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چکیده
وجود صنایع ادبی اعم از اصطالحات و مجازها در متون ،هر چند مایۀ شیرینی و زیبایی کالم است ،اما گاه
دستیابی به معنای دقیق آنها  ،امری ساده نیست .به ویژه در عبارات کنایی ،کشف معانی و مفاهیم ،همواره از
حاصل جمع جبری و سادۀ معانی واژگان به دست نمیآید؛ ازاینرو کاربست آنها در متون روایی ،ازجمله
نهجالبالغه موجب دیریابی مراد معصوم(ع) گشته است .دو عبارت کنایی «ال أبَا لَک» و «ال أبَا لِغَی ِرک» ازجملۀ
این اصطالحاتاند که تنها از معنایابی اجزای مرکّب و سپس کنار هم نهادن آنها نمیتوان به معنای حقیقی این
عبارات دست یافت؛ بلکه فهم مقصود امام(ع) ناگزیر از توجه به قراینی همچون سیاق کالم ،فضا و سبب صدور و
 ...است .عدم توجه به این مهم ،مسئلهای است که ترجمههای نهجالبالغه بدان مبتال هستند و جایگزینی
معادلهای نامناسب در آنها ،شبهۀ «وجود الفاظ نامتعارف در کالم امیرالمؤمنین(ع)» را به اذهان متبادر میسازد.
این پژوهش ،ضمن بررسی و نقد ترجمههای معاصر ،در پی شبههزدایی از این مقوله ،با روش توصیفی ـ
استنتاجی سعی دارد معادلهای امروزی این دو عبارت را بیابد و نشان دهد که بهجز معنای رایج نفرین یا ناسزا،
معانی دیگری نیز میتوان برای این اصطالح در نظر گرفت اعم از مدح ،تعجب ،ترغیب ،نکوهش و  ...ازاینرو
این کنایه از عبارات چندکاربردی محسوب میشود که معادلهایی نظیر «دشمنت بیحامی باد ،شگفتا! چه
کردهای!؟ چرا نمیاندیشی!؟ غفلت تا کجا! و  »...میتوانند بر آن داللت کنند.
کلید واژهها :لَا أبَا لَک ،لَا أبَا لِغَیرِک ،اصطالحات مرکب روایی ،کنایات روایی ،ترجمههای نهجالبالغه.

 .1استادیار گروه حدیث ،دانشگاه قرآن و حدیث ،تهران
 .2دانشجوی کارشناسی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،دانشکدۀ علوم و فنون قرآن تهران
Email: mirzaee785@gmail. com
* :نویسنده مسئول
* این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی اینجانب در «طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور» که در پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی به انجام رسیده ،است.
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نقدی بر ترجمة کنایات در نهجالبالغه...

 .۱مقدمه
ازآنجاکه نهجالبالغه بهعنوان یکی از منابع مهم شیعی بهصورتی شایع در دسترس عموم مردم است ،ارائۀ
ترجمهای صحیح از آن ،اهمیت بسزایی دارد؛ چراکه ،ترجمهای به دور از توجه به ظرافتهای معنایی و
استفاده درست از روش و ابزار دقیق فهم حدیث ،نهتنها نمیتواند ارتباط معنایی صحیحی میان مخاطب و
متن ایجاد کند ،بلکه گاه موجب پدیداری کجفهمی و یا شبهه در باورهای دینی نیز میگردد .این مقاله در
پی به تصویر کشیدن یکی از مصادیق ادعای مذکور است تا نیازمندی به فهم تخصصی در مواجهه با
متون دینی را نمایان سازد.
 .۱-۱بیان مسئله

کاربست برخی گزارههای معنایی در متون متقدم که به اصطالحات و کنایات موسوماند ،گاه مخاطبان
امروزی را در فهم صحیح مراد آنها با مشکل روبهرو کرده است؛ بهویژه اصطالحاتی که امروزه کمتر
کاربرد دارند و یا از معنای مستعمل قدیمی خود ،فاصله گرفتهاند .هنگام مواجه با چنین عباراتی ،توجه به
این نکته ضروری است که این اصطالحات باید در همان برهه از زمان با فرهنگ و فضای صدوری آنها،
معنا شوند .دو عبارت کنایی «َال أبَا لَک» و «َال أبَا لِغَی ِرک» ـ که در شمار صنایع ادبی و مستعمل سدههای
نخستین اسالم قرار میگیرند و در کالم عرب اعم از شعر یا نثر ،بهکاررفتهاند در زمرۀ این اصطالحاتاند.
نهجالبالغه نیز بهعنوان یکی از متون شیوای کهن ،از کاربست این اصطالحات به دور نمانده است .اما
نکته اینجاست که لزوماً معنای صحیح و دقیق این دو اصطالح ،از جمع معانی واژگان و کنار هم نهادن
آنها به دست نمیآید؛ عملکردی که از سوی برخی مترجمان نهجالبالغه رخ داده و ثمرۀ آن ،رسیدن به
مفاهیمی همچون «بیپدر ،بیپدر شوی ،مرگ بر پدرت ،بیاصلونسب ،ناکس ،دشمنت بیپدر باد و »...
در نهجالبالغه است .بهروشنی پیداست که در ادبیات امروزی ،این مفاهیم در دایرۀ توهین میگنجند و
جایگزینی آنها با عبارات نهجالبالغه ،ناخودآگاه شبهۀ «وجود الفاظ نامتعارف در کالم امیرالمؤمنین(ع)» را
به ذهن مخاطبان متبادر میسازد .ازاینرو بههنگام مطالعۀ این متون پرسشهای زیر قابلطرح است:
 .1چرا امیرالمؤمنین(ع) در تعامل با مخاطب خود از چنین عباراتی بهره میجست؟!
 .2مخاطب امیرالمؤمنین(ع) از کاربست کنایات «َال أبَا لَک» و «َال أبَا لِغَی ِرک» چه معنایی را درک میکرد؟
 .3فهم صحیح این مفاهیم کنایی در گرو توجه به کدام مبانی پژوهشی در فهم متن است؟
 .4ترجمههای امروزی نهجالبالغه تا چه حد در القای معنای صحیح این کنایات موفق بودهاند؟
پژوهش حاضر در مقام پاسخگویی به مسائل مذکور ،سعی دارد با روش کتابخانهای در گردآوری
مطالب و روش توصیفی ـ استنتاجی در تحلیل دادهها و با در نظر گرفتن فضای صدور و نیز سیاق کالم،
به تبیین معنای صحیح و امروزی این کنایات بپردازد .روش ترجمه ،در ترجمه پیشنهادی این مقاله ،با
«ترجمههاى مبتنى بر معنا» منطبق است که معناى متن زبان مبدأ را در شکل و قالب زبان مقصد متجّلى
مىسازد («ترجمههاى اصطالحى» « »Tdiomatic translationsو یا ترجمه «محتوا به محتوا») .در
این نوع ترجمه باید نخست معانى دقیق از زبان اول کشف شود و سپس محتوای نهایی ،با معادلهای
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معنایی در زبان دوم جایگزین گردد .ازاینرو دیگر نیازی به تقید به الفاظ نیست و میتوان از «ترجمۀ
معنایی» ،یا «معادل کنایهای» ،جایگزینی مناسبی برای مفاهیم کنایی پیشنهاد داد .در مقایسه و نقد
ترجمهها نیز ،سعی شده بهتمامی ترجمههای فارسی موجود از نهجالبالغه مراجعه شود اعم از ترجمه
شهیدی ،آیتی ،جعفری ،فیضاالسالم ،مکارم ،زمانی ،اولیایی ،انصاری و  ،...تا اشتراک این اشکال در
ترجمههای موجود ،برای مخاطب به نیکی تصویر گردد.
 .2-۱پیشینۀ پژوهش

