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 اصفهان دانشگاه عربی ادبیات و زبان گروه استاد .2

 10/06/1399: پذیرشتاریخ  25/02/1399 :دریافتتاریخ 

 

 دهیچک
خ یآنچه را در کتب لغت، ادب و تاری اکتابخانهیی وجورندگان در جست، نگاروشیپ لهمقادر 

 :ت مشهوریدر خصوص ب

ُْتل              قُدُ ي             ُري ُوُ )/ُح ي ت                 ُُب                 ُ حُ ُدُ ي             ُرأُ 
 

ُ
 

ُرادُ م                 ُنُْم                 ُل                  ُ ليخُ ُنُْم                 ُكُ رُ ذيع                 
 

 و کردهی بندع، استخراج و موضواستبدان تمثل جستهی در مواجهه با ابن ملجم مراد)ع( ی که امام عل

مرتبط با آن  خاستگاه، موضوع و ساختار سرودۀ ةاداننقّی به بررسی لیـ تحلی فیسپس با روش توص

 اند.پرداخته

)ع( باز ی علامام ژه یت و به ویت موضوع شعر از نگاه اهل بین پژوهش به اهمّیت ایاهمّ

 ت اختالف نظرعلّ اند کهبرآمدهن پرسش یبه ایی گودر صدد پاسخ ن جستاریا در نگارندگان گردد.یم

ژه یو به وـ  تین بیای ساختار نحوو ، واژگانی معن ،درست ضبطِسراینده، مخاطب،  ادبا در خصوص

 برآمدِ این پژوهش رفع ابهامات یادشده است.  ست؟یچـ مصراع دوم آن 

  

 .، ادبیات کهن عربرکیکرب، عذیعر عرب، عمرو بن معدبه ش تمثّل)ع(، ی امام عل :هاکلیدواژه
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 مهمقدّ .1

 لهئطرح مس. 1ـ1
به آوردن شاهد اطالق  ،در اصطالحخواستن است و ی گواهی در لغت به معنا« استشهاد»

 در حوزۀ ـ مثالًیی عاا مدّید قاعده ییأا تیاثبات ی است که برای سخن استوار« شاهد»شود. یم

با حرف ی ز در لغت وقتیتمثّل ن .(737: 1379، الرسول)ابن کنندیبدان استناد مـ ی زبانی هاشدان

و کاربستِ آن در ی کس ۀا سرودینمونه آوردن از سخن ی به کار رود، به معن «باء»اضافه 

ی عااثبات مدّی اگر در استشهاد در پ ،گر سخنی. به داستمشابهِ با شأن صدور آن ی طیشرا

مخاطبان ی ش برایم که از پیهستی ان منظور خود با نمونهییتبی م، در تمثّل تنها در پیخود هست

 شناخته شده و در حکم مثَل است.

دن مفهوم ، با هدف روشن کریو زبانی شواهد ادبی ریاستشهاد و تمثّل و به کارگ دۀیپد

ی ادهیکالم، پدیی و رسایی بایزی نمایفزونا برای ا صرفاًیشتر آن یت هرچه بیمورد نظر و تثب

هم ی و لغوی در کتب ادبرند و یگیار به کار میسندگان آن را بسیو نوج که سخنوران یاست را

 برخوردار است.ی مقبولگاه یاز جا

مواجه ی اتیبا ابگاه  ،هم)ع( ت یامبر اسالم )ص( و اهل بیپخطَب و رسائل ی بازخوان در

 ،انین میدر ا .اندجسته تمثّلنها به آ کالمی فضای م که متناسب با موضوع و به اقتضایشویم

و سخنانشان در ضمن است که گاه )ع( ی امام علاز آنِ تمثّل به شعر عرب ی هان نمونهیشتریب

 .اندهکرداشاره  عرباز شاعران ی تایبابه ، ینیّمعی گفتمانی متناسب با فضا

ن یکرب که در ایاز شاعر مخضرم، عمرو بن معد استی ت شعریبات، ین ابیاز ای کی

 :گیردیمقرار ی ل مورد بحث و بررسیپژوهش به تفص

ب          ُ ُأ ري      دُ  ي ت        ُ )/ُُح   قْتل       ُو ي ري      دُ  ُح 
 

ُخ ليُنُْم           ُكُ رُ ع          ذيُ ُم           رادُ ُنُْم           ل            
ُ

پس از مواجهه با ابن ی بار)ع( ی که امام عل آورده 149 د، در شرح خطبةیالحدی ابن اب

که ابن  نیدند که چرا با وجود ایپرسشان یاز ای است و وقتباز گفتهت را یب نی، ایملجم مراد

ی امام )ع( در پاسخ فرمود: چگونه کسرساند؟ یاو را به قتل نم ،داندیش میملجم را قاتل خو

 (70 :9 ،م1998 د،یالحدی )ابن ابت؟ اسهرا به قتل رسانم که هنوز مرا نکشت

به ، یخیو تاری ، زبانین منابع ادبین و معتبرتریترکهنی م تا با بررسین جستار برآنیدر ا

ی را در خود جاآن که ی بعان منیترمیقدی بر مبنا ،آنشتمل بر م و سرودۀت یبی مأخذشناس
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ـ ی فیروش توصی ریارگبا به کم و یگوناگون آن را گزارش کنی هاخوانش زیم وپرداب، داده

 م:یر پاسخ دهیاالت زسؤبه ی لیتحل

 ؟چه کسانی هستند خاستگاه سرایش این بیت چیست، و گوینده و مخاطب آن. 1

ای گفتمانی و امام علی )ع( آن را در چه فض ستیچی اصل ۀدر سرود . موضوع این بیت2

 است؟مورد تمثّل قرار داده

، و ادبا در خصوص برخوردار استی از چه ساختاری به لحاظ نحوت ی. مصراع دوم ب3

  ؟اندشرح و تفسیر این مصراع چه نظراتی عرضه کرده

شعر ی بازشناستواند به یداده، می ت را در خود جاین بیکه ای ات و سرودهین بیشرح ا

و انتشار یی در جهت شناسای )ع( کمک کند و گامی امام عل هتوجّمورد ی ز شعرهاید و نمتعهّ

 د.ید به شمار آات متعهّیاز ادبیی هانمونه

 

 قیتحق نةیشی. پ2ـ1
ی ه، بحث و بررسرباز مورد توجّیاز د ،)ع(ی عل مؤمنانر یژه امیبه و ت )ع(،یاهل بسخنان 

ان یدر م وجوه به جستبا توجّی ول ،استآنان قرار گرفته پژوهان و دوستدارانِمتنپژوهان، ادب

)ع( صورت ی آثار و سخنان امام علی رو م تا کنونیقد که ازیی هااز پژوهشی حجم انبوه

آن حضرت همچنان  ات مورد استشهادیگر ابیو د یادشده تیپژوهش و شرح بی جا ،گرفته

 د.ینمایمی خال

 نوشتة« هو بالغت آن در نهج البالغی ن شعریتضم» ، مقالةانجام شدهی هاپژوهشن یدر ب

)ع( در نهج البالغه پرداخته و کتاب ی ن امام علیات مورد تضمیتنها به اب کهی عابدی مهد

ن آن به اشعار مورد یکه در بخش تضمی محمد خاقان نوشتة« البالغهبالغت در نهج ی هاجلوه»

 در را بحث مورد تیبکدام  هیچی ول ،امام )ع( اشاره کرده، با موضوع ما مرتبط است تمثّل

 .انداوردهین شده،یبررس اتیاب ضمن

 

 

 تیبه ب )ع(ی علامام  تمثّلداستان  .2
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 ،است)ع( پرداختهی ر در کالم امام علت مورد نظیب تمثّلداستان ی به بررسکه ی منابع مختلف مطالعةبا 

 اشاره دارد:ی خاصّی گفتمانی که هر کدام از آنها به فضام یخوریمبری گوناگونات یرواه ب

)ع( ی عت مردم با امام علیب ت در واقعةین بیاز آن است که ای ها حاکتیاز روای ادستهـ 

 است:حضرت قرار گرفته تمثّلِمورد  ،پس از مرگ عثمان
به ی انامه یّعت کردند، امام طی)ع( بی مردم با امام عل کهی هنگام ،مرگ عثمانپس از 

ن مردم، از او ایمدر داد و دهش به توصیه ضمن من، یاز ی بخشی ب بن منتجب والیحب
و افراد معتمد را به  سخنوران، دانایانو ده تن از  عت گرفتهیز مسلمانان آن منطقه بخواست تا ا

عت گرفت و یاز مردم بافت نامه، ین کرد و پس از دریز چنیب بن منتجب نیبفرستد. حب مدینه

آنان ز ینامام فرستاد. امام ی به سو ،ن آنان بودیهم در بی را که ابن ملجم مراد بزرگانده تن از 
ی و اسب عربی عدنی ، عبایمانی حلّةهمچون یی ایهداداشت و دستور داد که به آنها ی را گرام

به ستاد و یمقابل امام )ع( اکه آن گروه برخاستند تا بروند، ابن ملجم در ی . هنگاماعطا کنند

ی کیرا به ن اوسخن )ع( امام . مردمان منطقة خود پرداختوصف خود و ایشان و نیز دح م
امام )ع(  ،کردی فمعرّی او خود را ابن ملجم مرادوقتی د و یپرسی و از نام و شهرت وستود 

 .(261ـ  259 :42 ،م1983، ی)مجلس جست تمثّلت ین بیبه ا ،ردهکه استرجاع را قرائت یآ

)ع( ی ابن ملجم خدمت امام علی ن است که روزیها ناظر بر اتیدوم از روا دستةـ 
 .دیپرسی به او انداخت و از نام و شهرت وی طلب کرد. امام )ع( نگاهی رکباز او مَ ،دهیرس

که او سوار بر مرکب شد و دور ی ار او قرار دهد و هنگامیدر اختی دستور داد تا اسبسپس 
 .(16: 1364د، ی)مف شد تمثّلمت ین بی)ع( به ای علامام گشت، 

)ع( از جنگ با خوارج و ی بازگشت امام علی ماجراناظر به ها تیسوم از روا دستةـ 
استقبال به کوفه و بازگشت و از جنگ با خوارج پس امام علی )ع(  بر آنان است.ی روزیپ

