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 پیشگفتار

نصر خیال و خیال چنان که می دانیم ، از عوامل پیدایش یک اثر ادبی ، به ویژه شعر، به کارگیری ع       

ر ادبی به مدد این بردن از تلمیحات و امثال آن می باشد که آن اث پردازی و نیز اغراق و بزرگ نمایی، بهره

ر بسیاری از موارد، دآرایه ها، بر اندیشه و روح و روان خواننده تاثیری عمیق برجای می نهد، به گونه ای که 

ت یقینی خود خوانندگان آثار ادبی، مطالب مندرج درآن اثر را حقیقت محض برشمرده و آن را جزو اعتقاد

، گاه، خواندن یک قرار می دهند.گاه این تاثیر به حدی است که زمان و مکان را در می نوردد.به بیانی دیگر

داشته باشد،  یا چند بیت، در جان مخاطب، چنان موثر می افتد که ساعت ها سخنرانی نمی تواندچنان اثری

 همچنان که حضرت حافظ علیه الرحمه می فرماید:

کان ببین و زمان رد   سلوک شعرطی م

 می رود  کاین طفل یک شبه ره یک ساهل

با توجه به تاثیر فوق العاده زیادی که ادبیات در اندیشه آدمی می گذارد، کتاب حاضر برآن است که      

نشان دهد، در آثار متعدد ادب پارسی، اسراییلیات راه یافته است و در حد امکان سره را از ناسره بنمایاند 

دگان آثار ادبی و به ویژه آثاری که در تحقیق پیش رو به آن اشاره می رود، در هنگام مطالعه تا این که خوانن

این آثار بتوانند حقیقت را از مجاز باز شناسند. به دیگر سخن، هدف از این پژوهش معرفی مواردی از 

ودر نظر بسیاری  جعلیات و خرافات یا همان اسراییلیات است که درآثار نظم و نثر ادب پارسی نفوذ کرده

از خوانندگان جزو مسلمات حدیثی و روایی به شمار می آید.
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وذاسراییلیات در نف»الزم به ذکر است که کتاب حاضر، برگرفته از پایان نامه اینجانب تحت عنوان :       

شد در ناسی ارمی باشد که در دوران تحصیل بنده، در مقطع کارش« قرآن ادبیات پارسی با تاکید بر معارف

گردیده   متفخر به دریافت گواهی ثبت در ایرانداک،1398دانشگاه خوارزمی، صورت پذیرفته و در سال 

ستاد راهنما ااست. و در این مهم، جناب حجت االسالم والمسلمین دکتر سید شهاب الدین حسینی به عنوان 

یاری و  مشاور، بنده را و  حجت االسالم والمسلمین استاد حسن عاشوری قاضی محله به عنوان استاد

یت سپاسگزارو همراهی نمودند که به پاس وظیفه، از هر دو استاد فرهیخته، بزرگوار و عالی قدر، بی نها

 توفیقات روزافزون این عزیزان را از درگاه حضرت احدیت خواستارم. 

 جواد انتظار 

 1398مرداد ماه 
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 مقدمه

هلی ،  تمدن اوان در میان اعراب بادیه نشین و در قلب فرهنگ جاپیامبر گرامی اسالم با تالشی فر    

ینان  گرانقدرشان شکوفای اسالمی را بنا نهاد . در این مسیرناهموار، مرارت های فراوانی بر ایشان و جانش

ود ادامه داد، و خوارد آمد.نهال مبارک تمدن اسالمی علیرغم موانع عدیده در طول سالیان و قرون ، به رشد 

اثیری ژرف تلیه عرصه های اندیشه بشری از جمله علوم ، فرهنگ و ادبیات ملل مختلف را در نوردید و ک

یارای  در  هر یک بر جای نهاد ، تا این که در عصر حاضر به درختی تنومند بدل گردیده که هیچکس

 برچیدنش را ندارد.

