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چکیده
ابوت�راب یک�ی از کنیهه�ای عل�ی؟ع؟ اس�ت .دش�منیهای کینهتوزانـه ،بهویـژه در دورۀ
بنیامیـه از سـویی ،و گونههـای اسـتعمال آن نـزد پیـروان از سـویی دیگـر ،باعـث شـده
زمینـۀ صـدور روایـت کنیـۀ ابوتـراب ،در هالـهای از ابهـام قـرار گیـرد؛ بـه طـوری کـه اکنـون
در منابـع شـیعه و اهـل سـنت ،دو دسـته روایـت دربـارۀ خاسـتگاه اطلاق ایـن عنـوان از
سـوی پیامبر بر علی؟ع؟ ذکر شـده اسـت .اتان کلبرگ در مقالۀ «ابوتراب» مدعی اسـت،
ابوتـراب نـه از روی مـدح ،بلکـه از روی نکوهـش و مذمـت ،بـر علـی؟ع؟ اطلاق شـده
اسـت و شـیعیان بـا جعـل احادیثـی بـه نفـع علـی بـن ابیطالـب؟ع؟ ،ایـن عنـوان را از
مذمـت بـه منقبـت برگرداندهانـد .این مقاله با رویکردی تحلیلی _ توصیفی ،با گردآوری
ایـن روایـات در منابـع شـیعه و اهـل سـنت ،بـه نقـد دیـدگاه کلبـرگ و بررسـی زمینههـای
تاریخـی ایـن نقلهـا پرداختـه اسـت .دو نقـد کلـی دیـدگاه کلبـرگ عبارتانـد از :عـدم
فحـص کامـل وی دربـارۀ خاسـتگاههای ایـن کنیـه در منابـع شـیعه و اهـل سـنت ،و
اعتقـاد بـدون دلیـل بـه تغییـر تدریجـی ّ
ذم بـه مـدح توسـط شـیعیان.
کلیدواژهها :ابوتراب ،کنیه ،علی بن ابیطالب؟ع؟ ،حضرت زهرا؟اهع؟ ،اتان کلبرگ.
* تاریخ دریافت مقاله ،)97/11/08( :تاریخ پذیرش.)98/03/15( :
 .1استادیار موسسه الحکمه وابسته به جامعه المصطفی ،دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب
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مقدمه
ابوتــراب در کنــار دیگرکنیههــا ماننــد ابوالحســن ،ابوالحســین ،ابوشــبر ،ابوالنوریــن و
ابوالریحانتیــن ،بــرای اشــاره بــه علــی ؟ع؟ اســتعمال شــده اســت 1.البتــه ایــن کنیــه
در شــمار القــاب افــراد دیگــری ازجملــه امــام مهــدی؟جع؟ 2،ســليمان بــن يســار 3و
نخشــبی _ از عرفــای بــزرگ قــرن ســوم _  4هــم اســتعمال شــده و نیــز بــه عنــوان نــام یــک
وادی در مدینــه شــمرده شــده اســت 5.بــا ایــن حــال ،کاربــرد آن بــرای امــام علــی؟ع؟
شــهرت بیشــتری دارد .منابــع روایــی و تاریخــی ،اصــل اســتعمال ایــن کنیــه بــرای امــام
علــی؟ع؟ را توســط پیامبــر دانســتهاند و نقلهــای گوناگونــی در چگونگــی نامیــدن
حضــرت بــه ایــن کنیــه توســط پیامبــر؟لص؟ روایــت شــده اســت .برخــی از ایــن روایــات
منقبتآمیزنــد و برخــی ظاهــری نکوهشآمیــز دارنــد .ایــن مســئله از مباحثــی اســت
کــه از دیربــاز مــورد بحــث بــوده اســت .شــیخ صــدوق در کتــاب علــل الشــرایع ،بابــی را
بــه علــت ایــن نامگــذاری اختصــاص داده و چنــد وجــه مختلــف دربــاره آن بیــانکــرده
اســت.
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اتـان کلبـرگ 7مدعـی اسـت ،اصـل ایـن روایـات ،مذمتآمیـز بـوده و شـیعیان بـرای آن،
ً
وجوهـی مدحآمیـز جعـل کردهانـد 8.آیـا واقعـا زبـان ایـن روایـات ،نکوهـش علـی؟ع؟
اسـت و آیـا منظـور پیامبـر از بهکاربـردن ایـن کنیـه بـرای امـام علـی؟ع؟ ،نوعـی تنبیـه و

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و پنجم _ بهار و تابستان 1398
دو فصلنامۀ امام 

تحقیـر ایشـان بـوده اسـت؟ جایـگاه امـام علـی؟ع؟ نـزد شـیعیان و حتـی مسـلمانان ،و
 .1صدوق ،محمد بن علی ،امالی ،ص 135؛ حسکانی ،عبیداهلل ،شواهد التنزيل122/1 ،؛ قمی،
شاذان بن جبرئیل ،الفضائل ،ص .175
 .2حائری یزدی ،علی ،إلزام الناصب.426/1 ،
 .3ابنسعد ،محمد ،الطبقات الكبری.133/5 ،
 .4الشیء ،حسین ،دائرةالمعارف بزرگ اسالمی« ،ابوتراب نخشبی».268/5 ،
 .5حموی ،یاقوت ،معجم البلدان.529/7 ،
 .6صدوق ،محمد بن علی ،علل الشرایع.155/1 ،
 .7اسـتاد شیعهشـناس دانشـگاه حبرو ،یکی از مهمترین دانشـگاههای اسرائیل در شهر اورشلیم/
قدس در فلسطین اشغالی است.
8. Kohlberg, Etan, Abu Turab (discussion of the name), p. 347.

لـزوم بررسـی اینگونـه ابهامـات و پاسـخگویی بـه شـبهۀ مطرحشـده در نظریـۀ کلبـرگ،
اهمیـت و ضـرورت پرداختـن بـه ایـن موضـوع را میرسـاند.
مقالـۀ «لقبهـا و کنیههـا بـه مثابـۀ منابعـی نویافتـه در جریانشناسـی تاریـخ اسلام؛
مطالعـۀ مـوردی ابوتـراب» 1،بسـتر اجتماعـی و کارکردهـای سیاسـی ایـن کنیـه را
بررسـی کـرده اسـت .همچنیـن دو مقالـۀ «نقـد و بررسـی گزارشهـای وارده دربـارۀ کنیـۀ
ابوتـراب»2و «نقـد و تحلیلـی بـر روایـات منشـأ پیدایـش کنیـۀ ابوتـراب» 3،بـدون لحـاظ
مقالـۀ کلبـرگ منتشـر شـدهاند و بیشـتر بـه بررسـی سـندی ایـن احادیـث پرداختهاند که
در ایـن نوشـتار بـه آنهـا اکتفـا شـده اسـت .ازایـنرو تمرکـز مقالـۀ پیـش رو ،بـر نقـد شـبهۀ
کلبـرگ بـا رویکـردی تحلیلـی و تاریخـی اسـت .ایـن مقالـه موضوعاتـی چـون ریشـۀ
لغـوی ایـن کنیـه ،چرایـی عـدم اسـتفادۀ شـیعیان در سـدههای اولیـه از ایـن کنیـه،
تمرکـز مخالفـان امـام علـی؟ع؟ بـر ایـن کنیـه و فحـص کامـل مـوارد ذکرشـده در منابـع
دربـارۀ اطلاق ایـن کنیـه را در بـر دارد.

گزارشی از مقالۀ اتان کلبرگ
دیدگاه اتان کلبرگ در مقالۀ «ابوتراب» 4،در پنج محور اساسی قابل اشاره میباشد:
 .1کلبـرگ بـه منشـأ اعطـای ایـن کنیـه بـه امیرمومنـان؟ع؟ پرداختـه اسـت .او بیـان
تحقیرآمیـز داشـته اسـت .ازایـنرو ،تمـام مـواردی کـه «ابوتـراب» در آنهـا بـه عنـوان نامـی
افتخارآمیـز بـه کار رفتـه ،تلاش شـیعیان بـه منظـور اعـادۀ حیثیـت بـه صاحـب آن
اسـت .او اشـاره بـه اسـتدالل نولدکـه میکنـد کـه نـام «ابوتـراب» از اصطالحاتـی ماننـد
 .1ر.ک :قرائتی ،حامد و صفری فروشانی ،نعمتاهلل« ،لقبها و کنیهها به مثابۀ منابعی نویافته در
جریانشناسی تاریخ اسالم؛ مطالعۀ موردی ابوتراب» ،پژوهشنامۀ تاریخ اسالم.101/19 ،
 .2پیشـوایی ،مهدی و رباطجزی ،مجید« ،نقد و بررسـی گزارشهای وارده دربارۀ کنیۀ ابوتراب»،
تاریخ اسالم در آینۀ پژوهش.123/23 ،
 .3ایزدی ،مهدی و فقیهایمانی ،سـید محمدرضا« ،نقد و تحلیلی بر روایات منشـأ پیدایش کنیۀ
ابوتراب» ،مطالعات قرآن و حدیث.173/14 ،
4. Kohlberg, Etan, Abu Turab (discussion of the name) in BSOAS, 41 (1978), pp. 347352-.

گربلک ناتا ۀيرظن رب یدقن »:بارتوبا« ۀينک تاياور یسررب

میکنـد کـه بـاور عمومـی محققـان بـر ایـن اسـت کـه ایـن نـام ،معنایـی تنبیهـی یـا
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َ
«ت ِر َبـت َیـداه :خـاک دسـتانش را بپوشـاند» مشـتق شـده کـه از نظـر وی ،نوعـی عبـارت

نکوهشآمیـز اسـت.

1

 .2کلبــرگ بــرای تأییــد نظــر خــود ،بــه برخــی از روایــات ناظــر بــر فضــای صدور ایــن لقب،
ازجملــه واقعــۀ زمــان غــزوۀ عشــیره اشــاره میکنــد؛ غــزوهای کــه در ســال دوم هجــرت و
پیــش از جنــگ بــدر رخ داد و پیامبــر؟لص؟ ،گروهــی را بــه دنبــال یکــی از کاروانهــای
قریــش کــه عــازم شــام بــود فرســتاد 2.علــی؟ع؟ و عماربنیاســر در آن زمــان همســفر ،و
در حــال تماشــای کشــت خرمــا توســط روســتاییان بودنــد .آنهــا ســپس بــه اســتراحت
پرداختــه و روی زمیــن خوابیــده بودنــد کــه پیامبــر ،پــای علــی بــن ابیطالــب؟ع؟ را
تــکان داد و گفــت« :بیــدار شــو ،ابوتــراب» .کلبــرگ میگویــد ،از ایــن ســیاق میتــوان
چنیــن اســتنباط کــرد کــه منظــور پیامبــر؟لص؟ ،نکوهــش علــی؟ع؟ بــه عنــوان فــردی
تنبــل میباشــد کــه در زمانــی نامناســب و در اثنــای عملیاتــی نظامــی ،بــه اســتراحت
پرداختـ�ه اسـ�ت.
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 .3کلبـرگ در ادامـه بـه منشـأ و زمینـۀ ایـن روایـت در کتـب شـیعه نیـز اشـاره میکنـد و
مینویسـد کـه ایـن داسـتان در نسـخۀ شـیعی ،صـورت دیگـری دارد .او بیـان مـیدارد
186

کـه در نسـخۀ شـیعی آمـده اسـت ،پیامبـر بـه دلیـل خاکـی کـه از سـجدۀ نمـاز بـر چهـرۀ
علـی بـن ابیطالـب؟ع؟ نشسـته بـود ،او را «ابوتـراب» خطـاب کـرده اسـت .او میافزاید
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منابـع شـیعه ایـن روایـت را نیـز نقـل میکنـد کـه پیامبـر وقتـی علـی بـن ابیطالب؟ع؟ را
بـا لباسهـای خاکـی در میـان نخلهـای مدینـه مشـغول شـخمزدن زمیـن دیـد ،گفت:
«مـردم را سـرزنش نمیکنـم کـه تـو را ابوتـراب میخواننـد» .بـا شـنیدن ایـن جملـه ،رنـگ
از رخسـار علـی پریـد .بـه همیـن دلیـل پیامبـر او را دلداری داد و خبـر از وصایـت و
خالفـت او داد .بـه اعتقـاد کلبـرگ ایـن روایت دو نکته را نشـان میدهد :اول اینکه نام
«ابوتـراب» توسـط پیامبـر اطلاق نشـده اسـت ،بلکـه مـردم آن را بـه کار میبردنـد و دوم
1. Kohlberg, Etan, Abu Turab, p. 348.

 .2طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ طبری.408/2 ،
3. Kohlberg, Etan, Abu Turab, p. 349.