 ن )ع( کرده،یرو به فرزندش حس ،یاخطبهراد یانماز گزارد و پس از ، به مسجد رفتهمردم، 

ا یگر ی: هفده روز دن )ع( پاسخ دادیاست؟ حسماندهی ن باقگر از ماه رمضاید: چند روز دیپرس

ی وقتو فرمود: به خدا سوگند د یکشی د خود دستیش سفی! و آنگاه امام )ع( به رنیمؤمنر الیام

من  سر ش را با خونِین ری، ازدیخه پا بت شومش( ینی اجرای خوارج )برا نِیتریکه شق

 .(276: 4 ،م1991، یکوفابن اعثم ) جست تمثّلمورد نظر ت یبسپس به  .ن خواهد کردیرنگ
 نقل شده که تین بیبه ا امام )ع( تمثّلز از داستان ینی گریدی هاتیروا ،انین میه در االبتّ

 قابل جمع است: ،نیشیپی هاتیبا روای نحوبه 
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گاه که  آن ،کردیبیت المال را تقسیم م)ع( ی امام علهر وقت  :استآمده یاغاندر کتاب ـ 

 .(34 :14 ،م1970 ،یاصفهان ابوالفرج) خواندیم ت را بازین بیا، افتادیمنگاهش به ابن ملجم 

ت را بر زبان ین بیا ،ستینگریبه ابن ملجم م)ع( ی امام علهرگاه  ت شده کهیز رواینـ 
 ،یقیروانی هشلو ن ؛210: 10و  361: 6 ،م1997 ،یبغداد و؛ 706: 2 ،م1988 ق،یرش ابنو ؛ همان) کردیمی جار

 .(244: 2، م2003، یوسیو ؛ 161تا: یب

با ابن پس از مواجهه  )ع(ی امام علی این است که باری روایات هم فقط گویای ـ برخ

، یزبیدی و مرتض؛ 104: 9 ،م1999ابن منظور، ؛ 717: 3 ،تای، بی)حصراست ملجم بدین بیت تمثّل جسته

 .(545: 12 ،م1973

ه و ی)ع(، معاوی : سه تن از خوارج بر سر قتل علاستز آمدهین خیالبدء والتار در کتابـ 
 )ع(ی قتل علکه عبد الرحمن بن ملجم بود  ،ن سهیاز ای یک. مان بستندیگر پیکدیعمرو عاص با 

و نفر سوم نامزد شد ه یمعاو قتلی که برااج ملقب به بُرَک بود حجّی گرید. عهده گرفت را بر

داوود به مصر رفت و شد.  او گذاشتهعهده به عمرو عاص قتل عنبر بود و ی بنی لامواز داوود، 

او کشت. بُرَک ی به جاود، انتظامات ب فرماندۀ را که حذاقةبن  خارجةندانسته  ووارد مسجد شد 

امام و با  ح ساخت. ابن ملجم هم به کوفه آمدمجروه را یز به شام رفته، وارد مسجد شد و معاوین

با او به  کرد،یمشاهده می فتنه را در وی هاهرچند نشانه )ع( امامنمود. ی)ع( معاشرت می عل

 .(232ـ  230 :5 ،م1962، ی)مقدس خواندیم باز ت راین بیا، مالطفت رفتار کرده
 

 تیخاستگاه ب. 3
 کهی منبع نیترکهن عنوان به ،«دیالفر العقد» جمله از ،ادب کتب ترینقدیم گزارش اساس بر

 ده از با بیش استی اسروده از برگرفته تیب نیا کرده، تیروا را تیب بر مشتملی اصل سرودۀ
 بحر در اسالم، آن را صدر و اسالم از شیپ دوره مخضرم شاعر کرب،یمعد بن عمرو که تیب

در خصوص  .استسرودهخود  ۀتهدیدآمیزِ خواهرزاد ۀو در پاسخ سرود فخر محوریتِ با وافر

 مطرح است: د،نیت هستدر اقلّ هاآن طرفدارانِکه  سراینده آن دو نظر دیگر

اند را قائل این سروده انگاشته عمرو، ۀخواهر زاد.ق.(، ه 8ی متوفا) صمةدُرید بن ی برخ .1

دُرید  ۀسرودآن را  نیز عبیده، ابو یگزارش اغان اساس بر. (281: 3، م1995 البر، عبد ابن)

و خاندانت )در  ضعیفی و از نظر جسمی ااست. همسر درید بدو گفت: تو سالمند شدهدانسته

و نه ساز و ی برخورداری است؛ نه از مال و منالات هم بر باد رفتهیها( کشته شده و جوانجنگ

 ینداری گاهتکیهی گذران زندگی که برای یابییا عمر دراز م ،. با این وصفیدارجنگی ی برگ
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؟ دُرید هم در یاکردهی ات چه فکرخانوادهی که آن گاه برای شویکشته می یا در کارزار

رسد پنج بیتِ نخستِ این سروده از یبه نظر م .پاسخ همسر این ابیات )پنج بیتِ اول( را سرود

و با داستان عمرو که همسر دُرید،  است به بند بند سخنانی آن دُرید است چه، گویا پاسخ

از قول ابو عبیده را صاحب اغانی، ست که ا ندارد و شاید به همین روی سازگار خواهد آمد،

 .(13ـ  12: 9، م1970 ،یاصفهان ابوالفرج) دنادیم ترقول دیگران درست

با ابن ی خوانو هم« مُرادِ»ه کلم ةبه قرین از شیعیان هم،ی به گزارش کتاب بصائر برخ. 2

از ظاهر . (131: 8م، 1988، یتوحید ابوحیان) اندبیت انگاشته ۀ)ع( را سرایندی امام علی، مرادملجم 

ابن منظور، نمونه نگر: ی )براشود یاز کتب معتبر لغت و ادب هم همین دریافت می تعبیر برخ

مورد ی هااین احتمال همیشه در خصوص بیت. (545: 12، م1973، یزبیدی مرتض؛ و 104: 9، م1999

 .خواهدبودی شود، منتفییافت می که قراین دیگرهمین ی ول ،مطرح استاقتباس یا تمثّل 

 

 هطعش قیکرب و داستان سرای. عمرو بن معد1ـ3
 ،)ع(ی تمثّل امام عل ت موردیب ۀدر بردارند ةعقط، فاق منابع کهنقریب به اتّ اکثرنقل بر اساس 

 .(1118:  3 ،م1997نمونه: مبرد، ی یرا)است ی مَکشوح مُرادس بن یق ۀبار در کربیمعد بن عمرو ۀسرود

 ،(ه21قبل از هجرت ـ  75) زبیدیبن عبد اهلل ربيعة  بنکرب عمرو بن معدیابو ثور 

رد. و)ص( اسالم آ اکرم در زمان پیامبر بود.ی گوخوبی و شاعر منی مشهور و دلیر سوارکار

در از یمنیان مرتد شد. باز به اسالم باز گشت. ی پس از رحلت آن حضرت، به همراه گروه

ل به جنگ یرموک اعزام شد و یک چشمش را در آن جنگ از دست داد. در اوّ ةزمان خلیف

ی ری در نزدیک یند. گوقادسیه حضور داشتو در جنگ  به عراق هجرت کرددوم  ةزمان خلیف

ر و مناعت ، غرویکشو او را به گردن رفتمیشمار ه است. او از شجاعان عرب بجان داده

 .(63: 1، م1936 ،یبکر) اندوصف کردهی جاهلی طبع و خو

ی یک، (ه37)؟ ـ  مُرادیبن عبد یغوث  (مَکشوح)ملقب به ة ي  ُهب   قیس بن زُهَیر بنابو شداد 

 وی سوارکار و شجاعت به نیز را اواست. کرب یعمرو بن معدی هاخواهرزادهدیگر از 

. در فتوحات شرکت داشته و انده شمار آوردهب )ص( پیامبر ةاز صحاب را یو .اندستودهی شاعر

: 2، تایب الناس، دیس ابن؛ و همان)است امیر مؤمنان )ع( به شهادت رسیده در جنگ صفین در رکاب

، یبر سر تقسیم غنائم جنگعمرو و قیس ان یم. چنان که خواهد آمد پیش از اسالم (241
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شود که تا پس از اسالم هم یدیرینه مبدّل می ابه کینهنزاع گیرد و این یدر می کشمکش

 است.بوده ماندگار

کرب برادر یاست که عبداهلل بن معدن آمدهیده چنیش قصیداستان سرا ،منابع کهندر 

مازن به بزم نشسته، ی له بنیبه همراه چند تن از افراد قبی د، روزیزبی له بنیس قبیعمرو، رئ

از ی در وصف زنی امازن، عاشقانهی بن لةیاز افراد قبی کی د و در آن هنگام غالمِینوشیشراب م

زد و ی لیدن غزلِ آن غالم، به خشم آمد و به او سید به آواز خواند. عبداهلل پس از شنیزبی بن

کرده، با زنان ما ی که گستاخنبود  ، بسیبا ما شراب بنوشی گفت همین اندازه که اجازه یافت

فرا خواند. ی فریادرسمازن را به ی بن« يا ل مازِن»ی ندابا ز ینی ؟! آن غالم حبشیبازیعشق م نرد

له به انتقامِ آن ضربت، عبداهلل را به قتل رساندند. زان پس عمرو یافراد قبارباب آن غالم و دیگر 

 ۀزادا به عهده گرفت و به همراه خواهرد ریزبی است بنیبرادرش، ری کرب به جایبن معد

به دست آورد. پس ی میغناآن غالم را کشت و ی موالد و یمازن جنگی خود به نام قیس با بن

ی او این پیروز مؤثّرِی چه با همکار غنائم مطالبه کرد؛ان جنگ، قیس حق خود را از یاز پا

 ،یاصفهان ابوالفرجنمونه نگر: ی برا) مند کندرفت که او را هم بهرهیعمرو نپذی ول ،بود حاصل شده

ن یا .(300 :1 ،م1996 ،یرافی؛ و س360 :6 ،م1997 ،ی؛ و بغداد74: م1981 ،یغندجان و اسود؛ 33: 14 ،م1970