سان ها بسیار موثر می باشد.ازقرن دوم در جهان امروز ، ادبیات و شعر ،  در ایجاد تحول فکری  ان     

هجری به بعد ، اسراییلیات وارد تفاسیر اسالمی گردید و به تبع آن  فرهنگ و ادب  ما  نیز از گزند آن در 

امان نبوده است، به گونه ای که آثار مختلف ادب پارسی ، اعم از نظم و نثر ، مشحون از اسراییلیات یا متاثر 

تاثیر گذاری تا حدی است که بسیاری از مردم آن را جزو یقینیات می شمارند و در  از آن بوده است و  این

از جمله موارد مخرب نفوذ اسراییلیات  می  .سایه ی آن بر بسیاری از معتقداتشان خلل وارد گردیده است 

 د.توان به  ایجاد اشکال در بحث توحید و حکمت خداوند ، عصمت انبیای بزرگ الهی و... اشاره نمو
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ن  و  نیز اشاره به آبنا بر این،   تحقیق  حاضر برآن است که  پس از شناساندن  اسراییلیات ، منابع و مآخذ 

ت ، خرافات و برخی نمونه های آن  در نظم و نثر شیرین پارسی ،خوانندگان اهل مطالعه را بر این جعلیا

حتی المقدور  و سی شده است ، آگاه سازد موهوماتی که به عنوان مطالب یقینی وارد حوزه فرهنگ و ادب پار

 از چهره تابناک انبیای عظام  گرد و غبار خرافات و موهومات را بزداید.
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 کلیات ومفاهیم :فصل اول

 یلیات در لغت و اصطالحیاسرا     

ضرت حلقب  یل،یمنسوب به اسرایلیه صفت نسبی است که واژه اسرایو  یلیهییلیات، جمع اسرایاسرا      

یل، ییهود است. اسرا زرگ قوم بپیامبر  این نام دوموبه عبارتی )ع(   السّالمیعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیهم

 53،142 :1394)هاکس،تاس ترکیب شده به معناى قدرت کامل« ایل»به معناى غلبه و « اسر»از دو واژه 

.مطابق آنچه است غلبه یافتهداوند  ر قدرت کامل یعنى خکه ب شودگفته مى و در زبان عبرى به کسى (

یهود، آیین  طبق معتقداتاند که نهاده )ع(یعقوبحضرت بر جهت این لقب را از آن ،  درتورات آمده است

 (29ـ25:  32) د.پیروز ش وى در مبارزه با خداوند بر او

اند، بنابراین هدانست «للّها»و بخش دوم را به معناى « عبد»برخى جزء نخست این واژه را به معناى       

لتحقیق در همچنین عالمه مصطفوی در ا (206:1383،)طبرسی.یل به معناى عبداهلل )بنده خدا( استیاسرا

 می فرماید:« اسراییل»مورد واژه 
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 من اسراییل فمعنی بیةالعر اللغة فی اسر مادة فی ماقلنا یطابق العبریة اللغة فی الکلمة هذه معنی ان»       

 –قم  – و ما قال عبداهلل کلمة من قریب المعنی هذا و تعالی اهلل من االسر و التوقیف و النظر تحت فی یکون

 (93: 1368مصطفوی، )«فی ترجمته فهو تحریف عن معناه الحقیقی ، و لعله اراد المقهوریة

رد، اسرائیل به دا معنای این کلمه در زبان عبری با آنچه در ماده اسر به زبان عربی گفتیم  مطابقت»      

اهلل ، نزدیک  معنای کسی است که تحت نظر و دستگیری و غلبه خداوند متعال است و این معنا به کلمه عبد

آن  است و آنچه قاموس کتاب مقدس در ترجمه آن گفته است در واقع، تحریف شده از معنای حقیقی

 «است.شاید می خواسته مقهوریت و شکست خوردگی را اراده کند.

یهودی  ابعهایی که از منو داستان اصطالح اسرائیلیات ظاهراً به فرهنگ یهودهرچند در نگاه نخست       

ان و محدثان اصطالح مفسر واقع دراما در مرتبط می باشد ،وارد فرهنگ ومتون دینی مسلمانان گردیده است

سیر، حدیث و تاریخ شده اد تفکه از گذشته وار یهای کهنهتری به خود گرفته تمام افسانمفهوم وسیعاسالمی 

ید بتوان دلیل شا ؛ اعم از این که منشأ اصلی آن یهودی، مسیحی، یا غیر آن باشد.را نیز در بر می گیرد 

 ا موارد زیر دانست:اطالق اسراییلیات به کلیه افسانه هایی که از هرمنبعی وارد متون اسالمی گردیده است، ر

