
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 البالغهشناسیوتحلیلفرامتنیبرخیازکنایاتنهجنشانه
 

 * عباس اقبالی

 
 

 چکیده
رود کیه میول ک کاتیاتر تراتیر از معظیار  یا رر        کار میی  در زبان معیار و کالم روزمره، تعبیراتی به

کظاییه نیام   شی د و    ا اراده می سبب تقوان قریظۀ بازدارنوه، معظار الزمی آن  است؛ تعبیراتی که به آن

، بیر مبیانی و    یا  آن  ار زبانی داک یا نشانه ۀعرض دارنو. پی بردن به مفه م این قبیل تعابیر، مستازم

پژو یی،   رو در عرصیۀ دیوی    ازایین  است.  و تحایل ترامتظی آن شظاسی اص ک سیتی ل ژیک یا نشانه

 در خطبۀ امیر مؤمظیان « ث با سولتُ دونها»در دوی  نب ر و « رتقا بالق اریر»دربارۀ تعابیرر از قبیل 

    ا بسظوه کرد. ت ان به معظار  ا ر الفاظ آن نتی ،دارنوکه صبغۀ کظایی 

، «هِ أبُی  ُ  ا ی لِ»و تحایل ترامتظی تعابیر کظیایی،  به بررسی با روش ت صیفی ی استظتاجی،   ،در این جستار

شی د.   پرداخته میپر بسامونو  البالغه نهجطب مت ن روایی و خدر  که« ثَکِاَتک أُمُّک»و «  َبَاَتهُ ُ الهبُ کُ»

شیوه و بیا    تبییین ادب جا ای و صیور اسیالم    ا در تر ظگ و  آنکاربرد  ۀ، پیشیظه و زمیظبوین مظظ ر

ایین قبییل تعبییرا ،     ا، معا م شوه که برخالف آنچه مشیه ر اسیت،    مالدظۀ شخصیت کاربران آن

معظار لفظی این عبارا  که نفرین باشو میراد نیسیت   کظایاتی از ن ع تعریض  ستظو و در اکثر م ارد، 

  . است ا هار تعجب، شگفتی و البته گا ی نک  ر، از مفا ی  نهفتۀ این تعبیرا  و مراد کاربر آنباکه 

  .، ثَکاَتک أمُّک، هلل أب  ُ ترامتظیکظایه، نفرین،  ها: کلیدواژه
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 له ئطرح مس

 یعلو /57ـ51ص ،5731ی، کند.)احمد یم انیب را دیعقا که هاست نشانه از ینظام، زبان
 هـر نشـانه  ، شناسی نـوی   پدر زبان، فردینان دو سوسور ۀ( به گفت531ص ،5733مقدم، 
« مـدوول »پنهـان کـه آن را    یا هیم و سویخوان یم« دال»محسوس دارد که آن را  یا هیسو
 ۀعرضـ ، نظـم در واکاوی متون گوناگون اعم از نثـر و  رو  ازای ( 77ص ،همان)م.ینام یم

به شناسـایی  شناسی،  نشانهیا  بر مبانی و اصول سیمیوووژیک ی زبانی آنها دال یا نشانه
و  همجـاز و اسـترار   که بـا پوشـ    هایی  نشانهبه  نسبتاوبته انجامد.  می ها مدوولنیکوتر 
بـا  ، دالوـت دارنـد   خـوی  اند و بر مفهومی فراتر از اوفـا    حقیقت را کنده ۀجام کنایه
، لیـ   نـو  از تحل یدر ا .شود   قبیل تربیرات مرلوم مییمراد و مفهوم ا، امتنیل فریتحل

ـ  هی دورهـا  سبک، ری  ترابیت کاربر ایعناصر خارج از مت  مانند شخص  شخصـی ا ای ی
أوقـی  »ر یمفهوم مراد از ترب ،نمونه برایشوند.  می واکاوی ها آن و قرای  مربوط بهحاکم 
ینـا   کَمـاقَــرَّ عَ / فَـأوْقَتْ عَصاه وَاسْتَقَرَّت ب هـا اونَّـوی  »ت یکه مضرس أسدی در ب «عصاه
ل فرامتنی و یتنها با تحل، برده استکار  ( به51ص، 7ج تا، ، بیجاحظ)5«اب  اومُسـافِرُب االی

در پایـان سـفر   ، شود که عرب به رسم و عـادت خـوی      پیشینه مرلوم مییتوجه به ا
کسـی کـه در    دربارۀو  (511، ص5جق، 5143، برقوقی.)زد می اش را بر زمی  خود نیزه

کردن مناسب یافتـه   قامت افکنده و جایی را برای منزل  در شهر رحل ایپایان سفر خو
  (11، ص1جتا،  ، بیجاحظ)«.قَد أوقی عَصاه»گویند:  است می

( نازل شـده  547: نحل«)بِلِسَانٍ عَرَبِی مُّبِینٍ»، (1: میابراه)«لِسانِ قَومِهِ»در زبان قرآن که به 
جمـ   « فُـرُش » ، کلمـۀ نمونه اند. برای تهرفکار  بهبرخی از ترابیر در مرنای کنایی  ،است

( 711، ص1ش، ج5717، اب  منظـور .)است« زن»گاهی کنایه از ، مرنای بستر بهفراش و 
یبـایی و  ( مراد بانوانی هسـتند کـه در خـرد و ز   71 ه:واقر)«و فُرُشٍ مَرفَوعَة»یفۀ شر یۀدر آ

 ی  کلمـۀ ( همچنـ 517، ص51ش، ج5713، ییقرار دارنـد.)بباببا  کماالت در حد اعال
م، 5113ی، ثرـاوب )انـد  ر کـرده یتفسـ « حاضـت » ( که در مرنای کنـایی 51 :هود«)ضَحکَت»

« ضَررَباا عَلری انِهِمِر    »( و عبـارات  1111، ریاب  کث /11، ص1، جقرببیاز  نقل  به 11ص
 ند.ا   قبیلی( از ا51: اب)احز«تَدُوُر أعیاُم »و  (55: کهف)

 یم؛کنایـات هسـت   ری ازینیـز شـاهد کـاربرد ترـاب     پیامبر اکـرم در کالم منقول از 
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در توصـیه  ، ازجمله: آن حضرت به ساربانی که همسران خود را بر شتر سوار کرده بود
 شـه( کنایـه از  یشقاروره)ر جم  یقوار کلمۀ «.ر یر فق ا ب اوقَوار»: به رعایت حال آنان فرمود

  (51صم، 5113، ثراوبی)زنان است.
ترـابیری  ، که از شاهکارهای بالغت ادب صـدر اسـالم اسـت    اوبالغه نهجدر خطب 