پیشازاین ،شارحان نهجالبالغه به فراخور ضرورت و بهصورت پراکنده ،در برخی موارد به تحلیل مفهوم
این عبارت پرداختهاند ،اما هیچیک بهتفصیل از معنای مستعمل این کنایات در عرب سدۀ نخستین سخن
نگفتهاند و یا ورودشان به مسئله بسیار کمرنگ و گذراست .برخی نگاشتههای پژوهشی معاصر نیز به
مفهومیابی برخی عبارات کنایی نهجالبالغه نظر داشتهاند ،مانند:
 مقالۀ «درآمدی در نقد ترجمههای کنایاتی از نهجالبالغه» از عباس اقبالی ،که به مفهومیابی نُه عبارتکنایی و نقد و بررسی تعدادی از ترجمههای نهجالبالغه پرداخته و در سال  1311در شمارۀ  1نشریه
حدیثپژوهی به چاپ رسیده است (نک.)110-202 :1311 :
 مقالۀ دیگری نیز از عباس اقبالی با عنوان «نشانهشناسی و تحلیل فرامتنی برخی از کنایات نهجالبالغه»در سال  1331در شمارۀ  11نشریۀ فوقالذکر ،منتشر شده که در آن ضمن بحث از مبانی نظری
نشانهشناسی و لزوم توجه بدان در ترجمۀ کنایات ،به مفهومشناسی سه عبارت کنایی نهجالبالغه (هلل
ک أمک) پرداخته شده است (نک.)233-221 :1331 :
أبوهمَ ،هبِلَتهم الهبول و ثَ ِکلَت َ
در هیچیک از این مقاالت ،از تعبیر «َال أبَا لَک» و «َال أبَا لِغَی ِرک» سخن گفته نشده است.
 مقالۀ دیگری با عنوان «تحلیل محتوایی و ساختاری نفرینهای نهجالبالغه» از سیدرضا میراحمدی،علی نجفی ایوکی و فاطمه لطفیمفرد در شمارۀ  21فصلنامۀ پژوهشهای نهجالبالغه در سال  1331به
چاپ رسیده است .بخش محدودی از این مقاله به عبارت «َال أبَا لَکم» تعلق دارد و ثمرۀ تحلیل پژوهشی
آن ،رسیدن به ساختاری صرفاً نفرینی از کاربست این مفهوم کنایی است که به ضربالمثل میماند و به
معنای نفی حقیقی پدر از مخاطب به کار نرفته است .این مقاله معادلی که گویای مفهوم کنایی « َال أبَا
لَک» باشد ،ارائه نمیکند (نک.)140 :1331 :
 مقالۀ دیگری با عنوان «من أسالیب العربیة َال أبَا لَک ـ ال َج َرم ،دراسة لغویة :نحویة و داللیة» از یحییبن-محمد حکمی به زبان عربی در المجلة األردنیة فی اللغة العربیة و آدابها در سال  2001به چاپ رسیده که در
آن نویسنده به کمک شواهدی از ادبیات عرب ،در مقام اثبات کاربست «َال أبَا لَک» در مفهوم تحضیض،
ذم ،نفرین ،تعجب و مدح است .این مقاله با رویکردی ادبی و نحوی ،صرفاً برخی از آرای ادیبان را تجمیع
کرده و معادل امروزی ارائه نمیدهد .مهمتر آنکه نظری به نهجالبالغه ندارد (نک.)13-12 :2001 :
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نقدی بر ترجمة کنایات در نهجالبالغه...

ازاینرو باید گفت پیشازاین ،پژوهشی مستقل که به تجمیع و تحلیل کاربست مفهوم کنایی « َال أبَا
لَک» و «َال أبَا لِغَی ِرک» در ادبیات عرب و نهجالبالغه پرداخته باشد ،صورت نگرفته و مقالۀ حاضر اولین گام

در مفهومیابی امروزی و چراییجویی استعمال این عبارت در کالم امیرالمؤمنین(ع) است.

 .3-۱ضرورت و اهمیت پژوهش

در ادبیات و عرف امروزی ،هضم کاربست مفاهیمی که در کالم امام(ع) در دایرۀ توهین میگنجند برای
مخاطب ،با شبهات بسیاری همراه است .بیتوجهی به کنایی بودن این عبارات و ارائۀ ترجمۀ لفظ به لفظ
موجب شده مراد حقیقی معصوم(ع) مبهم جلوه کند و مخاطب در فهم آن به خطا بیافتد .ازاینرو پرداختن
به اصالح مستدل و مستند ترجمهها ،و نشان دادن اینکه شبهات موجود دربارۀ متون دینی ،گاه محصول
اشتباه در استفاده از روش و ابزار دقیق فهم است ،ضروری مینماید.
 .2بحث
در ادامه ،ابتدا به تحلیل مفهوم لغوی و معنای به کار رفتۀ این دو اصطالح در متونِ متقدمِ عرب پرداخته
شده و سپس ،عبارات نهجالبالغه که متضمن این دو کنایه هستند به تفکیک طرح ،و ترجمههای آنها با
نتایج بهدستآمده از مفهومشناسی لغوی و نیز فضای صدور و سیاق کالم ،بررسی و نقد شده است.
 .۱-2تحلیل کاربست این تعبیر در زبان و ادبیات عربی

برای کشف مراد جدّی عربزبانان سدههای نخستین از بهکارگیری عبارت «َال أبَا لَک» ،الزم است به دو
حوزه توجه شود ،یکی آراء لغویان و ادبیاتدانان عرب؛ دوم ،متون متقدم عرب اعم از شعر یا نثر ،بهعنوان
منابع اصیل مستعمل این عبارات .کتب لغت متقدم ،منبعی مناسب ،جهت دستیابی به نگرش لغتشناسان
بهعنوان متخصصان این فن به شمار میرود ،ازاینرو ،ابتدا دیدگاه لغویان در سه بخش طرح و سپس با
ارائۀ شواهدی از متون کهن ،راستیآزمایی شده است .این سه بخش عبارتاند از :ذم ،مدح و تعجب یا
تبعید1.
 .۱-۱-2ذم

شایعترین کاربست عبارت «َال أبَا لَک» ،ارادۀ ذم مخاطب است .آرای لغویان و متون کهن« ،نفرین» و
«دشنام» را نزدیکترین معنای جایگزین این اصطالح گزارش میکنند .حال نکتۀ اصلی اینجاست که
هنگام مواجهه با این کنایات ،باید کدامیک از این وجوه دوگانه را جایگزین کرد ،دشنام یا نفرین؟! برای
دستیابی به پاسخ ،در نظر گرفتن سیاق عبارات و شناسایی جایگاه طرفینِ گفتوگو نسبت به هم ،امری
ضروری است .در آثار اغلب لغتشناسان ،همچون زمخشری (م 231ق) ،ابناثیر (م 101ق) ،طریحی
(م 1012ق) و زبیدی (م 1202ق) سخن از مذموم بودن مفهوم «َال أبَا لَک» به میان آمده (نک:
زمخشری211/3 :1411 ،؛ ابناثیر13/1 :1311 ،؛ طریحی11/1 :1312 ،؛ زبیدی )131/13 :1414 ،اما به
وجود تفاوت میان کاربستهای مختلف آن اشاره نشده است.
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برای مثال شعری که به نقل از جَریر بن عَطیه (م 114ق) در متون کهن گزارش شده ،استعمال این
اصطالح در معنای دشنام یا نفرین را بهروشنی نشان میدهد:
ک و اِغتراباً؟»
«أعبداً َح َّل فِی ش َعبَی غَریباً *** ألؤماً َال أبَا لَ َ
ای انسان حقیر و ذلیلی که در این مکان بدون عشیره و غریب مستقر شدهای ،ای بیریشه آیا با وجود
پستی و دور از وطن بودن خود[ ،باز] فخرفروشی میکنی؟2
ابنهشام در شرح این بیت میگویدَ« :ال أبَا لَک در این بیت با توجه به اسلوب و سیاقش به معنای ذم
است» (ابنهشام .)132/2 :1423 ،صبان نیز مقام کالم را ،مقام نفرین مخاطب میداند (نک :صبان،
3.)112/2 :1422
جایگزین این وجوه معنایی در ادبیات امروزی ،عباراتی همچون «به داغ پدر بنشینی ،بیحامی بمانی»
برای وجه «نفرین» و «بیاصلونسب ،بیاصالت ،بیریشه و »...معادل مفهوم «دشنام» خواهد بود که
میتوان به فراخور سیاق کالم ،به ازای این اصطالح ،از آنها بهره جست.
 .2-۱-2مدح

برخی از لغتشناسان ،عبارت «َال أَبَا لَ » را به معنای مدح دانستهاند و بر این باورند که گاه عرب از
بهکارگیری این عبارت ،مدح مخاطب را اراده مینمود .مفهوم مدحی این عبارت نیز خود دو گونه است:
گاه بر مطلق مدح یا دعا داللت دارد و گاه از مدحی جهتدار و برای گزارش از امری مشخص بهکار رفته
است.
 .۱-2-۱-2مطلق مدح یا دعا

فراهیدی بهصراحت بیان میدارد که « َال أبَا لَک» نزد عرب کهن برای مدح نیز بهکار میرفته است« :و
یقال فی المثل ال ابا لک ،کانه یمدحه» (فراهیدی)413 /1 :1403 ،؛ ازاینرو باید گفت ،مخاطب در قرن دوم

