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 ریـیـفسـز تـتیـس
 رانی ـی ایـاسـی و حمـات ملـبا روای

 1ممّر  ممتتی 

 چکیده
 ۀ مباببهنها های قکرت بخشیی اسی.. های ملی، هوی.ترین کارکر های رچایات چ حماسیهیلی از مهم

انیک. هویی. ملی، میذهی ، بیاچرهیای گر اننیکگیان نظیار اجتمیاعی هموار   ر پی کسییی  مشیییرچعیی. بو  
آیک. گاهی این بخش به شیمار میترین عناصیر مشیرچعی.ایکئولوژیک چ اسیتفا   از خر  جمعی از مهم

جسیته چ شیو  یک یا چنک عنصیر را برگیرنک چ نها  قکرت ممتور میعناصیر با یلکیگر  ر تعارض قرار می
ها توان نمو های گوناگون این تعارض رنگ کنک.  ر تاریخ فرهنگی ایران میرنگ یا بیعناصر  یگر را کم

را بیه نظیار  نشیییسییی..  ر این مقیالیه برآنیم تیا نشیییان  هیم چگونیه نهیا هیای غیر ایرانی قیکرت، برای 
ای تفسییرهای چ تبتی. پار  انک تا عناصیر هویتی ایرانی را با سیاخ.  بخشییکن به خو ، کوشییک مشیرچعی.

میراثی از تفسییرهای نا رسی. را بر جای نها    جیتکربه ها ینی نارچا چ ناسیازگار سیسی. کننک. این تالش
های نزچل شلنکوشیم با بررسی یلی از های هویتی شک  اس.. ما میها چ  رگیریکه ست  پیکایش نزاع

نشییان  هیم که چگونه نها های غیر  -هور اسیی.که با عنوان »لهو الحکیث« مشیی -سییورۀ لقمان 6آیۀ 
انک رچایات حماسیی چ قومی ایرانی را با تفسییرهای نارچا سیسی. سیازنک چ از این ایرانی قکرت کوشییک 

 فرص. برای بسط قکرت خو  سو جویی کننک.

تفسیر قرآن، لهو الحکیث، هاواژهکلید  ، رستم چ اسفنکیار.شهناهه : 
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 مقدمه  - 1

گونی میان اعرا   نژا پرس. چ  پس از فت  تکریمی ایران به  س. اعرا  مسلمان، ستیزهای فرهنگی چ اجتماعی گونه 
گرا  هایی بو  که با حمای. ایرانیان بر  ک خلفای عر  ها چ نهض. ها، قیار ایرانیان  رگرف.. نمو  بیرچنی این  رگیری 

تغییر خالف. چ رچی کار آمکن عتاسیان شک. نمو های  رچنی این منمر به  . ی رنها ستیز اموی برپا گر یک چ چ عمم 
تفاسیر قرآن کریم چ متون حکیبی( استمرار یاف. )   یمذهت های فرهنگی، ا بی چ  جکال نیز به اشلال مختلف  ر حوز  

را، از طریق  گ ها بعک به شل  پنهان امتکا  پیکا کر . این نتر  پنهان پس از کاهش تکریمی سلطۀ اعرا  افراب چ تا قرن 
ترک حلوم.  حمای. های  با  که  یاف.  آثاری  بتوان  ر  را  فرهنگی  نتر   این  نمو   بارزترین  شایک  یاف..  ا امه  تتار 
 انک.ارزش شمر   یا این کتا  ارجمنک را بی   را مطرح کر  ،   شهناهه  های غیر ایرانی، ا عای هماچر ی با حلوم. 

گرایان چ شعوبیان، گسترۀ متون حکیبی چ گی چ اجتماعی میان عر  های نتر  پنهان فرهن ترین عرصه یلی از اصلی 
های قومی  ستیز کوشیکنک با چار  کر ن احا یث چ تفسیرهای  ک ایرانی، برتری گرایان  عمم تفسیری بو   اس.. عر  

چ زبان پارسی، خو  را به رخ ایرانیان بلشنک. شعوبیان نیز بیلار ننشستنک چ با ساختن احا یبی  ر برتری قور ایرانی  
گرای ایرانی مسلمان، به  چر از تعصتات ملی یا مذهتی با تلیه بر آ ا  مب  کر نک.  ر این میان جریان اعتکال به مقابله 

 هی   ر حال شل    - فارغ از رنگ یا نژا    - بر عناصر محوری عکال. چ برابری انسانی   ک ی تلکچ سنن فرهنگی چ همچنین 
 یک فرهنگ نوین انسانی بو .

