
 

  

  

  

  

 
  

 

 از ذم تا مدحدر روایات، » ا لَکال أب« کاربست

  

   *یپوران میرزای

  **محسن خاتمی

  

  چکیده

الزمۀ هـر کـالم   هر چند ، در متون ... تشبیهات و، کنایات، وجود اصطالحات و مجازها اعم از استعارات

این مسـئله  . گردد می  آنگاه موجب دشواري در فهم مراد جدي و معناي دقیق  اما، رسا و شیوایی است

اصلی و مفاهیم صحیح این  ودبراي دستیابی به مقصاي که  به گونه خورد میبه چشم  متون روایی نیزدر 

. امري الزم و غیر قابل اغماض است، کالمدر نظر گرفتن فضا و سبب صدور احادیث و سیاق ، تعبارا

 گونـه  دشنامالفاظ  وجود« شبهۀ در وهلۀ اولاز جمله این اصطالحات است که » ال أبا لَک« عبارت کنایی

زدایش ابهام از فحـواي ایـن    یپدر ، پژوهشاین . سازد می متبادربه اذهان را » نادر کالم معصوم

فهـوم  سعی دارد م، ها لی دادهدر گردآوري مطالب و مقایسۀ تحلیتوصیفی ـ استنتاجی  با روش ، روایات

مراجعه به مفاهیم لغوي و کاربست این اصـطالح در  . بیابدرا » ال أبا لَک« تعبیرامروزيِ  صحیح و معادل
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  طرح مسئله. 1

هـا   آن در فهم صـحیح  مروزيکه مخاطبان ا کنند عباراتی را گزارش میگاه کتب متقدم 

، کنایـات ، اسـتعارات  اصـط�حات و مجازهـا اعـم از   وجـود  . ندستهرو  هبا مشکل روب

فهم دقیـق  ، موارد برخی در ،شود چند سبب زیبایی سخن میهر، در متون ...و تشبیهات

 فقـط ، برخی از این اصط�حات براي مثال. طلبد میهاي عمیقی را  ظرافت توجه به،  آن

. گردنـد  معنا مـی  در بسترِ فرهنگیِ زمانِ خویش تنها و  کاربرد داشته اي از زمان در برهه

، آن يفضاي صدور و به فرهنگ باید بمخاط، م صحیحهودستیابی به مفرو براي  ازاین

 از آن حیث که وجهـۀ ، از جمله متون روایی باشد، حال اگر این متن. دداشته باش توجه

و  »� أبـا لـک  « کنـایی  عبـارت . دوچندان خواهد بود ،در آن نیاز به دقتیابد،  دینی می

صـنایع ادبـی و    که در شـمار و... است » � أبا لَهم«، »� أبا لَکم«صیغ مختلف آن اعم از 

اعم از شـعر یـا    ،ک�م عربگیرد و در  هاي نخستین اس�م قرار می سده مستعمل عربِ

 در زمرۀ این اصط�حات است که) 432ص ،15ج، ق1421، ازهري(استعمال داشته نثر

این عبارت در معنـاي  . خورد به چشم مینیز حدیثی شیعه و سنی متون در  کاربست آن

» ...و درتپـ مرگ بر ، و نسب اصل بیپدر،  بی« همچونمذمومی  الفاظغالباً به ، امروزي

، در دایرۀ الفـاظی کـه بـار معنـاییِ ناسـزا دارنـد      ، ادبیات امروزي درکه شود  ترجمه می

از همـین  ، ت روایـی معنایـابی ایـن عبـار   نیـز عمـدتاً در   پژوهشـگران  . خواهد گنجید

تنها معـادل معنـایی    ،هاي معاصر نامه حتی گاه فرهنگ .اند هاي معنایی بهره جسته معادل

و مخاطب  1اند دانسته »شوي پدر پدر، بی بیاي « این عبارت کنایی را مناسب در ترجمۀ

در تعامل با مخاطـب خـود چنـین     اند که چرا باید معصوم ال رها کردهؤرا با این س

چگونـه   ،ناد این عبارت در ک�م معصومتوجه به کاربر با عباراتی را به کار گیرد؟!

سـاحت ایشـان از    حال آنکه، صادر شود ایشانگونه از جانب  لفظی دشنام ممکن است

  ؟!استمبرّ ناسزاگوییهرگونه 

 کاررفتـه در  بـه  کنایی تعابیر دربارۀهایی در قالب کتاب و مقاله،  نگاشتهپیش از این، 

و یـا   م)1998، ثعالبی(والتعریض إلالکنایجمله کتاب  ؛ ازلیف شده استأت حدیثی متون

که به تبیـین برخـی کنایـات مسـتعمل روایـی       ش)1380، سید رضی(المجازات النبویه

 تا) بی، حسینی(سید باقر ا�داء البیانی فی ا�حادیث النبوي الشریفهو یا کتاب  اند پرداخته
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 ،یدهنورسـ و (رسـولی   »فی الک�م النبـوي الشـریف   صور الکنایإل«و یا مقا�تی همچون 

انـد.   هت موجود در روایات نبوي اشاره کـرد تفکیک به برخی کنایا که هریک به ،)1392

 کنایاتشناسی  به مفهوم نیز هاي پژوهشی معاصر مقا�ت و نگاشته رخیع�وه بر این، ب

آثـاري همچـون   انـد؛   بسـته  ، کمربلیغترین منابع روایی  عنوان یکی از غنی به الب�غه نهج

شناسـی و تحلیـل    نشـانه «و  )1388(اقبالی، »الب�غه نهجکنایات  درآمدي در نقد ترجمۀ«

سـعی دارنـد معـادل معنـایی      کـه  )1398(همـو،  »الب�غـه  نهجفرامتنی برخی از کنایات 

امـا در   ارائـه دهنـد؛   الب�غـه  نهـج امروزي صحیحی از برخی عبارات کنایی موجود در 

سخن به میان نیامده است؛ حال آنکه » کابا لَ �«برده، از مفهوم تعبیر  یک از آثار نام هیچ

تـرین   نـاك  ترین و شبهه در زمرۀ پرحاشیهمعادل امروزي لفظ به لفظ این عبارت کنایی، 

 جاي گرفته است.  الفاظ صادر از معصومان

سـعی دارد  ، »� أبا لَک« مفهوم اولیۀموجود در  ۀدر مقام زدودن شبه حاضر پژوهش

معادل و  صحیحبه تحلیل معناي گیري از قراین متصل و منفصل ک�می و مقامی  هبا بهر

مقایسۀ و استنتاجی  توصیفیبا شیوۀ ، رو ازاین. ردازدپب این عبارت کناییامروزي درست 

ایـن   ، مفهـوم روایـی  عالمان ک�م نیز و روایات، کاربرد این عبارت در متون کهن عرب

  ها پاسخ دهد که: تا به این پرسش، ودهتبیین نماصط�ح را 

هـا وجـه   دارد، تن بـر  دشـنام در  یمعادل رایج امروزي این اصط�ح که بار معنـای  .1

  ؟است زبانان معنایی متصور در میان عرب

بـه  در ادبیات روایـی  در چه قالب و اسلوب زبانی و نیز چگونه  تعبیر کناییاین  .2

 ؟است  تصویر کشیده شده

هـا   آن ثر در فهممؤ شناختی روان هاي تأویلو نیز ن وهاي زبانی و بیانی مت ویژگی .3

هـاي جـایگزینی ارائـه     بار معنایی موجود را دگرگون ساخته و چـه معـادل   ،تا چه حد

 ؟ دهند می

ـ  � أ«تحلیـل معـادل معنـایی    طی سه بخش مجزا بـه   ،در ادامهبدین منظور  » کبـا لَ

آزمـایی   راسـتی  شناسـان و  کـه آراء لغـت  ، مفهوم لغوي، بخش اول :پرداخته شده است

. دارد را در بـر  عـرب  متقدمِ متونِاین اصط�ح در کاربرد آنان از گذر مقایسه با  دیدگاه

عالمـان و  ات یـ روایـات و نظر  بررسـی  از خـ�ل که ، رواییتحلیل مفهوم ، بخش دوم
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ـ  لغويحلیل چگونگی انطباق مفهوم ت ،بخش سوم 2.دآی به دست می دیثیح شارحان  رب

  اصط�حی.وم مفه

ورود به تبیین مفهوم روایی، بررسـی صـحت    �زمۀ با وجود اینکه شایان ذکر است

پـرداختن بـه ایـن مسـئله     با توجه به اینکه  ،صدوري و اعتبار سندي یک روایت است

، همچنین بـا هـدف ایـن پـژوهش کـه      قابل قبول حجم مقاله را در پی داردافزایش غیر

تطور معنـایی یـک واژه در گـذر زمـان و نیـز      توجه به ثیرگذاري أسازي میزان ت نمایان

از  ،است، سـازگاري نـدارد   در فهم یک متن و روایت ،بازسازي تاریخی فضاي صدور

هاي �زم  نظر از اعتبار سندي، ظرافت تا صرفمباحث خودداري شد این دسته  بهورود 

  در فهم متن به تصویر کشیده شود.