هجری از این عبارات صرفاً معنای ذم دریافت نمیکرده بلکه کاربست این کنایه در مدح مخاطب نیز رایج
بوده است .عمده لغتشناسانی که قائل به مفهوم مدحی «ال أَبَا لَ » هستند دلیلی ارائه نکرده و تنها به
وجود این وجه معنایی اشاره داشتهاند (نک :فراهیدی413/1 :1403 ،؛ ازهری423/12 :1421 ،؛ جوهری،
2211/1 :1311؛ ابناثیر13/1 :1311 ،؛ طریحی .)11/1 :1312 ،تنها ابناثیر است که نهتنها استعمال این
اصطالح در معنای مدحی را بیان داشته ،بلکه معنای مدحی را پرکاربردتر از سایر معانی دانسته است؛ با
این فرض ،عبارت « َال أبا لَک» به معنای « َال ََافِي لَ غیر نَ ِ
فس » (ابناثیر )13/1 :1311 ،خواهد بود که
َ
مفهومی همسان با عبارات «خودت یک تنه کافی هستی ،منحصربهفرد و بینظیری و  »...خواهد داشت.
برخی نیز تعبیر «ال أَبَا لَ » را جملۀ اسمیۀ دعایی شمردهاند؛ یعنی «هیچکس را بر تو برتری و فضل مباد.
این جمله دعائیه در حق همه کس ادا میشود ،خواه پدر داشته باشد یا نه» (دهخدا.)11203/12 :1313 ،
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 .2-2-۱-2مدح جهتدار

عالوهبر مطلق مدح یا دعا ،کاربست عبارت «ال أَبَا لَ » در جهت ترغیب مخاطب و یا خواهش و تمنّا از او
نیز ،از دیگر مصادیق مفهوم مدحی است .خواه ترغیب مخاطب برای جدیّت داشتن در کار ،و خواه
خواهش و تمنّا کردن از او در برآوردهکردن خواستۀ متکلم.
 .۱-2-2-۱-2ترغیب مخاطب برای عزم و جدّیت در کار

از نگاه ابناثیر« :اگر کسی پدر و سرپرستی داشته باشد میتواند بر او تکیه و اعتماد کند» (ابناثیر:1311 ،
 .)13/1گویا همین اعتماد به سرپرست ،مانع از جدیت شخص در انجام کار خواهد شد اما آنگاه که بداند
تکیهگاهی جز خود ندارد قطعاً تنها بر خود اتکا خواهد داشت و جدیت بیشتری در انجام امورش پیدا خواهد
کرد .زبیدی نیز از دیگر موافقان این وجه معنایی است (نک :زبیدی.)131/13 :1414 ،
بنابراین ،معادل امروزی اصطالح «َال أبَا لَک» در این فرض ،عباراتی همچون «بشتاب ،سریعباش و
 »...خواهد بود؛ به دیگر عبارت ،معادلهایی که در دل خود مفهوم ترغیب را داشته باشد به فراخور سیاق
کالم میتوانند جایگزین مناسبی برای این نوع کاربست باشند .همانگونه که متون کهن نیز بر این بار
معنایی ،داللت دارند:
 )1محمود بن لَبید گوید« :وقتى پیامبر(ص) بهسوی احد مىرفت حسیل بن جابر و ثابت بن وقش را که
هر دو پیر بودند ،در قلعهها با زنان و کودکان بهجای گذاشت؛ یکی از آنان به دیگرى گفتَ« :ال أبَا لَک»!
بکوش! به خدا از عمر ما اندکى مانده است ،و بهزودی کشته خواهیم شد ،بیا شمشیر برداریم و به پیامبر
خدا ملحق شویم شاید خدا شهادتى در کنار رسول خدا(ص) نصیب ما کند»( 4طبری ،بیتا201/2 :؛
ابناثیر ،بیتا11/2 :؛ ابنحجر عسقالنی.)214/1 :1412 ،
این متن بهخوبی نمایانگر استعمال عبارت «َال أَبَا لَ » در معنای مدحی «تحضیض و ترغیب» است .این
گفتوگو سرشار از کلمات انگیزشی و ترغیبی است که دو تن از صحابی پیامبر(ص) ،جهت خیرخواهی و
ایجاد انگیزۀ شهادت در یکدیگر بهکار بردهاند و نمیتوان تصور کرد که مفاهیم مذمومی همچون «بیپدر،
بیاصالت و  »...جایگاهی در این مکالمه داشته باشند.
الرجلی ِن اللذین قَد أتَیا َد َارنا لیسفها
 )2روزی سَعد بن مُعاذ به اَسید بن حَضیر گفت« :ال أبَا لَ انطَلق إلَى َه َذی ِن َ
ِ
دارنا» بشتاب ،برو این دو مرد را که سوى محلۀ ما آمدهاند که ضعفاى ما
ض َعفاءنا فازجرهما وانههما أن یَأتیا َ
را بفریبند از این کار بازدار و بگو به محلۀ ما نیایند (طبری ،بیتا.)11/2 :
 )3از مغیره بن حارث بن عبدالمطلب ابیاتی بهعنوان موعظه نقل شده است:
وصىّ پیامبر خدا در میان شما ،و رهبر شماست و خاندان او که ناشران قرآنند در میان شما هستند 2و
سپس ادامه میدهد:
ِ
صبَ َرا» (نصربنمزاحم.)312 :1404 ،
« َو َال تَ َخافوا َ
ض ََل ًال َال أَبَا لَكم *** َسی ْح َفظ الدِّین َو التَّ ْق َوى ل َم ْن َ
جدّیت داشته باشید و از گمراهی نهراسید که دین راستین حفظ مىشود و تقوى برای کسى است که
پایدارى کند.
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 )4حمزه بن عبدالمطلب نیز در شعری ضمن معرفی محمد(ص) بهعنوان پیامبر و نزول کتاب آسمانی بر
وی ،میگوید:
«فَ ِآمنوا بِنَبِي َال أَبَا لَكم» ،بیایید ،به پیامبر(ص) ایمان بیاورید ( ...نک :ابنشهرآشوب21/1 :1313 ،؛
مجلسی.)204/11 :1403 ،
روشن است که در این متون ،غرض متکلّم از استعمال «َال أَبَا لَک» ایجاد حسّ جدّیت در مخاطب و
ترغیب اوست و برداشت مفهوم مذموم از این عبارات با توجه به سیاق کالم ،به هیچ روی پذیرفتنی
نیست.
 .2-2-2-۱-2خواهش و تمنّا در برآوردهکردن خواستۀ متکلّم

گاه جایگاه فردی که عبارت «َال أَبَا لَک» را به کار میبرد ،نسبت به مخاطب خویش ،جایگاه دانی نسبت
به عالی یا مربوب نسبت به رب و ارباب خویش است ،بهعبارتیدیگر ،مخاطب در مسند قدرت و در
جایگاهی واالتر و قویتر از متکلّم قرار گرفته است؛ بنابراین گوینده از بهکارگیری آن ،مدحی جهتدار و
بهنوعی خواهش از مخاطب ،جهت برآورده نمودن خواستهاش را اراده میکند .مبرّد (م 211ق) این دیدگاه
را مطرح میکند و عبارت زیر را بهعنوان مؤیدی بر باور خویش میآورد:
«فَ یَقول القائل لِألمی ِر َو ال َخلیفة :أنظر فِي أم ِر َرعیّت ال أبَا لَ » ،وقتی فرد ،امیر یا خلیفه را خطاب قرار
میدهد و به وی میگوید« :عاجزانه درخواست دارم که در کار رعیّت خویش نظر و توجه کنی» (مبرد،
.)111/2 :1403
شعر زیر نیز از دیگر مویدات این وجه معنایی است و دربردارندۀ مفهوم التماس و درخواست عاجزانۀ
مربوب از رب است تا دعایش مستجاب گردد:

َنت تسقینا فَما بَدا لَكا *** أن ِزل َعلَینا الغَیث ال أبَا لَكا»
«قد َ

پیشازاین براى ما باران مى فرستادى؛ حاال تو را چه شده است؟! عاجزانه درخواست دارم برایمان باران
بفرست (مغنیه.)133/2 :1321 ،
این شعر به نقل از اعرابى چوپانی گزارش شده که گوسفندان خود را به چرا مىبرد .در یکى از سالها
خشکسالى شد و زندگى بر اعرابى سخت گردید .پس رو به خدا کرد و این شعر را خواند.
به نیکی پیداست که کاربست اصطالح «َال أَبَا لَک» در مواضع فوق ،با معنای ذمی ،هیچ تناسبی ندارد
و در ادبیات امروزی باید از عباراتی که بار معنایی عجز و خواهش دارند ،همچون «عاجزانه ،ملتمسانه و
 ،»...بهعنوان جایگزین مناسب استفاده کرد؛ و یا بنابر قول ابناثیر با جایگزینی واژگان «بینظیر ،بیهمتا و
 )13 /1 :1311( »...معنای این کنایه را به زبان امروز برگرداند.
 .3-۱-2تعجب یا تبعید