جاچ انه ساخ.، نمو ی پر رنگ از تالش   شهناهه  صورت به ایات ملی ایرانی که فر چسی بهترین تکچین آن را  رچ 
شناسی چ تحقیق پیرامون مناب   شهناهه  آیک. بسیاری از پژچهشگرانی که  ر  چرۀ معاصر به  گرا به شمار می ایرانیان اعتکال 

  -ملتو  چ غیر ملتو    - منابعی   شهناهه  انک نشان  هنک فر چسی  ر سرایش انک، کوشیک  حماسه ملی ایرانیان پر اخته 
های مختلف تکاچل  اشته اس..  ر این میان، یلی از مآخذ اختیار  اشته که صکها سال پیش از اچ به صورت  ر  

انک. این رچای. اگرچه  سورۀ لقمان ذکر کر     6شلن نزچل آیۀ    عنوان به ای از مفسران  پژچهان، رچایتی اس. که پار  شهناهه  
ص(  )   امتر ی پ ای چ حماسی ایرانی  ر  چران زنکگی  های اسطور  ان سنکی مهم برای چجو  چ حضور  است   ۀمباب به توانک  می 

یلی از موان   عوت   ۀ مباب به های ایرانی را چ حتی پیش از ایشان تلقی شو ، اما  ر بافتی قرار گرفته اس. که حماسه 
انک چ  ار  ا   کنک. به تعتیر  یگر، یک سنک تاریخی را  ر مو عی نا رس. قر عربستان مطرح می   ر  یجز شته اسالمی  ر  

 ای از رچایات ملی چ حماسی ایرانی شک  اس..هایی منفی نست. به پار  همین عام  ست  چاکنش 
کوشیم  ر این نوشته با بررسی چ سنمش این رچای.، نشان  هیم که استفا   ابزاری از رچایات قومی  ر  ما می 
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پیش  از  اهکاف  اساس  بر  خاص  خ موا عی  که  اس.  بو    کسانی  چ  واسته انکیشیکۀ  خو   قکرت  تقوی.  برای  انک 
رچایات ملی ایرانی را  ر تعارض با باچرهای  ینی نشان  هنک.   - با تفسیر خو شان   -مشرچعی. بخشیکن به نها  مذه  

رچش کار ما متتنی بر بررسی تحلیلی تفاسیر قرآنی  ر ذی  آیۀ مور  بحث خواهک بو . این بررسی با استفا   از مناب   
نهک که هم بر اصول رچای. نگاهی نوین به شلن نزچل این آیه پیش چشم می   . ی رنها واهک شک چ  تر خ جانتی غنی 

 های غیر ایرانی.حکیث متتنی اس. چ هم بر ساختارهای قکرت حلوم. 

 های ستیز زمینه پیش   - 2

جامۀ حکیث بر تن خو  پوشیک.    ج یتکر به ساز پیکایش چ گسترش سخنانی شک که  گرایان زمینه گرایان چ ایران نتر  پنهان عر  
کوشیکنک به هر نحوی تاریخ چ زبان قور ایرانی را تحقیر کننک  ر یک حرک. مستمر تاریخی به اشاعۀ  ستیزان که می ایران 

های  احا یث ساختگی  ر نفی چ نهی مظاهر هوی. ایرانی، از جمله زبان فارسی پر اختنک. این سخنان با چرچ  به کتا  
ای شل  یک چاقعی.  ینی به خو  گرف.. محمک بن اسحاق فاکهی  ر قرن  تبتی. شک چ حتی برای عک    ج یتکر به حکیبی  

سور همری بخشی از کتا  خو  را به کراهی. سخن گفتن به زبان فارسی  ر طواف خانۀ خکا اختصاص  ا   اس.:  

  ؛ نیز ر.ک: 197:  1، 1424)فاکهی،   ( 1) علیه چسلم أن یتللم بالفارسیة فی المسمک الحرار«   الله ی صل   الله رسول »نهی  
علیه چسلم: من تللم    الله ی صل   الله رسول آچر   اس.: »قال    المستدرک (. حاکم نیشابوری  ر  258:  2،  1423،  ی طرابلس 

ص(  )   امتر ی پ (.  ر جایی  یگر، از قول  98:  4،  1411حاکم نیشابوری،  )   ( 2) بالفارسیة زا ت فی ختبه چ نقص. من مرچءته« 
 (. 428:  8،  281:  7تا،  حقرا  وسوی،ا راانک ) سخن گفتن به زبان فارسی را ست  نفاق شمر   

گرایان نیز احا یبی  ر ستایش مظاهر هوی. ایرانی چ زبان فارسی از قول  ر چاکنش به این ستیز فرهنگی، ایران 
از قول پیامتر آچر   اس.: »إذا ارا  الله أمرا فیه لین أچحی به إلی المالئلة    کاز العمهل نق  کر نک. صاح   الله رسول 

: 10،  1401متقی هنکی،  )   ( 3)ه شکة أچحا  بالعربیة المهیرة یعنی المتینة« المقربین بالفارسیة الکریة چ إذا أرا  أمرا فی 
: ذخیرة الحفهظ ق.(  ر    507متوفی  )   ی َمقَکس ای اس. از منقوالت حکیبی  ( چ این سخن گویا شل  پرچر   شک  372

بالفارسیة   المقربین  المالئلة  کالر  چ  الکریة  بالفارسیة  المقربین  المالئلة  إلی  به  أچحی  لین  فیه  أمرا  الله  ارا   »إذا 
های فلری چ فرهنگی جامعه ایرانی حضور  ها  ر الیه (. برخی از این سخنان قرن 272: 1، 1416الکریة«)مقکسی، 