 یهودیان با مسلمانان در صدر اسالم فراوان ات و برخوردهایمراود      

هاى تر بودن فرهنگ یهود در مقایسه با ملتگستردهدر موارد مختلف از جمله تجارت و نیز امور فرهنگی ، 

 ، با توجه به این که :دیگر
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یده ای رو به رو در صدر اسالم ، مسلمانان در قرآن کریم در موارد متعدد با مفاهیم و یا قصص عد        

دیگر آمده  دینی کتبتورات و انجیل و در  نوعی تر بهبود و پیش آسمانی ادیان مشترک تعالیم دند کهمی ش

خیلی از این  بود و یهودیان و مسیحیان کما بیش به چنین مفاهیمی آشنایی داشتند. ونیز به جهت این که

قرآن کریم اشاره  ه تفصیل آمده ولی درمفاهیم، قصص و حکایات انبیا و غیره که در کتب و آثار دینی یهود ب

درک جزییات  ای اجمالی به آن شده بود، کنجکاوی برخی از مسلمانان را بر می انگیخت تا جهت دریافت و

وید برخی بیشتر چنین مطالبی به منابع یهودی و مسیحی روی بیاورند. و آن چنان که ابن خلدون می گ

ر کتب عهدین دای درک بهتر برخی از مفاهیم و مسایل قرآنی که مسلمانان با توجه به دانش محدود خود بر

ریافت های نیز آمده است، به همسایگان یهودی و مسیحی خود روی می آوردند و آنان نیز با توجه به د

 (555 – 554ق:1401)ابن خلدون، پاسخ می دادند.خود از کتب دینیشان به مسمانان 

 مسلمانان بیشتر آنان با توزی هدشمنی و کین 

 آن چنان که قرآن کریم نیز می فرماید: 

 ( 82:  5) «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِینَ آمَنُواْ الْیَهُودَ »

 .یابی[ میبت به مؤمنان ]مسلمانانترین مردم نسیهودیان و مشرکان را دشمن
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بب شد بر روایات، س گونه مفاهیم و  یندر گسترش ا شاننقش بیشترو یهود همچنین دسیسه گری         

 نواسرائیلیات به این معنا  در قر (166ـ165:  1396.)ذهبی،اطالق شود «تاسرائیلیا»ها واژه آنانواع همه 

ها بعد از ا مدتتشده است. آنچه در صدر اسالم و  اطالقاین گونه مطالب  همتأخر از عهد صحابه و تابعان ب

نقل از کتب »، «کتاب هاى اهلگفته»این باره رواج داشته، تعبیراتى از قبیل  عصر صحابه و تابعان در

 .و امثال آن بوده است« پیشینیان

، از مسعودى استفاده شدهطالحى آن معناى اص بهاسرائیلیات در آن از ترین منبع موجود که قدیم        

هایى از این نمونهذکرو مسیحى به  ات یهودىبر اطالق اسرائیلیات بر روای عالوهق( است که در آن  343)م.

توان آنها را قبول، یم. او این دسته از روایات را اخباری روایاتی دانسته است که نه است پرداختهروایات نیز 

  (به بعد 216: 1374و نه رد کرد.)مسعودی،

در  (8 :1414)مفید،است. آوردهق( این واژه را در همین معنا  412م.)شیخ مفید از مسعودی پس       

هاى بعد نیز برخى مؤلفان ضمن کاربرد این اصطالح مباحثى را درباره اسرائیلیات در مباحث تفسیرى و قرن

اند تا آنجا که فسران، بیشتر از دیگران به این موضوع پرداختهاند که در این میان مغیرتفسیرى مطرح کرده

توان به ها مىترین آناند که از مهمبرخى از مؤلفان معاصر تألیفات مستقلى را به این موضوع اختصاص داده

االسرائیلیات فى التفسیر والحدیث از محمدحسین ذهبى، االسرائیلیات والموضوعات فى کتب التفسیر از 

  د.ابوشهبه و االسرائیلیات و اثرها فى کتب التفسیر از رمزى نعناعه اشاره کرمحمد 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
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 تاریخچه مختصری از نفوذ اسراییلیات

اسالم قبایل متعددی  اصوال منشاء اولیه نفوذ اسراییلیات به قبل از ظهور اسالم بازمی گردد. پیش از        

