دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان  ،1400صص 218-191
DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.11.3

مقاله پژوهشی

مفهومشناسی واژه حائک در خطبه  19نهجالبالغه
با رویکرد انتقادی به معادلیابیهای آن در ترجمههای فارسی
4

سمیه سلمانیان ،1کیوان احسانی ،*2سید مهدی مسبوق ،3فاطمه دسترنج
 -1دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه اراک ،ایران
 -2استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه اراک ،ایران
 -3استاد گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 -4استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه اراک ،ایران
دریافت1399/11/11 :

چکیده
نظر به اینکه شمار قابل توجهی از کنایات ،حاوی مضامین و پشتوانههای فرهنگیی مییباشید بیازآفرینی و
معادلیابی آن در زبان مقصد از چالشهای پیشروی مترجمان اسیت نظرییهپیردازان ترجمیه ،شییوههیای
مختلفی برای رویارویی با این قبیل چالشها معرفی کردهاند پیتر نیومارک ( )1988یکی از این صاحبنظیران
است که با ارائه تقسیمبندی پنجگانه از مفاهیم فرهنگی بیرای بیازگردانی آن ،راهبردهیایی را پیشینهاد داده
است پژوهش پیشرو که با هدف شناسایی چالشهای پیشروی مترجمان نهجالبالغه در معادلیابی یکیی از
مفاهیم و مقوالت فرهنگبنیاد نهجالبالغه سامان یافته است ،کوشیده با روش توصییفیتحلیلیی و رویکیرد
انتقادی ،معنای صحیح تعبیر کنایی «حائک بن حائک» در خطبه  19نهجالبالغه را تبیین نماید بیدینمنظیور
ضمن بررسی معانی و کاربرد این تعبیر در روایات مختلف ،پنج ترجمه معاصر نهیجالبالغیه از فیی االسیالم،
شهیدی ،فقیهی ،دشتی و انصاریان انتخاب گردید و با تکیه بر الگوی نیومارک مورد نقد و ارزیابی قرار گرفیت
برآیند پژوهش ،نشان داد که افزون بر بیپایه بودن شماری از روایاتی که این تعبیر در آنهیا بیه کیار رفتیه،
جنبه فرهنگی این تعبیر کنایی از سوی مترجمان یاد شده ،مورد غفلت قرار گرفته و آنها با گرتیهبیرداری از
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پذیرش1400/1/25 :

تعبیر یاد شده و ارائه توضیحاتی در پانوشت ،در انتقال معنا و مفهوم و بار فرهنگی نهفته در آن موفی عمیل
نکرده و دچار کج فهمی شدهاند با تتبع در کتب تاریخی و شروح نهجالبالغه و در نتیجیه آشینایی بیا بسیتر
فرهنگی این عبارت ،معادل کارکردی «ابله نادان» ،معادل مناسبتری برای این عبارت است

Email: K-ehsani@araku.ac.ir

*نویسنده مسئول مقاله:
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واژگان کلیدی :ترجمه نهج البالغه ،خطبه  ،19حائک ،نیومارک ،مضامین فرهنگی

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

 -1مقدمه
اهمیت نقد و مطالعه ترجمههای متون دینی ،اگر نگوییم که باالتر از میزان ارزش ترجمه ای ن
نوع آثار است ،از ارزش و اهمیت کمتری برخ وردار نیس ت .از آنج ا ک ه کت ا گرانس ن
نهجالبالغه از مهمترین منابع دینی بهشمار میرود ،ترجمه این اث ر گ رانبه ا نی ز حساس یت
ویژهای دارد و نیازمند دانشهای مرتبط با امر ترجمه است .این کتا گنجینهای از اندیش ه و
ادبیات گسترده عربی اسالمی است و مخاطب آن همه انسانهای حقیقتج ویی هس تند ک ه
از فطرتی سلیم و عقلی درخشان برخوردارند؛ لذا دانستن شرایط اجتماعی و فرهنگ ی زمان ه
امیرمؤمنان علی (ع) در فهم نهجالبالغه بسیار راهگشا اس ت؛ بخص و

آن ک ه ب ازه زم انی

طوالنی بین انشاء کتا و مخاطبان امروزی آن گذشته است .آنچه در نهجالبالغه خودنم ایی
فرهن بنیادی است که در زبان و فرهن

فارسی و ایرانی نمیت وان مع ادل دقیق ی ب رای آن

یافت .عناصر فرهنگی از نوع نشانهشناختی (آدا و رسوم ،میدمان ذهنی ،حوادث ت اریخی،
قالبهای ثابت زبان و )...در نهجالبالغه بهوفور یافت میشود .الزمه درک و فه م ص حیو و
معادلیابی دقیق این عناصر ،توجه به قراینی همچون سیاق کالم ،س بب ص دور و همچن ین
بررسی سایر نقلهای تاریخی و تتبع کامل در منابع مرتبط و دوری از پیشفرضه ای ذهن ی
است .بنابراین مترجم باید از شرایط و بسترهای تاریخی -فرهنگی ک ه س خنان ام ام (ع) در
آن ها صادر شده است ،آگاه باشد تا در فهم مقاصد و مع ار و ب ازگردانی آن موف ق عم ل
کند؛ مرا که عمدهترین مشکل ترجمه ،به هنگام برخورد با عناصر فرهنگی زبان مبدأ نمای ان
میشود ،که هم در سطو وانگان و هم در سطو تعابیر و عبارات خود را نشان میدهد.
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میکند و بازگردانی آن را بر مترجمان دشوار مینمای د حو ور مش مگیر وانگ ان و تع ابیر

میتوان گفت «از نظر کاربردشناسی زبان ،وانه یا عبارتِ حاوی نماد و عناص ر فرهنگ ی،
دارای "پیام اضافی" است» (یول .)14 :1385 ،این مهم باید مورد توجه مترجم باشد.
نیست ،بلکه باید با فرهن

آن زبان نیز آشنا بود .به بیان دیگر مترجم خو بای د ع الوه ب ر
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از اینرو تنها شرط مترجم خو بودن ،تسلط بر زبان مبدأ از نظر وانگان و دستور زب ان

مفهوم شناسی واژه حائک در خطبه  19نهجالبالغه  ________________________ ...سمیه سلمانیان و همکاران

دو زبانه بودن ،دو فرهنگه نیز باش د؛ زی را زب ان جزئ ی ج داییناپ ذیر از فرهن
نمادهای فرهنگی ،به عنوان اجزای تشکیلدهنده فرهن

اس ت و

از کانال زبان عبور میکنن د (نی ازی

و نصیری.)173 :1388 ،
آنچه در این پژوهش مدنظر است ،انعکاس مقوالت فرهنگی در ترجمه متون دینی ادب ی
است .کاربست این مقوالت در قالب اصطالحات و کنایات گاه باع

ایج اد مش کالتی در

امر ترجمه و عدم معادلیابی صحیو در متن مقصد میشود.
عبارت «حائک بن حائک» در خطبه  19نهجالبالغه یک نمونه از اینگونه مؤلفهه ا اس ت
که دارای پشتوانه فرهنگی بسیار قوی میباشد .معنای صحیو و دقیق این اصطالح از ترجم ه
تحتاللفظی آن به دست نمیآید؛ عملکردی که از سوی اکثر مترجمان نه جالبالغ ه س ر زده
و تحلیل کاربردی آن در ترجمههای فارسی از ای ن اص طالح م یباش د؛ از ای نرو جس تار
حاضر میکوشد با روش توصیفیتحلیلی و رویکردی انتق ادی از ن وع مقابل های و در پرت و
الگوی زبانشناس و نظریهپرداز حوزه ترجمه ،پیتر نیومارک به واک اوی و ارزی ابی عملک رد
ترجمههای آقایان فیضاالس الم ،ش هیدی ،فقیه ی ،دش تی و انص اریان در ب ازگردانی تعبی ر
یادشده بپردازد .معیار انتخا ترجمهه ای پ یشگفت ه ،رویکرده ای متف اوت و متن وع ای ن
ترجمهها است .ضمن اینکه این ترجمهه ا ،از ن امبردارترین ترجم هه ای معاص ر در ای ران
هستند که در یک مقطع زم انی متن او انج ام گرفت هان د .ویژگ ی ترجم ه ف یضاالس الم،
سالست و روانی ،توضیحات تفسیری در کنار متن و قاب ل فه م ب ودن ب رای عم وم اس ت.
مشخصه بارز ترجمه شهیدی ،اتقان و مراعات ویژگیه ای ادب ی در ع ین امانت داری اس ت.
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است .با توجه به اینکه رویکرد اصلی این پژوهش ،مبتنی بر دو شاخه مقوله عناصر فرهنگ ی

وجه تمایز ترجمه فقیهی ،دقت ،استواری و ادبیّت آن است.
ویژگی ترجمه دشتی ،روانی ،سادگی مفاهیم و عمومی بودن آن است .ترجمه انص اریان،
برای عموم قابل فهم است.
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از نوع ترجمه ارتباطی و فاقد هرگونه شرح و توضیو اضافی است؛ اما در عین حال س اده و
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-1-1پرسشهای پژوهش

پرسشهایی که از رهگذر این پژوهش در پی پاسخگویی به آن هستیم عبارتند از:
 حائک در روایات و متون تاریخی به مه معنی به کار رفتهاست؟ کدامیک از مترجمان در انتقال معنی فرهنگی نهفته در «حائ ک ب ن حائ ک» موف قت رعمل کرده است؟
 کدامیک از روشهای مطرح در الگوی نیومارک در ترجمههای یادشده ،ب هک اررفته است؟
 کاربست کدامیک از روشها و الگوهای برگردان عناصر فرهنگی ،در ترجم ه عب ارتکنایی «حائک بن حائک» مناسبتر است؟

ترجمه از زب ان

در زمینه ترجمه عناصر فرهنگی ،بیشتر پژوهشهای انجام شده در خصو

انگلیسی است .پژوهشهای صورت گرفته در ح وزه زب ان عرب ی بس یار مح دود و بعو ا
سطحی است .کارهای انجام شده در این زمینه به جز یک مورد در خصو