یا أبا أیو  ال تعیر  بالفارسیة فلو أن الکین معلق بالبریا  ماننک » آیک،  یاف. چ حتی هنوز هم از زمرۀ احا یث به شمار می 

 (.415:  7،  1404؛ ابن جوزی،  308:  5، بی تا،  ی چر  ما )   ( 4)لنالته أبناء فارس« 



 دوم شمارۀ  )ادبیات و علوم انسانی سابق( جستارهای نوین ادبی  10۸

 

به جای گسترانکن عکال.   - گرایی بو نک که پس از سیطرۀ حلوم. اموی یک سوی این نتر  فرهنگی، اعرا  افراب 
ها برآمکنک چ بکین منظور بیشترین استفا ۀ ابزاری را از  ین کر نک.  ر  ر صک  تحقیر  یگر فرهنگ     - چ برابری اسالمی 

شان متارز  کننک. این ایرانیان  فلران تحقیرهای اعرا  اموی چ هم  کوشیکنک با سوی  یگر این نتر ، ایرانیانی بو نک که می 
( چ گا  با نگاهی اعتکالی به اسالر  71  - 65:  1314مایی،  ه کر نک ) های شعوبی چ افراطی متارز  می گا  به شل  جریان 

 انستنک. جریان شعوبی سعی  ر تحقیر اعرا  نگریستنک چ حسا  کار این  چ را از یلکیگر جکا می چ قور عر  می 
فر چسی نمو اری اس. از تالش   شهناههۀ  اش. چ جریان اعتکالی به  نتال تبتی. باچرهای متعالی فرهنگ ایرانی بو . 

 جریان اعتکالی  ر این نتر .
جویی چ خالصی از حس تر یک عل. اصلی ستیز با عناصر هوی. ایرانی از سوی اعرا  افراطی، نوعی انتقار بی 

ی نیز نست. به ایرانیان  اشتنک.  یگر اقوار غیر ایران  -  ر  چران پیش از اسالر ژ  ی چبه  - تحقیری بو  که برخی از اعرا  
می  اسالمی  چ  ر  چرۀ  بعکها  سرزمین که  آنان  خواستنک  ر  بو نک.  مشرچعی.  نیازمنک  یابنک،  استقرار  عمم  های 

توانستنک مشرچعی. خو  را به هوی. ایرانی گر  بزننک، به همین ست  به سراغ مشرچعی. مذهتی رفتنک چ کوشیکنک نمی 
ها کمک های ستیز فرهنگی عر  چ ایرانی به این حلوم. زمینه های مشرچع  ینی جلو   هنک. پیش خو  را حلوم. 

ستیز، نتر ی را بر  ک هوی. ایرانی آغاز  کر  تا بتواننک با استفا   از عناصر مذهتی  خو ساخته چ به کمک اعرا  ایران 
زبان چ ایرانی چ جایگزین کر ن احساس کننک. نتر ی فرهنگی که هکفش از میان بر ن احساس هوی. قور پارسی 

 بو .  -ها از  ین با تفسیر خاص این حلوم.   - هوی.  ینی 
های عمیق چ گستر    هایی رفتنک که کنش های غیر ایرانی چ متحکانش یعنی اعرا  افراطی به سراغ متن جتهۀ حلوم. 

شک یاف.   ر متن قرآن کریم آیه یا آیاتی که  ر صک  تحقیر  یگر اقوار با   ازآنماکه  اش.: متون حکیث چ تفاسیر قرآن کریم.  
ها به مقصو  خو  نائ  آینک. یلی از این شلن  ها چ گسترش هکفمنک آن ای شلن نزچل شک، آنان کوشیکنک با ساختن پار  نمی 
سورۀ لقمان ساخته شک  چ به تکریج با انتشار چ نق  مستمر، به یک چجه    6ها، رچایتی اس. که  ر با  نزچل آیۀ  نزچل 

نزچلی به ست  متارز  با هوی. ایرانی چ برای کس   گیری چنین شان گمان ما شل  تفسیری متکاچل تتکی  شک  اس.. به 
گرایانه بو   اس.. این شلن نزچل نه از طریق تفاسیر خر گرا، بلله  های افراطی عر  مشرچعی. مذهتی از طریق انکیشه 

 س  کر . ازممرای تفاسیر اختاری چ ملثور گسترش یاف. چ به تکریج نوعی تواتر کاذ  برای خو  ک 

 لهو الحدیث - 3

گونی  های گونه سورۀ لقمان، عتارتی آمک  اس. که متنای تفاسیر گوناگون بو   چ بر همان اساس، شلن نزچل   6 ر آیۀ 
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اس  َمْن َیْشَتر﴿ انک:برای آن ذکر کر    َن النَّ غَ یض  َّ َعْن َست یش ث  ل  ی َلْهَو اْلَحک  ی َچ م  ه  ب 
ْلٍم َچ  یْ    اللَّ ع  َذها یَ ر  خ 