اینکـه خـود علـی؟ع؟ ایـن نـام را توهینآمیـز بـه حسـاب مـیآورده ،و پیامبـر بایـد وی را
تسـلی مـیداده اسـت.
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سـپس کلبـرگ بـه داسـتان دیگـری اشـاره کـرده و بـر ایـن بـاور اسـت کـه ایـن روایـت،
برداشتهای شیعی را به طور کامل رد میکند .در این روایت علی بن ابیطالب؟ع؟
پـس از مشـاجر ه بـا همسـرش فاطمـه؟اهع؟ ،خانـه را تـرک میکنـد و روی سـطح خاکـی
مسـجد دراز میکشـد .وقتـی پیامبـر او را در آنجـا مییابـد ،خـاک را از پشـت وی
میتکانـد و میگویـد« :بنشـین ،ابوتـراب».

2

 .4کلبـرگ در ادامـۀ بیـان ّ
مویـدات دیـدگاه خـود ،بـه روایـت دیگـری از اطلاق ایـن
کنیـه بـر علـی؟ع؟ اشـاره میکنـد کـه طبـق آن ،وقتـی علـی؟ع؟ از دسـت فاطمـه؟اهع؟
عصبان�ی میشـد ،عـادت نداشـت کـه چیـزی بگویـد و او را آزردهخاطـر سـازد .وی در
عـوض بـه نشـانۀ درماندگـی ،بـر سـر خـود خـاک میریخـت ،و پیامبـر نیـز بـه ایـن دلیـل،
او را «ابوتـراب» خطـاب میکـرد .در هیچیـک از ایـن دو نسـخه ،بـه صـورت مسـتقیم
مشـخص نیسـت کـه منظـور پیامبـر؟لص؟ چـه بـوده اسـت .شـاید قصد نکوهـش داماد
ً
خـود را نداشـته و صرفـا منظـور او ،توصیـف وضعیـت علـی؟ع؟ بـوده اسـت .امـا مفهوم
محـور یای کـه روایـت ذکرشـده از آن حکایـت دارد ایـن اسـت کـه علـی؟ع؟ شـوهری
فرمانبـر از همسـر ،و فاطمـه؟اهع؟ زنـی پرگالیـه اسـت و اهلبیـت؟مهع؟ نیـز بـه صـورت
اعتبـار ایـن روایـت 3مـردد باشـد.

4

1. Kohlberg, Etan, Abu Turab, p. 349.
2. Kohlberg, Etan, Abu Turab, p. 349.

 .3منظــور کلبــرگ عبارتــی اســت کــه شــیخ صــدوق پــس از ذکر این روایت متذکر شــده اســت« :قال
محمــد بــن علــي بــن الحســين (مصنــف هــذا الكتــاب) :ليــس هــذا الخبــر عنــدي بمعتمــد و ال
ً
هــو لــي بمعتقــد فــي هــذه العلــة ألن عليــا؟ع؟ و فاطمــة؟اهع؟ مــا كان ليقــع بينهمــا كالم يحتــاج
رســول اهلل؟لص؟ إلــى اإلصــاح بينهمــا ،ألنــه ســيد الوصييــن و هــي ســيدة نســاء العالميــن
مقتديــان بنبــي اهلل؟لص؟ فــي حســن الخلــق .لكنــي أعتمــد فــي ذلــك علــى مــا حدثنــي بـه» علــل
الشــرایع.156/1 ،
4. Kohlberg, Etan, Abu Turab, p. 349.
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 .5کلبـرگ در پایـان چنیـن نتیجـه میگیـرد کـه فهـم درسـت ایـن مسـئله ،بـا مشـکالتی
روبهرو اسـت .او در ادامه به تفاسـیر خاص شـیعیان و تفسـیر آنان از این نام میپردازد
و در نهایـت نتیجـه میگیـرد که:
بنا بر آنچه گفته شد ،معنای اصلی «ابوتراب» به قدری توسط جدلهای
پیـروان علـی مبهـم شـده کـه بـه احتمـال ز یـاد ،بـرای همیشـه ناشـناخته
1

باقـی خواهـد مانـد.

بررسی دیدگاه کلبرگ
در بررسی دیدگاه کلبرگ چند نکته قابل ذکر است:
 .1طبـق شـواهد لغـوی ،هیـچ دلیلـی در میـان نیسـت کـه نشـان دهـد ،ایـن کنیـه
فینفسـه ،بـدون توجـه بـه نامگـذار و ّ
مسـمیبه ،داللـت بـر مـدح یـا ذم داشـته باشـد.
همچنانکـه کلبـرگ معتـرف اسـت ،سـخنان تئـودور نولدکه که ریشـۀ این نـام را «تربت
یـداه» یـا «تربـت یـداک» دانسـته اسـت ،از سـوی لغتشناسـان هیـچ تأییـدی نـدارد.

2

علاوه بـر ایـن ،الفاظـی ماننـد «تربـت یـداک» نیز از عبارتهایی اسـت که بـه گفتۀ اکثر
لغتشناسـان ،بـر زبـان عـرب جـاری میشـد و منظـور از آن ،دعـای شـر نبـوده اسـت.
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و يجـوز أن يكـون مـن األلفـاظ التـي تجري على ألسـنة العـرب و ال يراد بها
ّ
3
ت يداك.
الدعـاء ،كقولهم ترب 
میتوانـد از الفاظـی باشـد کـه بـر ز بـان عـرب جـاری میشـود و مـراد از آن،
دعـا یـا نفریـن نیسـت؛ ماننـد عبـارت تربـت یـدا ک.

ابنمنظور نیز مینویسد:
َ
ُ
َ
َ َ ْ َ
َ
ـراد بهـا وق ُ
و هـي كلمـة ال ُي ُ
قاتلـك ُ
اهّلل ،و
كو
ـت يـدا 
ـوع األمـر كمـا يقـال ت ِرب 
ُ َ
4
إنمـا تذكـر فـي معنـى التعجـب.
1. Kohlberg, Etan, Abu Turab, p. 350.

 .2فراهیدی ،خلیل ،العین.116/8 ،
 .3ابناثیر ،مبارک بن محمد ،النهایة.217/1 ،
 .4ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب.210/1 ،

و این کالمی اسـت که منظور از آن ،وقوع واقعی آن نیسـت؛ مانند اینکه
گفته میشـود :دسـتانت خا کآلود ،و خدا تو را بکشـد؛ و همانا در معنای
تعجب استفاده میشود.
ً
نیـز عبـارت مذکـور در حدیثـی بـر زبـان رسـول خـدا؟لص؟ جـاری شـده که ظاهـرا جایی

بـرای مذمـت و دعـای شـر بـرای مخاطـب نبـوده اسـت .امام باقـر؟ع؟ میفرمایـد :مردی
نـزد رسـول خـدا آمـد و از ایشـان دربـارۀ ازدواج دسـتوری خواسـت .حضـرت فرمودند:
ََ َ َ
َ َ ْ َ َ
ّ
ْ
ـت َيـداك؛ ازدواج کـن بـا کسـی کـه اهـل
الدي ِـن ت ِرب 
ات ِ
ان ِك ْـح َو عل ْيـك ِبـذ ِ
1
دیـن اسـت ،دسـتانت را خـاک بگیـرد.
نـووی نیـز در شـرح صحیـح مسـلم خود میگویـد ،اعراب بـدون اینکه معنـای اینگونه
کلمـات را قصـد کننـد ،آن را بـه کار میبردنـد 2.ابنشهرآشـوب نیـز از پیامبـر؟لص؟ نقـل
میکنـد« :مـا زمانـی کـه علـی را بـا نـام ابوتـراب میخوانیـم ،منظورمان مدح او اسـت».

3

همـۀ ایـن شـواهد نشـان میدهـد کـه ایـن عنـوان فینفسـه ،داللـت بـر ذم نمیکنـد ،یـا
اینکـه عربهـا آن را بـه عنـوان ذم اسـتعمال نمیکردنـد ،و بـرای اسـتفادۀ ذم یـا مـدح،
قصـد معنایـی در میان باشـد.
بایـد
ِ
 .2نکتـۀ مهـم دیگـر عـدم تحلیـل جامـع نسـبت بـه محتـوای ایـن حدیث اسـت .برخی
روایـات ذکرشـده دربـارۀ اطلاق ایـن کنیـه بـر امیرمؤمنـان؟ع؟ ،بـا مباحـث کالمـی و
روایـات عصمـت اهلبیـت؟مهع؟ ،امـکان وجـود کـدورت و مشـاجره بیـن حضـرت
فاطمـه و امیرمؤمنـان؟امهع؟ را نفـی میکنـد .همچنیـن مذمـت علـی؟ع؟ ،بـدون دلیـل
موجـه از سـوی پیامبـر؟لص؟ ممکـن نیسـت.
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.332/5 ،
ً
« .2و أما قولها تربت يمينك ففيه خالف كثير منتشر جدا للسلف و الخلف من الطوائف کلها و األصح
األ قوى الذي عليه المحققون في معناه أنها كلمة أصلها افتقرت و لكن العرب اعتادت استعماله غير
قاصدة حقيقة معناها األصلي فيذكرون تربت يداك و قاتله اهلل ما أشجعه و ال أم له و ال أب لك و ثكلته
أمه و ويل أمه و ما أشبه هذا من ألفاظهم يقولنها عند انكار الشيء أو الزجر عنه أزجر عنه أو الذم عليه
أو استعظامه أو الحث عليه أو االعجاب به» نووی ،یحیی ،المنهاج.221/3 ،
 .3ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب.112/3 ،
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ً
 .3کلبــرگ مدعــی اســت کــه در غــزوۀ ذاتالعشــیره ،احتمــاال چــون علــی؟ع؟ در میانــۀ
عملیــات نظامــی مشــغول اســتراحت بــوده ،پیامبــر؟لص؟ او را نکوهــش کرده اســت .در
حالــی کــه در غــزوۀ ذاتالعشــیره ،جنگــی صــورت نگرفــت .ایــن خــروج پیامبــر؟لص؟
در پــی قافلـهای بــه ریاســت ابوســفیان بــود کــه بــه طــرف شــام حرکــت میکــرد و قبــل از
اینکــه پیامبــر؟لص؟ و یارانــش بــه آن برســند ،از منطقــه خــارج شــده بــود 1.در بازگشــت
قافلــه ،پیامبــر دوبــاره بــه ســمت آن حرکــت کردنــد کــه بــا اطــاعدادن ابوســفیان بــه اهــل
مکــه ،جنــگ بــدر رخ داد .بنابرایــن در ذاتالعشــیره درگیــری و جنگــی رخ نــداد کــه
عمــار و علــی؟ع؟ ،در میانــۀ عملیــات نظامــی بــه اســتراحت پرداختــه باشــند.
 .4مطلـب قابلتأمـل دیگـر اینکـه ،کلبـرگ سـخن از محبوبیـت کنیـۀ ابوتـراب نـزد
شـیعیان گفتـه اسـت .البتـه در برخـی منابـع ،از محبوببـودن ایـن نـام نـزد علـی؟ع؟
سـخن بـه میـان آمـده اسـت .بلاذری در انسـاب االشـراف مینویسـد کـه پیامبـر بـه
علـی ایـن کنیـه را داد و علـی همـواره میگفـت ،ایـن محبوبتریـن کنیـۀ مـن اسـت.

2

تار یـخ طبـری نیـز روایـت عمـار را نقـل کـرده اسـت و از سـهل نقـل میکنـد کـه ایـن نـام،
محبوبتریـن نـام نـزد او بـود 3.ابوالفـرج اصفهانـی نیـز مینویسـد:
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میگفتیـم ابوتـراب ،علـی را مـدح میکردیـم.

