
 

 هاي قرآن و نقد آن گرا در قصه رویکرد اسطوره

  1)ژرفا(سید ابوالقاسم حسینی
 

  چکیده
اسطوره به قصص قرآن راه  آیا  : شود  در مقاله حاضر به پاسخ این سؤال بنیادین پرداخته می         

یافته است؟ ضرورت پرداختن به این سؤال این است که اگر وجود اسطوره در قصص قرآن         
راه ، شود و همـین  نمایی قرآن با چالش جدي مواجه می بخشی از ادعاي واقع ،  پذیرفته شود 

  . کند هاي قرآنی باز می نمایی گزاره را بر ادعاهاي دیگر در باب واقع
امـا  ،  اي که اساسی ندارد     افسانه: عبارت است از  ،  ر معناي مورد نظر این مقاله     اسطوره د 

بحث راهیابی اسطوره به قصص قرآن . پندارد چنان آراسته شده که انسان آن را واقعی می        آن
؛ قابل ردیابی اسـت ، همچون فخر رازي ،  صورت غیرمستقل در آثار برخی مفسران پیشین       به

. اهللا است انگیز در این زمینه از آنِ دکتر محمد احمد خلف        بر چالشاما نخستین اثر مستقل و      
بلکه در صدد نفی نسبت قـرآن بـه      ؛  قرآن در صدد نفی اسطوره از خود نیست       ،  به تعبیر وي  

گـرا بـه نقـد        این رویکرد با تعبیر رویکرد اسطوره     ،  در مقاله حاضر  .  است  اللّه شخص رسول 
  . نهاده شده است

نصی و بر پایه بررسی تطبیقی آیات مطمح نظر در  مطالعه درون ،  لهشیوه پژوهش این مقا   
  . قرآن کریم و تفاسیر آن است

  . هاي قرآن قصه، نمایی واقع، گرا رویکرد اسطوره، اسطوره :ها کلیدواژه
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  مقدمه
هاي آسمانی رسـالت   تواند جنبه می، هرگونه تردید در ماهیت وحیانی آیات قرآن  : ضرورت

هاي بسیار جدي در قلمـرو   پرسش، در شصت سال اخیر   . الش جدي بکشد  اسالمی را به چ   
خود دامنه آن به دیگـر زوایـاي    هاي قرآن درگرفته که خودبه      میزان حضور اسطوره در قصه    
، از طرفی گسترش دامنه تأثیر ادبیات و هنر در جهان امـروز    . قرآن کریم گسترده شده است    

  . اهمیت دارد، ه نظري و هم عملیپس این بحث هم از جنب. رو به رشد است
یکـی تفـسیر   ؛ دو رویکرد وجود داشته است، هاي قرآن در مواجهه با قصه: پیشینه بحث 

تفـسیر  ، دیگـر . تـوان یافـت   هاي قرآن نشانی از اسطوره نمی در قصه ،  سنّتی که براساس آن   
، گـرا  ورهدر رویکـرد اسـط  .  اسـت  هاي قرآن را بر اسطوره حمل کرده معاصر که برخی قصه  

. اي از واقعیت ندارنـد  شوند که بهره   هایی تلقّی می    هاي قرآن حاکی از اسطوره      برخی از قصه  
برخـی شـاگردان   . ساله برخـوردار اسـت   اي تقریباً شصت این بحث به شکل مدون از سابقه    

ه ویـژ  به، یاد شده» مکتب اُمنا«دکتر امین خولی در دانشگاه االزهر مصر که از حلقه آنان به  
او در کتـاب  . توان از پیشگامان طرح این نظریـه دانـست   را می ،  اللّه دکتر محمد احمد خلف   

ایـن کتـاب در اصـل رسـاله     .  به این نظریه پرداختـه اسـت  الفنّ القصصی فی القرآن الکریم 
  . در مصر به انجام رسیده است. م1950دکتري وي بوده که چاپ اول آن به سال 

خلـق و   ،  هـاي هنـري ماننـد ابـداع         ها و ویژگـی     تابع شیوه قصص قرآن   ،  به ادعاي وي  
 بـسیاري را     ایـن اثـر اعتـراض     . ابتکارند و الزم نیست حتماً صدق تاریخی داشـته باشـند          

 و الفـنّ القصـصی  محمد خضر الحسین در   ؛  الرّسالهاحمد امین در مجله     : همچون؛  برانگیخت
 )1763و1602صص،  ش1377 ،خرّمشاهی(.قصص القرآن  فی بحوثعبدالحافظ عبد ربه در     

اند که برخـی   هاي قرآن اظهار داشته مطالبی پیرامون قصه، البته گروهی از دانشوران مسلمان    
محمـد رشـید   ، فخـر رازي : از جملـه ؛  اند اعتقاد به وجود اسطوره در قرآن را برداشت کرده        

  . و شیخ محمود شلتوت، شیخ محمد عبده، رضا
گـذاري شـده و     که بر بنیان هندسی خـاص پایـه  قصه اثري هنري است : تعاریف اصلی 
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اندیشه و احساسات و تخیالت نویسنده      ،  رنگ هنري است و در آن      طرح و پی  ،  داراي بافت 
، در زمان و مکان خاص    ،  در قالب حادثه و شخصیت    ،  درباره زندگی و محیط پیرامون خود     

) 158 و   76صـص ،  ش1371،  بـستانی (. شـود   وگـو بیـان مـی      از طریق توصیف یـا گفـت      
گزینـد و   هـا را برمـی   ها و محـیط     شخصیت،  ها  نویس یک یا چند حادثه و نیز وضعیت         قصه

  )13ص، 1ج، ش1384، بستانی(. کند ها را به زبانی روایی تعبیر می آن
، جـوزي   ابـن (ص مصدر ثالثی مجرد قَص یقُص قَصاً و قَصصاً          . ص. قصص از ریشه ق   

) 73ص، م1956، منظور ابن(آن قطع و بریدن   گرفته شده و اصل معناي      ) 490ص،  ق1394
، غزنـوي (»برگفتن قصه یا از پـی کـسی فراشـدن        «در تراجم پارسی به     . روي است   و دنباله 
رو   قـصه از ایـن      . معنا شده اسـت   ) 249ص،  مروزي(»رفتن  بر پی   «و  ) 279ص،  ش1389

، 6ج، ق1409، طوسـی (. آیـد  سخنی در پی سخن دیگر می، شود که در آن   قصه خوانده می  
را بعـد از   کسی است که خبري را بعد از خبـر دیگـر و کالمـی       ) سرا  قصه(= قاص  ) 93ص

  )256ص، 8ج، ش1382، ازهري(. کند کالم دیگر بیان می
پـس قـرآن از سـبک    ؛  مسیري براي بیان مقاصد و اغراض هدایتی است       ،  قصّه در قرآن  

، بکـري ؛  117ص،  ق1415،  سـیدقطب (.گویی متناسب با هدف خود برخـوردار اسـت          قصه
  )10ص،م1992، عباس؛ 224ص، م1994، عتر؛ 13ص، م1992، مشرح؛ 227ص، م1994