رمان و داس تان

است که شماری از آنها را از نظر میگذرانیم:
 -مقاله «مالشهای ترجمهپذیری عناص ر فرهنگ ی در رم ان «الل

و الک ال » نجی ب

محفوظ؛ مقایسه دو ترجمه با تکیه بر مارمو نظری نیومارک» ،نوشته روشنفکر ،نظریم نظم
و حیدری که در سال  1392در مجله پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی منتش ر ش ده
است .نویسندگان در این مقاله به ارزی ابی عناص ر فرهنگ ی ،در دو ترجم ه از رم ان«الل

و

الکال » پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که نوعی کاستی و پیچیدگی در ترجمه ای ن عناص ر
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 -2-1پیشینه پژوهش

دیده میشود و نویسندگان مقاله روش تلفیقی را به عن وان یک ی از روشه ای موف ق ترجم ه
عناصر فرهنگی معرفی نمودهاند.
مف اهیم" در ترجم هه ای عرب ی ب ه فارس ی ب ا تکی ه برم ارمو نظ ری نیوم ارک» ،از
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 -مقاله «مگونگی ترجمهپذیری عنص ر فرهنگ یِ "نهاده ا ،آدا و رس وم ،جریان ات و

مفهوم شناسی واژه حائک در خطبه  19نهجالبالغه  ________________________ ...سمیه سلمانیان و همکاران

کیادربندسری و صدقی ک ه در س ال  1396در مجل ه اد عرب ی ب ه م اس رس یده اس ت.
نویسندگان در این مقاله به تحلیل و تطبیق عنصر فرهنگیِ نهادها و آدا و رس وم در مه ار
ترجمه فارسی از سه رمان غسان کنفانی بر طبق الگوی نیومارک پرداختهاند و نش ان دادهان د
که مترجمان با استفاده از روش معادل فرهنگی به خ وبی از عه ده ترجم ه برآم دهان د ،ام ا
استفاده کمتر آن ها از روشهای مهمی م ون روش تلفیق ی و یادداش ت و اض افات باع
ضعف و ابهام در ترجمه آنها شده است.
 مقاله «برابر نهادی عنصر فرهنگی پوشاک در قرآن کریم طبق نظری ه نیوم ارک» نوش تهحیدری ،قائمی و زودرنج که در مجله مطالعات ترجمه قرآن و حدی

در سال  1397منتش ر

شده است .نویسندگان در این مقاله به بررسی ترجمههای فارسی از عنصر فرهنگ ی پوش اک
معادل دقیقی در زبان مقصد ندارند و در نهای ت روش انتق ال ی ا وامگی ری را پربس امدترین
روش در انتقال عناصر فرهنگی قرآن دانستهاند.
از اینرو جستار پیشرو که با هد شناسایی مالشهای پیشروی مترجمان نهجالبالغ ه
در معادلیابی یکی از مفاهیم و مقوالت فرهن بنیاد نهجالبالغه سامان یافته اس ت -ت ا آنج ا
که نگارندگان این سطور جستجو نمودهاند -در نوع خود پژوهشی کامالً نو و جدید بهش مار
میرود.

 -2بحث
در ادامه ،ابتدا به معرفی و تبیین نظریه نیوم ارک درب اره نق د ترجم ه و تقس یمبن دی وی از
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در قرآن بر اساس نظریه نیومارک ،پرداخته و نشان دادهان د ک ه برخ ی از عناص ر فرهنگ ی،

مقوالت فرهنگی و نحوه ترجمه آن میپردازیم ،سپس معنا و مفه وم اص طالح «حائ ک ب ن
حائک» در متون کهن عربی و احادی

مورد بررسی ق رار م یده یم و در ادام ه ،خطب ه 19
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نهجالبالغه و نامه امام (ع) به ابوموسی اشعری در آغاز جن

جمل را بررسی م یکن یم و در
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نهایت ترجمههای این تعبیر کنایی را با در نظر گرفتن معنا و مفهوم ،بس تر فرهنگ ی ،فو ای
صدور و سیاق کالم ،مورد نقد و تحلیل قرار میدهیم.
 -1-2معرفی الگوی نیومارک

نیومارک معتقد است ،نقد ترجمه اصلیترین حلقه اتصال میان نظریه ترجمه و عم ل ترجم ه
است .الگویی که وی برای نقد یک متن ترجمهای ارائه کرده است ،شامل پنج جستار است:
تحلیل متن ،هد مترجم ،مقایسه ترجمه با متن اصلی ،ارزیابی ترجمه ،آینده ترجمه.
آنچه مورد اهتمام این پژوهش است مربوط به محور سوم؛ یعنی «مقایسه ترجمه ب ا م تن
اصلی» میباشد .از نظر نیومارک ،در این مرحله منتقد باید بررسی کن د ک ه مت رجم مگون ه
مشکالت خا

متن مبدأ را حل کرده است و نباید موارد مورد ارزیابی را پشت سر ه م در

استعارهها ،وانههای فرهنگی ،ترجمه گونگی ،اسامی خا

 ،نووانهها ،ابه ام ،س طو زب ان ،و

هرجا مناسب باشد«فرازبانی» ،ایهام ،تأثیر آوایی (نیومارک.)243 :1390،
از جمله مواردی که نیومارک در محور سوم مطرح نم وده ،بح
نحوه ترجمه آنها میباشد .او فرهن
زندگی و مظاهر آن که خا

وانهه ای فرهنگ ی و

را اینگونه تعریف میکند« :م ن فرهن

یک گروه اجتماعی است و از یک زبان خا

را ب ه ش یوه
به عنوان اب زار

بیان استفاده میکند تعریف میکنم .به بیان دقیقت ر م ن زب ان فرهنگ ی را از زب ان ف ردی و
جهانی متمایز میدانم» (همان.)120:
نیومارک ،مقوالت فرهنگی را با جرح و تعدیلی در طبقهبندی نایدا ،به پ نج دس ته اص لی
تقسیم میکند:
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نظر گرفت ،بلکه باید به صورت عناوین کلی گ روهبن دی ک رد :عن وان ،س اختار ،تایی رات،

 .1بومشناسی :گیاهان یک سرزمین ،جانواران یک سرزمین ،دشتها ،کوهها و ...
 . 2فرهن

مادی (مصنوعات) شامل :مواد غ ذایی ،پوش اک ،مس کن و ش هرها ،وس ایل

 .3فرهن

اجتماعی یا همان کار و اوقات فراغت
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نقلیه

مفهوم شناسی واژه حائک در خطبه  19نهجالبالغه  ________________________ ...سمیه سلمانیان و همکاران

 .4نهادها ،آدا

و رسوم ،فعالیتها ،جریانات ،مفاهیم سیاسی و اداری ،مذهبی و هنری

 .5اشارات و حرکات حین سخن گفتن و عادات (ر.ک :همان.)133 :

وی برای ترجمه عناصر فرهنگی هجده راهکار ارائه کرده که عبارتند از:
روش تحتاللفظ ی ،انتق ال ،ب ومیس ازی ،مع ادل فرهنگ ی ،مع ادل ک ارکردی ،مع ادل
توصیفی ،تراد  ،گرتهبرداری ،تاییر ی ا ج ایگزینی ،دگرگ ونس ازی ،ترجم م ورد قب ول،
ترجمه موقت ،جبران ،تحلیل محتوا ،کاهش و بسط ،دیگرنوشت ،روش تلفیق ی ،یادداش ت،
اضافات و توضیحات (ر.ک :همان)103-118 :
 -2-2مفهومشناسی حائک در لغت

حائک را ،هم از ریشه «حیک» و هم از ریشه «حَوک» دانستهاند.
 .1با تبختر و تکبّر خرامیدن و راه رفتن
یحییک َحیکیا
 .2اثرگذاری و نفوذ :حاک(حیک) یحیک حیکاً و َحیَکاناً :حاک فی َمشیی
ح
لححیَکیاأ أ یححی ّ ک مبَکهَیی و
فهو حائک و َحیّاک :متکبرانه و خودپسندانه راه رف ت و قیی َ
حین یمشی :هنگام راه رفتن ،بدن و شانههای خود را تکان میدهد (ابن منظ ور،1363 ،
َ
جسده َ
ج418 :10؛ فیروزآبادی ،1410 ،ج408: 3؛ ابن فارس ،1371 ،ج.)125: 2

 -حاک لحقو حل فی لحقلب َحیکاً :ثَّ فیها و َر َس َخ :سخن در قلب اثر و نفوذ کرد .ازه ری از

لحخ ب
لیِ و
سن ح
لحَهي عن لحه ب ِّ و لإلثم ،فقال لحه ُّ حح ح
نواس بن سمعان انصاری نقل میکند :ن سأل َّ
لیَ علیی لحَّیا  :او از پی امبر درب اره نیک ی و گن اه
لإلثم ما
حاک فی نفسک و ک َ
َ
هت أ یطّ َ
پرسید ،پیامبر در جوا فرمود :نیکی اخالق نیکوست و گناه آن میزی اس ت ک ه در وج ود
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حائک از ریشه حیک دو معنا دارد:

تو رخنه کرده و دوست نداشته باشی که م ردم از آن مطلل ع ش وند (اب ن منظ ور ،1363 ،ج:10

419؛ األزهری ،1421 ،ج84 :5؛ فیروزآب ادی ،1410 ،ج )408 :3و همچن ین گفت ه م یش ود :میا

197

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.11.3

لحمالم إذل حم یؤث فی و ال یحیک لحفأ
یحیک فی
ح

و لحقدوم فیی هی ه لحشی

 :س رزنش و

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

نکوهش در او اثر ندارد همانگونه که تبر و تیشه در این درخت اثر ن دارد (زمخش ری،1399 ،
ج.)150 :1