  عرب) در ادبیات و زبانکاربست (لغوي مفهومتحلیل . 2

� أبـا  «کـارگیري عبـارت    از بـه  هاي نخسـتین،  سده زبانان براي کشف مراد جدي عرب

دانـان عـرب؛ دوم،    یکی آراء لغویان و ادبیـات  دو حوزه توجه شود:�زم است به ، »لک

. کتـب  عنوان منابع اصیل مستعمل ایـن عبـارات   به ،اعم از شعر یا نثرعرب متون متقدم 

عنوان متخصصان این  شناسان به نگرش لغت به دستیابی براي منبعی مناسبمتقدم، لغت 

ح و سـپس بـا ارائـۀ    رو، ابتدا دیدگاه لغویان در سه بخش طر ایناز ؛رود به شمار میفن 

ـ   شواهدي از متون کهن، راستی ، انـد از: ذم  ن سـه بخـش عبـارت   آزمایی شده اسـت. ای

  3.تعجب یا تبعیدمدحی و 

  . ذم1ـ2

، ارادۀ ذم مخاطب است. با مراجعه به دو حـوزۀ  »� أبا لک«ترین کاربست عبارت  شایع

اصلی اینجاست کـه   نکتۀ؛ حال آید حاصل می، »دشنام«و » نفرین«برده، وجوه معنایی  نام

براي  یک از این وجوه دوگانه را جایگزین کرد؟ مواجهه با این کنایات، باید کدامهنگام 

وگـو   نظرگرفتن سیاق عبارات و شناسـایی جایگـاه طـرفین گفـت    دستیابی به پاسخ، در

 م(زمخشـري شناسـان، همچـون    نسبت به هم، امري ضروري است. در آثار اغلب لغت

سـخن از مـذموم   ق) 1205 م(ق) و زبیدي1085 م(ق)، طریحی606 م(ق)، ابن اثیر538

هاي مختلف آن اشـاره   به میان آمده اما به تفاوت میان کاربست» � ابا لک«بودن مفهوم 

؛ طریحـی،  19ص ،1، ج1367؛ ابن اثیر، 217ص ،3، جق1417زمخشري، (.نشده است
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  )131ص ،19، جق1414؛ زبیدي، 17ص ،1، ج1375

گـزارش   در متـون کهـن   ق)114م (هجریر بن عطیـ شعري که به نقل از  ،براي مثال

  دهد:  روشنی نشان می ح در معناي دشنام یا نفرین را بهشده، استعمال این اصط�

اي انسان حقیـر و ذلیلـی کـه در    : »و اغتراباً؟ � أبا لَکألؤماً  /ی غَریباًبعأعبداً حلَّ فی شُ«

آیا با وجود پستی و دور از وطن بـودن   ریشه اي بی، اي  مستقر شدهبدون عشیره و غریب  این مکان

  4کنی؟ فخرفروشی میخود، [باز] 

توجه به اسـلوب و   در این بیت با» � أبا لک«گوید:  ابن هشام در شرح این بیت می

را  مقـام کـ�م  صبان نیز  )195، ص2، جق1429ابن هشام، (.استذم  به معنايسیاقش 

  5)182، ص2، جق1425صبان، (.داند مخاطب می نفرینمقام 

بـه داغ پـدر   «جایگزین این وجوه معنـایی در ادبیـات امـروزي، عبـاراتی همچـون      

 »ریشـه و...  اصالت، بی اصل و نسب، بی بی«براي وجه نفرین و  »حامی بمانی بنشینی، بی

ازاي این اصـط�ح،   �م، بهتوان به فراخور سیاق ک میمعادل مفهوم دشنام خواهد بود که 

   جست.  بهرهها  آن از

  ح. مد2ـ2

و بر این باورند که  اند دانسته معناي مدح بهرا » � أَبا لَک« شناسان، عبارت برخی از لغت

مفهوم مـدحی ایـن    د.کر می هاراد را کارگیري این عبارت، مدح مخاطب بهاز  گاه عرب

مـدحی  و گـاه از   د�لـت دارد  یا دعا دحبر مطلق م گاه عبارت نیز خود دو گونه است:

  است. به کار رفته مشخص و براي گزارش از امري  دار جهت

  یا دعا مدح مطلق. 1ـ2ـ2

دلیلـی ارائـه    ،هسـتند » � أَبا لَـک «عبارت قائل به مفهوم مدحی  ی کهشناسان لغت ۀعمد

، 8، جق1409فراهیـدي،  (.انـد  اشـاره داشـته  وجـه معنـایی    به وجود ایـن  و تنها  نکرده

؛ ابن اثیـر،  2261، ص6، جق1376؛ جوهري، 459، ص15، جق1421؛ ازهري، 419ص

تنها اسـتعمال   نه ابن اثیر ،میاناین ) از 17، ص1، ج1375؛ طریحی، 19، ص1، ج1367

معنـاي مـدحی را پرکـاربردتر از سـایر      بلکه در معناي مدحی بیان داشته،این اصط�ح 

 معنـاي  بـه » � ابا لک«ا این فرض، عبارت . بدانسته است» � ابا لک«معانی مستخرج از 

مفهومی همسـان   کهخواهد بود  )19، ص1، ج1367ابن اثیر، (»ر نفسکیلک غ ی� کاف«
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برخی . داشتخواهد » نظیري فرد و بی تنه کافی هستی، منحصربه خودت یک«با عبارات 

 و برتـري  تو بر را کس هیچ« یعنی اند؛ دعایی شمرده اسمیۀ ۀجملرا » � أَبا لَک« نیز تعبیر

 نـه.  یـا  باشد داشته پدر شود، خواه ادا می کس همه حق در دعائیه جملۀ این »مباد. فضل

  )17203، ص12، ج1373دهخدا، (

  دار مدح جهت. 2ـ2ـ2

و یا هت ترغیب مخاطب در ج »� أَبا لَک«ارت ع�وه بر مطلق مدح یا دعا، کاربست عب

ا از او نیز، از دیگر مصادیق مفهوم مـدحی ایـن اصـط�ح اسـت. خـواه      خواهش و تمن

ـ    ت براي جدی مخاطبترغیب  در  اوا کـردن از  داشتن در کـار و خـواه خـواهش و تمن

  . تکلممکردن خواستۀ   برآورده

  کار ترغیب مخاطب براي عزم و جدیت در. 1ـ2ـ2ـ2

تواند بـر او تکیـه و اعتمـاد     می ،باشد  سرپرستی داشتهاگر کسی پدر و  ،ابن اثیراز نگاه 

گویا همـین اعتمـاد بـه سرپرسـت، مـانع از جـدیت        )19، ص1، ج1367ابن اثیر، (کند 

فقط  گاهی جز خود ندارد قطعاً شخص در انجام کار خواهد شد اما آنگاه که بداند تکیه

زبیـدي   بر خود اتکا خواهد داشت و جدیت بیشتري در انجام امورش پیدا خواهد کرد.

  )131، ص19، جق1414زبیدي، (.است این وجه معناییاز دیگر موافقان نیز 

عبـاراتی همچـون    در ایـن فـرض،  » � ابـا لـک  «اصـط�ح  معادل امروزي بنابراین، 

بـر  گونه که متون کهن نیز  ، همانبودخواهد » ، بکوش و...به خود متکی باش، بشتاب«

  :این بار معنایی د�لت دارند

ل بـن جـابر و   یحسـ  ،رفت سوى احد مى به امبرید: وقتى پید گویمحمود بن لَب .1

ها با زنان و کودکان بـه جـاى گذاشـت؛     دو پیر بودند، در قلعه ثابت بن وقش را که هر

است،   ! به خدا از عمر ما اندکى مانده بشتاب!! کا لَبأ� «گرى گفت: یکی از آنان به دی

د خدا شـهادتى  یم شایامبر خدا ملحق شویم و به پیر برداریا شمشیم، بیریمیزودي م و به

، 2تـا، ج  ؛ ابن اثیر، بی208، ص2تا، ج طبري، بی(6».ب ما کندینص در کنار رسول خدا

   )514، ص1، جق1415؛ ابن حجر عسق�نی، 16ص

تحضـیض  «در معناي مدحی  »� أَبا لَک«عبارت خوبی نمایانگر استعمال  این متن به

وگو سرشار از کلمات انگیزشی و ترغیبی است که دو تن از  است. این گفت» و ترغیب
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اند و  خیرخواهی و ایجاد انگیزۀ شهادت در یکدیگر به کار برده ، برايصحابی پیامبر

جایگـاهی در  » اصـالت و...  پدر، بی بی« توان تصور کرد که مفاهیم مذمومی همچون نمی

  این مکالمه داشته باشند.

ـ «ر گفـت:  ید بن حضـ یروزي سعد بن معاذ به اَس .2 ـ � أب ـ  انطَ کا لَ ـ لـق إلَ نِیذَى ه 

برو ، بشتاب» ناا داریأتیفاءنا فازجرهما وانههما أن عسفها ضُینا لارا دید أتَن قَیاللذ نِیجلالرَ

 ۀن کار بازدار و بگو بـه محلـ  یبند از ایاند که ضعفاى ما را بفر ما آمده ۀمحل ن دو مرد را که سوىیا

  ) 88، ص2تا، ج طبري، بی(.ندیایما ن

  شده است:عنوان موعظه نقل  المطلب ابیاتی بهرة بن حارث بن عبدیاز مغ .3

نـد در  ا و رهبر شماست و خاندان او که ناشران قـرآن  ان شمایامبر خدا در میوصى پ

ـ  /لَکُم أَبا � و لَا تَخَافُوا ضَلَالًا«: دهد ادامه میو سپس  7شما هستندان یم یس فَظُ الـدیح نُ و

شـود   ن حفظ مىین راستیاي گمراه نترسید که د هو از عد باشید  یت داشتهجد»: التَّقْوى لمنْ صبرَا

   )385، صق1404نصر بن مزاحم، (.دارى کندیبراي کسى است که پا او تقو

پیـامبر و   عنـوان  بـه  حمزة بن عبدالمطلب نیز در شعري ضمن معرفی محمـد  .4

ـ بشـتابید  ، »لَکُم أَبا � یفَآمنُوا بِنَبِ«گوید:  نزول کتاب آسمانی بر وي، می یمـان  ا ه پیـامبر ، ب

   )204، ص18، جق1403؛ مجلسی، 57، ص1، جق1379نک: ابن شهرآشوب، (...بیاورید

 ایجـاد حـس   »� ابـا لـک  «م از استعمال غرض متکل، فوقروشن است که در متون 

و برداشت مفهوم مذموم از این عبارات با توجه به  ستو ترغیب اوت در مخاطب یجد

   سیاق ک�م، به هیچ روي پذیرفتنی نیست.