ْم   تَّ َك َلهش چلئ 
چًا أش زش هش

ه  ه بخرنک بازی  ک چ از مر مان هستنک (. ترجمان این آیه  رترجمۀ تفسیر طتری چنین اس.: » 6)لقمان: ﴾ ٌن ی َعذاٌ  مش
بمز  انش  ، ث ی حک  عّزچجّ   خکای  را   از  گر نک  گم  گ   ، تا  ایچ  افسوس،  را  آن  اک شاننک  ی رنک  عذابی  ی ه  راس.  شان 

نک   ی آ سخن خوش » های کهن  یگر عتارت »لهو الحکیث« به شل   (.  ر ترجمه 1407:  5،  1356«)طتری،  ننک  ک خوار 
«)میتکی، ار چ بازی سخن چ سخن سس. تهی ل ناب(، » 774: 2، 1367« )نسفی، ان ی ن ی ش ی های پ را به طت  از  استان 

 ( ترجمه شک  اس..276:  15،  1408سخن«)ابوالفتوح رازی،  ( چ »باط  481:  7،  1371
های تاریخ اسالر النزچل ترین استا  ق.( که یلی از کهن   468ر  )   یشابور ی ن ایم، چاحکی  که جستمو کر   تاآنما 

را به رشتۀ تحریر  رآچر  ، جزچ نخستین کسانی اس. که  ر با  این آیه  چ شلن نزچل ذکر کر   اس.: نخس. از قول  
ر اعاجم  رف. اختا انک چون نضر بن حارث برای تمارت به ایران می ق.( که گفته   150ر    مقات  ) ق.( چ    146ر  )   ی کلت 

گویک چ من  استان رستم  گف.: محمک  استان عا  چ ثمو  را برای شما می کر  چ می خریک چ برای قریش رچای. می را می 
شکنک چ شنیکن قرآن را ترک های اچ متوجه می گویم. از همین رچ قریش به  استان چ اسفنکیار چ اختار خسرچان را می 

ق.( نق  شک  اس. که نزچل آیه را  ر شلن غالمان چ کنیزان  خواننک  چ    104ر  مماهک ) کر نک. شلن نزچل  چر از قول  می 
ق.( نیز نق  شک  اس. )چاحکی   68ر عتاس ) ق.( چ ابن  86ر امامه ) نوازنک   انسته اس.. شلن نزچل  چر از قول ابو 

 الف(.73:  484نیشابوری،  
سنا  رچایات به  - به تصری  چاحکی، سرچشمۀ شلن نزچل نخس.   ر نیمه اچل   - کلتی چ مقات   رس. باشک   اگر ا 

؛  شلن نزچل  چر از قول مفسران برجستۀ قرن نخس. همری رچای. شک  اس.  که ی  رحال قرن  چر همری اس.؛  
های ملی چ حماسی ایران از اچاخر قرن اچل چ  توان این احتمال را مطرح کر  که شلن نزچل مربوب به  استان بنابراین می 

گیری چنین شلن نزچلی،  ر قرن  چر، با توجه به شرایط  چار  گفتمان تفسیری شک  اس.. شل  اچای  قرن  چر همری 
های ابومسلم خراسانی چ  یگران نمو ار شک، نشان  های اجتماعی که به شل  قیار سیاسی چ اجتماعی ایران چ نزاع 

 از شک  اس..های غیر ایرانی چ اعرا  افراطی از همین  چر  آغ  هک که نتر   َنرر  حلوم. می 
ترین تفاسیر قرآن کریم را به رشتۀ تحریر  رآچر    ترین چ جام  ق.( که یلی از کهن   310ر  )   ی طترمحمک بن جریر  

های  زیسته اس.،  من بحث  ر با  چاژگان مهم این آیه، رچای. چ حکچ  یک چ نیم قرن پیش از چاحکی نیشابوری می 
های  ها سخنی از  استان کر   اس.؛ اما  ر هیچ یک از این رچای.  مختلفی را پیرامون مصا یق »لهو الحکیث« نق  

رستم چ سهرا  یا رستم چ اسفنکیار  ر میان نیس.. چی مصکاق »لهو الحکیث« را چنین برشمر   اس.: خریک چ  
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حق چ  آلو ، ترجی  سخن باط  بر فرچش کنیزکان خواننک  چ نوازنک ، هزینه برای استماع غنا یا طت  چ یا سخنان شرک 
بی آنله مصکاقی برای آن ذکر   -  ار  حتی هزینه کر ن برای آن چ سرانمار هزینه کر ن برای سخنی که از را  خکا بازمی 

 (.41  - 39  : 21،  1412طتری،  کنک ) 
 ر نق    حال با این    ؛ تفسیر طتری جزچ تفاسیری اس. که اختار  عیف چ اسراییلیات گوناگونی بکان را  یافته اس. 