 حاک از ریشه (حوک) به سه معنا به کار رفته است:بافتن ،سرودن شعر ،ثابت شدن.
یحوک حوکاً و حیاکاً لحثیو َ  :پارم ه را باف ت و لححیاکی حُ ح فهی  :بافن دگی ش ال
حاک
ح
لحشیء فی صیدر  :آن می ز در دل م ن رس و
اوست .حاک لحشع  :مکامه را سرود .حاک
ح
کرد و ثابت شد (ابن منظور ،1363،ج418 :4؛ األزهری ،1421 ،ج84 :5؛ صاحب ب ن عب اد،1414 ،
ج136 :3؛ فراهیدی ،1409 ،ج257 :3؛ جوهری ،1404 ،ج.)1582 :4
 -3-2مفهومشناسی حائک در روایات و متون تاریخی

الف -روایاتی که در آن بافندگی شغلی ناپسند تلقی شده است:
محدّثین در نوشتههای خود این نوع روایات را در بخش «با ح ما کح ه مبن ب
ب
لحمعیایِ
نولع
َ
ب
لألعمال» آوردهاند .این روایات ،نیازمند بررس ی اس ت .از جمل ه روایت ی ک ه از اس ماعیل
و
الصیقل الرازی نقل شده است که میگوید با دو لباس نزد امام صادق (ع) آمدم ،ام ام فرم ود
منین لباسهایی تاکنون نزد من آورده نشده بود .گفتم خودم آنها را بافتهام .ام ام فرم ود ت و
بافندهای؟ گفتم بله .امام فرمود :بافنده نباش بلکه صیقل دهنده شمش یرباش .دویس ت دره م
داشتم ،شمشیرهایی با آن خریدم و آنها را ب ه ری ب ردم و ب ا س ود بس یار ف روختم (ر.ک:
کلینی ،1407،ج ،115 :5طوسی ،1407 ،ج321 :6؛ همان ،1395 ،ج.)64 :3

آیتاهلل صانعی معتقد است این روایت از نظر سند تمام نیست ،هرمند شیخین در کت ب
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آنچه در روایات و تواریخ حول محور حائک مطرح شده ،در سه بخش قابل دستهبندی است:

ثالثُ نقل کردهاند؛ اما در سند مجاهیل و ضعا و مهمل هست ،البته این روایت ب ر کراه ت
هم داللت نمی کند .برای این که خطا متوجه شخ

و محیط و منزل او می دی ده ،ب ه عب ارت

دیگر قویه شخصیه است؛ این که گفته حیاکت نکن صیقلی کن ،برای منافعی ک ه ب ر حرف ه
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است که برای جهات مادی بوده که در این شخ

شده است ،و از ذیل آن ه م معل وم

مفهوم شناسی واژه حائک در خطبه  19نهجالبالغه  ________________________ ...سمیه سلمانیان و همکاران

صیقل مترتلب بوده ،و آن منافع را حیاکت نداشته ،نه ب رای اینک ه در حیاک ت ی ک کراهت ی
بوده ،پس نهی حورت و روایت قویه شخصیه است (صانعی.)1384 ،

آیت اهلل بروجردی در کتا جامع احادی

شیعه ذیل این روایت میگوید :اصال ام ام در

مقام بیان حکم شرعى نبوده تا حرمت یا کراهت از آن استفاده شود ،بلکه ایش ان ب ر اس اس
شرایط آن زمان درصدد راهنمایى یارانش است؛ به همین جهت ،ام ام ،ش خ

اس ماعیل را

بر حرفه شمشیر سازی ترغیب میکند (طباطبایی بروجردی ،1386 ،ج.)719 :22

 روایتی دیگر از امام صادق (ع) نقل شده است که ایشان از اجدادش نقل م یکن د ک هپیامبر فرمودهاست پشت سر حائک نماز نخوانید اگر مه عالم باش د و پش ت س ر حجّ ام و
دبّاغ نیز همینطور اگر مه زاهد و عابد باش ند (مجلس ی ،1403 ،ج119: 85؛ ن وری ،1408 ،ج:6

 امّا روایت آخر؛ روایت شده که پیامبر نخی به بافندهای داد تا برای او پارم های بباف د،بافنده مدام امروز فردا میکرد و کار پی امبر را آم اده نم یک رد ت ا اینک ه پی امبر در گذش ت
(مجلسی ،1403،ج.)78 :100

آیتاهلل صانعی در خصو

این روایت میفرماید :این شخ

کار بدی انجام داده ،م ه

ربطی به بقیه دارد .این باز یک اشکال است ک ه اگ ر ک ار ب دی ب وده مط ور پیامب ر ،ک ار
مکروهی را از این بیچاره میخواسته است .هیچ دلیلی برای کراه ت حیاک ت ن داریم ،تم ام
روایات اوالً ضعف سند دارد ،یا باإلرسال یا به اینکه در سلسله سند ضعیف یا مجهولالح ال
وجود دارد ثانیاً بعوی از روایات قویه شخصیه است ،قصه مماطله ک ردن حو رت رس ول
هیچ داللت بر کراهت حیاکت نیست ،بعوی از آن ها خال قواع د و اص ول مس للم اس الم
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 .)465این روایت سند ندارد و مون سند ندارد نمیتوانیم به آن اعتماد کنیم (صانعی.)1384 ،

است (همان).

ب-سخنان و روایاتی که در آن بافندگی شغلی پست و دونپایه تلقی شده:
مانند بافندگان ،حجامتگران و  ...در صورتی که ع ادل باش ند در ن زد م ا (فقیه ان) مقب ول
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 -ابن ادریس در کتا سرائر در با شهادات میگوید :شهادت صاحبان مش اغل پس ت

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

است .در بخش دیگر کتا

در با (لحکفاء في لحَکاح و لخهیار لألزولج) م یگوی د :ازدواج

این اصنا با خاندانهای شریف و جوانمرد مانند تاجران و والیان بالم انع اس ت ب ه خ اطر
این سخن پیامبر که مؤمنان در پیوند ازدواج با هم برابر هس تند (ر.ک :اب ن ادری س ،1410،ج:2
 118و .)557

 -ابن ابی الحدید در شرح نهجالبالغه سخنی از خالد بن صفوان در خص و

یمن یه ا

نقل میکند با این مومون که مه بگویم درباره قومی که میان ایش ان ج ز بافن ده پارم ه ی ا
دباغیکننده پوست یا پرورشدهنده بوزینه نیست؛ یعنی در میان اینها شخ

مهمی وج ود

ندارد (ابن ابی الحدید ،1337،ج.)297 :1

 -راغباصفهانی در کها محاض لت لألدباء و محاورلت لحشع لء و لحهلغاء ،در فصل ذکر

 عالمه مجلسی در بحاراالنوار جلد 72با غیبت ،حدیثی از پیامبر نقل میکن د ب ا ای نمومون که غیبت آن است که در مورد برادرت میزی بگویی ک ه در برگیرن ده نقص انی در
بدن ،نسبت ،قول ،فعل ،دین ،دنیا ،لباس یا خانه او باشد که اگر این سخن ب ه او برس د از آن
بدش بیاید و آن را ناپسند بداند .امام صادق (ع) در ادامه کالم پیامبر به توض یو م وارد ذک ر
شده میپردازد؛ مثال نقصان در بدن مانند ضعیف بودن مشم ،کوری ،کچلی ،کوتاهی ،بلن دی
و...اما نقصان در نسب مانند اینکه بگویی پدرش فاسق ،خسیس ،خبی  ،کفاش یا بافن ده و...
است (ر.ک :مجلسی ،1403 ،ج.)223 :72

ابن ابی الحدید در جلد نهم شرح نهجالبالغه درباره حکم غیبت در دی ن کالم ی مش ابه

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-07-04

ذم لححاک  ،بافندگان را صاحب نه جز از ده ج ز
من توحّی صَاعُ دنیئُ من لألکاب  ،ذی عَولأ ّ
حماقت میداند (راغباصفهانی ،1420،ج.)541 :1

کالم امام صادق (ع) را از علما نقل میکند و درباره نقصان در نسب میگوی د :مانن د آن ک ه
بگویی :نبطیزاده ،کفاشزاده ،رفتگر زاده ،فرزند حائ ک (ر.ک :اب ن اب ی الحدی د  ،1337،ج: 9
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.)66

مفهوم شناسی واژه حائک در خطبه  19نهجالبالغه  ________________________ ...سمیه سلمانیان و همکاران

 فیضکاشانی در کتا وافی جلد اول در مقدمه اول درباره شناخت راه معرف ت عل ومدینی ،حدیثی از پیامبر نقل میکند با این مومون که هیچ بن دهای وج ود ن دارد مگ ر اینک ه
قلبش دو مشم دارد که پنهان است و با آن غیب را درک میکن د و اگ ر خ دا بخواه د ،دو
مشم قلب او را باز میکند تا با آن ،میزی را که مشم سر نمیتواند ببیند ،ببین د و هرکس ی
شایستگی این امر را ندارد؛ مرا که هرکسی ه ر علم ی را نم یفهم د و گرن ه ه ر بافن ده و
حجامتگری آنچه را که عالمان از دقایق علوم میفهمیدند ،میفهمید (ف یض کاش انی،1406 ،
ج.)11 :1

در جمعبندی این اقوال و دو روایت اخیر من ین اس تنباط م یش ود ک ه در فرهن

آن

زمان ،پیشهوران از طبقات فرودست جامعه محسو میشدند و از منزلت اجتم اعی ب االیی
ج  -حیاکت استعارهای برای وضع حدیث:
کلینی در کتا کافی جلد دوم در با «کذ » روایتی از امام صادق (ع) نقل میکن د ب ا
این مومون که نزد امام صادق (ع) سخن از حائک به می ان آم د .ام ام فرم ودَ :نَّی ح َمل حععیوأ
سپس در تفسیر آن منین فرمود :حائک کسی است که دروغ بر خدا و پیامبر میباف د .من ین
کنایهای نه تنها در لات عر

که در لاات دیگر هم وجود دارد (ر.ک :کافی ،1407،ج.)44 : 4

همانگونه که مالحظه شد در بیشتر اخبار و روایات این کلمه به معن ای بافن ده اس ت و
فقط در یک روایت حائک به معنای بافنده دروغ و جعلکننده حدی

معرفی شدهاست.