4

سخن راوی ،یعنی سهل بن سعد است که به پیامبر؟لص؟ نسبت
به احتمال قوی این
ِ
داده شـده ،و بـه اصطلاح ،حدیـث ُمدرج 5اسـت .منابع شـیعی نیـز محبوببودن این
 .1طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ طبری.408/2 ،
 .2بالذری ،احمد ،انساب األشراف.345/2 ،
 .3طبری ،محمد بن جریر ،همان.410/2 ،
 .4ابوالفـرج اصفهانـی ،علـی ،مقاتـل الطالبییـن ،ص 41؛ مجلسـی ،محمدباقـر ،بحـار االنـوار،
 61/35و .103/57
 .5حدیثـی کـه در آن ،راوی قسـمتی از كالم خـود يـا كالم بعضـى راو يـان را داخـل در متـن حدیـث
نمايد كه موجب اشـتباه كالم و ى با سـخن معصوم شـود (بهایی ،محمد بن حسـین ،الوجیزة
فـي علـم الدرایة.)5/1 ،

نـام نـزد علـی؟ع؟ را از منابـع اهل سـنت گرفتهاند؛ چنانکه ابنشهرآشـوب در مناقب،
و مجلسـی در بحـار االنـوار ،محبوببـودن ایـن نـام را از سـهل بـن سـعد و از بخـاری
و مسـلم نقـل میکننـد 1.حتـی برخـی منابـع متأخـر ،در پـی فراهمسـاختن دلیـل بـرای
محبوببـودن ایـن نـام نیـز بودهانـد؛ ماننـد اینکـه چـون ایـن کنیه یـادآور خلقت انسـان
و صاحـب آن از تـراب اسـت ،یـا بـه خاطـر اینکـه ایـن لقب از سـوی پیامبـر؟لص؟ اعطا
ش�ده ،یاـ ازایـنرو ک�ه ب�ه برک�ت ای�ن ن�ام ،از آن پ�س زمی�ن ب�ا عل�ی؟ع؟ س�خن میگفتـه،
نـزد علـی؟ع؟ محبـوب بوده اسـت.

2

 .5جســتجوی کلبــرگ دربــارۀ مــوارد ذکرشــده در زمینــۀ اطــاق ایــن لقــب ،کامــل و جامــع
ـات مر بــوط بــه ایــن
نیســت .بــرای اینکــه نشــان دهیــم اختــاف در گوناگونــی نقــل روایـ ِ
کنیــه ،بــر محــور منابــع شــیعه و اهــل ســنت نمیباشــد ،و چنیــن نیســت کــه کتــب شــیعه
ً
صرفــا روایــات منقبتآمیــز ،و منابــع اهــل ســنت روایــات نکوهشآمیــز را نقــل کــرده
باشــند ،بلکــه در منابــع هــر دو فرقــه ،روایــات منقبتآمیــز و نکوهشآمیــز یافــت میشــود،
ایــن مــوارد را از منابــع هــر دو فرقــه گــزارش میکنیــم .منابــع اهــل ســنت و شــیعی ،چندیــن
روایــت دربــارۀ ســبب اطــاق ایــن کنیــه بــر امیرمؤمنــان؟ع؟ ذکــر کردهانــد .در ادامــۀ مقالــه
بــه ایــن روایــات میپردازیــم.

بـا توجـه بـه اینکـه جسـتجوی کلبـرگ راجعبـه روایتهـای نقلشـده دربـارۀ زمینـۀ
صدور کنیۀ ابوتراب ناقص اسـت ،باید این روایات در منابع شـیعه و سـنی ،گردآوری
و بررسـی شـوند.
 _1مشاجره با فاطمه؟اهع؟
یکــی از روایتهــای ذکرشــده در ایــن زمینــه ،مربــوط بــه مشــاجرۀ بیــن علــی؟ع؟ و
همســرش فاطمــه؟اهع؟ اســت .بخــاری در ابــواب متعــددی از کتــاب خــود ،ایــن روایــات
 .1ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب .111/3 ،مجلسی ،محمدباقر ،همان.64/35 ،
 .2حر عاملی ،محمد بن حسن ،أمل اآلمل.153/1 ،
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را بــا تفــاوت اندکــی نقــل کــرده اســت .در یــک مــورد بخــاری از ابوحــازم از ســهل بــن
ســعد نقــل میکنــد:
رسـول خـدا بـه خانـۀ فاطمـه آمـد و علـی؟ع؟ را مشـاهده نکـرد .از فاطمـه
در بـارۀ علـی پرسـید .فاطمـه؟اهس؟ گفـت :بیـن مـن و ایشـان اختالفی شـد و
او مـرا خشـمگین سـاخته و خـارج شـد و چیزی در بـارۀ مقصدش نگفت.
رسـول خـدا بـه فـردی فرمـود کـه علـی را بیابـد .آن فـرد برگشـت و گفـت :یـا
رسـولاهلل ،علـی در مسـجد خوابیـده اسـت .رسـول خـدا بـه مسـجد آمـد و
علـی را دیـد کـه دراز کشـیده و ردایـش از بدنـش کنـار رفتـه و خا کآلـود
شـده بـود .رسـول خـدا در حالـی که خا کهـا را میتکانید فرمود :بلند شـو
1

ابوتـراب ،بلنـد شـو ابوتراب.

بخـاری بـا اختالفـی انـدک و ذکـر ایـن مطلب که «علی؟ع؟ خوشـحال میگشـت اگر به
ایـن نـام خوانـده میشـد» 2،در جـای دیگـر از عبداهلل بن َمسـلمه نقل میکند:
کسـی نزد سـهل بن سـعد آمد و گفت :فالنی یعنی امیر مدینه ،علی را در
منبـر [بـا نـام بـد] یاد میکند .سـهل گفت کـه چه میگوید؟ پاسـخ داد که
او را بـا نـام ابوتـراب میخوانـد .سـهل خندیـد و گفـت :به خدا قسـم کسـی
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جـز رسـول خـدا ،او را بـه ایـن کنیـه نا مگـذاری نکرد و هیچ نامـی نزد علی،
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از ایـن نـام محبوبتـر نبـود[ .ابیحـازم یـا پـدرش] میگوید که من از سـهل
خواسـتم بیشـتر بگو یـد و گفتـم یـا اباعبـاس ،چگونـه بـود ایـن نامگـذاری؟
گفـت :علـی بـر فاطمـه وارد شـد و سـپس خـارج شـد و در مسـجد خوابید.
رسـول خـدا از فاطمـه؟اهس؟ سـراغ پسـرعمویش را گرفـت .فاطمـه پاسـخ داد
کـه در مسـجد اسـت .پیامبـر نـزد او آمـد و دیـد کـه ردایـش کنـار رفتـه و
خـاک بـه پشـتش مالیـده شـده اسـت .پیامبـر در حالـی کـه خـاک را پـا ک
3

یکـرد دو بـار گفـت :بنشـین یـا اباتراب.
م 

 .1بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح ،ص  ،119ح  441و ص  ،1568ح .6280
 .2همان ،ص  ،1547ح .6204
 .3همان ،ص  ،913ح .3703

ابنعبدالبر در االستیعاب ،ابتدای این روایت را به این صورت نقل کرده است که:
بـه سـعد گفتنـد ،امیـر مدینـه از تـو خواسـته اسـت کـه بـا خوانـدن علـی بـا
نـام ابوتـراب ،او را سـب کنـی.

او سـپس ادامـۀ روایـت را بـه همـان صورتـی کـه بخـاری آورده اسـت نقـل میکنـد 1.در
روایـت اخیـر بخـاری ،سـخن از خشمگینشـدن فاطمـه؟اهع؟ در میـان نیسـت.
در منابع شیعی هم روایت مذکور به این صورت نقل شده است:
راوی میگو یـد :رسـول خـدا؟لص؟ نمـاز صبـح را بـا مـا خوانـد .سـپس بـا
چهـرهاى گرفتـه و محـزون ايسـتاد .مـا نيز با او ايسـتاده و همراهش حركت
كرديـم تـا بـه منـزل حضـرت فاطمـه؟اهع؟ رسـيديم .علـی؟ع؟ مقابـل درب،
روى زميـن بىفـرش خوابيـد ه بـود .پيامبـر ا كـرم؟لص؟ نشسـتند و خا کهـا
را از پشـت مبـارک اميرمؤمنـان؟ع؟ پـاک كردنـد و فرمودنـد :پـدر و مـادرم
فدايـت شـوند اى ابوتـراب ،بايسـت! سـپس دسـت علـى؟ع؟ را گرفـت
و هـر دو داخـل منـزل فاطمـه؟اهع؟ شـدند .مـا اندكـى خـارج منـزل صبـر و
درنـگ كرديـم .سـپس صـداى خنـدۀ بلنـد شـنيديم .پـس از لحظاتـى،
رسـول خـدا؟لص؟ بـا رو يـى گشـاده و خوشـحال از منـزل بيـرون آمدنـد.
عـرض كرديـم :يـا رسـول اهَّلل ،بـا رو يـى گرفتـه و چهـرهاى محـزون داخـل
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منـزل شـديد و بـا حالـى بـر خلاف آن خـارج شـديد .علـت آن چـه بـود؟
هـر دو محبوبتر يـن افـراد اهـل زميـن و آسـمان نـزد مـن هسـتند اصلاح
2

كـرده و آشـتى برقـرار نمـودم.

البتـه ،شـیخ صـدوق پـس از نقـل آن میگویـد کـه اینگونه اخبـار نزد من معتبر نیسـت؛
زیـرا علـی و فاطمـه؟امهع؟ کسـانی نیسـتند کـه بینشـان اختالفـی باشـد تا احتیـاج به رفع
سـید وصیین و فاطمه ّ
آن توسـط پیامبر؟لص؟ باشـد؛ چراکه علی ّ
سـیدۀ نسـاء عالمین
اسـت و در حسـن خلـق ،اقتـدا بـه پیامبـر کردهانـد .امـا طبـق اعتمـاد بـر کسـی کـه آن
 .1ابنعبدالبر ،یوسف بن عبداهلل ،االستیعاب.1118/3 ،
 .2صدوق ،محمد بن علی ،علل الشرایع.156/1 ،

گربلک ناتا ۀيرظن رب یدقن »:بارتوبا« ۀينک تاياور یسررب

فرمودنـد :چگونـه مسـرور و خوشـحال نباشـم در حالـى كـه بيـن دو نفـر كـه

را نقـل کـرده اسـت ،مـن نیـز آن را نقـل کـردم 1.ایـن نکتـهّ ،
مویـد وجـود نقـد متـن روایـت
بـدون درنظرداشـتن سـند اسـت کـه صـدوق طبـق آن ،محتـوای روایـت را بـاور نـدارد.
ّ
البتـه او بـه عنـوان یـک محـدث ،روایـات مرتبـط بـا علـت نامیدهشـدن علـی؟ع؟ بـه
ابوتـراب را در کتـاب علـل الشـرایع خـود آورده اسـت.
علاوه بـر ایـن ،در سـند حدیـث ذکرشـده ،احمـد بـن حسـن قطـان قـرار دارد کـه توثیـق
نشـده اسـت 2.بـه نظـر میرسـد روایـات سـهل ،در حقیقـت یـک گـزارش باشـد کـه
دچـار تغییراتـی در نقـل شـده اسـت و چهبسـا روایـت اخیـر بخـاری کـه در آن سـخنی
از ناراحتـی بیـن علـی و فاطمـه؟امهع؟ نیسـت ،اصـل همـۀ آنهـا باشـد؛ چراکـه از سـویی
در بیـن نقلهـای بخـاری ،ایـن روایـت حتـی از دیـدگاه اهـل سـنت ،از قـوت بیشـتری
برخـوردار اسـت؛ زیـرا ایـن روایـت را عبـداهلل بـن مسـلمه روایـت میکنـد و او از راویـان
مقبـول نـزد اهـل سـنت و مـورد وثـوق مالـک بـوده اسـت ،بـه طـوری کـه نیمـی از کتـاب
الموطـأ را مالـک بـر او ،و نیـم دیگـر را او بـر مالـک قرائـت کـرده اسـت 3.در حالـی کـه در
سـند روایـت دوم ،خالـد بـن مخلـد قـرار دارد کـه در منابـع اهـل سـنت مـورد اختلاف
اسـت و برخـی او را بـه غلـو و دارای احادیـث منکـر معرفـی کردهانـد 4.از سـوی دیگر این
194

گـزارش در نقلهـای حمیـدی کـه از جملـۀ شـیوخ کلینـی اسـت ،از خـود مسـند سـهل
بـن سـعد ،بـه صـورت نقـل سـوم بخـاری نقـل شـده اسـت.