    طَرَ یعنی کَتَبطْر ) نوشت(سیعنـی  » فی الکتاب مسطورا  «. ردیف هر چیز را گویند    ،  و س
، طریحـی (. یعنی فالنی ردیف به ردیف نوشت     » سطر فالن کذا  «. در کتاب نوشته شده است    

، برخـی . برخی معتقدند که اساطیر جمع اسطوره و اسطاره اسـت         ) 371ص،  1ج،  ش1387
، منظـور   ابـن ؛  337ص،  م1985،  عبدالحمیـد (. دانند آن را جمع بدون مفرد می     ،  چون اخفش 

  )284ص، 2ج، ق1408، طبرسی؛ 363ص، 4ج، م1956
اسـاطیر  . »هایی که هـیچ ربطـی بـه چیـزي ندارنـد       سخنان باطل و گفته   «اساطیر یعنی   

، فراهیـدي (.  سخنان شگفتی که از پیشینیان نوشته باشند و از هم گسیخته باشداالولین یعنی 
ترجمـه  » هاي نبشته پیـشینیان  افسانه«در فارسی به   » اساطیر االولین «) 373ص،  ش1384
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  )26ص، ش1344، محقّق(. شده است
، جـوهري (سخنان پوچ و یاوه : سان فهرست کرد توان بدین معانی مختلف اسطوره را می  

ــن؛ 684ص، 2ج، م1956 ــا اب ــن؛ 372ص، 3ج، ش1387، زکری ــور اب ، 3ج، م1956، منظ
، 3ج، م1956، منظـور  ابـن (هاي نـامنظّم      روایت؛  )25ص،  12ج،  ق1385،  زبیدي؛  363ص
هایی   روایت؛  )25ص،  12ج،  ق1385،  زبیدي؛  49ص،  2ج،  م1995،  فیروزآبادي؛  363ص

؛ )25ص، 12ج، ق1385، يزبیـد ؛ 363ص، 3ج، م1956، منظـور  ابن(که مانند باطل است     
، ق1385، زبیـدي (هـا   دروغ؛ )515ص، 1ج، ش1385، شـرتونی (انگیـز    هاي شگفت  سخن

، ق1385،  زبیـدي ؛  363ص،  3ج،  م1956،  منظور  ابن(ریشه است    چه بی  آن؛  )25ص،  12ج
حِکایـات و  ؛ )363ص، 3ج، م1956، منظـور  ابن(شده  هاي زینت داده دروغ؛  )25ص،  12ج
اسـطوره  : تـوان گفـت   پس مـی ) 25ص، 12ج، ق1385،  زبیدي(. ندچه نقل و روایت کن     آن

چنان آراسته شده که انـسان   اما آن ،  پوچ و خرافی است که هیچ پایه و اساسی ندارد         سخن
  . پندارد آن را واقعی می

از . هـاي قرآنـی اسـت       معناي مورد بحث در بررسـی      درباره اسطوره به  ،  چه گفته شد   آن
پیونـد  ، شود که با موضوع این مقالـه  ر و تعریفی دیگر اراده میاسطوره در متون معاصر تعبی    

ریشه و برخـی    ،  نخست به اختصار  ،  که خلط میان این دو پیش نیاید       براي آن . مستقیم ندارد 
  . کنیم معناي اخیر را ذکر می مفاهیم اسطوره به

، جفـري (. گرفته شده اسـت  فرانکل بر این نظر است که از آرامی ، درباره منشأ این واژه 
 بــه معنــاي 1برخــی معتقدنــد کــه اســطوره از واژه یونــانی هیــستوریا) 113ص، ش1386

 2بازمانده این لغت در زبان انگلیـسی . گرفته شده است » داستان«و  » جو و آگاهی    و  جست«
.  بـه معنـاي تـاریخ و حکایـت اسـت     3و در زبـان فرانـسه  » داستان و حکایـت «به معناي  

: شاید صحیح این باشد. دانند آن را از اصل تازي می     برخی هم   ) 3ش، ص 1389آموزگار،  (
                                                                    

1. Historia.    3. Histoire. 
2. Story. 
 



 هاي قرآن و نقد آن گرا در قصه رویکرد اسطوره

 

93 

شده واژه یونانی و التین  این واژه از زبان یونانی یا التینی به زبان تازي برده و دیگرگون         «
کـزازي،  (».جـوي راسـتی اسـت    و هیستوریا است که به معنی سخن و خبر راست، یا جست       

  )2ش، ص1372
شود که فریدریش کروزر درباره سـمبل و         میشناسی با کتابی آغاز      دانش نوین اسطوره  

کالم است، تصویر است، حرکتی است کـه     اسطوره   )م1812 -1810(شناسی نوشت  اسطوره
کند، پیش از آن که در قالب روایت و حکایتی ضبط و ثبت  حدود واقعه را در قلب نقش می   

حکایـت  اسطوره تاریخ مقدسی است که از راز آفـرینش      ) 45ش، ص 1370باستید،  . (شود
کند و منشأ ازلی هر آیین و هر پندار و کرداري است که در زمان آغاز اسـاطیري، یـک             می

اي  پس به صورت نمونه درآمده است؛ یعنی نمونـه  بار براي همیشه به وقوع پیوسته و از آن   
هـا اعتبـار      کنـد و بـه آن      ها و مراسم آیینی و عبادي آنان را تنظیم مـی            مشی انسان  که خط   

  )103ش، ص1371شایگان،  (.بخشد می
کنند و سپس بـه منظـور توسـعه از همـدیگر      عقل و غریزه، نخست در یکدیگر نفوذ می 

مانـد کـه    ها در دیگري باقی می شوند؛ اما پس از جدایی، چیزهایی از هریک از آن        جدا می 
  )124ش، ص1358برگسن، . (ریشه اسطوره را باید در آن یافت

زمـان واقعـی عینیـت خـود را از     . ریـزد  هنی به هم می  در اسطوره مرز دنیاي عینی و ذ      
جا، موضـوع مهـم، صـحت تـاریخی      در این. شود دهد و به زمانی ذهنی تبدیل می    دست می 

؛ 13ش، ص 1374عفیفـی،   . (اسـت کـه بـراي معتقـدان آن در بـردارد             نیست؛ بلکه مفهومی  
استان و اسطوره را باید د) 22ش، ص1389؛ هینلز، 405-404ش، صص1383کوب،  زرین

سرگذشتی معنوي، آسمانی، روحـانی، مربـوط بـه فراسـوي جهـان مـادي، غیرملمـوس و               
هـا و عقایـد دینـی پیونـدي      جهانی دانست که معموالً اصل آن معلوم نیـست و بـا آیـین       آن

آموزگـار،  . (اي از تقدس، قهرمان مثبت آن را فراگرفته اسـت  ناگسستنی دارد و همواره هاله    
  )4-3ش، صص1389

