
 
تاب روایی در بستر صدور  فرینمعناشناسی و تحلیل فرامتنی اصطالحات ن

  »)هبل«ترکیبات روایی  موردی: ۀ(مطالع
  

  2محسن خاتمی ،1پوران میرزائی
  )27/6/1400تاریخ پذیرش مقاله:  -27/4/1400 (تاریخ دریافت مقاله:

  
  چکیده
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  . مقدمه1
 ،انتقال مفاهیم و مدالیل پیام زبان مبدأ به زبان مقصد به صورت علمی، صـحیح و دقیـق  

هاسـت. دسـتیابی بـه     رسالت اصلی ترجمۀ متون در چگونگی برقراری ارتباط بـین زبـان  
شـناختیِ   های معنـایی و زبـان   دأ و انتقال تمامی جنبهگون با زبان مب معادلی دقیق و هم

خصوصی برخوردار است؛ بـه ویـژه    تراز در زبانی دیگر از اهمیت به پیام، به مواد متنی هم
تـرین   آنگاه که متن مورد پژوهش آکنده از اسالیب بیانی باشـد. کنایـه، یکـی از اساسـی    

ختصـارگویی در انتقـال پیـام و    آید که به منظـور ا  های فصاحت کالم به شمار می اسلوب
را آن تـوان   شود و می اثرگذاری بیشتر بر مخاطب نسبت به تصریح سخن به کار بسته می

کارگیری الفاظی کـه بـرای آن معنـا وضـع نشـده       ذکر یک معنا با به«چنین تعریف کرد: 
ــت ].136، ص2ج ،59؛ 282، ص1ج ،35» [اســت ــود ظراف ــات،   وج ــی در کنای ــای ادب ه
کند. این عنصر بیانی در ادبیـات عـرب    ی این تعابیر را گاه با مشکل مواجه میگزین معادل

را نظیـر آن  های بـی  نیز همچون ادبیات دیگر ملل کاربرد در خور توجهی داشته که نمونه
/ أمّ«و » هبـل «گرفت. ترکیـب دو لفـظ    ویژه کتب روایی پی توان در متون تاریخی، و به می

گفتـه قـرار    شـناختی پـیش   هـای زبـان   یع ادبی بـا ظرافـت  دست صنا در شمار این» هَبول
 ؛داردهای نخستین اسـالم را در پـی   گیرد که ساخت تعبیر کنایی مستعمل عربِ سده می

ای که مواردی از کاربست این ترکیب در متـون حـدیثی شـیعه و سـنی نیـز بـه        به گونه
گزینی اندیشوران،  دلتاب به هنگام معا گونه و نفرینخورد. گزینش الفاظ دشنام چشم می

ایـن مفـاهیمِ معـادل،     1ای منفی از مفهوم این عبـارت را بـه ارمغـان داشـته اسـت.      جلوه
هـایی چـالش    هنگام مطالعۀ متون مشتمل بر این تعابیر بـا پرسـش   مخاطب امروزی را به
  سازد: برانگیز رو به رو می

گونـه و  ابیر دشـنام وگو در تعامل با مخاطب خود از تعـ  زبانان به هنگام گفت چرا عرب
اند؟ آیا وجه معنایی دشنام و نفرینی تنها مفهوم این تعابیر اسـت؟   تاب بهره جسته نفرین

فهمی که سبب ایجاد معضل و مشکل در فهـم متـون کهـن     رفت ناشی از کج راهکار برون
  عرب و مهمتر از آن متون روایی شده، چیست؟

                                                                                                                                        
ـکَ  «؛ ]160، ص8 ج ،64[»: مادرت بـه عزایـت بنشـیند   «در ترجمۀ »  امُّک  هَبِلَتکَ«به عنوان نمونه: . 1 مِّ لِأُ

هَبَل ، 1 ج ،65[»: مادرت مرگت بیند«؛ ]265، ص1 ج ،62[»: مادرت به مرگت نشیند«های  در ترجمه»  الْ
کَ«؛ ]122ص ول  هَبِلَتْ هَبُ مـادرت در سـوگ تـو    «؛ ]260ص ،44[»: مادر بر تو بگرید«های  در ترجمه»  الْ

»: مادرت در عزایت بگرید«؛ ]461ص ،32[»: زنان بچه مرده بر تو بگریند«؛ ]715، ص4 ج ،57[»: بگرید
  ..و. ]521ص ،21[
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و » هبـل «استعمالی ترکیب کنایی این پژوهش در مقام زدودن شبهۀ موجود در مراد 
رو، بـا  ، سعی دارد به تحلیل معنا و مفهوم صحیح و امروزی آن بپردازد. از این»/ هَبولأمّ«

ها و نیـز سـنجش    شیوۀ توصیفی ـ استنتاجی در گردآوری مطالب و مقایسۀ تحلیلی داده 
ران، و بـا  چگونگی کاربرد مفهومی این تعبیر در متون کهن عرب، روایات و کـالم دانشـو  

صحیح هـر عبـارت در سـیاق خـود را       های مؤثر در معناشناسی، معادل توجه به شاخصه
  تبیین نموده است.

  
  . پیشینۀ پژوهش2

عبـاس  »: شناسی و تحلیل فرامتنی برخی از کنایات نهـج البالغـه   نشانه«پیشتر، دو مقالۀ 
سیدرضــا »: غــهالبال هــای نهــج تحلیــل محتــوایی و ســاختاری نفــرین«و  )1396(اقبــالی 

، در بخـش انـدکی از نوشـتار    )1397(میراحمدی، علی نجفی ایوکی، فاطمه لطفی مفرد 
هُمُ«خود به عبارت کنایی  ولُ  هَبِلَتْ هَبُ اند. در مقالۀ اول تنهـا بـه    در نهج البالغه پرداخته» الْ

 و» هبـل «همین ساختار موجود در نهج البالغه توجه داده و دیگر روایات متضمن ترکیب 
شــود. همچنـین نظــرات دانشـوران زبــانی و ادیبـان بــه عنــوان     دیــده نمـی » / هَبـول أمّ«

یـابی عبـارت نیـز تنهـا      متخصصان این فن نیز به تمامی واکاوی نشده اسـت. در مفهـوم  
است. مقالۀ دوم نیز  مفهوم نفرین، نفی گشته و روایت مورد پژوهش حمل بر تعجب شده 

هُمُ«عبارت  ولُ  هَبِلَتْ هَبُ و ایـن    را در ساختار نفرین جمعی و خطاب بـه ناکثـان دانسـته   » الْ
یک به تحلیل دقیـق  خواهی را مطابق با عادت عرب بیان کرده است. اما هیچ شیوۀ نفرین

بـا توجـه بـه قـراین موجـود در       ،معنای امروزی این عبارت کنایی در صیغ مختلف بیانی
  که این نوشتار سعی بر آن دارد. ؛ مهمیاند هادبیات کهن عرب و متون روایی نپرداخت

  
  . تحلیل مفهوم ادبی بر اساس معناشناسی درزمانی3

اسـتوار گردیـده کـه بـا پیگیـری در      » ل ب ه«شناسی  در این بخش هدف بنیادین بر ریشه
ثر در تـاریخ  ؤهای سامی مورد مطالعه است. به عبارتی دیگر بازیابی روابط معنایی مـ  زبان

گیری از ظرفیت آن در سـاخت عبـارت کنـایی مـورد      فرآیند بهرهو » هَبَل«مفهومی واژۀ 
در زبان عربی [نکــ:  » ل ک ث«یابی است. با توجه به ارتباط وثیق و گستردۀ این ماده با  ره

مـورد  » هَبَـل ـ ثُکـل   «فرض ردیابی روابط معنـایی و مفهـومی    ادامۀ مقاله] در اینجا پیش
تـا میـزان    ،گیرد وادۀ عربی مورد سنجش قرار میخان های هم تاکید بوده، که ابتدا در زبان
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از ایـن رهگـذر شناسـایی شـود؛     » ل ب ه«گونی مفهومی کشف و مفاهیم ضمنی مـادۀ   این هم
ضـرورت   سپس در زبان عربی به مفهوم شناسی ادبی ـ روایی این تعابیر کنایی پرداخته گردد. 