ـ وِ» راتی( و ترب7ۀ خطب)«سَدَوتُ دونَها ثوبا »، «إوَی اوطَّیرُالیرقی »مانند  ـ ل  )خطبـۀ  «موهُه أبُ
گذشـته   اند. کار رفته به (155حکمت )«ثَکِلَتکَ أمُّک»( و 11 ۀخطب)«هَبَلَتهُمُ اوهَبُولُ» ،(13
 روا   ترـابیر یـ صـاحبان ا شخصیت  ۀو شاکل، قرای ، اوگو   عباراتیکاربرد ا ۀنیشیاز پ
بلکه  ،شودبسنده اوفا  ای  قبیل ترابیر مرنای وغوی و به سخ  بر مت   فقطدارد که  نمی

ای   ۀرو دربار ازای  .شود می   کنایات مرلومیکاربر امراد ،   عباراتیابا تحلیل فرامتنی 
   :شود مطرح می تای  سؤاال ،وارد شده در متون حدیثیکه نمونه تربیرات 

ری از ادب جـاهلی  یرپـذ یتأث یـات نشـانۀ    کنایا کاربست ایآ، در گفتمان احادیثـ 
 است؟ 
 مـا و اشـاره و رمـز( محسـوب    یا، حیتلو، ضیترر)  قسمیجزو کدام ها   کنایهیاـ 
 شوند؟  می

چـه   اوبالغه نهجیا ث نبوی یحادیات در ا  کنایا چیست؟ ها کنایهمدوول پنهان ای  ـ 
 امی را بر دوش دارند؟ یپ

ر یـ ث از ادب جاهلی به پژوهشی فراگیری گفتمان حدیپذیر  جام  تأثیید تبیترد بی
  مقاوـه  یـ کـرد و هـدا ا  ی  آن را ندارد. روی  جستار گنجایاز دارد که ایه ندو گستر
  مدوول ییو تب، در زبان و فرهنگ عربیها  استخدام آن ۀزمین، ها کنایه  یا ینۀپیشبررسی 

 است. اوبالغه نهجث نبوی و یدر احاد ها آنپنهان و مفهوم موردنظر 
 مبانی نظری بحث .1
 شناسی نشانه. 1ـ1

 سِـمِییون  یونانی ۀاز واژ Semeiotics یا Semiotics  همچنی ، semiology در انگلیسی
شناسـی علمـی اسـت کـه بـه بررسـی انـوا          نشانهنماد است. و  مطاوره، نشانهمرنی  به

و نیـز قواعـد حـاکم بـر      هـا  عوامل حاضر در فرایند تووید و مبادوه و تربیر آن، ها نشانه
 .پردازد ها می نشانه
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 تحلیل فرامتنی. 2ـ1

 پیشـینۀ ؛ عناصـری ماننـد   متنی اسـت  برون عناصر براساس ها تحلیل ،فرامتنی در تحلیل
ن  یـک نـو  مـت     ین  ترابیر و آفریت کاربر که در گزیشخص، سیاق سخ ، تربیرات

  شود. می استناد ها ان مراد یک مت  به آنیدر بو مؤثرند  

 سبک .3ـ1
 ۀپـاره نقـر  « کهیسـب »خت  زر و نقره اسـت و  یگداخت  و ر مرنی به یسبک در زبان عرب

، بهـار ).اسـت  نثـر  و نظـم  از یخاصـ  برز یمرنا به ی،ادب اصطالح در. ندیگو را گداخته
 (اول چاپ ، مقدمۀ5ش، ج5773

 .اند دهرا ذکر کرگروهی  وی ا دورهی، فرد سبک ،ها سبکدر مجال انوا  

 کند. یز میگران متماید از را سندهینو ای شاعر که است  یژگیو :فردی . سبک1ـ3ـ1
 عوامـل  گرید و ینحوی، بالغیی، مرنای، زبان مشترک وجوه :ای دوره سبک .2ـ3ـ1
 شناسـنامۀ  مثابۀ به را دوره هر سبک توان یم. است مشخص یزمان ۀدور در زکنندهیمتما
 .گرفت نظر در دوره آن یفرهنگ
دگاه یسندگان با نگرش و دیاز نو یگروه، در ای  نو  سبک سبک گروهی: .3ـ3ـ1
هـا در   آن یهـا  نـد و نوشـته  یسخ  بگو یممک  است به سبک مشابه و همسان، همانند

 ( 71ص ش،5711، )فتوحیی باشد.مشترکات یدارا، اتیکل
 کنایه .۴ـ1
 یوفظـ »، انیاصطالح علم بانی و از صنای  بالغی است و در یکی از شگردهای بیه یکنا

ی، نیقزو بیخط /17ص، 1جق، 5115ی، وبیس.)«ی  اراده شده باشداست که الزم مرنا
 :چهار نو  است اقیس وسائط وکنایه به اعتبار  (511 ص ،ق 5147

 ضیتعر .1ـ۴ـ1
اق و یه شود و به مرنایی اشاره شود کـه از سـ  دان آن است که سخنی آوریدر اصطالح ب
  .شود ده میینو  سخ  فهم

 حیتلو .2ـ۴ـ1
ماننـد ایـ  سـخ      ،های بسیار قـرار دارد    الزم و ملزوم آن واسطهیای است که ب هیکنا

 ایناوـدُّ  یفِ هایف بَر   شَفإن ه مَ»دن آب از ظرا نقره فرمود: یکه در من  از نوش پیامبر
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از اصـحاب  ای  هآب از ظـرا نقـر   کنایه از آن است که نوشندۀ 1«.اآلخرة یفِ بشرَیَم وَ
هـای   ظـرا ، (51نسـان:  ا)«قَوِریرَ مِن فِضَّةٍ»در آیۀ  خداوند یرا ببق وعدۀز ؛دوزخ است

 ان است. یای از آن بهشت نقره
 هشارا یا مایا .3ـ۴ـ1

م یصورت مسـتق  و به چندانی نیست واسطۀ  مرنای حقیقی و مجازی آن یای که ب کنایه
 أو غَرْسا  غْر سُی یمُسْلِمٍ مِ ْ ما»  :امبری  سخ  پیمانند ا ؛شود می به مرنای مراد اشاره

کنایه به ای  مطلب   یا 7«.صَدَقةٌ وهُ کانت إ ال مةیبه أو ریب أو إنسانٌ منه أکُلُیف زَرعا  زْر ُی
ثواب  به او  ،د باشدیگران مفیکار روایی انجام دهد که برای دای  ههر بند که اشاره دارد
 د.یخواهد رس