 :د کردیتهدبه جنگ و مرگ عمرو را زیر ه با سرودن قطع ،کشمکش باال گرفت و قیس

  ثغ غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغْ ر  ر  غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ الا  ال أبْلِغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغْ  أبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاأ
 نايام  غالغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ ك  القي غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغتُ  أنْ  ّن م  غت غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
 نغغغغغغغغغغغغغغغغغاا رْ قِ  ريغغغغغغغغغغغغغغغغدُ تُ  داة  الغ غغغغغغغغغغغغغغغغغ ت  ْنغغغغغغغغغغغغغغغغكُ  ْ إنف غغغغغغغغغغغغغغغغ
 مْ كُ نْ ِمغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغو   انّغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغمِ  قغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ ت  لْ تغ   ل  يْ خ  غبِغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

 

 ودادِ  ِمغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ ْ  ف مغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغا بغ ْيغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ  و بغ ْين غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغك   
غغغغغغغغغغغغغغفغ   ر   ْ ثغ غغغغغغغغغغغغغغ أبغغغغغغغغغغغغغغا  الدِ جِ غالغغغغغغغغغغغغغغ ِف  ك  ل غغغغغغغغغغغغغغ لْ ه 
غغغغغغغغغغغغغغغ نْ إذ   نِ أدْ ف غغغغغغغغغغغغغغغ غغغغغغغغغغغغغغغ  ْ ِمغغغغغغغغغغغغغغغ ك   اد       ادي  
 حغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغادِ الُ  إل   حغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغادُ الُ ف   إالّ و  

 

 (75: م1981 ،یغندجان اسود)

ـ )پیام مرا( برسان که دیگر میان من و تو  عمروی یعنـ به ابو ثور پیک ی اترجمه: 

آیا  .یها رو به رو شوکه با انواع مرگی ا)گویا( خواسته !ابو ثوری نیست. ای گونه مودّتهیچ

)تا با هم بجنگیم(. با نزدیک من آی ، به یخواهیمی ؟ اگر فرداروز هماوردیمبارزه هسته آماد

تن به ی که به مصاف هم بروند و در غیر این صورت جنگ شماه ما و از طایفه از طایفی سپاه

 داشت.تن خواهیم 
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که به تفصیل خواهیم سرود را ی اقطعهد قیس یدر پاسخ به تهدهم کرب یعمرو بن معد

 آورد.

هم همین نام  7 در بیتی کنند و حتییاد م« اُبَیّ»به نام ی قیس از کسی منابع به جای برخ

ه ا بامّ ،(33:14م، 1970؛ و ابوالفرج اصفهانی، 190:1م، 1983ابن عبد ربه، برای نمونه نگر: ) اندرا نقل کرده

 نماید:یاین ضبط درست نمی قراین

البداية ، (281 :3 ،م1995 البر، عبد ابن) االستیعابهمچون ی در منابع معتبر کهن نخست اینکه
خزانة  ،(23 :م1954، ی)بکری علی أوهام أبی التنبیه عل، (148ـ  147 :10 ،م1998ر، ی)ابن کثوالنهاية 
 :1 ،م1936، ی)بکر ئسمط الآلل، (717: 3، تای، بی)حصرزهر اآلداب ، (210: 10، م1997 ،ی)بغدادالدب 

ه کلم« یّبَاُ»ی اند، به جاکه نقل کردهی ایا در قطعه، (241 :2 ،تاید الناس، بی)ابن سعیون األثر  ،(63

 دوم اند که این قطعه در خصوص قیس است.تصریح کرده یا آورده )مصغّر قیس( را «سیْیَقُ»

معاوية فرزند « اُبَیّ» :آوردهکتاب شرح ابیات سیبویه در نقد  فرحة االديبف کتاب که مؤلّ چنان
 ـ 74: م1981 ،یغندجان اسود) مُراد ندارد ةبه قبیلی او ربط ةقبیل، و بنی مسليةاز است و  ب  صبح

هم ی ( شده این است که ابیچه باعث خلط بین این دو )قیس و اب آن رسدیم . به نظر(75

ی هایاو هم سرودهه کرب را تهدید به جنگ کرده بوده و عمرو در باریعمرو بن معدی وقت

 ـ( 75 :همان)أُب غ ٌّ  َت  ّناين لِي ْلقاين ـها از ابیات آن سرودهی و از اتفاق، مصراع نخستِ یک شتهدا

به که  نسوم ای .است( 7)بیت قیس ه عمرو در بار ۀاز ابیاتِ سرودی مصراع نخست یک سانِهم

 یو سمط الآلل التنبیه، (706 :2 ،م1988 ق،یرش ابن) العمدة همچونی معتبر ادبی هاگزارش کتاب
 )ابن تاریخ دمشقمختصر ، (717 :3 ،تای، بی)حصر زهر اآلداب، (63 :1 ،م1936 و ؛23: م1954 ،یبکر)

، (160: تایب ،یقیروانی )نهشل الممتع، (209: ق1354 ،ی)مرزبان معجم الشعراء ،(269 :24 ،م1989 منظور،

 است:چنین گفتهی ایههجوضمن در ( یـ عباسی )در عصر اموم از شاعران متقدّی یک

ْرِء   ف الق  اف ع ْمٍروك ق ْ ِل الغم 
 ِمْ  خ ليِلك  ِمْ  ُمرادِ  ك  ع ذير  »

 

  :ع ْدلِ حني  خال ف  ُكلَّ  ل ق ْيسٍُ 
 «باء ُه و يُريُد قغ ْتل أُريُد حِ 

 

آن هنگام که وی با هر نوع عدالتی  ،ل: همچون سرودۀ عمرو خطاب به قیسبیت اوّ رجمةت

 .)در خصوص تقسیم غنائم( مخالفت ورزید
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عمرو را شده بیتِ تضمین ۀگویند الًاوّ ،در آن روزگاراندهد که یبه تصریح نشان ماین 

 .استنبوده قیسجز ی کسدر نظر آنان  ب عمرومخاط و ثانیاًاند دانستهیم

 

 سرودهی شناس. کتاب4
 است:ر آمدهین قطعه به طور کامل یا ناقص در منابع زیا

البداية ، (34ـ  33 :14 ،م1970، ی)ابوالفرج اصفهانی ، األغان(281 :3 ،م1995)ابن عبد البر، االستیعاب 
 احلما ة، (23م: 1954، ی)بکری علی أوهام أبی ، التنبیه عل(148ـ  147 :10 ،م1998ر، ی)ابن کث والنهاية

، ی)بغداد خزانة الدب، (113ـ  112 :1 ،م1999، ی)بصر احلما ة البصرية، (99: 1345، ی)ابن شجر

 :1 ،م1996، یرافی)سبیات سیبویه ا ، شرح(63 :1 ،م1936، ی)بکری ، سمط الآلل(361ـ  360 :6 ،م1997

فرحة ، (241 :2 ،تاید الناس، بی)ابن ساألثر  ، عیون(109 :1 ،م1983)ابن عبد ربه، ، العقد الفرید (300
معاهد  ،(259ـ  258 :5 ،م1992خو، ی)شاألدب ی ، مـجان(75ـ  74م: 1981، ی)اسود غندجان الديب

 .(209ق: 1354، ی)مرزبان، معجم الشعراء (506 :1 ،م2011، ی)عباسالتنصیص 

 

 ی)ع( در منابع عربی تِ مورد تمثّل امام علی. شهرت ب1ـ4

یی ت به تنهاین بیابه انجام رسید، « امل   عة الشعرية»افزار که در نرمی بر اساس جست و جوی

ر دو یم و تأخین، اقتباس و تقدیتضمی هامنبع به شکل 66در حدود  ،آن ۀبه همراه سرودا ی

منبع تنها به ذکر  52و  را آوردهی اصله طعمنبع ق 14ان آنها، یاست که از ممصراع به کار رفته

عرب است. ی ن ادبایآن در بی شهرت نسب دهندۀن امر نشانیاند و ات مورد نظر بسنده کردهیب

ی هاخشک بار و در بیش از یت مورد نظر را بین منابع، گاه بیاز ای الزم به ذکر است که برخ

 است.گوناگون مورد اشاره قرار دادهی هامختلف و به صورت

 اشاره کرده، عبارتند از:ها و یا عکسِ آن( مصراعی )با ترتیب فعلت ین بیکه به ای منابع

، یقالی ابو علی األمال، ی، االستیعاب ابن عبد البر، األضداد ابن انبارینوریاألخبار الطوال د

، البصائر والذخائر یالبدء والتاریخ مقدس، ینساب األشراف بالذرا، یاصفهانی مرزوقی األمالـ

ن یالدبهاء التذکرة الفخرية، ی، تـحصیل عیـن الذهب شنتمریتاریخ طبر، یدیان توحیابوح

، یبر اجل هرة، یبکری علی أوهام أبی التنبیه عل، یابومرشد معری تفسیر أبیات المعان، یاربل
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، زهر األکم یزهر اآلداب حصرابن بسام،  الذخية، یالخاص ثعالب، خاص یریدم حياة احلي ان

ی ابن اب شرح هنج البالغة، ی، سـمط النجوم عصامیبکری سـمط الآلل، یظاهر الزهرة، یوسی

ه، یبویر، الکامل مبرد، الکتاب سی، الکامل ابن اثیابن طقطقی الفخرق، یابن رش العمدةد، یالحد

، ی، مـحاضرات األدباء راغب اصفهانیهقیالـمحاسن والـمساوئ ب، یدانیمـجمع األمثال م

، یمقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفهان، یالـمصون عسکر مـختصر تاریخ دمشق ابن منظور،

ی الوافـ، یرینو هناية الرب، ی، النظام ابن مستوفیزیب تبری، الـموضّح خطیالـممتع نهشل

 . یابوالحسن صاب النادرةاهلف ات ، یطی، الوسیط شنقیبالوفیات صفد

اعیان العصر  از: است ، عبارتبیت در آن آمده مصراع اولِ گزارش تضمینِ که تنهای منابع

ابن حجر  الدرر الکامنة، یتاریخ طبـر، یالبدر الطالع شوکان، ی، انساب األشراف بالذریصفد

، شرح دیوان یر، شذرات الذهب ابن عماد، شرح التبیان عکبیربیع األبرار زمخشر، یعسقالن

ی ابن تغر النج م الزاهرة، یفوات الوفیات ابن شاکر، قصص العرب جاد المول، یواحدی متنبال

 .ی، نکت الـهمیان صفدیبرد

تنها  هم (167:14م، 1995)عمادالدین کاتب،  خريدة القصر (539:2م، 1991 د،یابن در)در االشتقاق 

 است.گزارش تضمینِ مصراع دومِ بیت آمده

 

 دهسرو متن و ترجمة. 5
 چنین است:ـ که یاد شد ـ ی مورد نظر بر اساس گزارش کتب قدیم ادب عربه طعمتن ق

ُع َدت         ُح            ُوُر م       ْ   1 ُ.ُأُع        د ت 
 

ُالق  ي                 دُ ُ َلُم                ق ل ٍ ُ                ل س  ُوک               
 

 روایت هم «شکس» و «بدنی» و «شِکَّتی: »ترتیب به «سلس» و «بزّی» و «عدّتی» به جای

 به موارد این در منادی نصب که شده ضبط هم «أعاذِلَ» بعد بیت و بیت این در نیز. استشده

 .است «لُغ ِة م ْ  يغ ْنت ِظر لی  ع  » نحویان تعبیر

! )بدان که( ساز و برگ من )عبارت است از:( یکنیکه )مرا( سرزنش می کسی اترجمه:  

گیرم( و هر اسب بلندباال، چابک و ی)که به دست می ازهیکنم(، و نی)که بر تن می لباس رزم

 رام )که در اختیارم قرار گیرد(.