  کردن خواستۀ متکلم  در برآورده ا. خواهش و تمن2ـ2ـ2ـ2

برد، نسبت بـه مخاطـب خـویش،     را به کار می» � أَبا لَک«گاه جایگاه فردي که عبارت 

از  ممـتکل  و است یشرب و ارباب خوجایگاه دانی نسبت به عالی یا مربوب نسبت به 

بـرآورده نمـودن    بـراي نوعی خواهش از مخاطب  به و دار جهت، مدحی آنکارگیري  به

و عبـارت  کنـد   میق) این دیدگاه را مطرح 286 م(مبرّد. کرده است ارادۀ رااش  خواسته

  آورد:  می ي بر باور خویشمؤید عنوان بهزیر را 

وقتـی فـرد، امیـر یـا     ، »� أبا لَـک تک یعر أمرِ یفإل: أنظر فیلالخَ و رِیألمل القائلُ قولُیفَ« 

که در کار رعیت خویش  عاجزانه درخواست دارمگوید:  دهد و به وي می خطاب قرار میرا خلیفه 
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   )178، ص2، جق1409مبرد، (.نظر و توجه کنی

مفهوم التمـاس و  یدات این وجه معنایی است و دربردارندۀ شعر زیر نیز از دیگر مؤ

  :  رب است تا دعایش مستجاب گردددرخواست عاجزانۀ مربوب از 

ـ  :»� أبا لَکاث ینا الغَیأنزِل علَ /نا فَما بدا لَکایقد کنت تسق« ن بـراى مـا بـاران    یـ ش از ایپ

مغنیـه،  (.مان بـاران بفرسـت  یبرا عاجزانه درخواست دارمفرستادى؛ حا� تو را چه شده است؟!  مى

 گوسفندانچوپانی گزارش شده که اعرابى این شعر به نقل از  )199، ص2، جش1358

ها خشکسالى شد و زنـدگى بـر اعرابـى سـخت      کى از سالیبرد. در  به چرا مى را خود

  .ن شعر را خواندید. پس رو به خدا کرد و ایگرد

، بـا معنـاي ذمـی    فوق مواضعدر  »� ابا لک«اصط�ح پیداست که کاربست  به نیکی

عاجزانـه، ملتمسـانه   «ی همچـون  عبـارات  باید ازدر ادبیات امروزي هیچ تناسبی ندارد و 

  .کرداستفاده  این کنایه جایگزین مناسب عنوان به...» و

   تبعید . تعجب یا3ـ2

کـارگیري آن در مفهـوم تعجـب یـا      ، به»� أَبا لَک«عبارت کنایی  از دیگر وجوه معنایی

تبعید است. هنگامی که فرد سخن دور از ذهنی را بشنود یا با مسئله و مطلبـی عجیـب   

. ایـن وجـه   جویـد  بهره می از این اصط�حرو شود، براي اظهار تعجب یا استبعاد،  روبه

، 1، ج1367ابـن اثیـر،   (.انـد  آن را مطرح نموده برخی لغویانمعنایی، دیدگاهی است که 

نیـز   معـادل آن  )131، ص19، جق1414؛ زبیـدي،  17، ص1، ج1375؛ طریحی، 19ص

  .  خواهد بود »...در عجبم و، شگفتاواعجبا، «عباراتی همچون 

کنـد؟ وي در   از حسن بصري سؤال شد که آیا مؤمن به بـرادرش حسـادت مـی    .1

 آیا برادران یوسف شگفتا از این پرسش!، »وسف؟!یت إخوة یأنَس � أبا لَک«پاسخ گفت: 

ــرده  ــوش ک ــه،  (اي؟! را فرام ــن قتیب ــدالبر،  12، ص2، جق1424اب ــن عب ، 6، جق1387؛ اب

   )126ص

یک عـالم دینـی، یـک سـؤال اخ�قـی       عنوان به در این متن، سائل از حسن بصري

شود. روشن اسـت   در پاسخ حسن بصري مواجه می» � أبا لَک...«پرسد و با عبارت  می

توانـد مسـتحق نفـرین یـا      که مخاطب بابت یک سؤال سادۀ اخ�قی از عالم دینی، نمی

صـري اسـت؛   اینجا، کنایه از اظهار تعجب حسن ب» � ابا لک«دشنام او قرار گیرد؛ بلکه 
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ال کرده، گویا حسن بصري انتظار پرسشی به این بدیهی را چراکه سائل از بدیهیات سؤ

  شود.  ساده بودن پاسخ آن را متذکر می نداشت و با یادآوري داستان یوسف

أعـن  «سؤال کرد. عایشه پاسـخ گفـت:    مردي از عایشه از میراث رسول خدا .2

» ناراً و� درهمـاً و� عبـداً  یواهللاِ ما ورثَ رسولُ اهللاِ د � أبا لَک یراث رسول اهللا تسألنیم

درهـم و   ،دینـار  ،رسول خداکنی! به خدا قسم  آیا از میراث رسول خدا از من سؤال می شگفتا!

، 4، جق1415؛ ابن عساکر، 283، ص14، جق1414فارسی، (.اي از خود به ارث نگذارد بنده

   )107ص

مفاد این متن نیز همانند پرسشِ سائل از حسن بصري است. در این متن از عایشـه  

شـود. دور از ذهـن    که چندي با ایشان زندگی کرده، سؤال می همسر پیامبر عنوان به

، مستحق نفرین، دشنام یا نکوهش قـرار گیـرد، بلکـه    سؤالاست که راوي با طرح این 

در فضـاي   هار تعجب از این پرسش است زیـرا اظارادۀ عایشه از استعمال این عبارت، 

گونـه کـه    ارث نگذاشتن پیامبران بسیار داغ بود و همان ۀشایع پس از رحلت پیامبر

، تـا  نک: ابن طیفور، بـی (.همین مسئله مستمسک غصب فدك شد ،در تاریخ ثبت است

) پس گویا 102، ص1، جق1403؛ طبرسی، 142، صتا ؛ جوهري بصري، بی32ـ29ص

در این عبارت ع�وه بر مفهوم تعجب،  راوي پرسش از بدیهیات بوده است. البتهسؤال 

  به غیر از مفهوم نفرین و دشنام) نیز محتمل است.(معناي ذمی نکوهش

شه گفت: آرزو داشتم که تو در جنـگ جمـل   یشده که عمرو بن عاص به عا نقل .3

ـ  شگفتا!، »؟� أَبا لَکو لم «! عایشه گفت: شدي کشته می خـاطر  ه براى چه؟! گفت: تو ب

ى و ین رسـوا یتـر  رفتى، و من مرگ تو را بـزرگ  هدف خود کشته شده و به بهشت مى

الحدیـد،   ؛ ابـن ابـی  165، ص1، جق1403طبرسـی،  (.مداد ه على قـرار مـى  یسرزنش عل

   )322، ص6، جق1404

جـایگزینی  مفهوم تعجب را سیاق ک�م  در این گزارش تاریخی نیز مشهود است که

وجـه   بـیش از یـک   دهد. البته در مـتن اخیـر   جلوه می» � أبا لَک«عبارت  مناسب براي

رسد ع�وه بر مفهوم تعجب،  محتمل است و به نظر می» لَا أبا لَک«معنایی براي عبارت 

یعنی عبارتی معـادل تعجـب همـراه بـا ذم، بایـد       ؛مفهوم ذمی نیز براي آن متصور باشد

  ...»واي بر تو چرا؟ و«د جایگزین شود، مانن
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و همنشینی عبارات سیاق که دقت در  8شده بسیار است از این دست شواهد گزارش

» � أبـا لَـک  «عبارت  ها، مفهوم تعجب یا تبعید را جایگزینی مناسب براي موجود در آن

  دهد. جلوه می

بـه   از قـرن دوم و  قبلتا  کهعرب  پیشینمتون  مراجعه به کتب لغت وحاصل آنکه 

� أبـا  «کـارگیري عبـارت    مقصود متکلم از بـه اند،  گزارش شده نایا تابع هاز صحابنقل 

دو در مقـام ذم،  کـه   دهـد  جلوه مـی گانۀ ذم، مدح یا تعجب  یکی از مفاهیم سهرا  »لَک

ترغیب یا تمنا  و دعا بر مخاطبدو مفهوم در مقام مدح، و ؛ ی نفرین یا دشناممعنایوجه 

  بود.متصور خواهد  از او

مشـخص  رویـم تـا    به سراغ روایات می ،ادبیات عرب حال با این دستاورد از حوزۀ

ورد دسـتا آیـا  بنـدي رسـید و    توان به این دسته استعمال روایی نیز می ۀآیا در حوز شود

  ؟مراد استعمالی روایات بر مراد لغوي منطبق است

  روایی ـ یمفهوم اصطالحتحلیل . 3

� «، »أَبا لَـک  �« تعبیرکه خورد  به چشم می ده روایتیاز ی شیعه و سنیدر منابع حدیث

. البته مبناي ایـن پـژوهش در انتخـاب    است  به کار رفتهها  آن در »� أبا لَهم«و » أبا لَکم

و  اتوقوفـ مبـه  رو،  ازایـن  ؛شـود  خـتم مـی   روایات، مسنداتی است که به معصـوم 

عـرب در بخـش   یداتی از متـون کهـن و اصـیل    ؤم مقطوعات صحابه و تابعان در زمرۀ

  . شدپیشین استناد 

 دونُـه روایـت در کتـب شـیعه و      دارنـد،  بـر  ده روایتی که این اصط�ح را دریازاز 

 ،همچنین، در هشـت حـدیث از ایـن مجموعـه     .آمده استروایت در کتب اهل سنّت 

قـول دیگـران   قـل  ن، روایت دیگر سهاما در  ؛است» � ابا لک« ممتکلخود،  معصوم

  نیست. معصوم این عبارت ۀر متن حدیث از آن یاد شده و گوینداست که د

بـه  مـدح و تعجـب   ، سه وجه معناییِ ذم ،درنظرگرفتن سیاق ک�م در این روایات با

تفاوتی میان استعمال اما که از این حیث با مفهوم لغوي در اشتراك است،  آید دست می

  : شده استپرداخته آن  مستنداتکه در ادامه به تبیین و  خورد در مقام ذم به چشم می

    ذم. 1ـ3

و » نفـرین «گفته آمد، متون متقدم عرب، تنها گزارشـگر وجـوه معنـایی    تر  ه پیشک چنان
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اند؛ حال آنکه در متون روایی ع�وه بـر آن دو،   در مفهوم ذمی این عبارت بوده» دشنام«