5
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علاوه بـر اینکـه ،انگیـزۀ تغییـر در روایاتـی کـه نشـانگر خشـم حضـرت فاطمـه؟اهع؟ از
علـی؟ع؟ اسـت ،بـه ویـژه در دورۀ تبلیغـات منفـی علیـه ایشـان ،وجـود دارد .از آنجـا
کـه فاطمـه؟اهع؟ از خلفـای اول و دوم رضایـت نداشـت و اختلاف آنـان تـا زمـان وفـات
 .1همان.156/1 ،
 .2خویی ،ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث.94/2 ،
 .3ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر اعالم النبالء.370/8 ،
 .4عقیل ــی ،محم ــد ،الضعف ــاء الکبی ــر15/2 ،؛ ذهب ــی ،محم ــد ب ــن احم ــد ،س ــیر اع ــام النب ــاء،
.346/8
 .5طب ــری ،محم ــد ب ــن جری ــر ،تار ی ــخ طب ــری410/2 ،؛ ابنط ــاوس ،عل ــی ب ــن موس ــی ،الطرائ ـف،
.78/1

حضـرت فاطمـه؟اهع؟ ادامـه داشـت 1و حتـی حاضـر نشـد آنـان در تشـییع جنـازهاش
شـرکت داشـته باشـند 2و از سـوی دیگـر در منابـع شـیعه و اهـل سـنت از پیامبـر نقـل
شـده کـه فاطمـه پـارۀ تـن مـن اسـت و هرکـه او را خشـمگین کنـد ،مـرا خشـمگین کـرده
اسـت 3،بعیـد نیسـت برخـی خواسـته باشـند بـا جعـل یـا تغییـر ایـن احادیـث ،عـدم
رضایـت فاطمـه؟اهع؟ را بـه علـی؟ع؟ نیـز سـرایت دهنـد و آن را از اختصاصداشـتن بـه
برخـی خلفـا خـارج سـازند .در نهایـت اینکـه ،در برخـی نقلهـای سـعد آمـده کـه از
4
امیـر مدینه
سـعد خواسـتهاند کـه علـی؟ع؟ را بـا ایـن نـام دشـنام دهـد ،یـا گفتهانـد کـه ِ

علـی؟ع؟ را بـا ایـن نـام دشـنام میدهـد 5.چهبسـا وی خواسـته باشـد بـه خاطـر فشـار و

بـرای حفـظ جـان خویـش سـخنی بگویـد کـه خوشـایند مخالفـان حضـرت باشـد.
 _2خوابیدن در نخلستان

ابنحنبل در مسندش ،از ّ
عمار بن ياسر نقل میکند:
الع َشـيره همـراه بوديـم .گروهـى از ُ
مـن و علـى؟ع؟ در غـزوۀ ذات ُ
بنىمدلـج
را ديديـم كـه در حـال کار در نخلسـتان بودنـد .علـى؟ع؟ به مـن فرمود :اى
ابويقظـان! مىآيـى تـا ببینیـم کـه اينها چگونـه ايـن كار را مىكنند؟ آمديم
و لحظاتـی بـه كار آنـان نگريسـتيم .سـپس روانـه شـديم و ز يـر چنـد نخـل
كوچـک ،بـر روى خا کهـاى نـرم ،دراز كشـيدیم و بـه خـواب رفتیـم و هيچ
کهـاى نـرم ،غبارآلـود شـده بوديـم .در آن روز بـود كـه پيامبـر
مـا از آن خا 
خـدا بـه خاطـر آن خا کهايـى كـه بـر علـی؟ع؟ ديـده مىشـد بـه او گفـت:
6

«اىابوتـراب»؛ سـپس در بـارۀ شـهادت علـی؟ع؟ سـخنانی گفـت.
 .1بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح ،ص  ،762ح .3093
 .2صدوق ،محمد بن علی ،علل الشرایع ،ص .187
 .3بخاری ،محمد بن اسماعیل ،همان ،ص  ،915ح .3714
 .4ابنعبدالبر ،یوسف بن عبداهلل ،االستیعاب.1118/3 ،
 .5بخاری ،محمد بن اسماعیل ،همان ،ص  ،913ح .3703
 .6ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند.264/2 ،

گربلک ناتا ۀيرظن رب یدقن »:بارتوبا« ۀينک تاياور یسررب

نکـه دیدیـم پيامبـر؟لص؟ مـا را بـا پايـش تـكان مىدهـد.
نفهميديـم تـا ای 
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ایـن روایـت در دیگـر منابـع اهـل سـنت نیز آمده اسـت 1.این نقل کـه در منابع متعددی
وجه نکوهشآمیزی ندارد تا شـیعیان آن را تغییر
نیـز آمـده ،بـر خلاف نظر کلبـرگ ،هیچ ِ
ً
دهنـد و اگـر مـدح علـی ؟ع؟ نباشـد ،در نهایـت صرفـا توصیفـی از حالـت علـی؟ع؟
اسـت .اگـر بپذیریـم کـه پیامبـر؟لص؟ ،چندیـن بار این کنیـه را برای علی؟ع؟ اسـتفاده
کرده است (چون این واقعه در غزوۀ ذات ُ
العشیره واقع شده و آن در سال دوم هجرت
و قبـل از جنـگ بـدر بـوده 2و ازدواج علـی و فاطمـه؟امهع؟ بعـد از بـدر بـوده اسـت) ،اولین
اسـتعمال ایـن کنیـه توسـط ایشـان ،در همیـن واقعه بوده اسـت .عالوه بـر اینکه ،راوی
این روایت عمار اسـت که در کتب رجالی شـیعه و اهل سـنت تجلیل شـده اسـت.

3

همچنیـن از عبـارت عمـار کـه میگوید:
فیومئـذ قـال رسـول اهلل؟لص؟ لعلـي بـن ابـي طالـب :یـا ابـا تـراب؛ در آن روز
بـود کـه پیامبـر علـی را ابوتـراب خواند.

4

یک نوع تأ کید یا حداقل تقدم زمانی این واقعه را میتوان استفاده کرد.
 _3خا کیشدن بدون ذکر زمینۀ خاص

ً
در برخـی منابـع نیـز بـدون اینکـه ذکـری از زمینههـای قبلـی باشـد ،صرفـا بـه خوابیـدن
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علـی؟ع؟ روی خـاک 5و غبارآلودشـدنش در یکـی از جنگهـا 6اشـاره شـده کـه بـه
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خاطر آن ،پیامبر او را اباتراب خطاب کرده اسـت .فضل بن حسـن طبرسـی در کتاب
اعلام الـوری مینویسـد:
رسـول خـدا زمانـی کـه علـی؟ع؟ را در حـال سـجده ،و صورتـش را بر خا ک
نسـعد ،محمـد ،الطبقـات الكبـری7/2 ،؛
 .1ابنهشـام ،عبدالملـک ،السـیرة النبو یـة600/1 ،؛ اب 
طبـری ،محمـد بـن جریـر ،تار یـخ طبـری410/2 ،؛ ابنبطر یـق ،یحیـی بـن حسـن ،العمـدة ،ص
25؛ ابنکثیـر ،اسـماعیل بـن عمـر ،البدایـة و النهایـة.247/3 ،
 .2طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ طبری ،ترجمۀ ابوالقاسم پاینده.937/3 ،
 .3كشى ،محمد بن عمر ،رجال34/1 ،؛ ابناثیر ،مبارک بن محمد ،النهایة.626/3 ،
 .4ابنهشام ،عبد الملک ،همان.600/1 ،
 .5ابنابیالحدید ،عبدالحمید بن هبةاهلل ،شرح نهج البالغة.11/1 ،
 .6قطبالدین راوندی ،سعید ،الخرائج و الجرائح.123/1 ،

1

دیـد ،او را ابوتـراب کنیه داد.

ً
ً
ظاهـرا ایـن روایـات نیـز بـه روایـت ذاتالعشـیره برمیگـردد کـه در ایـن نقلهـا ،صرفـا
بخشـی از آن نقـل شـده اسـت.
 _4نشستن گردوغبار کار بر بدن علی؟ع؟
طبـق برخـی از نقلهـا ،علـی؟ع؟ بـا ایـن نـام خوانـده میشـده و پیامبـر؟لص؟ نیـز بـه
آن توجـه مـیداده و البتـه مـورد رضایـت علـی؟ع؟ نیـز نبـوده اسـت .مرحـوم صـدوق از
ابنعمـر نقـل میکنـد کـه:
پیامبـر؟لص؟ در نخلسـتانهاى مدينـه بـه دنبـال علـى؟ع؟ میگشـت و
مـن نيـز همراهـش بـودم كـه بـه باغـى رسـيديم .پيامبـر؟لص؟ او را دیـد كـه
بـا سـر و روى غبارآلـود مشـغول كار بـر زمیـن بـود .پیامبر؟لص؟ فرمـود :مردم
را سـرزنش نمىكنـم ا گـر تـو را ابوتـراب صـدا بزننـد .راوى مىگو يـد :صـورت
علـى؟ع؟ دگرگـون شـد و رنـگ چهـرهاش تغييـر كـرد و بسـيار در رنـج بـود.
پيامبـر؟لص؟ گفـت کـه آيـا تـو را خشـنود و خرسـند بكنـم؟ علـى گفـت:
آرى يـا رسـولاهَّلل .حضـرت دسـت او را گرفـت و فرمـود کـه تـو بـرادر و وزير و
2

خليفـۀ مـن در بيـن اهلـم هسـتی و. ...

روای ــت دو مس ــئله را میت ــوان اس ــتفاده ک ــرد :یک ــی اینک ــه پیامب ــر؟لص؟ در ای ــن نق ــل،
بـــه اســـتفادۀ مـــردم از ایـــن کنیـــه اشـــاره دارد و دوم اینکـــه علـــی؟ع؟ از ایـــن کنیـــه
خش ــنود نیس ــت.
 .1طبرسی ،فضل بن حسن ،اعالم الوری.307/1 ،
 .2صدوق ،محمد بن علی ،علل الشرایع157/1 ،؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار.50/35 ،
 .3خویـی ،ابوالقاسـم ،معجـم رجـال الحدیـث121/7 ،؛ شوشـتری ،محمدتقـی ،قاموس الرجال،
.555/3
 .4خویی ،ابوالقاسم ،همان228/19 ،؛ شوشتری ،محمدتقی ،همان.133/10 ،
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در س ــند ای ــن حدی ــث لی ــث ب ــن س ــعد ،ابنعم ــر و اف ــراد مجهول ــی چ ــون حس ــین ب ــن
ُ
یحی ــی ب ــن ضری ــس 3و معاوی ــة ب ــن صال ــح 4ق ــرار دارن ــد .ب ــه لح ــاظ محتوای ــی ،از ای ــن
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چـون در بسـیاری از روایـات ،کاربـرد ایـن کنیه توسـط پیامبر؟لص؟ مطرح شـده اسـت،
میتـوان ایـن فرضیـه را مطـرح کـرد که پیامبر؟لص؟ پیش از این واقعه ،در ذاتالعشـیره
ً
علـی؟ع؟ را بـا ایـن نـام خوانـده بـوده و چهبسـا صرفا قصد توصیف علـی؟ع؟ یا مطایبه
داشـته اسـت ،امـا برخـی از افـرادی کـه بـا علـی؟ع؟ رابطـۀ خوبـی نداشـتند ،بـه قصـد
مذمـت علـی؟ع؟ از ایـن عنـوان اسـتفاده میکننـد و پیامبـر در ایـن واقعـه ،بـه ایـن
کاربسـت اشـاره دارد و ناخشـنودی علـی؟ع؟ هـم از سوءاسـتفادۀ مـردم از ایـن عنـوان
بـوده اسـت .چنانکـه میبینیـم ایـن روایـت ،بـر خلاف روایـت سـعد ،از محبوبنبودن
ایـن کنیـه نـزد علـی؟ع؟ حکایـت دارد.
 _5جریان اخوت
در برخـی منابـع ،پیمـان مؤاخـات بـه عنوان زمینۀ نامیدن علی؟ع؟ بـه ابوتراب قلمداد
شـده اسـت؛ چـون در جریـان مؤاخـات ،پیامبـر؟لص؟ انصـار و مهاجریـن را یکبهیـک
بـه بـرادری گرفـت ،امـا بـرای علـی؟ع؟ کسـی را ّ
معیـن نکـرد .او ناراحـت بيـرون رفـت و
در کنـار جویـی در نزدیکـی ،دسـت را زير سـر نهاده و خوابید .بـاد صورت او را غبارآلود
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سـاخت و پيغمبـر؟لص؟ در جسـتجوی او بـود تـا او را در آن حـال یافـت و بـا پایـش او را
تـکان داد و گفـت :برخيـز ،آیـا خواسـتی كـه ابوتـراب باشـى؟ آيـا از مـن ناراحتـی كـه مـن
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ميـان مهاجـر و انصـار ،بـرادری بـرای تـو نگرفتـم؟ آيـا تو راضى نيسـتى كه نسـبت به من،
بـه منزلـۀ هارون به موسـى باشـی؟

1

ایــن روایــت نیــز از نظــر ســند ضعیــف اســت؛ زیــرا احمــد بــن منصــور یشــکری مجهــول
اســت 2و ابوالقاسـ م بــن حصــی و حســن بــن عیســی بــن مقتــدر در کـــتب رجــال مهمــل
میباش ــند .ع ــاوه ب ــر آن ،ای ــن نق ــل هیچگون ــه مذم ــت پیامب ــر نس ــبت ب ــه عل ــی؟ع؟ را
ً
حکایــت نــدارد تــا توســط شــیعیان بــه مــدح برگردانــده شــود و چهبســا صرفــا توصیــف
 .1ابنعسـاکر ،علـی بـن حسـن ،تار یـخ مدینـة دمشـق18/42 ،؛ ابنشهرآشـوب ،محمـد بـن علـی،
مناقـب112/3 ،؛ مجلسـی ،محمدباقـر ،همـان61/35 ،؛ خوارزمـی ،موفقالدیـن ،مناقـب،
ص 39؛ اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمة.67/1 ،
 .2امین ،محسن ،اعیان الشیعة.435/2 ،