 رمز .۴ـ۴ـ1
مانند  ؛ووی مرنای آن چندان آشکار نیست ،ی آن اندک استها است که واسطهای  هکنای
 .از کـودنی مخابـب اسـت   یـه  کناکه  «اوقَفا ضُیإن ک ورَر » :به عدی امبری  سخ  پیا

  (31ـ31ص ق،5113ی، نی)اوحس
 . پیشینۀ بحث2

و نقـدهایی   هـا  بررسـی  ،وارد شـده  اوبالغه نهج ث ویترابیر کنایی که در متون ح دربارۀ
که برخـی از   یمنصور ثراوباز ابو اوکنایة واوترریضکتاب  :ازجمله ؛صورت گرفته است

اونبویـة   االحادیـث  اوبیانی فی األداء کتاب؛ ده استیی  کرث را تبیات وارده در احادیکنا
ـ ی؛ اوحسین باقر اوسید جرفر از اوسید اوشریفة ـ اوکنا صـور »ۀ مقاو ـ  ةی  یاونبـو  اوکـالم  یف
، 1مارۀ ، شـ اضـائات نقدیـه  مجلـه  )اکبـر نورسـته   از حجـت رسـووی و علـی   « فیاوشر
عبـاس   از« اوبالغـه  درآمدی در نقد ترجمۀ کنایـات نهـج  » ؛ مقاوۀ(11ـ11ش، ص5711
بررسـی کنایـات در    نامـۀ  ؛ پایـان (147ـ514، ص5711، 5مارۀ ش، پژوهی حدیث)اقباوی
، دانشـگاه اصـفهان  ، راهنمـایی محمـد خاقـانی    )بهغالمرضا رسـتمی  نوشتۀ اوبالغه نهج
5713). 

اوبالغه و مفهوم  یث نبوی و نهجکاربست کنایات در قرآن و احاد، ها   پژوه یدر ا
شده است، نقد ها  ی کنایهها برخی از ترجمه، دی مذکورنق ها بررسی شده و در مقاوۀ آن

بـه   «ثکلتک أمّک»و « هبلتهم اوهبول»، «هلل أبوهم»کنایاتی مانند  ها یک از آن ووی در هیچ
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 .اند دهواکاوی نش« فرامتنی شناسی نشانه» شیوۀ
 امبر اکرمیگفتمان پدر ی را که تربیرات، ل فرامتنیی  جستار بر آن است تا با تحلیا
ـ ا ۀدر مقدمـ  شده مطرحو برای سؤاالت  بررسی کندآمده  ر مؤمنانیات امیو مرو   ی
بـا   ،حضرت علی ،انیب ر یمو ا امبر اکرمیابد و مرلوم سازد که پیپاسخی ب ،جستار
 .اند تهبسکار  بهر را ی  ترابیکردی و هدفی ایچه رو

 . تعابیر کنایی3
 ؛ج در زبان عربی اسـت یات رایشود که از کنا ده مییترابیری د اوبالغه نهجهای  در خطبه

 یـه از شـدت نـاراحتی و رنـج    کنا «اوحَلـق  شَـجی   ی   قُذی و فِیاورُ یف»راتی مانند: یترب
ـ کنا (7 ۀخطب«)تُ حَبلَها عَلَی غار ب هایأوقَ»، (111ص، 5ج، ق5715ی، )اوبحران ه از تـرک  ی
 . ی  نو از هم« أبُوهُموِل هِ »ر ی( و ترب111ص، 5ج، ق5715ی، اوبحران)خالفت

 هلل ابوهم  . 1ـ3
وَ وِلَّـهِ أَبُـوهُمْ   بَاوِبٍ رَجُلٌ شُجَا ٌ وَ وَک ْ وَا عِلْمَ وَهُ ب ـاوْحَرْب    ی ٌ إ نَّ ابْ َ أَب یقَدْ قَاوَتْ قُرَ»

باوـب  فرزنـد ابو  اند: گفتهقریشیان ؛ (13 ۀ)خطب«هَا مَقَاما یهَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَشَدُّ وَهَا مِرَاسا  وَ أَقْدَمُ فِ

شـود کـه    شگفتا( آیا در بی  آنان یک نفر یافـت مـی  «)هلل أبوهم»مردی شجا  است ووی دان  جنگ ندارد، 
 ممارست و جدیت م  را داشته باشد؟

 تحلیل فرامتنی. 1ـ1ـ3
 ۀخصیصـ  جمله تربیراتی اسـت کـه  ازبلکه تربیری نوآورده و ابداعی نیست « هلل أبوهم»

گـر  یدبـود و در سـخ     امـام  در عصـر بینامتنی دارد یرنی برگرفته از فرهنگ رایج 
شـناخت  رو  ؛ ازایـ  آمـده اسـت   آن حضـرت اعم از پیشینیان و مراصران ، کاربران

 .بلبد می را شمفهوم ای  تربیر واکاوی مفهوم آن در عصر کاربرد
جملــه از« هلل أبــوه»، « درّههلل»و « هلل قــوم»و « هلل أمّــه»و ترــابیری ماننــد  «هلل أبــوهم»
مفهومی دالوت دارنـد  بر مدوووی پنهان و رو   یا؛ ازندا یضو از نو  تررهای کنایی  سویه

ـ مثال ابو ذوئ رایب. که فراتر از مرنای ظاهر اوفا  آن است ، شـاعر جـاهلی  ی، ب اوهـذو ی
 د:یگو گرفته و می کار به« شگفتی»را در مرنای « وِلَّهِ أُمُّک» ۀجمل

 فَقـالَ وَــهُ وَ قَــد أَوحَــت إ وَیــهِ 
 

ــک»أاَل   ــهِ أُمُّ ــفُ« وِلَّ ــا تَری  1 م
 (ةیاوموسوعة اوش رر) 
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 در همی  مرنی آورده است:ز یشاعر عصر جاهلی ن، یمتلمس ضبر
ـــرٍ أاَل  ــا آلَ بَکـ ـــُمُ»ی ــهِ أُمُّکـ  «وِلَّ

 
 1بالَ اوثَواءُ وَثَوبُ اورَجز  مَلبُـوسُ  

 همان() 
و « أُمُّـک  هلل»ترابیر که دهد  ینشان ممخابب سخ ( )اتیابای  حاویه  ۀو قریناق یس

. ض داردیترـر « شـگفتا »بر مرنای ای است که  کنایه، کالمی ۀیک نشان مثابۀ به« أمّکم هلل»
یـا اظهـار    کنایی اسـت کـه در مرنـای سـخره     ۀیک نشاننیز  «أبُوک  هلل»، در ای  ردیف

ـ و ا (11ص، 1ج، ق5731، حـی یبر)شود برده میکار  به شگفتی ض بـه قصـد   ی  ترـر ی
  است. کار رفته به( 31، صق5113، نییاوحس)سرزن  و نکوه ()« یا تقریت یتبک»