تنهـا   است. جالـب آنکـه   نیز متصور» عمل ثمر بودن هشدار از بی«و » نکوهش«مفاهیم 

نفـرین، دشـنام و   «اراده شـده و معنـاي    از سـوي معصـوم  » نکوهش«وجه معنایی 

مـتکلم آن   خورد که امـام  در روایاتی به چشم می فقط» ثمر بودن عمل هشدار از بی

. اسـت  ی به غیـر از معصـوم  شخص، نقل قول ک�م »� ابا لک«، بلکه عبارت نیست

و در   اشاره ،حادیث به مفهوم ذمی این عبارت که باوري عمومی و رایج استشارحانِ ا

اند اما به این نکتـه   دهکارگیري این عبارت را ذکر کر برخی موارد نیز، غرض متکلم از به

صـورت  خ�ف باور شایع، مذمت تنها از طریق دشـنام و ناسـزاگویی   که بر نشدهدقت 

و بیهقـی   هلب�غـ ا جنهـ   معارج صاحب کتاب) ق548 م(بیهقیافرادي همچون . گیرد نمی

کسی که پـدر   معناي را به» لک أبا �« ،الحقائق  حدائق صاحب کتاب) 6م قرن(نیشابوري

: نـک (.انـد  ، دانسـته از طریق نامشروعی متولـد شـده   وي شناخته شده نیست یا شخص

 و 271، ص1ج، 1375، بیهقی نیشـابوري  ؛219و  127، ص1367 ،علی بن زید، بیهقی

کارگیري این عبارت ذکر نامشروع بودن تولـد مخاطـب    یعنی غرض متکلم از به )583

و صـرفاً بـه مـذموم      سکوت اختیار کرده معناي ذمن یدر تبینیز  شارحان برخی 9.است

در ادامه بـا بررسـی    )358، ص33ج، ق1403، مجلسی(.اند بودن مقام ک�م اشاره داشته

   صحیح آن پرداخته خواهد شد.ده روایت، به مفهوم یازدقیق این 

  نفرین. 1ـ1ـ3

ام وا یـ زى تو را به قیر! چه چیواى بر تو اى زب« :ر فرمودیبه زب على، در جنگ جمل

به آورى که  اد نمىیا آن روز را به یآ« :حضرت فرمود. خون عثمان: زبیر گفت. »داشت؟

ـ  : فرمودبه تو  امبریپ. گذارد رش را کنار نمىعلى تکب: گفتی امبر خدایپ ر علـى تکب

. او را دوسـت دارم ، به خدا سـوگند : ؟ و تو گفتىا او را دوست دارىیآ ،ریاى زب. ندارد

که نسـبت بـه او    حالىدر، کنى کار مىیزودى با او پ به راستى که تو به: گاه به تو فرمودآن

ـ اگـر آن را بـه   ، ! به خدا سوگنداستغفر اهللا: ر گفتیزب »ستمگرى؟ ـ ق، آوردم اد مـى ی ام ی

ش از آنکه ننگ و آتش بـا  یپ، با ننگ برگرد ،ریاى زب« :فرمود حضرت به وى. کردم نمى

روى؟ ما را  کجا مى: ر گفتیفرزند زب. ر [از نزد حضرت] بازگشتیزب ».هم جمع شوند

ـ ادم آورد کـه آن را از  یـ مطلبى را به  ابوالحسن ،فرزندم: گذارى؟ گفت تنها مى اد ی
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المطّلب فـرار  رهاى فرزنـدان عبـد  ینه به خدا! تو از شمشـ : ر گفتیفرزند زب. برده بودم

ـ ، � واللّـه « :ر خطاب به فرزنـدش گفـت  یزب. کردى ، ه الـدهرُ یذَکَـرت مـا أنسـان    یولکنّ

اد یـ زى را بـه  یـ چ، به خـدا سـوگند  ، نه »؟ � أبا لَک یرُنیأبِالجبنِ تُع، فَاختَرت العار علَى النّارِ

، مرا بـه تـرس   به داغ پدر بنشینی. دمیننگ را بر آتش برگز ادم برده بود و منیآوردم که روزگار از 

   )263ـ262، ص2ج، ق1404، مسعودي: نک(کنى؟ سرزنش مى

بلکه فرزند زبیر با نسبت دادن ، نیست »� أَبا لَک« م عبارتامام متکل ،در این روایت

یـد و زبیـر   گردموجـب بـرانگیختن خشـم زبیـر     ، ویژگی ترس و فرار به پدر خـویش 

ت کنـایی  این عبار، رهاى فرزندان عبدالمطّلبیاز شمش خویش منظور بیان عدم ترس به

خواهد به فرزنـد   قطعاً زبیر در بیان این عبارت نمی .اظهار نمودرا در پاسخ به فرزندش 

اصل و نسب بودن و یا تولد نامشروع بدهـد، بلکـه زبـان، زبـان نفـرین       خود نسبت بی

ده؛ وي معتقد به این وجه معنایی اشاره کر محمدتقی مجلسینیز تنها  است. از شارحان

 مجلسـی، (اشته است.ن کاربرد دلعن و نفریدر معناي که بوده  عبارتی» � أبا لک«است 

بـه داغ پـدر   «عباراتی همچـون  توان با  معناي این عبارت را می )400، ص6ج، ق1406

  بیان کرد.  »حامی بمانی و... یاور بمانی، بی بنشینی، بی

  دشنام. 2ـ1ـ3

قـۀ او را  یعمـر  ، عت با ابوبکر امتناع کردیاز ب ب�ل :است  روایت شده از امام صادق

عـت نکنـى؟!   ین است که تو را آزاد کند و تو بـا او ب یا جزاى ابوبکر ایآ: گرفت و گفت

ـ    ، اگر ابوبکر براى خدا آزاد کرده: ب�ل در جواب گفت حـال خـود   ه مـرا بـراى خـدا ب

من با کسى که ، عتیو اما ب. نم که هستمیر خدا کرده است من همیبگذارد و اگر براى غ

عـت آن کسـی کـه    یکـنم و ب  یعـت نمـ  ین نسـاخته اسـت ب  یاو را جانشـ  امبر خدایپ

 :عمر به او گفـت . امتین ساخته است بر گردن ماست تا روز قیاو را جانش) ص(امبریپ

»ا لَکنا � أبعپس ب�ل به شام رفـت و  ، نه با ما مباشیمد در اصل و نسب بی، » � تَقُم م

، 1ج، ق1414، قمـی  ؛69ص ،14ج، همـان (.افـت یر وفـات  یدر دمشق در بـاب الصـغ  

   )389ص

، یـک راوي  عنـوان  به بلکه، نیست، »� أَبا لَک« م عبارتامام متکل نیز در این روایت

کـارگیري   بـه کند. دلیل  میداستان امتناع ب�ل از بیعت و خشمگین شدن عمر را روایت 
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از عملکرد ب�ل اسـت و  برانگیخته شدن خشم عمر ، در این روایت» � أَبا لَک« عبارت

بـا توجـه بـه آنچـه      اصالتی به وي داده است. رده بوده، عمر نسبت بیتر ب چون او پیش

مفهـوم ایـن    »و...ریشـه   ، بـی اصالت بی«عباراتی همچون توان با  گفته شد، در اینجا می

چـون در آن زمـان پـدر     ،اگرچه معناي نفرین نیز محتمل است. اصط�ح را منتقل کرد

را جـایگزین  » به داغ پدر بنشـینی و... «توان عباراتی مانند  نمی ،ب�ل در قید حیات نبود

  مناسبی دانست.

  نکوهش. 3ـ1ـ3

رسـد   ده که به نظر میگزارش ش حدیثی به نقل از امیرالمؤمنین در منابعروایت  سه

  کنایه از نکوهش است:» م� أبا لَک« ،روایت در هر سه

زدایی از  منظور غفلت بهاي خطاب به خوارج  در خطبه امیرالمؤمنینحضرت  .1

و  نهروان)(ن رودیترسانم که کشته در اطراف ا شما را از آن مى« :فرماید چنین میایشان 

د، و نه ید، نه برهانى روشن از پروردگار داشته باشیهاى پست و بلند آن افتاده باش نیزم

د. شـما را از کـار   یها آواره گشته و به دام قضا گرفتار شـده باشـ   از خانه .تى آشکارحج

د. چندان کـه  یدید و مخالفت ورزیافتادد. با من دریباز زد نهی کردم، ولی سر  تیحکم

سـفَهاء    و أَنْـتُم معاشـرُ أَخفَّـاء الْهـامِ    [ نظر کـردم.  کار هواى شما صرفى خود در أاز ر

، خردان یاى ب، شما اى سبکسران] ضُرّابجراً و لَا أَردت لَکُم   � أَبا لَکُمو لَم آت   الْأَحلَامِ

، هالب�غ نهج(».نخواستمان شما را یو هرگز ز، ى را براى شما نیاوردمیمن ب� ،اف�ناي غ

   )36 ۀخطب

کـه انسـانِ    دیـ زیاز تفرقه بپره«: فرماید اي می در خطبه امیرالمؤمنینحضرت  .2

هرکـه   دیآگـاه باشـ  . طعمۀ گرگ است، گونه که گوسفند تنها آن، طان استیبهرۀ ش، تنها

ر یـ هرچنـد ز ، دیدعوت کنـد او را بکشـ   ـ یعنی تفرقه و جدایی ـ     ن شعاریمردم را به ا

، رأى بـه داورى داده شـد  ) ابو موسى و عمرو عاص(اگر به آن دو نفر. من باشد  ۀعمام

، و آنچه را قرآن مرده خوانـد  زنده گردانند ،ن بود که آنچه را قرآن زنده کردیتنها براى ا

 نـد ین است که دست وحدت به هم دهند و به آن عمل نمایزنده کردن قرآن ا، رانندیبم

سوى آنان بکشـاند آنـان را    پس اگر قرآن ما را به. ى استیپراکندگى و جدا، راندنیو م

  � أَبا لَکُـم فَلَم آت [ .د اطاعت کنندیسوى ما سوق داد با و اگر آنان را به میکن روى مىیپ
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لَا خَتَلْتُکُم راً وجلَ  بع تُهسلَا لَب و رِکُمنْ أَمیعو  نداختـه یمن شرّى بـه راه ن  !اف�ناي غ ]کُم

همانـا رأى  ، ام زى را بر شما مشـتبه نسـاخته  یو چ، فتهینفر تانشما را نسبت به سرنوشت

