشخص نیســت و از آن ها 
نمی توان کمک چندانی برای تفســیر موارد مبهم این آیات گرفت. )رامیار، 1384: 51، 55-

)75 ،71 ،56
یکی از این مواجهه ها که در نخستین سوره های نازل شده بر پیامبر )ص( منعکس شده است، 
نسبت دادن »اساطیر االولین« است. این تعبیر در نُه سوره ی قرآن آمده است و نخستین آن ها 
در آیه  15 سوره  مبارکه  قلم اســت. در این آیه می فرماید: ﴿إَِذا تُْتَلى َعَلْيِه آيَاتُنَا قَاَل أََساِطيُر 
لِيَن﴾. این  که ماهیت این نسبت چه بوده و چه چیزی »اساطیر االولین« خوانده  شده و چرا  اْلَوَّ
از چنین تعبیری استفاده شــده در آیات دیگر مورد تفسیرهای گوناگونی قرارگرفته است. اما 
ذیل این آیه غالب مفسران یا توضیحی ندارند )زمخشری، 1407ق: 586/4-589؛ فخررازی، 
1420ق: 605/30-606( یا به توضیح لغوی بســنده کرده اند )طوسی، بی تا: 78/10؛ طبرسی، 
1406ق: 502/10؛طباطبایی، 1393ق: 372/19؛ ابن عاشــور، 1420ق: 72/29( و مشــخص 
نکرده اند که مصداق »اســاطیر االولین« در این آیه چیســت. این آیه ارجاعی به آیات دیگر 
دارد؛ آیاتی که بر کســی خوانده شده و او همه ی آن ها یا چیزی را در آن ها »اساطیر االولین« 
خوانده است. اگر می دانستیم که مصداق »اساطیر االولین« در این آیه چیست، آن گاه آیاتی که 
بر شخص مورد نظر خوانده شده و ترتیب نسبی نزول آیات معلوم می شد. از طرف دیگر اگر 
ترتیب نزول نخستین آیات و سوره ها به دقت روشن بود، می توانستیم از آن ها برای روشن 

شدن مصداق »اساطیر االولین« کمک بگیریم.
هدف این پژوهش یافتن مصداق »اســاطیر االولین« در آیات مورد اشاره و به ویژه آیه  15 
ســوره ی قلم و یافتن مشارالیه »آیاتنا« است. پرســش های فرعی به قرار زیرند: مفسران چه 
مصادیقی برای »اساطیر االولین« ارائه  نموده اند؟ مستندات و ادله  هرکدام چیست؟ و چه نقاط 
قوت و ضعفی دارند؟ کدام یک قابل پذیرش و کدام غیر قابل پذیرش است؟ و کدام یک بر 

سوره ی قلم قابل تطبیق است؟
روش پژوهــش: این پژوهش با اتخاذ روش کتابخانه ای در گردآوری، و روش توصیفی، 
تحلیلی و انتقادی در تجزیه و تحلیل دیدگاه ها و مستندات مفسران در چند تفسیر شاخص 
)طبری، طوسی، طبرسی، زمخشری، فخررازی، رشیدرضا، طباطبایی، ابن عاشور، فضل اهلل( 
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ی انجام شده اســت. عبارت های »همه ی مفسران« و »غالب مفســران« در این پژوهش به این 

مجموعه برمی گردد.
پیشــینه ی پژوهش: اما از نظر پیشــینه، خلف اهلل در »الفن القصصي فــي القرآن الکریم« 
)1999م: 203/1-209( ادعا  کرده که »اساطیر« یعنی »داستان های اسطوره ای« و در این گونه 
داســتان ها هدف های هدایتی و تربیتی برجسته اند و قرآن نسبت به اسطوره ای خوانده شدن 
برخی داســتان هایش موضع منفی ندارد. و تنها غیر وحیانی بودن آن ها و انتساب به پیامبر 
را رد  می کند. در این پژوهش به این مســاله توجه شــده که در چهــار آیه )مؤمنون، نمل، 
احقاف، مطففین( قائلین، منکران بعث و کســانی هستند که به حیات آخرت ایمان  ندارند 
و در دو آیه ی دیگر )انعام و نحل( نیز ســخن از حیات آخرت است. و این مساله شایسته  
تفســیر و تعلیل شمرده شده است؛ اما بیش تر به آن نپرداخته اســت. در این پژوهش برخی 
داســتان های قرآن، از جمله برخی که در آن ها حیات پس از مرگ تجسم شــده، اسطوره ای  
شمرده شده است. در رد این نظریه مطالب متعددی منتشرشده است. از جمله طیب حسینی در 
»نقدی بر استدالل خلف اهلل در باب وجود قصه اسطوره ای در قرآن« )1388، قرآن شناخت، 
ســال 2، شماره 1( بیان کرده که مشــرکان پیش از آن که در قرآن هیچ کدام از این داستان ها 
مطرح شــود آن را »اساطیر االولین« خوانده اند. همو در »معنی شناسی اساطیر در قرآن کریم؛ 
نقدی بر ادله محمد احمد خلف اهلل مبنی بر وجود قصه های اســطوره ای در قرآن« )1389، 
علوم قرآن و حدیث، ســال 42، شماره 2( آورده که نســبت دادن اساطیر به آیات قرآن از 
ســوي مشرکان، بیش از هرچیز با هدف معرفی مصادري براي قرآن به جز وحی الهی بوده 
اســت. )نیز ببینید: همو، 1389: »جریان تفســیر ادبی معاصر« آســیب شناسی جریان های 
تفسیری( حاج ســید جوادی در »بررسی مفهوم اسطوره در سنت اسالمی_تأملی در وجوه 
تمایز معنای قرآنی و فهم پدیدارشناســانه از اســطوره« )1391، فصلنامه کیمیای هنر، سال 
اول، شماره 2( به این نتیجه رسیده که اسطوره در فرهنگ اسالمی و قرآنی دارای بار منفی 
و فاقد واقعیت تاریخی و واقعیت خارجی شــمرده  شده است و این نگاه پدیدارشناسانه را 
که دین عبارتســت از اسطوره هایی که انســان دین باور حقیقت آن ها را می پذیرد مورد نقد 
قرارداده  است. حســنی جلیلیان در »تحول مفهوم اساطیر االولین در تفاسیر« )1394، علوم 
قرآن و حدیث، ســال 47، شــماره 2( می گوید مفهوم »نوشته« در عبارت »اساطیر االولین« 
در تفاســیر اندک اندک نادیده گرفته شــده و آن را معادل ترهات و افســانه ها و خرافات و 
داســتان های پیشــینیان گرفته اند در صورتی که مضامین قرآن تناسبی با افسانه هایی چون 
رستم و اسفندیار ندارد و منظور کفار از »اساطیر االولین« نوشته های سایر ادیان الهی است. 
و گرچه در اغلب نُه آیه  مورد بحث موضوع انکار قیامت مطرح شده است؛ اما همگی آن ها 
در این سیاق نیستند. حاجی اسماعیلی و پیمانی در »بررسی مفهوم اساطیر االولین در قرآن« 
)1394، پژوهش دینی، ســال 14، شماره 30( اساطیر را در کنار سایر اتهام هایی که منکران 
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وحی و نبوت به پیامبر می زدند به شــمار می آورند و آن را اختصاصاً به معنای تعلیمات جّن 
 History and the" در مقاله ی (Rosenthal) و اتهــام ارتباط پیامبر با جنیان می دانند. رزنتال
Qur’ān" (2002, Encyclopaedia of the Qur’an, Vol. 2, Leiden: Brill)  می گوید این 
عبارت همه جا اختصاصاً از زبان کافرانی نقل شــده که خود را در برابر عقیده به رســتاخیز 
معرفی می کنند. اما ســخنی درباره ی نســبت مصداقی که از اساطیر االولین ارائه شده با این 

وصف ندارد. 
نوآوری این پژوهش: در پژوهش  حاضر ادله  مفســران بــرای مصادیقی که به جز معاد 
ارائه کرده اند مورد ارزیابی و نقد قرارگرفته اســت و اســتخراج مصداق آیه  15 قلم و مرجع 
ضمیر »آیاتنا« در این آیه مورد توجه  اســت. همچنین تعارض میان تفسیری که از آیه ی 31 
انفال ارائه شده با ویژگی هایی که قرآن در این مساله از مشرکان نقل می کند بررسی شده است. 
به عالوه نسبت میان توصیفی که قرآن از قائلین این عبارت کرده با مصادیقی که مفسران ارائه  

کرده اند مورد تحلیل قرارگرفته است.