. نگرنـد  شناس فعلی همچون دانشمندان قرن نوزده بـه اسـطوره نمـی            مندان اسطوره دانش
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کننـد و در آن، مفهـوم     را اراده نمـی 3، و فیکـشن  2، اینونـشن  1ها از اسطوره معناي فابـل       آن
. یابنـد  را درمی » پرمعنی«و  » اسوه«،  »قدسی«،  »ارزشمند و گرانقدر  «،  »سرگذشت واقعی «
، کـیش  )ریـشه یـک عـادت   ( را به انواع آیینی، بنیـادي    اسطوره) 14ش، ص 1362الیاده،  (
. انـد  ، اسطوره شخصیت، و اسطوره جهان پس از مـرگ تقـسیم کـرده         )مربوط به دین یهود   (
  )52ش، ص1372هوك، (

ش، 1366جعفـري،  . (ترین اساطیر فلـسفی هـستند   یونانیان و سپس رومیان داراي غنی  
 به پرسـتش خـدایان گونـاگون        در میان اعراب اعتقاد   ) 160ش، ص 1389؛ یونگ،   17ص

محمد را جنّی اسـت  : هاي مشرکان به پیامبر همین بود   از تهمت . مرسوم و معمول بوده است    
بـا ایـن   ) 30ش، ص1385شـهیدي،  . (آورد دهـد و ایـن سـخنان را مـی          که به او تعلیم می    

ست، چه امروز از اسطوره متداول ا توان گفت که کاربرد اساطیر در قرآن با آن توضیحات می
  . هایی تفاوت جدي دارد در جنبه

  کاربرد اساطیر در قرآن
  : واژه اساطیر در نُه جاي قرآن به کار رفته است

  4».ان هذا اال اساطیر االولین... و منهم من یستمع الیک«. 1
  5».ان هذا االّ اساطیراالولین... واذا تتلی علیهم آیاتنا قالوا«. 2
  6».م قالوا اساطیراالولینو اذا قیل لهم ماذا انزل ربک«. 3
  7».لقد وعدنا نحن و اباؤنا هذا من قبل ان هذا اال اساطیراالولین«. 4
  8».و قالوا اساطیر االولین اکتتبها فهی تملی علیه بکرة و اصیال«. 5

                                                                    
1 .fable: هشود و اعمال و احساسات انسان را به حیوانات نـسبت   اي است که از زبان حیوانات نقل می   قص

  .ورزد دهد و اغلب جنبه تمثیلی دارد و بر مفاهیم معنوي و اخالقی تأکید می می
2 .invention:بدیع چیزي است اختراعی و ساختگی و مصنوعی، اما . 

3 .fiction:خیالبافی شاعرانه یا ادبیات داستانی . 

 .5: فرقان. 8    .24: نحل. 6    ,25: انعام. 4

 .83: مؤمنون. 7    .31: انفال.5
  جج
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  1».لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا من قبل ان هذا اال اساطیر االولین«. 6
  2».فیقول ما هذا اال اساطیر االولین... والذي قال لوالدیه اف لکما«. 7
  3».اذا تتلی علیه آیاتنا قال اساطیر االولین«. 8
  4».اذا تتلی علیه آیاتنا قال اساطیر االولین«. 9

 عنـوان   بـه شود که واژه اساطیر از سوي مـشرکان مکّـه   با بررسی این نُه آیه، روشن می      
مـشرکان بـا   . رفتـه اسـت    مـی  اي بر ضد پیامبر، براي رد دعوت آن حضرت بـه کـار             حربه

 وحی و کالم خدا آورده، باطل و سخنان پـوچ  عنوان  بهگستراندن این باور که آن چه محمد     
هـا برگرفتـه و بـه خـدا      هاي آن   هاي پیشین بوده و او از کتاب        اي است که در امت     و افسانه 

  . کوشیدند نسبت داده، براي بازداشتن مردم از گرایش به اسالم می

  گرا یکرد اسطورهمبانی رو
اعتنایی  سیطره ادبیات بر قصه، موجب بی«: اهللا با تحلیلی ادبی معتقد است     محمد احمد خلف  

مورخ به عناصـر و مقومـات داسـتان و تـصرّّف وي در تـصویرسازي حادثـه و آفـرینش                   
افتـاده   هـا و حـوادث واقعـی اتفـاق     اي که گاه تشخیص جریان شود، به گونه ها می  شخصیت

نگـار در پـردازش    میزان این تشخیص به شناخت میزان آزادي عمل تاریخ       . شود  مشکل می 
 آیه یاد شده، 9او پس از اشاره به       )80-77م، صص 1999اهللا،    خلف(».داستان بستگی دارد  

  : کند گونه مطرح می مبانی نظریه خود را این
ت تداوم نیـافتن  علّ«: نویسد وي در این زمینه می  . هاي یاد شده مکّی هستند       آیه  تمام. 1

هاي محیط فرهنگی، از جمله نوشتاري   اتهام اسطوره پس از هجرت پیامبر به مدینه، ویژگی        
و  بودن فرهنگ حاکم در مدینه بوده است که در کتب یهودیان مدینه، بر خالف فرهنگ امی          

هـاي   بـه دیگـر سـخن، بیـان داسـتان     . شـود  غیرنوشتاري مکّه، سابقه نقل اسطوره دیده می  
                                                                    

 .15: قلم. 3      .67: نمل. 1

  .13: مطفّفین. 4    .17: احقاف. 2
 
 



 شماره دوم/ فصلنامه الهیات هنر 

 

 

96 

روي،  گشت و بـدین  اي در قرآن، بدعت و نوآوري در حیات ادبی مکّه محسوب می            رهاسطو
  )205-198م، صص1999اهللا،  خلف(».هاي مکّه قرار نگرفت مورد پذیرش عرب

  . اند گویندگان اتهام یادشده غالباً منکر قیامت بوده. 2
  . اند ها اعتقاد راسخ و قطعی به اساطیري بودن قرآن داشته آن. 3
موارد اتهامی، قرآن وجود اساطیر را در خود نفی نکـرده و حتّـی در                 یک از    ر هیچ د. 4

نَّه کَانَ غَفُوراً رحِیماً   ... و قَالُوا أَساطِیرُ الْأَولِینَ   «: یک مورد   اصرار دارد که اساطیر نـه  1».إِ
  . ساخته پیامبر، بلکه فرستاده از سوي خداوند است

تـرین شـارح اندیـشه     مهم.  اسطوره در قرآن یاد کرده است     نعنوا   به اهللا مواردي را    خلف
اهللا اعتـراض کـرد کـه چـرا در            وي، خلیل عبدالکریم مواردي دیگر را افـزود و بـه خلـف            

اهللا فرستاده شدن موسـی بـه سـوي           مثالً خلف . برشماري موارد اسطوره کوتاهی کرده است     
عبـدالکریم بـر ایـن بـاور اسـت کـه       داند؛ اما خلیل  فرعون همراه با نُه معجزه را واقعی می       

  . یک از این قضایا در تاریخ مصر ثبت نشده است هیچ
هاي اهـل کتـاب و عـرب مجـاور و همـسایه          طبق این باور، این حکایات زاییده توهم      