ل کتاب دارای بر و فدک می زیستند. از آنجا که اهاز اهل کتاب در مدینه و اطراف آن از جمله منطقه خی

ه همین جهت دین و کتاب آسمانی بودند نزد مشرکان مکه  از جایگاه علمی ویژه ای برخوردار بودند و ب

یشان مراجعه می برای درک بسیاری از موارد از جمله آفرینش جهان و انسان ، تاریخ ملل پیشین و ... به ا

جا که و نیز از آن پاسخ بسیاری از ابهاماتشان خود را به آنان وابسته می دانستند.کردند و برای رسیدن به 

 طبق نص قرآن کریم ،  آنجا که می فرماید:

 بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِیمِ 

 (1-2: 106) (2) ( إِیلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّیْف1ِلِإِیلَافِ قُرَیْشٍ)

ابستان ]خدا تالفتشان هنگام کوچ زمستان و  (1دادن قریش ) براى الفت . متگر مهربانبه نام خداوند رح

 (2پیلداران را نابود کرد[ )

متعددی از اهل  مشرکان دو کوچ زمستانه و تابستانه به سرزمین یمن و شام  داشتند،  با گروه های       

 اسراییلیات به شمار می رفت.کتاب مراوده داشتند و این مراودات متعدد خود زمینه نفوذ 
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کتاب، بعد از ظهور اسالم و پذیرش آیین جدید ادامه یافت و آنان براى فهم برخى مراجعه اعراب به اهل 

دادند به ویژه که قرآن نیز در آیاتى، مشرکان را به اهل کتاب کتاب را بر دیگران ترجیح مىها، اهلناشناخته

 :ارجاع داده بود

 (101: 17قرآن ) رَائِيَل ِإْذ َجاَءُهمْ ا ُموَسٰى ِتْسَع آََيٍت بَ يِ َناٍت ۖ فَاْسَأْل َبِِن ِإسْ َوَلَقْد آتَ ْينَ 

  

« ِِبْلَبيِ َناِت َوالزُّبُرِ  َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِإَّلا رَِجاَّلا نُّوِحي إِلَْيِهْم ۚ فَاْسأَُلوا أَْهَل الذ ِْكِر ِإن ُكنُتْم ََّل تَ ْعَلُموَن.» 
 ( 44ـ43 :16 قرآن)

حت صاگر در  ه:ستند که خداوند به آنان خطاب کردمشرکان هفوق مخاطب اصلى آیات در واقع      

که این آیات مراجعه آنان  پنداشتندبرخى مسلمانان اما  ؛سوال کنیدکتاب هاى قرآن شک دارید از اهل گفته

معارف اصلى  در زمینه ت خودسؤاال اسخدریافت پ براى و از همین روکتاب را مجاز شمرده است، به اهل 

 .کردندکتاب مراجعه مىدین به اهل 

رسول گرامی ه ادامه داشت تا این ک شکلبه همین ، تا مدتی کتاب به اهل  مراجعه برخی از مسلمانان    

؛ ولى با وجود فرمودند نهیطور صریح مسلمانان را از مراجعه به آنان ، به و سلم صلى اهلل علیه و آله  اسالم

در معارف اسالمى می کردند از مسلمانان براى دستیابى به مطالبى که گمان  اکرم عده اینهى صریح پیامبر 

 .کردندمى رجوعکتاب به اهل  ، همچنانوجود نداشت

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
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ائیلیات به فرهنگ سبب ورود بیشتر اسر بزرگوارصلى اهلل علیه و آله و فقدان آن اکرم پیامبر  وفات       

سوى دیگر با وفات  و از بودندکتاب حضرت مانع مراجعه مسلمانان به اهل ، آن  اسالمى شد زیرا از طرفى

السالم ، على علیهو دروازه علم پیامبر راه کسب دانش و معارف اسالمى بر کسانى که از جانشین عالِم ایشان

مسعود غافل بودند، مسدود ساخت به همین جهت ذهبى عباس و ابن و صحابیان دانشمندى همچون ابن 

 :  1396.)ذهبی، گرددنویسد: داخل شدن اسرائیلیات در تفسیر از امورى است که به عهد صحابه باز مىمى

169) 

ر ورود اسرائیلیات به از عوامل دیگ، بودند آوردهه در عهد صحابه، اسالم کتاب کنو مسلمانان اهل       