های  خور . گویا چی به ست  آشنایی با جکال های ملی ایرانی به چشم نمی های این آیه سخنی از  استان شلن نزچل 
از    تنها نه گرایان، بکین نلته چاقف بو   اس. که  رج شلن نزچلی از جنس  استان رستم چ اسفنکیار، شعوبیان چ عر  

 های قومی ایرانی.ها چ  استان لحاظ معنایی با این آیه تناس  نکار ، بلله تالشی اس. برای گسترش ستیز با رچای. 
انک به مرچر گرایانه  اشته با این همه، ستیز تفسیری با رچایات حماسی ایرانی، به چسیلۀ کسانی که تمایالت اختاری 

های متاخرتر چار  شک  اس.. از همین رچ، تفاسیر قرآنی که  ر قرن  تا  چ از قرن پنمم همری تبتی. چ پس از آن به ک
نزچل آیاتی از جمله آیه    لشان ی ذ یلی از مناب  مهم ایکئولوژی مذهتی،    عنوان به پنمم چ پس از آن به رشتۀ تحریر  رآمک   

پر اخته   6 نق  این اختار  به  لقمان  میان، مفسرانی که  ر نگارش تفاسی سورۀ  این  چ  انک.  ر  خو  صتغۀ اجتها ی  ر 
 انک.خاص  ر این با  سخن رانک    ی ا گونه به انک  خر چرزانۀ بیشتری  اشته 

انک که این آیه آچر   اس.: »گفته  التبیهن ق.( مفسر خر گرای شیعی  ر تفسیر  460ر )  ی طوس برای نمونه، شیخ 
خریک   -ماننک  استان رستم چ اسفنکیار   - هایی را  ربارۀ اختار پارسیان  ربارۀ نضر بن حارث نازل شک  اس. که کتا  

(. نلتۀ  271:  8تا،  کر  تا آنان را از گوش سپر ن به قرآن چ تکبر  ر آن باز ار «)طوسی، بی ها اعرا  را سرگرر می چ با آن 
. جال  توجه این اس. که شیخ  ر نق  این رچای. از »قی « استفا   کر   چ سلسلۀ رچای. چ حتی ناق  را نار نتر   اس.

بو  راچی چ   هک که چی نیز این ختر را شنیک  چ چنکان بکان اعتما  ننمو  ، زیرا اگر چنین نمی همین کاربر  نشان می 
های لهو الحکیث کنک که مصکاق کر ؛ چنان که ذی  همین آیه چنک رچای.  یگر ذکر می سلسله رچای. را مشخص می 

  -جز همین رچای. نضر بن حارث که  ر انتها آمک  اس.  - تشمر  چ  ر تمار این رچایا را غنا چ سخن باط  برمی 
همان(. به تعتیر  یگر، شیخ طوسی این شلن نزچل را از حیث رچایی معتتر انک )مشخص  کامالً سلسلۀ راچیان رچای. 

 سخنی مشهور آچر   اس.. عنوان به نکانسته چ  

ای به ماجرای نضر بن حارث چ اشار  ق.( مفسر بزرگ شیعی  ر ذی  این آیه، هی   548فض  بن حسن طترسی )ر.  
(. جال  اس. 491 - 490: 8، 1372چ اختار پارسیان نلر   اس. چ رچایات مربوب به غنا را آچر   اس. )طترسی، 

که چی  چ رچای. از قول چاحکی نیشابوری آچر   که هر  چ  ر با  تحریم غنا اس.؛ پس چرا رچای. نضر بن حارث 
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احتمال قوی، قو  اجتها  چ رچش چ منش خر چرزانه طترسی  ر قتول رچایات باعث شک     را از چی نق  نلر   اس.؟ به
توانک از چاحکی نق  قول کنک، اس. تا این رچای. ممعول را تشخیص  هک چ از ذکر آن خو  اری کنک چگرنه چگونه می 

 آن هم  چ رچای.، اما رچای. نضر بن حارث را نا یک  بگیر ؟
های گوناگون چجو  مختلف آیات را بررسی چ شان نزچل   معموالً ق.( نیز که    606ر.  )   ی راز امار المشللین، فخر  

فخر رازی، اس. )ای به ماجرای نضر بن حارث نلر    کنک،  ر تفسیر کتیر خو ، ذی  این آیه هیچ اشار  را ذکر می 
خر محورنک  ر بررسی    عموماً شیخ طوسی، طترسی، فخر رازی(، که  مفسران )(. این  سته از  116  - 115:  25،  1420

از جمله رچای.  استان    - اختار مربوب به شلن نزچل آیات قرآنی، نگاهی نقا انه  اشته چ از همین رچ برخی از رچایات 
انک چ این بی اعتتاری را با عکر ذکر شلن  شلن نزچل این آیه، نامعتتر تشخیص  ا     عنوان به را  - خوانی نضر بن حارث 
 انک.پیش چشم مخاط  نها     نزچل یا انقطاع سنک آن، 

گرای قرن ششم چ پس از آن، شلن نزچل مربوب به نضر بن حارث را  ر برخالف تفاسیر پیشین، مفسران اختاری 
اما نلته جال  این اس. که  ر تمار این تفاسیر، سلسله اسنا  سخن یا مقطوع  ؛ انک ذی  آیۀ »لهو الحکیث« نق  کر   

مسللان  ق.( مفسر اختاری شیعی برخالف هم   554ر  )   ی راز نکار . ابوالفتوح    ای چجو  سلسله   اساساً اس. چ یا  
  قاً ی  ق   - این رچای. را از قول مقات  چ کلتی چ بکچن ذکر سلسله سنک  - شیخ طوسی چ شیخ طترسی   - خر گرای خو  