حالــت علــی؟ع؟ باشــد .نیــز ایــن روایــت حاکــی از ناراحتــی علــی؟ع؟ بــه خاطــر عــدم
ق ــراردادن ب ــرادر ب ــرای وی اس ــت ،در حال ــی ک ــه پی ــش از آن ،پیامب ــر؟لص؟ در آغ ــاز
دع ــوت خ ــود و جری ــان دع ــوت خویش ــان ،عل ــی؟ع؟ را ب ــه عن ــوان ول ــی و وص ــی خ ــود
معرف ــی ک ــرده ب ــود 1.آی ــا ب ــرادری ب ــا یک ــی از انص ــار ،چن ــان ب ــرای عل ــی؟ع؟ اهمی ــت
داش ــت ک ــه بخواه ــد از رس ــول خ ــدا دلگی ــر ش ــود؟! بنابرای ــن ای ــن روای ــت ع ــاوه ب ــر
ضع ــف در س ــند ،محتوای ــی ناس ــازگار ب ــا جای ــگاه و ش ــخصیت عل ــی؟ع؟ دارد.
ً
 _6تفسیر < ی�ا یل� ت��ن� ن
ک� ت� ت�را ب�ا>
ي

ً
در برخــی کتــب تفســیری ،ایــن کنیــه بــه کلمــۀ «ترابــا» در آیــۀ چهلــم ســورۀ نبــأ مرتبــط
دانســته شــده اســت .اولیــن منبــع ،تفســیر علــی بــن ابراهیــم قمــی اســت کــه میگویــد:
ُْ ُ ُ ً َ َ ُ ًَ
َ ً
َ َ قُ ُ ْ ف َ َ
كا� ُر ي�ا ل يْ� ت� ِ�ن ي� ك ن� ت� ت�را ب�ا> قــال :ت َر ِاب ّيــا أ ْي َعل ِو ّيــا» 2.شــیخ صــدوق نیــز در
«<و ي��ول ال ِ
علــل الشــرایع در ذکــر علتهــای ایــن نامگــذاری ،ذیــل حدیثــی ،از ابنعبــاس نقــل
ُ ْ ُ ُ ً
َ َ
میکنــد کــه او از رســول خــدا؟لص؟ شــنیده اســت کــه فرمــود <« :ی�ا ل يْ� ت� ِ�ن ي� ك ن� ت� ت� َرا ب�ا>
َي ْع ِنــي ِمـ ْـن ِشـ َ
ـيع ِة َع ِلـ ّـي» 3.در ســند ایــن حدیــث ،احمــد بــن حســن قطــان قــرار دارد کــه
ٍ
توثیــق نشــده اســت 4،و احمــد بــن یحیــی 5و بکــر بــن عبــداهلل 6کــه مجهــول هســتند ،و
تمیــم بــن بهلــول کــه هــم خــود و هــم پــدرش توثیــق نشــدهاند و دارای احادیــث منکــر
ل التبدی ــل نقـــل میکنـــد کـــه
ابنشهرآشـــوب در مناق ــب ،از کتـــاب ال ــرد عل ــیاهـ ـ 
 .1صدوق ،محمد بن علی ،علل الشرایع.170/1 ،
 .2قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر.402/2 ،
 .3صدوق ،محمد بن علی ،همان.156/1 ،
 .4خویی ،ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث.94/2 ،
 .5همان159/3 ،؛ شوشتری ،محمدتقی ،قاموس الرجال.680/1 ،
 .6خویی ،ابوالقاسم ،همان.255/4 ،
 .7شوشتری ،محمدتقی ،همان.423/2 ،
 .8خویی ،ابوالقاسم ،همان125/22 ،؛ شوشتری ،محمدتقی ،همان.280/11 ،
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هســتند 7،و ابوالحســن عبــدی کــه مجهــول اســت.
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ُ ْ ُ ُ ً
َ َ
در مصح ــف امیرالمؤمنی ــن چنیـــن آمـــده اســـت <« :ي�ا ل يْ� ت� ِ�ن ي� ك ن� ت� ت�را ب�ا> َي ْع ِنـــي
َ
ـاب َع ِل ـ ّـي» 1.کت ــاب ال ــرد نوش ــتۀ ابوالقاس ــم عل ــی ب ــن احم ــد ،مع ــروف ب ــه
ِم ـ ْـن أ ْص َح ـ
ِ
ٍ
ابوالقاس ــم کوف ــی اس ــت .بیش ــتر اه ــل تراج ــم او را مبت ــا ب ــه فس ــاد مذه ــب و غل ــو ذک ــر

کردهانـــد 2.شـــیخ طوســـی در فهرس ــت خـــود ،او را مســـتقیمالطریقهای دانســـته کـــه
س ــپس فاس ـدالمذهب و دارای اعتق ــاد مخمس ــه 3گش ــته و کتب ــی را در غل ــو نگاش ــته
اس ــت 4.ابنشهرآش ــوب از کت ــاب دیگ ــری نی ــز ،تفس ــیری مش ــابه ای ــن نق ــل میکن ــد:
ُْ ُ ُ ً َ
َ َ ُ ُ ْ َ ُّ
ََْ
َ
ّ ً 5
ـــاض َو ُه َـــو َر ُج ٌـــل ِم ْ
ـــيعيا».
«و يقـــول الع
ـــن َب ِنـــي ت ْي ٍـــم < :ي�ا ل ي� ت� ِ ن� ي� ك ن� ت� ت�را ب�ا> أ ْي ِش ِ
ای ــن حدی ــث نی ــز مرس ــل و ب ــدون س ــند ذک ــر ش ــده اس ــت .از آنج ــا ک ــه در ق ــرون اول ــی،
ً
مخالف ــان ش ــیعیان آنه ــا را ب ــا ن ــام «تراب ــی» میخواندن ــد ،در ای ــن روای ــت نی ــز «تراب ــا»
ب ــه ش ــیعه تفس ــیر ش ــده اس ــت .البت ــه چنانک ــه خواه ــد آم ــد ،ای ــن ن ــام م ــورد رضای ــت
شـــیعیان نبـــوده اســـت و در روایتـــی ،امـــام صـــادق؟ع؟ از ایـــن اســـتعمال شـــکوه
میکنـــد.
 _7صاحب ارض
200

شــیخ صــدوق در علــل الشــرایع یکــی از وجوهــی کــه ذکــر میکنــد ایــن اســت کــه از
ابنعبــاس پرســیدند :چــرا علــی؟ع؟ را ابوتــراب نامیدهانــد؟ او گفــت :چــون او صاحــب
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ارض اســت و بعــد از رســول خــدا؟لص؟ حجــت خداونــد بــر بندگانــش اســت و بقــا و
ســکون ارض بــا او میباشــد 6.ســند ایــن روایــت همــان اســت کــه در بحــث تفســیر
 .1ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب.110/3 ،
 .2نجاشـی ،احمـد بـن علـی ،رجـال ،ص 266؛ ابنغضائری ،احمد بن حسـین ،رجال ،ص ،58
 .82حلی ،حسـن بن یوسـف ،الخالصة ،ص .233
 .3مخمسـه گروهـی از غلات و پیـروان ابوالخطاب هسـتند که معتقدنـد خداوند در پنج تن ظهور
کـرده و آنهـا مظهـر خداونـد هسـتند کـه از ازل بودهانـد و تـا ابـد باقـی خواهنـد بـود (اشـعری ،سـعد
بـن عبـداهلل ،المقـاالت و الفرق ،ص .)56
 .4طوسی ،محمد بن حسن ،فهرست ،ص .271
 .5ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،همان.111/3 ،
 .6صدوق ،محمد بن علی ،همان.157/1 ،

ُ ْ ُ ُ ً
َ َ
< ي�ا ل يْ� ت� ِ�ن ي� ك ن� ت� ت�را ب�ا> گذشــت و ایــن روایــت نیــز ضعیــف اســت .دربــارۀ زمینههــای

جعــل ایــن روایــات ،در بخشهــای بعــدی بحــث خواهــد شــد.
 _8اولین کسی که از خا ک برمیخیزد

ابنشهرآشـوب بـه صـورت مرسـل روایتـی نقـل میکنـد کـه علـت نامیـدن علـی؟ع؟ بـه
ابوتـراب ایـن اسـت کـه پیامبـر فرمـود« :علـی ،تـو اولیـن کسـی هسـتی کـه روز محشـر سـر
از خـاک برمـیداری» 1.ایـن روایـت نیـز بـه لحـاظ محتـوا ،غریب اسـت؛ چراکـه طبق آیۀ
قـرآن کریم:

َ
َ نُ ف خَ ف ُّ
الصور ف َ� إ� ذ�ا ُه ْم ِم نَ� ْال أ� جْ� ِث
دا� إ�لى َر ب�ّه ْم يَ� نْ� ِس ُل ن
و�>
<و � ِ�� ِ� ي�
ِ ِ
ِ ِِ

بعـد از آن صيحـه ،بـار ديگـر در صـور دميـده مىشـود .ناگهـان همـه از
2

قبرهـا بـه سـوى پروردگارشـان مىشـتابند.

همۀ انسانها پس از دمیدن در صور ،یکباره سر از خاک برمیدارند .تمام انبیا و پیامبر
ّ
اسالم نیز در این زمان سر از خاک برمیدارند و تقدم علی؟ع؟ بر آنها وجهی ندارد .عالوه
بر اینکه در برخی روایات آمده است که پیامبر و علی؟امهع؟ ،اولین کسانیاند که سر از
خاک برمیدارند 3.در این صورت نیز این وجه تسمیه ،توجیهی ندارد.

اینکـه پیامبـر فرمـود تـو ابوترابـی ،دو معنـا دارد؛ یـک معنـای خـاص و یک معنـای عام.
معنـای خـاص ایـن اسـت کـه منظـور از «أب» ،مربـی و مرشـد اسـت و روحّ ،قیـم ایـن
جسـد و مربی آن اسـت .دوم اینکه اباتراب به معنای «أب» اسـت و منظور این اسـت
کـه تـو ،پـدر ،مبـدأ ،حقیقـت و معنـای اشـیا هسـتی؛ زیـرا موجـودات از علـی کـه کلمـۀ
4
کبـری اسـت ،بـروز پیـدا کـرده و ایـن کلمـۀ کبـریّ ،
سـر دیگـر کائنات اسـت.
 .1ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،همان112/3 ،؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار.61/35 ،
 .2یس.51 :
 .3صدوق ،محمد بن علی ،خصال.342/2 ،
 .4برسی ،حافظ رجب ،مشارق انوار الیقین ،ص .47

گربلک ناتا ۀيرظن رب یدقن »:بارتوبا« ۀينک تاياور یسررب

 _9مبدأ و حقیقت اشیا
رجـب ُبرسـی در مشـارق االنـوار ،تفسـیری باطنـی و عرفانـی از ایـن نـام دارد و میگویـد،
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کلبــرگ در حقیقــت بــا مشــاهده اینگونــه نقلهــا معتقــد شــده کــه شــیعیان ،اصــل
حدیــث را از ذم بــه مــدح برگرداندهانــد .احتمــال تفســیر یــا جعــل حدیــث بــه نفــع یــک
ً
مذهــب خــاص ،در بیــن تمــام مذاهــب وجــود دارد ،امــا اگــر فرضــا ایــن تفاســیر نیــز از
روی تعصــب مذهبــی باشــد ،بــاز دلیلــی بــر مذمتبــودن اصــل اطــاق ایــن نــام بــر
علــی؟ع؟ نیســت.
دیـدگاه رجـب برسـی جـزء تفسـیرات خـاص او اسـت و از سـوی بسـیاری از عالمـان
شـیعه مـورد نقـد واقـع شـده اسـت 1.پـس نمیتوان آن را نمایندۀ تفسـیر شـیعی دانسـت.
نیـز نمیتـوان بـه صـرف وجـود چنیـن نظراتـی ،مدعـی شـد کـه شـیعیان ،مذمـت را بـه
منقبـت برگرداندهانـد .بنابرایـن اینکه کلبرگ به عموم محققان چنین نسـبت میدهد
کـه ایـن کنیـه ،دارای خاسـتگاهی تحقیرآمیـز بـوده و خاسـتگاههای تمجیدآمیـز،
توسـط شـیعیان سـاخته و پرداختـه شـده اسـت ،صحیـح نیسـت .بـرای ایـن کنیـه در
کتابهای شـیعه و اهل سـنت ،منشـأهای مختلف و متفاوتی نقل شـده اسـت ،اما نه
ً
تمـام کتـب شـیعه صرفـا خاسـتگاههای تمجیدآمیز را ذکر کردهانـد و نه تمام کتب اهل
سـنت خاسـتگاههای نکوهشآمیـز را نقـل کردهانـد .همچنیـن ایـن تغییـر ،در طی زمان
202