 -4-2حائک در متن نهجالبالغه

این تعبیر کنایی فقط یکبار در خطبه  19نهجالبالغه بهکار رفته است و یکب ار ه م در نام ه
حورت به ابوموسی اشعری در آغاز جن
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برخوردار نبودند.

جمل آمده که جزو نامههای نهج البالغه بهش مار

نمیرود؛ اما در منابع معتبری مانند( :طبری ،1387 ،ج 4؛  ،500و مسعودی ،1409 ،ج368 :2؛ اب ن

رسیدن به معنای این کلمه نیازمند بررسی این نامه نیز هستیم و در ادامه ب ا نت ایج ب ه دس ت
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ابی الحدید10 :14 ،1337 ،؛ مجلسی ،1403 ،ج86 :32؛ مفید ،)242 :1413 ،آمده است؛ ل ذا ب رای

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

آمده از بخش نخست و با در نظر گرفتن فوای صدور این کنایه و سیاق ک الم ،م یکوش یم
معادل معنایی مناسبی برای آن ارائه نماییم.
خطبه  19خطا

به اشع

بن قیس است .وقتی امام بر منبر کوفه (در س ال 38هج ری)

سخنرانی میکرد ،مطلبی بیان فرمود که مورد اعت راض اش ع

ق رار گرف ت .وی گف ت :ای

امیرمؤمنان! این سخن به زیان توست نه به نفعت .امام نگاهش را به او دوخت و فرم ودَ :میا
لحالعبَبین حائبك لبن حائبك مَافبِ لبین کَیاف ب و َ ب
ی عد بریك ما علَي مبما حبي علَیك حَعَ حُ َ ب
للل َو حَ ععََ حُ َّ
للل
حَ
َ ّ
َ ع َ عَ ّ
ع ح
عح َ
َ َ
َ َ َ َّ َّ
ح
ب
ب
ب
ب
ك َو
حیك َو َال َح َسیهح َ
لك م عن َولح َد مَع حه َما َماح َ
حَق عَد َ َس َ َك لحعکحفع ح َم َّ ً َو علإل عس َال حم ح عخ َ ى َ[م َّ ً ] ف ََما ف ََد َ
بب
ید:
ف ح ََح ب ٌّي َأع یَ عمقحهَ ح علألَقعی َ ح َو َال یَ عأ َمََی ح علألَبع َع ح
ف َو َساقَ بإحَیع به حم لح َعحهع َ
لحسیع َ
بإأَّ علم َ ً َد َّل َعلَی ق عَوم َّ
مه کسی تو را از سود و زیان من آگاه ساخت؟ لعنت خدا و لعنتِ لعن ت کنن دگان نث ارت
و یک بار اسالم و در هر مرتبه نه ثروتت تو را ی اری داد و ن ه تب ارت .م ردی ک ه شمش یر
دشمن را به سوی طایفه خود هدایت کرد و مرگ را به سوی آنان بران د س زاوار اس ت ک ه
نزدیکانش به دشمنی با او پردازند و بیگانگان از وی ایمن نباشند.
تاریخ این سخن به بعد از پایان کار خوارج و جن

نهروان مربوط میشود؛ لذا م یت وان

تاریخ آن را میان سالهای  38تا  40هجری دانست (طالقانی.)255 :1374 ،
ابن ابى الحدید در شرح خود بر نهجالبالغه مىنویس د :امیرالم ؤمنین ب ر منب ر کوف ه در
ضمن سخنانى موضوع حکمین را به زبان آورد ،یکى از ی اران برخاس ته ،پ س از آنک ه ام ر
خوارج به انجام رسیده بود ،گفت :ما را نخست از حکمیت باز داش تى س پس ب دان فرم ان
دادى ،نمىدانیم کدام یک از آن دو موضعگیرى رشد یافتهتر است .آن حورت ی ک دس تش
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باد ،ای حائک حائک زاده منافق کافر زاده! به خدا سوگند تو را یکبار کفر به اس ارت کش ید

را بر دیگرى کوبیده گفت« :ه ل جزلء من ت ك لحعقد » و منظورش آن بود که این سزاى ش ما
است که نظر درست و آیندهنگرى را نپذیرفتید ،و به پذیرش حکمیت که شعار س پاه معاوی ه
هر دو احتمال درباره آن مىرود .حال آنکه منظور امیرالمؤمنین آنان بود نه خ ودش ،ل ذا ب ه
202
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بود اصرار کردید .اشع

پنداشت منظور امام خودش مىباشد؛ زیرا س خن دو پهل و اس ت و
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امیرالمؤمنین گفت :این سخن به زیانت است نه نفعت .و امیرالم ؤمنین آن پاس خ را داد (اب ن

ابی الحدید ،1337،ج .)296 :1الفاظ و عبارات به کار رفته در این خطب ه ،حکای ت از برخ ورد
شدید امام (ع) با اشع

دارد .امام او را لعن و نفرین مىکند و لعن خدا و همه لعن کنن دگان

را نثار او مىکند ،سپس او را به اوصافى مانند حائک و منافق و فرزند کافر ،کسى ک ه ن ه در
اسالم ارزش و منزلتى داشته و نه در کف ر ،کس ى ک ه حتل ى نس بت ب ه اق وام و نزدیک انش
مرتکب خیانت شده ،توصیف مىکند .اما دلیل این نوع برخورد مه بود؟ برای پ ی ب ردن ب ه
آن باید مروری مختصر بر زندگی او داشت.
اشع

بن قیس کندی ،ابومحمد ( 40یا  41ق) از مردان مشهور در ت اریخ نیم ه نخس ت

سده اول است .وی به عنوان بزرگ قبیله پرنفوذ کنده  ،از آغاز مس لمانی ت ا هنگ ام م رگ در
حادثهساز بود .مُلکداری و فرمانروایی در خاندان او سابقهای دراز داشت.
اشع

در حورموت مشم به جهان گشود .از زندگی او تا پ یش از مس لمانی اش  ،ای ن

اندازه می دانیم که به خون خواهی پدرش  ،قیس اشج  ،با بن یم راد ب ه جن

برخاس ت  ،ام ا

شکست خورد و به اسارت درآمد و فدیه هنگفتی  ،که آن را  3هزار شتر گفت ه ان د داد و آزاد
شد (کلبی79-78 : 1 ،1408 ،؛ ابنقتیبه.) 555 :1960 ،

در «سَُلحوفود» ( 9ق) ،همراه تنی مند از بزرگان کنده  ،ب ه مدین ه درآم د و اس الم آورد
(ابنهشام ،1376 ،ج232: 4؛ طبری ،1387 ،ج .)1387 :3س پس بع د از رحل ت پی امبر (

) از

دادن زکات به حکومت اسالمی سرباز زد و مرتد شد و به حمایت از طایفه «بنى ولیع ه» ک ه
راه ارتداد را پیش گرفته بودند برخاست.
اشع
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بسیاری حوادث نقش عمده داشت و می توان گفت ک ه حو ور او در پ اره ای مواق ع خ ود

در این میان اسیر گردید (ای ن اس ارت او در اس الم ب ود) .گروه ى از لش کریان

اسالم آنها را محاصره کردند ،او شبانه نزد فرمانده لشکر آمده ،تقاضاى امان براى هفت اد نف ر
سختى از آنان گرفتند .سپس اشع

را دست بسته ب ا آن هفت اد نف ر ن زد «اب وبکر» آوردن د،
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از خانواده خود کرد و بقیّه را که هشتصد نفر بودند تسلیم سپاه اس الم نم ود و آن ه ا انتق ام
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«ابوبکر» آن ها را عفو کرد و خواهرش «ام فروه» را که نابینا بود به ازدواج او درآورد (ابن اب ی
الحدید.)296 293 :1 ،1337،

طبرى در تاریخ خود مىنویسد :روى همین جهت ،هم مسلمانان او را لعن م ىکردن د و
هم اسیران طایفه خودش ،تا آنجا که زنان طایفهاش او را « حع ع حف لحَّا بر» نامیدند (عر النل ار ب ه
معنى یالهاى آتش است) و این سخن را به کسانى مىگفتن د ک ه مرتک ب خیان ت ش وند؛
(مرا که اشع

بزرگترین خیانت را درباره قبیله خود انجام داد) (طبرى ،1387،ج.)548 :2

زمانِ خلیفه دوم وقتی ایران فتو شد و کوفه را ساختند ،هشت قبیله به کوف ه آمدن د ک ه
عمده آن ها یمنی بودند هر دو قبیله به هم میشدند« ،کِنده» و «رَبیعِه» با هم شدند .در زم انِ
خلیفه دوم ،اشع

رئیسِ قبیله کِنده و رَبیعِه شد .زمان خلیفه سوم فرماندهیِ ی ک بخش ی از

این سمت بود که عثمان کشته ش د و امیرالم ؤمنین عل ی (ع) ب ه خالف ت رس ید ،یک ی از
کارهای مهم آن حورت در آغاز خالفت ،برکناری کارگزاران عثمان از مناصبش ان ب ود ،ب ه
دلیل نحوه گزینش ایشان و فساد و دستاندازی آنان در بیت المال (یعقوبی ،ب یت ا ،ج179 :2؛
ذاکری ،1373 ،ج.)61 :1

اشع

میل مندانی برای پیوستن به آن حورت نشان نداد و به احتمال بسیار مینگریس ت

که کفه خالفت سرانجام به کدام سو متمایل م یش ود ،ب ه وی ژه ک ه ام والی از آن ناحی ه را
همچنان نزد خود نگاه داشته بود .گویا از هم ان آذربایج ان قص د داش ت ب ا آن ام وال ن زد
معاویه رود؛ اما مون با شماتت یارانش رو به رو شد که پیوستن به شامیان را تقب یو کردن د،
سرانجام راه عراق در پیش گرفت (منقری.)21 -20 :1363 ،
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سپاه را به او دادند و آذربایجان را فتو کرد و از سال 25-36ق اس تاندارِ آذربایج ان ب ود .در