سـت کـه خاسـتگاه نخسـتین     های سامی به این دلیـل ا  شناسی در زبان التفات به بحث ریشه
خانوادۀ عربی بوده و با ورود به زبان عربـی تطـور معنـایی     های هم در زبان» ل ک ث«و » ل ب ه«

یافته و با توسع مفهومی همراه گردیده است. این تفاوت و تطور معنـایی موجـب شـده تـا در     
ایی مشـاهده شـود.   های مشتمل بر این دو ماده، تنها در زبان عربی مفاهیم جدید کن گزاره پاره

کـه   رغـم ایـن   هـای سـامی، علـی    این در حالی است که این نحوۀ تعامل معنایی در دیگر زبان
  خورد. ها ریشه دارد، به چشم نمی در آن »ل ک ث«و » ل ب ه«

  
  عربیهای سامی غیر در زبان» ل ـ ثُکلهَبَ«. روابط معنایی 1ـ3

ی و به طور خاص عبری قابل پیگیـری  های سام در شاخۀ کنعانی زبان» ل ب ه«مادۀ  1همزاد
در قالب اسمی کاربرد داشته که » ֶהֶבל«صورت  است. در زبان عبری عهد عتیق این ماده به 

ارزش اسـت. در حالـت فعلـی نیـز      ، پـوچ، بـی  )نفـس (دربردارندۀ مفاهیمی چون: بخار، دم 
  .]210ـ211 ، صص75[ ارزش شدن مستعمل بوده است به معنای پوچ و بی» ָהַבל«

. انجـام  1در آرامی ترگـوم اسـت کـه مفـاهیمی چـون:      » ل ب ه«همزاد » ֶהַבלو  ֶהֶבל«
ویـژه نفـس    . نفـس دهـان، نفـس کشـیدن و بـه     3. هوا، بخار، حرارت 2کارهای بیهوده، 

  ].329، ص76را دربردارد [ کشیدن کودک و فرزند
. 1ه است: و به سه معنای عمده کاربست داشت» ܰܗ��ܳ «این ماده در سریانی به صورت 

 . باطـل و 3. دم، وزش نسـیم و نفـس کشـیدن    2غبار، بخـار و تشعشـع و برافروختگـی    
  ].72، ص77؛ 209، ص74نادرستی [

در زبان عبری تـورات در قالـب فعلـی و اسـمی بـه صـورت       » ل ک ث«مادۀ اما همزاد 
کوچک و حالـت صـفتی ایـن    به معنای داغدار شدن و گم کردن فرزند » ָׁשֹכל«و » ָׁשַכל«

 ،75[ اســتفرزنــد مــورد کاربســت بــوده  بــه معنــای بــی »ָׁשכול«مــاده نیــز در هیئــت 
 ].1013ـ1014صص
بوده که به همـان  » ل ک ث«در زبان سریانی همزاد » ܳܬܳ�ـ�«در آرامی ترگوم و » ׁשכל«

فرزند  فرزند مورد اشاره بوده، اما جز آن به مفهوم بیمعنای داغدار شدن و از دست دادن 
  ].391، ص77؛ 1574، ص76[ شده است شدن نیز تاکید

                                                                                                                                        
1  . Cognate. 
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میـان دو مـادۀ    ،گـونی حـداقلی کنـد    ای که دال بر هـم  که مشهود است، رابطهچنان
گفتـار   های سامی غیر عربی، وجود نـدارد؛ جـز آنکـه ریزپـاره     در زبان» ل ک ث«و » ل ب ه«
تشـابه  توان وجه  کید شده را میأکه در برخی مواضع به آن اشاره و گاه ت» فرزند/ کودک«

ها دانست؛ امـا اینکـه یکـی ذیـل دیگـری گنجانـده شـود یـا اقـل           در رابطۀ مفهومی آن
ها ایجاد کرد، کامالً منتفی است. اما این وضع در زبان  پوشانی مفهومی بتوان میان آن هم

طـوری کـه در    بـه  ،عربی متفاوت است و ارتباط وثیقی میـان ایـن دو مـاده ایجـاد شـده     
  شود: دیگری بهره گرفته مییابی یکی از لفظ  مفهوم
  

  در زبان عربی؛ تا فرآیند تصویرآفرینی ادبی» هَبَل ـ ثُکل«. روابط معنایی 2ـ3
ـل «را دقیقاً معـادل بـا   » هَبَل«شناسان عرب  قریب به اتفاق ادیبان و لغت انـد   دانسـته » ثُکْ

»  ل ب ه«]. اما ابـن فـارس   405، ص2ج ،68؛ 30، ص4 ج ،8؛ 53، ص4 ج ،55: [برای نمونه
. فریفته شدن و غفلـت  3. ثِقَل و سنگینی 2. ثُکل 1داند:  را داللت بر سه اصل معنایی می

یک مشترک لفظی با سه بار معنایی بوده کـه  » هَبَل«]. بنابراین 30، ص6 ج ،14ورزیدن [
رو برای دستیابی بـه مفهـوم ایـن     است. از این» ثُکل«تنها در یک اصل معنایی مترادف با 

ل«باید به لفظ  لفظ ناگزیر به معنای مـرگ، نیسـتی و   » ثَکَل«یا » ثُکل«مراجعه نمود. » ثُکْ
به طور کلی فقدان و نبود چیزی است، به ویژه از دست دادن محبوب، همسر و یا فرزنـد  

هبـل/  «]. اشـتراک معنـایی   88، ص11 ج ،16؛ 383، ص 1 ج ،14؛ 795، ص6 ج ،7:  [نکـ
اصطالح و عبارات کنایی نسبتاً درخـور تـوجهی در   بنای ساخت » فقدان الشیء«در » ثکل

محقـق   از دست دادنیا  گم کردن، مرگادبیات عرب شده که ممکن است این فقدان، با 
های کنایی است که به همـان   نمودِ یکی از این ساخت» أمّ/ هَبول«و » هَبل«شود. ترکیب 

هُ«بانی مفهوم طوری که در لسان دانشوران ز گردد، به معنایی مشترک بازمی  بن مُّـه   هَبِلَتْ » أُ
ــهُ«بـا   ] و 240، ص5 ج ،4؛ 322، ص4 ج ،7؛ 1846، ص5 ج ،28بیــان شــده اســت [» ثَکلَتْ
شـود   تلقـی مـی   1خواهی بر انسان طور شایع زمان استعمال آن به هنگام نفرین و مرگ به
ما تاب است، ا ]. هرچند اصالت این ترکیب در هیئت و ساختاری نفرین405، ص2ج ،68[

گیـری از   بلکه ممکن است هدف، بهره ،گاه ارادۀ متکلم از کاربست آن، حقیقت کالم نیست
تشخیص و خرد در اثـر   ۀفقدان و از دست دادن قو«اسالیب بیانی باشد، همچون استعاره از 

                                                                                                                                        
؛ 161ص ،11[ عبارت ثکلتک امک که داللت بر مفهوم نفرین دارنـد: متون متضمن  برای نمونه برخی. 1

 .]182، ص3 و ج 19، ص4 ج ،10؛ 116 ،45ج ،63
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]. در عین وجود اصـالت ترکیـب در پیکـرۀ    792ص ،15 ج ،34؛ 240، ص5 ج ،4» [مصیبت
، امـا  »أمّ/ هَبـول «و » هبـل «انگاری ترکیب  شایع در دشنام و نفرین نفرین و به تبع آن تصور

مفهومی فراتر از تجزیۀ آحاد واژگانی متصور و امکان استعمال آن در مفهـوم مـدح و حتـی    
؛ 70و  69، ص70فراتر از آن مفهوم حمد، تقریظ و ستایش نیز گزارش شـده اسـت [نکــ:    

]. به عالوه آنکه، در 417، ص2ج ،36؛ 354، ص2، ج53؛ 23، ص3، ج13؛ 97، ص2، ج29
این دست کاربست که هدف وقوع حقیقت کالم نیست و متکلم صورت نفرینی این لفـظ را  
در نظر ندارد، وجوه معنایی دیگری نیز از جمله: تعجب، تحضیض و تحریض، تعظیم، انکـار  

، 2، ج29:  و یا هشدار، آگاهی دادن به اجتناب از سستی در انجام امور محتمل اسـت [نکــ  
  ].329، ص58؛ 331، ص5 ، ج51؛ 240، ص5 ج ،4؛ 499، ص30؛ 97ص

از رهگـذر معناشناسـی درزمـانی را    » ــ ثُکـل    هَبَـل «محصول بررسی روابط معنـایی  
  توان چنین بیان کرد: می

هـای سـامی غیـر عربـی،      در زبـان » ل ک ث«و » ل ب ه«ای مفهومی میان دو مادۀ  رابطه
اشاره شـده اسـت کـه تنهـا وجـه      » فرزند/ کودک«گفتار  یزپارهمشاهده نشد جز آنکه بر ر

ـل «دقیقاً با » هَبَل«تشابهِ متصور است. اما در زبان عربی  سـازی شـده و بـرای     معـادل » ثُکْ
شود. این مطلب بیـانگر   کید میأت» ل ک ث«دهی به مفهوم آن الجرم بر مفهوم مادۀ  توجه
ن عربی اسـت. و اتفاقـاً همـین موضـع نیـز      گونی مفهومی دو ماده در زبا پوشانی و هم هم

گفتارهـای دیگـر    در ترکیب بـا ریزپـاره  » هبل«خاستگاه ساخت عبارت کنایی مشتمل بر 
بوده است که این نحـوۀ کـاربرد، وجـه تمـایز     » تعابیر مشابهامّ، هَبول، هَوابِل و «همچون 

د. به عبارت دیگـر  گرد اش محسوب می خانواده های هم در زبان عربی از سایر زبان» ل ب ه«
شـده تـا   » ل ب ه«نشینی موجب توسّع و گسـتردگی معنـایی    در زبان عربی این رابطۀ هم

شـود کـه    آنجا که مفهوم لغوی خود را پشت سر نهاده و وارد وادی بدیعی از کاربست می
اند. بازیابی و بازشناخت این گستردگی مفهـومی در بافـت    بهره بوده ها از آن بی سایر زبان

یت و بافتـار متـون اصـیل عـرب الزم بـه پیگیـری اسـت کـه رسـالت آن برعهـدۀ           موقع
معناشناسی همزمانی بوده که در ادامه به بازسـاخت ایـن مفـاهیم جدیـد بـا التفـات بـه        

  شود. اشاره می» گوینده/ شنونده«مواضع و کاربرد سخن و رابطۀ عرضی 
  

  زمانی . تحلیل مفهوم ادبی بر اساس معناشناسی هم4
با کاوش در میـان  » أمّ/ هَبول«و » هبل«انگاری ترکیب  ور شایع در دشنام و نفریننفی تص