 مـا هـم از  ، ن قرار گرفت که دو نفر را براى داورى انتخـاب کننـد  یگروهی از شما بر ا

ز ش را ایعقـل خـو  هـا   آن ا افسوس کـه ام، م که از قرآن تجاوز نکنندیمان گرفتیپها  آن

چون سـتمگرى بـا   ، دندید خوبى مى که آن را به حق را ترك کردند درحالى، دست دادند

هـا   آن شان با ش از داورى ظالمانهیما پ، سازگار بود با ستم همراه شدندها  آن پرستىهوا

بنـد  یامـا بـه آن پا  ، ندیساس حق حکم نماام که به عدالت داورى کنند و بر یشرط کرد

   )127خطبۀ ، هالب�غ نهج(».نماندند

 .اسـت به کـار رفتـه    مذمت مخاطب منظور هب، روایتدو در این » م� أَبا لَک« عبارت

و در هـر دو خطبـه، یکسـان     مقام بحث، محتوا، فضاي صدوري و مخاطـبِ امـام  

 است. خوارج، اصحاب خوارج و رد شبهۀ آنان با نیرالمؤمنیام گزارشی از احتجاج

گمراه دانسته و با این استد�ل که هر گمراهی کافر  تیحکم رشیعلت پذ به را امام

و  )34، ص3جو  89، ص2ج، 1362نـک: ابـن میـثم،    (کردند می ریاست، ایشان را تکف

پی زدودن ایـن   امام نیز در، است  نمودن شرّ شده موجب برپا معتقد بودند که علی

  . کار بردندرا به » � أَبا لَکُم« عبارت، بود  که در اذهان نقش بسته  شبهه

زدایـی از   در این موضع، نوعی طعنه به ناآگاهی مخاطب و غفلت »� أَبا لَکُم«مفهوم 

قطعاً منطقـی نیسـت   . است مرسوم بوده ادبیات عرب معاصر امام درآنان است که 

ي از بسـیار  کـه  ،که متکلمِ حکیم هنگامی که با مخاطبان متعدد از اقشار مختلف مـردم 

، همگـانی  اصل و نسب بـودن  روست، با دشنام و اتهام به بی اند، روبه خوردهآنان فریب 

اي بودند کـه از باورهـاي افراطـی     . در میان طرفداران حکمیت عدهآنان را هشیار سازد

خوارج به دور بودند و این شایعات را که حضـرت ایشـان را فریـب داده، بـاور کـرده      

کند تا حق را نمایـان سـازد و    خطبه ایراد میدر مقام اص�ح باور ایشان  بودند. امام

فأنَـا نَـذیرٌ   «کارگیري عبـارت   خود با به گونه که امام همانآنان را از غفلت برهاند. 

خـورده را انـذار و    در ابتداي این خطبه، قصد خویش نسبت به این گـروه فریـب  » لَکُم

شود. ثمـرۀ ایـن    نمیام و توهین به مخاطب محقق دارد که با دشن هوشیارسازي بیان می

نگـاران گـزارش شـده کـه      نیز آنچیزي است که به نقـل از تـاریخ   خیرخواهی امام
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از سـپاه خـویش جـدا    هـا   آن در بین خوارج اثر گذاشت و بسیاري از سخنان امام«

پیوسـتند و گروهـی دیگـر از     شده و به کوفه بازگشتند و برخی نیز به سـپاه علـی  

ایـن   معنـایی معـادل  رو  ایـن از )237، ص1ش، ج1358مغنیـه،  (».جنگ کنـاره گرفتنـد  

بایـد   »و... ، از خواب غفلـت برخیزیـد  واغفلتااي غاف�ن، «عباراتی همچون  با اصط�ح

هـایی   این فراز را با واژه هالب�غ نهج هاي موجود از ترجمهعجیب اینکه  جایگزین شود.

و ایـن مهـم    10اند کرده معناو...  اصل و ریشه ، اي مردم بیپدران نظیر اي ناکسان، اي بی

با دشنام و ناسزاگویی به جمعی که بیشتر  شود شان مغفول مانده که چگونه میاز نگاه ای

اصـالتی و تولـد    هم بـا نسـبت دادن بـی    اند، مردم را متذکر کرد؛ آن وردهایشان فریب خ

بهه و اکنون دچـار شـ    ها براي اس�م جنگیده یشان سالنامشروع به جمعی که برخی از ا

  اند. گشته

ت بِمـنْ  یمن«فرماید:  اي به اهل کوفه چنین می در خطبه امیرالمؤمنینحضرت  .3

نٌ ی! ما تَنْتَظرُونَ بِنَصرِکُم ربکُم؟ أَ ما د� أَبا لَکُمب إِذَا دعوت. یجِیو لَا   ع إِذَا أَمرْتیطیلَا 

 یکُم متَغَوثاً فَلَا تَسمعونَ لیکُم مستَصرِخاً و أُنَادی؟! أَقُوم ف تُحمشُکُمإلَ یجمعکُم؟ و لَا حمی

لَا تُط لًا ویقَوونَ لراً  یعبرنـد، و چـون   کنم فرمان نمـى  ام که چون امر مى گرفتار کسانى شده، »أَم 

د؟ آیـا  یـ دگارتان براى چه در انتظارري پرورر یا! دغفلت تا کجادهند.  خوانم پاسخ نمى را مىها  آن

رتى که شما را به غضب آرد؟ در میان شما به پاخاسـته و  یدینی ندارید که شما را گرد آورد؟ و یا غ

. کنیـد  سـپارید و فرمـان مـرا اطاعـت نمـی      م، اما به سخنم گوش نمییجو ارى مىیکشم و  اد مىیفر

  )39، خطبۀ هالب�غ نهج(

و پاسخ منفـی مـردم کوفـه بـه یـاري       »التمر نیع«آبادي  غارت هنگام این خطبه به

نـک: ابـن میـثم،    (.شـد  رادیامنظور یاري رساندن به آن آبادي  به طلبی امیرالمومنین

سـیاق عبـارات و    )306ـ301ص ،2ق، ج1404الحدید،  ؛ ابن ابی99ص ،2جش، 1362

الفـاظی، مطیـع   کـارگیري چنـین    نماید که قصد امام از به گونه می این نیز فضاي صدور

کردن مردم کوفه و تعجب از سستی ایشان در عین داشتن توان نظامی مناسب است که 

نمود یافته است. زبان عبارات آغـازین و   در ک�م امامها  آن با سرزنشِ خیرخواهانۀ

 ثباتی تعجب و نکوهش از سستی و بیزدایی و نیز  پایانی خطبه، تمامی موعظه و غفلت

 توان ک�م امام قطعاً نمیگري در اذهان این مردم خفته زده شود. است، باشد که تلن
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را که خطاب به جمع کثیري از مردم و در مقام هشیار کردن ایشان است، ناسـزا تعبیـر   

اصل و ریشه، نـاکس و... از آن یـاد کـرد، خطـایی کـه در       کرد و با عباراتی همچون بی

در میان اهـل کوفـه،    11رخ داده و شبهه ایجاد کرده است. هالب�غ نهجهاي  برخی ترجمه

انگـاري نمـوده و راه    لت بودند، اما بنـا بـه د�یلـی سـهل    که بااصا  دافرادي وجود داشتن

از ایـن عبـارات،    در حقیقت مردم معاصر با امـام نافرمانی را در پیش گرفته بودند. 

زدایـی و   منظور غفلت نایاتی بهدند بلکه کاربست چنین ککر نفرین و دشنام دریافت نمی

معـادل امـروزي ایـن    بنـابراین   نکوهش همراه با تعجب، در فرهنگ ایشان مرسوم بود.

» غفلت تا کجـا!، واغفلتـا!، غفلـت تـا چـه حـد! و...      «عباراتی همچون  با وجه معنایی،

 .  خواهد بودهمسان 

  یاوري و بی ثمر بودن عمل هشدار از بی. 4ـ1ـ3

قـریش بـراى   ، آمدنـد  مـی یثـرب  مکـه بـه    از اي قافلـه  با هنگامی که حضرت علی

شـتران را  : بـو واقـد گفـت   امـن و  یحضـرت بـه أ   .دندیرسـ هـا   آن به قافله بازگرداندن

ـ ا ،اده کردیجلو آمد و زنان را پ نیرالمؤمنیماخود . دیبخوابان  ی بـود کـه  حـال در ن ی

شـان  یسو ده بـه یر کشـ یبا شمشـ  نیرالمؤمنیام. ک شده بودندیش نزدیان قریجنگجو

اى غـدار! تـو   » � أَبـا لَـک  ا غُدر نَاجٍ بِالنِّسوةِ! ارجِـع  یأَ ظَنَنْت أَنَّک « :گفتندها  آن .شتافت

: ه برگـرد! حضـرت گفـت   به مک یاور اي بییابی؟   واسطۀ این زنان نجات هتوانى ب پندارى که مى مى

م و یبـر  ا سـرت را بـا خـود مـى    یو  میگردان برمىت تو را ا با ذلی: د؟! گفتندیکن اگر برنگردم چه مى

   )470، صق1414، طوسی(.میکش بارى تو را مى طور خفت هب

توان دریافت که  می، است  توجه به وصفی که از کاروان و جنگجویان قریش شده با

بـا   آنـان لـذا  ،  یسه با قافلـۀ کوچـک امـام نبـوده    تعداد مردان جنگجوي قریش قابل مقا

جنگجـو  از زنان و غیر که عمدۀ قافله خطاب به علی» � أَبا لَک« عبارتکارگیري  به

 تمـامی ایشـان از شـرافت نسـبی     ؛ زیـرا حامی خواندند یاور و بی حضرت را بی بودند،

شـناختند.   مطلع بودند و پدر و جدش را که از قبیلۀ قریش بودند، مـی  نیالمؤمنریام

اصالتی یـا   بی این تعبیر در ک�م ایشان نسبتکارگیري  روشنی پیداست که به رو به ازاین

و یاور شمردن  بینبود بلکه  ، که وفات یافته،و یا نفرین بر مرگ پدر حضرت ناسزا

 اراده کرده بودند.با بیان این عبارت را با خود حضرت عدم توان مقابله 
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این عبارت را در  هالب�غ نهج  أع�م) صاحب کتاب 6م قرن (سرخسیاز شارحان نیز 