از دیگر کاربردهای «ال أَبَا لَک» ،بهکارگیری آن در مفهوم تعجب یا تبعید است .هنگامیکه فرد سخن دور
از ذهنی را بشنود یا با مسئله و مطلبی عجیب روبهرو شود ،برای اظهار تعجب یا استبعاد ،از این اصطالح
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بهره میجوید .این وجه معنایی ،دیدگاهی است که برخی لغویان آن را مطرح نمودهاند (نک :ابناثیر،
13 /1 :1311؛ طریحی11 /1 :1312 ،؛ زبیدی .)131 /13 :1414 ،معادل آن نیز عباراتی همچون
«واعجبا ،شگفتا ،در عجبم و  »...خواهد بود.
در متون کهن آمده :از حسن بصری سؤال شد که آیا مؤمن به برادرش حسادت میورزد؟ پاسخ گفت:
سیت إخوة یوسف؟!» ،شگفتا! آیا برادران یوسف(ع) را فراموش کردهای؟! (ابنقتیبه:1424 ،
«ال أبَا لَ َ أنَ َ
12/2؛ ابنعبدالبر.)121/1 :1311 ،
در این متن ،سائل از حسن بصری ،بهعنوان یک عالم دینی ،یک سؤال اخالقی میپرسد ،و با عبارت
«َال أَبَا لَ  »...در پاسخ حسن بصری مواجه میشود .روشن است که مخاطب بابت یک سؤال سادۀ
اخالقی از عالم دینی ،نمیتواند مستحق نفرین یا دشنام او قرار گیرد؛ بلکه «َال أَبَا لَک» اینجا ،کنایه از
اظهار تعجب حسن بصری است؛ چراکه سائل از بدیهیات سؤال کرده ،گویا حسن بصری انتظار پرسشی به
این بدیهی را نداشت و با یادآوری داستان یوسف(ع) ساده بودن پاسخ آن را متذکر میشود.
از این دست شواهد گزارششده بسیار است که دقت در سیاق و همنشینی عبارات موجود در آنها،
مفهوم تعجب یا تبعید را جایگزینی مناسب برای عبارت «ال أبا لَک» جلوه میدهد1.
َ َ
حاصل آنکه مراجعه به کتب لغت و متون پیشین عرب که تا قبل از قرن دوم و به نقل از صحابه یا
تابعان گزارش شدهاند ،مقصود متکلّم از بهکارگیری عبارت «َال أبَا لَک» را یکی از مفاهیم سهگانۀ ذم ،مدح
یا تعجب جلوه می دهد که در مقام ذم ،دو وجه معنایی نفرین یا دشنام؛ و در مقام مدح ،دو مفهوم دعا بر
مخاطب و ترغیب یا تمنا از او متصور خواهد بود.
 .2-2تحلیل کاربست این تعبیر در نهجالبالغه

در میان خطب و نامههای نهجالبالغه ،سه لفظ کناییِ «ال أَبَا لَكم»« ،ال أبَا لِغَی ِرک» و «ال أبَا لِغَی ِرکم» در پنج
موضع مختلف بهکاررفته است«( .ال أَبَا لَكم» خطب 33 ،31/و 121؛ «ال أبَا لِغَی ِرکم» خطبۀ110/؛ «ال أبَا
لِغَی ِرک» نامۀ.)41/
در ادامه با نتایج بهدستآمده از بخش نخست ،و توجه به بازسازی تاریخی و فضای صدوری این
کنایات و نیز در نظر گرفتن سیاق کالم ،سعی میشود معادلهای معنایی مناسبی برای هر فراز از
نهجالبالغه که این عبارت را در دل خود جای داده ،ارائه گردد.
 .۱-2-2نکوهش از غفلت
ِ ِ
َح ََلِم و لَم ِ
آت َال أَبَا لَك ْم ب ْجراً َو َال أ ََر ْدت لَك ْم ض ّراً» (خطبۀ.)31/
«أَنْ ت ْم َم َعاشر أَخ َّفاء ال َْه ِام ،س َف َهاء ْاأل ْ َ ْ
ترجمۀ اولیه« :1شما اى سبکسران ،اى بیخردان نادان ،اى ناکسان! من نه بالیى براى شما آوردم و زیانى

برایتان خواستم» (شهیدی.)31 :1311 ،
 .۱-۱-2-2ترجمهها و شروح

مترجمان نهجالبالغه جملگی ،عبارت «َال أَبَا لَكم» را در این فراز از خطبه ،به مفهوم ذم و به معنای دشنام
یا نفرین ترجمه نموده و از سایر احتماالت معنایی اعم از مدح ،تعجب و یا دیگر وجوه معنایی ذم (نکوهش
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و هشدار از بیثمر بودن عمل) 1سخن نگفتهاند .عباراتی همچون« :ای ناکسان ،ای بیپدران ،ای مردم
بیاصل و ریشه و ( »...نک :شهیدی31 :1311 ،؛ دشتی31 :1313 ،؛ انصاری ،بیتا111 :؛ فیض اإلسالم،
121 /1 :1313؛ اولیائى442 :1311 ،؛ جعفری132 :1310،؛ آیتی )101 :1311 ،ازجمله عباراتِ حامل بار
معنایی دشنام هستند که از سوی عمدۀ مترجمان جایگزین «َال أَبَا لَکم» شده است .گروه دیگری از
مترجمان نیز ،معنای این عبارت را نفرین دانستهاند« :خداوند شما را خوار و ذلیل کند! و بىپدر شوید» (به
ترتیب نک :مکارم312/2 :1311 ،؛ زمانی.)31 :1311 ،
اما شارحان ،هر چهار گونۀ معناییِ دشنام ،نفرین ،مدح و تعجب را محتمل دانستهاند .وجود تعابیری
همچون« :پدری نداری تا چشمش به وجود تو روشن گردد»« ،کسی که پدر وی شناخته شده نیست یا
شخص از طریق نامشروعی متولد شده»« ،اى مردم بیاصل» و «ای بیپدران» (نک :سرخسی:1313 ،
 11و بیهقی نیشابوری211/1 :1312 ،؛ بیهقی ،علی بن زید121 :1311 ،؛ جعفری30/3 :1312 ،؛ مکارم،
 ،)311/2 :1311در میان کالم شارحان ،مفروض بودن مفهوم دشنام نزد ایشان را میرساند .عبارات
«پدرتان نباشد» و «خداوند پدرانتان را از میان بردارد» متضمن مفهوم نفرین است (نک :مدرس وحید،
233/3 :1321؛ مکارم ،همان).
در مقابل ،تعابیری نظیر «در این کار تو منحصربهفردی ،نظیر نداری و پدر و مادری همچون تو را
نزاده» (سرخسی11 :1313 ،؛ بیهقی ،علی بن زید )121 :1311 ،بر توجه شارحان به مفهوم مدحی این
عبارت داللت میکند .همچنین تضمین مفهوم تعجب در اصطالح «ال أَبَا لَكم» ،از دیگر مفاهیمی است
که عالمان بدان اشاره داشتهاند (نک :مجلسی321/33 :1403 ،؛ هاشمی خویی.)111/4 :1400 ،
 .2-۱-2-2ارزیابی و نقد