ُ  َم             ُأ              ُ 2 ُ ل        ر ُُُش             ب ح ُُ.ُأُع            د ت  ُ ُال        م   د ك       ح ُ         ُالَ       ري  
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ْ      م 3   ََُ تس      ُ        ُح  ُ.ُم      ب ُالْحح      ت 
 

َ ُال                 دُ  ْم              ُع              ت ق ُح   ْ ُوأقْ              ر 
 

ر برخی منابع، است. نیز دنقل شده« إجابتیَ الصریخَ»عبارت « رکوبی فی الصریخِ»به جای 

« حمل»و « سلّ»و « األبطال»به جای  وگزارش  2 بیت به جای مصراع دوم 3 مصراع دوم بیت

 است.هم روایت شده« ثقل»و « کَلَّ»و  «الفتیان»به ترتیب: 

من تنها در راه آن صرف شد که به هنگام شنیدن فریاد ی سرزنشگر! جوانی اترجمه: 

که ندا در داده بتازم؛ تا آن ی کسی همراه پهلوانان دیگر بر مرکبم بنشینم و به سوبه ی دادخواه

 است.و خسته کردهی ف ساخته و کتفم را زخمیر، تنم را نحیبند شمش)مداومِ( حد که بستنِ 

4 ُ ُ ُ  َ               ُم              ت  ُري              ُ .ُأُع              د ت 
 

ُ ل              َ ُم              ْنُم              ٍتُت               دُ ُ ُأح               ل
 

آورم و این یاست که خودم به دست می من( مالی دارایسرزنشگر! )بدان که ی اترجمه:  

 دارم.یتر مریگ دوستمال را از میراث و مرده

ْلم       ُ.ُو ي  ْبق       ُ 5 ُح  ُالق       ْ    ْل      ح  ُح  ُح  ْع      د 
 

ُياد ُو ي  ْف                   ُ ُ َ ُياد ُالق                  ْ    ُق  ْب                 
 

 است.هم گزارش شده« ینفد»فعل « یفنی» به جای

ها از همراهان و یو )من در تحمل سخت من فراتر از دیگران استی بردبارترجمه: 

ام رهیه( ذخکی اورزم؛ به گونهیغ نمیگران دریاز بخشش به دی انم صبورترم و از آن سویاطراف

 رسد.یان میله به پایافراد قبه ریزودتر از ذخ

ُل        ُح      دي ُ 6 ْب        ُ.ُوم      نُع        ٍ ُع   
 

ُالَ           داد  ُ ُم          نُح          د    ُح          ديب ُل          ْيس  ُ 
نه از آن البته  وسابقه است یبی واداشته، سخنی که مرا به شگفتی امور ازترجمه: 

 درست و بجا )و آن این است که(:ی هانوگفته

ْلق                     ُق  ي                    ْيسُ 7 ُ.ُت م  س                     ُل ي  
 

ُم                               ُو داد ُيْ   م                            وأُ ُتُ و د دُُْ
 

است: شدهمصراع اول این گونه هم روایت  و گزارش هم «لِیَقْتُلَنی» فعل «یَلْقانیلِ»جای  به

 گزارش هم «أُبَیٌّ» به غلط نام «قییس»جای  چنان که گزاردیم، به نیزتَمَنّی أن یُالقِیَنی قُیَیْسٌ. 

 توان آن را به فتح، ضمّ یا کسرِ واو خوانْد.اصطالحا مثلَّث الفاء است و می« وداد». استشده

ز )اگر چه یکند؛ من ن:( قیس خواستار آن شده که با من کارزار ی)آن جوانک، یعنترجمه: 

 ندارد!ی ل با منش من سازگارین تمایای بدان( تمایل دارم ول

ُم           ْ   م   ُال           رادُ ُروسُ خ          ُُ.ُت م  س                    ُو                   ح     ُق مي                   8 ُال           س 



 1399، زمستان 57شماره  ، فصلنامهمجلة علمی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

126 

يَ                  ر   ُ                   ل ْيحُ 9 ُ.ُم ض                  ع ف   ُت    
 

ُال                 رادُ  ُک               ََدُق تير                 ُح               د   
 

در برخی و هم گزارش شده « دِالصٌ»و « تیسابغ»به ترتیب « قمیصی»و «  ابغة»به جای 

 است:و بیت قبل آن، تنها بیت زیر آمده 9به جای بیت  ،منابع

 َت  نّغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاين و اِبغ غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ  ِدال   
 

ُ  الغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغج رادِ   غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغد  غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغأنَّ ق تي هغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغا ح   ک 
 

باید بداند ی ول ام(،با او آمادهیی ارویروی است )من نیز برا)مبارزه با( مرا خواستهترجمه: 

آن ی هازد و حلقهیخیاز آن بر نمیی که )در هنگام جنگ( صدا فراخ استی زره من پوشِتن

 ؛استفته شدهگر( متصل و بایکدیمحکم )به 

 )ع( بری مان نبیسلکه( ی هایدوالیه و متراکم دارد )از همان بافتی بافتکه( ی پوش)زره

 خشان( است.نشانده در آن، همچون چشم ملخ )ریز و رَی هاخیکه سرمد یزگُیم

10ُ ْ     م     ْنُل     د دُُْ.ُو      ي   ْ ع     د ُع  ُد ک 
 

ُ  ْ            ل   ُم            نُع ْ            د ُع            دُ ُ ُت     ي             ر 
 

هم  به جای این بیت، بیت زیر وهم گزارش شده « ذِی لِابنِ»فعل « لَدُنْ مِنْ»به جای 

 :استروایت شده

غغغغغغغغْيف   (ص غغغغغغغغد  )/ ِضغغغغغغغغد   ابْغغغغغغغغ ِ  ع ْهغغغغغغغغدِ  ِمغغغغغغغغ ْ  كغغغغغغغغان    و  
 

يَّغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغر هُ    عغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغادِ  قغ غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغْ مِ  ِمغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ ْ  الف غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغى ت غخ 
 

ل و یاش )اصکه تیغهی ریکنعان نزد من است؛ شمشاز عهد( ی )نفیسر یو شمشترجمه: 

 عهد عاد است.ه س و( گزیدینف

ُ ي         ُ 11 ُ.ُور ْم          ُالع ْ ب         ر لُت           ت 
 

ُال                    دُ ُ ْقب                 س  َ ُم  زْ                 ُ                      ُِم  ُ 
ز و درخشان یزنه تآتشبسان چوب آن  کانِیپی بریگمان معنبرسانِ من که ه نیز وترجمه: 

 است.

ُالل ْب          د ُع ْ             12 ُ.ُوع ْ ل             ا ُي             تل
 

ل                   ُال                  ي دُ ُ ُأ م                 َرُ                  رات   ُح  ُ 
ن از یزنمَدِ ( تاخت و تازکل )وچابک نزد من است( که در )هنگام یهی قوی واسبترجمه: 

  دارد.یجثه او را به حرکت وا م نژادهی هالگام اسبکه ی لغزد؛ اسبیپشتش م

ُل         ُأيي       اُُِ.ُ داُض       ر ح  13ُْ ُ        م ْع  
 

ُالق حْ          ر ُ            ُ ُال             دُ الُ  ُك   قْ          ب  ُد    ُ 
افتادن قطرات باران ی صداهمچون یی از او صدا ،آن برخورد کند تنِانه به یاگر تازترجمه: 

 د.یشنی خواهسخت یی هانیزمی بر رو

14 ُ ُ َ ي ْ   ر  ُ ُخ ل       ُسٍُْ    .ُ د ْدُل        ْدت 
 

َ ُُوالُم                        ت عل حٍُُ ُح                        دُ ال ُ ق  ْت                        ُ 
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 است.هم گزارش شده« ماا ُمت عل  »و « ع مَّك ل ل ق ْيت  »به ترتیب « م  ُمت عل  »و « خال ك ل   ج ْدت  »به جای 

 افتی ینخواهناتوان ات را ییدا( یکه با من مبارزه کنی صورت )در صورتن یا درترجمه: 

 باشد.اموخته یتن به تن را ن که کارزارِ

ُل ْيز           ُِالق  ْيت             ُل ل ق.ُ   ل           ْ 15ُ ُي            
ق ْ  ُ 16 ْ         ت  ي ْ ُح          ُ ُ.ُوال  ُأَدُال         م ْ ت 

 

ُ                 راُِداُ  ب              ُِوش               ب ُِح              دادُ ُ
ُع         نُْ ْ ُش         ْ ح ُق  ْلب            ُ            ادُ ُوص        َر

 

 است:بیت زیر آمده، 15 در برخی منابع به جای بیت

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغر نْغب  ات   ِلألمغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ رِ  يُقل غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغبُ   ش 
 

 ِحغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغدادِ  م غارُِزهغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغا بِأْظفغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغار   
 

در برخی منابع به  و شده گزارش «مخش»و « تَکَشَّفَ»به ترتیب  «شحم»و « وصرّح»جای  به