زبان و نیز ارائۀ شواهدی از متون کهن عرب، بـه مثابـۀ دو منبـع قابـل      آرای ادیبانِ عرب
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وجه معنایی  8است. حاصل این بررسی دستیابی به   شناسی، قابل اثبات اعتماد در مفهوم
  است:به غیر از معنای نفرین 

  
  . تعجب و تبعید1ـ4

 ،40 ؛240، ص5 ج ،4تعجـب اسـت [  » أمّ/ هَبـول «و » هبل«از جمله وجوه معنایی ترکیب 
]. استعمال این وجه معنایی هنگامی اسـت  329، ص58؛ 331، ص5 ، ج51؛ 261، ص1ج

رو  رو شـود. از ایـن   که فرد سخن دور از ذهنی را بشنود یا با مسئله و مطلبی عجیب روبه
  جوید. بهره می» هَبِلَتک أمُّک/ الهَبول«هار تعجب یا استبعاد خود، از اصطالح برای اظ

های مالـک اشـتر نقـل شـده اسـت کـه در        ای در رشادت صفین گزاره ۀدر کتاب وقع
چنـین   مالک اشتر اگر با خلـوص نیـت ایـن   «میدان نبرد فردی از یاران مالک اشتر گفت: 

أَی نِیةِ أَْعظَمُ مِنْ هَـذِهِ  «. همراهش پاسخ داد: »شد یم یکرد، چه بزرگ مرد یها م دالوری
مُّکَ وَ  کـه   یبینـ  ی؛ مـ )...هبلتک...(تر و بزرگتر از این  صادقانه یچه نیت» هَبِلَتْکَثَکِلَتْکَ أُ

کـه  خون شناور است و جنگ او را به سـتوه نیـاورده و چنـین    یاین مرد چگونه در دریا
  ].213، ص2 ج، 1؛ 480ص ،67ت [استوار مانده اس ینگر یخود به عیان م
عـداوت و  «هوادار مالک اشتر گزارش شده، مقـام   رزمِ وگو که از زبان دو هم در این گفت

مالـک اشـتر.   بـا  هـا  رزم و نـه میـان آن   شود؛ نـه میـان دو هـم    مشاهده نمی» خواهی نفرین
در نظیر بوده کـه در تـاریخ شـهره اسـت و پـیش از ایـن        های مالک اشتر چنان بی رشادت

مالک بسـیار مـورد اعتمـاد امـام     ]. 704، ص73[ آوردگاه جمل، بر همگان نمایان شده بود
] و بـرای اجابـت   98، ص15 ، ج1 ؛38، نامۀ 39 :عنوان نمونه منین بوده [بهؤخویش، امیرالم

زند و از مرگ باکی نداشته اسـت. بنـابراین    امر مقتدای خود دالورانه دل به دریای خون می
» هَبِلَتـک أمُّـک  «ن، موجب کاربست تعبیر کنایی دااین موضوع در عین علم بنادیده گرفتن 

بـا واکنشـی   » ناتمامی خلوصِ نیت مالک اشـتر «شده است. به عبارتی دیگر، کنش گفتاری 
شود که بیانگر اظهـار   کارگیری این عبارت کنایی مواجه می توأم با تصویرآفرینی ادبی در به
چاشـنی نکـوهش و سـرزنش اسـت. در ایـن گـزارش دو        تعجب از گفتار مخاطب همراه با

انـد کـه    نشـینی یکـدیگر قـرار گرفتـه     در هم» هَبِلَتک أمُّک«و » ثَکِلَتک أمُّک«عبارت کنایی 
  1کند. گونی مفهومی این دو تعبیر را در ادبیات عرب تقویت می احتمال هم

                                                                                                                                        
ای دیگـر در ایـن وجـه     گـردد؛ بـه عنـوان نمونـه     گونی مفهومی با پیگیری در دیگر متون تقویت می این هم 1.

  !هـا بـا لفـظ    مشـابه آن ، کـه  ]132ــ 133، ص1 ، ج54؛ 46ص ،18؛ 18ــ 19صصـ ، 1 ج ،66[معنایی نکـ: 
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ل اسـت کـه   این مفهوم، در ادبیات روایی نیز قابل ردیـابی اسـت؛ در گزارشـی منقـو    
بود قـدم گـذارد. بـه گـاهِ     شهرۀ آن  )ابن صیاد(ابن صائِد  که ای بر محله )ص(رسول خدا 

مالیـد و   دو چشم خـویش را مـی  گذار پیامبر از آن محله، ابن صائد از خواب بیدار شده و 
مَـا لَهَـا   «فرمـود:  که به وی التفات داشـت،   درحالینگریست. پیامبر  پیوسته به آسمان می

در  »بینی که دیگران قادر بـه مشـاهدۀ آن نیسـتند؟    ؛ شگفتا! چیزی در آسمان میهَبِلَتْ
  ].404، ص2ج ،9[ »بینم ... بله چیز بزرگی می« :گفتپاسخ 

در این گفتار، روی سخن پیامبر، رفتار و عملکرد ابن صیاد است که خیـره آسـمان را   
ران در دیـدن آن  بوده است کـه دیگـ   خاصی کرد، گویی مشغول تماشای شیئی نظاره می
شود، تا آنجا که در ادامه چیسـتی و   رو موجب تعجب و شگفتی پیامبر می از این .ناتوانند

تردید فردی که تنهـا، عملکـردی    گیرد. بی ماهیت آن شیء مورد پرسش حضرت قرار می
گویی و یـا   تواند به صِرف این نوع کُنش، با واکنشی نظیر نفرین برانگیز داشته، نمی تعجب
خواهی متکلم مواجه شود. بنابراین طبق لزوم وجود تناسـب میـان عمـل و عکـس      مرگ

نمایـد و جـایگزینی عبـارتی کـه نشـان از       العمل، مفهوم نفرینی در این روایت بعید مـی 
تر با موقعیت گفتاری خواهـد بـود؛ الفـاظی     تعجب از کردۀ مخاطب داشته باشد، متناسب

  .»تعابیر مشابهشگفتا، عجبا و «همچون: 
  

  . مدح  2ـ4
أمّ/ «و » هبـل «برخی دانشوران مفهوم حمد، مدح و تقـریظ را در شـمار مفـاهیم ترکیـب     

، 2، ج53؛ 23، ص3ج ،13؛ 97، ص2ج ،29؛ 70ــ 69ص، صـ 70انـد [  بـر شـمرده  » هَبول
ــتکلم از   499ص ،30؛ 417، ص2ج ،36؛ 354ص ــرض م ــر، غ ــایی حاض ــه معن ]. در وج
و خیرخواهی با زبان کنایه اسـت کـه اثـرش بـه     کارگیری این تعبیر کنایی، ارادۀ مدح  به

  ای از این کاربست است: مراتب از تصریح بدان بیشتر خواهد بود. گزارش زیر نمونه
غطفـان   یدر پیکار صفین بـود کـه پرچمـدار    )ع(منینؤبن شَریک از یاران امیرالمعَیاش 

 یبن بکیر بـه همـاورد   الکَالع هماورد طلبید. قائد یاز خاندان ذ یعراق را برعهده داشت. مرد
 یاو رفت، اما به شهادت رسید. در این حال عیاش بـه میـدان آمـد و مهیـای نبـرد بـا کَالعـ       

حـق   بـه «او را از حرکـت بازداشـت و گفـت:     )شبیر(تنومند شد که در میانۀ راه هَرِم بن شُتَیر 

                                                                                                                                        
؛ 144، ص5ج  ،50؛ 97، ص1ج  ،48[در دیگر منابع به کار گرفته شده اسـت: بـرای نمونـه:    » ثکلتک امک« "
  با تعابیر هبلتک امک و هبلتک الهَبول دارد.» ثکلتک امک«که نشان از رابطۀ جانشینی  ]739، ص2ج ،3
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ـولُ   کَهَبَلَتْ«عیاش در پاسخ گفت: ». ! با این تنومند بلندواال پیکار مکنیخویشاوند وَ هَـلْ    الْهَبُ
مگر جـز مـرگ از   «هرم گفت: » دیگر دارد؟ ی] جز مرگ خطریهُوَ إِلَّا الْمَوْتُ، آیا [این هماورد

کشم و یـا او مـرا بـه     یگریزند؟ عیاش گفت: ... به خدا سوگند، یا من او را م دیگری می یچیز
  ].207، ص5 ، ج1؛ 260ص، 67» [کند یقائد بن بکیر ملحق م

منین و خویشـاوند هـم هسـتند کـه در نبـرد      ؤعیاش هر دو از اصحاب امیرالمهرم و 
آرایی نمودند و قـدم گـذاردن در میـدان جنـگ و شـهادت در       صفین مقابل دشمن صف

بلکـه   ،انگارند. بنابراین نه تنها ترسـی از مـرگ نداشـتند    رکاب امام را همواره سعادت می
را  ینیز عیاش قصد پیکار با پهلوان کَالعـ بسیار مشتاق شهادت نیز بودند. در این گزارش 

قصد منصرف نمودن  ،داشته و هرم به دلیل وجود علقه و خویشاوندی میان خود و عیاش
! بـا ایـن تنومنـد    یحـق خویشـاوند   بـه «رو هرم با کنش گفتاری  او را داشته است. از این

دلسـوزی  عیـاش حـس   . ندارد جز قصد خوبی و دوستی برای عیاش» بلندواال پیکار مکن
هرم را درک و در مقام پاسخ، با زبان محبت از این دلسوزی هرم قدردانی مـی کنـد؛ امـا    

را با زبان کنایه به کار بسته تا ضمن اثرگـذاری بیشـتر بـه نتیجـۀ ایـن عملکـرد کـه        آن
شود واکنش عیاش در این مکالمـه   پس نمیشهادت و عاقبت به خیری است توجه دهد. 