مـصریان، ماننـد   : به ادعاي این اندیـشه  . ها استفاده کرده است     ایشان بوده و قرآن هم از آن      
اند و با وجود ایـن، اصـالً در    کرده اي خود را روز به روز ثبت می   چینیان، تاریخ و رویداده   

شـدن   شدن دریا و فرعون و غـرق  اسرائیل و شکافته از موسی و بنی هاي تاریخ، نامی     صفحه
خلدون پذیرفته است که مـردم عـرب در همـسایگی یهـود بودنـد و بـه امـر                  ابن. او نیست 

یگانـه  . هاي پیـشین اشـتیاق داشـتند        امتآفرینش و مسائل تاریخ و سرگذشت پیامبران و         
گونـه   رفتنـد و ایـن      مردم عرب نزد ایشان مـی     . العرب یهودیان بودند   در جزیرة   مرجع علمی   
خوش  ها دل ها به همین قصه گفتند و عرب ها را می   ها هم این قصه     آن. پرسیدند  مسائل را می  

ق، 1355هـشام،     ابـن (شـده     مـی العرب نقل    حتّی داستان رستم و اسفندیار در جزیرة      . بودند
  . ها بعد در شاهنامه فردوسی به نظم کشیده شده است و قرن) 301-300صص

                                                                    
 .6و 5:  فرقان.1
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اي دارد و ایرادي هم بر آن وارد نیـست؛    پیروان این نظریه برآنند که قرآن، قصه اسطوره       
. هـا اسـت   اي در قـرآن، هـدایت و پنـدآموزي انـسان     هاي افـسانه  زیرا مقصود از بیان قصه   

  )56م، ص2009وق، باحاذ(

  گرا برخی از شواهد رویکرد اسطوره
إنّهـا  «تشبیه درخت روییده در جهنّم به سـرهاي شـیاطین در آیـه          : گوید  فخر رازي می  . 1

 چـه تـوجیهی دارد و بـا     1».طلعها کأنّه رؤوس الـشیاطین    . شجرة تخرج فی أصل الجحیم    
ند آن درخت یاد شـده را بـه       ایم، چگونه خداو    توجه به این که ما سرهاي شیاطین را ندیده        

چون مردم بر ایـن بـاور     «: گوید  سرهاي شیاطین تشبیه کرده است؟ خود وي در جواب می         
بودند که فرشتگان در نهایت نیک صـورتی و نیـک سـیرتی و شـیاطین در نهایـت زشـت                   
صورتی و زشت سیرتی هستند، تشبیه انسانی در نهایت فـضل و کمـال بـه فرشـته درسـت       

  ».همچنین موجودي زشت و بدترکیب، باید به سرهاي شیاطین تشبیه شود. نموده است می
 »الیقومون إالّ کما یقـوم الـذي یتخبطـه الـشیطان مـن المـس       «زمخشري ذیل آیه    . 2

خیزنـد و   زده برمـی  شوند، مانند شـیطان  ها از قبرها که برانگیخته می بعضی انسان«: گوید  می
بردند شیطان بـه سـر    اي عرب است که گمان میه زدگی از پنداشت زدگی یا جن  این شیطان 
  ».شود زند که دیوانه  انسان می

خواهد باورهاي کهن مشرکان را در هم ریزد کـه ایـن، خـود،          ها، قرآن می    در این نمونه  
در آغاز، این زمینه فراهم شد که ادعـا کننـد          . بوده است   مرحله اول تبلیغ و دعوت اسالمی       

گویـد وحـی    چه مـی  سازند و آن  شیاطین او را از غیب آگاه میمحمد نیز از کاهنان است و     
هاي مختلف به جنـگ   تدریج و با روش قرآن در پی ابطال این باور بود و به . آسمانی نیست 

هـایی بـه اسـتراق     گاه گوید، جنّ در کمین   چه قرآن می   بر اساس آن  . با این نگرش برخاست   
جنّیان حتّی بعد از    .  در کمین ایشان بودند    ها تیرهایی   نشست؛ اما ستارگان و شهاب      سمع می 

                                                                    
  .65و 64:  صافّات.1
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... إنّـا زینـا الـسماء الـدنیا    «: کردنـد  هایی می ها، سرقت  پیامبري رسول خدا و ظهور معجزه     
خواهـد    قرآن می1».إالّ من خطف الخطفۀ فأتبعه شهاب ثاقـب ... حفظاً من کلّ شیطان مارد 

بلـه؛  : گوید  آنان همنوایی کرده، می این ذهنیت را از سر عرب بیرون کند؛ و به این منظور با            
کردند؛ ولی ما طردشان کردیم و از شرّشـان خـالص      هایی می   گونه بوده که استراق سمع     این

  . شدیم
هـا،   یـافتن معجـزه   اما با پیشرفت زمان و استقرار اسالم در محـیط عربـستان و شـهرت          

 تیـر شـهاب   عنوان  بهها  رهاند و ستا    رفته  ها باورشان شد که در واقع شیاطین باال می          مسلمان
جا قرآن به روش دیگري در مبارزه با  در این. کرده است  ها را نابود می     به آنان اصابت و آن    

دانستند، پس از وفـات سـلیمان       این ذهنیت متوسل شد و اعالم کرد که جنّیان اگر غیب می           
وا یعلمون الغیب   فلما خرّ تبینت الجنّ أن لوکان     «: شدند  آن همه عذاب و سختی متحمل نمی      

  2».ما لبثوا فی العذاب المهین
کنـد و بـراي پیـامبري و حقّانیـت پیـامبر       هایی را نقل می   طبق این ادعا، گاه قرآن قصه     

چـه را کـه تـاریخ واقعـی      اند؛ نه آن    عنوان تاریخ باور داشته    آورد که اهل کتاب به      شاهد می 
هـاي   هـا اشـتباه     اض کرد که ایـن قـصه      توان بر پیامبر و قرآن اعتر       به همین دلیل نمی   . است

شـمارد و نویـسندگان    اي است که آیین بالغـت آن را درسـت مـی    این شیوه. تاریخی است 
  )91-87م، صص1999اهللا،  خلف. (اند بزرگ بر همین منوال رفته

 3»...واتّبعوا مـا تتلـوا الـشّیاطین علـی ملـک سـلیمان            «محمد رشید رضا ذیل آیه      . 3
چـه قـرآن از    شـود کـه هـر آن     ذکر این داستان در قرآن موجب نمیبدیهی است «: گوید می

  ».کند، صحیح باشد، مثل ذکر سحر و یا نسبت کفر به سلیمان اندیشه مردم نقل می
هـاي   ایم قـصه   بارها گفته «: شیخ محمد عبده به نقل شاگردش رشید رضا گفته است         . 3

                                                                    
 .10-6:  صافّات.1

 .14:  سبأ.2

 .102: قره ب.3
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هـاي    گاهی در داسـتان   . ن تاریخ آموزي آمده است، نه براي بیا       قرآن براي پنددهی و عبرت    
شـود؛ اگرچـه در واقـع     ها آورده می قرآن، تعبیرات رایج در میان مخاطبان یا منسوب به آن 