 ر استا  النزچل  آچر  که با اسانیک چاحکی کنک چ  ر ا امه رچایاتی پیرامون غنا می ذکر می  -مشابه چاحکی نیشابوری 
رسک نوع بیان رچای. به زبان فارسی، ترجمۀ رچان چ آزا ی اس. از استا  النزچل چاحکی  یلسان اس.. حتی به نظر می 

ه اچ به پارس رفتی به تمارت، ک ی آمک،  یّ لکة بن عتک الّکار بن قص ک.  ر نضر بن الحارث بن علقمة بن  یآ نیشابوری: » 
اختار چ قصص  تا  کن  ی ا  ا ی ان چ س ی پارس های  حرچ   با میشان بخر یر چ مقامات چ  بر مشر لّ کی چ  ان  ک ه آمکی چ 

ن قّصه رستم چ  ی ن جنس اس.، آن قّصه عا  چ ثمو  اس.، چ ای ک هم از ایگو گفتی: آنچه محّمک می خوانکی چ می می 
«  ر نکک رها می   شکنک چ سماع قرآن   بو ، به آن مشغول می یه غر ک آمک برای آن  ار، چ عر  را آن خوش می ی اسفنک

 الف(.73:  484؛ نیز قس با چاحکی نیشابوری،  279:  15،  1408)ابوالفتوح رازی،  
های خر چرز  ر عرصۀ تفاسیر قرآنی، نق  این رچای.، فزچنی گرف. چ بیشتر مفسران قرن متاسفانه با افول نهض. 

برای  گنمانکنک ) ث«  ر مطاچی آثار خو  های آیۀ »لهو الحکی یلی از شلن نزچل  ۀ مباب به ششم چ پس از آن، این ختر را 
، 1418؛ بیضاچی،  486:  7،  1371؛ میتکی،  490:  3،  1407؛ زمخشری،  430:  3،  1422نمونه ر.ک: ابن جوزی،  

(. این مقاله گنمایی ذکر شلن نزچل این آیه  ر تمار تفاسیر قرآنی را نکار ، اما با  658:  2،  1415؛ نیشابوری،  212:  4
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های  یلی از شلن نزچل   ۀ مباب به یم  ریابیم که از حکچ  قرن ششم به بعک رچای. نضر بن حارث توان یک نگا  کلی می 
 ر عمور تفاسیر ذکر شک  اس.. شایک بسیاری از مفسران    - آن هم بکچن اسنا  محلم چ  قیق   - »قطعی چ متکاچل« این آیه

های  گیری این رچای. ریشه  ر تنش مان شل  گ اما بی  ، انکتنها به ذکر چجهی تاریخی برای تفسیر این آیۀ توجه  اشته 
برای   - رانکنک ایران حلم می   های غیر ایرانی بر سرزمین فرهنگی قرچن نخستین اسالمی  ار  چ تا زمانی که حلوم. 

از فوایک این شلن نزچل برای  ر هم کوبیکن عناصر هوی. ایرانی    - کس  مشرچعی.  ینی  ر مقای  مشرچعی. ملی 
 بر نک.بهر  می 
یزهای تفسیری با رچایات حماسی تنها بخشی از فراینک مقابله با فرهنگ چ هوی. ایرانی بو   اس..  ر سوی ست 

اما شگف. آن اس. که  ؛  توان به نظار  نشس. را نیز می  شهناهه های اعتکالی ماننک   یگر این کارزار، ستیز با جریان 
یا از جنس شاعران  ربارهای غزنوی چ سلموقی بو نک که برای خوشامک  شاهان غیر ایرانی به تحقیر   شهناهه  مخالفان  

های  ساخته که بر اساس پیش   -پر اختنک چ یا کسانی بو نک که از رچی تعص  مذهتی چ فر چسی می   شهناهه  چ تخری   
بو  ذهنی جریان ستیز   با فرهنگ ایرانی شل  گرفته  فر با جلو    - گر  ایرانی از جمله  های  به    شهناهه  هنگ چ هوی. 

 (.183  - 160،  1380ها ر.ک: ریاحی،  جویی هایی از این ستیز  برای نمونه خاستنک ) مخالف. برمی 

 سنجش روایت  - 4

  اسبهب الازولترین منشاء اصلی چرچ  این رچای. به متون تفسیری قرن پنمم چ پس از آن، کتا   چنان که گفتیم مهم 
ماننک تفسیر   - نزچل، هم زمان با چاحکی  ر برخی از تفاسیر فارسی   ن ل ش   نی اس.. ناگفته نمانک که  چاحکی نیشابوری ا

(؛ اما  1903:  3،  1380سورآبا ی،  اس. )نیز چار  شک     - گرایانه چ گا  خر ستیزانه  ارنک سورآبا ی که جنتۀ اختاری 
از این اثر  متلثر بر تفاسیر پس از خو ش بسیار زیا  بو  ، بیشترینه متون تفسیری،    اسبهب الازول ثیرگذاری  چون  امنه تل 