رافات فراوانى را فرهنگ اسالمى بودند. اینان با تظاهر به اسالم و سوء استفاده از اعتماد برخى صحابه، خ

این عصر  ت بلکه دروارد حوزه فرهنگ اسالمى کردند. ورود و نفوذ این روایات در دوره تابعان نیز ادامه یاف

کتاب به اسالم و نیز رغبت بر اثر تساهل گذشتگان، شیوع پدیده داستانسرایى، گرویدن شمار بیشترى از اهل

 .اسالمى شد حدیثت بیشترى وارد تفسیر وهاى پیشین، اسرائیلیاهاى ملتبیشتر مسلمانان به شنیدن داستان

خواستند نقص و که مىشتندداسلیمان وجود  مفسرانى همچون مقاتل ابن دورهدر این از این گذشته،      

. )ذهبی، روایات افزود بر نفوذ بیشتر اینکه همین امر  ، نمایندکمبودهاى تفسیر را با روایات اسرائیلى برطرف 

  د.یعصرِ تابعانِ تابعان رسنوبت به تا این که ( 177ـ175 ص: 1396

کتاب، راه اهل  شد و گروهى در مراجعه به بیشتریلى در این عصر نیز عالقه به اخذ روایات اسرائ        

. این می پنداشتندپذیرفتند و آن را صحیح رائیلى را مىاى که هر روایت اسگونهافراط را پیش گرفتند به 

اعظم این  گرایش شدید ادامه یافت تا نوبت به عصر تدوین تفسیر رسید. در این عصر برخى مفسران بخش

   (177ـ175 : ص1396)ذهبی،  .وارد تفسیر کردند روایات اسرائیلى را
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 فرهنگ اسالمی به اسرائیلیات  علل راهیابی

یز باعث ها یا عواملى ناسالمى وارد کرد، زمینه حدیثبر عواملى که اسرائیلیات را در تفسیر و  عالوه     

اى وسیع گسترش یافته همه شئون اخالقى، اعتقادى و مذهبى مسلمانان را فراگیرد. شد تا این روایات در دایره

 :است ازها عبارت این زمینه

 اهل کتاب در جزیرة العرب پیش از اسالم مجاورت و معاشرت با

ستی، مدت ها  تا ودند و آیین بت پرعلیرغم این که اعراب بادیه نشین جزیرةالعرب عموما بت پرست ب       

ه بعد از چاعماق شبه جزیره عربستان و در عمق جان اعراب جاهلی نفوذ و رسوخ یافته بود، چه قبل و 

اشت و آشنایی مسیحیت  در قیاس با سایر ادیان در جزیرة العرب اهمیت ویژه ای د اسالم، آیین یهودیت و

رت، سیاحت ادیان تحت عناوین مختلف از جمله تجارت، مهاج با پیروان این و مراودات و معاشرت اعراب

  و غیره  نقش بسزایی در انتقال فرهنگ اهل کتاب به اعراب ایفا می کرد.

 :دکتر ذهبی در این باره می نویسد

در زمان جاهلیت، اعراب بارها به شرق و غرب جزیرة العرب کوچ کردند و همان گونه که قرآن کریم »      

در کوچ زمستانی خود به یمن و در کوچ تابستانی به شام می رفتند و در این دو شهر  کند قریشاشاره می 

بسیاری از اهل کتاب که بیشترشان یهودی بودند سکونت داشتند. بدیهی است بین اعراب جاهلی و یهودیان 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
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یرة العرب یا خواه در داخل جز -می پذیرفت و این مالقات ها  ساکن در این شهرها مالقات هایی صورت

که در آن زمان به دلیل بادیه نشینی از نظر  نقش مهمی در نفوذ فرهنگ یهودی به عرب جاهلی -خارج آن 

دلیل محدودیت فرهنگی که پیش از  فرهنگی بسیار ضعیف بود، ایفا می کرد. البته بی تردید عرب جاهلی به

فرهنگی میان آن دو  برای گسترش ارتباطاسالم دچار آن بود از فرهنگ یهودی بهره اندکی برد و زمینه 

 (23و 22: 1405ذهبی،  )«بسیار محدود و اندک بود.