امیرالمؤمنین پس از نبرد جمل و بعد از گذشت هشت ماه از خالفتش ،وقتی دید اش ع
برای بیعت پیشقدم نشد در نامهای به او ،ضمن اش اره ب ه مس ائل و ح وادث پیش ین ،ب ه او
(همان؛ یعقوبی ،بیتا ،ج.)200 :2
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فرمود که شال خود را نه «طعمه» ،بلکه «امان ت» بدان د و ام وال آذربایج ان را تس لیم کن د
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حورت علی با ارسال نامهای که تهدید و تحبیب را توأمان داشت خواهان بیعت او ش د
با معاویه به کوفه فراخواند .امام (ع) به فرماندهی و قدرت قبیل ه کن ده و

و او را برای جن
ریاست و نفوذ اشع
سرانجام اشع

در میان آن ها برای تجهیز ق وا ب رای مقابل ه ب ا معاوی ه نی از داش ت

به کوفه بازگشت و در صفین در میان سپاهیان عراق حوور یاف ت (ب الذری،

 ،1394ج264 :2؛ طب ری ،1387 ،ج ،)561 :4از منابع منین برمیآی د ک ه اش ع

م ورد اعتم اد

امیرالمؤمنین (ع) نبوده است و شاید به همین دلیل ب ود ک ه آن حو رت خواس ت ریاس ت
کنده و ربیعه را ،که با اشع

بود ،به حسان بن مخ دوج بس پارد؛ ام ا مال ک اش تر نخع ی و

عدی بن حاتم طائی امام را از آن کار بازداشتند (منقری.)137 :1363،

در حالیکه معاویه میکوشید اشع

را به فرماندهی بخشی از سپاه درصفین گماشت (هم ان 139 :؛ نی ز

ن.ک :دینوری .)171 :1934 ،در طول مدت نب رد ،اش ع

گرم ه عل یرغ م می ل ام ام (ع) از

فرماندهان سپاه بود ،اما با معاویه سر و سرل داشت و م ون خب ر خطاب ه او در می ان کن دیان
مبنی بر ترک مخاصمه به اردوگاه شام رسید ،معاویه دستور داد تا قرآنها را ف راز نی زه کنن د
(همو481 -480:؛ دینوری.)189 -188 :1934 ،
اصرار و پافشاری اشع

و کندیها بر ترک مخاصمه و دع وت ب ه «کت ا

اهلل» (منق ری،

 ،)484 -482 :1363تردید من دانی در نق ش او در ناک ام گ ذاردن نب رد ص فین از یکس و و
گشودن جبهه جدیدی علیه امام (ع) در سپاه آن حورت ،یعنی مُحَکلم ه ی ا خ وارج بع دی
باقی نمیگذارد .او در گزینش ابوموسی اشعری ،به عنوان حَکَم عراقیان به جای مال ک اش تر
که انتخا

امام (ع) بود نیز ،نقش اساسی داشت (همو499 :؛ طبری ،1387 ،ج.)52 -51 :5

واپسین زمانی که بنابر روایات ،میتوان س راغی از اش ع
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کند ،امام علی (ع) اشع

را ،بهسبب بیاعتنایی امام به او ،به سوی خ ود جل ب

گرف ت ،ب ه توطئ ه ش هادت

امیرالمؤمنین علی (ع) مربوط میشود (یعقوبی ،بیتا ،ج212 :2؛ اب ن عس اکر ،1415 ،ج.)560 :42
(خلیفُ بن خیاط ،1414 ،ج228 : 1؛ ذهبی ،1414 ،ج.)42 :2
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وی به فاصله اندکی از امیرالمؤمنین (ع) ،احتماالً در ذولحح یُ 40ق در کوف ه از دنی ا رف ت

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

با بررسی زندگى این مرد که در غالب تواریخ اسالمى آمده به این نتیجه میرس یم ک ه او
تا مه اندازه مایه فساد در میان مسلمانان و حتلى در دوران جاهلیّت بود ،و مگونه آتش بی ار
معرکههاى مختلف مىشد تا آن جا که او را « حع َ حف لحَّار» نامیدند.
به گفته «ابن ابى الحدید» تمام مفسدههایى که در دوران خالفت على (ع) واقع ش د ،اص ل
و اساس آن «اشع بن قیس» بود و در میان اصحا آن حورت مانند عب داهلل ب ن اب یس لول
در میان یاران رسول خدا بود (ابن ابی الحدید ،1337 ،ج .)279: 2اما مطابق آنچه در این س خن
آمده امیرمؤمنان على(ع) در پاسخ اعتراض اشع  ،ابتدا مىفرماید« :تو مه مىدانى م ه می ز
مما حی) ،اشاره به این که تو اصالً مفه وم
علی ّ
به زیان من است یا به سود من» (ما یدریك ما ّ
سخن مرا نفهمیدى که مه مىگویم و اشاره ب ه م ه نکت هاى م ىک نم .منظ ور م ن دع وت
اینگونه کارها را تکرار نکنند .امّا تو مطلب را وارونه فهمیدى سپس در یک سخن تن د ب ه او
مىفرماید« :لعنت خدا و لعنت هم ه لعن ت کنن دگان ب ر ت و ب اد» (علییك حعَیُ َّللل و حعَیُ
لحالعَین) .این سخن امام (ع) اشاره به این است که اشع

بن ق یس ف ردى اس ت جاه ل و

جاهل حق ندارد که بر امام اعتراض کند با آن که امام پس از رسول خ دا (
دانشمندان است .امّا استحقاق لعن اشع

) اس تاد هم ه

نه به دلیل اعتراض بر امام بود و نه به دلیل این ک ه

بچه کافر بود ،بلکه به این دلیل بود که به گواهى امام (ع) وى منافق بود (بحران ی ،1420 ،ج:1
.)647
 -5-2حائک در ترجمهها و شروح

مترجمان یادشده دو معنا برای این لفظ در نظر گرفتهاند؛ دشتی و شهیدی آن را متکبّر متکبّ ر
زاده معنا کردهاند و در پاورقی دلیل این انتخا

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-07-04

مسلمین به اتلحاد و اشاره به اشتباهى است که در مس ئله قب ول «حکم ین» کردن د ت ا دیگ ر

را اینگونه بیان داشتهاند:

دشتی میگوید :حائک یعنی بافنده ،کسی که بر خ دا و رس ول خ دا دروغ م یباف د ی ا
های متکبّر و مارور میشدند (دشتی.)65 :1379 ،
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پارمهبا  ،مون دور از مردم در انزوای کامل به پارمه بافی مشاول بودند و تبدیل به انس ان
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شهیدی میگوید :اشع

و پدرش از بزرگان کنده بودند ،پس مگون ه ام ام او را حائ ک

(جوال) خطا میکند؟ باید توجه داشت که حائک نعت فاعلی از اجو واوی و ی ایی ه ر
دو آمده است .واوی آن به «جوالهه» است و یایی آن به معنی متکبّر و م یت وان گف ت ای ن
سرزنشی است اشع

را در با اسرافی که هنگام به زن ی گ رفتن امّ ف روه خ واهر اب وبکر

کرد .وی آن روز به بازار رفت و به هر شتری رسید آن را پی کرد و گفت مردم بیایند ببرن د.
معلوم است این کار از روی تکبّر بود نه برای رضای خدا (شهیدی.)20 :1378 ،

انصاریان ،فقیهی و فیضاالسالم نیز آن را بافنده پسر بافنده و ای جوال پسر جوال ترجم ه
کردهاند .در تعلیل انتخا این معنا ،فیضاالسالم میگوید :در بعوی ت واریخ بی ان ش ده ک ه
و پدرش برد یمانی میبافتهاند و مون جوالیی موجب نقصان عقل و سفاهت اس ت،

اشع

بزرگان کنده بود و سرزنش حو رت او را ب رای آن ب ود ک ه در راه رف تن از روی تکبّ ر و
تبختر دوش میجنبانیده و این نوع حرکت را در لا ت حیاک ت خوانن د .ب ه ه ر تق دیر در
تعقیب بیان مذمت و نقصان عقل او فرمود (فیض االسالم،1379 ،ج.)77 :1
فقیهی نیز میگوید :ابن ابیالحدید گوید :مردم یمن ب ه واس طه بافن دگی (بافن دگی ب رد
یمانی) مورد سرزنش قرار میگرفتند (فقیهی.)78 : 1381،
باری ،شارحان نهجالبالغه هم معنای حقیقی و هم معنای مجازی را ب رای اج و

واوی

این کلمه محتمل دانستهاند؛ معنای حقیقی بنابر آنچه روایت شده که او و پ درش بُ رد یمن ی
میبافته و این مخت

اشع

نبوده بلکه اهل یمن همگ ی دارای ای ن ش ال بودن د و ب ه آن

سرزنش میشدند ،همانگونه که خالد بن صفوان درباره یمنیها گفته است ک ه م ه بگ ویم
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لذا حورت او را با این اسم سرزنش فرم ود و در بعو ی از کت ب نوش تهان د او از اک ابر و

درباره قومی که میان ایشان جز بافنده پارمه یا دباغی کننده پوست یا پرورش دهن ده بوزین ه
نیس ت (اب ن اب ی الحدی د ،1337 ،ج297 :1؛ عب ده ،1425 ،ج .)51 :1ای ن ش ال در آن زم ان
دور بودهاند ،اما برخی از شارحان گفتهاند :این معنى با آنچه در تاریخ زندگى اش ع و پ درش
207
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مخصو

قشر بسیار پایینى از اجتماع بوده که از معار دین ى و آدا اجتم اعى و تم دن،
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نقل شده ،سازگار نیست؛ مرا که اشع

و پدرش از ملوک کنده و بزرگان آن بودهان د (مک ارم،

 ،1375ج.)648 :1

برخی از شارحان آن را بر معنای مجازی حم ل نم ودهان د و معن اى کن ایى را ب رای آن
محتمل دانستهاند و گفتهاند منظور از «حائک» (بافنده) کسى است ک ه س خنان ب اطلى را ب ه
هم مىبافد و بافنده دروغ و کذ است و این در واقع کار اش ع