و بـه تدریـج صـورت نگرفتـه اسـت؛ بلکـه از ابتـدا نقلهـای متفاوتـی نقـل شـده اسـت.
بـه عبـارت دیگـر ،برخـی خاسـتگاههای نقلشـده بـرای اطلاق ایـن کنیـه بـر علـی؟ع؟
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تمجیدآمیـز اسـت و برخـی نکوهشآمیـز و برخـی خنثـی .چنانکـه گذشـت ،ایـن مـوارد
هـم در کتـب اهـل سـنت و هـم در کتـب شـیعه روایـت شـدهاند.
برخی از محققان ،حدیث ذاتالعشـیره را قویترین روایت بین خاسـتگاههای مطرح
شـده دانسـتهاند؛ 2امـا شـاید بتـوان چنیـن نتیجهگیـری کـرد کـه ایـن لقـب ،چندیـن بـار
از سـوی رسـول خـدا؟لص؟ اسـتفاده شـده اسـت .اگـر روایـت جریـان اخـوت را بـه خاطـر
ضعـف سـند و محتـوا کنـار بگذاریـم ،اولیـن بـار این اطلاق در غزوۀ ذاتالعشـیره بوده
 .1حر عاملی ،محمد بن حسن ،أمل اآلمل.117/2 ،
 .2پیشـوایی ،مهدی و رباطجزی ،مجید« ،نقد و بررسـی گزارشهای وارده دربارۀ کنیۀ ابوتراب»،
تاریخ اسالم در آینۀ پژوهش.143/23 ،

اسـت و از همیـن زمـان بـه بعـد ،برخـی ایـن لقـب را دربـارۀ ایشـان بـه کار میبردنـد.
پیامبـر در نوبـت دیگـر ،از عـدم مالمـت مـردم نسـبت بـه اسـتفاده از این حدیث سـخن
میگویـد؛ یعنـی مخالفـان امـام تلاش کردنـد کـه حتـی در زمـان حیـات پیامبـر؟لص؟،
این لقب را با کنایۀ منفی دربارۀ ایشان به کار برند .به نظر میرسد ابهام در خاستگاه
ً
ایـن کنیـه ،ناشـی از تبلیغـات امویـان بر علیه علـی؟ع؟ ،مخصوصا با نـام ابوتراب بوده
کـه باعـث شـده اسـت روایاتـی بـا خاسـتگاه مذمـت رواج پیـدا کنـد و در مقابـل ،در
منابـع متأخـر شـیعیان نیـز روایاتـی بـا رویکـرد جایـگاه ماورایـی بـرای علـی؟ع؟ راه یابـد.

نقد دیدگاه کلبرگ راجعبه دیدگاه شیعیان دربارۀ این کنیه
کلبـرگ بـه شـیعیان نسـبت میدهـد کـه ایـن نام را دوسـت داشـتهاند و در طـول تاریخ،
احادیـث مذمـت را بـه منقبـت برگرداندهانـد .دربـارۀ ایـن محبوبیـت ،ابهاماتـی وجـود
دارد .جسـتجو نشـان میدهـد در سـخنانی کـه از زبـان ائمـه؟مهع؟ دربـارۀ علـی؟ع؟
آمـده ،از ابوتـراب بـه عنـوان کنیۀ ایشـان اسـتفاده نشـده اسـت .طبق برخـی از منابع ،تا
زمانـی کـه پیامبـر؟لص؟ زنـده بودنـد ،امام حسـن؟ع؟ پدرشـان علی؟ع؟ را ابوالحسـین،
و امـام حسـین؟ع؟ ایشـان را ابوالحسـن میخواندنـد و رسـول خـدا؟لص؟ را «أب» صـدا
میکردنـد و بعـد از وفـات رسـول خـدا؟لص؟ ،او را «أب» میخواندنـد.

1

بــر ایشــان اجتنــاب میکردنــد و یــا وقتــی ایشــان بــا ایــن نــام خوانــده میشــد ،اظهــار
بیاطالعــی از صاحــب ایــن کنیــه میکردنــد .بــاذری و حســکانی نقــل میکننــد کــه
روزی حجــاج بــه حســن (بصــری) گفــت :نظــر تــو دربــارۀ ابوتــراب چيســت؟ او بــا اظهــار
بیاطالعــی از ایــن کنیــه پرســید کــه ابوتــراب كيســت؟ حجــاج پاســخ داد :علـ ّـى بــن
ابیطالــب اســت .گفــت :خداونــد او را در قــرآن ،از زمــرۀ هدايتشــدگان قــرار داد.
 .1ابوالفـرج اصفهانـی ،علـی ،مقاتـل الطالبییـن ،ص 24؛ خوارزمـی ،موفقالدیـن ،مناقـب ،ص
40 ،38؛ ابنشهرآشـوب ،محمـد بـن علـی ،مناقـب113/3 ،؛ ابنابیالحدیـد ،عبدالحمید بن
هبـةاهلل ،شـرح نهـج البالغـة11/1 ،؛ اربلـی ،علـی بن عیسـی ،کشـف الغمة135/1 ،؛ مجلسـی،
محمدباقـر ،بحـار االنـوار.66/35 ،
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برخــی گزارشهــا حاکــی اســت کــه دوســتداران امــام علــی؟ع؟ ،از اطالق کنیــۀ ابوتراب
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حجــاج گفــت :دليــل خــود را بيــاور .گفــت علــى نخســتين كســى بــود كــه بــه پيامبــر
ايمــان آورد .حجــاج گفــت :ايــن ترابــی و عراقــى اســت 1.حســن بصــری کســی اســت
کــه در زمــان خفقــان ،از روی تقیــه بــا نــام ابوزینــب از علــی؟ع؟ روایــت میکــرده اســت

2

و صاحــب روضــات الجنــات ،قدحهــای واردشــده بــر او را مربــوط بــه قبــل از زمــان
اســتبصار میدانــد.

3

طبــری در تــارخ حــوادث ســال  51آورده اســت کــه زیــاد ،در پــی پیــروان حجــر بــود .یکــی
از آنــان را بــا خدعــۀ امــان ،نــزد زیــاد آوردنــد .زیــاد گفــت« :ای دشــمن خــدا ،دربــارۀ
ابوتــراب چــه میگويــی؟» .او پاســخ داد« :ابوتــراب را نمیشناســم» .زیــاد گفــت:
«خــوب میشناســی» .او گفــت« :نمیشناســم» .زیــاد گفــت« :علــی بــن ابیطالــب را
نمیشناســی؟» .او پاســخ داد« :چــرا ،میشناســم» .زیــاد گفــت« :همــو ابوتراب اســت».
او گفــت« :نــه ،او ابوالحســن و ابوالحســين اســت» .شــداد گفــت« :اميــر میگويــد او
ابوتــراب اســت و تــو میگويــی نــه؟!» در نهایــت ،ایــن فــرد از شــدت شــکنجه و ســختی
زنــدان کشــته شــد ،ولــی قبــول نکــرد کــه علــی؟ع؟ را ابوتــراب بنامــد.

4

مجلسـی نیـز از جابـر بن عبداهلل انصاری نقـل میکند که روزی معاویه پیرمردی عراقی
204

را دیـد و از مبـدأ و مقصـد او پرسـید .او گفـت از عـراق میآیـم و مقصـدم بیتالمقدس
اسـت .معاویـه گفـت :ممکـن اسـت از کوفـه و «غـری» بیایـی؟ پیرمـرد گفـت کـه غـری
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کجـا اسـت؟ معاویـه گفـت :همانجایـی کـه ابوتـراب در آن اسـت .پیرمـرد گفـت:
منظـورت از ابوتـراب کیسـت؟ گفـت ابـن ابیطالـب .پیرمـرد گفـت :خداونـد دهانـت
را بشـکند و پـدر و مـادرت را لعنـت کنـد ،چـرا نمیگویـی امـام عـادل ،یعسـوبالدین و
قاتـل مشـرکین؟! و در ادامـه ،صفـات دیگـر امـام را برشـمرد.

5

 .1حسکانی ،عبیداهلل ،شواهد التنزیل122/1 ،؛ بالذری ،احمد ،انساب األشراف.380/2 ،
 .2سید مرتضی ،علی بن حسین ،امالی.162/1 ،
 .3خوانساری ،محمدباقر ،روضات الجنات.43/3 ،
 .4طبـری ،محمـد بـن جریـر ،تار یـخ طبـری267-266/5 ،؛ ابناثیـر ،علـی بـن محمـد ،الکامـل،
.473/3
 .5قمی ،شاذان بن جبرئیل ،الفضائل ،ص 77؛ مجلسی ،محمدباقر ،همان.248/33 ،

ابراهیـــم بـــن محمـــد ثقفـــی نیـــز در الغ ــارات نقـــل میکنـــد کـــه ابنزیـــاد میثـــم تمـــار
را دســـتگیر کـــرد و از او خواســـت کـــه از ابوتـــراب تبـــری بجویـــد .میثـــم گفـــت :مـــن
ابوت ــراب را نمیشناس ــم .ای ــن مش ــاجره ادام ــه پی ــدا ک ــرد ت ــا اینک ــه ب ــر ده ــان میث ــم
لج ــام زدن ــد.

1

عـدم اسـتفادۀ ایـن لقـب از سـوی شـیعیان در قرنهـای آغازیـن، یـا از ایـن روی بـوده
کـه آنـان در ایـن کنیـه هیـچ منقبتـی نمیدیدنـد و روایـات نقلشـده از پیامبـر؟لص؟ را
ً
صرفـا توصیفـی از حالـت امـام میدانسـتند ،و یـا ناشـی از اسـتفادۀ معمـول بنیامیـه از
ایـن نـام بـرای سـب و دشـنام حضـرت بـوده اسـت و آنـان نمیخواسـتند بـا نامـی کـه در
آن ،حضـرت بـه نیکـی یـاد نمیشـده ،از او یـاد کنند؛ چراکه حتی خـود کلمۀ ابوتراب،
در برخـی منابـع بـه عنـوان تحقیـر و دشـنام علـی؟ع؟ یـاد شـده اسـت؛ چنانکـه بـه
سـعد گفتنـد :امیـر مدینـه از تـو خواسـته اسـت کـه علـی را با کنیـۀ ابوتراب سـب کنی.

2

ابنکثیـر نیـز مینویسـد:
ً
و قـد كان بعـض بنـي أميـة يعيب عليا بتسـميته أبا تـراب؛ برخی بنیامیه
3

بـا نامیـدن علی بـه ابوتراب ،به او اهانـت میکردند.

در مجالس امویان نیز زمانی که قصد داشتند امام علی؟ع؟ و شیعیان او را یاد کنند،
از آنـان بـا عنـوان ابوتـراب یـاد میکردنـد 4.در کتـاب وقعـة صفیـن نیـز آمـده اسـت کـه

گروهـى از بنىنـزار كـه سـر بـه فرمـان كسـى چـون ابوتـراب سـپردند ،گمـراه
شدند.