ی نویسد: مدکتر طه حسین به دنبال بحث در زمینه های آشنایی اعراب با آیین یهود و مسیحیت        

زندگی می  -یان و اد از سایر ملل -مطلب که ملت یهود در آن عصر دور و بر کنار  به این بنابراین اعتقاد»

ردم جنوب مخبر بود درست نیست زیرا دو کیش یهودی و مسیحی بر  کرد و از وضع ملتهای همسایه خود بی

بلکه از راه ارتباط با ملتهای متمدن همسایه به دست آنان  یامدهناز آسمان فرود  -زیرة العرب ج -و شمال 

یر نفوذ و سیطره زدولت ایران همسایه و تا حدی  او اینان رسیده بود و تردیدی نیست که برخی از مردم که ب

 (9 :1388 طه حسین،) «ایرانیان قرار داشتند کیش زردشتی را شناخته و پذیرفته بودند.

ها و تعامل ها بود که بستر مناسبی برای شیوع فرهنگ اهل کتاب در جامعه عرب  آری، همین معاشرت       

و در عامل  -ضعف فرهنگی که بر عرب جاهلی آن دوره حاکم بود می نمود و به دلیل  پیش از اسالم مهیا

اساطیر و  به ویژهو  -بیشترین تاثیر را از عقاید و آداب و سنن اهل کتاب  آنها -بعدی بدان می پردازیم 

  پذیرفتند. - های خرافی که در میان آنها رواج داشت داستان
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 باعرپایین بودن سطح سواد و فرهنگ ا

 که عمدتا بادیه نشین بودند العربمردم جزیرة، ها پس از ظهور اسالمسالچه از اسالم و پیش چه       

 مشاهدهاد میان آنان کمتر افراد با سو وداشتند، فرهنگ و دانش در سطح بسیار پایینى قرار  عموما به جهت

 ، همچنان که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است :شدمى

يِهْم َويُ َعلِ ُمُهُم اْلِكَتا َب َواْلِْْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمن ُهَو الاِذي بَ َعَث ِف اْْلُمِ يِ نَي َرُسوَّلا مِ ْنُهْم يَ ْتُلو َعَلْيِهْم آََيتِِه َويُ زَكِ 
 (2:  62) قَ ْبُل َلِفي َضََلٍل مُِّبنيٍ 

خواند، و می ی است که در میان درس ناخواندگان رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنهااو کس

آموزد، و اگرچه پیش از این در کند و به آنان کتاب )قرآن( و حکمت )سنت( میآنها را پاک )و تزکیه( می

 گمراهی آشکار بودند.

مان بعثت پیامبر گرامی اسالمی عموما بی سواد همان طور که آیات فوق اشاره دارد، اعراب در ز        

َوِإن َكانُوا ِمن قَ ْبُل َلِفي َضََلٍل )گمراهی آشکار بودند )امیین( بوده و قبل از ظهور پیامبر اکرم )ص( در

علمی خاصی در نزد اعراب  که از وجاهت و منزلتکتاب اهل  مقابلدر  به همین جهت همیشه(.مُِّبنيٍ 

 دالیلخلدون یکى از ابن ایشان را می پذیرفتند.هاندیشهفرود آورده و آرا وتسلیم  سر، برخوردار بودند

کتاب از آیین و کتاب اهل ی مندسوادى آنان و بهرهگسترش اسرائیلیات را بدوى بودن اعراب، جهالت و بى

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura62-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura62-aya2.html
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خلدون، ) ابن.نداند، بپذیرگفتهکتاب مىشده اعراب هر آنچه را اهل  سببامر  همینآسمانى دانسته است که 

1391: 1031) 

  با مسلمانان یهود قوم کینه شدید

ین بدان جهت بود همچنان که قرآن کریم هم اشاره دارد، یهودیان کینه شدیدی از مسلمانان داشتند و ا     

تماعى و اقتصادى موقعیت سیاسى ـ اجرا مغایر با پیشرفت و توسعه  اسالم دین مبین ظهور که اوال قوم یهود

به دنبال راهی  هت پیوستهجبه همین ، ه بودپیامبر خاتم از میان آنان برانگیخته نشد و ثانیادیدند. د مىخو

شوم  مقابله نظامى نتوانستند به این هدفو ان همدستى با مشرکاز راه زدن به اسالم بودند و چون ربهضبرای 