در مقام اظهار شگفتی و ترجب همـراه بـا    امیر مؤمنان، دبراساس آنچه گفته ش
عبـارت  ، انی متداول در زمان آن حضرتیرنی شگرد بی« ای سبک دوره»تب   به، نکوه 

ک ابزار در انتقـال  ی مثابۀ به، فقط «یحة أبلغ م  اوتصریاوکنا»  باب که یاز ارا « هلل أبوهم»
فارسـی زبـان    برخـی از مترجمـان  ان ذکر است کـه  یشابرده است. کار  بهشگفتی( )امیپ

 م مت  مبدأ توجه دارند و از ترجمـۀ ایکه به انتقال پ امییپ یکرد ترجمۀبا رو، اوبالغه نهج
ـ ترب، رنـد یگ ر مرادل بهره مییا کاربست ترابیاوفا   را در مرنـای ترجـب   « أبـوهم  هلل» ری

زهـی  » (31ص، ش5731، )زمـانی «.ب استیار جای ترجبس» ازجمله: اند؛ دهترجمه کر
، ش5711، نییجــو«).شــانیای عجــب از ا»و  (71ص، ش5711 )فارســی«گســتاخی 

 ( 11ص
 هَبَلَتْهُمُ الهَبُولُ. 2ـ3

را در برابر  آن ر مؤمنانیام است که« هَبَلَتْهُمُ اوهَبُولُ» عبارتیی، ر کنایترب گرید ۀنمون
أَنْ أَبْرُزَ وِلطِّرَان  وَ أَنْ  یوَ مِ َ اوْرَجَب  بَرْثُهُمْ إ وَ»: گرفته است کار ، به  به جنگید ناکثیتهد

ـ «أُهَدَّدُ ب اوْحَرْب  وَ وَا أُرْهَبُ ب اوضَّرْب ...وَقَدْ کنْتُ وَ مَا ، هَب لَتْهُمُ اوْهَبُولُ، أَصْب رَ وِلْج لَادِ  ۀ)خطب
 «هَبَلَـتْهُمُ اوْهُبُـولُ  »کننـد(   فرستند که به جنگ برآیم)به نبرد تهدید می آور است، برایم پیغام می شگفت؛ (11

 . ام... ام و از آن نهراسیده وقت به جنگ تهدید نشده چشگفتا)از ای  افراد(  م  هی

 فرامتنیتحلیل  .1ـ2ـ3
، ش5717، )ابـ  منظـور  .رفتـه اسـت  کار  بهدر مرنای مدح و شگفتی « هبلت أمّه»تربیر 
و ای  اقتباسی از فرهنگ رایج عربی یا سبک دوره «هَبَلَتْهُمُ اوْهَبُولُ»ر ی( ترب111ص، 55ج
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   آمده است: آن دوره یادبآثار . در جاهلی است دورۀمانده از  جای بهانی یک شگرد بی

ــت أُمُّ»أال  ــهِ« هَب لَ ــدَوا ب  ــذی َ غَ   او 
 

 1إوَى اوقَبر  ماذا یحمَلُونَ إوى اوقَبـر   
 
 

 ة(یاوموسوعة اوشرری)أعشی باهل
 ی اسـت کـه نشـان   قراینـ  جملـه ، ازنظر شـاعر افراد مـورد ت و ی  بیمبنای سرودن ا

ـ ز؛ را در نظر نداشته اسـت « مُّ...هَبَلَت أُ»مرنای ظاهری اوفا  ، دهد شاعر می  دربـارۀ  رای
توان آن را در مرنای  رو نمی ازای  ی بودند.یکان متوفاران و نزدیکه از برده کار  بهکسانی 

  رساند. می بلکه نوعی اظهار شگفتی همراه با نکوه  را،   گرفتینفر
ر یـ دهـد کـه ترب   می نشان صارفه ینۀرنی قریاق سخ  یس زین در سخ  امام علی

 ،  سـخ  یـ صـارفه در ا  ینـۀ اسـت. قر  از نو  ترریض و ییکنا یریترب «هَبَلَتْهُمُ اوْهُبُولُ»
دالوری آن حضـرت اسـت؛    ینۀ  بـا پیشـ  یاز سوی ناکث ر مؤمنانید شگفت امیتهد
کـار   بـه « هبلـتهم اوهبـول  » ه و در پاسخ آنان تربیـر یۀ ترجب آن حضرت شدمارو  ازای 
 اوبته همراه با نکوه  آنان.  واست   یاز ناکث گفتی و ترجب انگر شیبرد که ب می

ـ ترباسـت کـه    جرفـری  حمـدتقی شـهیدی و م  های جرفر ترجمه،   نظرید اییتأ ر ی
ـ )انـد.  ترجمه کردهشگفتی مرنای  بهرا  «هبلتهم اوهبول»  /37صش، 5734، ک: شـهیدی ن

اند  برخی از مترجمان عبارتی را مرادل آورده  یهمچن( 51ص ، 1جش، 5713، جرفری
  :ازجمله ؛رساند را میمقرون به نکوه  مفهوم شگفتی ، که به دالوت کنایی

ـ ، االسـالم  یضف«)ند.یبنش  شانیعزا  مادرشان به»ـ  ، ش5711، فارسـی / 37صتـا،   یب
 ( 74ص
، ییخـو )«کننـده.  یهی گرها کند زن  هیشان گریا  در ماتم  شان ویفرزند باد مادر ا بی» ـ 
 ( 131ص ،7ج، ق5111
 ( 14ص، ش5711، نییجو«) فرزند مباد مادرشان را» ـ 

 عنـوان  بـه نیز  ..«مِ َ اوْرَجَب  بَرْثُهُمْ. وَ»عبارت ، خطبهای  در ، گذشته از آنچه آوردیم
ی، مرتزورسـاند)  مـی  اقی کـه مرنـای اسـتهزا و ترجـب را    یسـ  و نشانۀمقاوی  ۀقرینیک 
ـ از کـاربرد ا  ر مؤمنانیمراد ام کهسازد  می مرلوم (741، ص5ج، ق5711 ، کنایـه   ی

ـ بـا ترب  واقـ  امـام علـی   درمفهوم پنهان آن یرنی اظهار شگفتی و ترجب اسـت.   ر ی
ترـریض از نـو     یرنـی کنـایی   ۀپنهـان ایـ  نشـان    مفهـوم ، «هبلتهم اوهبول»ز یآم گفتش
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   را در نظر گرفته است.ید ناکثیگرفت  تهد سخره بهنکوه  و 
، 5ج ق،5711 )مرتزوـی، اوبالغـه  شرح نهجد در یاوحد یاب  اب، میافزون بر آنچه آورد