2. مفهوم شناسی واژه »اساطیر«
»اســاطیر« از ریشــه ی »سطر« اســت. »س ط ر« ریشه ای اســت که اصل معنایی آن بر 
ردیف کردن و به صف درآوردن چیزی داللت می کند )ابن فارس،1404ق: 72/3( مانند ردیفی 
از کتاب ها یا درختان غرس شده یا هرچیزی که به ردیف درآید. )فراهیدی، 1409ق: 210/7؛ 
ازهری، 1421ق: 229/12( گذاشــتن حروف در خط راست را »سطر« می گویند. )طوسی، 
بی تا: 74/10( واژه ی »ســطر« نام ردیفی است از حروف که در خطی افقی پیاپی ند یا خطی 

افقی که جای نوشتن حروف است.
واژه  »اســاطیر« به عنوان یک اسم خاص تشبیه به چیزهایی است که کنار هم ردیف شده 
و نوشته شــده اند و باطلند. )ابن فــارس، 1404ق: 72/3( معانی دیگری نیز برای آن گفته اند 
از جمله ســخنان بی ســامان )فراهیدی، 1409ق: 210/7؛ ابن منظور، بی تا: 363/4؛ زبیدی، 

1414ق: 520/6( و دروغ ها )همان(. 
درباره ی رابطه ی »ســطر« و »اساطير« لغت شناسان هم نظر نیستند. گفته اند »َسْطر« مفرد 
و جمع قلیل آن  »أَسُطر« و جمع کثیر آن »ُسطور« است. همچنین »َسَطر« مفرد و جمع آن  
»أسطار« اســت. )ازهری؛ زبیدی( جمع »سطر« را »اساطير« نیز گفته اند. )ابن منظور( مفرد 
»اساطير« را »إِْسطاَرٌة« )فراهیدی(، »إسطار« )ابن فارس( و »أُسطورة« )فراهیدی، ابن فارس، 
ابن منظور( گفته اند. همچنین گفته شده »اساطير« جمع »أَْسطار« و آن جمع »َسْطر« است. یا 

اساطیر جمعی است که مفرد ندارد. )ابن منظور(
از نظر ریشه شناســی تاریخی، درباره ی ریشــه  این واژه گفته شده که »مسطوراً« واژه ای 
ِحْمیَری به معنای »مکتوبًا« اســت و ایشان نوشته را »اسطورا« می نامند. )سیوطی، 1421ق: 
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ی 420/1( همچنین »ܐܫܛܪܐ« )اســطرا( واژه ای سریانی است که »اساطیر« از آن مشتق شده 

اســت. )Jeffery, 1938: 57( وجود دو واژه ی »�𐩪𐩷𐩧�« )اســطر( به معنای »نوشــته« و 
»�𐩷𐩧�« )سطر( فعل برای »نوشتن« در کتیبه های جنوب عربستان این نظریه را تایید می کند. 
 »ἱστορία« 1938: 57( نظریــه ی دیگر »اســاطیر« را برگرفتــه از واژه ی یونانی ,Jeffery(
 :1938 ,Jeffery( .می داند. نقدهای وارد شده بر این نظریه بی پاسخ مانده است )ایســتوریا(

)430 :2002 ,Rosenthal :56؛ نیز ببینید
ادعا شــده که عرب پیش از ظهور اســالم و نزول قرآن این واژه را به کارنمی برده است. 
)مسعود، 1994م: 16( اما از عبداهلل بن زِبَْعری، از شعرای مخضرم، هجوی از دوره ی جاهلی 
ثبت شده که می گوید: »الهى قصيّا عن المجد االساطير«. )جمحی، 1400ق: 235/1( همچنین 
روایتی که در ادامه درباره ی نضر بن حارث می آید نشان می دهد که پیش از به کار رفتن آن در 

قرآن، این واژه برای عرب مکه مفهوم  بوده است.
نتیجه این که: »اساطیر« از ریشه ی »سطر« و به معنی »نوشته ها« یا جمِع جمِع »نوشته« است 
و در نوشته های بی پایه و اساس به کاربرده شده است. در قرن های اخیر مفهوم »نوشته« در آن 
نادیده گرفته شــده و معادل افسانه ها، خرافات و داستان های پیشینیان فرض شده است. )نیز 
ببینید: حســنی جلیلیان، 1394: 67؛ Rosenthal, 2002: 442( این واژه در اصل لغوی خود 
به معنای امروزی »اسطوره« در زبان فارسی، برابر داستان های حاوی حقایق ازلی یا قهرمان 

افسانه ای، نیست.

3. یافته های تحقیق؛ دیدگاه های مفسران 
»اســاطیر« در قرآن در تمام موارد در ترکیب »اساطیر االولین« آمده است و مفسران آن را 
بــا چند موضوع در ارتباط قرارداده اند: 1- انکار وحی الهــی و نزول قرآن و نبوت پیامبر، 
2- تحدی و اعجاز قرآن، 3- نســبت هایی که مشــرکان به قرآن داده اند، 4- اخبار قرآن از 

امت های پیشین، 5- وعده ی معاد.
ذیل سه آیه مفســران مصداق »اساطیر االولین« را وعده ی قرآن به بعثت، برانگیخته شدن 
و خروج از قبر پس از مرگ دانسته اند. به این معنا که وعده ی بی اساسی است که به پدران 
ایشان نیز داده شده و در نوشته های پیشینیان آمده اما حقیقت ندارد. هدف از این تعبیر انکار 
معاد اســت )طبری، 1412ق: 36/18؛ طوســی، بی تا:  378/7؛ زمخشری، 1407ق: 199/3؛ 

فخررازی، 1420ق: 289/23؛ طباطبایی، 1393ق: 55/15( 
ذیل پنج آیه  دیگر مفسران سه مصداق زیر را برای »اساطیر االولین« ارائه کرده اند:

1( نوشته های پیشینیان: قرآن سخنانی است که در کتاب های پیشینیان آمده است )طوسی، 
بی تا: 110/5( و جمع آوری شــده ی پیامبر از نوشته های ایشان یا نوشته های خرافی و باطل 
ایشان است. )طبری، 1412ق: 137/18؛ طوسی، بی تا: 471/7؛ فخررازی، 1420ق: 433/24؛ 
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طباطبایی، 1393ق: 229/12( از جنس معجزه نیست و ما نیز می توانیم مانند آن را بیاوریم. 
)فخررازی، 1420ق: 478/15( با هدف استهزاء ادعای پیامبر در نزول قرآن از جانب خدا و 

رد وحی بودن آن و انکار نبوت او. )طبری، 1412ق: 18/29( 
2( داســتان های خرافی درباره ی گذشــتگان: آن چه در قرآن از سرگذشت اقوام پیشین 
بیان شده اســت را »اساطیر االولین« و همانند داســتان های رستم و اسفندیار و کلیله و دمنه 
)زمخشری، 1407ق: 216/2؛ فخررازی، 1420ق: 478/15( یا به معنای نوشته های پیشینیان 
از اخبار امت ها شــمرده اند. )رشیدرضا، 1414ق: 348/7( هدف رد معجزه بودن قرآن است. 