کـه او را یـاري دهـد و     باشـد کسـی ن ، کـار  است: در انجامِ  مقام ذم، به این معنا دانسته

توان براي این  که میمعادل امروزي  )124، ص1373سرخسی، (.حامی) بی(کفایتش کند

  است.  »یاور حامی، بی بی«عباراتی همچون وجه معنایی ذکر کرد، 

مفهـوم  » � أبـا لـک  «تعبیر  از میان روایات متضمن روایت که ششحاصل سخن آن

 دیگر نیز، روایت سهمعصوم است و در غیر ممتکلروایت،  سهدر مذمت در بردارند که 

مسـتقیم از  تنها وجه معنـایی نکـوهش   نیز،  مفهوم ذماز میان وجوه  .م معصوممتکل

  . شده است صادر انمعصوم زبان

  مدحمفهوم . 2ـ3

 اصـط�ح نیـز بـا کاربسـت مفهـوم مـدحی ایـن        در روایـات  ،همسان با بخش نخست

  مواجهیم:

  یا دعا مدح مطلق. 1ـ2ـ3

و سـتایش  ، »� ابـا لـک  «کنـایی   استعمال عبارت موارد یکی از ،گونه که بیان شد همان

فـردي و   منحصـربه ، تنه کافی هستی خودت یک« عباراتی همچون بامخاطب  تمجید از

. انـد  اشاره داشـته  وجه معناییاین به نیز  حدیث برخی از شارحان .است »و... نظیري بی

) 6م قـرن  (سرخسـی ، هالب�غـ  نهج  معارج صاحب کتاب) ق548م (علی بن زید، بیهقی

 حـدائق  صـاحب کتـاب  ) 6م قـرن  (و بیهقی نیشابوري هالب�غ نهج  ع�ما صاحب کتاب

و  را مقام مـدح  هالب�غ نهجدر خطب  »� ابا لک« یکی از وجوه معنایی عبارت ،الحقائق 

  در و مادري همچون تو را نـزاده نظیر نداري و پ، فردي در این کار تو منحصربه يمعنا به

ــت، ــته اس ــد دانس ــی(.ان ــی ؛127، ص1367 ،بیهق ــی  ؛124و  68 :1373، سرخس بیهق

 یکی از وجوه معنایی عبـارت  همچنین ع�مه مجلسی )583، ص1ج، 1375، نیشابوري

 )183، ص42ج، ق1403، مجلسی(است  دانسته »ر نفسکی� کافی لک غ«را » � ابا لک«

  »بر همگان پیروز گردي و...«که معادل معنایی دعا خواهد بود 

، تنها یک حدیث است که احتمال دارد در وجه معنایی دعایی یازده روایتدر میان 

به ابن عباس است؛ اما از آنجـا کـه در    المومنینامیر  کار رفته باشد و آن فرمایشبه 

ذیل روایـات   ،نماید تر می قويدر این روایت احتمال معناي تعجب  ،کنار مفهوم دعایی
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  از آن سخن به میان آمده است.تفصیل  بهتعجب یا تبعید 

  )کار یت درترغیب مخاطب براي جد(دار مدح جهت. 2ـ2ـ3

  :  ندا ترغیبیمدح وجه معنایی  مذکور، متضمنده روایت یازاز سه روایت 

ـ ریامـام برگشـت و جو  . میرفت مى روزى با على: راوي گوید .1 ا در پشـت  ه ری

: »أَهواك و أُحبـک  یأَ لَا تَعلَم أَنِّ  � أَبا لَک یلْحقْ بِإإلُ! یرِیا جوی« :پس ندا داد. دیسرش د

 »دانى که مـن مشـتاق و دوسـتدار تـو هسـتم؟!      نمىمگر . خود را به من برسان شتابان، هیریاى جو

، مجلسـی  ؛290، ص2ج، ق1404، الحدیـد  ابن ابی(.دیسوى حضرت دو  ه نیز بهیریجو

   )301، ص34ج، ق1403

به کار بردن  را با خویشنزدیک صحابی  ،امیرالمؤمنینحضرت  ،در این روایت

نشـینی بـا   و اهتمـام در هم به جدیت  آمیز با تعبیري لطیف و محبت» � أَبا لَک« عبارت

� « عبارتدر آن است که  مصادیق رواییاین روایت از بارزترین . دننک تشویق میخود 

  . است آمده  معناي مدح ترغیبی به »أَبا لَک

حاضر شـدم و   بر جلوي در خانۀ امام باقر: گوید) میسر(شخصی به نام مبشّر .2

در ایـن هنگـام   . را به امام خبـر دهـد  از وي خواستم که حضورم ، خادم امام خارج شد

، ابـن شهرآشـوب  (.و داخل شوبشتاب ، »� أَبا لَکدخُلْ اُ« :حضرت خطاب به من نداد داد

   )258، ص46 ج، ق1403، مجلسی ؛182، ص4 ج، ق1379

 بـه ، ترغیـب مخاطـب   امـام خطـاب   در» � أَبا لَک« نیز کاربستدر این روایت 

بـر   پیشـین، مفاد این روایت نیز هماننـد روایـت   رو،  ازاین .اوستبه و اذن ورود ورود 

  .  دارد د�لت مدح ترغیبی

و نسـبت بـه    درگرفـت نزاع  ایشاننزد  امیرالمؤمنینمیان دو نفر از اصحاب  .3

: موعظـه نمـود   جمع حاضرنیز در خطاب  امیرالمؤمنین .فخر ورزیدندقوم خویش 

ى یگوگر و از ناسـزا یکـد یرا از سـتم بـر    د که اس�م شـما یبا، اي مردم خاموش باشید

کس  چیاز ه ،د که جز آنین خدا باشیهمراه د. داستان و متحد سازد بازدارد و شما را هم

 ضمن یادآوري پیشینۀ آنان اعم از اندك و مشرك بـودن  سپس حضرت. رفته نیستیپذ

تُفْلحوا و   � أَبا لَکُمنِ فَانْتَهوا عنْها یاطیالشَّإلُ فَإِنَّها منْ خُطُوات یفَأَما تلْک الْحم« :فرماید می

بپرهیزیـد تـا رسـتگار و پیـروز      یتبا جد، هاي شیاطین است از آن حمیتی که از وسوسه» تَنْجحوا
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   )36، ص34 ج، ق1403، مجلسی ؛396ـ394، ص2ج، ق1395، ثقفی(.شوید

و جـدیت در راه   تاز حمیـ خاطبان خویش را به اجتناب م امام، در این روایت

در عین اینکه  توان پذیرفت که امام نمیو  است تشویق نموده رستگاري و سعادت

گونـه بهـره جسـته باشـد، بلکـه ایـن        خود از عبارت دشـنام  کند، از ناسزاگویی نهی می

اصط�ح، تعبیر لطیفی براي ترغیب مردم و انگیزش آنان بـه تـ�ش در راه رسـیدن بـه     

   سعادت است.

توان بـراي ایـن وجـه معنـایی ذکـر کـرد، عبـاراتی همچـون          معادل امروزي که می

انـد.   دهه این بار معنایی توجه کـر شارحان نیز باست. » و... باش  یت داشتهجد، بشتاب«

این عبارت براي تشویق بر انجـام کـار   گوید:  چنین میباره  این م�صالح مازندرانی در

رود، مثل جدیت کسی که پدر و سرپرسـتی   ار مییعنی جدیت داشتن در انجام آن به ک

   )395، ص12ج، 1382مازندرانی، (.ندارد تا به او کمک کند

 يتعبیـر  شارح صحیح بخاري نیزنووي، شارح صحیح مسلم و ابن حجر عسق�نی، 

  زیرا کسی کـه پـدر و سرپرسـتی داشـته     اند؛ ارائه کرده» � أبا لک«ارت این چنین از عب

جود پدر، دیگر نیـازي  رساند و با و ها و مشک�ت یاري می هنگام سختیباشد او را در 

یت تمام در رفع مشک�ت و انجام کارهـا نیسـت، امـا هنگـامی کـه ایـن       به داشتن جد

. هـا آمـاده باشـد    جدي و براي انجـام آن  ،نعمت از او فوت شد، نیاز است که در کارها

   )272، ص12جتا،  ؛ ابن حجر عسق�نی، بی174، ص2ج، ق1407نووي، (

  یا تبعید تعجبمفهوم . 3ـ3

در مقـام اظهـار تعجـب از     زبان معصوماز » هما لَ� أب«یا  »کا لَبأ� « ،روایت دودر 

  :عملکرد مخاطب به کار رفته است

ـ امـوال ب ، اساهللا بـن عبـ  هنگامی کـه عبـد  در متون متقدم نقل شده  .1 المـال را    تی

ک کرده بودم یمن تو را در امانتم شر« :به او نوشت امیرالمؤمنینحضرت ، برداشت

ارى با من همچون تـو مـورد اعتمـاد    یک از خاندانم در همکارى و همی چیو در نظرم ه

کـار او  یورش برده و دشـمن بـه پ  یت یدى روزگار بر پسرعموین که دیا تو همام. نبود

شـدى و همـراه    گـر ید اي گونـه  ت بـه یعمورنگ عوض کردى و با پسـر ، است  برآمده

ى تنهـا  یى کوششـت بـراى خـدا نبـود و گـو     یگـو . مودىیى پیراه جدا، خواهان ىیجدا
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آورى و آنـان را    شـان را بـه چنـگ   یایبـود تـا دن   درنگ زدن به امت محمین، هدفت

  بى!یبفر

أَهلـک تُرَاثَـک   إِنَّما جرَرت إِلَى   � أَبا لَککَأَنَّک « :فرماید حضرت در ادامه چنین می

شـگفتا  ، »سبحانَ اللَّه! أَ ما تُؤْمنُ بِالْمعاد أَ و ما تَخَاف منْ سوء الْحسابِ، ک و أُمکیمنْ أَبِ

ـ ! آسـبحان اهللا . فرستى ات مى سوى خانواده بهالمال]  [بیتى ارث پدر و مادرت را یگواز عمل تو!  ا ی