ـ ( ن773ص، 5جق، 5715در شـرح نهـج اوبالغـة )    ( و اب  میثم بحرانی741ص ـ ز ای   ی
 م.یپرداز می اند که در مدخل بردی بدان گرفته« ثکلتک أمّک»یر را مرادل کنایۀ ترب
 ثَکِلَتک أُمُّک .3ـ3
صـدر   «سبک گروهـی » و« ای سبک دوره»رایج در  ات پربسامد ویجمله کنای  تربیر ازا

 و کـالم امیـر مؤمنـان   و در سـخنان پیـامبر   چه در فرهنگ آن ایـام  اسالم است؛
 رفته است. ازجمله:کار  بهفراوان 
آن  ،اسـتغفار نمـود  « ر اهللفاسـتغ » با جملـۀ  رمؤمنانی. شخصی در محضر اماوف

حکمـت  )« َیـی دَرَجَـهُ اَوْرِلِ  أَ تَدْر ی مَا ااَلِسْتِغْفَارُ ااَلِسْتِغْفَارُ ثَکِلَتْکَ أُمُ کَ »حضرت فرمود: 
153 ) 

گـویم مؤاخـذه    آنچـه مـی   بـرای پرسیدم آیـا   : از پیامبرگوید مراذ ب  جبل میب. 
ثَکِلَتک أُمُّک  یا اب  جبلٍ، و هَل یکبُّ اوناسَ فی اون ار  على »فرمود:  خواهیم شد؟ پیامبر

 (151، ص1جتا،  بینیسابوری،  /11، ص14جتا،  بیببری، «)مَناخرهم إال حَصائدُ أوسِنَتِه م؟
جای عبـارت   ( به515، ص51جق، 5147)وسائل اوشیرهخ حر عاملی در یش در نقل

 آمده است.« حکیو»ر یترب« ثکلتک أمّک»
ت شده کـه آن حضـرت پـس از بازگشـت از حجـة اوـودا        یاز اب  مسرود روا .ج
فَأَقْبَلْتُ أَعُدُّ  یفَمَ ْ وِذَوِک بَرْدِی، نَفْسِ یإ وَتْ یا ابْ َ مَسْرُودٍ قَدْ قَرُبَ اوْأَجَلُ وَ نُرِی»فرمود: 

ـ  یاوثَّوَاکلُ  فَأَ  ثُمَّ قَالَ: ثَکلَتْک ى رَسُولُ اولَّهِفَبَک، هِ رَجُل ا رَجُل ایعَلَ بْـ     ی َ أَنْتَ عَـ ْ عَلِ
، 73ج و 711ص، 71ج، ق5151، مجلسی)1 «. یبَاوِبٍ وِمَ وَا تُقَدِّمُهُ عَلَى اوْخَلْق  أَجْمَرِ یأَب 

 (711ص

د که به خوردن ربب و کبـاب  یگروهی را دد: رسول اکرمیبکار ب  داوود گو .د
هــذا خُلِقْــتم أَو بهــذا ثَکلَــتْکم أُمَّهَــاتُکم  أَ و» :نــد فرمــودا و خرماهــای نــورس مشــغول

 (541ص، 7ج، ش5717، )اب  منظور 1«أُمِرْتم؟
  افراد با تو خواهند بـود؟  یامت ایقا در روز یپرسید: آشخصی از رسول اکرم. ه 

وَ فَابِمَةُ وَ صَاوِحٌ  یوْمَیِذٍ إ وَّا أَرْبَرَةٌ أَنَا وَ عَلِیرْکبَ یثَکلَتْک أُمُّک  إ نَّهُ وَ ْ »: فرمود امبریپ
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 (714ص، 51و ج 175ص، 3ج ق،5151، مجلسی)54«. اولَّه ینَب 

ءٍ فَأَنَّ لِلَّرهِ ُُمُسَرهُ وَ لِلرَّوُرووِ وَ     غَاِمْتُ ْ مِنْ شَیوَِعْلَمُوِ أَهَّما » ۀیفشر ۀی. پس از نزول آو

  یدر ب ها متیغن امبر اکرمیپ (15: )انفال«وَ ِلْمَساکینِ وَ ِبْنِ ِلسَّبِیلِ  وَ ِلْیتامى  لِذِی ِلْقُرْبى
دان نبـرد کـه از   یا به قهرمان میسرد ب  وقاص گفت: ای رسول خدا آ، م کردیآنان تقس 

ثَکلَتْک أُمُّـک   » فرمود: امبریدهی؟  پ می فیک فرد ضری ۀبه انداز، کند می دفا مردم 
 (711ص، 51جق، 5151، مجلسی)55«وَ هَلْ تُنْصَرُونَ إ وَّا ب ضُرَفَائِکمْ 

ز یـ گر آن حضـرت ن یدر سخنان د اوبالغه نهجگذشته از  :در کالم امیر مؤمنان ز.
 جمله:از شود. می دهی  تربیر دیا

ر یـ کـی از دانشـمندان اهـل کتـاب بـه نـزد ام      ینقل شـده کـه    امام صادقاز ـ 
أُمُّـک وَ     َ مَتَى کانَ رَبُّک؟ فَقَالَ وَـهُ: ثَکلَتْـک  یرَ اوْمُؤْمِنِیا أَمِی»رفت و پرسید:  مؤمنان
، ببرسـی  /717، ص7ج، ق5151، مجلسـی )51«. ...انَقَـالَ مَتَـى کـ   یک ْ حَتَّـى  یمَتَى وَمْ 
 (135ص، اماوی، صدوق /145ص، 5ج، ش5715
د و گفـت:  یرس باوب یب  اب یخدمت عل ینقل شده که مردی از مرمر سردـ 

( شگفتا از تـو  )« ثَکلَتْک أَمُّک» :ام. امام فرمود قرآن شک کرده ۀم  دربار ،یر مؤمنانام یا
، 53ج ،نـوری ردی؟)ه است شـک ک ده از جانب خداوند نازل شکتابی ک ۀبارچگونه در

 (757ص، 3ج، ق5151، مجلسی /711ص
ر یـ شخصی بـه همـراه سـی نفـر بـه نـزد ام      ،  یت نبرد صفیبرد از ماجرای حکم ـ
برم و نـه پشـت سـرت     می نه از تو فرمان، سوگند به خداوند»آمد و گفت:  مؤمنان
ثَکِلَتـک  »بـه او فرمـود:    شـوم. امـام علـی    مـی  گزارم و فردا روز از تو جدا نماز می
 انیشکنی و پروردگـارت را عصـ   می مانت رای  پی  کار خویبا ا (شگفتا از تو ) «أُمُّک
  (اوغاراتبه نقل از: ، جام  األحادیثدی  )سی.رسانی می انیورزی و تنها به خودت ز می