)فخررازی، 1420ق: 478/15(
3( افسانه و خرافه: کافران کالم خدا را خرافات و اکاذیب شمرده اند. )زمخشری، 1407ق: 
14/2( اخبار دروغ و داستان هایی غیر واقعی. )طبرسی، 1406ق: 549/6؛ فخررازی، 1420ق: 
78/31؛ طباطبایی، 1393ق: 51/7؛ ابن عاشور، 1420ق: 59/6( افسانه و خرافاتی که حقیقت 
ندارد. )فضل اهلل، 1419ق: 375/10( برای مبارزه با اسالم، با کلماتی که چهره ی آن را  مشّوه 
کنــد در برابر دعوت به گفتگو و تفکر از پیش مانــع ایجادکرده اند. )همان: 131-130/24( 

مؤلفه ی »نوشته« در این مصداق اهمیتی ندارد.
در ادامه  مقاله منظور از دیدگاه نخست، دوم و سوم، دیدگاه های فوق است که نام قائالن و 

نشانی ارجاع به مطالب ایشان در این جا آمده و برای رعایت اختصار تکرار نمی شود.
مستند مصداق معاد متن آیات و مستند سه مصداق دیگر به طور عمده روایت های نقل شده 
درباره ی نضر بن حارث است. مفسران نقل کرده اند که نضر بن حارث از شیاطین قریش و از 
دشمنان موذی پیامبر بود و در سفرهای بازرگانی به فارس و حیره، نیایش و انجیل خواندن 
مســیحیان را دیده بود و چون رکوع و سجود پیامبر را دید، اعمال پیامبر را با ایشان مقایسه 
 می کرد و می گفت قرآن مانند کالم و ســجع اهل حیره است و اگر بخواهیم می توانیم مانند 
آن را بگوییم. بنابر نظر مفسران این همان سخنی است که در آیه ی 31 انفال نقل  شده است. 
)طبری، 1412ق: 152/9( در روایت دیگری آمده که نضر آن چه از سرگذشت اقوام گذشته 
در قرآن آمده است را با داستان های پادشاهان فارس و داستان های رستم و اسفندیار و کلیله 

و دمنه مقایسه می کرده است. )ابن هشام، 1375ق: 300/1؛ فخررازی، 1420ق: 478/15(
بر اساس این روایات »اساطیر االولین« نسبتی است که در معارضه با قرآن و در پاسخ به 

تحدی برای انکار وحی الهی مطرح شده است.

4. نقد و ارزیابی دیدگاه های مفسران

4. 1. نقد دیدگاه نخست: »اساطیر االولین« خواندن همه  آیات به معنای نوشته های پیشینیان
بر اساس این دیدگاه، انتساب »اساطیر االولین« به قرآن به معنای آنست که قرآن برگرفته 
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ی از منابع »مکتوب« پیشینی است و بر پیامبر وحی نشده است. در این دیدگاه، مؤلفه های افسانه، 

خرافی و دروغین بودن اخبار قرآن در »اساطیر االولین« الزامی نیست. این ویژگی ها ممکن 
است باشند یا نباشند. اما مؤلفه  »نوشته« در این دیدگاه نقش محوری دارد. مستند این دیدگاه 
روایت های نقل شــده درباره  نضر بن حارث و روایت نقل شــده درباره  سه غالم اهل کتاب 

است که تورات می خواندند و مسلمان شده بودند.
ارزیابی: این دسته از مفسران، توضیح، تحلیل یا استداللی ارائه نداده اند که چگونه »اساطیر 
االولین« به همه  قرآن برمی گردد. در ادامه روایت نضر و هر کدام از آیات جداگانه بررســی 
شده و نشان داده شده که چنین برداشت هایی تحت تأثیر روایت نضر صورت گرفته است. 
روایت نضر موجب شده تا مفسران »اساطیر االولین« را در موضوع تحدی در نظر بگیرند و 
از آن جا که تحدی متوجه همه ی قرآن اســت، مشارالیه »اساطیر االولین« را نیز همه ی قرآن 

گرفته اند. اما نقدهای وارد بر این دیدگاه را به صورت زیر می توان سامان داد:
- اگر آیات قرآن ســخنان و نوشته های پیشینیان و جمع آوری شده ی پیامبر از نوشته های 
ایشان باشد، آن گاه آوردِن مانند آن کاری نیست که هیچ کس دیگری نتواند انجام دهد. بلکه 
به سادگی می توان از همان نوشته ها، نمونه های دیگری مانند آن چه او به عنوان قرآن عرضه 
کرده را آورد و تحدی قرآن به »فاتوا بســورة مثله« )یونس/38( را پاســخ گفت. به ویژه اگر 
منبع این نوشته ها شناخته شده و همان تورات و انجیل باشد که در دسترس بوده است. این 
تحدی در ســوره ای مکی است )یونس/38(، و بســیاری از سوره هایی که پیش از آن نازل 
شــده اند سوره های کوتاهند. این ادعا به زیان خودشان تمام می شد که چگونه او می تواند با 
کمک سه غالم تازه مسلمان شده )برای نمونه ببینید: زمخشری، 1407ق: 263/3؛ طباطبایی، 
1393ق: 180/15( از محتوای این کتاب ها مطلع شود، اما ایشان نمی توانند سوره ی کوتاهی 

از آن ها فراهم کنند؟
- اما مشــرکان قریش، به گواهی قرآن، باهوش تر از آن بوده اند که با چنین ادعای واضح 
البطالنی خود را بی دفاع کنند. ســخنانی که از آن ها در رد و انکار قرآن آمده، چنین اســت: 
َّمٌ مَجْنُونٌ﴾ )دخان/14( ﴿أَعانَُه َعَلْيِه قَْوٌم آَخُروَن﴾ )فرقان/4(  ُِّمهُ بَشَرٌ﴾ )نحل/103(، ﴿مُعَل ﴿يُعَل
﴿إِْن هذا إاِّل ِســْحٌر يُْؤثَر﴾ )مدثر/24(. یعنی این کار را چنان سترگ می شمردند که از خود 
پیامبر )ص( به تنهایی ساخته نیســت؛ و کسی یا قومی به او کمک می کنند و توان ایشان یا 
منابعی که از آن اســتفاده می کنند فراتر از توان و منابع متعارفی اســت که مشرکان نیز به آن 
دسترسی داشته باشند. این نسبت ها وحیانی و الهی بودن قرآن را نفی می کرده، اما آن را سهل 
و آسان معرفی نمی کرده، چرا که چنین ادعایی سودی برای مشرکان نداشته و موضع ایشان 
را در برابر پیامبر تقویت نمی کرده اســت. چگونه چیزی که برگرفته از نوشته هایی است که 
پیروان اندکی در منطقه ی ایشــان دارد، تبدیل به سحری چنان تاثیر گذار شده که کسی نباید 

آن را بشنود؟ و دیگران نیز از آوردن همانند آن از همان نوشته ها عاجزند؟ 
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- با این ادعا که تمام قرآن برگرفته از نوشــته های پیشینیان است نمی توان پاسخ تحدی 
قرآن را داد و بنابراین »اســاطیر االولین« نیز نمی تواند چنین معنایی داشته باشد، چه کاًل در 
موضوع تحدی باشــد یا نباشــد. اگر هم چنین ادعایی شده باشد سخن بی معنا و بی ارزشی 
است و قرآن پاسخ های دیگری از ایشان ثبت کرده است و استفاده از روایت نضر برای ارائه  
چنین تفسیری از »اساطیر االولین« مخدوش است و مستندات و ادله  قابل پذیرشی ندارد و 

در هیچ کدام از این آیات قابل انتساب به قرآن نیست.

4. 2. نقد دیدگاه دوم: »اساطیر االولین« به معنای داستان های پیشینیان
در این دیدگاه آیاتی از قرآن که در آن ها سرگذشــت اقوام گذشته بیان شده است »اساطیر 
االولین« خوانده شــده و همانند داستان های رستم و اسفندیار و کلیله و دمنه، خرافی و غیر 
واقعی شمرده شده است و به همه ی قرآن برنمی گردد. مستند این دیدگاه نیز روایت های نقل 

شده درباره ی نضر بن حارث است.
ارزیابی: نقد روایت های نضر در ادامه می آید. در این جا به نقد محتوای اختصاصی این 

مدعا می پردازیم. 
- در نُــه موردی که این عبــارت در قرآن به کار رفته، پیش از ایــن آیات یا مجاور آن 
ســخن یا اشاره ای به سرگذشت اقوام پیشــین نیست. این موضوع مورد توجه برخی دیگر 
از پژوهش گران نیز قرارگرفته است. )ببینید: اسماعیلی، 1382: 31/7؛ طیب حسینی، 1389: 
169( چگونه است که با وجود آیات بسیاری که درباره ی سرگذشت اقوام پیشین در قرآن 
آمده، این عبارت در کنار این آیات به کار نرفته و هیچ جا به این آیات اشاره ندارد، اما چنین 