این خطبه را امیرالمؤمنین(ع) در روز نهروان خطاب به خوارج ایراد فرمود (ابنابیالحدید213/2 :1404 ،؛
ابنمیثم )13/2 :1312 ،که در حقیقت اتمام حجتی است برای کسانی که آگاهی کافی از ماجرای حکمیت
نداشتند (مکارم .)313/2 :1311 ،الفاظ و عبارات بهکاررفته در این خطبه ،حکایت از غفلت و ناآگاهیِ
مخاطبان امام(ع) دارد و مقام کالم ،انذار و هدایت جماعتی غافل و فریبخورده است؛ کسانی که گرفتار
فریب دیگران شده و چشم بر حقیقت بستهاند .عبارت کنایی «ال أَبَا لَكم» نیز ناظر بر همین ناآگاهی و در
موضع غفلتزدایی از مخاطبان و هشیار کردن آنها نسبت به حقایق بهکار رفته است .چنانکه برخی از
َح ََلم» در
شارحان نهجالبالغه نیز به فریب خوردن این جماعت اشاره نموده و منظور از عبارت «س َف َهاء األ ْ
این خطبه را دالّ بر بارها فریب خوردن آنها از معاویه دانستهاند (نک :همان .)312/2 ،بنابراین منطقی
نیست که متکلّمِ حکیم در مقام انذار و خیرخواهی ،هنگامیکه با مخاطبان متعدد  -که بسیاری از آنان
فریبخوردهاند  -روبهروست ،با دشنام و اتهام به بیپدر یا بیاصلونسب بودن ،آنان را هشیار سازد.
بنابراین معادلهای معنایی که در ترجمههای نهجالبالغه ارائه شده صحیح به نظر نمیرسند و پذیرش
آنها مستلزم پذیرش دشنامِ جمعی به عدۀ کثیری است که بزرگترین جرمشان غفلت و نادانی است و
اتهام بیاصالتی یا تولد نامشروع به این جمع کثیر ،قطعاً با سیرۀ امیرالمؤمنین(ع) ناسازگار است .همانگونه
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که امام(ع) خود با بهکارگیری عبارت «فأنَا نَ ِذیر لَکم» در ابتدای این خطبه ،قصد خویش نسبت به این
گروه فریبخورده را انذار و هشیارسازی بیان میدارد که با دشنام و توهین به مخاطب محقق نمیگردد.
ثمرۀ این خیرخواهی امام(ع) نیز آن چیزی است که به نقل از تاریخنگاران گزارش شده که «سخنان
امام(ع) در بین خوارج اثر گذاشت و بسیاری از آنها از سپاه خویش جدا شده و به کوفه بازگشتند و برخی
نیز به سپاه علی(ع) پیوستند و گروهی دیگر از جنگ کناره گرفتند» (مغنیه.)231/1 :1321 ،
باید توجه داشت که سبکسری [بیثباتی] و کمخردیِ این جماعت موجب فریب خوردن مکرر از
معاویه و نافرمانی از امام(ع) گشت؛ لذا مفهوم صحیح «ال أَبَا لَكم» باید همردیف با مفاهیمی باشد که
حامل بار معنایی نکوهش به دلیل غفلت پیدرپی است ،نه ترجمههایی همچون بیپدر ،بیاصل و ریشه و
. ...
حاصل آنکه ،از دیدگاه نویسنده این مقاله ،وجه معنایی مناسب برای عبارت «ال أَبَا لَكم» در این خطبه،
نکوهش از غفلت است ،ازاینرو ،عباراتی مانند «وای بر غفلت شما! ،چرا نیک نمیاندیشید!؟ از خواب
غفلت برخیزید و »...بهعنوان جایگزین در ترجمهها پیشنهاد میشود.
 .3-۱-2-2ترجمۀ پیشنهادی

اى بیثباتان ،اى جاهالن ،چرا نیک نمیاندیشید! من نه بالیى براى شما آوردم و نه زیانى برایتان
خواستم.
 .2-2-2نکوهش همراه با تعجب
ِ
ِ
ص ِرَ ْم َربَّك ْم أَ َما ِدین یَ ْج َمعك ْم َو َال
«منِیت بِ َم ْن َال یطیع إِذَا أ ََم ْرت َو َال ی ِجیب إِذَا َد َع ْوت ال أَبَا لَك ْم َما تَ ْنتَظرو َن بِنَ ْ
َح ِمیَّ َة ت ْح ِمشك ْم» (خطبۀ.)33/

ترجمۀ اولیه« :گرفتار کسانى شدهام که چون امر مىکنم فرمان نمىبرند ،و چون مىخوانم پاسخ
نمىدهند .اى ناکسان! براى چه در انتظارید؟ و چرا براى یارى دین خدا گامى برنمىدارید؟ دینى کو که
فراهمتان دارد ،غیرتى کو تا شما را به غضب آرد؟» (شهیدی.)31 :1311 ،
 .۱-2-2-2ترجمهها و شروح

مترجمان ،دو گونۀ معناییِ دشنام و نفرین را در جایگزینی عبارت «ال أَبَا لَكم» مناسب دانستهاند (دشنام،
نک :شهیدی31 :1311 ،؛ دشتی33 :1313 ،؛ انصاری ،بیتا120 :؛ فیضاإلسالم124/1 :1313 ،؛ اولیائى،
441 :1311؛ آیتی102 :1311 ،؛ جعفری133 :1310،؛ مکارم 420/2 :1311 ،و نفرین ،نک :زمانی:1311 ،
.)34
اما شارحان به سه گونۀ معنایی دشنام ،نفرین و مدح اشاره داشتهاند .عمدۀ شارحان «ال أَبَا لَكم» را در
این خطبه با خطبۀ پیشین هممعنا دانستهاند و تفاوتی میان این دو قائل نیستند (نک :سرخسی:1313 ،
13؛ مکارم .)411-413/2 :1311 ،ارادۀ ذم مخاطب ،در مقام دشنام یا نفرین ،محصول این نگرش در
شروح است .برخی شارحان نیز با وجود تذکر به وجود مفهوم مدح ،اما در مقام تبیین ،همان وجه ذم و
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نفرین را برگزیدهاند (نک :مدرس وحید .)321-321/3 :1321 ،در ادامه باید دید آیا گزینش معنایی
شارحان و مترجمان در این موضع از کالم امیرالمؤمنین(ع) صحیح است یا خیر؟
 .2-2-2-2ارزیابی و نقد

خطبۀ  ،33به هنگام غارت آبادی «عین التمر» به دست نُعمان بن بَشیر ،ایراد شد .کارگزار امام(ع) در آن
محل ،مالک بن کعب بود که پس از وقوع این غارت ،نامهاى به محضر ایشان نوشت و جریان را اطالع
داد .امام(ع) با دریافت نامه به منبر برآمد و خطاب به اهل کوفه فرمود :براى یارى برادرتان مالک بسیج
شوید؛ زیرا نعمان بن بشیر با تعدادى از مردم شام که چندان هم زیاد نیستند ،براى حمله به مالک در
نزدیکی عین التمر فرود آمده است .به یارى برادرانتان بپاخیزید .اما مردم به دعوت امام پاسخ مثبت ندادند.
امام با مشاهدۀ نافرمانیها این خطبه را ایراد فرمودند (ابنمیثم33/2 :1312 ،؛ همچنین نک:
ابنابیالحدید.)301-301/2 :1404 ،
سیاق عبارات و نیز فضای صدور ،اینگونه مینماید که قصد امام از بهکارگیری چنین الفاظی ،مطیع
کردن مردم کوفه و تعجب از سستی ایشان در عین داشتن توان نظامی مناسب است که با سرزنشِ
خیرخواهانۀ آنها در کالم امام(ع) نمود یافته است .زبانِ عباراتِ آغازین و پایانی خطبه ،تمامی موعظه و
غفلتزدایی و نیز تعجب و نکوهش از سستی و بیثباتی است ،باشد که تلنگری در اذهان این مردم خفته
زده شود.
«به مردمى گرفتار آمدهام ،که چون فرمان مىدهم اطاعت نمىکنند و چون فرا مىخوانم پاسخ
نمىگویند .ال أَبَا لَكم! چرا در یارى پروردگارتان درنگ مىکنید؟ آیا دینی ندارید که شما را گرد آورد؟ و یا
غیرتى که شما را به غضب آرد؟  ...در میان شما به پا خاسته فریاد میکشم و عاجزانه از شما یاری
میخواهم( »...شهیدی.)31 :1311 ،
حال سؤال اینجاست که آیا میان گرایش به غفلتزدایی و تالش در متنبه ساختن مردم ،با بیریشه و
بیاصلونسب خواندن مخاطب ،تناسبی است؟ آیا نفرین و ناسزاگویی ثمرهای جز دلزدگی و پراکندگی
بیشتر خواهد داشت؟ در میان اهل کوفه ،افرادی نیز وجود داشتند که با اصالت بودند ،اما سهلانگاری
نموده و راه نافرمانی در پیش گرفتند و یا فریبخورده بودند .هدف امام(ع) نیز متنبه کردن همین افراد
است؛ اگر نه ،تذکر به افراد معاند که بهعمد نافرمانی میکنند که ثمری نداشت .در حقیقت اینگونه نبود
که مردم معاصر با امام(ع) از این عبارات ،فقط نفرین و دشنام بفهمند؛ بلکه کاربست چنین کنایاتی
بهمنظور غفلتزدایی ،بیدارگری و نکوهش همراه با تعجب در فرهنگ ایشان مرسوم بود.
ازاینرو ،در فرهنگ امروزی باید معادلی برای این مفهوم جایگزین کرد که بار معنایی مذکور را داشته
باشد ،برای مثال عباراتی همچون «چرا به خود نمیآیید! ،وای بر غفلت شما! ،و.»...
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 .3-2-2-2ترجمۀ پیشنهادی