و پ درش ب ود ،و من ین

کنایهاى نه تنها در لات عر که در لاات دیگر نیز وجود دارد (همان) و قابل توجّه ای ن ک ه
در روایتى به روشنى به این معنى اشاره شده است و آن روایت این است که نزد امام ص ادق
(ع) سخن از «حائک» به میان آمد.
امام (ع) فرمود« :لنّ ملعوأ ،حائک ملعون است» سپس در تفسیر آن من ین فرم ود« :لنّمیا
پیامبر (

) مىبافد (هاشمی خویی ،1358 ،ج285 :3؛ بحرانی ،1420 ،ج.)642 :1

همچنین این عبارت به صورت کنایه اشاره به نقصان عقل دارد ،زی را بافن دگى (حیاک ه)
دلیل ضعف عقل است ،مون ذهن بافنده همیشه در جهت بافندگى و ص نعتش م ىباش د و
تمام فکرش متوجّه اوضاع و احوال نخهاى پراکنده است تا آن ها را مرتلب کرده و نظام ده د
و مجبور است براى انجام کار دستها و پاهاى خ ود را همیش ه حرک ت ده د و در نتیج ه
مون همیشه فکرش متوجّه کارش مىباشد از میزهاى دیگر غافل مىماند و نسبت به آن ه ا
نادان اس ت (بحران ی ،1420 ،ج642 :1؛ عب ده ،1425 ،ج51 :1؛ هاش میخ ویی ،1358 ،ج258 :3؛
قزوینی ،1337 ،ج58 :2؛ بینام247 :1375 ،؛ خویی.)80 :1325 ،

قطبالدین بیهقی در شرح حدائقالحقایق آورده است :گفته ش ده ک ه اش ع

و پ درش
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ذحك لحّ ي یحوك لحک

علی َّللل و علی رسوح  ،حائ ک کس ى اس ت ک ه دروغ ب ر خ دا و

برود یمنی میبافتهاند ،اگر صحیو باشد ،امام (ع) اخالق پستی را که ت ابع ای ن حرف ه اس ت
مورد سرزنش قرار داده است؛ مرا که از اخالق بافندهها دروغگویی اس ت .برخ ی گفت هان د
هستند؛ مرا که معامله و معاشرتشان با زنان و کودکان است (بیهقی ،1375 ،ج.)213: 1
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بافندگی حرفهای پست است؛ مانند ریسندگی و پنب هفروش ی .آن ان از نظ ر عقل ی ض عیف
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برخی دیگر از شارحان ،آن را به معنى انسان متکبّر و خودخواه دانستهاند ،مرا ک ه یک ى
از معانى «حائک از ریشه حیک» در لات کسى است ک ه ب ا تکبّ ر راه م ىرود (بیهق یفری د،

 .)104 :1367قطبالدین بیهقی میگوید :اشع

از ملوک کنده بود ،و پارم هب ا نب ود .ام ام

(ع) با این عبارت ،به این رفتار او که در حرکت دوش میجنبانیده و با تکبر همچون برخ ی
از زنان راه میرفت ،اشاره میکند و این عبارت را برای داللت ب ر حس ب و وجاه ت او در
میان قومش به کار برد و تعبیر امام (فما فدلک فی ولحد مَهما ماحک و ال حسهک) دلیلی ب ر
صدق این استدالل است (بیهقی ،1375 ،ج.)211 :1
-6-2تحلیل کاربست این تعبیر در نهجالبالغه و نامه امام (ع) به ابوموسی اشعری

اکنون باید دید با توجه به فوای صدور کالم و با توجه به سابقه اشع

در نافرم انی از ام ام

او را با عنوان «حائک» خطا کردند؟ آیا حیاک یا بافندگی کاری ناپس ند و شایس ته تحقی ر
است؟ روشن است که اهل بیت (ع) هویت صنفی گروهها را مالک و معیار شخص یت آن ان
قرار نمیدادند و هیچگاه به یک گروه ،قبیله ،قوم و صنف اهانت نمیکردند .نس اجی ،ش الی
بوده است که افرادی در آن روزگار به آن اشتاال داشتند و بخشی از نیاز جامع ه را ب ر آورده
می کرد .مرا امیر مؤمنان (ع) هنگام معرفی شخصیت اشع

بن قیس ،در کن ار ویژگ ی ه ای

ناپسند او ،یعنی منافق و فرزند کافر ،عبارت «بافنده پسر بافنده» را آورده اند؟ از جهت دیگ ر،
اشع

بن قیس و پدران او همه از رؤسای قبیله کن ده ب ودهان د و ه یچگ اه ش ال بافن دگی

نداشتهاند .برای اینکه به معنای دقیق این عبارت برسیم ،بهتر است نامه امام (ع) ب ه ابوموس ی
اشعری در آستانه جن

جمل را که حاوی این عبارت است مورد بررسی قرار بدهیم.
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(ع) ،مراد ایشان از این کنایه میست؟ مرا حورت برای نمایاندن شخصیت اشع

بن ق یس

مون عثمان کشته شد و کار بر امیرالمؤمنین (ع) قرار گرفت ،عبداهلل بن قیس با بی میل ی
با امام بیعت کرد (مادلون 230 :1386 ،؛ کوفی ،1411 ،ج.)438 :2

هاشم بن عتبه بن ابی وقا

را نزد ابو موسی ،والیاش در کوفه فرس تاد و ب ه او فرم ان داد
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هنگام جن

جمل علی (ع) در راه مکه به عراق ،نخست در ربذه توق ف ک رد .از رب ذه،
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که کوفیان را به کمک او فرا خواند .امّا وی از این کار خودداری ورزید ،و هاشم را به زن دان
و مرگ تهدید کرد .موضع ابو موسی آشکارا مخالفت شدید با جن

در میان مس لمانان ب ود

و آن را فتنه میدانست .هاشم ،علی (ع) را از رفتار خصمانه ابو موسی ب اخبر س اخت .عل ی
پاسخ داد که ابو موسی مورد اعتماد او نبوده و قصد داشته است او را برکنار کن د؛ امّ ا مال ک
اشتر میانجی شده و گفته است که کوفیان از او رضایت دارن د .در ای ن هنگ ام عب د اهلل ب ن
عباس و محمد بن ابوبکر را با نامهای شدید اللحن به کوفه نزد ابوموس ی فرس تاد و در آن او
را فرزند بافنده (لبن لححائک) خواند و از مقام خویش عزلش کرد (مادلون

230 :1386 ،؛ اب ن

ابی الحدید ،1337 ،ج9-10 : 4؛ بالذری ،1394 ،ج.)234 :2

مسعودی ،1409 ،ج368 :2؛ مسکویه ،1379 ،ج313 -312 :1؛ ابن اثیر ،1385 ،ج261 -260 :3؛ اب ن
ابی الحدید ،1337 ،ج10 :14؛ مجلسی ،1403 ،ج87 -86 : 32؛ علماله دی ،1388 ،ج344 -343 :1؛
مفید.)242 :1413 ،

منانکه پیداست امام (ع) به ابوموسی اشعری نی ز هم ین لق ب را داده اس ت .آی ا او نی ز
مانند اشع

بافنده بوده است؟ یا به خاطر نافرمانی از امام و دستاندازی در اج رای دس تور

ایشان اینگونه مورد خطا واقع شده است؟ درست است که ابوموسی نیز اه ل یم ن اس ت
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اما در تواریخ منین شالی برای او و پدرش ذکر نشده است .بنابراین نتیجه میگی ریم وقت ی
برخی از شارحان و مترجمان نهجالبالغه آن را ترجمه کردهاند و همچنین بعید به نظر م یرس د
که منظور از آن به استناد روایت امام صادق (ع) که فرمودند «حائک ملعون اس ت» س پس در
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امام این عبارت کنایی را به کار میبرد منظور ایشان مطلقاً شال بافندگی نیس ت ،آنگون ه ک ه
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تفسیر آن منین فرمود« :حائک کسی است که دروغ بر خدا و پیامبر میباف د» بافن ده دروغ و
کذ باشد؛ مراکه همانگونه که عالمه مجلسی در م آ لحعقول در توضیو این روای ت گفت ه
است حیاکت استعارهای برای وضع حدی
منین میزی از اشع

است (مجلس ی ،1404 ،ج ،)1404 :1در ح الیک ه

گزارش نشده است.

بنابراین با توجه به قراینی از جمله دو بار اسیرشدن اشع

ب ه دلی ل ب یفک ری ،نقص ان

عقل و نسنجیده عمل کردن یکبار در دوران جاهلیت و ب ار دیگ ر در دوره اس المی و ام ان
گرفتن برای خود و تعدادی از عشیره خویش و تسلیم نمودن بقیه به سپاه اسالم و کاره ایی
از قبیل :راه رفتن متکبرانه و پیکردن هر شتر و گوسفندی که بر سر راه ش م یدی د بع د از
مجلس عقد ام فروه (خواهر ابوبکر) و همچنین اصرار بر ترک مخاص مه در جن

ص فین،

و توجه نکردن به انتخا امام که همگی نشان از بالهت و بیخردی او دارد ،باع

شد ام ام

(ع) او را با این لقب مورد خطا قرار دهد.
در مورد ابوموسی اشعری هم وضع همینگونه است ،وقتی امام (ع) از او به عن وان وال ی
جمل بسیج کند ،از این دس تور س رپیچی ک رد و

کوفه خواست که مردم کوفه را برای جن

آن را فتنه بین مسلمانان خواند ،این کار او نتیجه بیفک ری و ع دم مص لحت س نجی ،ع دم
اعتماد به رأی امام و رأی و نظر خود را برتر از رأی و نظر ام ام دانس تن ب ود؛ بن ابراین ام ام
(ع) او را با این لقب مورد خطا قرار داد.
در فرهن

عر  ،همانگونه که اغلب شروح نهجالبالغه نیز تص ریو ک ردهان د ،بافن دگی

کنایه از نقصان عقل و بیتدبیری محسو

میشد (بحرانی ،1420 ،ج642 :1؛ عب ده ،1425 ،ج:1
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وقتی که پیروزی نزدیک بود و نقش اساسی او در انتخا ابوموسی اشعری به عن وان حک م