  )399، ص1ق، ج1373رشیدرضا، (».آن اعتقاد و تعبیر صحیح نیست

  گرا نقد رویکرد اسطوره
  : توان ارزیابی کرد این رویکرد را از چند جنبه می

یکـی  . شود، قابل مناقشه است عنوان اسطوره یاد می ین رویکرد به هایی که در ا     نمونه. 1
 قصص آمده کـه فرعـون بـه    38در آیه . از این موارد، ماجراي هامان در قصه فرعون است   

دهد از آجر، برجی بلند بسازد تا وي بتواند به خداي موسـی دسـت پیـدا            هامان دستور می  
اند؛ زیرا سـخن فرعـون    د دچار سرگردانی شدهمفسران در این مور «: گوید  اهللا می   خلف. کند

گزارش موجود در آیـه کـه از زبـان    . اند را جدي پنداشته و به همین دلیل دچار اشتباه شده   
خواسته موسی را مـسخره کنـد؛    گر این است که فرعون با این تعبیرها می فرعون است، بیان  

گویـد، بـا      نی که موسی می   دانست به آسما    یعنی از سر شوخی و طنز سخن گفته، وگرنه می         
هـاي بـسیار بلنـدي در آن     توان دست یافت؛ زیرا کـوه   ساختن یک برج بسیار بلند هم نمی      

  ».منطقه وجود داشته است
کنـد کـه اساسـاً        این رویکرد براي تأیید ادعاي خود، به این واقعیت تاریخی استناد می           

 سـال بعـد در   600شخصی در دربار فرعون وجود نداشته و چنین » هامان«شخصی به نام    
در مجموعه عهد عتیـق بیـان       » داستان استیر «این سخن را بر اساس      . زیسته است   ایران می 

، شاهنشاه ایران، وزیري داشت به نام هامان که بـا  1بر پایه این داستان، خشایار شا. کنند  می
 یهودیـان  توطئه دستیابی به استیر، دختر زیباي یهودي که در اختیار شاهنشاه بود، بـر ضـد          

وقتـی اسـتیر بـه واسـطه        . چینی کرد و فرمان قتل همه یهودیان را از شاهنشاه گرفت            سخن
                                                                    

خوانند، شاهنشاه هخامنـشی   نویسند و می  خشیارشا یا خشایارشا که معموالً او را به غلط خشایارشاه می        .1
م در .  ق486او در . و فرزند و جانشین داریوش بزرگ بود که به عیاشی و تندخویی شهرت داشـته اسـت          

  .به قتل رسیدم با توطئه درباریانش .  ق465 سالگی بر تخت نشست و در سال 34سن 
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عموي خویش، مردخاي یهودي، از توطئه هامان آگاه شد، شـاه را از ایـن نقـشه او بـاخبر      
شاه نیز فرمان قتل هامان را صادر کرد و همه مردم یهود به واسـطه اسـتیر نجـات                 . ساخت
  . گیرند جشن می» عید نجات «عنوان  بهن هنوز این روز رایهودیا. یافتند

  : در پاسخ باید گفت
آیا همین قصه که در تـورات آمـده، واقعیـت دارد یـا افـسانه اسـت؟ آیـا واقعـاً                      . یک

خشایارشا وزیري به نام هامان داشته اسـت؟ در متـون تـاریخی از جملـه آثـار هـرودت،         
 به ایران آمده، اصالً چنـین نـامی گـزارش نـشده     نگار مشهور که در زمان خشایارشا  تاریخ
  . شود از هامان یافت نمی در تاریخ ایران باستان نیز نامی . است

کنـد؛ مـثالً      غیرعربی را به کار ببرد، آن را معرّب مـی           خواهد اسامی     قرآن هرگاه می  . دو
ر شـمال  آمون معبد بزرگـی د    . است» آمون«هامان معرّب   . دهد  موشه را به موسی تغییر می     

یکـی از  . شـدند   خوانـده مـی   » آمون«مصر و جایگاه خدایان بوده که تمام کاهنانش به نام           
او مهنـدس  . کنـد  ترین این کاهنان، فردي بوده که قرآن از او به نـام هامـان یـاد مـی            بزرگ

پس جا دارد که فرعون به چنین کسی . شد ساختمان بود و همه معابد زیر نظر او ساخته می       
  . باشد که برایش برج بسازددستور داده 

هاي مکّه با تاریخ مدون دوران جاهلیـت مبنـی            ادعاي فقدان اسطوره در میان عرب     . 2
هاي متعدد، سازگار نیست؛ زیرا عقاید و آداب و رسوم و خرافـات           بر نقل افسانه و اسطوره    

ي، مـسعود . (بـوده اسـت   هـاي قـدیم    موجود در عرب جاهلی، لبریـز از اسـاطیر و افـسانه    
  )532-508ش، صص1344
بـودن    ناپـذیر بـه افـسانه    اند که مشرکان اعتقـاد مـسلّم و خدشـه     اینان از کجا دانسته   . 3
هـا   اند تا آن را براي ادعاي خود دلیل قرار دهند؟ مگر مشرکان همـان          هاي قرآن داشته   قصه

د آورده  سخنانی که مح«: نبودند که سرکرده ایشان، ولید بن مغیره، در انجمن قریش گفت         مـ
اي عمیق و استوار  سخن او را شیرینی خاصی است و ریشه... است، نه شعر است و نه سحر    

 بـن  عتبـۀ  مگـر  ) 306، ص1ق، ج1355هـشام،   ابن(».دارد و شاخ و برگی گسترده و نیکو       
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گـو بـا پیـامبر و شـنیدن      و ربیعه، از دشمنان سرسخت پیامبر و اسالم، نبود که پس از گفـت   
  عتبـۀ به خدا قسم ابوالولید «: شد که همفکرانش گفتند صلت، چنان مجذوب   هاي سوره ف    آیه
 شنیدم که  کالمی«: مگر در جواب قریش نگفت» .گردد اي که رفت، برنمی  ربیعه با چهره بـن 

  )330، ص1ق، ج1355هشام،  ابن(»... .ام هرگز مانند آن را نشنیده
دمداران شـرك نبـود کـه در     یکی از همـان سـر  حارث بن علقمۀ بن کلده  مگر نضر بن    

هاي باستانی ایران را    کردن مردم افسانه   نشست و براي گمراه    مسجدالحرام به جاي پیامبر می    
د افـسانه     «: گفت کرد و می   نقل می  و همـو پـس از دیـدن        » .هـاي بهتـري دارم     من از محمـ
ق، 1355هـشام،     ابـن . (اي از پیامبر، درباره عظمت رسالت وي لب به اعتراف گشود            معجزه

  )336، ص1ج
آمدنـد تـا    مگر این سران قریش نبودند که مخفیانه و در تاریکی شب به خانه محمد می     

هـایی بـوده کـه     هـا افـسانه   بخش او را بشنوند؟ آیا این کلمات و آیه فزا و روح  کلمات جان 
قدر جاذبه داشته که سران شرك و کفر را بـه   هاي پیشینیان گرفته است و این پیامبر از کتاب  