، باوـب نشسـته بـودم    نار علی ب  ابـی د: در جنگ نهروان کیگو می راف  ب  سلمهـ 
 کیـ و عل»امـام بـه او گفـت:    « علییا ک یاوسالم عل»جویان آمد و گفت:  ی از ستیزهکی

 ردی؟ر مؤمنـان سـالم نکـ   یشگفتا از تو ( چه شده که با وقب ام)«ثَکلَتْک أَمُّک» «.اوسالم
ووی پـس از آنکـه   ، ز با تو بودمیم  ن،   تا بر حق بودییدر صف، دهم می حیگفت: توض

ـ  زار شدم و تو را مشـرک دانسـتم و اکنـون نمـی    یاز تو ب، رفتییت را پذیحکم م کـه  دان
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ـ از دن، تا یت تو از گمراهیمدار چه کسی باشم؟ به خدا سوگند بازشناسی هدا تیوال ا ی
کنـار مـ    « ثَکِلَتْـک أُمُّـک  »به او فرمـود:   م بهتر است. علییو آنچه در آن است برا

 (711ص، 5ج، ق5711ی، نیل)کیم.ت بگویت را برایی هداها   تا نشانهیبنش
، أَحْسِ ْ مَسْمَرا  تُحْسِ ْ إ جَابَـة  » آورده شده که فرمود: ر مؤمنانیدر حدیثی از امـ 
ـ  ، إ وَّا غَمّا  یدُونَنِیمَا تَز  اوثَّوَاکلُ    ثَکلَتْکمُ وَ أَنَّکـمْ مِثْـلُ    مِثْـلُ مُحَمَّـدٍ   یهَلْ أَخْبَـرْتُکمْ أَنِّ
ـ )57«تَأَسَّـوْا ب ه ـمْ.  وَ أَنَا أَرْجُـو أَنْ  ، وَ إ نَّمَا ضَرَبْتُ وَکمْ مَثَل ا، أَنْصَار هِ ، 1ج، ق5711ی، مرتزو
 (11ص
ـ ا أَمِیفَمَا مَنَرَک مِنْهَا » پرسید: ر مؤمنانیره از امیمغثی آمده است که یدر حد ـ رَ ی
هَا  ثُمَّ أَنْتَ اوْآنَ تَنْقِمُ وَ تَتَأَسَّفُ؟ قَالَ: یفَة  ب دُعَائِک إ وَیوْمَ اوسَّقِیوَ قَدْ عَرَضَک وَهَا ،  َیاوْمُؤْمِنِ
 51 «کأَنَّک کنْتَ غَائِبا  عَمَّا هُنَـاک ، کنْتُ وَأَعُدُّک مِ ْ دُهَاة  اوْرَرَب  یرَةُ إ نِّیا مُغِیأُمُّک   ثَکلَتْک

 )همان(

فَـإ ذَا هُـوَ   أَنَّهُ دَخَلَ اوسُّوقَ » آورده است: باوب علی ب  ابی ۀدربار حارث أعورـ 
ثُمَّ قَالَ: مَ   ، ظَهْرَهُ یفَضَرَبَ عَلِ، احْتَجَبَ ب اوسَّبْ   یقُولُ: وَا وَ اوَّذِ، یهِ ظَهْرَهُیب رَجُلٍ مُوَوِّ

 أُمُّـک  إ نَّ اولَّـهَ    ثَکلَتْـک ،  َ. قَالَ: أَخْطَـأْتَ یرَ اوْمُؤْمِنِیا أَمِیاحْتَجَبَ ب اوسَّبْ  ؟ قَالَ: اولَّهُ  یاوَّذِ
، 7ج، ق5151، مجلسـی )51.«کانُوا نَمَای َ خَلْقِهِ حِجَابٌ وِأَنَّهُ مَرَهُمْ أَینَهُ وَبَیسَ بَیوَ، عَزَّوَجَلَّ
 (141ص، 545جو  774ص
گروهـی بـه وی    ،وارد کوفـه شـد   از بصـره  باوب اند وقتی علی ب  ابی دهآورـ 
 إنَّهُمُ اوباغُونَ اوظ اوِمُونَ....ای واهلل » جمله عبد اهلل ب  وهب راسبی گفت:از ؛یک گفتندتبر

 (117ص، 77ج، همان)«ثَکلَتْک أُمُّک...» امام به او گفت:
ـ  ی ایسَمِ َ عل» ابوجارود آورده است:ـ   َ جمُـادی و  یقُولُ: اورَجَبُ کلُّ اورَجَـب  بَ

وَا تَزَالُ تَرْجَبُ مِنْـهُ؟ قَـالَ:    ی َ مَا هَذَا اوْرَجَبُ اوَّذِیرَ اومؤمنیا أمی :رَجَب فَقامَ اورَّجُلُ فَقالَ
 51«. ...ی عَجَبٍ؟وَ أَ ثَکلَتْک أَمُّک 

ـ افت سهم بیشتر از بیر مؤمنان دریل برادر امیوقتی عقـ   اومـال را از آن حضـرت   تی
ـ لُ أَ تَیِ ُّ مِ ْ حَدِیا عَقِیاوثَّوَاکلُ    ثَکلَتْک»: فرمود بلب کرد امام  دَةٍ أَحْمَاهَـا إ نْسَـانُهَا  ی
ش، 5733 ،دیلمـی  /111ص، )صـدوق 53 .«إ وَى نَارٍ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا وِغَضَب ه یوِلَرِب هِ وَ تَجُرُّنِ

 (517ص، 15و ج 711ص، 14ج، ق5151، مجلسی /151، ص1ج
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ای  تربیر مرنای نفری  همراه با  ،در برخی از نصوص، گذشته از مواردی که آوردیم

که بر بـاالی  ای  هدر خطب ر مؤمنانید: امیگو می اصبغ ب  نباته :ازجمله ؛دارد شگفتی
 اب  کواء برخاست و گفت: «...یقَبلَ أَن تَفقَدُون یسَلُون»منبر کوفه ایراد نمود اعالم کرد: 

ـ نقُصُ بَرضُه بَرض ا قال: ثَکِلَتک أُمُّـک   ی َ کتابَ اهلل  یرَ اومُؤمنیا أمیوَجَدتُ » اب َ اوکَـوّاءِ  ی
عَ  قَوس  قَزَحٍ قـال:   ی... أَخب رن  سَل مُتَرَلِّمًاثَکِلَتک أُمُّک ...بَرضا صَدِّقُ بَرضُهُ یکِتابُ اهلل  