به مردمى گرفتار آمدهام که چون امر مىکنم فرمان نمىبرند ،و چون مىخوانم پاسخ نمىدهند .از خواب
غفلت برخیزید! منتظر چه هستید؟ و چرا براى یارى دین خدا گامى برنمىدارید؟ کجاست دینى که
فراهمتان دارد و غیرتى که شما را به غضب آورد؟
 .3-2-2تنبه
«فَ لَم ِ
آت َال أَبَا لَك ْم ب ْجراً َو َال َختَ لْتك ْم َع ْن أ َْم ِرَ ْم َو َال لَبَّ ْسته َعلَْیكم» (خطبۀ.)121/
ْ

ترجمۀ اولیه « :پس اى ناکسان! نه شرّى را بنیاد نهادم ،و نه شما را در کارتان فریب دادم ،و نه آن را
چنانکه نیست به شما نشان دادم» (شهیدی.)121 :1311 ،
 .۱-3-2-2ترجمهها و شروح

همچون دو خطبۀ پیش ،مترجمان «ال أَبَا لَكم» را در مفهوم ذمی ترجمه کرده ،با این تفاوت که در این
خطبه عالوه بر دشنام و نفرین ،بار معنایی نکوهش را نیز مطرح نمودهاند .معادلهای معنایی دشنام مانند
«اى نابکاران ،ای ناکسان ،بىپدرها و بیریشهها» (بهترتیب :آیتی232 :1311 ،؛ شهیدی121 :1311 ،؛
فیض اإلسالم332/2 :1313 ،؛ مکارم)340/2 :1311 ،؛ معادلهای معنایی نفرین نظیر «پدر مباد شما را،
بىپدر شوید و ( »...جعفری311 :1310،؛ دشتی243 :1313 ،؛ زمانی)231 :1311 ،؛ معادل معنایی نکوهش
همانند «اى رمههاى بىشبان» (اولیائى ،)234 :1311 ،یعنی :کسی که صاحبی ندارد.
اما شارحان در این خطبه چهار بار معناییِ دشنام ،نفرین ،هشدار از بیثمر بودن عمل و مدح را محتمل
دانستهاند؛ برخی همسان با خطبۀ  31معنای دشنام را برگزیده (نک :بیهقی ،علی بن زید213 :1311 ،؛
بیهقی نیشابوری )213/1 :1312 ،و گروهی به ذکر معنای نفرین توجه دادهاند (نک :مدرسوحید:1321 ،
113/1؛ جعفری.)131/22 :1312 ،
وجه معنایی «هشدار از بیثمر بودن عمل» ،منحصر به سرخسی است که تنها در همین موضع آن را
به کار گرفته و چنین معنایی ارائه نموده :در انجامِ کار ،کسی نباشد که او را یاری دهد و کفایتش کند
(بیحامی)( ،سرخسی.)124 :1313 ،
مفهوم مدحی نیز همچون خطبۀ  ،31با عباراتی نظیر «در این کار تو منحصربهفردی ،نظیر نداری و»...
مطرح شده است (سرخسی124 :1313 ،؛ بیهقی نیشابوری.)213 /1 :1312 ،
 .2-3-2-2ارزیابی و نقد

این خطبه گزارش دیگری از احتجاج امیرالمؤمنین(ع) با خوارج و ردّ شبهۀ آنان است« .خوارج ،اصحاب
امام(ع) را به علت پذیرش حکمیّت گمراه دانسته و با این استدالل که هر گمراهی کافر است ،ایشان را
تکفیر میکردند» (ابنمیثم .)134/3 :1312 ،در حقیقت ،این خطبه با خطبۀ  31همسان است؛ مقام بحث،
محتوا ،فضای صدوری و مخاطبِ امام(ع) در هر دو خطبه ،یکسان است .گروهی امام را به فریفتن مردم
متهم کرده و معتقد بودند که علی(ع) موجب برپانمودن شرّ شده است ،امام نیز در پی زدودن این شبهه که
در اذهان نقش بسته بود ،عبارت «ال أَبَا لَكم» را خطاب به این افراد بهکار بردند که به معنای نوعی طعنه
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به ناآگاهی مخاطب و غفلتزدایی از آنان است؛ زیرا همانگونه که پیشتر نیز گفته آمد« ،بسیاری از این
افراد ،بارها فریب معاویه و لشکریان وی را خورده بودند» (نک :مکارم .)312/2 :1311 ،در میان طرفداران
حکمیت عدهای بودند که از باورهای افراطی خوارج به دور بودند و این شایعات را که حضرت ایشان را
فریب داده ،باور کرده بودند .امام(ع) در مقام اصالح باور ایشان این خطبه را ایراد میکند تا حق را نمایان
سازد و آنان را از غفلت برهاند؛ لذا مفهوم این عبارت همسان با خطبۀ  31خواهد بود.
با توجه به یکسان بودن مقام بحث و فضای صدور ،انتظار میرود که مترجمان و شارحان در هر دو
خطبه عملکردی یکسان داشته باشند ،حالآنکه در هر دو گروه ،ناهمگونی مشاهده میشود؛ معادل معنایی
«اى رمههاى بىشبان» (اولیائى )234 :1311 ،که حامل بار معنایی نکوهش (کسی که سرپرست و
صاحبی ندارد) است ،تنها در خطبۀ  121از سوی مترجمان مطرح شده است .برخی شارحان نیز وجه
معنایی تعجب را تنها در خطبۀ  31متصور دانستهاند و گروهی تنها در خطبۀ  ،121وجه معنایی «هشدار از
بیثمر بودن عمل» را مطرح کرده و در خطبۀ  ،31وجه معنایی «دشنام» را محتمل دانستهاند (نک:
سرخسی 11 :1313 ،و .)124
 .3-3-2-2ترجمۀ پیشنهادی

چرا نمیاندیشید!؟ من نه شرّى را بنیاد نهادم ،و نه شما را در کارتان فریب دادم ،و نه آن را چنانکه نیست
به شما نشان دادم.
 .4-2-2ترغیب
ِ
ِ
ْجه ِ
ت أَ ِو الذ َّل لَكم» (خطبۀ.)110/
اد َعلَى َح ِّقك ْم ال َْم ْو َ
« َال أَبَا لغَْی ِرَ ْم َما تَ ْنتَظرو َن بِنَ ْ
ص ِرَ ْم َو ال ِ َ

ترجمۀ اولیه« :بىحمیّت مردم انتظار چه مىبرید! چرا براى یارى برنمىخیزید ،و براى گرفتن حقّتان
نمىستیزید .مرگتان رساد ،یا خوارى بر شما باد» (شهیدی.)111 :1311 ،
 .۱-4-2-2ترجمهها و شروح
عبارت «ال أَبَا لِغَْی ِرَم» در این خطبه عمدتاً در مفهوم مدح و با عبارات دعاگونه ترجمه شده است؛ نظیر:

«دشمن شما بىپدر و بىسرپرست باد و پدر مباد دشمنان شما را» (نک :فیضاإلسالم212/3 :1313 ،؛
انصاری ،بیتا431 :؛ مکارم142/1 :1311 ،؛ زمانی442 :1311 ،؛ آیتی421 :1311 ،؛ اولیائى233 :1311 ،؛
دشتی .)343 :1313 ،اما برخی مترجمان ،با فرض بار معنایی دشنام ،از الفاظی همچون« :بىحمیّت مردم
و ای مردم بیاصل» در ترجمۀ خود بهره جستهاند (نک :شهیدی111 :1311 ،؛ جعفری.)221 :1310،
عمدۀ شارحان ،مفهوم مدحِ دعاگونه را محتمل دانستهاند که در آنها «َال أبَا لِغَیرکم» نوعی نفرین دربارۀ
غیر مخاطبان به شمار میرود؛ یعنى ذلّت و خوارى بر غیر شما باد (نک :ابنمیثم311/3 :1312 ،؛ مجلسی،
11/34 :1403؛ هاشمیخویی211/10 :1400 ،؛ مکارم .)141/1 :1311 ،ازاینرو بهکارگیری این عبارت
دربارۀ مخاطبان نوعى اظهار لطف نسبت به آنهاست .البته از میان شارحان ،سرخسی در اینجا نیز مفهوم
ذمی را محتمل دانسته است (سرخسی.)111 :1313 ،
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 .2-4-2-2ارزیابی و نقد