   )61ـ60، ص1390، طوسی: نک(م ندارى؟!یب، از سختى حسابا یمعاد را باور ندارى؟ آ

المال به ابن عباس، از جملـه مباحـث اخت�فـی میـان      بیت در يدالبته نسبت دستبر

علماست و بسیاري از عالمان ابن عباس را از ایـن اتهـام مبـرا دانسـته و بـه نقـد ایـن        

، 11ج، ق1413 خـویی، ؛ 73ـ27، صق1396نک: عاملی، (.اند گزارش تاریخی پرداخته

، 1381نیــز ع�مــه حلــی،  ؛107ـــ99، ص1396، دقی و همکــاران؛ صــا256ـــ245ص

 عنـوان  به» � أبا لَک«گذشته از تأیید یا رد صحت این واقعه، در تحلیل معناي  )275ص

ابن عباس با وجـود  کند که  محتواي این نامه چنین گزارش می یک اصط�ح باید گفت:

فهمانـد کـه چنـین     بـه او مـی   امانت نکوشـیده و حضـرت  حفظ ایمان به معاد، در 

در این نامه از اتهامی که به ابـن عبـاس    عملکردي، با ایمان جمع نخواهد شد. امام

اي را بـا ارائـۀ    خواهد و ابن عباس نیز در پاسخ به حضرت، نامـه  وارد شده توضیح می

مقام، مقام  ،کاتبهر این مکند. بنابراین د توضیحات نگاشته و در آن از خود رفع اتهام می

رو،  ازاینخواهی است، نه قضاوت و متهم کردن و توهین به مخاطب.  پرسش و توضیح

ـ � أبـا  «کارگیري عبارت  از به منظور امام خطـاب بـه صـحابی مـورد اعتمـاد      » کلَ

مایگی نیست، بلکه ممکن است  اصالتی و بی خویش، دشنام و نفرین به او یا اتهام به بی

عجب از عمل ابن عباس با آن سابقۀ خدمات به اس�م باشـد. توجـه بـه سـیاقِ     اظهار ت

در ادبیات عـرب، در مقـام اظهـار    » سبحانَ اهللا«د؛ عبارت کن ک�م این قول را تقویت می

در یـک جملـه،   » سبحانَ اهللا«با » � أبا لغَیرِك«رود و همنشینی عبارت  تعجب به کار می

ه بر تعجبی بودن مقام ک�م د�لت دارد. در این صورت معادل ترین قرینه است ک بزرگ

همسـان خواهـد   » و... تـو شگفتا از واعجبا، «عباراتی همچون  با امروزي این اصط�ح،

    بود.

فرمـایشِ  در  گذشت،» مطلق مدح یا دعا«ذیل بحث از مفهوم تر  گونه که پیش همان
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ایـن   نیـز قابـل طـرح اسـت.     معناي دعا احتمال خطاب به ابن عباس امیرالمومنین

لَـا أَبـا   کَأَنَّـک  : «آمده هالب�غ نهجدر نیز » رِكی� أَبا لغَ« با عبارتبا کمی اخت�ف  روایت

فَسبحانَ اللَّه أَ ما تُؤْمنُ بِالْمعاد أَ و مـا    ک و أُمکیمنْ أَبِ  ِلَى أَهلک تُرَاثَک  حدرت  رِكیلغَ

 تَخَافقَاشاب  نس41نامۀ (». الْح(   

ها بـه   انسان پدري همۀ تواند در مقام طلب بی ینم» رِكی� أَبا لغَ«گفتن عبارت قطعاً 

دیگر نکوهش یا ذم مخاطب » رِكی� أَبا لغَ«به دیگر عبارت، تعبیر  غیر از مخاطب باشد.

شود پس نـوعی مـدح    به غیر مخاطب نسبت داده می ،بار معنایی ذم در آن نیست؛ زیرا

  .اراده شده استمخاطب و یا دعا براي مخاطب از آن 

 بـر  را دریا دیگـر صـیغ آن    »رِكی� أَبا لغَ«اصط�ح  ،در متون روایی، تنها دو روایت

ایـن دو  در  بـا توجـه بـه سـیاق کـ�م      کـه  )180خطبۀ  و 41، نامۀ هالب�غ نهج(اند گرفته

کـه در برخـی از    چنانحمل کرد.  بر معنا و مفهوم دعارا  »رِكی� أَبا لغَ« توان میروایت، 

معـادل معنـایی ایـن     عنوان به» پدر باد دشمنت بی«معناي  هالب�غ نهجهاي معاصر  ترجمه

؛ دشـتی،  118، ص10، ج1386نمونه نـک: مکـارم،    براي(.است مفهوم کنایی ذکر شده

 که حامل بار معنایی دعاست، هرچند »پدر باد دشمنت بی« ترجمۀ البته )547، ص1379

دشمنت مغلوب باد، خدا تو را بر دشمنان پیـروزي  «هایی همچون  معادل، صحیح است

ایـن   کاربسـت  ،ع�وه بر آنچـه بیـان شـد   د. نرس گویاتر به نظر می» و سروري دهد و...

سـبحانَ  «زیرا آنچـه در مفهـوم   ؛ عبارت در مفهوم تعجب توأم با مدح نیز محتمل است

  کند. نیز صدق می» رِكی� أَبا لغَ« ، دربارۀبیان شد» � أبا لَک«در همنشینی با » اهللا

کـم گرفتـه و او را    را دسـت  عرض شد که گروهی علـی  به امام صادق .2

!» � أبـا لَهـم  «دانند. حضـرت در پاسـخ بـا تعجـب فرمـود:       داراي معایب و نقایص می

 ،انگارند؟! آیا در او معایبی است؟ هرگز؛ قسم به خدا کم می ! چه چیز او را دستشگفتا

که به شدیدترین آن دو عرضه نشد، مگر آن هیچ دو امري براي طاعت الهی به علی

بین بهشت و جهـنم ایسـتاده و اگـر بـراي نمـاز       عمل کرد. هنگام انجام عملی، گویا ما

، ق1404الحدید،  نک: ابن ابی(.کند رخسارش تغییر میبایستد [از خشیت الهی] رنگ از 

  )133، ص41و ج 335، ص34، جق1403؛ مجلسی، 110، ص4ج

از انگارۀ آن گروهـی   در این حدیث، د�لت بر تعجب امام »� أبا لَهم«اصط�ح 
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خـالی از عیـب   ، وي را رغم شهره و زبانزد بودن عبـادت امیرالمـومنین    بهاست که 

ل و منقبـت  ادامۀ فرمایشات خویش به ذکر فضای به همین منظور، ایشان دراند.  ندانسته

  ي باشد بر بدیهی بودن عقاید پوچ آنان.یدد تا مؤپردازن می امیرالمومنین

ابـن حجـر   انـد.   محتمل دانسـته » � ابا لک«را براي تعجب وجه معنایی  شارحان نیز

کند که استعمال این عبارت در موضعی است که سـخن   به این نکته اشاره می نیعسق�

ع�مـه  ) 272، ص12تـا، ج  ابن حجر عسق�نی، بی(12.یا رفتار مخاطبی را بعید بشماري

 .بیان کـرده اسـت  را در مقام تعجب » کا لَبأ� «یکی از کاربردهاي عبارت  نیز مجلسی

  )358، ص33، جق1403مجلسی، (

 هاي مفهوم لغوي و اصطالحی ها و شباهت تحلیلی تفاوتمقایسۀ . 4

 یعنـی مـورد بحـث    در چهـار حـوزۀ  ، »� أبا لَـک « مجموع وجوه معنایی عبارت کنایی

 زیـر در جـدول   ،احادیـث و آراي عالمـان و شـارحان    ، متون کهن عرب،شناسان لغت

  : نمایان شده است

  کاربرد                                     

  معناییوجه 

  عالمان احادیث  مستعمل عرب  ویانلغ

         ذم

         تعجب یا تبعید

      ـ    یا دعا مدحمطلق 

         ترغیب مخاطب براي عزم و جدیت درکار

  ـ ـ      کردن خواستۀ متکلّم در برآورده خواهش و تمنّا

  گونه که مشهود است: همان

شده عالمان مطرح  هم و شناسان لغتجانب  هم از» یا دعا مدحمطلق « وجه معنایی

ه کار ب در جم�تاز تعجب یا تبعید، اعم معنایی  توأم با سایر وجوه، نیز در روایات که

  . استرفته 

هـاي   یکی از دیدگاه» مکردن خواستۀ متکل  در برآورده اخواهش و تمن« وجه معنایی

اما ایـن وجـه   . خورد میمتون کهن عرب نیز به چشم است که در  شناسان لغتمحتمل 
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 نداشـته معنایی از جانب عالمان و شارحان مطرح نگردیده و در احادیث نیز کـاربردي  

  . است

 »کار یت درترغیب مخاطب براي عزم و جد« ،»ذم« یعنی مفهوم، سایر وجوه معنایی

  .کاربرد داشته است ها حوزه همۀدر  »تعجب یا تبعید« و

کـه  اسـت  ) زدایی غفلت(تنها وجه معنایی نکوهش، از میان مفاهیم ذمی این عبارت

اعـم   و سایر وجوه معنایی کاربردي ندارد؛ است به کار رفته معصوم انامامدر زبان 

کـه در آن   ،که تنها در یـک روایـت بـه نقـل از غیـر معصـوم آمـده؛ دشـنام         ،از نفرین