معنایی از آن فهمیده شده است؟ 
- بر اســاس ترتیب نزول، نخســتیِن این موارد آیه  15 ســوره  قلم است که طبق غالب 
روایت های ترتیب نزول، از جمله پذیرفته شده ترین آن ها، روایت عطا از ابن عباس، دومین 
ســوره ی نازل شــده اســت و تا این آیه هیچ آیه ای که در آن سرگذشت اقوام پیشین ذکر 
شــده باشد نازل نشده بوده اســت. هیچ کدام از مفسران مستندی جز روایت نضر برای این 
برداشت ارائه نکرده اند. آیا نضر بن حارث علم غیب داشته که بعدتر قرار است آیاتی شامل 
سرگذشــت اقوام پیشین نازل شــود؟ یا حدس زده است؟ هیچ کدام از مفسران یا مورخین 
با وجود این  که چنین معنایی را مطرح کرده اند، پاســخی به این پرسش مقدر نداده اند. تنها 
پاســخ تا حدودی مرتبط را دروزه در بحثی که در ترتیب نزول دارد فراهم کرده اســت. او 
از عبارت »اســاطیر االولین« و ﴿َو َرتِِّل الْقرآن تَْرتِيًل﴾ )مزمل/4( و ﴿إِْن هذا إاِلَّ قَْوُل الْبََشِر﴾ 
)مدثر/25( چنین نتیجه گرفته که باید سوره ها و آیات دیگری به جز آن چه در ترتیب نزول ها 
آمده پس از پنج آیه  نخســت علق نازل شده باشــد که شامل دعوت و انذار عام باشد و بر 
مردم خوانده  شده باشــد و به خدا دعوت  شده باشــند که کفار در برابر آن ها موضع انکار و 
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ی دشمنی گرفته باشند و سپس بقیه  آیات سوره ی علق و سه سوره  بعدی نازل  شده باشد و بر 

این اســاس احتمال داده است که سوره های فاتحه، اعلی، شمس، عصر، لیل و مانند این ها 
که محتوای آن ها صرفا دعوت و انذار و بیان اهداف به صورت عام است پس از نزول پنج 
آیه ی نخست علق نازل شده باشند. )دروزه، 1421ق: 126/1( اما در این احتمال نیز چیزی از 

اخبار امت های گذشته پیش از آیه  15 سوره  قلم نازل نشده است.
- چگونه اخبار قرآن از امت ها ی گذشــته مشابه داســتان هایی نظیر رستم و اسفندیار و 
کلیله و دمنه شــمرده شده است؟ آن داســتان ها درباره ی قهرمان های افسانه ای و نبردها و 
هماوردی های ایشان و قیام مردم برعلیه ستم پادشاهان یا بیان تمثیلی موضوع های سیاسی_
اجتماعی در قالب داســتان اســت. در صورتی که در قرآن اخبار امت های پیشین از جهت 
پذیرش یا عدم پذیرش هدایت الهی و نوع رفتار ایشان با پیامبران و نتیجه ی رفتارشان نقل 
شــده اســت. چگونه این دو به هم شباهت دارد؟ چگونه ممکن است کسی قرآن را شنیده 
باشــد و در مقام تحدی، داستان رستم و اســفندیار و داستان های کلیله و دمنه را مشابه آن 

بداند؟ آیا عرب جاهلی این تفاوت موضوع را درک نمی کرده است؟ 
- اگر این دو را مشابه  می شمردند چرا از آن ها برای تحدی با قرآن بهره  نبردند؟  

- تحدی به چیزی که مشابه آن را اقوام و ملل در زبان های گوناگون بارها خلق کرده اند 
چه معنایی دارد؟ 

تفاوت میان این دو، بیش از آن ســت که مشــابه  شمرده  شوند و قرآن نیز چنین ادعایی از 
کافران ثبت  نکرده اســت و آن چه در تفاســیر آمده برداشت مفسران است و تنها مستند آن 
روایت نضر است، اما این مصداق تناسبی با قرآن ندارد و به عبارت قرآنی »اساطیر االولین« 

قابل انتساب نیست.

4. 3. نقد دیدگاه سوم: افسانه و خرافی خواندن تمام قرآن
در این دیدگاه قرآن به طور کلی و مبهم، افســانه و خرافه نامیده شــده است. تفاوت این 
دیدگاه با دیدگاه دوم در این است که متوجه همه ی قرآن است و با دیدگاه نخست در این 

است که مولفه ی »نوشته« در این دیدگاه نیست. 
ارزیابی: قرآن در موضوع های متنوعی ســخن گفته، به عالوه برخی عبارات قرآن کلمات 
حکیمانه ای هســتند که پیش از آن در عرب نمونه های مشابهی داشته و قرآن بهتر از آن را 
عرضه کرده و عربی که به سخن شناسی خود افتخار می کرده نمی توانسته شکوه لفظ و ژرفای 
معنا را نادیده  بگیرد و همه ی قرآن را یک ســره افســانه و خرافه بخواند. نسبتی که قرآن در 
همان ســوره های نخستین از آنان نقل می کند چنین است که »قرآن سحری است اثرگذار اما 

جز سخن بشر نیست« )مدثر/24-25(. افسانه  کجا و چنین نسبتی کجا؟ 
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مشــرکان، قرآن را بشــری و غیر وحیانی می شــمرده اند و برخی اخبــار آن را تکذیب 
 می کرده اند. نه آن که همه ی آن را بیهوده و خرافه بخوانند.

4. 4. ارزیابی شأن نزول بیان شده در روایت نضر بن حارث
بر اساس روایت هایی که از نضر در این باره شده او »اساطیر االولین« را در معنای نوشته های 
پیشینیان نســبت به همه ی قرآن یا داستان های پیشینیان نسبت به آن چه از سرگذشت اقوام 
پیشین در قرآن آمده است به کار برده و خدا در قرآن هشت آیه درباره ی نضر نازل کرده و 
لِيَن﴾ و هر آیه ای است که در آن »اساطیر االولین«  آن ﴿إِذا تُْتلى  َعَلْيِه آياتُنا قاَل أَســاِطيُر اْلَوَّ

آمده است. )ابن هشام، 1375ق: 300/1(
از این روایت ها چنین برداشــت شــده که هر چه »اســاطیر االولیــن« در قرآن آمده در 

مصداق هایی است که نضر »اساطیر االولین« را در آن ها به کاربرده است.
ارزیابی: »اســاطیر االولین« در قرآن در نُه آیه، و نه هشــت آیه، آمده اســت. از این نُه آیه 
دست کم در سه آیه مصداق آن معاد است. متن این سه آیه چنان صراحتی دارد که مفسران 
هیچ احتمال دیگری، از جمله مصداق های برداشــت شده از روایت های نضر، را ذیل آن ها 
مطرح نکرده اند. گوینده ی این عبارت در ســه ســوره مفرد و در شش سوره جمع است. از 
ســه آیه  مفرد، مشخصاتی که برای قائل این عبارت در سوره ی قلم آمده بر چند نفر تطبیق 
 داده شــده، اما نضر در میان آن ها نیست. در ســوره  احقاف نیز فرزندی در پاسخ به والدین 
مؤمنــش این عبارت را به  کار می برد پس او هم نمی تواند نضر باشــد. در مطففین نیز این 
عبارت به ﴿يوم الدين﴾ برمی گردد و تطابقی با روایت نضر ندارد. در سایر موارد قائل جمع 
َِّذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاْلِخَرِة﴾  است که در چهار مورد با ﴿الذين کفروا﴾ و در دو مورد دیگر با ﴿ال
توصیف شده اند و دست کم این ادعا که این آیات اختصاصاً درباره نضر نازل  شده  باشد را 
زیر سوال می برد. بنابراین بخش آخر روایت که آن را به همه  موارد تعمیم داده بی تردید غلط 
 است. اما این همان بخشی است که شأن نزول آیه را بیان  کرده است. پس این شان نزول یا 

به تمامی غلط است یا اختصاص آن به نضر و تعمیم آن به همه ی موارد غلط است. 
برای یافتن مورد یا مواردی که مطابق این شــأن نزول باشــد ناچار از مراجعه به ســیاق 

هستیم، اما سیاق هیچ کدام از موارد با این سه مصداق سنخیت ندارد.
این روایت ها از دو بخش تشکیل شده است. بخش نخست نقل واقعه ای تاریخی و بخش 
دوم تبدیل آن واقعه به شــأن نزول یا ارائه  نظریه ای تفســیری است. ناقل این روایت ها ابن 
عباس اســت و او این روایت ها را از پیامبر )ص( یا امیرالمؤمنین )ع( یا یکی از مهاجرین 
نقل نکرده و خودش نیز ســه سال پیش از هجرت به دنیا آمده و نمی توانسته شاهد ماجرای 
نضر و نزول این آیات باشــد. بنابراین ممکن اســت بخش دوم روایت ها، برداشت و نظر 
تفســیری ابن عباس، یا کسی باشــد که ماجرای نضر را برای او نقل  کرده است. اما مفسران 
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ی بدون توجه به این موضوع و تفکیک این دو بخش، تفسیر خود را برپایه  صحت چنین شأن 

نزولی بنا کرده اند. و از این روایت ها چنین نتیجه گرفته اند که »اســاطیر االولین« در قرآن به 
همان معنایی آمده که نضر آن را به کار برده است.