 است:بیت زیر آمدهتنها ، و بیت قبل آن 16 جای بیت

 ول غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغْ  القغ ْيت غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ  وم عغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ  ِ غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغالح 
 

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغ ادِ   غغغغغغغغغغغغغغغغغغْ ُم قغ ْلبِغغغغغغغغغغغغغغغغغغك  ع غغغغغغغغغغغغغغغغغغ     غغغغغغغغغغغغغغغغغغف  ش   ت ك شَّ
 

 است:مین بیت به شکل زیر هم روایت شدهه

 ل ل قبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغت  ِقرنغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاا ل غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغْ  القغ ْيت غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ  فغ  
 

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ ادِ  و ص غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغرَّح    غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغْ ُم قغ ْلبِغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغك  ع غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ      ش 
 

افت ی یز خواهیتی نده، صاحب سالحدرّی ری، مرا همچون شیاگر با من کارزار کنترجمه: 

ات به دستِ من( نهیحق است و )با شکافت س تو و( کرد که مرگ )سزاواری ن خواهیقیو 

 آن آشکار خواهد شد.ی دایسوقلبت کنار خواهد رفت و ی گون از روهیپوششِ پ

ُ.ُ  م      ْنُداُع      د ر ُم      ْنُد ُ       ف  17ٍُ
 

ُال                  م رادُ ش                  َرُُح    ْف                    ُ ي                 رود ُُ ُ 
 است.هم گزارش شده« مِنّی»فعل شبه جمله « شرّ»به جای 

 که جان (ی؛ )کسردیبپذ)چون قیس( ی عقلسبکدر مدارا با ست که عذر مرا یکترجمه: 

 کشاند.یمترین جایگاه خود را به بدفرجام

ي ت     ُو ي ري د ُقْتل  .18ُ ب     ُ)/ُح  ُأ ريد ُح 
 

ُم           ْنُم           رادُ ُكُ ع          ذيرُ ُ ليل             ُم           ْنُخ 
 

 .خواهم و او آهنگ کشتنِ مرا داردیاو را م( ی)/ زندگی مندبهره!( من ی)آرترجمه: 

، یات داریکه نسبت به دوست مرادی مدارایتو را در  که بیاوری عرضه کن یا مدافعی دستاویز

 معذور بدارد )با آن که او قصد کشتنِ تو را دارد(.

ُي ُ م   ْنُوُ .19ُ ُرُْْع  ذُ ي ْش  ر ْ ُح م     ُال    ْ   
 

ُالف          اُل         ُ عُ ُ ُك         د ُم         ْنُح ْم           ُدُ م          ُ 
 معذور است.ر این حماقت و آنکه از پیشاب خود بنوشد، بترجمه: 
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 تیات گوناگون بی. روا1ـ5
است، با در نظر گرفتن ت اشاره کردهین بیگر ایدی هاتیکه به روای ان منابع مختلفیاز م

خ نگارش آنها از قرن سوم و چهارم یتار موجود که بعضاًی هان کتابین و معتبرتریترکهن

 ر اشاره کرد:یتوان به منابع زیرود، میفراتر نمی هجر

ی اکثر کتب لغت و ادب مضبوط است؛ برا در« ات هُ يُد ح  يأر »ی به جا« ُد ِحباء هُ يأر »ت یروا

 ،م1983، ی)طبری خ الطبری، تار(322م: 1987، ی)ابن انباراألضداد چون یی هاکتاب توان بهینمونه م

، (300 :1 ،م1996، یرافی)سه یبویات سیشرح اب، (210 :10 ،م1997، ی)بغداد خزانة الدب، (272 :4

 (214: م1960، ی)عسکر المصون، (276 :1 ،م1988ه، یبوی)سالکتاب ، (1118 :3 ،م1997)مبرد، الکامل 

متناسب با حال و  ،نیست که امام به هنگام تمثّل به بیت عمروی اشاره کرد. این احتمال هم منتف

در کتاب « ر ك  يع ذ»ی به جابه تصغیر « ر ك  يُعذ  »ت ین روایهمچن این تغییر باشند.خود مبتکرِ مقام 

 است.آمده (272 :4 ،م1983، ی)طبری خ الطبریتار

 

 «عذیر» ۀواژ. 2ـ5

ي ت          ُو ي ري      د ُقْتل        ب           ُ)/ُح  ُأ ري      د ُح 
 

ُم           ْنُم           رادُ ُكُ ع          ذيرُ   ليل             ُم           ْنُخ 
 

و اعراب ی و معن« ر  يع ذ»ه مصراع دومِ این بیت از شواهد لغویان و نحویان است. بر سر واژ

 آوریم:ینظرات لغویان و نحویان را م تةیافسامانه . در اینجا خالصآن اختالف نظر است

 :استی که در واقع دو وجهِ آنها اصل است مطرحچهار وجه « ريع ذ» واژه خصوص در

 است سیبویهمنتسب به است. این نظر  «م ْعِذر ة» ای« رذْ عُ » مترادف و مصدر« ريع ذ» .1

این مصدر در بخش اعراب سخن خواهیم  ۀویژی نحو کاربستِ ۀبار. در(300 :1 ،م1996، یرافی)س

 بری مصدرها استو گفته ضعیف دانسته را «ریعَذ»مصدریتِ  احتمال مفّضل ب   لمةگفت. 

 نهیق، شحیج، هدیر و ر،یصَر ل،یصَه رود، مانند:یم کار ( به)آواها اصواتی برا «لیفَع» وزن

هست، همچون: وجیب، ی بسیاری اند که بر این وزن مصادر غیر آوایدر مقابل پاسخ داده .ریزَئ

 .(96م: 1995، یاصفهانی مرزوق؛ و 210 :10 ،م1997، ی)بغداد، نذیر و نکیر شمیم ،لهیب، رسیم، خبیب

نصب آن ی برای نحوی اند که توجیهآن را برگزیدهی بدان رو ،رسد قائالنِ این وجهیبه نظر م

 ةچنان که در آی ،نشینندیآن می دهند و به جایبیابند و آن اینکه مصادر کار فعل را انجام م
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ْيِ  ِإْحس اناا اهلل و اْعُبُدوا» ةشریف ْيئاا و بِاْل  اِلد  ی به معن« إحساناً»(، 36: 4)نساء « و ال  ُتْشرُِك ا بِِه ش 

آید که آن را اسم مصدر یاند، بر مذکر کرده «ریعَذ»ی که برای از معنایی است ول« أحْسِنوا»

 اند. در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد.انگاشته

 «(ع ذ ر»م، 1973، )برای نمونه: مرتضی زبیدی یمعتبر زبان عربی هانامهبا تحقیق و تدقیق در واژه

 ةارائ بااست که ی و دلیل ، توجیهدستاویز، حجّت، بهانه ایدر لغت به معن« عذر»یابیم که یدر م

منکرِ آن ی و از سوی موجّه انجام داده و در معرض سرزنش استبه ظاهر نای کارکه ی کس آن،

دهد و خود را در ی، کار خود را موجَّه جلوه مکندینیست و از انجام آن اظهار ندامت هم نم

د. فعل این ریشه کنیرا از خود دفع می نمایاند و هر گونه نکوهشیانجامِ آن مُحِق و معذور م

فالناً:  )عَذَرَ است ـی ـ و نه شیئی ، و مفعول آن شخصیمتعددر استعمال رایجش )عَذَرَ ـِ( 

)با ی هایمکس را پذیرفت، او را معذور دانست و سرزنشش نکرد(. این فعل متمّعذر فالن

گیرد، یقرار م «فی»که پس از حرف ی اگیرد. مفعول باواسطهیهم م«( مِنْ»و « فی»ی هاحرف

آیند )عَذَرَه فیما یاست که در مقام موجّه جلوه دادنِ آن بر می همان کار است و معموالًی شیئ

به کار رود،  «مِنْ»ا اگر با امّ را پذیرفت(، او عُذرو  ، معذور دانستکه کردهی صَنَع: او را در کار

ی مفعول باواسطه همان کساست.  ـی شیئ نه ـوی اش هر دو شخصواسطه و باواسطهیمفعول ب

واسطه سر زده و فاعلِ فعل، مفعول یناشایست نسبت به مفعول بی کار او است که از

باواسطه حق  داند و به مفعولیواسطه را در کیفر دادنِ مفعول باواسطه مُحق و معذور میب

مِنْ عَمْرٍو: به واسطه را به علت آن کار ناشایست مؤاخذه کند )عَذَرَ زیداً یب دهد که مفعولیم

زید حق داد که عمرو را بازخواست کند و کیفر دهد / رفتارِ زید را نسبت به عمرو موجّه 

به زید داد در برابر عمرو(.  ه عمرو دانست نه زید / حق رادانست / نکوهش خود را متوجّ

و مانند « هقبالِ، نسبت بدر برابرِ، در مقابلِ، در »ی در این کاربست به معن «مِنْ»این بنابر

نیز  خلط کرد؛« پوزش خواستن»پس از فعل « از»ی نباید آن را با کاربستِ فارسی یعن اینهاست؛

در ی رزوقمپنداشت. « ، به نیابت ازیاز جانب، از سو»ی معن به کاربست این دررا  «مِنْ»نباید 

م ْ  ي ْذُكُر يل ُعْذر  »به « م ْ  يغ ْعِذُرين ِمْ  ُفالن  »تفسیر کند که یمو تصریح خود تأکید ی کتاب امال
است بعید، چه در لغت ی تفسیر« کندیمن بازگو می کس را براعذر فالنی = چه کس ُفالن  

 «من بازگوی = عذر و توجیه او را برا هُ ر  ذْ يل عُ  رْ كُ ذْ اُ »ی به معن «د  يْ ز    ْ ين مِ رْ ذِ عْ اِ »عرب 

 .(96م: 1995، یاصفهانی )مرزوق استنیامده
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 را او تا آوردیانسان م کهی ا= بهانه ع ل ْيه يُغْعذ رُ  ِمغّما ُُياِولُ  ما»ی معنا به« الرجلع ِذيُر ». 2

« ما»این عبارت را با ذکر مصداقِ ی . برخ(63 :1 ،م1936 و ؛23: م1954 ،یبکر) «بدارند معذور