5

عــاوه بــر ایــن ،در زمــان بنیامیــه یکــی از نامهــای تحقیرآمیــزی کــه بــرای شــیعیان
 .1ثقفی ،ابراهیم بن محمد ،الغارات ،ص 573؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار.131/42 ،
 .2ابنعبدالبر ،یوسف بن عبداهلل ،االستیعاب.1118/3 ،
 .3ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،البدایة و النهایة.335/7 ،
 .4ابناعثم کوفی ،احمد ،الفتوح ،ترجمۀ مستوفی هروی ،ص .810 ،562
 .5منقری ،نصر بن مزاحم ،وقعة صفین ،ص .375
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بــه کار بــرده میشــد ،نــام ترابیــه بــوده اســت .معاویــه نیــز در برخــی از نامههــای خــود،
گماشــتههایش را از آنــان بــر حــذر داشــته و آنهــا را ترابیــه خوانــده اســت 1.ابنخلــدون
ترابیــه را بــه شــیعیان علــی تفســیر میکنــد 2.امــام صادق؟ع؟ نیــز در حدیثــی ،از نامیدن
شــیعیان بــه ترابیــه شــکوه میکنــد .ســعید بــن یســار میگویــد :بــر امــام صــادق؟ع؟ وارد
شــدیم و او گفــت :طایفـهای از مــردم مرجئــه و گروهــی از خــوارج و شــما ترابیــه خوانــده
َ ُ ّ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُّ َ
الت َر ِاب َّيــة» ،میتوانــد نشــانگر عــدم مطلوبیــت ایــن
شــدید 3.عبــارت« :و سـ ِـميتم أنتــم
عنــوان نــزد امــام باشــد .طبــق نقــل ابومحمــد احمــد بــن اعثــم كوفــى در کتــاب الفتــوح،
زمانــی کــه ابنزیــاد بــا صــورت پوشــیده و در ظاهــر امــام حســین؟ع؟ بــه کوفــه وارد
شــد و مــردم در اســتقبال او ســخنان و شــعارهایی را ســرمیدادند ،ابنزیــاد از ایــن
مســئله ناراحــت شــد و ســخن نگفــت .در ایــن هنــگام مســلم بــن عمــرو بــه صــورت
تحقیرآمیــزی مــردم را بــا عنــوان «یــا ترابیــه» خطــاب کــرد و گفــت کــه او حســین بــن
علــی نیســت 4.نیــز در مجلســی کــه امــام حســین؟ع؟ را بــرای بیعــت در مدینــه نــزد ولیــد
آوردنــد ،امــام بــا عنــوان آل ابوتــراب خطــاب شــده اســت کــه ایشــان پــس از شــنیدن ایــن
ســخنان برآشــفته شــدهاند و در مــدح اهلبیــت و مذمــت آل ابیســفیان ،ســخنانی
را ایــراد کردهانــد.

5
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پیـروان امـام علـی؟ع؟ ،بـا هـدف توهیـن میگویـد:
ان طواغيـت مـن هـذه الترابيـة السـبئية ،رأسـهم حجـر بـن عـدي خالفـوا
یهـا و سـبئیها کـه رئیسشـان
تهـای ایـن تراب 
اميرالمؤمنيـن...؛ طاغو 
6

حجـر بـن عـدی اسـت ،بـا امیرمؤمنـان مخالفـت میکننـد. ...
 .1ابناثیر ،علی بن محمد ،الکامل.360/3 ،
 .2ابنخلدون ،عبدالرحمن ،تاریخ.643/2 ،

 .3برقی ،احمد بن محمد ،محاسن156/1 ،؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.333 ،80/8 ،
 .4ابناعثم کوفی ،احمد ،الفتوح.39/5 ،
 .5ابناعثم کوفی ،احمد ،الفتوح ،ترجمۀ مستوفی هروی ،ص .823
 .6طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ طبری.272/5 ،

استفادۀ دشمنان از این نام برای علی؟ع؟ و ترجیح آن بر اسامی و القاب
دیگر ایشان
منابـع تاریخـی نشـان میدهنـد دشـمنان امـام علی؟ع؟ کـه قصد مذمـت و تحقیر او را
داشـتند ،از میـان نامهـا و القـاب ایشـان ،ایـن عنـوان را بـه کار میبردند.
ابناثیر در اسد الغابة نقل میکند که معاویه از سعد بن ابیوقاص پرسید:
ما يمنعك أن ّ
تسب أبا تراب؛ چرا اباتراب را سب نمیکنی؟
او در جـواب گفـت :سـه چیـز اسـت کـه مانـع مـن از ایـن کار اسـت 1. ...جابـر بـن یزیـد
جعفـی نیـز از شـکوۀ خـود نـزد امـام سـجاد؟ع؟ ،از زمانـۀ تسـلط امویـان و ظلـم آنـان
بـر شـیعیان سـخن میگویـد کـه امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ را لعـن میکننـد و از او بـد
میگوینـد و اگـر کسـی از مـا چیـزی در انـکار آن بگویـد ،میگوینـد« :ابوتـراب را بـه نیکی
یـاد کـردی و سـپس او را زیـر کتـک میگیرنـد» 2.نیـز در مـورد یحیـی ابـن امطویـل آمـده
کـه حجـاج از او خواسـت ابوتـراب را لعـن کنـد ،او قبـول نکـرد و حجـاج دسـتوپای
او را قطـع کـرد 3.مرحـوم مجلسـی از جاحـظ نقـل میکنـد کـه معاویـه ،همـواره در پایـان
خطبـۀ جمعـه میگفـت« :خداونـدا ،اباتـراب در دیـن تـو انحـراف بـه وجـود آورد و از
راه تـو مانـع شـد» و سـپس او را لعـن ،و درخواسـت عـذاب بـرای او میکـرد 4.ابناثیـر
مینویسـد« :مـردم در ايـن اماكـن و مناسـک ،هميشـه ابوتـراب را لعـن مىكردنـد و از
گزارشــگران گفتهانــد کــه کارگــزاران بنیامیــه ،همــواره از عنــوان ابوتــراب بــرای اشــاره
ً
بــه علــی؟ع؟ اســتفاده میکردنــد؛ 5مخصوصــا در مجالــس حجــاج ،بــا عنــوان ابوتــراب
 .1ابناثیر ،على بن محمد ،أسد الغابة.601/3 ،
 .2خصیبی ،حسین بن حمدان ،الهدایة الکبری ،ص .227
 .3كشى ،محمد بن عمر ،رجال.339/1 ،
 .4ابنابیالحدیـد ،عبدالحمیـد بـن هبـةاهلل ،شـرح نهـج البالغـة56/4 ،؛ مجلسـی ،محمدباقـر،
بحـار االنـوار.214/33 ،
 .5طبـری ،محمـد بـن جریـر ،تار یـخ طبـری ،ترجمـۀ ابوالقاسـم پاینـده4073/9 ،؛ اربلـی ،علـی بـن
عیسـی ،کشـف الغمـة ،ترجمـه و شـرح زوارهای.146/1 ،
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207

بــه امــام علــی؟ع؟ اشــاره میشــد و ســپس ایشــان را لعــن میکردنــد 1.حجــاج از برخــی
شــیعیان نیــز میخواســت کــه علــی؟ع؟ را بــا ایــن عنــوان لعــن کننــد 2.مســعودی در
مــروج الذهــب مینویســد:
برخـی گـزارش کردهانـد فـردی از عاقلان و بـزرگان اهـل شـام پرسـید :ایـن
ابوتـراب کیسـت کـه امـام ،مـدام او را بـر منبـر لعـن میکنـد؟ فـردی گفـت:
3

گمـان کنـم دزدی از دزدان ایـام فتنـه بـوده اسـت.

او اضافـه میکنـد ،وقتـى ناسـزاى ابوتـراب يعنـى علـى بـن ابیطالب ،كـه در روز جمعه
بـر منبرهـا بـاب بـود برداشـته شـد ،از تـرک آن دريـغ ورزیدنـد و گفتنـد« :نمـاز بىلعنـت
بـر ابوتـراب باطل اسـت».

4

نتیجهگیری
کنیـــۀ ابوتـــراب فینفســـه و در معنـــای لغـــوی ،هیـــچ مذمتـــی را بـــه همـــراه نـــدارد.
چنانک ــه در بررس ــی روای ــات نی ــز گذش ــت ،زمین ــۀ تحقی ــر عل ــی؟ع؟ ب ــا نامیدهش ــدن
بـــه ایـــن نـــام از ســـوی پیامبـــر؟لص؟ نیـــز ،چـــه در جریـــان اخـــوت و چـــه در جریـــان
خشمگینس ــاختن فاطم ــه؟اهع؟ و چ ــه در غ ــزوۀ ذاتعش ــیره منتف ــی اس ــت؛ چراک ــه
208

اص ــل اس ــتعمال کنی ــه ،ب ــرای احت ــرام ب ــه ش ــخص اس ــت .ام ــا بنیامی ــه ب ــه خاط ــر
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ع ــداوت ب ــا ام ــام عل ــی؟ع؟ ،س ــعی در خدش ـهدارکردن جای ــگاه وی ن ــزد پیامب ــر؟لص؟
داشـــتهاند .درحقیقـــت ،گزارشهـــای تاریخـــی دربـــارۀ ناراحتـــی ایشـــان از برخـــی
صحاب ــه ،پی ــروان آنه ــا و اموی ــان را ب ــر ای ــن داش ــت ت ــا ب ــه جع ــل احادیث ــی در رابط ــه ب ــا
اخت ــاف عل ــی و حض ــرت فاطم ــه؟امهع؟ بپردازن ــد؛ دس ـتکاری روای ــات اط ــاق لق ــب
ابوت ــراب ،یک ــی از آن م ــوارد اس ــت .چهبس ــا اس ــتفادۀ گس ــترده از ای ــن ن ــام از س ــوی
بنیامیـــه و دشـــمنان علـــی؟ع؟ ،بـــه قصـــد بهحاشـــیهراندن دیگـــر اســـما ماننـــد
 .1مسعودی ،علی بن حسین ،مروج الذهب.145/3 ،
 .2مجلسی ،محمدباقر ،همان.220/71 ،
 .3مسعودی ،علی بن حسین ،همان.33/3 ،
 .4همان.250/2 ،

اب ــن ابیطال ــب و ابوالحس ــن ،ک ــه حاک ــی از قراب ــت او ب ــا پیامب ــر؟لص؟ و فاطم ــه؟اهع؟
اس ــت ،ب ــوده باش ــد .چ ــون ای ــن عناوی ــن مش ــتمل ب ــر اش ــاره ب ــه قراب ــت حض ــرت ب ــا
پیامب ــر ب ــوده ،دش ــمنان عل ــی؟ع؟ ت ــاش کردهان ــد ب ــا ن ــام «ابوت ــراب» ک ــه هیچگون ــه
قرابت ــی را نش ــان نمیده ــد ،از او ی ــاد کنن ــد.
از سـوی دیگـر بیشـتر منابـع و تاریخنویسـان نیـز تحـت تأثیـر منابع قدرت ،در سـدههای
آغازیـن اسلام از بیـان مناقب اهلبیـت؟مهع؟ ،بهویژه امام علی؟ع؟ امتنـاع ورزیدهاند.
ازایـنرو حداقـل از نقـل بیطرفانـۀ خاسـتگاه این روایات خـودداری کردهاند.
بهکارنگرفتـــن ایـــن نـــام از ســـوی شـــیعیان ،حاکـــی از جریـــان ســـنگین تبلیغـــات
اموی ــان علی ــه ای ــن ن ــام ب ــوده اس ــت .ع ــاوه ب ــر اینک ــه عناوی ــن دیگ ــر ایش ــان مانن ــد
امیرالمؤمنیــن ،یعســوبالدین و ابوالحســن ،بــا توجــه بــه مفهــوم آنهــا و نیــز حکایتشــان
از قرابــت علــی؟ع؟ و پیامبــر ،بــر ایــن نــام ترجیــح داشــته اســت .البتــه برخــی شــیعیان
متمایـــل بـــه باطنیگرایـــی ماننـــد برســـی ،در قـــرون متأخـــر ســـعی داشـــتهاند بـــرای
ای ــن ن ــام ،محمل ــی ماورای ــی ترس ــیم کنن ــد و در ای ــنب ــاره روای ــات ضعیف ــی نی ــز نق ــل
کردهانـــد.
بنابرایـن ،گرچـه برخـی خاسـتگاههای ماورایـی و منتقبآمیز وارد منابع شـیعی شـده،
امـا روایـات معمولـی کـه داللـت بـر سـجدۀ ایشـان یـا توصیـف حالـت ایشـان دارد ،در
از مذمـت بـه منقبـت برگرداندهانـد .اگـر روایـات شـیعیان بـه قصـد منقبـت علـی؟ع؟
قابـل پذیـرش نباشـد ،در نهایـت میتـوان ایـن ایـده را تقویـت کـرد کـه پیامبـر؟لص؟
ً
صرفـا بـا دیـدن علـی؟ع؟ در چنیـن حالتـی ،بـا انگیـزۀ مطایبـه یـا توصیـف حالت وی،
ایـن عنـوان را بـه کار بـرده اسـت؛ امـا مخالفـان بـه قصـد توهیـن ،ایـن کنیـه را بـه کار
میبردهانـد و عـدم اسـتعمال و کراهـت آن توسـط دوسـتداران علـی؟ع؟ نیـز ناشـی از
هجمـۀ سـنگین تبلیغـات بنیامیـه بـر علیـه ایـن لقـب و اسـتعمال توهینآمیـز آنـان
بـوده اسـت و شـیعیان دوسـت نداشـتند امامشـان را بـا نامـی خطـاب کننـد کـه توسـط
دشـمنان بـه نیکـی یـاد نمیشـود.
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منابـع اهـل سـنت نیـز وجـود داشـته اسـت و نمیتـوان گفـت شـیعیان ایـن احادیـث را
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فهرست منابع
کتابها
ابنابیالحدیـد ،عبدالحمیـد بـن هبـةاهلل ،شـرح نهـج البالغـة ،دار احیـاء الکتـب العربیـة،
بیـروت 1378 ،ق.
ابناثیر جزری ،على بن محمد ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،دار الفكر ،بیروت 1409 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،الکامل في التاریخ ،دار صادر ،بیروت 1385 ،ق.
ابناثیـر ،مبـارک بـن محمـد ،النهایـة فـي غر یـب الحدیث و اال ثـر ،تحقیق :محمـود طناحی،
اسـماعیلیان ،قم 1364 ،ش.
ابناعثـم کوفـی ،احمـد بـن اعثـم ،الفتـوح ،ترجمـۀ محمـد بـن احمـد مسـتوفى هـرو ى،
انتشـارات و آمـوزش انقلاب اسلامى ،تهـران 1372 ،ش.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،الفتوح ،دار األضواء ،بیروت 1411 ،ق.
ابنبطر یـق ،یحیـی بـن حسـن ،عمـدة عیـون صحـاح االخبـار فـي مناقـب امـام االبـرار ،نشـر
اسلامی ،قـم 1407 ،ق.
ابنحنبـل ،احمـد بـن محمـد ،مسـند احمـد بـن حنبـل ،بیـت االفـکار الدولیـة ،ریـاض،
 1419ق.
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ابنخلدون ،عبدالرحمن ،تاریخ ابن خلدون ،دار الفکر ،بیروت 1408 ،ق.
ابنسعد ،محمد بن سعد بن منیع ،الطبقات الكبری ،مكتبة الصدیق ،طائف 1414 ،ق.
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ابنشهرآشوب مازندرانی ،محمد بن علی ،مناقب آل ابي طالب ،عالمه ،قم 1379 ،ش.
ابنطاوس ،علی بن موسی ،الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ،خیام ،قم 1400 ،ق.
ابنعبدالبـر ،یوسـف بـن عبـداهلل ،االسـتیعاب فـي معرفـة األصحاب ،تحقیـق :على محمد
البجـاوي ،دار الجیـل ،بیروت 1412 ،ق.
ابنعساکر ،علی بن حسن ،تاریخ مدینة دمشق ،دار الفکر ،بیروت 1415 ،ق.
ابنغضائـری ،احمـد بـن حسـین ،الرجـال ،تحقیق :سـید محمـد رضا حسـینی جاللی ،دار
الحدیـث ،قم 1422 ،ق.
ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر بن كثیر ،البدایة و النهایة ،دار الفكر ،بیروت 1407 ،ق.
ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،دار الفکر ،بیروت 1414 ،ق.
ابنهشـام ،عبـد الملـك بـن هشـام ،السـیرة النبو یـة ،تحقیـق :مصطفـى السـقا و ابراهیـم