محمد بن ابی بکر پیش از وقوع جنگ با عمرو بن عاص در مصر ،از امیرالمؤمنین(ع) یاری طلبید .امام نیز
مردم را به مسجد دعوت و ماجرا را برای ایشان بیان کرد ،اما گروه اندکی برای جهاد اعالم آمادگی کردند.
سپس امام(ع) شب هنگام ،درحالیکه بسیار اندوهگین بود ،این خطبه را خطاب به یارانِ نافرمانِ خویش
ایراد فرمود (نک :ثقفی230-231 /1 :1332 ،؛ مکارم .)143/1 :1311 ،چنانکه از الفاظ و عبارات نیز
برمیآید ،این خطبه ،مجموعهای است از تشویقها و ترغیب به جهاد با دشمن (نک :همان .)144 :قصد از
به کار بردن تعبیر «ال أبَا لِغَی ِرک» در این سیاق و فضا نیز ،نکوهش یا ذم مخاطب نیست؛ بلکه زبان ،زبانِ
ترغیب و دعاست؛ بنابراین ترجمههای «بىحمیّت مردم» و «ای مردم بیاصل» (شهیدی111 :1311 ،؛
جعفری )221 :1310 ،که حامل بار معنایی دشنام هستند ،ناصحیحاند؛ زیرا این وجه معنایی با تشویقها و
ترغیبهای امام(ع) قابلجمع نیست.
نکتۀ مهم اینکه ترکیب «ال أبَا لِغَی ِرکم» ،بهوضوح نشان میدهد که مراد از واژه «أب» مفهوم شایع
«پدر» نیست؛ زیرا دعا برای بیپدر شدن همه به غیر از مخاطب و یا نسبت دادن بیپدری به همه به غیر
از مخاطب ،تعبیری کامالً عبث است و مفهوم ندارد .بلکه مراد آن چیزی است که منجر به حمایت از فرد
و پیروزمندی اوست که دربردارندۀ مفاهیمی همچون «غیر از شما حامی نداشته باشد ،کسی علیه شما
حمایتگری نیابد و »...خواهد بود؛ بنابراین کلمۀ «أب» کنایه از قدرت غلبه بر غیر است نه طلب بیپدر
شدن یا نسب دادن بیپدری به غیر.
شاید بنابر همین دالیل فوق الذکر است که برخی مترجمان نهجالبالغه ترجیح دادهاند عبارت «دشمن
شما بیپدر باد» را معادل معنایی مناسب این فراز بیان کنند( .نک :فیضاإلسالم212 /3 :1313 ،؛
انصاری ،بیتا431 :؛ مکارم142 /1 :1311 ،؛ زمانی442 :1311 ،؛ آیتی421 :1311 ،؛ اولیائى)233 :1311 ،
این ترجمهها که حامل بار معنایی دعا هستند ،هرچند صحیحاند ،اما باز هم مقیدند واژه پدر را در معادل
خود بگنجانند ،حالآنکه لزومی به چنین اصرار و برداشتی از واژه پدر نیست .همانگونه که در کنایات
فارسی نیز عبارت «ای بابا» در مواضع متعدد اعم از تعجب ،مدح ،مزاح ،نکوهش و ذم بهکار میرود و در
هیچیک از کاربستهای آن مفهوم «پدر» مدنظر نیست .ازاینرو معادلهایی همچون «دشمنتان بیحامی
باد ،خدا شما را بر دشمنان پیروزی و سروری دهد و »...گویاتر به نظر میرسند.
 .3-4-2-2ترجمۀ پیشنهادی

دشمنتان بیحامی باد ،انتظار چه مىبرید ـ مرگ یا ذلّت ـ چرا براى یارى برنمىخیزید ،و براى گرفتن
حقّتان نمىستیزید.
 .5-2-2تعجب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اش
« ََأَنَّ َ َال أَبَا لِغَْی ِر َك َح َد ْر َ
ت إِلَى أَ ْهل َ ت َراثَ َ م ْن أَبِی َ َو أ ِّم َ فَس ْب َحا َن اللَّه أَ َما ت ْؤمن بِال َْم َعاد أَ َو َما تَ َخاف ن َق َ
ال ِ
ْح َساب» (نامۀ.)41/
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ترجمۀ اولیه« :واى بر تو گویى با خود چنین نهادى که مرده ریگى از پدر و مادر خویش نزد کسانت
فرستادى .پناه بر خدا آیا به رستاخیز ایمان ندارى ،و از حساب و پرسش بیم نمىآرى؟» (شهیدی:1311 ،
.)111
 .۱-5-2-2ترجمهها و شروح

همسان با خطبۀ  ،110عبارت «َال أبَا لِغَی ِرک» به دو گونۀ معنایی دعا و دشنام ترجمه شده؛ الفاظی همچون:
«دشمنت بیپدر باد و جز تو را پدر مباد» (نک :دشتی241 :1313 ،؛ مکارم111 /10 :1311 ،؛ فیض-
اإلسالم323/2 :1313 ،3؛ انصاری ،بیتا111 :؛ اولیائى ، )101 :1311 ،برای مفهوم دعایی و «ای انسان
بیمایه» و «واى بر تو» (بهترتیب :جعفری301 :1310،؛ شهیدی111 :1311 ،؛ آیتی )132 :1311 ،برای
دشنام.
برخی از شارحان ،همانند خطبۀ  ،110این عبارت را در مفهوم مدحِ متضمن دعا به معنای «تکریم
مخاطب و مهربانی و دلسوزی نسبت به ابنعباس» و «نوعی احترام به او» (مجلسی113/42 :1403 ،؛
مکارم )122/10 :1311 ،متصور دانسته و گروهی نیز آن را به مفهوم ذم یا جمع میان دو معنای سرزنش و
رضایت از مخاطب دانستهاند (بهترتیب نک :بیهقی ،علی بن زید312 :1311 ،؛ بیهقی نیشابوری:1312 ،
.)430-413/2
 .2-5-2-2ارزیابی و نقد

«مشهور این است که این نامه ،از جانب امیرالمؤمنین(ع) خطاب به عبداهلل بن عباس ،هنگامیکه والى
بصره بود ،نگاشته شد .عبارات نامه نیز ،مُشعر بر این مطلب است» (ابنمیثم .)13/2 :1312 ،از شارحان
معاصر نهجالبالغه نیز برخی این نظر را معروف دانستهاند (نک :مکارم112 /10 :1311 ،؛ همچنین :مغنیه،
.)210-223/3 :1321
ِ
بهعالوه ،این نامه با کمی اختالف در برخی الفاظ ـ ازجمله تبدیل عبارت «ال أَبَا لغَْی ِرك» به «ال أبَا لَک»
 در رجالکشی نیز بهکار رفته ،که در آن بهصراحت نام عبداهلل بن عباس بهعنوان مخاطب نامه ذکر شدهاست (نک :طوسی.)11-10 :1330 ،
نسبت دستبری در بیتالمال به ابنعباس ،ازجمله مباحث اختالفی میان علماست و بسیاری از عالمان
ابنعباس را از این اتهام مبرا دانسته و به نقد این گزارش تاریخی پرداختهاند (نک :عاملی13-21 :1331 ،؛
خویی242-221 /11 :1413 ،؛ صادقی ،فقهی زاده و دلافکار 33-101 :1331 ،و نیز عالمه حلی:1311 ،
 .)212گذشته از تأیید یا ردّ صحت این واقعه ،در تحلیل معنای «ال أبَا لِغَی ِرک» بهعنوان یک اصطالح باید
گفت:
محتوای این نامه چنین گزارش میکند که ابنعباس با وجود ایمان به معاد ،در حفظ امانت نکوشیده و
حضرت(ع) به او میفهماند که چنین عملکردی ،با ایمان جمع نخواهد شد .مطابق با نقدهای این واقعۀ
تاریخی ،دشمنان سعی در تخریب چهرۀ ابنعباس نزد امیرالمؤمنین(ع) داشتند و امام(ع) نیز در این نامه از
اتهامی که به ابنعباس از سوی دشمنان وارد شده اظهار تعجب کرده و توضیح میخواهد و ابنعباس نیز
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در پاسخ به حضرت ،نامهای را با ارائۀ توضیحات نگاشته و در آن از خود رفع اتهام میکند ،بنابراین در این
مُکاتبه مقام ،مقامِ تعجب و توضیحخواهی است ،نه قضاوت و متهم کردن و توهین به مخاطب .ازاینرو،
منظور امام(ع) از بهکارگیری عبارت «ال أبَا لِغَی ِرک» خطاب به صحابی مورد اعتماد خویش ،دشنام و نفرین
به او یا اتهام به بیاصالتی و بیمایگی نیست ،بلکه ممکن است ،این اصطالح بهمنظور خنثی نمودن
توطئههای دشمن و به معنای «دشمنت بیحامی باد ،خدا تو را بر دشمنان پیروزی دهد و  »...بهکاررفته
باشد؛ هر چند این معنا متصور است ،اما اظهار تعجب امام(ع) از عمل ابنعباس با آن سابقۀ خدمات به
اسالم ارجحیّت دارد .توجه به سیاقِ کالم نیز این قول را تقویت مینماید؛ عبارت «س ْب َحا َن اللَّه» در ادبیات
عرب ،در مقام اظهار تعجب بهکار میرود و همنشینی عبارت «ال أبَا لِغَی ِرک» با «س ْب َحا َن اللَّه» در یک جمله،
بزرگترین قرینه است که بر تعجبی بودن مقام کالم داللت دارد .در این صورت معادل امروزی این
اصطالح ،با عباراتی همچون «شگفتا! چه کردهای؟! و »...همسان خواهد بود.
هر چند عالوه بر احتمال فوق ،آنچه که در ذیل خطبۀ  ،110گفته آمد در این موضع نیز محتمل است
و ممکن است عبارت «ال ابَا لِغَی ِرک» نهتنها نکوهش یا ذم مخاطب نباشد ،بلکه نوعی مدح مخاطب و یا
دعا برای مخاطب باشد؛ چنانکه برخی شارحان نیز بدان توجه دادهاند (نک :مکارم.)122/10 :1311 ،
در میان ترجمهها ،ترجمهای به چشم میخورد که «ال ابَا لِغَی ِرک» را به معنای «وای بر تو» دانسته
یحک» بوده که حامل بار معنایی ذم است ،نه تعبیر
(آیتی)132 :1311 ،؛ اما این معادل ،ترجمۀ عبارت « َو َ
کنایی «ال ابَا لِغَی ِرک».
 .3-5-2-2ترجمۀ پیشنهادی