وگو ابـراز محبـت قلبـی و اشـتیاق قلبـی       کرد! بلکه مقام گفت را بر تندی و نفرین حمل
 خواهی. با توجه به سیاق مفهـومی و بافـت موقعیـت    نه نفرین و مرگ ،میان طرفین است

کـه بـا   در قالب کنایه را بر کالم متکلم  حمـل کـرد   مدح مخاطب می توان ، در این متن
  .ستدر ادبیات فارسی قابل جایگزینی ا  »خدا خیرت دهد«لفظ 
  

  زدایی . هشدار و غفلت3ـ4
وجـوه  وجه معنایی انذار و هشیار کردن مخاطب نسبت بـه مسـائل پیرامـونی، از جملـه     

 ،1ج ،71؛ 641، ص2ج ،41بیـان شـده اسـت [   » ثکـل/ ام «معنایی است کـه در ترکیـب   
به طور مستقیم از طـرف  » / هَبولأمّ«و » هبل«]. با وجود اینکه این مفهوم درترکیب 106
در متـون  » ثکلتـک «و » هبلتـک «ن و دانشوران مطرح نشده؛ امـا کثـرت جانشـینی    ادیبا

ور  یحثّ عل«متقدم عرب و نیز وجود عباراتی همچون  مُ ـأُ در لسـان برخـی   » التیقظ فِی الْ
نیز محتمل جلوه » هبلتک« تواند کاربست این معنا را در می ،]329، ص58شناسان [ لغت

واجهیم: در دستۀ اول غرض متکلم از بـه کـارگیری   دهد. در این وجه با دو دسته متون م
، آگاهی دادن به مخاطب نسبت به آنچـه کـه بـدان توجـه     »هَبِلَتک أمُّک/ الهَبول«عبارت 
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ندارد و یا پیشگیری از ورود باور و اعتقاد ناصحیح به ذهن اوسـت؛ در دسـتۀ دوم غـرض    
ارض بـا باورهـای   تلنگر زدن در جهت زدایش و اصالح رفتـار و گفتـاری اسـت کـه متعـ     

هـا   صحیح بوده، تا مخاطب از عمل خود برحذر داشـته شـود و در مقـام جبـران کاسـتی     
زدایـی   برآید. در واقع در هر دو دسته، غرض متکلم هشداری خیرخواهانه به منظور غفلت

بـرای  » هَبِلَتـک أمُّـک/ الهَبـول   «و آگاهی بخشی است، با این تفـاوت کـه در دسـتۀ اول،    
شـود و در دسـتۀ دوم بـرای اصـالح آن؛ از      ل ناصحیح به کار گرفته مـی پیشگیری از عم

رغـم اشـارۀ    خـورد. علـی   دوم بیشتر بـه چشـم مـی    ۀرو جنبۀ نکوهشی کالم در دست این
دربـارۀ  » تَنبِیه مِنَ الغَفلَـة «اجمالی عالمان به این وجه معنایی با عبارات مجملی همچون 

مُّکَ و  ورالتیقظ فِ یحثّ عل«ثَکِلَتْکَ أُ مُ دربارۀ هَبِلَتک أمُّک/ الهَبول سخنی از مفهوم » ی الْأُ
ای نشده است. اما بـا مراجعـه    دقیق آن به میان نیامده و به وجود این دو دسته نیز اشاره

  به متون کهن عرب و توجه به سیاق و فضای گفتمان، این تفکیک قابل دستیابی است.
  

  هشدار به منظور پیشگیری )الف
برای پیشگیری از عمل ناصحیح به کار رفته » أمّ«و » هبل«ترکیب کنایی  در شعری کهن،

کیـد وافـر بـر    أبخشـی یـا ت   آگـاهی منظـور   بهکه هدف، هشداری خیرخواهانه به مخاطب 
مُّکَ«هاست:  دانسته ـدِ       هَبَلَتْکَ أُ وبَـةُ المُتَعَمِّ ـلِماً * وَجَبَـتْ عَلَیـکَ عُقُ ـتَ لَمُسْ اگـر  » إِنْ قَتَلْ

، 2ج ،20به قتل برسـانی قطعـاً عقـوبتی سـخت در پـیش خـواهی داشـت [       مسلمانی را 
نماید غرض از سخن، پیشگیری از ارتکـاب قتـل اسـت کـه      ]. چنانکه مشهود می455ص

بـا ذوق هنـری و زبـان    » عقوبـت ارتکـاب قتـل   «سازی بیشتر موضوع  شاعر برای برجسته
چـه بیشـتر از ظرفیـت    گیـری هر  کنایه، دست به تصویرآفرینی ادبی زده و سعی در بهره

مُّکَ«مستحسنات لفظی داشته است. بنابراین عبارت  در مقـام نفـرین بـه کـار     » هَبَلَتْکَ أُ
  1نرفته است، بلکه هشداری است برای اجتناب از عمل ناصحیح.

 
  هشدار به منظور اصالح عمل )ب

 و فرات مانع شده بود. در پـی  )ع(در جنگ صفین عمرو بن عاص میان سپاه حضرت علی
پنداشـتم   یمـ  یتو عقلـ  یعمرو، به خدا اگر پیش از این برا یآن اشعث بن قیس گفت: ا

مـا تـو را بـر سـر آب وا      یکنـ  ینیسـت. آیـا گمـان مـ     یاینک یقین کردم که تو را عقلـ 

                                                                                                                                        
  .]178، ص1ج ،17 نمونۀ دیگر:[ .1
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ای که  نژادیم و با این حال به بستن آب همت گمارده که ما عرب یدان یگذاریم؟ آیا نم یم
مُّکَ وَ هَبَلَتْکَشود؟  می ترین ناجوانمردی محسوب بزرگ نـاگوار   یدست به کار ،ثَکِلَتْکَ أُ
شود. عمرو در پاسخ گفت: نه، به خدا امروز خـواهی دیـد    یکه برایت گران تمام م یا زده

، 67بـا تـو برخـورد خـواهیم کـرد [      یو کوشای یکنیم... و با شکیبای یکه ما به عهد وفا م
  ].324، ص3 ج، 1؛ 169ص

یک دانی و عالی است؛ بدان معنا که اشعث بن قیس از لحاظ رتبـه   این مکالمه میان
مقـام خلیفـه اسـت ـ دارد.      تر نسبت به عمرو بن عاص ـ کـه قـائم    و جایگاه، مقامی پایین

قصـد تلنگـر زدن بـه عمـرو و     » هبلتـک أمـک  «مشهود است، اشعث با استفاده از عبارت 
ل خویش برآیـد. بنـابراین مـتکلم در    زد کردن اشتباه او را دارد تا در پی اصالح عم گوش
وگو قصد ناسزاگویی و توهین به مافوق خویش را ندارد، بلکه هـدف او اسـتفاده    گفت این

دهد کـه   بخشی است. این استعمال نشان می زدایی و آگاهی از یک کنایۀ رایج برای غفلت
ی اظهـار  خـواه  کار نرفته و در مقام نفرین و مـرگ  هبلتک امک در معنای حقیقی خود به

 ،تـک واژگـان   ای است چندکاربردی، که فارغ از معنای جمع جبری تک نشده، بلکه کنایه
گزارشی است مربوط به ماجرای پـس از صـفین    ،ید این برداشتؤیابی شود. م باید مفهوم

بـر سـر    ی، به خدا روز درگیـر یبرادر کند یا«عمرو بن عاص، اشعث را دید و گفت:  که
» تصمیم معاویـه شـده بـودم    یمجبور به اجرا یو آگاه بودم ولسخن ت یآب، من از درست

 ،این بیان داللت دارد بـر اینکـه عمـرو از کـالم اشـعث      .]325، ص3 ج، 1؛ 170ص، 67[
  خواهی برداشت نکرده است. نفرین و مرگ

به کار رفته که نحوۀ قرارگیـری ایـن   » هبلتک«در کنار » ثکلتک«نکتۀ دیگر آنکه لفظ 
کاربسـت عبـارت    ،رو یـن هـا دارد. از ا   گونی مفهـومی آن  گر نشان از همتعابیر قرین یکدی

در  یـی بـار معنـا   یـن بر ا یگرد یخود شاهد ،ییزدا در مفهوم غفلت» ثکلتک امک« ییکنا
  ].201ص ،7ج ،25؛ 20ـ19ص ،2ج ،31 :خواهد بود. [به عنوان نمونه» هبلتک«

از  ییکـ «آمده:  )ع(امام صادق این مفهوم در احادیث نیز به کار رفته است؛ به نقل از 
ـ  یآمد و گفت: ا )ع(منینؤعالمان یهود، نزد امیرالم بـود؟   یامیرمؤمنان! پروردگارت از کِ

بـود؟! پروردگـارم پـیش از     ینبوده تا گفته شود کِ یفرمود: شگفتا! خداوند کِ یامام به و
وجـود   یوجود نداشت، بوده، و پس از پس، هنگامی کـه پسـ   یکه پیشیپیش، از هنگام