ها که به اعتقاد مـشرکان در   است؟ این افسانه  ها را مجذوب ساخته       سوي خود کشانده و آن    
 نوفل، حداد، یسار، جبر، و عـامر  ورقۀ بن هاي پیشینیان بوده است و دیگران همچون          کتاب

چگونه است که مشرکان به سراغ منبع اصلی یعنی دانشوران مسیحی       . خواندند در جامعه می  
  ها بشنوند؟ افزا را از آن ا این کلمات روحو یهودي نرفتند ت

دیدنـد کـه    شنیدند و براي آن حقیقتی می  هاي وحی را می     ها آیه   حقیقت این است که آن    
امـا  . سـاخت  شان می گذاشت و مجذوب ها اثر می گریزي از پذیرش آن نداشتند و بر دل آن     

جا بود  این. ماندند براي حفظ سیادت و شهرت و اموال خود، از پذیرش و پیروي حق بازمی     
بیایید به سـخنان مـن      ! اي مردم «: گفت نشست و می   که نضر بن حارث در مسجدالحرام می      

گویم، از  هایی که من براي شما می چه محمد آورده، افسانه است و افسانه      آن. گوش فرادهید 
دم نقـل  هاي ایرانی رستم و اسـفندیار را بـراي مـر    آن گاه افسانه» .هاي او بهتر است    افسانه

  )301-300، صص1ق، ج1355هشام،  ابن. (کرد می
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هاي قـرآن   ناپذیر به قصه   اگر اینان بپذیرند که مشرکان از روي اعتقاد مسلّم و خدشه          . 4
گاه این سخن را دلیل بر ادعاي خود، وجود افسانه در قرآن، قـرار           نسبت افسانه دادند و آن    

ی شعر، سحر، جنون، کهانت، اضغاث احـالم   هاي مشرکان، یعن    دهند؛ چرا درباره سایر نسبت    
  گویند؟ همین سخن را نمی... و

  : اصل این ادعا باطل است که قرآن در صدد نفی اسطوره از خود نیست؛ زیرا. 5
معناي کامل سخن گفته و آن را بـه خـود نـسبت داده       بودن قرآن به   خداوند از حق  . یک

هـاي آن را   حـق نـازل کـرده، امـا قـصه     توان گفت خداوند تمام قـرآن را بـه     آیا می . است
هـاي قـرآن را از حکـم کلّـی        تـوان قـصه    صورت افسانه نقل کرده است؟ به چه دلیل می         به
  استثناء کرد؟» الباطل الیأتیه «

خداونـد  . گیري مشرکان در مقابل حـق اسـت   هاي مورد بحث، نقل موضع     سیاق آیه . دو
هـا   بـه همـین جهـت آن   . کند  کلّی رد می  صورت ها را در مسائل اصولی بیان و به         موضع آن 

انـد،   استحقاق عذاب دارند؛ زیرا به قرآن و اصول دعوت پیامبر، نـسبت دروغ و باطـل داده           
. که تمام آن از جانب پروردگار نازل شده است و خود به این حقیقت اذعان دارنـد                حال آن 

هی کوتـاه بـه فـضاي    براي شناخت سیاق این آیات، الزم است نگا     ) 6قابل، نامه مفید، ش   (
  : ها بیفکنیم آن

  1» ....و منهم من یستمع الیک«. 1
. سوره انعام مکّی است؛ اگرچه برخی برآنند که چند آیه آن در مدینه نازل شـده اسـت                  

هدف اساسی این سوره، طرح سه اصل اعتقادي توحید، نبوت و معـاد و دعـوت مـردم بـه           
هاي قبل و بعـد   چرخد و آیه   ین محور می  آیه یادشده نیز بر هم    . شناخت و پذیرش آن است    

هاي قرآن و یا اخبار گذشتگان نیـست؛ بلکـه مـشرکان            دهد که سخن درباره قصه      نشان می 
فخـر رازي   . اند قرآن و دعوت توحیدي و قیامت مطرح ساخته         شبهه اساطیر را درباره تمام      

ها    گویا گفته آن   .مقصود مشرکان از این سخن، خدشه در اعجاز قرآن بوده است          «: گوید  می
                                                                    

  .25:  انعام.1
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هـاي بیـان شـده بـراي اقـوام        هاي نوشته شده و قصه      این کالم از جنس حکایت    : این است 
هـاي پیـشینیان را    ها و قصه هایی باشد که حکایت هرگاه قرآن از جنس نوشته    . پیشین است 

العـاده نیـست؛ زیـرا در گذشـته هـم ماننـد آن آمـده                 نقل کرده است، پس معجـزه خـارق       
  )188، ص12ق، ج1420 رازي،(».است

 محـسوب    و دروغ ترین سخن را خرافه مشرکان کالم خدا و راست«: گوید زمخشري می 
زمخـشري،  (».ها در تکذیب وحی و کالم خـدا بـوده اسـت             داشتند و این نهایت مقصود آن     

  )12، ص2ق، ج1415
یان هاي پیـشین   این قرآن جز افسانه   : آنان که کافر شدند گویند    «: نویسد  شیخ طبرسی می  

، 4ق، ج 1408طبرسـی،   (».هـا را نگاشـته بودنـد        هاي پیـشینیان کـه آن      نیست، یعنی سخن  
  )444ص

  1» ....واذا تتلی علیهم آیاتنا قالوا«. 2
از .  مکّی اسـت 36 تا 30هاي  سوره انفال مدنی است؛ اگرچه برخی عقیده دارند که آیه         

جراي هجـرت و توطئـه   ها نیز مدنی است؛ چرا که مـا  سیاق این آیات مشخّص است که آن   
محتواي سوره عمدتاً پیرامون مـسائل اجتمـاعی و   . کند مشرکان را براي پیامبر یادآوري می   

 پایـان  37شـود و در آیـه        از آیه قبـل شـروع مـی        31زمینه طرح آیه    . احکام اسالم است  
  توطئه فکري31کند و آیه   توطئه عملی مشرکان بر ضد پیامبر را بیان می      30آیه  . پذیرد می

  . دهد تا چهره مشرکان را به جامعه بشري نشان دهد ها را توضیح می و فرهنگی آن
خداوند متعال چون حیله مشرکان را بر ضـد شـخص رسـول             «: فخر رازي آورده است   

د را نیـز در ایـن       خدا بیان نمود، حیله آن     رازي، (».کنـد  جـا بیـان مـی    ها بر ضد دیـن محمـ
  )156، ص15ق، ج1420

خداوند سبحان از دشمنی و انکار کافران در برابر حـق خبـر داده و            «: گوید طبرسی می 
ایـم یعنـی بـا     شـنیده : هاي مـا از قـرآن، گوینـد    ها آیه هرگاه خوانده شود بر آن  : گفته است 