األبیـاري و عبـد الحفیـظ شـلبي ،دار المعرفـة ،بیـروت.
ابوالفرج اصفهانی ،علی بن حسین ،مقاتل الطالبیین ،مؤسسة دار الکتاب ،قم 1385 ،ق.
اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمة في معرفة االئمة ،بنیهاشمی ،تبریز 1381 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،کشف الغمة ،ترجمه و شرح :زوارهای ،اسالمیه ،تهران 1382 ،ش.
اشعری ،سعد بن عبداهلل ،المقاالت و الفرق ،علمی و فرهنگی ،تهران 1360 ،ش.
امین ،سـید محسـن ،اعیان الشـیعة ،دار التعارف للمطبوعات ،بیروت 1421 ،ق.
بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاري ،دار ابن کثیر ،بیروت 1423 ،ق.
برسی ،حافظ رجب ،مشارق انوار الیقین ،مؤسسة االعلمي ،بیروت 1422 ،ق.
برقی ،احمد بن محمد ،المحاسن ،دار الکتب االسالمیة ،تهران 1370 ،ش.
بالذری ،احمد بن یحیى ،انساب األشراف ،دار الفكر ،بیروت 1417 ،ق.
ثقفـی کوفـی ،ابراهیـم بـن محمـد ،الغـارات ،ترجمـۀ عبدالمحمـد آیتـی ،وزارت ارشـاد،
تهـران 1374 ،ش.
حا کـم حسـکانی ،عبیـداهلل بـن عبداهلل ،شـواهد التنزیل ،وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی،
تهران 1411 ،ق.
حائـری یـزدی ،علـی ،إلـزام الناصـب فـی إثبـات الحجة الغائـب؟جع؟ ،مؤسسـة االعلمي،
بیـروت 1422 ،ق.
حر عاملی ،محمد بن حسن ،أمل اآلمل ،مکتبة االندلس ،نجف 1385 ،ق.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،وسائل الشیعة ،موسسۀ آل البیت ،قم 1409 ،ق.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،خالصـة اال قـوال فـي معرفـة احـوال الرجـال ،دار الذخائـر ،نجـف،
 1411ق.
خصیبی ،حسـین بن حمدان ،الهدایة الکبری ،مؤسسـة البالغ ،بیروت 1411 ،ق.
خوارزمی ،موفق بن احمد ،المناقب ،اسالمی ،قم 1411 ،ق.
خوانساری ،محمدباقر ،روضات الجنات ،اسماعیلیان ،قم 1391 ،ق.
خو یـی ،سـید ابوالقاسـم ،معجـم رجـال الحدیـث و تفصیـل طبقـات الـرواة ،موسسـة
الخو یـي ،نجـف 1403 ،ق.
ذهبی ،محمد بن احمد ،تاریخ االسلام ،دار الكتاب العربي ،بیروت 1413 ،ق.
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حلـى ،حسـن بـن يوسـف ،آینـۀ یقیـن؛ ترجمـۀ کشـف الیقین ،ترجمۀ سـید مجتبـی علوی،
هجـرت ،قـم 1374 ،ش.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،سیر اعالم النبالء ،دار الحدیث ،قاهره 1427 ،ق.
سـید مرتضـی ،علـی بـن حسـین ،امالـی المرتضـی ،کتابخانـۀ آیـتاهلل مرعشـی نجفـی ،قـم،
 1403ق.
شوشتری ،محمدتقی ،قاموس الرجال ،جامعۀ مدرسین ،قم 1410 ،ق.
صدوق ،محمد بن علی ،االمالي ،کتابچی ،تهران 1376 ،ش.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،الخصال ،جامعۀ مدرسین ،قم 1362 ،ش.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،علل الشرایع ،کتابفروشی داوری ،قم 1385 ،ش.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،من ال یحضره الفقیه ،دفتر تبلیغات اسالمی ،قم 1413 ،ق.
طبرسی ،فضل بن حسن ،اعالم الوری باعالم الهدی ،مؤسسۀ آل البیت ،قم 1417 ،ق.
طبـری ،محمـد بـن ابیالقاسـم ،بشـارة المصطفـی لشـیعة المرتضـی ،مکتبـة الحیدریـة،
نجـف 1383 ،ق.
طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ طبری ،دار التراث ،بیروت 1387 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،تاریخ طبری ،ترجمۀ ابوالقاسم پاینده ،اساطیر ،تهران 1375 ،ش.
طوسـی ،محمد بن حسـن ،فهرس کتب الشـیعة و اصولهم ،مکتبة المحقق الطباطبائی،
قم 1420 ،ق.
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عاملی ،سید جعفر مرتضی ،الصحیح من سیرة امام علي؟ع؟ ،المرکز االسالمي للدراسات،
بیروت 1429 ،ق.
عقیلی ،محمد بن عمرو ،الضعفاء الکبیر ،دار الکتب العلمیة ،بیروت.
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فراهیـدی ،خلیـل بـن احمـد ،العیـن ،تحقیق :مهدی مخزومی و ابراهیم سـامرائی ،مؤسسـة
دار الهجـرة ،قم 1410 ،ق.
قطبالدیـن راونـدی ،سـعید بـن هبـةاهلل ،الخرائـج و الجرائح ،مؤسسـة االمـام المهدي؟جع؟،
قم 1409 ،ق.
قمی ،شاذان بن جبرئیل ،الفضائل ،المطبعة الحیدریة ،نجف 1381 ،ق.
قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمي ،دار الکتاب ،قم 1404 ،ق.
كشـى ،محمـد بـن عمـر ،رجـال الكشـي _ اختيـار معرفـة الرجـال ،مؤسسـۀ آل البیـت ،قـم،
 1363ش.
کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافي ،دار الکتب االسالمیة ،تهران 1407 ،ق.
مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،دار احیاء التراث ،بیروت 1403 ،ق.

مسـعودی ،علـی بـن حسـین ،مـروج الذهـب و معـادن الجوهـر ،ترجمـۀ ابوالقاسـم پاينـده،
چـاپ پنجـم :علمـى و فرهنگـى ،تهـران 1374 ،ش.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،دار الهجرة ،قم 1409 ،ق.
منقری ،نصر بن مزاحم ،وقعة صفین ،کتابخانۀ آیتاهلل مرعشـی نجفی ،قم 1404 ،ق.
نجاشی ،احمد بن علی ،فهرست اسماء مصنفي الشیعة ،جامعۀ مدرسین ،قم 1365 ،ش.
نـووی ،يحيـى بـن شـرف ،المنهـاج شـرح صحيـح مسـلم بـن الحجـاج ،دار إحيـاء التـراث
العر بـي ،بيـروت 1392 ،ق.
یاقـوت حمـوی ،یاقـوت بـن عبـداهلل ،معجـم البلـدان ،دار احیـاء التـراث العربـي ،بیـروت،
 1399ق.
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دراسة روايات كنية أبي تراب
ٌ
نقد على نظرية أتان كلبرغ

مرتضى مداحي

1

الخالصة:
تعتبــر كنيــة «أبــو تــراب» مــن كنــى أميــر المؤمنيــن؟ع؟ التــي اختلفــت أســباب صــدور روايــات
هــذه الكنيــة وشــابها شـ ٌ
ـيء مــن اإلبهــام ،بيــن اســتخدامها مــن قبــل األعداء للحقــد خاصة في
عهــد بنــي أميــة ،واختــاف اســتعمالها مــن قبــل الشــيعة ،بحيــث نواجــه فــي مصــادر الشــيعة
والســنة طائفتيــن مــن األخبــار فــي تبييــن أســباب صــدور هــذه الكنيــة مــن النبـ ّـي األ كــرم؟ص؟
وإطالقهــا علــى اإلمــام أميــر المؤمنيــن؟ع؟.
وقــد ّادعــى المستشــرق أتــان كلبــرغ فــي مقالتــه عــن كنيــة أبــي تــرابّ ،أن إطــاق هــذه الكنيــة

ليــس علــى ســبيل المــدح ،بــل أطلــق للـ ّ
ـذم والتنقيــص علــى أميــر المؤمنيــن؟ع؟ وقــد وضــع
ممــا قلبهــا مــن ّ
الشــيعة أحاديــث فــي فضــل هــذه الكنيــة ّ
مذمــة إلــى منقبــة.
تــروم هــذه المقالــة مــن خــال المنهــج التحليلــي ـ الوصفــي إلــى تجميــع الروايــات مــن مصــادر
الشــيعة والســنة ،ونقــد نظريــة كلبــرغ فــي أســباب هــذه الكنيــة ،وقــد أورد نقديــن عاميــن
علــى نظريتــه ،وهمــا :عــدم تتبعــه وفحصــه الناقــص عــن روايــات هــذه الكنيــة مصادر الشــيعة
وأهــل الســنة ،وعــدم وجــود دليــل علــى تغييــر اســتخدام هــذه الكنيــة مــن قبــل الشــيعة.
المفردات األساسية :أبو تراب ،كنية  ،أمير المؤمنين؟ع؟ ،أتان كلبرغ.
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A Critical Appraisal of Etan Kohlber’s
Entry “Abu Turab”


Mortaza Maddahi 1

Abstract
Abu Turab is a patronymic of Imam Ali. However, the Umayyads’
animosity against him have historically blurred the contexts of
its emergence, leading to two types of hadiths regarding the very
patronymic in question, all attributed to the Prophet Muhammad. E.
Kohlberg holds that the patronymic Abu Turab was a designation used
for scolding Imam Ali; however, Shiites have fabricated hadiths to
show its favorable uses. The present paper deals with this issue based
on both Shiite and Sunni sources. The conclusions signify that Kohlberg
barely did a thorough piece of research in Shiite and Sunni sources and
quite unjustifiably holds in a gradual change of the connotations of the
patronymic by Shiites.
Key words: Abu Turab, patronymic, Ali b. Abi Talib, Hz. Fatima Zahra,
Etan Kohlberg, virtue, vice.
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