؟ »آیا شما نبـی هسـتید  «مرد یهودی با شنیدن این پاسخ عرض کرد: ». ندارد، خواهد بود
هَبَلُ«حضرت فرمود:  مِّکَ الْ أُ گویی!] آگاه باش که من تنها عبدی از عبید رسول  ؛ [چه می لِ
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، نقل شده با ایـن تفـاوت   التوحید]. همین حدیث در کتاب 90، ص1ج ،68» [خدا هستم
هَبَلُ«رت که به جای عبا مِّکَ الْ أُ ]. توجـه بـه   174ص ،46استفاده شده است [» وَیلَکَ«از » لِ
هَبَلُ«یابی عبارت  تواند در مفهوم می ،این تفاوتِ نقل مِّکَ الْ أُ یاریگر پژوهشگر باشد. نقـل  » لِ

گیـرد و   در محـور جانشـینی عبـارت فـوق قـرار مـی      » وَیلَکَ«صدوق نشان از آن دارد که 
سازد. از آنجا  ای دیگری خللی به سیاق، مفهوم و مقام بحث وارد نمیکاربست یکی در ج

منظـور فقـدانی    خـواهی بـه   در معنای ضمنی و جـانبی خـود، مفهـوم نفـرین    » وَیلَکَ«که 
عـالوه صـرفِ    مخاطب را ندارد، لذا متن مورد بررسی، عاری از مقام نفرین خواهد بود. بـه 

یح و شـتم مخاطـب باشـد، چـه آنکـه در      تواند دلیلی بـر تقبـ   پرسش از یک موضوع نمی
همواره خود را ملجأ و محل پرسش معرفـی نمـوده و دسـتور بـه      )ع(روایات متعدد، ائمه

، 1ج ،68؛ 42، ص1ج ،47؛ 68، ص2ج ،60انـد [بـرای نمونـه، نکــ:      سؤال از ایشـان داده 
هَبَلُ«رو مفهوم عبارت کنایی  ]. از این210ص مِّکَ الْ أُ آگـاه بـاش!   «با عبـاراتی همچـون:   » لِ

  همسان خواهد بود.» کنی!، وای بر تو، و... هشیار باش، چه می
 

  . توبیخ4ـ4
اسـت کـه عالمـان،    » / هَبـول أمّ«و » هبـل «توبیخ یکـی دیگـر از وجـوه معنـایی ترکیـب      

ــد [نکـــ:   جســته ــدان اشــاره دارن ــه ب ــارۀ 305، ص7ج ،5؛ 171ص، 1ج ،33گریخت ؛ درب
 3ص، 58؛ 331، ص5 ، ج51؛ 218، ص17ج ،23؛ 446، ص7: همــان، ج ، نکـــ»ثکلتــک«

]. در این وجه معنایی هدف متکلم، صریحاً انکار گفتار، اعتقـاد و یـا تـوبیخ مخاطـب     29
تـرین تفـاوت،    شـبیه اسـت، امـا اساسـی    » زدایی غفلت«است. با اینکه این وجه، به مفهوم 

شود، به  هایی که در این بخش ارائه می دن بیان متکلم در این معناست، با نمونهصریح بو
روشنی پیداست که زبانِ گفتار، زبان توبیخ است و گوینده، کالم خویش را متضمن ایـن  

  های مخاطب. و گفته  کند تا رد و انکاری اثرگذار باشد بر اندیشه عبارت کنایی می
در پـی آگـاهی از    ،لفـای عباسـی و امیـر مصـر    از خ )هــ  270م (أحمد بـن طولـون   

ای بسیار تند نگاشت؛ چنانکه گزارش شـده ایـن    گری فرزندش عباس، به وی نامه عصیان
خاً لَه عَلَ«مکتوبه، انذار و توبیخی بوده بر کردار عباس:  وَبِّ ابن طولـون  ». فِعلِه یمُنذِراً لَه وَمُ

ـه «، »الظالِم لِنَفسِه«ن سرآغاز نوشتار، فرزند خویش را با عناوینی همچو مـورد  » العاصی لِربِّ
، پیـام خـود را بـا    )ص(خطاب قرار داده است. او پس از حمد و ثنای الهی و پیامبر اکـرم 

مَثَل تو همانند گاو ماده است که خنجر را با دو شاخش به حرکـت  «دهد:  مثلی ادامه می
] مـرگش در دو بـالش اسـت     در می هَبِلَتـکَ  سَـتَعلَم  . «آورد و همچون مورچه که [عامـلِ
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گشـته  بزودی خواهی فهمید، ای احمقِ نادانی که با تکبر بر ضـاللت متمایـل   !...» الهَوابِل
  ].3ـ4صص، 7ج ،56است ... [

صـراحت تـوبیخ و تقبـیح     در این گزارش، هدف غایی متکلم از استعمال این تعبیر به
کند،  خطاب می» الهوابل هبلتک«کردار مخاطب است. ابن طولون فرزند خویش را با لفظ 

گر شده و با حماقت و جهالت خـویش بـه    چراکه با خطاهای فراوان خویش فردی عصیان
بـرای تعزیـر و عتـاب وی از ایـن عبـارت       ،روحدود تعیین شده تعدی نموده است. از این

خـواهی در حـق او.    کنایی بهره برده شده تا توبیخی باشد بر اعمال فرزند خود نـه مـرگ  
تواند مؤیدی باشد بر مفهوم توبیخ باشد. این گزارش از  نیز می )توبیخ کننده(» بِّخمو«لفظ 
و » هبـل «رد پای اسـتعمال ترکیـب کنـایی    زیرا  ؛نظر تاریخی نیز حائز اهمیت استنقطه

  1دهد. نشان می 3را تا اواسط قرن » / هَبولأمّ«
شته اسـت کـه بـه    وجه مفهومی توبیخ در ادبیات روایی نیز در شش موضع کاربرد دا

ای، میان شمار مردم کوفـه    حین ایراد خطبه )ع(منینؤامیرالم 2گردد. یک نمونه اشاره می
نـه تـو   «برخاسـت و گفـت:    یمرد  نمود که کردند مقایسه می یو مدینه که پیامبر را یار

». و نه ما آن مردم. خداوند ما را به بیش از طاقتمان مکلـف نسـاخته اسـت    یمحمد هست
واکِـل  «گفتـار   در ضمن پاره این گفته  یدیگـر  3بـا تـوبیخ امـام مواجـه شـد.     » ثَکِلَـتکُم الثَّ

مـردم از هـر سـو    » انـد!  امیرمؤمنان و همراهانش چه نیازمند نهروانیان«برخاست و گفت: 
مالک اشـتر   یخال یجا«بلند گفت:  یبا صدا یگفتند و جنجال کردند. سپس فرد سخن 

یافـت   شد و هـرکس درمـی   یه بود، این جنجال کم ممردم عراق روشن شد. اگر زند یبرا
هَوابِل  هَبِلَتْکُمُ«منین به آنان فرمود: ؤامیرالم». گوید یکه چه م ! حق مـن  خاموش باشید، الْ

بـر شـما داشـت، بـیش از      یتر از حق مالک اشتر است. آیا مالک اشتر، حق بر شما واجب
 ،2 ج ،26از منبر فـرود آمـد [   حضرت با این بیان، خشمگین،». حق مسلمان بر مسلمان؟

  ].89ـ90صص، 2 ج، 1؛ 174ص ،52؛ 481
کارگیری ترکیب کنـایی   در این متن، زبانِ گفتار توبیخ مخاطب است و مقصود امام از به

تضمن توبیخ و انکارِ گفتار یا اعتقاد مخاطب است تـا رد و انکـاری   » هَبول/ هَوابِل«و » هبل«
                                                                                                                                        

؛ 172، ص3ج ،3؛ 100، ص2 ج ،66؛ 428، ص5ج ،50؛ 296، ص6 ج، 1:  ـکنیشتر های ب برای نمونه[ . 1
  ].195، ص8ج ،15

، 1؛ 169ص ،52؛ 95، ص1ج ،49؛ 622ص ،45؛ 224و  22 ۀخطبـ ، 39 :پنج مورد دیگر عبارتنـد از [ .2
 .]40ص ،24؛ 139ص ،27؛ 53، ص5ج ،61؛ 306، ص1 ج

 ].)در دست چاپ(لفان ؤتاب روایی؛ از همین م فرینگزینی در تعابیر ن گزینی یا مدح : قدح نکـ[ . 3
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های نـاروای مخاطبـان    سخن«های او. بافت موقعیت نشان از  و گفته  اثرگذار باشد بر اندیشه
هـا در تبعیـت از    گـری  هـا و طغیـان   نافرمـانی «و » مـورد  های بی ها و طعنه اعتراض«، »به امام
دارد که در نهایت منجر به غضبناک شدن امام و فرود آمدن از منبر شـده اسـت. در   » مقتدا

مـورد اسـتفاده بـوده و ایـن     » الْهَوابِـل   هَبِلَـتْکُمُ «نـار  در ک» ثَکِلَـتکُم الثَّواکِـل  «روایت حاضر، 
توجه به بافت کالمی داللت بر آن دارد که خطاب در این عبارات به تمامی مخاطبـان   عطف

های عمومی است که در اذهان همگان شـکل گرفتـه و    است و پاسخ امام در مقام رد انگاره
از فرود آمدن حضـرت از منبـر حجـر     ها شده است. پس ها و طغیانگری موجب این اعتراض

ال «منین به پیش آمده، عرض کردنـد:  ؤبن عدی و سعد بن قیس دو صحابی مخلص امیرالم
ای باشد به این افـراد   تواند کنایه که می» یسوؤُكَ اللّهُ یا أمیرَ المُؤمِنینَ: خدا برایت بد نیاورد