شگفتا! گویا میراث رسیده از پدر و مادرت را به جانب خانوادهات بردى .سبحاناهلل! آیا به رستاخیز ایمان
ندارى ،و از حساب و پرسش بیم نداری؟
 .3نتیجهگیری
ِ
کاوش در ادبیات کهن عرب و نهجالبالغه پیرامون دو عبارت کناییِ «َال أبَا لَک» و « َال أبَا لغَی ِرک» نشان

میدهد:
 .1این کنایات در ادبیات کهن عرب ،فراتر از مفهوم ذمی ،که نگاهی رایج و باوری عمومی است ،به
معنای مدح ،دعا و تعجب نیز به کار میرفتند و عباراتی چندکاربردی بهشمار میروند که میان مردم
سدههای نخستین رایج و شایع بودند .ازاینرو کاربست آن در کالم امیرالمؤمنین علیهالسالم مطابق با
کالم شایع بوده و مخاطب از کالم امام علیهالسالم صرفاً ذم برداشت نمیکرده است.
 .2عالوهبر تعمیم معنای این عبارات بر مدح و تعجب ،در مقام ذم نیز صرفاً نفرین و دشنام ،از مفاهیم این
عبارت نیستند بلکه در مجموع ،معانی چهارگانهای برای وجه «ذم» شکل میگیرد که میتوان از
معادلهای همچون «به داغ پدر بنشینی ،بییاور بمانی و »...برای نفرین؛ «بیاصلونسب ،بیپدر و»...
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برای دشنام؛ «امان از غفلت شما! ،نیک بیاندیشید! ،وا غفلتا و »...برای نکوهش؛ و «بیحامی و بییاور
خواهی بود» برای هشدار از بیثمر بودن عمل ،برای تبیین آن بهره جست.
 .3توجه به سیاق کالم ،بازسازی تاریخی و فضای صدور ،در کاربست «ال أبَا لَک» و «ال أبَا لِغَی ِرک» در
نهجالبالغه ،نشان میدهد که تعجب ،تنبه ،ترغیب و نکوهش بهمنظور غفلتزدایی ،مفاهیمی هستند که از
میان وجوه معانی این کنایات در کالم امیرالمؤمنین علیهالسالم بهکاررفتهاند.
 .4توجه نکردن برخی ترجمهها ،به فرهنگ کهن عرب ،مفهوم کنایی و غیرلفظی عبارات ،چندکاربردی
بودن برخی عبارات ،فضای صدور ،سیاق کالم و ...؛ و در پی آن معادلسازی ناصحیح این عبارات به زبان
امروزی ،ازجمله عواملی است که موجب ناموفق بودن برخی ترجمههای کنونی بوده است؛ حالآنکه الزمه
ترجمه درست ،برقراری ارتباطی مناسب میان فرهنگ امروز و فرهنگ کاربرد یک عبارت در بستر تاریخی
آن است.
پینوشت
 .1شایانذکر است ،گاه یک لغتشناس چندین وجه معنایی متفاوت را توأمان ارائه کرده ،ازاینرو ،یادکرد نظرات او
در چند بخش مجزا ،آمده است.
 .2برای بیت فوقالذکر معنای دیگری نیز متصور است اما مبنای این مقاله مفهومی است که در الفیه ابن مالک در
معنای این بیت تشریح شده است.
 .3از دیگر نمونههای کاربست «َال أبَا لَک» در ادبیات کهن ،به معنای فوقالذکر ،میتوان به نامۀ ابنعباس به یزید
بن معاویه (یعقوبی ،بیتا241-220 /2 :؛ طبرانی ،)214-243 /10 :1401 ،شعری به نقل از کعب بن زهیر (م 21
ق) (طبرانی )111 /13 :1401 ،و  ...نیز اشاره داشت.
ِ
فقال أحدهما لِ ِ
صاحبِه ال أبا لَ َ ما تَنتظر فَ و ِ
اهلل إن بقى لواحد ِمنّا من عم ِره ّإال ظمء حمار إنّما نَحن هامة الیوم أو غد أفَل
َ .4
َ
َ
َ
نأخذ أسیافنا ثم نلحق برسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم لعل اهلل عز وجل یرزقنا شهادة مع رسول اهلل (ص).
ِ
ِ
صي رس ِ
ول اللَّ ِه قَائِدَ ْم *** َو أ َْهله َو َِتَاب اللَّ ِه قَ ْد ن ِشرا
 .2فیك ْم َو َ

 .1مانند :سؤال از عایشه درباره میراث رسول خدا(ص) (فارسی213/14 :1414 ،؛ ابن عساکر)101/4 :1412 ،؛ کنایه
عمرو بن عاص به معاویه هنگام سخن از تردید افکنی معاویه در دل امیرالمؤمنین(ع) دربارۀ حاکمیت (نک :هاللی،
101-110 /2 :1402؛ نصر بن مزاحم)410-412 :1404 ،؛ گزارش حذیفه از وضعیت و کالم عمر بن خطاب به گاه
شنیدن عرضۀ فتنهها بر قلوب (مسلم بن حجاج ،بیتا)13-30 /1 :؛ گفتوگوی عمر بن خطاب ،با غالم آزاد شدۀ
خود ،هُنَی (بخاری)33/4 :1401 ،؛ مجادله میان حِبّان بن عَطیۀ و ابوعبد الرحمن سُلّمی درباره علی(ع) (همان:
 .)24-22/1گفتوگوی عائشه با عمرو بن عاص (طبرسی112/1 :1403 ،؛ ابنابیالحدید.)322/1 :1404 ،
 .1دلیل نقل ترجمه شهیدی در بخش ترجمۀ اولیه ،ترجیح ترجمه ایشان بر سایر ترجمهها نیست؛ بلکه بهدلیل توجه
فقهالحدیثی و دقتی که ایشان به ترجمه داشتهاند و نیاز فقه الحدیثی مقاله حاضر ،ترجمه ایشان صرفاً بهعنوان
نمونهای از ترجمههای فقه الحدیثی ذکر شده است.
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 .1در ادامه به این دو وجه معنایی ذم اشاره میشود .شایانذکر است متون متقدم عرب ،تنها گزارشگر وجوه معنایی
«نفرین» و «دشنام» در مفهوم ذمی عبارت «َال أبَا لَک» هستند ،اما از رهگذر توجه به آراء شارحان ،سیاق و فضای
گفتمانی روایات نیز میتوان دو مفهوم «نکوهش» و «هشدار از بیثمر بودن عمل» را به وجوه معنایی ذم افزود.
 .3شایانذکر است ،فیض االسالم در معادلسازی این فراز از نهجالبالغه ،دو ترجمه پیشنهاد میدهد :یکی «غیر تو
را پدر مباد» و دیگری «افّ بر تو» در این متن به ترجمۀ نخست استناد شده است.
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