نسبت دادن این مصادیق به »اساطیر االولین« تنها مستند به این شأن نزول است و نمی تواند 
از بخش نخست روایت استنباط  شــود. زیرا بخش نخست تنها نشان  می دهد که نضر این 
عبارت را در چه مصداقی به کاربرده و نمی تواند نشــان  دهد که قرآن این عبارت را در چه 

مصداقی به کار برده است.
اما پاسخ این پرسش که کافران این تعبیر را در نقلی که قرآن از آنان کرده، در چه مصداقی 
به کاربرده اند، باید از متن و بافت و سیاق آیات و قرائن منفصل و متصل لفظی و غیر لفظی 
و مفاهیمی که با آن در ارتباط قرار گرفته اند فهمیده  شــود و این روایت با این اشــکال ها 

نمی تواند جزء قرائن فهم این عبارت قراربگیرد.

5. بحث و تحلیل و اثبات دیدگاه برگزیده
مدعای این پژوهش اینســت که مصداق »اساطیر االولین« در تمام موارد، معاد است. در 
ادامــه به اثبات این مدعــا می پردازیم و به صورت تفصیلی یکایک آیات را به ترتیب نزول 
مورد بررســی قرارمی دهیم و در انتها از آن ها برای فهم مصداق این عبارت در سوره ی قلم 

استفاده  می کنیم.
ترتیب نزول سوره هایی که »اساطیر االولین« در آن ها آمده است به قرار زیر است: 1- قلم، 
2- فرقان، 3- نمل )خروج(، 4- انعام، 5- احقاف )خروج(، 6- نحل، 7- مومنون )حشر و 
بعث(، 8- مطففین، 9- انفال. هشت سوره  نخست مکی و انفال دومین سوره ی مدنی است 
و سه موردی که مفسران مورد بررسی در این پژوهش به اتفاق »اساطیر االولین« را وعده ی 
بعثت و خروج دانســته اند در میان سایر موارد قراردارد پس این احتمال منتفی است که در 
یــک دوره ی زمانی به یک معنــا و در دوره ی زمانی دیگر به معنای متفاوتی در آیات آمده  
باشــد. داللت این ســه آیه در این مصداق نص است و احتمال دیگری در آن نمی رود و با 
وجود آن که نقل کرده اند که تمام مواردی که »اساطیر االولین« آمده ناظر به نضر بن حارث 
است، اما ذیل این سه آیه هیچ اشاره ای به روایت نضر ندارند و هیچ توضیحی هم ندارند که 
چگونه »اساطیر االولین« در این سه آیه به بعث و خروج برمی گردد اما در سایر آیات منظور 
از آن سرگذشــت اقوام پیشین است که در قرآن آمده؟ آن هم بدون آن که چنین مطالبی در 
آن آیات یا مجاورشان آمده باشد. یا ناظر به تحدی است و به همه ی آیات قرآن برمی گردد؟
آن چه موجب شده روایت نضر ذیل این سه آیه مطرح نشود، نخست صراحت و روشن 
بودن معنای »اســاطیر االولین« در این سه آیه و دوم، نبودن تناسبی میان روایت نضر و این 
آیات است. مفسران جایی روایت نضر را مطرح کرده اند که معنای آیه برایشان مبهم بوده اما 
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از آن برای فهم معنای آیه اســتفاده  نکرده اند؛ بلکه آن را جایگزین معنای آیه کرده اند. بدون 
آن که توجه کنند که این عدم تناسب، به شرحی که گذشت، در آن ها نیز وجود دارد.

عالوه بر ســه آیه  فوق که معنای معاد در آن ها مورد اتفاق اســت، از شش آیه  دیگر ذیل 
چهار آیه  این احتمال که »اســاطیر االولین« به بعث برگردد مطرح شده اســت. در انعام این 
احتمال مطرح شــده که منظور از ﴿کل آيــة﴾ آیات توحید و ربوبیت و قدرت پروردگار بر 
بعث و آیات رسالت و نبوت باشد. )ماتریدی، 1426ق: 50/4( در مطففین »اساطیر االولین« 
تکذیب »یوم الدین« است )ابن عاشــور، 1420ق: 175/30-176(، و مراد از »آیاتنا« در آن، 
آیــات تحذیر از معصیت و انذار به بعث و جزاء اســت. )طباطبایی، 1393ق: 233/20( در 
نحل آن چه از آخرت نقل شــده )فضل اهلل، 1419ق: 13/ 211-212( و در فرقان اخبار قرآن 

از بعث و نشور و جنت و نار )همان: 16/17( مصداق »اساطیر االولین« شمرده  شده است.

5. 1. فرقان
آیه  نخســت و ششم فرقان درباره ی قرآن اســت. اما آیاتی که میان این دو قراردارند به 
ا َو ال نَْفعًا َو ال يَْملُِکوَن َمْوتًا َو  موضوع های دیگری پرداخته اند: ﴿... َو ال يَْملُِکوَن ِلَنُْفِسِهْم َضرًّ
َّذيَن َکَفُروا إِْن َهذا إاِلَّ إِْفٌك اْفتَراُه َو أَعانَُه َعَلْيِه قَْوٌم آَخُروَن فََقْد  ال َحياًة َو ال نُُشــوراً * َو قاَل ال
لِيَن اْکتَتَبَها فَِهَي تُْملى  َعَلْيِه بُْکَرًة َو أَِصيًل﴾ )فرقان/5-3(  جاُؤ ُظْلمًا َو ُزوراً * َو قالُوا أَساِطيُر اْلَوَّ
مفسران درباره ی مصداق ترکیب اساطیر االولین در این آیه دو نظریه ارائه کرده اند: 1- نشور 
)فضل اهلل، 1419ق: 16/17( 2- نوشــته های پیشــینیان )دیدگاه شماره 1( )طبری، 1412ق: 
137/18؛ نیز ببینید: طوســی،  بی تا: 471/7؛ طبرسی، 1406ق: 253/7؛ زمخشری، 1407ق: 
264/3؛ فخــررازی، 1420ق: 433/24؛ طباطبایی، 1393ق: 229/12؛ ابن عاشــور، 1420ق: 

 )15/19
غالب مفســران ذیل این آیه به روایت نضر اســتنادکرده اند )طبری، طوسی، زمخشری، 
فخررازی، ابن عاشــور(. همه ی مفســران، به جز فضل اهلل، بدون هیچ اســتدالل، توضیح و 
تحلیلی و تحت تاثیر روایت نضر، »اساطیر االولین« را به همه ی قرآن برگردانده اند. و به این 

ترتیب »هذا« به آیه ی نخست برگشته و بنابراین »افٌک افتراه« نیز به همه  قرآن برمی گردد. 
ارزیابــی: ﴿إن هذا﴾ و ﴿إِْفٌك اْفتَراُه﴾ به همان چیزی برمی گردند که »اســاطیر االولین« 
خوانده  شده اســت. بنابر توضیحی که گذشت »اســاطیر االولین« به همه  قرآن برنمی گردد. 

بنابراین ﴿إن هذا﴾ و ﴿افٌك افتراه﴾ نیز به همه  قرآن برنمی گردد. 
برگشت »اســاطیر االولین« به نشور: گوینده  این سخنان کافرانی هستند که روز قیامت 
اَعِة﴾ )فرقان/11(. در آیات 35-38 سوره  مؤمنون آن چه  بُواْ بِالسَّ را تکذیب کرده اند: ﴿بَْل َکذَّ
کافران افترای پیامبر نســبت به خدا خوانده اند وعده ی خروج و بعثت است. در این جا نیز 
﴿إن هذا﴾ و ﴿افٌك افتراه﴾ به جای آن که به آیه  نخست که درباره ی قرآن است برگردد، دقیقا 
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ی به آیه  پیش از خود برمی گردد که نزدیک تر است. در این آیه موت و حیات نمی تواند مورد 

تکذیب قرار بگیرد و تنها »نشور« اســت که مورد تکذیب قرارگرفته است. بنابراین آن چه 
»اساطیر االولین« نامیده شده »نشور« است. 