ـ  عنصر که راه خطا در تبعیت از والیت در پیش گرفتـه  سست د. اسـتفاده از تعبیـر کنـایی    ان
سازی کالم امام در توبیخ مخاطـب نیـز شـده     عالوه بر تصویرآفرینی ادبی، منجر به برجسته

گزینـی و   ، مخاطـب خـویش را بـه سـکوت    »الْهَوابِـل   هَبِلَتْکُمُ«کارگیری  است. گویا امام با به
بـرای  خن بازایسـتد.  آمدی را تکرار نکند و از ادامۀ سـ  خواند، تا چنین پیش خاموشی فرامی

خـاموش بـاش،   «توان از الفـاظی همچـون:    های امروزی می بیان مفهوم این تعبیر در معادل
  بهره جست. 1»گویی؟! و... ساکت شو، ادامه نده، چه می

  

  . ترحم و اشفاق5ـ4
راقه در روز بدر مشغول آب خوردن از آبگیر بود که تیر مشـرکان   یاز سـو  یحارثة بن سُ

از بدر بازگشت، مـادر حارثـه    )ص(نشست و جان داد ... زمانی که پیامبر آمد و بر گلویش
. من خواسـتم  یرسول خدا! شما از جایگاه حارثه در قلبم آگاه ینزد ایشان آمد و گفت: ا

اش بپرسـم. اگـر در    با خود گفتم: گریه نکنم تا از پیامبر خدا دربـاره  یبر او گریه کنم؛ ول
وَیحَـکِ،  «در آتش، بر او ناله و فغان سردهم. پیامبر فرمـود:   بهشت بود، بر او نگِریم و اگر

تِأَوَ  ةٌ هِیهَبِلْ بسـیار وجـود    یهـا  ، ...! مگر تنها یک بهشت هست؟! بهشـت »، أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَ
مـادر  ». دارد و سوگند به آنکه جانم در دست اوست، فرزنـد تـو در فـردوس بـرین اسـت     

، 1؛ 77، ص5ج ،22هرگز بر او نخواهم گریست [ حارثه با شنیدن کالم پیامبر گفت: پس
 ].147، ص14 ج

                                                                                                                                        
هـا بـه    این معادل» مفرد و جمع«، یا »خطابی و غیابی«های  بدیهی است که به فراخور ساختار عبارت به گونه. 1

های ذکر شده نـدارد و مخاطـب    ها، قابل تغییرند. شایان ذکر است که نویسنده تقیدی به معادل تناسب گونه
 گر مقام توبیخ مخاطب است، جایگزین این موارد نماید. هایی که حکایت ند سایر معادلتوا این سطور می
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فحوای روایت بر مادری داغدارِ شهادت فرزند در غزوۀ بدر و نگران از فرجـام اخـروی   
آورده و در پاسـخ منقـول    داللت دارد. این مادر برای رفع دلهرۀ خویش به پیامبر پناه  ،او

مواجـه اسـت. پـذیرش مفهـوم نفـرین و       »هبلت«و » ویحک«از پیامبر با عباراتی همچون 
بـا سـیاق و فضـای صـدور گـزارش شـده نـاهمخوان         ،گزینی در این موقعیت بیانیمنفی
اند و در شرح ایـن روایـت    داده  نماید. برخی از دانشوران حدیثی نیز به این مهم توجه می

، 17ج ،23؛ 499، ص9ج ،38انـد [  را دال بر ترحم وإشفاق دانسته» ویحک«استعمال لفظ 
معتقدند  ،خوانی ظاهری میان متن و فضای صدورای نیز برای حل این ناهم ]. عده94ص

بلکـه   ،]104، ص6ج، 69در مفهوم حقیقی و اصل کلمه مراد نبـوده [ » هبلت«که معنای 
برای از دست دادن قوۀ تشـخیص و خِـرَد مـادر حارثـه در اثـر مصـیبت از دسـت دادن        

با از دسـت دادن پسـرت،   «پیامبر چنین بوده است:  فرزندش استعاره شده، گویی مقصود
، 5 ج ،4» [کنـی  های جنت را باغ واحد فرض مـی  ای تا جایی که باغ عقلت را از دست داده

] و نســبت بــه صــفات 366، ص19 ج ،63؛ 58، ص16ج ،42؛ 264، ص2ج، 72؛ 240ص
  ].171، ص1ج ،33؛ 104، ص6ج ،69بهشت جاهل شدی [

جـایی لفـظ کـه بـه      اند. ایـن جابـه   یاد کرده» جَهِلَت«از » لتهَبِ«برخی به جای تعبیر 
دیدگاهی منحصـر بـه فـرد اسـت کـه از       ،شود شناس متقدم، نسبت داده می داودی، لغت
، 17ج ،23؛ 305، ص7ج ،5ییـد نشـده اسـت [   ألغـت و اندیشـمندان زبـانی ت   دیگر اهـل 

تِ، أَوَ«]. برخی نیز در تحلیل گزارۀ معنایی 95ـ94ص ةٌ هِـی  أَوَهَبِلْ معتقدنـد:  » جَنَّةٌ وَاحِـدَ
» أ جنـة واحـدة  «برای توبیخ است و در » أ هبلت«استفهام است که در » أ«واو ابتدا و » واو«

  ]. 171، ص1ج ،33برای انکار [
خـواهی و نفـرین را    گزینش مفهوم مـرگ  ،یک از عالمانناگفته خود پیداست که هیچ

و » هبل«نفی مفهوم حقیقی خفته در ترکیب اند و هریک در مقام  نپسندیده ،در این مقام
اند که خود شاهدی بـر چنـد معنـایی و چنـد      و به حمل بر مجاز روی آورده  برآمده» أمّ«

  کاربردی بودن این ترکیب کنایی است.
  

  سایر وجوه محتمل (افسوس، اغراء، روشنگری) .6ـ4
وجـوه  ، مـی تـوان   عالوه بر وجوه پیشین، با التفات به بافت موقعیـت و فضـای گفتمـانی   

کـه از سـوی    دانسـت محتمـل  » هبل«های مشتمل بر  گزاره پارهمعنایی دیگری نیز برای 
هـا   ت اما با تتبع در متـون متقـدم عـرب، کاربسـت آن    ادیبان و اندیشوران بیان نشده اس

ـی هَبِلَتنِ«، که اغلب در ساختار »افسوس«وجه معنایی  ه،از جمل گردد.کشف می بـه   »ی أمّ
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ای  بری داللت ندارد؛ اما در پاره د. البته این ساختار همواره بر افسوس و حسرتروکار می
[برای را، کنایه از افسوس دانست. توان استعمال آنموارد متناسب با موقعیت گفتاری می

  ].307، ص7، ج48؛ 192، ص27؛ ج334، ص25ج ،6؛ 52، ص2ج ،2نمونه: 
رجزخوانی در جنگ و یـا انجـام امـور مهـم      در بافتار» فأمّی هابِل«گزارۀ  کاربست پاره

خُبَیب بن عَدی که کند. برای نمونه را به ذهن متبادر می» انگیزش و اغراء«نیز، داللت بر 
] در حادثۀ رجیع در 440، ص2ج ،12در غزوۀ بدر بوده [ )ص(یکی از اصحاب رسول خدا

مِّی هَابِلُإِنْ لَمْ أُقَاتِلْکُمْ فَ«گوید:  شعری خطاب به مشرکین چنین می اگـر بـا شـما بـه     »: أُ
  ].330، ص3ج ،19محاربه و کارزار نپردازم وای بر من! [

نیـز در  » گـری  تبیین و روشـن «رسد مفهوم  عالوه بر دو وجه معنایی فوق، به نظر می
بگنجـد. در شـعری منسـوب بـه     » هبـل «زمرۀ معانی مستعمل در ترکیبات مشـتمل بـر   

عـدم فضـیلت فـرد بزرگسـال نسـبت بـه        پیرامـون شعرای عصر عباسی، از  محمود وراق
لونی «چنین آمده: خردسال  مُّـکَ أَال  ***یقولُ أَنا الکَبیرُ فَبَجِّ  ،37[» مِـن کَبیـرِ   هَبِلَتکَ أُ

گری، به منظور زدودن تفکر رایـج   . در حقیقت شاعر در پی تبیین و روشن]155، ص1ج
کننـد.   ای فضل بیشتر تلقی مـی و شایع عوام  است که بزرگسال را نسبت به خردسال دار

مُّ کَهَبِلَت«گزارۀ کنایی  کارگیری پاره وی با به سازی گفتـار خـویش    دست به برجسته» کأُ
را بـر مخاطـب فزونـی بخشـیده اسـت. وراق در تبیـین ایـن نگـرش         زده و اثرگذاری آن

نجـام  ا آورد که در تر خردسال روی می ای در نفع گسترده ساختارشکنانۀ خود به ذکر ادله
به دلیل برخورداری  و در پیشامدهای دردناک تر از بزرگسال بوده گام پیشحوائج و کارها 

  تر است:کارآمد پذیری از شاخصۀ ریسک
غیرُ أَعَمَّ نَفعاً    فی الحَوائِجِ وَاألُمورِ یوَأَمض ***إِذا کانَ الصَ

ت  غیرِ یفَما فَضلُ الکَبیرِ عَل ***وَأَنفَذَ فی النَوائِبِ إِن أَلَمَّ   [همان].  الصَ
روایـت بـا تعـابیر مختلـف      10در منـابع حـدیثی شـیعه و سـنی     در پایان باید گفت 