و  لمان بودنمساسالم و تظاهر به هری ظاوارد شده با پذیرش و فریبکاری ند، از درِ تزویر زدست یا خود

نگ اسالمى عقاید خرافى فراوانى را وارد فرهو نزدیک شدن به خلفا، جلب اعتماد برخى مسلمانان، نیز

 (43-42 :1404محمدجواد مغنیه،  ).کردند
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 و افسانه پردازی داستان سرایی رواج

سوم لل مختلف مرمدیرباز، همواره در میان  همان طور که می دانیم داستان سرایی و افسانه پردازی از     

ز قصه سرایی ن می گذاشته در صدر اسالم و در جزیرة العرب نیزجاعالن ابوده و تاثیری شگرف بر مخاطبا

 ود می بردند.برای اشاعه داستانهای خرافی و جعلی در بین مسلمانان س و افسانه بافی به عنوان ابزاری

 :دکتر احمد امین می نویسد

ارد اسالم شد. و -ایان یعنی قصه سر -اخبار یهود و نصاری و افسانه های ملل دیگر از همین مجرا »         

محققان  باعث فزونی دروغ و جعل حدیث گردید و حقایق تاریخی را وارونه ساخت و افزایش قصه سرایی

وی دو منبع مهم (160-161م: 1969امین، )«اخت.سآنان پوشیده  را دچار رنج نمود و طریق حق را بر -

 «کعب االحبار» و« وهب بن منبه »ده داستانسرایی را که غالبا نامشان در کتب روایی و تفسیر و تاریخ آم

 )همان( .معرفی می کند

هاى شنیدن داستان زاز آنجا که صحابه و خلفا نیز خود در زمره عالقمندان به داستان و افسانه و نی        

با  داستان سرایانپردازى در صدر اسالم گسترش یابد. باعث شد داستان، همین امرقرار داشتند گذشته لمل

مانان، اهداف گوناگون از جمله کسب مقام، شهرت، مال، بدنام کردن اسالم و فاسد کردن عقاید مسل

  د.کردنها را وارد فرهنگ اسالمى مىهاى خرافى فراوانى را ساخته و آنداستان
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اى رسمى به حرفهمبدل و بعد  بودهدر اواخر خالفت عمر  آغاز این امر، می کند نقل ابوشهبهچنان که       

سیاست گردید که براى رسیدن به مقاصد خود  اصحاب. سپس به تدریج ابزار دست گردیدالن عاز سوى جا

یکی از مشهورترین این داستان ( 130: 1333) معرفت، .کردند داستان پردازی حمایتگسترش  رواج واز

 مسجدالنبیدر ندبه او اجازه داد عثمان وکه عمر ( 108ـ103 : 1333. )معرفت، تدارى استمیم اوسرایان س

از جمله (448ـ447 :1417)ذهبی، .ان بپردازدیراد موعظه و نقل داستابه  نماز جمعههاى پیش از خطبه

 اوبه  خلیفه دومکه  ترین داستان پردازان در دوران خلفا همچنین می توان از کعب االحبار نام برد معروف

 (19: 1436)ابن کثیر، .داستان نقل کند  یشهاى کهن برااجازه داد تا از کتاب

ی افرادی را برای وکه  یه رواج بیشتری پیدا کرد، تا آنجاقصه سرایی و افسانه پردازی در دوران خالفت معاو

معاویه عالوه (126ـ125 : 1333) معرفت، این حرفه منصوب کرد و حتی برایشان کارمزد معینی مقرر کرد.

تفاده نیز براى جعل حدیث بر ضد مخالفان خود اس رسول گرامی اسالمز وجود برخى صحابه بر این ا

 (283: 1387)دشتی، .کردمى

ناصر اصلی گسترش ن را به عنوان عاچهره های معروف عهد صحابه و تابعهشت نفر از استاد معرفت            

یا تحت تأثیر آنان  وروایات اسرائیلی معرفی کرده که اصالتاً یا از یهودیان و مسیحیان تازه مسلمانان بوده 

اری، وهب بن منبّه، محمد بن سالم، کعب االحبار، تمیم د به نقل این روایات پرداخته اند که عبارتند از: عبداهلل

 (1398:22)انتظار، .بن کعب قرظی، عبداهلل بن عمرو، ابوهریره و ابن جریج رومی

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87