                                                                    
  .31:  انفال.1
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همانا گویند این مطلب را با آن . ایم؛ اگر خواهیم، گوییم مانند آن را هایمان درك کرده   گوش
سوره به مانند قرآن آشکار اسـت، آن هـم پـس از دعـوت        ها از آوردن یک       که ناتوانی آن  

ق، 1408طبرسـی،  (».ها از روي دشمنی و لجاجت اسـت     اما این موضع آن   . قرآن به تحدي  
  )538، ص4ج

در این آیات، علّت اساسی مخالفت مشرکان و اتهام آنان که قـرآن را اسـاطیر االولـین              
هاي  و کتاب وحی دانسته شده، نه قصهخواندند، اصول اعتقادي اسالم و اصل رسالت پیامبر   

هاي قرآن مطلبی که مشرکان را آزرده سازد، مطـرح نبـوده اسـت؛     ویژه که در قصه   قرآن، به 
  . ها را زیر سؤال برده است هاي اعتقادي قرآن، عقاید دینی آن بلکه آیه

  1».و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اساطیراالولین«. 3
چهل آیه از ابتداي آن مکّی و بقیـه تـا انتهـاي سـوره،            . و مدنی است  سوره نحل، مکّی    

 24آیـه   . محور اساسی مباحث در سوره، سه اصل توحید، نبوت و معاد اسـت            . مدنی است 
گیري مشرکان را در مقابل دعوت پیامبر به پرستش خداي یگانه به نمایش  این سوره موضع

پرسـند پروردگارتـان    دگان حقیقت که میمشرکان در مقام پاسخ به پرسش جوین      . گذارد می
  . ها و مطالب خرافی پیشینیان افسانه: گویند چه فرستاده است، می

چه مورد سؤال بود، عبارت است از      اساطیر االولین یعنی آن   «: گوید  عالمه طباطبایی می  
یـن  الزمـه ا . هاي خرافی که پیشینیان نوشته و ثبت نموده و براي آیندگان نهاده بودند           دروغ

م، 1973طباطبایی، (».سخن آن است که این کتاب از جانب خداي سبحان نازل نشده است           
  )229، ص12ج

هاي توحید را به حد کمال رسـانید و   خداوند متعال چون دلیل «: فخر رازي آورده است   
هـاي منکـران    پرستان ارائه نمود، به طرح شبهه   هاي بت  هاي قاطع و برتري در رد آیین        دلیل

چون رسول خدا بر صحت نبـوت خـود بـه اعجـاز           . ها پرداخته است    جواب به آن  نبوت و   
ایـن کلمـات قـرآن،     : گفتنـد  زدند و می   کرد، مشرکان هم به قرآن طعنه می       قرآن استدالل می  

                                                                    
 .24:  نحل.1
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  )17، ص20ق، ج1420رازي، (». نیست هاي پیشینیان است و از جنس معجزه افسانه
ص شـد کـه واژه اسـاطیر از سـوي     هاي این سوره مـشخّ      از آیه «: زمخشري گفته است  

کند، مطـرح شـده اسـت، نـه فقـط       مشرکان در باره تمام قرآن و اصولی که بدان دعوت می          
  )406، ص2ق، ج1415زمخشري، (».هاي قرآن درباره قصه

  1».لقد وعدنا نحن و اباؤنا هذا من قبل ان هذا اال اساطیراالولین«. 4
ـ              . ان بـه خـدا و روز قیامـت اسـت    سوره مؤمنون مکّـی اسـت و محـور اصـلی آن ایم

هاي پیش از آیـه یادشـده، سـیر دعـوت پیـامبر بـا                 آیه) 5، ص 15م، ج 1973طباطبایی،  (
شـمرد و سـپس    مندان سیاسی و اقتصادي را برمی   هاي روشن و مقابله اشراف و قدرت        دلیل

دهد و سبب کفر به خدا و روز قیامت را پیـروي از هواهـاي    ها می  وعده عذاب شدید به آن    
داند و آن گاه به اقامه دلیل بر وحدانیت خدا در ربوبیت و بازگشت خلق به سـوي       نفس می 

کنند؛ بلکـه سـخنی همچـون پیـشینیان خـود            ها تعقّل نمی    آن: گوید  سپس می . پردازد  او می 
که ما مردیم و خاك و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟ همانا به                هنگامی«: گفتند

  2». هم وعده داده شده بودیم، این نیست جز افسانه پیشینیاناین مطلب از پیش
هاي توحید را به روشنی بیان نمود،         خداوند سبحان چون دلیل   «: فخر رازي آورده است   

مـشرکان  . "بل قالوا مثل مـا قـال االولـون    ": در پی آن به بیان معاد پرداخته و گفته است         
هـاي آن بـسیار    ویند، بـا ایـن کـه دلیـل    گ همچون پیشینیان خود، در انکار قیامت سخن می 

خداوند با این کالم آگاهی داده که مشرکان در انکار قیامت از پیشینیان خـود               . روشن است 
د در     : اند گویا مشرکان گفته  . اند و این تقلیدي فاسد و باطل است        تقلید کرده  این وعده محمـ

. مان، ما بازگشتی را نیافتیم    گذشته هم از سوي پیامبران دیگر داده شده است؛ اما در گذر ز            
د       اگر این : سپس گفتند . اند که بازگشت در این دنیا است       ها پنداشته   این گونه است کـه محمـ
؛ 115، ص 23ق، ج 1420رازي،  (».هاي گذشـتگان اسـت     گوید، پس این کالم از افسانه      می

  )56، ص15م، ج1973طباطبایی، 
                                                                    

 .83:  مؤمنون.1

 .83و 82:  مؤمنون.2
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 جمع است، بر بعث کـه مفـرد اسـت           این که لفظ اساطیر که    «: گوید  عالمه طباطبایی می  
اي از مراحل مختلف قیامت را در بـر دارد         اطالق شده، به این جهت است که بعث مجموعه        

کردن مردگان، جمـع خلـق اولـین و          پنداشتند، مانند زنده   ها را اسطوره می     که هر یک از آن    
  )55 ص،15م، ج1973طباطبایی، (»... .آخرین، محشورشدن، حسابرسی، بهشت و دوزخ و

شـدن مردگـان کـه از     جا هم واژه اساطیر در خصوص انکار قیامت و برانگیختـه   در این 
پس مشرکان در صدد رد اصل      . هاي قرآن   اصول اعتقادي است، به کار رفته، نه درباره قصه        

  . ها باشد اند، نه بخشی از آن که قصه قرآن بوده
  1».ه بکرة و اصیالو قالوا اساطیر االولین اکتتبها فهی تملی علی«. 5

طباطبـایی،  . (بـودن آن دارد    سوره فرقان مکّی است و سیاق عامه آیاتش نشان از مکّی          
هایی بر توحید و نفی شرك و         هدف اصلی سوره، ضمن بیان دلیل     ) 172، ص 15م، ج 1973

هاي مؤمنان، بیان این نکته است که دعوت پیامبر دعوتی حق اسـت               بیان اوصاف و ویژگی   
پروردگار مبعوث به رسالت شده و کتابی از سوي خداونـد بـر او نـازل شـده               که از جانب    