  اساساً انک، از لحاظ سلسله اسنا ،  عیف اس. چ بلله  اس.. این شلن نزچل  ر تمار منابعی که به ذکر آن پر اخته 
ق.( چ    146ر  )   یکلت ت از قول  سلسله سنکی برای آن چجو  نکار . فقط به همین مقکار بسنک  شک  اس. که این رچایا 

ق.( نق  شو . نه چاحکی نیشابوری چ نه  یگر متون چ تفاسیر معتتر، هیچ ککار از لحاظ سلسله سنک  ر    150ر  مقات  ) 
ماننک تتیان شیخ طوسی( از لفظ »قی « برای این شلن  )   زی ن این با ، حرفی برای گفتن نکارنک. برخی از متون تفسیری  

 نک که نشان  هنکۀ عکر اعتما  به آن اس..ا نزچل استفا   کر   

توان آن را نقطۀ اتفاق  انس.، انک چ می مسلله مهم  یگری که عمور تفاسیر چ متون حکیبی  ر با  این آیه ذکر کر   
بر بیهو   بو ن سخن یا مطلتی اس. که قرآن کریم آن را »لهو الحکیث« خوانک  اس.. اکنون این پرسش پیش   ک ی تلک
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برای سرگرمی استفا    انک که تنها هایی ماننک رستم چ اسفنکیار یا رستم چ سهرا ، سخنانی بیهو   آیا  استان آیک که می 
کلی بایک نا یک  انگاش. چ تازیانۀ لهو الحکیبی بر پیلرۀ  ها را به قی چ تربیتی این  استان راستی پنکهای اخال شونک؟ به می 

انک، های اخالقی چ تربیتی نق  کر   چایات ممعول را پیرامون این  استان رسک کسانی که این ر آنان نواخ.؟ به نظر می 
هایی که  انک که چگونه مملن اس.  استان انک چ حتی انککی نینکیشیک  ها را نشنیک  چ نخوانک  خو  هرگز این  استان 

نه اهای آ می را رچای. می اخالقی ها چ بی فرجار بکاخالقی  لهو  انسته شونک. مگر  ینله بسیاری از مفاهیم  کننک، 
 های پنکآموز بیان شک  اس.؟ها چ  استان های مقکس به همین صورت، به شل  تمبی  کتا  

های گوناگون،  ر  چر    - ها  ر مله برای مقابله با سخنان پیامتر چ نق  آن   -های حماسی ایرانی رچای. خریک  استان 
های ملی  ر ایران  عصر پیامتر مور  استنا  چاق   رچای.  از سوی برخی مورخان چ حتی پژچهشگران برای تتیین چجو  

به یلتار  چ بر اساس تخی    شهناهه  انک از این رچایات نتیمه بگیرنک که آثاری ماننک شک  اس. چ بسیاری از آنان کوشیک  
های آن پیشتر از فر چسی هم چجو   اشته  زمینه تاریخی بو   چ رچای. اش پکیک نیامک ، بلله متتنی بر یک پیش سراینک  

نمایک، اما متاسفانه چجو  اص  این بخش می های تفسیری، اگرچه به ظاهر نتیمه اس.. این استفا   ابزاری از رچای. 
با رچای.  را  ر  حلوم. ها  که  افراب فتی  اعرا   چ  ایرانی  غیر  می های  می   ک یی تل پسنکیکنک  گرا  تبتی.  امرچز   چ  کنک. 
برای  اس. ) را بر اساس متون چ اختار  از پیش رسیک ، فراهم کر    شهناهه  های گوناگونی  اریم که فر چسی،  گزارش 

های فرهنگی  جویی هی نقا انه، مرز ستیز  توانیم با نگا بنابراین می ؛ ( 539 - 512: 1377نمونه ر.ک: خالقی مطلق، 
 را از باف. تاریخی رچایات ملی جکا کنیم.

سفانه تبتی. این اختار تفسیری، به مرچر تاثیرات خو  را بر جا نها   چ طیفی از منتقکان را پکیک آچر   که از متل 
چ  هناهه  ش قرن پنمم(،  )   نهه  علی   مؤلف انک.  برخاسته   شهناهه  منظری مذهتی به مخالف. با   خوانی را نوعی از ملر 

 ترچیج شک  اس.: - چ مذه  شیعه   - شمار  که به چسیله مخالفان  ینبکع. می 
 بییییه شییییهنامه خوانییییکن بپر اختنییییک
 بلر نیییک ایییین کینیییه اصیییحا  کیییین

 

 کسیییانی کیییه ایییین ملیییر برسیییاختنک 
 کییه  یییای  شیییو  گفیی. میییر ان  یییین

.(163: 1388)ربی ،   

گویک: »گرچهی بک ینان را همری( نیز سخنانی از همین  س. می  560تصنیف حکچ   )   الاقض صاح  کتا   
های به  رچغ چ حلایات بی اص  چ   کر نک  ر حق رستم چ سرخا  چ اسفنکیار چ  به هم جم  کر نک، تا مغازی 
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ر  باشک بر شماع. چ  خواننک تا  کاچچس چ زال چ غیر ایشان چ خواننکگان را بر مرّبعات اسواق بال  متملن کر نک تا می 
 (.66:  1358چ هنوز این بکع. باقی مانک  اس.«)قزچینی رازی،    نی رالمؤمن ی ام فض  