ی براشده ـ ی صورتـ به هر است که ی تی= موقع هايا لُِتْعذ ر  ع ل  احلاُل ال  ُُتاِوهلُ »اند: آورده

و عذرت مورد قبول واقع )ت معذور بدارند یآن موقعبه خاطرِ تا تو را ی کنیدیگران ترسیم م

؛ و 104 :9 ،م1999ابن منظور، ؛ نیز نگر: 244 :2، م2003، یوسی)« (یو مورد سرزنش قرار نگیر شود

ل است و تنها وجه اوّ ةرسد این وجه زیرمجموعیبه نظر م .(546 :12 ،م1973، یزبیدی مرتض

 است که یک مصدر ممکن است پیدا کند.ی تفاوتش کاربست اسم

ی هانمونه. است «فاعِل»ی معنا به «لیفَع» ةنمون ، و«رُ ذِ عْ م ْ  يغ  »یا « راذِ ع»ی معنا به« ريع ذ» .3

و  ؛134 :8 ،م1988، یابوحیان توحید) است عالم و میعل و قادر، و ریقد شاهد، و دیشه آن گرید

آن ی اند مربوط به کاربستِ نحوکه بر این نظر وارد کردهی نقد .(95م: 1995، یاصفهانی مرزوق

گونه قائلند و این تنها مصدر است که فعلی کارکرد ،منصوبدر حالت « عذیرَ»ی چه برا است؛

مبالغه( قیاساً  ةو وصف )اسم فاعل و صفت مشبهه و صیغ داردی چنین کارکردی به طور قیاس

فعل عذر و ی ه به آنچه در تحقیق معنبا توجّ .(300 :1 ،م1996، یرافی)س نشیندیفعل نمی جا

ی را در انجام کاری است که کسِ دیگری عذرپذیر و کسی آن آوردیم، عاذر به معنی کاربردها

مُحق بداند و سرزنش ی مررا در برابر عَی که زیدی یا کس عذر او را بپذیردمعذور بدارد و 

 ه عمرو کند.متوجّتنها خود را 

، یزبیدی مرتض؛ و 104 :9 ،م1999ابن منظور، )است  (یاریگر و مدافع)« نصِي »ی معنا به« ريع ذ. »4

که به ی پیشین است و کسی معن ةزیرمجموعهم ی رسد این معنیبه نظر م. (546 :12 ،م1973

مقابلش را سزاوارِ نکوهش. داند و طرف یپردازد، در واقع او را مُحِق میمی کس دیگری یار

کس از من در برابر فالنی )چه کس« م ْ  ع ذيري ِمْ  ُفالن  »اند این وجه آوردهی که برای تنها مثال

 .(همان)کند( است یحمایت م

 

 « ُ ليلُ عذير كُم ْنُخُ » یساختار نحوی . تحلیل و معنا3ـ5
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متعلِّق به « ِمْ  ُمراد  » ةشبه جملپیش از ورود به اعراب این عبارت، الزم است یادآور شویم که 

آن ی برای است و اگر بخواهیم معادل سرراست« ك  ليلِ ِمْ  خ  »ی (، و حال براکائناا محذوف )

 است.ی پیشنهادِ قابل قبول «الغُمرادي   ك  ليلِ خ  »کنیم،  پیشنهاد

، و فعل (134 :8 ،م1988، یابوحیان توحید)انگاشته ی را اجماع« ر  يع ذ»نحویان نصب از ی برخ

 کرده ضبط رفع بهی برخ چند هر، (300 :1 ،م1996، یرافی)ساند عاملِ آن را واجب الحذف دانسته

 و ؛232 :5 ،م1962 ،یمقدس و ؛23: م1954 و ؛63 :1 ،م1936 ،یبکر) اندنشمرده ممتنع را آن رفع گویا و

ف است؛ داند که نامتصرّیمی از مصادرو  ،«سُبْحانَ»سیبویه آن را مانند  .(259 :5 ،م1992 خو،یش

. (300 :1 ،م1996، یرافی)س پذیرد و تنها یک نقش و یک اعراب داردیگوناگون نمی هانقشی یعن

ُلمَّ چون ی فعل مقدری که منصوب خوانده شود، مفعول به برای در صورت« ر  يع ذ»  ،هاك   ،ه 
ا در امّ است،« أْحِضْر عاِذر ك  »یا « ك  هاِت ُعْذر  »ی و به معنا أْحِضْر،و قغ ر ْب  ،اُْطُلبْ  ،أِقمْ  ،هاتِ 

ی ک وجه آن مبتدا برایاست: ی دو وجه اعرابی مرفوع خوانده شود، دارا« ُرك  يع ذ»که ی صورت

گر یاست و وجه د« ؟ُرك  يع ذما / م ْ  »یا « ُرك  م ْطل ب  أو ُمتغ   قَّع  يع ذ»ر آن یخبر محذوف و تقد

است. در هر « ُرك  يِمنك  ع ذأو الغُمتغ   قَُّع الغم ْطل ُب »ر آن یمحذوف و تقدی مبتدای آن خبر برا

متعلق به « ِلك  يخ ل ِم ْ »آن آوردیم، ی فعل عذر و کاربردهاچه در تحقیق  ه به آنصورت با توجّ

 است.« رك  يع ذ»

 شویم که شاعر در این مصراع خود رامیاین عبارت یادآور ی معن ۀپیش از بحث در بار

 ست.مربوط ا خودِ او مخاطب بهی هاضمیری مورد خطاب قرار داده و بدین رو

 :(97ـ96م: 1995، یاصفهانی )مرزوقاست این عبارت ذکر کردهی برای دو معنی مرزوق

که ی بیاور( که تو را معذور بدارد در مدارایی یا مدافعی عرضه کن )و حجتی . دستاویز1

آنکه او قصد کشتنِ تو را دارد(. بر اساس این وجه، فعل )با ی ات دارینسبت به دوست مراد

است: تو  یتعجیز یا استفهامی نفی ( معادلِ استفهامِ به معن«أْحِضْر عاِذر ك  »یا « ك  هاِت ُعْذر  »امر )

ی ( چه عذری)با چنین شخص بدخواهی پوشدر این رفتار حلیمانه و همراه با مدارا و چشم

 ،)و کارت موجَّه نیست(. به دیگر سخنی بیاوری عذری توانیو نمی نداری ؟ هیچ عذریدار

آن  ۀ)ع( به عنوان بازگویندی این سخن، یا امام عل ۀکرب به عنوان گویندیعمرو بن معد

ی انگارو نادیدهی ندارم و این شکیبایی خواهد بگوید که من در مدارا با این بدخواه عذریم
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ال ُعْذر  يل فيما »این عبارت چنین است: ی بیان معندر ی من پذیرفته نیست. متن عبارت مرزوق
که بر رنجاندنِ ی : با وجود این اصرارآتيِه م ع ُه ِم   احلِْلِم واإلْغضاِء م ع  إْصرارِِه ع لى ما ي س ُؤين

در کتب دیگر «. نداردی که نسبت به او دارم، هیچ توجیهی پوشو چشمی من دارد، این بردبار

هاِت ُعْذر ك  ف ص ْْبِك  ع لى ما يغ ْفع ُلُه ِبك  » خورد:یتأویل به چشم مبا همین ی هم عبارات
 :1 ،م1996، یرافی)س «؟یکنیکه رفتارِ )ناشایستِ( دوستت را تحمّل می داری : چه توجیهخ ليُلك  

پذیرد یمرا معذر ی : چه کسهِ يْ ل  ع   هُ لُ مِ ت  أحْ  لى ماالناا ع  مايل فُ تِ  احْ ري ِف ذْ عُ  طُ سُ بْ يغ    ْ م  »، و (300

 .(97م: 1995، یاصفهانی )مرزوق «ورزمیکنم و تسامح میمی انگاردر اینکه با او این گونه نادیده

ات )به خاطر یاگر با دوست مراد که بیاور(ی بیاور یا مدافعی عرضه کن )و حجتی . دستاویز2

 را توی کیفر دادو او را ی کردی دارد( بدرفتار را تو کشتنِ قصد که اشاین نیّتِ نکوهیده

به تو حق بدهد و او را مالمت کند نه تو را. بر اساس این وجه، فعل و آن مدافع  ،بدارد معذور

ی است: آیا کسی یا معادلِ تمنّی ( معادلِ استفهام تقریر«أْحِضْر عاِذر ك  »یا « ك  هاِت ُعْذر  »امر )

موجَّه بداند و در این میان حق را شد که عذر مرا بپذیرد و یپیدا می شود یا کاش کسیپیدا م

( ع)ی عل امام یا سخن، اینه گویند عنوان به کربیمعد بن عمرو سخن دیگر به من بدهد. به

هر که من اگر این بدخواه را مؤاخذه و مجازات کنم و  بگوید خواهدیم آن ۀبازگویند عنوان به

ی کسحق دارم و ، معذورم و باشم با او داشته در مواجههی و هر موضع بر سرش بیاورمی بالی

م ْ  يغ ْبُسُط ]أي: »در این باره چنین است: ی عبارت مرزوقکند و نباید بکند. یمرا سرزنش نم
م ْ  ي ق ُم بُِعْذرِي إْن أن ا » :یهااین وجه با عبارت«. يغ ْقب ُل[ ُعْذري و يغ ْل  ُق اللَّْ م  بِِه إذا تغ ن كَّْرُت ل هُ 

: اگر من او را به علت کارِ بدش ص نيِعِه، و ال يُغْلزُِم  ل ْ ماا ع لى ما ي ك ُن ِمّ  إل ْيهِ جاز يْغُتُه ِبُس ِء 

که از من نسبت به او سرزده، ی هست که مرا معذور بدارد و به خاطرِ رفتاری مجازات کنم، کس

ی : کسك  ل مُ ال ي  و   هُ ل مُ ي  فغ   الن  فُ   ْ مِ  ك  رُ ذِ عْ يغ    ْ م   مَّ لُ ه  » ،(104 :9 ،م1999ابن منظور، )« مرا مالمت نکند؟

 دهد؛یم تو به را حق و ردیپذیم را تو عذر کس فالن و تو انیم کشمکش در که اوریب را

 ُفالناا  ي ل مُ  م  ْ »، و (244 : 2 ،م2003، یوسی) «کندینم مالمت را تو و کندیم مالمت را او نیبنابرا
، یاصفهانی )مرزوق «مراد نه کس را سرزنش کنفالنکیست که : ُفالناا وال تغ ُلْم وال ي ل ُم  / ُلُْ 

 .(97و 96م: 1995
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 تینادرست از ب یها. ترجمه6
ت مورد بحث یسندگان معاصر، در ضمن آثار خود به ترجمه بیاز نوی ر برخیاخی هادر سال

 ها قابل خدشه است:ن ترجمهیاز ای اریتر آوردیم، بساند. بنا بر آنچه پیشپرداخته

را که عذرخواه ی اور کسیب»: اندـ و نه عذرپذیر ـ ترجمه کرده« عذرخواه»را « عذیر». 1ـ6

 تو دوست و تو عذرخواه مراد لهیقب ازی کس چه» ،(200 :12 ،ق1415، یطهرانی نی)حس« تو باشد

من قصد زنده ماندن او را دارم و او قصد قتل مرا؛ عذرخواه تو »، (58: 1391 ،یطائ) ؟«است

هم « كم  خليل»اخیر  ة. در این دو ترجم(196 :1 ،1375، ی)ذاکر« له مراد استیاز قبدوستت 

 درست برگردان نشده است.