 (511ص، 5ج ش،5731، ببرسی)51«ثَکِلَتک أُمُّک  ال تَقُل...
 تحلیل فرامتنی .1ـ3ـ3

مرنای مرگ و هالکت است و مدوول ثُکل و ثَکَل کسـی اسـت    به اوثُکل، در زبان عربی
یا پدر و مـادر   زنی است که همسرش ۀیشتر دربارخود را از دست بدهد و بکه دوست 
[ در مرنـای  ج است و ]صـرفا  یرا ها   عربیر در بی  تربیا»، از دست بدهد فرزندش را

ـ ترب، گر سـخ  یبه د (11ص، 55ج، ش5717، اب  منظور).رود نمیکار  بهنفری ( )دعا  ری
 «أُمُّـک وَ عَـدِمَتْک    ثَکلَتْـک »و « ثَکلَـتْکم أُمَّهَـاتُکم  »، «اوثَّوَاکـلُ ثَکلَتْک »ا ی« ثَکِلَتک أُمُّک»

در اند.  رفتهکار  بهای ادب عصر جاهلی و صدر اسالم  است که در سبک دوره هایی کنایه
 شود:   آن آورده میاز چند نمونه  ادامه

 متلمس ضبری شاعر جاهلی گوید: اوف.
 دِرا ثَکلَتک یا اِب َ اورَبدِ أُمُّـک سـا  

 
 51ب ساحَة  اومَلِک اوهُمـام  تَمَـرَّسُ   أَ 

 
 

 ة(یاوموسوعة اوشرر)
 گوید: و صدر اسالم( می یجاهلشاعرعصر شاعر مخضرم)، حسان ب  ثابت .ب

ــزَرتَهُم عِرضــی تَهَکــمُ ســادِر  أَجَ
 

 14ا ثَکلَتک أُمُّک غَیرَ عِرضی أَجز ر  
 
 

 (541ص، ق5141، حسان)
 د:یگو یر را به کاربرده و میمخضرم ای  تربگر یشاعر د خنساء،ج. 

ــهِ   ــوا ب  ــذی َ مَشَ ــت أُمُّ اوَّ  أاَل ثَکلَ
 

 إ وى اوقَبر  ماذا یحمِلونَ إ وـى اوقَبـر    

 (11تا، ص ، بیاوخنساء) 
از  امـام صـادق  : انـد  دهآور امبر اکـرم ی  تربیر در گفتمان پیکاربرد ا دربارۀد. 

یکی از مـواوی وی  د که یخبر رس امبریپ سلمه همسر جدش نقل کرده است که به أم
ـ » . او را فراخواند و به او گفـت: گیرد میخرده  باوب بر علی ب  ابی ـ  ی  یا بُنَـیَّ  بَلَغَن
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 15«ثَکِلَتک أُمُّک  حت ی أحَدِّثکَ...، ا أمّاهُ قاوت: أقردیا و تتناووه قال نرم یعل أن ک تنقص

ـ کـه در جمـ     اکرمامبر یشخصی به سراغ پ ت شدهی  روایهمچنه .  اران بـود  ی
ـ فَخَـرَجَ إ وَ  یبْرُزْ إ وَیکمْ مُحَمَّدٌ فَلْیا أَصْحَابَ اوسَّاحِر  اوْکذَّاب  أَی» رفت و صدا زد: ـ هِ أَمِی رُ ی

مُحَمَّدٌ ، أُمُّک وَ أَنْتَ اوسَّاحِرُ اوْکذَّابُ  قُولُ: ثَکلَتْکیوَ هُوَ  بَاوِبٍ یبْ ُ أَب  ی َ عَلِیاوْمُؤْمِنِ
 (13ص، 15ج، ق5151، مجلسی)11.«جَاءَ ب اوْحَقِّ مِ ْ عِنْدِ اوْحَق 

أَبْرَأُ  یاولَّهُمَّ إ نِّ»گفت:  می کرد و می د که به دور کربه بواایاب  عباس مردی را د و.
)وای بـر  «ثَکلَتْک أُمُّـک وَ عَـدِمَتْک  » اب  عباس به او گفت:« بَاوِبٍ یبْ   أَب  یک مِ ْ عَلِیإ وَ
 ...یی به خدا سوگندگو می  یشگفتا از تو( چرا چن /تو

 ی  ب  علیدر سخنان حسز. 
ـ   یبا امام حس یاحید ریزیآن هنگام که حر ب   اند دهآور  ۀو مـان  ادامـ   رو هروب
دیلمـی،   /731، ص11ج، ق5151، مجلسـی )« ثَکلَتْک أُمُّـک »امام به او فرمود: ، شدراه 

 (177ص، ش5731، ببرسی /14ص، 1جش، 5733
 ادجدر کالم امام س ح. 

ـ کنـان د  هیآن حضرت را در حال سجده و گر  یاورابد  یغالم امام ز، اشرا د ی
لَـک أَوْ  یوَ» امـده اسـت؟ سـرش را برداشـت و فرمـود:     یا وقت اندوه به سر نید: آیپرس

 (554ص، 11ج، ق5151، مجلسی)«...أُمُّک   ثَکلَتْک
در سخ  کاربران عصر جاهلی  «ثَکلَتْک أَمُّک»ر یبسامد ترب ،آنچه آورده شد براساس

های  ژگییانی و از ویکی ازشگردهای بی ها   کاربستیدهد که ا می و صدر اسالم نشان
 ان آن دوره بود.یسخنگو (ا شخصییعصر جاهلی و صدر اسالم ای  هدور)جیسبک را
امبر یـ سـاحت مقـدس پ  د یترد ، بیامبر اکرمیر در سخنان پی  تربیکاربرد ا دربارۀ

ـ  بـود آراسـته  ( 1: قلـم )«ُُلُرٍٍ عَِِری ٍ  »که به مـدال   اکرم ـ ام ۀت وارسـت یا شخصـ ی  ری
بـه دور اسـت   یانی بهره بـرده،  ی وحها آموزهو  محضر رسول خدا ازکه  مؤمنان

ث یحـد  رو دربارۀ ازای  ؛ندی  او برآیبه نفر ییر کنای  با تربیکه در ارشاد مخابب خو
 دیـ ست. بسیار برخدارسول  یکی از صحابۀ« ثکلتک أمّک»مخابب  توان گفت: می مراذ
ـ در ارو  ازایـ  برده باشـد؛  کار  بهر را ی  تربی  اید که آن حضرت به قصد نفرینما می   ی
رسـول   یکـی از صـحابۀ  که مخـابب   « حکیو»یا « ثکلتک أمّک»تربیر کنایی ، ثیحد
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 .اند تهرفکار  بهدر مرنای ترحب و شگفتی ، است اهلل
را « ترجـب »مرنـای  ، «حـک یو» ۀل واژیـ ز در تحلیـ ره نیکی از فقهای مراصـر شـ  ی
ـ از ا یرات مختلفیحاال ترب «حکیو: »رمودف حضرت»ده و آورده است: یبرگز   دارنـد  ی