منظور از کتابت و امالی آن تنها اصل وجود معاد نیســت. بلکه تمام جزئیاتی اســت که 
درباره ی حشــر و نشر و بعث و معاد، در ســوره های نازل شده پیش از فرقان، آمده است. 
سوره ی فرقان، طبق ترتیب عطا از ابن عباس، چهل و یکمین سوره ی نازل شده است و پیش 
از آن سوره های متعددی از جمله مدثر، مسد، لیل، فجر، ماعون، قیامت، طارق، قمر و اعراف 
نازل شده  که حاوی مباحث مربوط به معاد و قیامتند. این موضوع که »اساطیر االولین« اشاره 
به تمام این جزئیات است، درباره  آیه  83 سوره  مومنون نیز صادق است. )ببینید: طباطبایی، 

1393ق: 55/15(

5. 2. انعام
مفســران در آیه ی 25  انعام: ﴿... َو إِْن يََرْوا ُکلَّ آيٍَة ال يُْؤِمنُوا بِها َحتَّى إِذا جاُؤَك يُجاِدلُونََك 
لِيَن﴾ سه نظریه ارائه داده اند: 1- نوشته های پیشینیان  َِّذيَن َکَفُروا إِْن هذا إاِلَّ أَساِطيُر اْلَوَّ يَُقوُل ال
)دیدگاه 1( )طبری، 1412ق: 108/7؛ طوسی، بی تا: 102/4-105؛ طبرسی، 1406ق: 444/4؛ 
فخر رازی، 1420ق: 506/12( 2- حکایت های قرآن خرافات نوشــته  شــده  پیشینیان است 
)دیدگاه 2( )رشــیدرضا، 1414ق: 348/7( 3- خرافات، اکاذیب و اخبار دروغ )دیدگاه 3( 
)زمخشری، 1407ق: 14/2؛ طباطبایی، 1393ق: 51/7؛ ابن عاشور، 1420ق: 59/6؛ فضل اهلل، 

1419ق: 60/9 و 65(.
مقصود از ﴿کل آية﴾ هر حجت و عالمتی اســت که بر توحید و صدق گفتار پیامبر و حق 
بودن نبوت او اقامه شده است. )طبری، 1412ق: 108/7؛ رشیدرضا، 1414ق: 348/7( احتمال 
دارد مقصود آیات توحید و ربوبیت و قدرت بر بعث و آیات رسالت و نبوت باشد. )ماتریدی، 
1426ق: 50/4( هر عالمت و معجزه ای اســت که بر نبوت نبی داللت می کند. )طوسی، بی تا: 
104/4( »آیة« به معنای دلیل و حجت است. )فخررازی، 1420ق: 506/12( مقصود از »کل آیة« 

همه ی آیات نیست بلکه مقصود کثرت است. )ابن عاشور، 1420ق: 57/6( 
غالب مفســرانی که برگشت »کل آیة« و »هذا« را به همه ی قرآن گرفته اند دلیلی برای آن 
نیاورده اند. به نظرمی رسد این برداشت، تحت تأثیر روایت نضر صورت گرفته باشد. )ببینید: 

ابوالفتوح رازی، 1408ق: 259/7؛  زمخشری، 1407ق: 13/2؛ طباطبایی، 1393ق: 51/7(
برگشــت »اساطیر االولین« به حشر: آیه  22 درباره ی روز حشــر است: ﴿َو يَْوَم نَْحُشُرُهْم 
َجميعًا ...﴾. ضمیر در »نحشرهم« به مشرکانی برمی گردد که بر خدا افترا  می زنند یا آیات خدا 
را تکذیب  می کنند. آیات بعد، 27، 29 و 31، نیز توصیف حاضر شدن ایشان در پیشگاه الهی 
و پشــیمانی از تکذیب آیات الهی و بعثت و زیان کار بودن کســانی است که لقاء پروردگار 
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را تکذیب کرده انــد. ﴿ُکلَّ آيٍَة﴾ هر دلیل و حجتی اســت که بر قــدرت پروردگار بر بعث 
اقامه می شــود. )ماتریدی، 1426ق: 50/4( ضمیر در ﴿ال يُْؤِمنُوا بِها﴾ به حشر برمی گردد. به 
همین ترتیب »هذا« و »اساطیر االولین« نیز به حشر برمی گردد. کفار هر نشانه  الهی در اثبات 

بعثت می بینند ایمان  نمی آورند و زنده شدن پس از مرگ را »اساطیر االولین« می خوانند.

5. 3. نحل
لِيَن﴾ سه نظریه  ُُّکْم قالُوا أَساِطيُر اْلَوَّ مفسران در آیه ی 24 نحل: ﴿َو إِذا قِيَل لَُهْم ما ذا أَنَْزَل َرب
ارائه داده اند: 1- نوشــته های باطل پیشــینیان )دیدگاه 1( )طبری، 1412ق: 65/14؛ طوسی، 
بی تا: 376/6؛ طباطبائی، 1393ق: 229/12( 2- قرآن سخنان دروغین و باطل پیشینیان است 
)دیدگاه 3( )طبرســی، 1406ق: 549/6؛ زمخشری، 1407ق: 601/2(  3- مستکبران آن چه 
قرآن از داستان ها و آخرت نقل کرده است را شبیه خرافات و افسانه ها خوانده اند. )فضل اهلل، 

1419ق: 212-211/13( 
این دسته از مفســران یا توضیحی درباره ی »ما ذا أَنَْزَل« نداده اند )طبری، 1412ق: 65/14؛ 
ماتریدی، 1426ق: 493/6؛ زمخشری، 1407ق: 601/2( یا آن را به قرآن برگردانده اند. )طوسی، 
بی تا: 376/6؛ فخررازی، 1420ق: 197/20؛ طباطبایی، 1393ق: 229/12( در آیات پیشین دالیل 
توحید و ابطال بت پرستی بیان شده و این جا احتجاج پیامبر بر صحت پیامبریش به معجزه بودن 
قرآن است. چون پیامبر برای صحت نبوتش به معجزه بودن قرآن احتجاج کرده، ایشان در قرآن 
طعن کرده و آن را »اساطیر االولین« خوانده اند. )فخررازی، 1420ق: 197/20( در صورتی که در 
این فراز آیات چنین موضوع و احتجاجی نیست. گویا این نظر تحت تأثیر این پیش فرض که 

»اساطیر االولین« پاسخ مشرکان به معجزه بودن قرآن است ارائه شده است. 
برگشت »اساطیر االولین« به بعث: از آیه  20 نحل در نکوهش بت پرستی و هشدار نسبت 
به بعثت، و دعوت به توحید و ایمان به آخرت اســت. آیه  22 درباره ی توحید و توصیف 
َّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاْلِخَرِة قُُلوبُُهْم ُمْنِکَرٌة َو ُهْم  کسانی است که به آخرت ایمان نمی آورند: ﴿... فَال
ُمْستَْکبُِروَن﴾. کسانی که مورد پرسش قرار گرفته اند با عدم ایمان به آخرت توصیف شده اند. 
تعلیق پاســخ آنان بر این وصف، مشــعر علت این پاسخ آنان است. »اساطیر االولین« پاسخ 
مســتکبران نســبت به ایمان به آخرت است. آیات بعد 25، 27 و 29 نیز توصیف ایشان در 
ُُّکْم﴾، را از پرهیزکاران  روز قیامت و سرای آخر است. آیه  30 همین پرسش، ﴿ما ذا أَنَْزَل َرب
می کند. پاسخ ایشان نیز نه متوجه کلیت قرآن، بلکه از میان آیات قرآن متوجه وعده ی معاد 
است. تقابل این دو پاسخ نشــان می دهد که مقصود مستکبران از »اساطیر االولین« استهزاء 
وعده ی بعث است )آیه  34(. ایشان که در آیه  36 با صفت تکذیب کنندگان توصیف شده اند، 
ِ َجْهَد أَيَْمانِِهْم اَل يَْبَعُث  تکذیب مبعث را در آیه  38 با قسم به خدا بیان می کنند: ﴿َو أَْقَسُمواْ بِاللَّ

ُ َمن يَُموُت﴾. اللَّ
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ی 5. 4. مطففین