مُّک« هَوابِل  هَبِلَتْکُمُ«، »هَبِلَتکَ الهَوابِل«، »هَبِلَتکَ أُ تِ«، »الْ ـکَ «، »هَبِلْ ـولُ   هَبِلَتْ هَبُ ـکَ  «، »الْ مِّ أُ لِ
هَبَلُ هُمُ«، »الْ ولُ  هَبِلَتْ هَبُ مِّ«، »الْ أُ هَبَلُلِ از این تعداد،  گزارش شده است.» بِهِ  أمُّهُ هَبِلَت«و »هِمُ الْ

مطـابق بـا آنچـه بـه     کـه   منقولندسنت روایت در منابع اهل 4روایت در منابع شیعه و  6
ندارنـد و در  برخالف تصور رایج، صـرفاً معنـای نفرینـی    تفصیل در این نوشتار بیان شد، 

بـه کـار رفتـه    » زدایی، توبیخ، ترحم و اشفاق و غفلت، هشدار و تبعید تعجب«چهار مفهوم 
اند. حاصل تتبع در دو حوزۀ متون کهن عرب و احادیث فریقین، حکایت از این دارد کـه  
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تنهـا در حـوزۀ نخسـت کاربسـت داشـته و در      » هبل«های کنایی مشتقات  برخی ساخت
تـوان بـه    ا مـی هـ  خورند. از جملۀ این ساخت روایات صادره از معصومان(ع) به چشم نمی

ــابیر  ــل «تع ــأمّی هابِ ــی «و » ف ــی أمّ ، 25ج ،6؛ 52، ص2ج ،2 ؛330، ص3ج ،19» [هَبِلَتن
ـ بِهَ«] اشـاره داشـت. نیـز    307، ص7، ج48؛ 334ص ـ آلت لَ ] کـه  719، ص6ج، 43» [کلِ

أمُّـهُ  «دهـد. در مقابـل تعبیـر     به دست می» أمّ«جای  را به» آل«و » هبل«ترکیب بدیعی از 
گیرد کـه در   ] نیز در زمرۀ کاربست اختصاصی روایی جای می235، ص1 ج، 1[ »بِهِ  هَبِلَت

  ادبیات عرب نشانی از استعمال آن یافت نشد.
  

  گیری نتیجه
عمومـاً اتخـاذ مفـاهیم نفرینـی     » / هَوابِـل / هَبـول أمّ«و » هبـل «. تصور شایع در ترکیب 1

ی فراتـر از مفهـومی   اما این گزارۀ معنـای  ؛است» مادرت به عزایت/ مرگت نشیند«همچون 
  ساده، یک تعبیر کنایی چند کاربردی است که تنها اختصاص به نفرین ندارد.

، رابطـۀ مفهـومی   »ل ب ه«ثر در تاریخ مفهومی مـادۀ  ؤ. جهت بازیابی روابط معنایی م2
هـای سـامی    گونی مفهومی آن در زبـان  اما سنجش هم می شود؛شناسایی » هَبَل ـ ثُکل «

دهد. این درحـالی   را ثمر نمی» فرزند/ کودک«گفتار  مشابه بر ریزپارهکید أغیر عربی، جز ت
ل«دقیقاً با » هَبَل«است که در زبان عربی  دهی به مفهوم آن  سازی و برای توجه معادل» ثُکْ

  شود. کید میأت» ل ک ث«الجرم بر مفهوم مادۀ 
و  ل، هَوابِـل امّ، هَبـو «گفتارهـایی چـون    در ترکیب با ریزپـاره » هبل«. نحوۀ چیدمان 3

 ممیـزه کاربسـت  در زبان عربی خاستگاه ساخت عبـارت کنـایی بـوده کـه     » تعابیر مشابه
گـردد. ایـن رابطـۀ     اش محسـوب مـی   خـانواده  های هم در زبان عربی از سایر زبان» ل ب ه«

نشینی و جانشینی موجب توسّع معنایی و بازتولید مفاهیم جدید شـده تـا آنجـا کـه      هم
  وانهاده و به مجاز روی آورده است.مفهوم لغوی خود را 

زبانـان، اغلـب قـرن نخسـت      . خاستگاه شفاهی و کاربست این ترکیب در میان عرب4
هـای   مؤمنان با ده کاربست به عنوان گـزارش در لسان رسول خدا و امیر است کههجری 

رد  .خـورد  به چشم میبه عنوان دیگر متون اصیل عرب اصحاب ایشان  روایی، و در گفتار
  توان تا نیمۀ دوم سدۀ سوم پی گرفت.   را می این مفهوم کناییی استعمال پا

زدایی، تـوبیخ، تـرحم    تعجب، مدح، هشدار و غفلت«معنایی  وجوه ،فراتر از مفهوم نفرین. 5
از دیگر معانی اسـتعمالی کهـن    »گری تبیین و روشن ،اغراء و ایجاد انگیزش ،و اشفاق، افسوس
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 تعجـب «گانه، تنها در چهار کاربست مفهومی  های روایی ده ارشاین ترکیب کنایی است که گز
  گیرند. جای می» زدایی، توبیخ، ترحم و اشفاق ، هشدار و غفلتو تبعید

بعـدی   ، نگرش تک»هبل«گیری انگارۀ توهین در ترکیب مشتقات  . دلیل اصلی شکل6
نـگ و شـرایط   تواند از رهگذر توجـه بـه فره   است، که این خطا می  کاربردی به آن و تک

به ایـن تعـابیر    ،نگر، به جای جزءنگر اجتماعی، بافت کالمی و موقعیت متن و التفاتی کل
  کنایی برطرف گردد.

  
  منابع

ابراهیم، قم، مکتبة   . تحقیق: محمد ابوالفضلهشرح نهج البالغ). 1404( ابن ابی الحدید، عبد الحمید]. 1[
  .هللا المرعشی النجفی ةآی

  .دارالوطن ،. تحقیق: عادل عزازی، ریاضهمسند ابن أبی شیب). 1997( ، عبد هللابن ابی شیبة]. 2[
. تحقیق: عمر عبـد السـالم تـدمری، بیـروت،     الکامل فی التاریخ). 1417الکرم ( ابن اثیر، علی بن ابی]. 3[

 .دارالکتاب العربی
محمـد   حقیـق: محمـود  . تالنهایة فـی غریـب الحـدیث و األثـر    ). 1367ابن اثیر، مبارک بن محمد (]. 4[

  .مطبوعاتی اسماعیلیان ةسسؤطناحی، قم، م
  .بیروت، دارالمعرفة .فتح الباری شرح صحیح البخاری). 1379ابن حجر عسقالنی، أحمد بن علی (]. 5[
. تحقیـق: شـعیب األرنـؤوط و عـادل     مسند أحمد بـن حنبـل  ). 1421ابن حنبل، أحمد بن محمد (]. 6[

  .مرشد، بیروت، مؤسسة الرسالة
، ی. تحقیـق: عبـد الحمیـد هنـداو     المحکم و المحیط األعظم). 1421بن اسماعیل ( یابن سیده، عل]. 7[

  .بیروت، دارالکتب العلمیة
  .بیروت، دارالکتب العلمیة .المخصص). ؟(]. ــــــــــــــ 8[
  .نا بی ه،. تحقیق: فهیم محمد شلتوت، جدتاریخ المدینة). 1399ابن شبة، عمر (]. 9[
 .قم، عالمه .مناقب آل أبی طالب). 1379( یبن عل بن شهر آشوب، محمد ا]. 10[
  . تهران، جهان  .الطفوف یقتل یاللهوف عل). 1348( یبن موس یابن طاوس، عل]. 11[
. تحقیـق: علـی محمـد    االستیعاب فـی معرفـة األصـحاب   ). 1412البر، یوسف بن عبدهللا (ابن عبد]. 12[

 .بجاوی، بیروت، دارالجیل
  .بیروت، دارالکتب العلمیة .العقد الفرید). 1404ابن عبد ربه، شهاب الدین (]. 13[
. تحقیق: عبدالسـالم محمـد هـارون، قـم، مکتـب      معجم مقاییس اللغة). 1404ابن فارس، احمد (]. 14[

  .االعالم االسالمی
  .دار إحیاء التراث العربی . تحقیق: علی شیری، بیروت،البدایة و النهایة). 1408کثیر، اسماعیل بن عمر ( ابن]. 15[
  .بیروت، دار صادرچاپ سوم، ، لسان العرب). 1414ابن منظور، محمد بن مکرم (]. 16[
 ،مصرچاپ دوم، ، همکارانالسقا و  ی. تحقیق: مصطفالسیرة النبویة). 1375ابن هشام، عبد الملک (]. 17[

 .البابی الحلبی یمکتبة مصطف



   215   تاب روایی در بستر صدور معناشناسی و تحلیل فرامتنی اصطالحات نفرین

 .. تحقیق: السید أحمد صقر، بیروت، دارالمعرفةمقاتل الطالبیین). ؟لحسین (أبو الفرج اصفهانی، علی بن ا]. 18[
بیـروت،   .دالئل النبوة و معرفة أحوال صـاحب الشـریعة  ). 1405ابوبکر بیهقی، احمد بن الحسین (]. 19[