شمار ، متاسفانه ریشه  ر همان رچای. را حاص  توطئۀ  شمنان  ین اسالر می  شهناهه بخشی از این نگا ، که 
های بعک مرّچج  انک. ناگفته نمانک که برخی از کسانی که  ر  چر  ممعولی  ار  که  ر شلن نزچل آیۀ لهو الحکیث آچر   

نک چ خرسنک بو نک که با این کار، عم   ا  چ رچایات حماسی ایرانی  شنار می   شهناهه  انک، قربة الی الله به این نگا  بو   
های بعکتر نیز که کسانی  رسک حتی  ر  چر  کننک. به نظر می نضر بن حارث را  ر زمان پیامتر تقتی  چ از آن اجتنا  می 

را مطرح کر نک چ کوشیکنک این کتا  سترگ را کمرنگ چ ناچیز جلو   هنک، همین ترجی    شهناهه  ا عای هماچر ی با  
  صراحتاً عطار را  ر قرن نهم به نظم  رآچر  ،  تذکرة االولیهی که  نهه  ولی  مؤلف انک؛ چنان که  ر ذهن  اشته مذهتی را 

 شمار :خوانکن را گنا  می   شهناهه  
َرف خوانیییکن آن جیییز گنیییا   کیییز طیییَ

 
خوا هییییچ نشیییک حاصییی  هیییر نییییک   

.(112: 1397)ممر ،    

 ر طول تاریخ نوشته شو ،   شهناهه  بی گمان اگر رچزی پژچهش مستق  چ مفصلی  ر با  منتقکان چ معتقکان  
ترین  ستاچیز این گمان مهم ، جریان نقک از منظر مذهتی خواهک بو  چ باز بی شهناهه  های پرشمار نقک یلی از جریان 

 هک که باف. های تاریخی چ سنکی نشان می حلی  جریان، تلیه بر شلن نزچل آیۀ »لهو الحکیث« اس.. حال آنله ت 
عر   برساختۀ  نزچل  شلن  این  تفسیری  چ  حلوم. تاریخی  چ  افراطی  خواسته گرایان  که  اس.  ایرانی  غیر  انک های 

 ترین هماچر  مشرچعی. مذهتی خو ، یعنی هوی. ملی ایرانی را از میکان به  ر کننک.بزرگ 

 گیرینتیجه   - 5

چ پس از تبتی. خالف. اموی ستیزهای فرهنگی میان اعرا  افراطی چ ایرانیان شل    از اچاخر قرن نخس. همری 
های مذهتی، از برساخته   سوءاستفا   گرف.. اعرا  افراطی  رصک  تحقیر ایرانیان بو نک چ به همین ست  کوشیکنک با  

های غیر ایرانی از حکچ   وم. آمکن حل   چ با رچی کار   ج یتکر به به عناصر هوی. ملی از جمله زبان فارسی آسی  بزننک.  
ای که برای ستیز با فرهنگ ملی ایرانی ساخته شک  بو  گسترش یاف. چ به مرحله  قرن پنمم همری، عناصر برساخته 

 ا  که مشرچعی. زیرا به آنان این املان را می   ؛ کر نک های غیر ایرانی از این عناصر حمای. می تبتی. رسیک. حلوم. 
توانس. به شل  یک  شمن بالقو  به آنان آسی  که می   - ایرانی را- ر مقاب  مشرچعی. هویتی مذهتی به  س. آچرنک چ   

 از میکان به  ر کننک. - چار  کنک 



 115 ستیز تفسیری با روایات ملی و حماسی ایرانی  پنجاه و چهارم سال 

 

یاف.، زیرا از طریق متونی ماننک متون تفسیری چ حکیبی گسترش می   ژ  ی چ به ستیز با رچایات چ عناصر هویتی ایرانی  
ها چجو  نکاش.. استفا   از عناصری ماننک ن. نست. به  یگر فرهنگ  ر خو  قرآن کریم هیچ نوع از تحقیر یا اها 

ترین شگر   اصلی   ی رچاقع ی غ های تاریخی  ر بافتی  های برساخته چ یا قرار  ا ن برخی چاقعی. احا یث یا شلن نزچل 
می  به شمار  ملی  چ  حماسی  رچایات  با  می برای ستیز  نشان  لقمان  سورۀ  ششم  آیه  بررسی  از  رف..  یلی  که   هک 

های ذکر شک  برای شلن نزچل این آیه، نتیمۀ همین ستیزهای ایکئولوژیک بو   اس.. این شلن نزچل که بعکها  رچای. 
انک، گویا از حکچ  قرن  چر همری چ با  چ حماسی ایرانی بکان تمسک جسته ابزاری برای مقابله با رچایات ملی    عنوان به 

از حکچ  قرن پنمم به بعک از طریق متون تفسیری   متلسفانه یک برنامۀ مشخص سیاسی چ ایکئولوژیک پکیک آمک  چ  
 گسترش یافته چ تبتی. شک  اس..

 

 ها یادداشت
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 کنک. ر چحی می خشون. اس. با عربی جهیر یعنی رچشنگ
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