ثمـر   هشـدار از بـی   ؛نیست گونه عبارت دشنام و متکلمِ غیر است ناقل ک�مِ معصوم

ب نیـز  در مفهوم تعجـ  م.مخاطب این عبارت است نه متکل که معصوم ،بودن عمل

 و مفهـوم آن  صـادر شـده   دو روایت از لسان معصوم که هر وجود دارددو روایت 

  . است» اظهار شگفتی و تعجب از گفتار یا کردار مخاطب«

مخاطـب اراده  مـدح   »لَـک � أبا «با اصط�ح  سه روایت نیز از زبان معصومدر 

 بر عزم و جدیت مخاطب در کار تأکید دارد.که  شده

به کار  »� أبا لَک« عبارت که براي ها و مفاهیم جایگزینی اگر در معادل کهآن حاصل

اي وجود نخواهد داشت که در پـی   رود، از تعابیري صحیح استفاده شود دیگر شبهه می

�زم آید و یا تعارضی باقی بماند. لذا کاربرد ایـن عبـارت در    آن نفی ک�م معصوم

و همـواره سـاحت ایشـان از     نداشـته  ایشـان منافاتی با عفت ک�م  لسان معصومان

  .مبراست گونه دشنامهرگونه الفاظی 

  گیري  نتیجه. 5

 : دهد نشان می »� أبا لَک« عبارت متون مشتمل برکاوش در 

این عبـارت کنـایی   ، است و باوري عمومی نگاهی رایج که، فراتر از مفهوم ذمی. 1

  یت داشـته جـد ، بشـتاب «؛ معادل معنایی رفته است به کار  نیز و تعجب در معناي مدح

  براي تعجب.» شگفتا، واعجبا و...«براي مدح و » و... باش

 نفـرین و دشـنام   وجـه معنـایی   تنها دودر ادبیات عرب  ،مفهوم ذمی این عبارت. 2

ثمر بودن  نکوهش و هشدار از بی ها، دو وجه معنایی متون روایی ع�وه بر آناست؛ اما 

ها  آن امروزي معنایی هاي معادلتبع این تفاوت،  بهرو  ازاین. اند دهرا نیز گزارش کر عمل
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 »یـاور بمـانی و...   به داغ پدر بنشـینی، بـی  «اعم از معادل معنایی  ؛باشدمختلف باید نیز 

وا  غفلت تا کجـا!، اي غاف�ن!، «براي دشنام؛  »پدر و... نسب، بی اصل و بی«؛ براي نفرین

  ثمر بودن عمل. براي هشدار از بی »یاور حامی، بی بی«و  ؛براي نکوهش »و... غفلتا

بـا  � أ«و سنی مشتمل بر عبـارت کنـایی   روایت در منابع شیعی  دهیاز ،. درمجموع3

م روایـت، مـتکل   تهشـ در از این میان که   گزارش شده »� أبا لهم«و » � أبا لکم«، »کلَ

ایـن   کارگیرنـدۀ  بـه  است و در سه روایت، فـردي بـه غیـر از معصـوم     معصوم

  است. اصط�ح

یـک از   متنی اثبات کرد که وجه معنـایی دشـنام بـر هـیچ     متی و برون ن درونقرای. 4

هـاي امـروزي    منطبق نیسـت و نبایـد از معـادل    ،باشد روایاتی که قائل آن معصوم

  جایگزین معنایی استفاده کرد.  عنوان بهگونه  دشنام

سـازي   . توجه نکردن به فضاي صدوري کنایات، سیاق کـ�م و در پـی آن معـادل   5

ناصحیح این عبارات به زبان امروزي، از جمله عواملی است که به ایجاد شـبهه نسـبت   

ند؛ در صورتی که اگـر ارتبـاطی مناسـب میـان فرهنـگ      ز دامن می به ک�م معصوم

اي نخواهـد   شود، شـبهه  امروز و فرهنگ کاربرد این عبارت در بستر تاریخی آن برقرار 

  بود.

  

  ها نوشت پی

اي «صـورت   بـه » � أبـا لَـک  « ، عبـارت ـ فارسـی  فرهنگ تطبیقی کنایات عربینمونه، در کتاب  رايب .1

است، که ع�وه بر ذکر نشدن سایر وجوه معنایی، منظـور از   ترجمه شده » (شگفتا) پدر شوي پدر، بی بی

  )95، ص1389نک: اقبالی، (ارتباط است. نیز مشخص نیست و با دو عبارت قبل از خود، بی» شگفتا«

ختم  به معصومها  آن شایان ذکر است که مبناي این پژوهش، تنها روایات مسندي است که سند .2

رو موقوفـات و مقطوعـات منقـول از صـحابه یـا تابعـان در آمـار تحلیلـی ایـن پـژوهش             ایـن شود. از

 اند.   مؤیداتی از متون کهن و اصیل عرب، مورد استفاده قرار گرفته عنوان بهاند، اما  نگنجیده

رو،  ، ازایـن  ارائـه کـرده   مـان أتوشناس چندین وجه معنایی متفاوت را  گاه یک لغت شایان ذکر است .3

  ات او در چند بخش مجزا آمده است.  ییادکرد نظر

ابـن مالـک    الفیـه معناي دیگري نیز متصور است اما مبناي این مقاله مفهومی است که در  ،براي بیت .4

  در معناي این بیت تشریح شده است.

ابـن عبـاس    ۀتوان به نام ر، میوذکممعناي  در ادبیات کهن، به» � ابا لک«ت هاي کاربس از دیگر نمونه .5
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بـه  شعري )، 243ـ214، ص10، جق1406؛ طبرانی، 250ـ248، ص2تا، ج بن معاویه(یعقوبی، بیبه یزید 

  ) و... نیز اشاره داشت.178، ص19، جق1406طبرانی، ق)(26از کعب بن زهیر(م نقل 

 نَحـنُ  إنّمـا  حمـار  ظمء إلّا عمرِه من منّا لواحد إن بقى فَواهللاِ تَنتظر ما لَک أبا � لصاحبِه أحدهما فقالَ .6

 یرزقنـا  وجـل  عـز  اهللا لعـل  وسلم علیه اهللا صلى اهللا برسول نلحق ثم نأخذ أسیافنا أف� غد أو الیومِ هامإل

  .اهللا مع رسول شهادة

7. کُمدقَائ ولِ اللَّهسی رصو یکُمرا /فنُش قَد اللَّه تَابک و لُهأَه و.  

 عمرو بن عاص به معاویه هنگام سـخن از تردیـدافکنی معاویـه در دل امیرالمـومنین     مانند کنایۀ .8

)؛ 472ــ 470، صق1404؛ نصر بـن مـزاحم،   810ـ808، ص2، جق1405حاکمیت(نک: ه�لی،  دربارۀ

هـا بـر قلوب(مسـلم بـن      فتنـه  ۀگزارش حذیفه از وضعیت و ک�م عمر بن خطاب به گاه شنیدن عرضـ 

(بخـاري،  یهنَ، شـدۀ خـود  غـ�م آزاد بـا  عمر بن خطـاب،   وگوي )؛ گفت90ـ89، ص1تا، ج حجاج، بی

، 8همان، ج(.علی بارۀحبان بن عطیإل و ابوعبدالرحمن سلّمی درمیان  )؛ مجادلۀ33، ص4، جق1401

    )55ـ54ص

که مستندات آن در بخش اول این مقالـه و   استو قابل مناقشه باید توجه داشت که این معنا مردود  .9

  نیز در ادامه ارائه شده است.

 .ترتیب نک: ترجمۀ شهیدي، انصاري، دشتی، مکارم شیرازي و جعفري به .10

انـد؛   دهمعناي دشـنام ترجمـه کـر    به 39را در خطبۀ  »م� أَبا لَک«عبارت ، هالب�غ نهجۀ مترجمان عمد .11

 ،)139، ص1380جعفري تبریـزي،  »(اي مردمی که اصالت ندارید«ند از: ا ها عبارت برخی از این ترجمه

انصـاري،  ؛ 417، ص2، ج1386(مکـارم شـیرازي،   »ها اصل اي بی«، )38، صتا ، بی شهیدى»(اى ناکسان«

    )467، ص1379(دشتی، .اصل و ریشه اى مردم بى، )120، ص1جتا،  بی

عبدالرحمن صورت گرفتـه و در   ابواین دیدگاه را ابن حجر ذیل سخنانی که میان حبان بن عطیإل و  .12

 کند.   ) نقل شده است، مطرح می55ـ54، ص8، جق1401(بخاري، بخاري صحیحکتاب 

  

  منابع

 قـم: ، بحی صـالح صـ  تحقیق، سیدرضیبن حسن   محمد: گردآوردنده ،)سخنان علی(هالب�غ نهج .1

 ق.1414، الهجرة دار

، تحقیق محمد ابوالفضل ابـراهیم، قـم: مکتبـإل    هالب�غ شرح نهجاهللا،  د بن هبإلالحمید، عبدالحدی بیاابن  .2

  ق.1404،  اهللا المرعشی النجفی تآی

  .تا ی، بیدار الکتاب العرب، بیروت: هصحابمعرفإل ال یأسد الغابإل ف، علی بن محمد، ثیراابن  .3

محمود محمد طنـاحی و طـاهر    تحقیق، النهایإل فی غریب الحدیث و األثرابن اثیر، مبارك بن محمد،  .4

  ش.1367مطبوعاتی اسماعیلیان،  ۀسسؤم احمد زاوي، قم:
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 و الموجودحمـد عبـد  اتحقیق عـادل  ، هصابإل فی تمییز الصحابا�ی، حمد بن علاابن حجر عسق�نی،  .5

 ق.1415، هدار الکتب العلمی، بیروت: محمد معوض یعل

 .تا والنشر، بی للطباعإل المعرفإل بیروت: دار، الباري شرح صحیح البخاري فتح،  ــــــــــــ .6

 ق.1379، قم: ع�مه، طالببیامناقب آل بن على،   آشوب مازندرانى، محمدابن شهر .7

 .تا بى الشریف الرضی،قم:  ،ب�غات النساءبی طاهر، ااحمد بن  ابن طیفور، .8

 بـن  مصـطفى  ، تحقیـق األسـانید التمهید لما فی الموطأ من المعانی و ، اهللاوسف بن عبدیعبدالبر،  ابن .9

  ق.1387نا،  بی :جا البکري، بی عبدالکبیر محمد و العلوي حمدا

  ق.1415الفکر،  ، تحقیق علی شیري، بیروت: دارتاریخ مدینإل دمشقبن حسن،   ابن عساکر، علی .10

ـ  الکتـب  ، بیـروت: دار 3چ، خبـار ا� عیـون قتیبه دینوري، عبداهللا بن مسلم،  ابن .11  ، منشـورات هالعلمی

 ق.1424ضون، بی محمدعلی

  ش.1362تهران: دفتر نشر الکتاب، ، 2چ، الب�غه شرح نهجابن میثم، میثم بن علی،  .12
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