  .دارالکتب العلمیة
 .الخانجیمکتبة  ،محمود قراعة، قاهره ی. تحقیق: هدالقرآن یمعان). 1411اخفش معتزلی (]. 20[
 .تهران، بنیاد نهج البالغهچاپ سوم،   .ترجمۀ نهج البالغة). 1378آیتی، عبد المحمد (]. 21[
  .بیروت، دارالفکر .صحیح البخاری). 1401بخاری، محمد بن اسماعیل (]. 22[
 .بیروت، دار إحیاء التراث العربی .عمدة القاری شرح صحیح البخاری). ؟بدر الدین عینی، محمود (]. 23[
   .نا بی ،جا بی .المحاسن والمساوئ). ؟بیهقی، ابراهیم بن محمد (]. 24[
    .محمد ابن عاشور، بیروت، دار إحیاء التراث العربی ی. تحقیق: ابالکشف و البیان). 1422، احمد (یثعلب]. 25[
 . یار ملمحدث، تهران، انجمن آث  . تحقیق: جالل الدینالغارات). 1395، ابراهیم بن محمد (یثقف]. 26[
  .بیروت، دار و مکتبة الهالل .المحاسن و األضداد). 1423جاحظ، عمرو بن بحر (]. 27[
. تحقیق: احمد عبد الغفور الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة). 1376، اسماعیل بن حماد (یجوهر ]. 28[

 .عطار، بیروت، دارالعلم للمالیین
  .. تحقیق: عبد الکریم ابراهیم غرباوی، بیروت، دارالفکریثغریب الحد). 1402خطابی، حمد بن محمد (]. 29[
  .دارالکتاب العربی یروت،ب .المغرب فی ترتیب المعرّب). ؟خوارزمی مطرزی، ناصر (]. 30[
ق الدین (]. 31[   .. تحقیق: محمد سماوی، قم، مکتبة المفیدمقتل الحسین). ؟خوارزمی، موفّ
 ر.قم، مشهو .الغةترجمۀ نهج الب). 1379دشتی، محمد (]. 32[
. تحقیق: عزیزهللا عطاردی، التدوین فی أخبار قزوین). 1408( رافعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد]. 33[

  .دارالکتب العلمیة یروت،ب
 .. تحقیق: علی شیری، بیروت، دارالفکر تاج العروس). 1414، محمد (یزبید]. 34[
  . بیروت، دار الکتاب العربی  حسین احمد، ییق: مصطف. تحق الکشاف). 1407زمخشری، محمود بن عمر (]. 35[
  .بیروت، دارالمعرفةچاپ دوم، . تحقیق: علی محمد بجاوی، الفائق فی غریب الحدیث واألثر ).؟( ]. ــــــــــــ36[
  نا. بی ،جا بیام، چاپ سی .موارد الظمآن لدروس الزمان). 1424سلمان، عبد العزیز بن محمد (]. 37[
 .مکتبة الرشد ،. تحقیق: سلیمان بن دریع عازمی، ریاضتحفة الباری). 1426ی، زکریا بن محمد (سنیک]. 38[
   .صبحی صالح، قم، دارالهجرة :تحقیق .نهج البالغة ).1414سید رضی (]. 39[
. تحقیق: فؤاد علی منصـور، بیـروت،   المزهر فی علوم اللغة وأنواعها). 1418سیوطی، جالل الدین (]. 40[

 .العلمیة دارالکتب
. تحقیق: ناصـر بـن محمـد بـن حامـد      جامع الترمذی یقوت المغتذی عل). 1424( ]. ـــــــــــــ41[

  .یجامعة أم القر ،الغریبی، مکه
سـوریه،   .الالمع الصبیح بشرح الجامع الصحیح). 1433الدین بِرماوی، محمد بن عبد الدائم ( شمس]. 42[

  .دار النوادر
 ،. تحقیق: إحسان عباس، تونسالذخیرة فی محاسن أهل الجزیرة). 1981سام (شنترینی، علی بن ب]. 43[

  .الدار العربیة للکتاب
 . یو فرهنگ یتهران، انتشارات علم. ترجمۀ نهج البالغة). ؟، جعفر (یشهید]. 44[



 1400بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و چهارم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  216

  . یتهران، کتابچ .األمالی). 1376(  یصدوق، محمد بن عل]. 45[
 .مدرسین ةقم، جامع ، ی. تحقیق: هاشم حسینتوحیدال ). 1398( ]. ـــــــــــــــــ46[
  .قم، مکتبة آیة هللا المرعشی النجفی .بصائر الدرجات). 1404صفار، محمد بن حسن (]. 47[
 .مکتبة ابن تیمیة ،. تحقیق: حمدی بن عبد المجید السلفی، قاهرهالمعجم الکبیر). ؟طبرانی، سلیمان (]. 48[
 ،. تحقیق: محمدباقر خرسـان، مشـهد  أهل اللجاج یاإلحتجاج عل). 1403( ی، احمد بن علیطبرس]. 49[

 .نشر مرتضی
  .بیروت، دارالتراث . چاپ دوم،تاریخ الطبری). 1387طبری، محمد بن جریر (]. 50[
 یتحقیـق: احمـد حسـین   چـاپ سـوم،   . مجمـع البحـرین  ). 1375، فخر الدین بن محمد (یطریح]. 51[

  .، تهران، مرتضوییاشکور
  .. تحقیق: مؤسسة البعثة، قم، دارالثقافةاألمالی). 1414(  بن حسن محمد  طوسی،]. 52[
  .بیروت، دارالفکر .جمهرة األمثالتا).  عسکری، حسن بن عبدهللا (بی]. 53[
  .یقم، انتشارات رض .روضة الواعظین و بصیرة المتعظین). 1375 ( ، محمد بن احمدیفتال نیشابور]. 54[
 .. تحقیق: ابراهیم سامرائی، قم، دارالهجرةکتاب العین). 1409حمد (، خلیل بن ایفراهید]. 55[
  .بیروت، دار الکتب العلمیة .فی صناعة اإلنشاء یصبح األعش). ؟فزاری قلقشندی، أحمد بن علی (]. 56[
تهران، مؤسسه چـاپ و   . چاپ پنجم،ترجمه و شرح نهج البالغة). 1379( ینق یفیض االسالم، عل]. 57[

  . فیض اإلسالم نشر تألیفات
. تحقیـق:  الکلیات معجـم فـی المصـطلحات و الفـروق اللغویـة     ). ؟( یقریمی کفوی، أیوب بن موس]. 58[

  .عدنان درویش؛ محمد مصری، بیروت، مؤسسة الرسالة
، قـم،  یاشـکور  یتحقیـق: احمـد حسـین    فقـه القـرآن.  ). 1405هللا ( ، سعید بن هبة یقطب راوند]. 59[

  .ینجف ی مرعشهللاآیت یعموم ةکتابخان
  . قم، دارالکتاب چاپ سوم، ،یجزائر یموسو . تحقیق: طیب تفسیر القمی ). 1404بن ابراهیم ( ی، علیقم]. 60[
، تهـران،  یو محمـد آخونـد   یاکبـر غفـار   ی. تحقیق: علالکافی). 1407بن یعقوب ( ، محمد یکلین]. 61[

  .دارالکتب اإلسالمیة
  .قم، اسوه، چاپ سوم .جمۀ أصول کافیتر). 1375، محمد باقر (یا کمره]. 62[
   .. تحقیق: جمعی از محققان، بیروت، دارإحیاء التراث العربیبحار األنوار). 1403، محمد باقر (یمجلس]. 63[
 .قم، دارالحدیث . قرآن، حدیث و تاریخ ةامام حسین بر پای ةترجمۀ دانشنام). 1388( ی، عبدالهادیمسعود]. 64[
 . اسالمیه ةعلمی یتهران، کتابفروش .ترجمۀ أصول کافی). 1369اد (، سید جویمصطفو]. 65[
. تحقیـق: مؤسسـة   العبـاد  یاإلرشـاد فـی معرفـة حجـج هللا علـ     ). 1413مفید، محمد بن محمد (]. 66[

 .شیخ مفید ةالبیت، قم، کنگر آل
قـم،   م،چـاپ دو  . تحقیق: عبدالسالم محمـد هـارون،   وقعة صفین). 1404منقری، نصر بن مزاحم (]. 67[

  .مکتبة آیة هللا المرعشی النجفی
الـدین عبدالحمیـد،    ی. تحقیق: محمد محیـ مجمع األمثال). ؟میدانی نیشابوری، احمد بن محمد (]. 68[

  .بیروت، دارالمعرفة
 وزارة األوقـاف و  ،قطـر . صحاح اآلثار یمطالع األنوار عل). 1433وهرانی حمزی، ابراهیم بن یوسف (]. 69[

 .ةالشؤون اإلسالمی



   217   تاب روایی در بستر صدور معناشناسی و تحلیل فرامتنی اصطالحات نفرین

  .دارالمأمون للتراث ،جا تحقیق: عبد المجید قطامش، بی األمثال.). 1400هروی بغدادی، ابن سالم (]. 50[
  .بیروت، دارالفکر .مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح). 1422هروی قاری، علی (]. 51[
 .التراثدار مکتبة العتیقة وال ،جا ، بیصحاح اآلثار یمشارق األنوار عل). ؟( ییحصبی سبتی، عیاض بن موس]. 52[

[53]. Vaglieri, V (1986). "Al-Ashtar," Encyclopedia of Islam. Leiden, Brill, Second Edition. 
[54]. Manna, B (n. d). Syriac Arabic Dictionary. 
[55]. Gesenius, W (1906). A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Translated by 

Edward Robinson, New York. 
[56]. Jastrow, M (1903). A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, 

and the Midrashic Literature. Nabu Press. 
[57]. Costaz, L (2002). Syriac-French-English-Arabic-Dictionary. Beyrouth, Dar al-Machreq, 

Third Edition. 





  