همچنین این سوره عنایتی خاص به رد این ادعاي باطل کافران دارد که محمد پیامبر              . است
 این 5آیه . هاي پیشینیان است خدا نیست و کتابش از جانب خدا نازل نشده، بلکه از نوشته          

  .  بعد استهاي قبل و سوره ناظر به آیه
گویـا مـشرکان    . این آیه به منزله تفسیر آیه پیش اسـت        «: عالمه طباطبایی آورده است   

دیگـران  : گوینـد   مـی "افتراه و اعانه علیه قوم آخرون      انک افک   "شان   براي توضیح گفته  
کنند بر او هـر لحظـه بـه خوانـدن      سپس امالء می. هاي پیشینیان را اند براي او افسانه    نوشته

خوانـد و بـه خداونـد نـسبت           از قسمتی؛ و محمد بر مـردم آن مطالـب را مـی             قسمتی پس 
  )181، ص15م، ج1973طباطبایی، (».دهد می

 یعنی "اکتتبها". اند چه پیشینیان نگاشته اساطیر االوّلین یعنی آن   «: فخر رازي آورده است   

                                                                    
  .5:  فرقان.1
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تتـاب در   اک1. بـرداري کـرده اسـت    محمد از برخی اهل کتاب، عامر و یسار و جبر، نـسخه       
  )51، ص24ق، ج1420رازي، (».جا به معناي امر به کتابت است از سوي کسی این

  . هاي قرآن نیست، بلکه سخن از اصل قرآن است جا نیز سخنی از قصه این
  2».لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا من قبل ان هذا اال اساطیر االولین«. 6

انه و بندگی او و آخرت و غیب و سوره نمل مکّی و محور اصلی آن، ایمان به خداي یگ 
 مؤمنون سخن مشرکان در انکار قیامـت را نقـل کـرده          83 همچون آیه    68آیه  . وحی است 

هـاي   هـا و دروغ   نیست این سخن، مگر افـسانه     : کند  سپس این ادعاي آنان را یاد می      . است
بگـو اي  : گویـد   خداوند متعال در پاسخ به این اندیشه باطل و تهمت به قرآن، می            . پیشینیان

  3.پیامبر در زمین سیاحت کنید و بنگرید که چگونه است فرجام کار گنهکاران
دراین سوره نیز واژه اساطیر درباره اصول اعتقادي اسالم و قـرآن در مـسئله قیامـت و          

  . هاي قرآن در میان نیست شدن مردگان به کار رفته است و سخنی از قصه برانگیخته
  4» ....والذي قال لوالدیه اف«. 7

سوره احقاف مکّی است و موضوع اساسی آن، ایمان به خداي یگانه، وحـی و رسـالت          
بکـر   گفته شده این آیه درباره عبدالرّحمن بن ابی. پیامبر خاتم و بعث و حساب و جزا است      

خواهند ایمان آورد و خود را از عـذاب    که پدر و مادرش از او می   هنگامی. نازل شده است  
هاي مسموم جامعه خویش قـرار گرفتـه، بـه انکـار       که تحت تأثیر تبلیغ آخرت برهاند، وي  

شدن مردگان و محاسبه و کیفـر و         پردازد و سخنان پروردگار را درباره برانگیخته       قیامت می 
هاي پـوچ را در گذشـته    مان این افسانه  ما و پدران  : گوید داند و می   پاداش، پوچ و باطل می    

  . ي نیستها سخن جدید شنیده بودیم و این
شدن و افسانه پنداشتن دیدگاه قرآن  در این آیه نیز سخن از اعتقاد به قیامت و برانگیخته

  . سرایی است، نه قصه
                                                                    

خواندند و  و یسار مولی عامر و جبر مولی عامر هر سه از اهل کتاب بودند و تورات می  عامر بن حضرمی .1
 . ر رسول خدا راه یافتندسپس مسلمان شدند و به محض. گفتند احادیث آن را براي مردم بازمی

  .17: احقاف. 4    .69: مؤمنون. 3    .67:  نمل.2
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  1».اذا تتلی علیه آیاتنا قال اساطیر االولین«. 8
هاي مکّی است و براي توصیف برخوردهاي مشرکان با رسول خـدا،    سوره قلم از سوره   

هـا   بـراي آن   کنـد و فرجـام شـومی         هـا را رد مـی       آن  مرد و تمام    ش هاي آنان را برمی     تهمت
هاي قبل و بعد از آن، خصوصیات یکـی از مخالفـان          و مجموعه آیه   15در آیه   . شمرد  برمی

گفته شده که این شخص ولید بن مغیـره از مخالفـان سرسـخت      . رسول خدا بیان شده است    
  . پیامبر و داراي مال و فرزند بسیار بود

هاي الهی بـه کـار بـرده شـده اسـت، نـه در          آیه  ا نیز واژه اساطیر درباره تمام       ج در این 
  . هاي قرآن خصوص قصه

  2».اذا تتلی علیه آیاتنا قال اساطیر االولین«. 9
سـخن از  ، در این سـوره . اند ـ مدنی است و برخی آن را مکّی دانسته     هاي مکّی  از سوره 

هـا و فرجـام نیـک     ت و مجازات اخروي آنفرجام زشت کافران و منحرفان از حق و حقیق        
واژه اسـاطیر در ایـن   . ها اسـت  پایان الهی براي آن هاي بی مؤمنان و نیکان رستگار و نعمت  

هاي  هاي الهی به کار رفته است و سخنی از قصه      سوره نیز براي تکذیب دین و قیامت و آیه        
  . اي در میان نیست افسانه

  نتیجه
بودن همه قرآن و نه  توان دریافت که اسطوره اطیر در قرآن میاز مجموع کاربردهاي واژه اس   

عنـوان   اتهامی بوده که از سـوي مـشرکان مکّـه بـه      ،  هاي قرآن   یعنی قصه ،  تنها بخشی از آن   
مـشرکان بـا   . رفتـه اسـت   براي رد دعوت آن حضرت بـه کـار مـی          ،  اي بر ضد پیامبر    حربه

باطل و سخنان پوچ و ،  و کالم خدا آورده وحیعنوان  بهچه محمد گستراندن این باور که آن   
ها برگرفته و به خدا نسبت      هاي آن   هاي پیشین بوده و او از کتاب        اي است که در امت     افسانه

                                                                    
 .15:  قلم.1

 .13:  مطفّفین.2
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اگر مجموع این اتهـام پذیرفتـه       . کوشیدند  براي بازداشتن مردم از گرایش به اسالم می       ،  داده
امـا هـیچ   . تـوان پـذیرفت   یـز مـی  هـاي قـرآن را ن   بودن برخی از قصه آن گاه اسطوره،  شود

توان با تمسک به این که قرآن این اتهـام را   پذیرد و در نتیجه نمی     مسلمانی این اتهام را نمی    
  . هاي قرآن اسطوره راه یافته است نتیجه گرفت که در قصه، یاد کرده و بدان پاسخ نداده
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