ليَن﴾ ســه نظریه  مفســران در آیه  13 مطففیــن: ﴿إِذا تُْتلى  َعَلْيِه آياتُنا قاَل أَســاطيُر اْلَوَّ
ارائه کرده اند: 1-نوشته های )بی اساس و باطل( پیشینیان )دیدگاه1( )طبری، 1412ق: 62/30؛ 
طوســی، بی تا: 299/10؛ طبرســی، 1406ق: 688/10( 2- دروغ های پیشینیان )دیدگاه 3( 
)فخررازی، 1420ق: 87/31؛ فضل اهلل، 1419ق: 130/24-131( 3- کفار آیات قرآن به ویژه 
هشدار نســبت به بعث و جزاء را اباطیل امت های گذشته خوانده اند. )طباطبایی، 1393ق: 

233/20( تکذیب یوم الدین است. )ابن عاشور، 1420ق: 176-175/30(
در ایــن آیه »آیاتنا« به چند معنا فهمیده  شده اســت: 1- قــرآن )مقاتل، 1423ق: 622/4؛ 
فخررازی، 1420ق: 87/31(، 2- حجت ها و ادله ای که در قرآن آمده است )طبری، 1412ق: 

62/30؛ طوسی، بی تا: 299/10(، 3- اخبار پیشینیان )ماتریدی، 1426ق:458/10(
برگشــت ﴿اســاطير االولين﴾ به ﴿يوم الدين﴾: آیه  4 هشدار نسبت به بعثت است: ﴿أَ اَل 
َّذيَن  َُّهْم َمْبُعوثُوَن﴾. از آیه  10 درباره ی تکذیب کنندگان ﴿يوم الدين﴾ است: ﴿ال يَُظنُّ أُولئَِك أَن
يِن﴾. دلیلی بر این  که همه  آیات قرآن را اســاطیر خوانده باشــند نیست. در  بُوَن بِيَْوِم الدِّ يَُکذِّ
آیات مجاور هم چیزی از اخبار امت های گذشــته نیامده است. آن چه این جا مورد تکذیب 

قرارگرفته ﴿يوم الدين﴾ است و »اساطیر االولین« در این جا به ﴿يوم الدين﴾ برمی گردد.

5. 5. انفال
لِيَن﴾ سه نظریه  مفســران در آیه ی 31 انفال: ﴿لَْو نََشاُء لَُقْلنَا ِمْثَل هَذا إِْن هَذا إاِلَّ أََساِطيُر اْلَوَّ
ارائه کرده اند: 1- نوشــته های پیشــینیان )دیدگاه 1( )طبری، 1412ق: 151/9؛ طوسی، بی تا: 
110/5( 2- سرگذشت اقوام پیشین که در قرآن آمده همانند داستان های کلیله و دمنه است 
)دیدگاه 2( )زمخشری، 1407ق: 216/2؛ فخررازی، 1420ق: 478/15( 3- قرآن مانند رستم 
و اســفندیار است )دیدگاه 3()طبرسی، 1406ق: 828/4؛ رشیدرضا، 1414ق: 653/9-654؛ 

طباطبایی، 1393ق: 67/9؛ ابن عاشور، 1420ق: 83/9-84؛ فضل اهلل، 1419ق:375/10(
ارزیابی: مفســران و قرآن پژوهان بســیاری این آیه را در موضوع تحّدی تفسیرکرده اند 
بدون آن که توضیح دهند چگونه »هذا« به همه ی قرآن برمی گردد. )برای نمونه: رشــیدرضا، 
1414ق: 650/9( مشارالیه هذا در جمله  اول و دوم یکی است و این دو در صورتی به همه  
قرآن برمی گردد که »اساطیر االولین« به همه  قرآن برگردد. بنابراین ابتدا باید معنای »اساطیر 

االولین« مشخص شود.
نقد برگشت »هذا« به همه یا بخش هایی از قرآن و »اساطیر االولین« به نوشته ها یا افسانه های 

پیشینیان پیش تر گذشت.
این عبارت اگر در موضوع تحدی تفســیر شود به معنای آسان گرفتن هماوردی با قرآن 
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است. »که اساطیر است و افسانه  نژند/نیست تعمیقی و تحقیقی بلند، گفت اگر آسان نماید 
این به تو/این چنین آسان یکی ســوره بگو«. )مولوی، 1399، دفتر سوم مثنوی، بیت 4238 
و 4242( و »هر کســی می توانــد مانند قرآن بیاورد«. )فخــررازی، 1420ق: 67/13( اما به 
گواهی قرآن و تاریخ، اعراب این قدر سخن نشــناس نبوده اند. روایت های متعددی نقل شده 
که مشرکان در برابر بلندی و جامعیت معنا و فصاحت و بالغت آیات نازل شده شگفت زده  
می شــدند. در کتاب »دالئل النبوة« در » بَاُب اْعتَِراِف ُمْشــِرِکي قَُريٍْش بَِمــا فِي ِکتَاِب اللِ ِمَن 
َُّه اَل يُْشــِبُه َشْيئًا ِمْن لَُغاتِِهْم َمَع َکْونِِهْم ِمْن أَْهِل اللَُّغِة َوأَْربَاِب اللَِّساِن« تعدادی از این  اْلِْعَجاِز َوأَن
روایت ها نقل  شده اســت. )ببینید: بیهقی، 1408ق: 198/2-199( مفسران برای توجیه چنین 
تفسیری می گویند این سخن از روی نادانی و مخالفت و ستیزه گری با حق گفته شده است 
)طبــری، 1412ق: 151/9؛ ماتریدی، 1426ق: 190/5(؛ این را جز ســفیه نمی گوید و خدا 
سفاهت و دروغ او را در قرآن آشکار کرده است. )همان: 109/7( از روی دشمنی، مخالفت 
و ســتیزه گری چنین گفته اند و چه بسا شدت دشــمنی، انسان را به گفتن آن چه نمی فهمد 
می کشــاند. )طبرسی، 1406ق: 828/4( برای نشان دادن بی اعتنایی و بی ارزش شمردن آیات 
قرآن چنین گفته اند. )طباطبایی، 1393ق: 67/9( به وقاحت ایشــان برمی گردد. )ابن عاشور، 
1420ق: 84/9( امــا قرآن برای تأیید خودش نیازی نــدارد که از میان واکنش های اعراب، 
سخن سفیهانه  یا وقیحانه ی ایشان را نقل کند. بلکه سخنانی که توانمندترین و بلیغ ترین ایشان 
در کمال آزادی و ســالمت گفته اند را نقل می کند. این تأیید ادعای قرآن است، نه سخنی که 

از روی نفهمیدن گفته  شده باشد. در نتیجه این سخن کافران پاسخ به تحدی قرآن نیست.
برگشت »اســاطیر االولین« به »باور به زندگی پس از مرگ«: ضمیر در ﴿تتلى عليهم﴾ به 
﴿الذين کفروا﴾ در آیه  پیش برمی گردد. و با توجه به این  که »اساطیر االولین« در سایر آیات، 
انکار کافران نسبت به وعده ی بعثت است، و این آیه نیز در میان آیات مرتبط با حشر )آیه  
24 و 25 و 36( واقع شده، در این جا نیز انکار کلی ایشان نسبت به وعده  حشر، و برای ایشان 
محشور شدن به سوی جنهم )انفال/36(، است که در برابر وعده ی محشور شدن مؤمنان به 
ســوی پروردگار )انفال/24( قراردارد. و برای نشان دادن شدت عناد و انکار خود نسبت به 
همین وعده و الهی بودن آن ســت که گفته اند ﴿اللَُّهمَّ إِْن َکاَن هَذا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فََأْمِطْر 

َماِء أَِو ائْتِنَا بَِعَذاٍب أَلِيٍم﴾ )انفال/32(.  َعَلْينَا ِحَجاَرًة ِمَن السَّ
از ملت هایی که عرب عصر جاهلی با آن ها تماس داشته و از عقاید آن ها می توانسته مطلع باشد 
عالوه بر مسیحیان، یهودیان و پیروان باقی مانده از سایر ادیان الهی در این منطقه، ایرانیان زرتشتی 
و مصریان قبطی نیز از دیرباز حیات پس از مرگ را باور داشته اند و این عقیده در »نوشته های« 
باقی مانده از آن ها آمده است. یونانیان نیز به زندگی روح پس از مرگ باور داشته اند. هندیان نیز 
به زندگی دوباره پس از مرگ باور داشــته اند. )ببینید: توفیقی، 1398: 32، 66، 119، 189، 295؛ 
 :2001 ,Howarth, Glennys and Oliver Leaman ;45 :2006 ,Retief, F. P. and L. Cilliers
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ی 238( اما عرب جاهلی که منکر معاد بوده آن را »اساطیر االولین« خوانده و در برابر این وعده ی 

قرآنی است که گفته ﴿لَوْ نَشَاءُ لَقُْلنَا ِمْثَل هَذا﴾ یعنی ما نیز می توانیم مانند این سخنان را درباره ی 
زندگی پس از مرگ بگوییم، همچنان که تمام تمدن ها و ملل حاضر در عصر و اطراف ایشان 
چنین باورهایی داشــته اند. ابن عاشور با این  که ذیل آیه  سوره ی مطففین می گوید »اهل کتاب و 
صابئین و بسیاری از مشرکین از جمله قبطیین »یوم الدین« را تکذیب نمی کنند. مشرکین عرب 
و دهریین تکذیب می کنند« )ابن عاشور، 1420ق: 175/30-176( اما همین مطلب را ذیل انفال 

ذکرنکرده و در فهم معنای آیه تأثیر نداده است.