ن یست که از جانب ایک»اند: ـ و نه در برابر ـ برگردانده «از»یا  «از جانب»را به « مِنْ. »2ـ6

ی ن دوست مرادیتو از ا» ،(258 :3 ،1380، یو ربانی زی)مهر« کندی تو عذرخواهی دوست مراد

ا بخشش به او را ی یمن زندگ» ،(6 :7 ،1359، ی)جعفر« ان کنیت را بین سوء نیخود عذر ا

، (186 :1 ،1362، همان) «دش را بپرس.یت پلین نیعذر ای ار مرادیخواهم، او مرگ مرا، تو از یم

، همان) «بخواه.ت این دوست مرادیخواهم او مرگ مرا. عذرت را از ایات او را میمن ح»

ت ایار مرادیخواهم، و او مرگ مرا، عذر خود را از آن یاو را می من زندگ»، (96 :12 ،1362

ن ی]چنخواهد! غدر یخواهم او مرگ مرا می او را می من زندگ»، و (148: همان)« اوریمن بی برا

، همان) «اوریت باین مقابله نابکارانه را از دوست مرادیا و درست آن: عذر[ی است در متن چاپ

1376، 10: 117). 

ل یت را در ذین بیاـ چنان که مالحظه شد ـ نهج البالغه شارحان از ی کیکه  شگفت آن

ی هامتفاوت از نوبتی اترجمهبار هر و در برگردانده ی ذکر کرده و به فارس دمتعدّی هاخطبه

اش لین ترجمهاوّ ه ظاهراًالبتّمخدوش است. ی ها از جهاتن ترجمهین ارائه داده که غالب ایشیپ

خواهم و او کشتن مرا. غدر یاو )ابن ملجم( بخشش و احسان می من برا»ترین است: اشکالیب

« ستیات چین دوست مرادیا ۀو دربار[ تو درست آن: عذری ن است در متن چاپیچن]

درست هم باید  نسبتاًدرست یا ی هایها به نمونه. نیز در میان ترجمه(284 :2 ،1357، ی)جعفر

: 1349، ی)رسول« اوریخود بی ر خود را نسبت به دوست مرادیا عذرپذیعذر خود »اشاره کرد: 

ی ن مرادیتو را به خاطر ای او و او خواستار قتل من است، کسی من خواستار زندگ»، و (22

 .(439: 1379، یزدی ی)نجف« سرزنش نخواهد کرد
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 یریگجهینت

 :بیت 

يات ُه( و يُريُد قْتل  أُريُد ِحباء هُ   )/ ح 
 

 
 

ليلِغغغغغغغغغغغغغغك  ِمغغغغغغغغغغغغغغْ  ُمغغغغغغغغغغغغغغرادِ   ع غغغغغغغغغغغغغغذير ك  ِمغغغغغغغغغغغغغغْ  خ 
 

است؛ هر چند ممکن است ی و اسالمی جاهل ۀکرب، شاعر دوریعمرو بن معد ۀسرود

 باشند. ویش بازآورده یا بدان تمثّل جستهخی هاشاعران دیگر آن را در سروده

 ةاز قبیلی که از طرف پدر ،«هبیره قیس بن»خود، ه خواهرزاد ۀعمرو این بیت را در بار 

اند، به دانسته« اُبَیّ»به نام ی شخص ۀکه آن را در باری است. نظر کسانمُراد بوده، سروده

 دالیل متقن مخدوش است.

 ّپنج بیت نخستِ  که روشن شد ،یو عدم تناسب موضوعی ه به روایات تاریخبا توج

و نه عمرو بن ـ درید بن صمه  ۀکه این بیت در ضمن آن آمده، سرودی اقطعه

 است. ـ کربیمعد

 به بیت ی )ع( دست کم یک بار در مواجهه با عبدالرحمن بن ملجم مرادی امام عل

 است.، متمثّل شدهیادشده

 نیست. نیز حرف « عذرخواه»ی به معندر هیچ یک از وجوهش در این بیت « عذیر» ۀواژ

که ی در صورت «ریعَذ»نیست. « یسواز »ی به معن« م  خليلك» ةدر شبه جمل« مِنْ»

که عذر تو ی زیشود: چیترجمه م چنینباشد، تر: اسم مصدر( )یا به تعبیر دقیقمصدر 

عاذِر باشد، ی به معناوصف و که ی و هنگام ؛ا اقامه کنیاور یه جلوه دهد، برا موجّ

این بنابر .اوریب را( خود رِیعذرپذکه عذر تو را بپذیرد )/ ی کسشود: ین ترجمه میچن

 نادرست است.« عذيرك م  خليلك»عبارت ی هااز ترجمهی بسیار

 

 نامهکتاب

 الف( عربی
 قرآن کریم.

ُ  جُالب  ،م(1998) ،د ب  هبة اهلليد، عبد احلمياحلد يبأاب   ، 9، ج ي النمر ميالکر د عبدحمم :حي، تص َ شْر
 ض ن.يب  حممد عل ،وتي ب
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ُ يال    ،(م1963) ،ب  حممد كبار امل، يثلاب  ا  وحمم د حممد يمحد الزاو أطاهر  :قي، ُتق ُوالثري ُال ديَُرُ  
 .يدار الکتاب املصر  ،ةقاهر ال، 3، ج  احالطن
 دار الض اء. ،وتي ، ب4، ج يي ش  عل :قي، ُتقالفتْ  ،م(1991) ، ، حممد ب  علک فالع م أاب  
املکتبة  ،وتي دا غ بيم، صيبراهإضل ب الفأحممد  :قي، ُتقالل  ُ الضدادُ  ،(م1987) ،قا مال، حممد ب  ينبار لاب  ا
 ة.يالعصر 

 ، بيوت، دار اجليل.2ُتقيق: عبدالسالم حممد هارون، ج ، االشتق  م(، 1991س ، )احلاب  دريد، حممد ب  
دار  ،وتي ، ب2حممد قرقزان، ج  :قي، ُتقم   نُالشعرُوآداح ُ العمداُ  ،(م1988) ،قيس  ب  رشاحلق، ياب  رش
 املعرفة.
ُ يع ،تا()بی ،يعمر يالب الفتح حممد ب  حممد أد الناس، ياب    ُالم  ُيُ  دُالثر ، 2، ج ريوالشم ئَُوال ُ    د

 دار املعرفة. ،وتي ب
 ة.يجملس دائرة املعارف الع مان ،در آباد الدک ي، حال م    ،( 1345) ، ، هبة اهلل ب  عليشجر الاب  

محد أدل عاحممد مع ض و   عل :قيُتق ،معر  ُالص   ُ ع  ُ ياال ت ،(م1995) ،عبداهلل  ف ب  ياب  عبد الْب، 
 ة.يدار الکتب العلم ،وتي ، ب3عبد امل ج د، ج 
 ة.يدار الکتب العلم ،وتي ، ب1 ة، ج يد حممد قميمف :قي، ُتقديالعقدُالفُر ،(م1983) ،محد ب  حممدأاب  عبد ربه، 

ُوال   يالبدا ،(م1998) ،ل ب  عمريمساعإ، ياب  ک  دار  ،ةقاهر ال، 10، ج   ب  عبدانسحس  الککعبداهلل :قي، ُتق ي 
 هجر.

، يحممد الصاد  العبيدعبدال هاب و  مني حممدأ :، تص يح9، ج ل  دُالعر  ،م(1999) ،اب  منظ ر، حممد ب  مکرم
 مؤ سة التاريخ العريب.حياء الکاث العريب و إدار  ،بيوت
 دار الفکر. ،براهيم صاحل، دمشقإ :، ُتقيقم ت رُت ري ُدمش ُالحنُع  کر ،م(1989) ،غغغغغغغغغغغغ
 دار صادر. ،، بيوت8ج  وداد القاض ، :، ُتقيقالب  ئرُوالذخ ئر ،م(1988) ،، عل  ب  حممديت حيدالب حيان أ
 ع.يل غ دار الفکر للجمياخلل  ف يصالح  ،وتي ، ب14، ج  الَ   ،(م1970) ،نيساحلب    ، علهاينبصلفرج االب  أ
،  يبُ ي تُ يشرُْأحُ  ُ را يالردُعل ُاحنُال ُ  ُ يالد رح ُ ،(م1981) ،محدأس  ب  احل، غندجاينال  د لا

 دار النْباس. ،دمشق،  لطاين  حممد عل :قيُتق
 . مکتبة اخلاجن ،ةقاهر ال، 1مان مجال، ج يعادل  ل :قي، ُتق يال م   ُالب ُر ،(م1999) ،الفرج ب  أيب  ، عليبصر ال
ُالد ُول ُلب  ُل  دُالعر  ،(م1997) ،، عبدالقادر ب  عمريبغدادال عبدالسالم حممد هارون،  :قي، ُتقخ ا  
 . مکتبة اخلاجن ،ةقاهر ال
 اب.ي  ف ب  ديل يمساعإ ،مصر ، يأم لُ  ُ علُ  ُعل ُأو   ُأحيالت ب ،(م1954) ،زي، عبداهلل ب  عبدالعز يبکر ال
ُأم لُ  ُ الم ت یُعل ُالآللُ  مطُالآلل ،(م1936) ،غغغغغغغغغغغغ ، 1، ج م يز امليعبدالعز  :حيتص  ق وي، ُتق الق لُ شْر
 ف والکمجة والنشر.يجلنة التأل ،ةقاهر ال
ُاللب   ،تا()بی ، براهيم ب  علإ  ا  إب  أ، يصر احل ُاآلدا ُوثمر الدي    و حممد حمي كمبار   زک :، ُتقيقي ر