51؛ هاشمیخویی ،1358 ،ج258 :3؛ قزوینی ،1337 ،ج58 :2؛ ب ین ام247 :1375 ،؛ خ ویی:1325 ،

)80؛ مرا که انسان با حوور در بین مردم و مراوده با ایش ان ب ه عق ل و تجرب هاش اف زوده
تجربی کافی برخوردار نبوده است (احسانیفر .)368 :1432 ،از ط ر دیگ ر بیش تر معامل ه و
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میگردد و فرد بافنده به اقتوای شالش ،معموالً کمتر ب ین م ردم حو ور داش ته و از عق ل
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معاشرت این قشر با زنان و کودکان بودهاست (هاشمیخ ویی ،1358 ،ج285 :3؛ بیهق ی،1375 ،

ج .)213 :1بنابراین حائک و ابن حائک در فرهن

آن روز عر نوعی توهین تلقی م یش ده

است .همانگونه که مالحظه شد بیتدبیری و کمخردی از خصوصیات بارز این دو ش خ
به خصو

اشع

بود و او به دلیل رفتارهای نابخردان هاش مس تحق من ین ناس زایی ب وده

است.
 -7-2ارزیابی و نقد ترجمهها

باری ،در فرهن

عر صدر اسالم ،بافندگی نماد بالهت و بیخردی ب ود .وقت ی ب ه کس ی

میگفتند ای حائک! یعنی ای نادان ای ابله! اما ابن حائک در اینجا به مه معناست؟ آی ا بای د
آن را همانگونه که مترجمان آوردهاند؛ فرزند متکبر ،فرزند بافنده ،فرزند دروغگو و امث ال آن
مالحظه شد امام (ع) به ابوموسی اشعری فقط گفت ابن حائک اما به اش ع

گف ت حائ ک

بن حائک ،منافق بن کافر به خاطر نافرمانیهای مکرر و کاره ای نابخردان ه بس یاری ک ه در
طول زندگیاش ا ز او سرزد .ای ن اص طالح منانک ه توض یو داده ش د ،دارای ی ک پیش ینه
تاریخی است و در فرهن

فارسی با این کارکرد و معنا کاربرد ندارد .بن ابراین اگ ر آن را ب ه

صورت گرتهبرداری -ترجمه تحتاللفظی از همایندها و اجزاء ترکیبها -یعنی بافن ده پس ر
بافنده ترجمه کنیم نمیتوانیم مراد و منظوری را که از این کلمه در فرهن

عرب ی م د نظ ر

است به خواننده متن مقصد منتقل کنیم .گرمه معنای لا وی برخ ی وانگ ان در دو فرهن
یکسان است ،بار معنایی آنها به کل متفاوت است .به گفته والدیمی ر آی ویر معم وال هرگ اه
فرهن

مقصد فاقد عنصر فرهنگی موجود در متن باشد ،زب ان آن فرهن

نی ز فاق د لفظ ی
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ترجمه کرد یا اینکه این عبارت تأکیدی دوباره ب ر کلم ه حائ ک م یباش د؟ همانگون ه ک ه

برای بیان این عنصر فرهنگی است.
در این موارد وظیفه مترجم آن است که لفظ یا عبارت رسایی در زبان مقصد بیابد که ب ه
(ای ویر .)4 :1370 ،بن ابراین در ترجم ه ای ن عب ارت ،از ب ین روشه ای ارائ ه ش ده توس ط
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نحو مناسب ،معنی این عنصر متفاوت فرهنگی را ب ه خوانن دگان زب ان مقص د انتق ال ده د
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نیومارک ،باید معادل کارکردی را برگزید .در مع ادل ک ارکردی از وانهای ک ه ب ار فرهنگ ی
ندارد به جای وانه فرهنگی زبان مبدأ استفاده میشود و بدینترتی ب ای ن فراین د ،وانه زب ان
مبدأ را خنثی یا عام میسازد و برای اینکه ارزش فرهنگی کلمه حفظ شود در پاورقی پیش نیه
تاریخی آن توضیو داده میشود.
مترجمان مورد بح

به جز انصاریان از روش تلفیقی (گرتهبرداری و پانوش ت) اس تفاده

کرده و ترجمه درستی ارائه ندادهاند؛ آقایان دشتی و شهیدی حائک را متکبر ترجم ه ک رده و
در پانوشت دلیل این انتخا را آوردهاند .طبق بررسیهای انجام گرفته ،بعید به نظر میرس د
که حائک به معنای متکبر باشد و امام (ع) از بین این همه صفات منفی اشع

فق ط او را ب ه

متکبر بودن سرزنش کرده باشد .قرینه سیاق هم ما را به معنای نادان ه دایت م یکن د؛ گ واه
ایشان میفرماید :تو مه میدانی مه میزی به نفع من و مه میزی ب ه ض رر م ن اس ت و
سپس میفرماید :تو یکبار به دست کافران اسیر شدی و ب ار دیگ ر ب ه دس ت مس لمانان ،ت و
همان کسی هستی که قوم خود را به طر شمشیر راهنمایی کرد و م رگ را ب ه س وی ایش ان
راند .انصاریان آن را بافنده پسر بافنده ترجمه کرده و در پ اورقی توض یحی ارائ ه ن داده اس ت.
فقیهی آن را بافنده پسر بافنده ترجمه کرده و در پاورقی توضیحی برای ای ن انتخ ا ارائ ه داده
که درست نیست .منانکه دیدیم ،فقیهی به نقل از ابن ابی الحدید ،اشع

را بافن ده بُ رد یم انی

دانستهاست .فیضاالسالم نیز آن را جوال پسر جوال ترجمه ک رده و داخ ل م تن توض یحاتی را
برای این معنا آورده و نتیجه گرفته که حورت برای بیان م ذمّت و نقص ان عق ل اش ع ای ن
کالم را بهکار بردهاست؛ اما این توضیو را در ترجمه حائک انعکاس نداده است.
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این مدعا ،عباراتی است که امام (ع) قبل و بعد از این اصطالح بیان داشته است.

ترجمه پیشنهادی :ای نادانِ ابله!...

از آنچه در این مقال گفته شد نتایج زیر به دست آمد:
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 -3نتیجهگیری

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

 -1کلمه حائک مشترک لفظی است و لاویان گفتهاند این وانه میتواند از ریشه «حَ وَک»
یا «حَیَک» باشد .حائک از ریشه «حَوَک» به معنای س راینده ،بافن ده و از«حَیَ ک» ب ه معن ای
متکبّر است .روایات و نقل قولهایی که در کتب فقهی ذکر ش ده ،ش ال بافن دگی را ش الی
پست و دونپایه دانسته اند .شروح نهجالبالغه نیز عالوه بر دو وجه معنایی ذکر شده ،معن ای
مجازی دیگری تحت عنوان بافنده دروغ ب رای آن ذک ر ک ردهان د .برخ ی از ای ن ش ارحان
معتقدند ،این عبارت استعاری است و به نقصان عقل اشاره دارد .با بررسیه ای انج ام ش ده
در منابع این نتیجه حاصل شد که بافندگی نماد بالهت و بیخردی است.
 -2مالش حقیقی هنگام مواجهه با عناصر فرهنگ ی زم انی ظه ور م یکن د ک ه عنص ر
فرهنگی در زبان مقصد معادل نداشته باشد ،در منین شرایطی بیتوجهی مترجم به ای ن ن وع
عناصر فرهنگی است که معادلیابی و انتقال مفه وم فرهنگ ی نهفت ه در آن ب ه دلی ل فق دان
معادل و برابرنهاد در فارسی کاری بس دشوار و مالشبرانگیز اس ت .منانک ه دی دیم ،ه یچ
یک از ترجمههای مورد بررسی تصویر روشن و گویایی از این اص طالح کن ایی ب ه دس ت
نمیدهند .آقایان دشتی و شهیدی آن را متکبر ،فقیهی و فیضاالسالم آن را جوال پس ر ج وال
و انصاریان آن را بافنده پسر بافنده ترجمه کردهاند.
بر اساس الگوی نیومارک کلیه مترجمان -به ج ز انص اریان -در ترجم ه خ ود از روش
تلفیقی (گرتهبرداری و پانوشت) بهره بردهاند.
 -3به منظور پر کردن خأل ناشی از عدم تجانس فرهنگی و برای آنکه خواننده ایران ی پی ام
متن را دریافت کند و در عین حال معنای زبان مبدا حفظ شود ،نگارندگان پیشنهاد میدهند ک ه
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تعابیر ممکن است متن ترجمه شده را مبهم سازد .عبارت «حائک بن حائ ک» نی ز از جمل ه

در کنار معادل ک ارکردی عب ارت یادش ده ،ب رای آش نایی خوانن ده و مخاط ب ب ا باف ت و
هنجارهای فرهنگی حاکم بر فوای صدور خطبه ،مترجم توضیو و تفسیری از این اص طالح
روشهاست.
214

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.11.3

در پانوشت ارائه دهد .طبق نظر نیومارک در اینگونه موارد روش تلفیقی یکی از موفقت رین

مفهوم شناسی واژه حائک در خطبه  19نهجالبالغه  ________________________ ...سمیه سلمانیان و همکاران