5. 6. قلم
غالب مفســران درباره ی »اساطیر االولین« یا به توضیح لغوی بســنده کرده اند. )طوسی، 
بی تا: 78/10؛  طبرسی، 1406ق: 502/10؛ طباطبایی، 1393ق: 372/19؛ ابن عاشور،  1420ق: 
72/29( یــا توضیحی ندارنــد. )زمخشــری، 1407ق: 586/4-589؛ فخــررازی، 1420ق: 
605/30-606( و تفســیر این آیه را به موارد دیگر نیز ارجــاع  نداده اند و با توجه به آن که 
ذیل موارد دیگر تفسیرهای متفاوتی ارائه کرده اند، نظر ایشان در تفسیر این آیه از آن ها قابل 
 برداشت  نیست. باقی مفسران دو نظریه در این آیه ارائه کرده اند: 1- آیات قرآن را نوشته های 
پیشــینیان خوانده اند و از جانب خدا بودن آن را انکارکرده اند. )دیدگاه 1( )طبری، 1412ق: 
18/29( 2- گفته اند آیات قــرآن مضمونی خرافی دارند مانند قصه های خرافی که مردم از 

امت های گذشته نقل می کنند. )دیدگاه 3( )فضل اهلل، 1419ق: 46/23( 
در این آیه ضمیر »تتلی علیه« به کسی برمی گردد که در آیات پیش از آن توصیف  شده است. 
از جملــه او تکذیب کننده ای اســت که پیامبر را مجنون، مفتون و گمــراه از راه پروردگار 
خوانده است. مفسران صفات ذکر شده در این آیات را بر »ولید بن مغیره مخزومی«، به نقل 
ابن عباس و مقاتل، منطبق دانسته اند. )طوســی، بی تا: 78/10؛ زمخشری، 1407ق: 587/4؛ 
ابن جوزی، 1422ق: 321/4؛ فخــررازی، 1420ق: 604/30؛ طباطبایی، 1393ق: 372/19( 
همچنین از »االخنس بن شریق« به نقل از عطاء و سّدی، »ابوجهل« و »اسود بن عبد یغوث« 

به نقل از مجاهد نیز نام  برده  شده است. )طوسی، زمخشری، ابن جوزی، فخررازی(
ارزیابی: با آن که در جای دیگری گفته اند که هر آیه ای که در آن »اســاطیر االولین« آمده 
درباره ی نضر اســت )طبری، 1412ق: 137/18( اما هیچ کدام از این مفســران ذیل این آیه 
اشاره ای به نضر و روایت او ندارند و صفات ذکر شده در این آیات را بر او منطبق ندانسته اند. 
برگشت »اساطیر االولین« به ﴿العالمین﴾ و ﴿یوم الدین﴾: براساس روایات ترتیب نزول، 
پیش از سوره  قلم تنها سوره  علق )طبق روایت عطا از ابن عباس و سایر روایت های مشابه( 
یا ســوره  علق و سوره  حمد )طبق روایت سعید بن مسیب( نازل  شده است. در سوره  علق 
و آیات 1 تا 15 ســوره  قلم و ســوره  حمد، یعنی تمام آیاتی که پیش از این آیه نازل  شده 
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و در آیات مجاور این آیه، سرگذشــت اقوام پیشــین ذکر نشده است. »اساطیر االولین« در 
سایر کاربردهای آن در قرآن به حشر )انعام و انفال(، آخرت )نحل(، بعث )مؤمنون(، نشور 
)فرقان(، خروج از قبر )نمل و احقاف( و یوم الدین )مطففین( برمی گردد. در ســوره  علق و 
آیات 1 تا 15 ســوره  قلم اشاره ای به آخرت، معاد یا رستاخیز نیست. اما در سوره  حمد آیه  
دوم با »رب العالمین« به آخرت و آیه  چهارم با »یوم الدین« به روز جزا اشــاره  می کنند. با 
توجه به سایر کاربردهای »اســاطیر االولین« در قرآن، این دو تنها آیاتی هستند که »اساطیر 
االولین« به آن ها برمی گردد و پیش از آیه  15 علق نازل  شده اند. بنابراین »تتلی علیه« به سوره  
حمد برمی گردد که بر مکّذب مورد اشاره در قرآن خوانده شده و او این دو را در آن »اساطیر 

االولین« خوانده است. 
در میان نُه آیه ای که »اساطیر االولین« در آن ها آمده است، تنها دو آیه متن یکسان دارند: آیه  
15 قلم و آیه  13 مطففین؛ و هردوی این آیات نیز به عبارت یکســان »یوم الدین« )حمد/4، 
مطففین/11( برمی گردند و گوینده  این عبارت در هر دو ســوره از جمله با صفت مشترک 

»معتد اثیم« )مطففین/12، قلم/12( توصیف  شده است.

نتیجه گیری
دســتآورد پژوهش حاضر در زمینه  مصداق »اساطیر االولین« در آیات قرآن را بعد از نقد 
و ارزیابی دیدگاه های مفســران ذیل تمام مــوارد نه گانه ی این ترکیب در آیات قرآن به این 

صورت می توان سامان  داد: 
- مفسران »اساطیر االولین« را بر مصداق های زیر تطبیق داده اند: 1- باور به زنده شدن پس 
از مرگ، 2- قرآن برگرفته از نوشته های پیشینیان است. 3- خبرهای قرآن درباره ی امت ها و 

پیامبران گذشته، افسانه است. 4- قرآن افسانه و خرافه است.
- مســتند مصداق نخست متن آیات است. مستند ســایر مصادیق روایت نضر و روایت 
کمک گرفتن پیامبر برای تدوین قرآن از ســه غالم تازه مسلمان شده ای است که پیش از آن 

یهودی بوده اند و تورات می خوانده اند.
- ســیاق آیات با روایت نضر هم خوان نیســت. ضمیر مفرد گوینده بر نضر تطبیق پذیر 
نیســت. ضمیر جمع با اختصاص به نضر هم خوان نیست. تعمیمی که در روایت نضر آمده 
را هیچ مفســری ملتزم نشده است. عدد وارد شده در روایت نضر غلط ست. پذیرش این دو 
روایت مســتلزم آسان شمردن هماوردی با قرآن اســت. این ادعا با نسبت هایی که قرآن از 
مشــرکان در رد پیامبر و قرآن نقل کرده و روایاتی که اعجاب و اعتراف مشــرکان نسبت به 

قرآن را بیان کرده در تضاد است.
- معاد تنها مصداق قابل پذیرش است و نقدهای واردشده بر سایر مصادیق مانع از احتمال 

درستی آن ها می شود.
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ی - معاد تنها مصداقی است که قابل تعمیم به سوره ی قلم است.

- »آیاتنا« به سوره  حمد برمی گردد. مشرکان باور به جهان دیگر و »یوم الدین« در آن سوره 
را »اساطیر االولین« خوانده اند. 

- و نتیجه  نهایی آن که: آن چه در همه  آیات »اساطیر االولین« خوانده شده تنها به وعده ی 
بعث، خروج، حشر و نشر در نوشته های پیشینیان، اعم از کتب یهود و نصارا و سایر ادیان 
الهی و اوستا و نوشته های قبطیان و هندیان و یونانیان و... اشاره می کند. و در آیه  ی 15 سوره  
قلم نیز »آیاتنا« و »اســاطیر االولین« به »رب العالمین« )حمــد/2( و »یوم الدین« )حمد/4( 

برمی گردد. 
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