 دار اجليل. ،، بيوت4چ ، ج4عبداحلميد، 
 . مکتبة اخلاجن ،ةقاهر ال، 1عبدالسالم حممد هارون، ج  :قيُتق ،الکت   ،(م1988) ،ه، عمرو ب  ع مانيب  ي 
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ُأح ،(م1996) ،س احل  ف ب  ي، افي سال  ل.يدار اجل ،وتي ، ب1ح هاشم، ج يحممد الر  :قي، ُتق يبُ ي تُ يشْر
 دار املشر . ،وتي ، ب5، ج حدائ ُالعر ُ الد ُ ُ م    ،م(1992) ،سيخ ، ل  يش
 للمطب عات.   سة العلمؤ م ،وتي ، ب4، ج ك ُالمحُوالملُ يت ُر ،م(1983) ،ري، حممد ب  جر يطْب ال
، 1د آل عبداهلل، جيبداجملع :قي، ُتق ي ُعل ُش ا دُالتل يمع  دُالت   ،(م2011) ،محدأم ب  ي، عبدالرح عبا ال
 عاُل الکتب. ،وتي ب
ُ  ،م(1960) ،داهللس  ب  عباحل، يعسکر ال دائرة  ،تيک  العبدالسالم حممد هارون،  :قي، ُتقالد ُ الم  د

 املطب عات والنشر.
، ُتقيق: حممد هبجة الثري وآخرون، ج خريداُالق رُو ريداُالع رم(، 1995کاتب، حممد ب  حممد، )العمادالدي  

 العلم  العراق .اجملمع مطبعة ، بغداد، 14
   سة الر الة.ؤ م ،وتي ، ب3، ج محد الدايلأحممد  :قي، ُتقالل  ُوالد ُ الک مَُ  ،(م1997) ،ديز يْبد، حممد ب  امل
دار  ،وتي ، ب42، ج ح  رُال  ارُال  مع ُلدررُأخب رُالئم ُال   ر ،(م1983) ، ، حممدباقر ب  حممدتق لساجمل
 .اء الکاث العريبيإح

ُالق م س ،م(1973) ،، حممد ب  حممديزبيدالمرتضی  ، يحجاز مصطفی  :، ُتقيق12، ج ت جُالعروسُمنُ  ا ر
 مطبعة حك مة الک يت. ،ک يتالمحد فراج، أعبدالستار  راجعه

 . مکتبة القد  ،ةقاهر الف. کرنک ،  :قيح و تعلي، تص مع حُالشعرا  ،( 1354) ،، حممد ب  عمرانرزباينامل
دار الغرب  ،وتي ، بيب اجلب ر يی وهيُي :قي، ُتق المريوقُ م لأ ،(م1995) ،محد ب  حممدأ، صفهاينلا  رزوقامل

 . اإل الم
 .يمکتبة ال د ،، طهران5، ج  يالبد ُوالت ُر ،(م1962) ،، مطهر ب  طاهر قد امل
 منشأة املعارف. ،ة کندريإلحممد زغل ل  الم، ا :، ُتقيقالممتبُ  ُص ع ُالشعر ،تا()بی ،الکرمي، عبدقيواينال  نهشلال
 دار و ،وتي ، ب2، ج نياحلس  قص :قي، ُتقالمز تُوال کحُ ي رُالکحُ  ،(م2003) ،  مسع دس  باحل،    يال

 مکتبة اهلالل.
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 ب( فارسی
 کتاب

سید هاشم رسولی محالتی  :، ترجمهترجمه مقاتل الطالبیین ،(1349) ،ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین
 نشر صدوق. ،علی اکبر غفاری، تهران :و تصحیح

ج، تهران، دفتر نشر فرهنگ  20 ترجمه و تفسیر نهج البالغه،(، 1376-1357جعفری، محمدتقی، )
 اسالمی.

 ، تهران، انتشارات حکمت.12، ج امام شناسیق(، 1415حسینی طهرانی، محمدحسین، )
 تهران، بنیاد نهج البالغه. ،های بالغت در نهج البالغهجلوه (،1376خاقانی، محمد، )

، قم، دفتر 1، ج سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیر المؤمنین )ع((، 1375ذاکری، علی اکبر، )
 تبلیغات اسالمی.

 .التراث دار الهدی الحیاء ،مق ،داستان زندگی پیامبر )صلی اهلل علیه وآله((، 1391طائی، نجاح، )
محمدباقر ساعدی  :، ترجمهحجج اهلل علی العباد معر  اإلرشاد فی  ،(1364) ،مفید، محمد بن محمد

 کتابفروشی اسالمیه. ،محمدباقر بهبودی، تهران :خراسانی و تصحیح
، تهران، وزارت فرهنگ 3، ج نگاه دانشورانامام علی )ع( از (، 1380مهریزی و ربانی، مهدی و هادی، )

 و ارشاد اسالمی.
، قم، مؤسسه پیشگوئیهای امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السالم(، 1379نجفی یزدی، محمد، )

  انتشارات سید جمال الدین اسدآبادی.
 

 مجالت
مجله دانشکده ، «استشهاد به نهج البالغه در کتب معتبر نحوی»(، 1379الرسول، سید محمدرضا، )ابن

 .737ـ 754(، صص 130و  131)پیاپی  3و 4، ش ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
، بالغهفصلنامه پژوهشنامه نهج ال، «تضمین شعری و بالغت آن در نهج البالغه»(، 1392عابدی، مهدی، )

 .120ـ101 صص ،2ش ،1س
 

 افزارنرم
العربيغغة املت غغدة: اجملمغغع ال قغغاف، مغغارات اإل. القغغر  الكمبيغغ تري. أبغغ ظ ، 3. اإلصغغدار امل  غغ عة الشغغعرية

 م.2003
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ُق  ُحي ُشعر
ُبي ُتمزَُح ُاإلم  ُعل ُعلي ُال   لُ)قرا اُ قدي ُت ليلي 

ُ  ُم ا   ُاحنُمل حُالمراد  
 ُأصيل    ُالمق ل  ُ

2ُالر  تم مدرض ُاحنُ يد،1ُ*أ قر ُي را
 أصفهان جبامعة وآداهبا العربية اللغة قسم ف ماجستي. 1
 أصفهان  جبامعة وآداهبا العربية اللغة قسم ف أ تاذ. 2

ُ
ُ المل ُس

السالم ف َت ل به اإلمام عل  عليه ي غراف، أن تلق  الض ء على بيت تطمح هذه الدرا ة ال  تك ن مثرة حبث ببل
 م اجهة اب  ملجم املرادي، وه  البيت املشه ر:

 أُريغغغغغغغغغغغغغغغغغغغُد ِحبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاء ُه )/ ح يات غغغغغغغغغغغغغغغغغغغُه( و يُريغغغغغغغغغغغغغغغغغغغُد قْتلغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ 
 

ليلِغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغك  ِمغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغْ  ُمغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغرادِ    ع غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغذير ك  ِمغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغْ  خ 
 

وترّكز على ا تخراج ما جاء ح له ف كتب اللغة والدب والتاريخ وتصنيفه وُتاول غ متتبعة املنهج ال صف  الت ليل  غ أن 
 ملنشأ البيت وم ض عه وبنيته الن  ية بالنقد والدرا ة.تتعرض 

اإلمام عل  عليه ب جه عام و  عليهم السالم تكم  أمهية هذه الدرا ة ف أمهية م ض ع الشعر م  وجهة نظر أهل البيت
 تسعى اإلجابة ع  السؤال التايل: ما ه   بب اختالف وجهات نظر الدباء حيال قائل البيت،و  السالم ب جه خا 

ا، وشطره ال اين على وجه الت ديد؟ ولقد كشفت نتيجة وخماطبه، والضبط الص يح للبيت، ومعناه، وبنيته الن  ية عاما 
 ع  اإلهبامات واإلشكاليات ال  ُت م ح ل هذا البيت. الدرا ة

 
 .القدميكرب، عذيرك، الدب العريب اإلمام عل  )ع(، التمّ ل بالشعر، عمرو ب  معدي  الرئي  ال لم تُ
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The story of a verse 
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Abstract 
In the present article, through a library research in dictionaries, literary 

works and history books, the authors have extracted and categorized what 

Imam Ali (p.b.u.h) instantiated with the following verse in His confrontation 

with Ibn Moljam Moradi, then the origin, topic and the structure of its 

related poem were examined critically, in a descriptive-analytical method: 

ب                  ُ)/ُح ي ت                 ُو ي ري             د ُقْتل               ُأ ري             د ُح 
 

ُ
 

ُم                 ْنُم                 رادُ  ُم                 ْنُخ ليل                    ُع                 ذير ك 
 

oridu hebāahu (hajātahu) wa joridu qatli          

 adhiraka men xalileka men Moradi 

(Ya!) I wish his enjoyment (life), however, he is going to kill me 

Offer a document or bring a supporter so that they acquit you because of 

your tolerance towards your Moradi (The tribe he belongs to) friend. 

(Although he has decided to kill you) 

The significance of this research refers to the importance of the topic of 

poetry from the viewpoint of the Ahl al-Bayt, and in particular the viewpoint 

of Imam Ali (p.b.u.h). In this paper, the authors seek to answer this question 

that “what is the reason for the disagreement of scholars regarding the poet, 

the audience, the correct recording, the meaning of the vocabulary, and the 

syntactic structure of this verse, especially its second hemistich?” The result 

of this research is to resolve the aforementioned ambiguities. 

 

Key words: Imam Ali (p.b.u.h), instantiation to the Arabic poetry, Amr 

ibn Ma'adikareb, Adhiraka, Ancient Arabic literature 
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