 -4منابع
 -1ابن ابیالحدید ،عزلالدین ابوحامد ،شرح نهج البالغ ه ،م اس اول ،قم:کتابخان ه عم ومی آی ت اهلل
مرعشی نجفی1337( ،ش).
 -2ابن أثیر ،عزلالدین ،الکامل فی التاریخ ،بیروت :دارصادر1385( ،ق).
 -3ابنادریس ،محمد بن احمد ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،مصحو :موسوی و اب نمس یو ،ق م:
دفتر انتشارات اسالمی1410( ،ق).
 -4ابنفارس ،احمدبن فارس ،معجم مقاییساللاه ،مصحو :عبدالسالم ه ارون ،ق م :مکت ب اإلع الم
االسالمی1371( ،ق).
 -5ابنعساکر ،علی ،تاریخ مدین دمشق ،محقق :شیری ،بیروت :دارالفکر( ،بیتا).
 -6ابنمنظور ،محمّدبن مکرلم ،لسان العر  ،الطبع الثانیه ،قم :اد الحوزه1363( ،ق).
العربی1376( ،ق).
 -8احسانىفر لنگرودى ،محمد ،اسبا اخ تال الح دی  ،م اس س وم ،بی روت :مؤسس ه علم ى
فرهنگى دار الحدی 1432( ،ق).
 -9ازهری ،محمدبن احمد ،تهذیباللا  ،بیروت :دار احیاء التراث العربی1421( ،ق).
 -10انصاریان ،حسین ،ترجمه نهج البالغه ،تهران :انتشارات پیام آزادی1379( ،ش).
 -11بحرانی ،ابنمیثم ،شرح نهجالبالغه ،بیروت :دارالثقلین1420( ،ق).
 -12بدون نویسنده ،شرحنهجالبالغه ،مصحو :عزیزاهلل عطاردی ،قم :عطارد1375( ،ق).
 -13بالذری ،أحم د ،انس ا األش را  ،محق ق :محم دباقر محم ودی ،بی روت :مؤسس األعلم ی
للمطبوعات1394( ،ق).
 -14بیهقیفرید ،علیبن زید ،معارج نهجالبالغه ،مصحو:محمدتقی دانش پژوه ،قم :کتابخانه عم ومی
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 -7ابنهشام ،عبدالملک ،السیره النبوی  ،محقق :مصطفی س قا و دیگ ران ،بی روت :دار ححی اء الت راث

آیتاهلل مرعشی1367( ،ش).
 -15بیهقیکیذری ،قطبالدینمحمد ،حدائقالحقائق فی شرح نهجالبالغه ،مصحو :عزیزاهلل عط اردی،
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قم :عطارد1375( ،ش).

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

 -16جوهری ،اسماعیلب نحم اد ،الص حاح ،مص حو :احم د عب دالافور عط ار ،بی روت :دارالعل م
للمالیین1404( ،ش).
 -17خلیفُبن خیّاط ،ابوعمرو ،تاریخ ،تحقیق :سهیل زکار ،بیروت :دارالفکر1414( ،ق).
 -18خویی ،ابراهیمبنحسین ،لحدر لحَ فیُ فیش ح نهجلحهالغُ ،بیمک1325( ،ق)
 -19دشتی ،محمد ،ترجمه نهجالبالغه ،ماس نهم ،قم :الهادی1386( ،ش).
 -20دینوری ،ابنقتیبه ،المعار  ،ماس اول ،القاهره :دارالکتب لحمص یُ1934( ،م).
 -21دینوری ،احمدبنداوود ،اخبار الطوال ،تحقیق :عم ر عب دالمنعم ع امر ،ق م :منش ورات الرض ی،
(1368ق).
 -22ذاکری ،علی اکبر ،سیمای کارگزاران علیبن ابیطالب ،قم :دفتر تبلیاات اسالمی1373( ،ش).
 -23ذهبی ،محمدبن احمد ،سیر أع الم الن بالء ،تحقی ق :محم دنع یم العرقوس ی ،بی روت :مؤسس ه
 -24راغب اصفهانی ،ابوالقاسم ،محاضراتاألدباء و محاوراتالشعراء و البلااء ،تحقیق :عم ر ف اروق،
بیروت :دار األرقم1420( ،ق).
 -25زمخشری ،محمودبن عمر ،اساس البالغه ،ماس اول ،بیروت :دار صادر1399( ،ق).
 -26شهیدی ،سیدجعفر ،ترجمه نهجالبالغه ،تهران :علمی و فرهنگی1373( ،ش).
 -27صاحب بن عباد ،اسماعیل بن عباد ،لحمحیط فی لحلغُ ،مصحو :محمدحس ن آلیاس ین ،بی روت:
عالم الکتب1414( ،ق).
 -28طالقانی ،محمود ،پرتوی از نه جالبالغ ه ،مص حو :محمدمه دی جعف ری ،م اس دوم ،ته ران:
سازمان ماس و انتشارات وزارت فرهن

و ارشاد اسالمی1374( ،ش).

 -29طباطبائی بروجردى ،حسین ،منابع فقه شیعه ،ماس اول ،تهران :فرهن

سبز1386( ،ق).

 -30طبری ،محمدبن جریر ،تاریخ االمم و الملوک ،تحقی ق :محم د ابوالفو ل اب راهیم ،بی روت :دار
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لح ساحُ1414( ،ق).

التراث1387( ،ق).
 -31طوسی ،محمدبن الحسن ،تهذیب األحک ام ،مص حو :خرس ان ،ته ران :دار الکت ب لإلسیالمیُ،
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(1407ق).

مفهوم شناسی واژه حائک در خطبه  19نهجالبالغه  ________________________ ...سمیه سلمانیان و همکاران

 ،--------------- -32اإلستبصار فیما اختلف من االخبار ،مصحو :خرسان ،ته ران :دار الکت ب
لإلسالمیُ1407( ،ق).
 -33عبده ،محمد ،شرح نهجالبالغه ،بیروت :دلرلحهالغُ حلطهاعُ و النشر1425( ،ق).
 -34علمالهدی ،محمد ،معادن لححکمُ فی مکاتییب لألئمیُ ،تص حیو :عل ی اکبرغف اری و دیگ ران،
تهران :صدوق1388( ،ش).
 -35فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتا العین ،ماس دوم ،قم :نشر هجرت1409( ،ق).
 -36فقیهی ،علیاصار ،ترجمه نهجالبالغه ،ماس ششم ،قم :انتشارات مشرقین1381( ،ش).
 -37فیروزآبادی ،محم دبن یعق و  ،الق اموس المح یط ،م اس اول ،بی روت :دار الکت ب العلمی ه،
(1410ق).
 -38فیضاالسالم ،سیدعلی نقی ،شرح نهجالبالغه ،تهران :مؤسسه ماس و نشر تألیفات ف یضاالس الم،
 -39فیضکاشانی ،محمدمحسن ،الوافی ،اصفهان :کتابخانه امام امیرالمؤمنین1406( ،ق).
 -40قزوینیحائری ،محمدکاظم ،شرح نهجالبالغه ،نجف :مطهعُ النعمان1337( ،ش).
 -41کلبی ،هشام ،نسب معد و الیمن الکبیر ،محقق :محمود فردوس ،دمشق :دلرلحیقظُ1408( ،ق).
 -42کلینی ،محمدبن یعقو  ،الک افی ،محق ق :غف اری و آخون دی ،ته ران :دار الکت ب لالسیالمیُ،
(1407ق).
 -43کوفی ،احمدبن اعثم ،الفتوح ،بیروت :دلرلحَدو لح دید 1411( ،ق).
 -44مادلون

 ،ویلف رد ،جانش ینی حو رت محم د ( ) پژوهش ی پیرام ون خالف ت نخس تین،

مترجمان :احمد نمایی ،محمدجواد مهدوی ،حیدررضا ضابط ،ماس ششم ،مشهد :بنیاد پژوهشه ای
اسالمی آستان قدس رضوی1386( ،ش).
 -45مجلسی ،محمدباقر ،م آ لحعقول فی ش ح خهار لح سیول ،مص حو :هاش م رس ولی ،ته ران :دار
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(1379ش).

الکتب لالسالمیُ1404( ،ق).
 ،----------- -46بحاراألنوار ،بیروت :دار ححیاء التراث العربی1403( ،ق).
(1409ق).
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 -47مسعودی ،علی بن الحسین ،مروجالذهب و معادنالجوهر ،تحقیق :اصار داغ ر ،ق م :دلرلحه ی ،

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

 -48مسکویه ،ابوعلی ،تجار االمم ،تهران :سروش1379( ،ش).

 -49مفید ،محمدبن محمد ،لح م و لحَص حسید لحعه فی ح

لحهص  ،مصحو :علی میرش ریفی،

قم :کنگره شیخ مفید1413( ،ق).
 -50مکارمشیرازی ،ناصر ،پیام امیرالمؤمنین :شرح تازه و جامعی بر نهجالبالغه ،ماس اول ،ق م :ام ام
علیبنأبیطالب (ع)1375( ،ش).
 -51منقری ،نص ربن م زاحم ،واقع ه ص فین در ت اریخ ،مت رجم :ک ریم زم انی ،ته ران :دار ص ادر،
(1363ش).
 -52نوری ،حسین بن محمد ،مستدرکالوسائل و مستنبطالمسائل ،قم :مؤسسه آلالبیت1408( ،ق).
 -53نیازی ،شهریار ،نصیری ،حافظ «،ارزش فرهنگی ترجمه ضر المثلها و کنایات» ،دو فص لنامه
زبانپژوهی ،شماره  ،1ص

1388( ،167-184ش).

(1390ش).
 -55والدیمیر ،ایویر« ،روشهای ترجمه عناص ر متف اوت فرهنگ ی»،ترجم ه محمدرض ا هاش می،
فصلنامه مترجم ،شماره ،2ص

1375( ،3-13ش).

 -56هاشمیخوئی ،حبیب اهلل ،منهاجالبراعه ف ی ش رح نه جالبالغ ه ،م اس مه ارم ،ته ران :مکتب
االسالمیه1358( ،ش).
 -57یعقوبی ،احمدبن ابی یعقو  ،تاریخ یعقوبی ،بیروت :دارصادر( ،بیتا).
 -58یول ،جورج ،کاربردشناسی زبان ،ترجمه محمدعموزاده مه دیرجی و من ومهر ت وانگر .ته ران:
سمت1385( ،ش).
 -59صانعی ،یوسف ،مکاسب محرمه1384( ،http://www. saanei.org.ش).
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 -54نیومارک ،پیتر ،دوره آموزش فنون ترجمه ،مترجم :منصور فهیم و سعید سبزیان ،ته ران :رهنم ا،
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