نـد  یگو یرسـد بـه او مـ    ی نمـی به مطلبـ  یک کسیها که  وقت یبرض یدر مقام دوسوز
جا در مقام ترجب اسـترمال   کیشود  یعنوان م یمختلف یجاها «حکیو» ۀیچاره؛ کلمب
 (1/1/5713 ییاهلل مقتدا یترات درس خارج فقه آیتقر).شود یم

ث مرـاذ  یل حـد یدر ذ مرقاة اومغاتیح شرح مشکاة اومفاتیحدر کتاب  ها  یافزون بر ا
دعای بر مرگ است ووی ای  عبـارت بـرای   ، ری  تربیظاهر ا« ثکلتک أمّک»آمده است: 

  (11صق، 5111ی، )اوقار.مر استیک اب و توجه دادن به شگفتی یتأد
ای از  هیـ   تربیـر کنا ی  دالوت دارد که ایا بر اق سخ یس ینۀقر، سایر موارد بارۀو در
 )سـرزن   یت و تقریو تبک در مقام اظهار شگفتی ض است و آن حضرتینو  ترر

 ست.گرفته اکار  بهآن را (، بلب مهرورزی)استرطاا ایو نکوه ( 
پاسخ در  قدر مسلم آن است که امام علی، مؤمنان ریث امیخصوص احاددر
والیـی بـا امـام     ۀدوسـتی و رابطـ   ۀوقبـی کـه نشـان   ، «امیر اومؤمنی »کسی که با وقب به 
ـ  دیگو می با آن حضرت سخ ، است علی ـ ا نسـبت بـه بـرادرش عق   ی از تربیـر  ، لی
 .مفهوم نفری  را در نظر ندارد «ثکلتک أمّک»

اخـالق  آن بـا   د اوشهداءیس باید گفت:  یسخ  منسوب به امام حس دربارۀ
هـر  وی و همـت   ۀوجهاکثری یقی  جذب حد ویژه در آن سفر تبلیغی که به هب، کریمانه

 حر)ابراز شگفتی و ترجب از رفتار مخابب، ثَکَلَتْکَ أُمُّکَ»از کاربرد عبارت ، مبل غ است
 و دربـارۀ اسـت  را در نظر داشته   وی ینه نفر، همراه با نکوه  وی (ب  یزید ریاحی

 جـواب  را ، برد می به خدا سوگند هر کس نام مادرم را»که گفت:  سخ  منتسب به حر
، بیشـتر  «نیکـی چیـزی بگـویم    مـادرت جـز   ۀتوانم دربـار  نمی ا به خدا قسم، امدادم می

برداشـت   ییدکننـدۀ توانـد تأ  نمـی  ودهد  می مادر( را نشان)«أم» دربارۀ کلمۀواکن  حر 
   باشد.یمفهوم نفر

 گیری نتیجه
 : بحث نشان داد کهموارد کاربرد ترابیر کنایی مورد نه ویواکاوی پیش
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 زبان عربی در عصر جاهلی وای  هی سبک دورها ژگییاز و ییر کنایکاربست تراب .5
 کند. ها را مرلوم می مفهوم آن، اق سخ یس صدر اسالم است و

ـ کاربسـت ا ، مؤمنـان  وی و امیر ۀ، صحابسخنان پیامبر اکرم ۀعرصدر  .1   ی
کـه در   استرطافی اسـت  ض و عمدتا یابزاری دارد و بیشتر از نو  ترر جنبۀات یقبیل کنا
 اند. همراه با نکوه  آورده شده کاربر شگفتی برازاجلب نظر مخابب و  مقام
ـ ا کنایی که بیح یر صریتراب شخصی امام علیر سبک د .7 اسـت   ترجـب انگر ی
هبلـتهم  »و « هلل أبـوهم »یی ر کنـا یترـاب بـه   نسـبت « ثَکلَتْک أَمُّـک » ند. تربیر کناییا فراوان
 .پربسامدتر است« اوهبول
در مرنای نفری )وای بر تـو(  است و  ای مواردی که در خطاب به مراندانناستث به .1
 باشند. می «شگفتا»مرنای  به   ترابیریا بیشتر، ها در سایر خطاب، اند رفتهکار  به

 
 :ها نوشت پی
 شد.فرود آمد و آرام گرفت و بسان بازگشت مسافر از سفر شاد .5
 .در آخرت از آن نخواهد نوشید ،آنکه در دنیا از ای  نو  ظرا بنوشد. 1
ای یـا چهارپـایی آن را بخـورد،     هر مسلمانی که نهاوی بنشاند یا کشتی بنماید که انسانی یا پرنـده . 7

 .او خواهد بود صدقۀ جاریۀ
 از آنچه بیزاری  کرد به او گفت: شگفتا که به وی اشاره می درحاوی. 1
 ناتوانی بر ت  شده است.)ناتوان شدیم( ۀماندن بوالنی گشت و جامای خاندان بکر شگفتا از شما، . 1
 .برند سوی قبر می زی را بهدانند( چه چی نمی)  قبر بردند جانباز کسانی که او را به  شگفتا. 1
 ؟ اندازد ها را در آت  می آیا چیزی جز زبان مردم آن« ثَکلَتْک أُمُّک ». 3
ای اب  مسرود پایان عمرم نزدیک شده و نفسم از مرگم خبر داده است به نظـرت برـد از مـ  چـه     . 1

ثَکلَتْک » گریست، آنگاه فرمود:  کسی)جانشی ( باشد؟ م  به برشمردن یکایک افراد پرداختم، پیامبر
 شگفتا از تو( چرا نام علی را نیاوردی چرا او را بر همه مردم مقدّم نداشتی؟«)اوثَّواکلُ 

 اید؟ )شگفتا از شما( آیا برای ای  کار آفریده یا بدان مأمور شده«ثَکلَتْکمْ أُمَهاتُکمْ ».1
فابمه و صاوح نبـیّ  )شگفتا از تو(  راکبان آن روز فقط چهار نفر یرنی م  و علی و «ثَکلَتْک أُمُّک ». 54

 اهلل خواهیم بود.

 .شوید شگفتا از تو(  آیا جز با افراد ناتوان یاری می). 55
شگفتا از تو( از کی نبوده «)ثَکلَتْک أُمُّک» به او گفت: خدا از چه زمانی بوده است؟ امیر مؤمنان. 51

 تا گفته شود که از کی بوده است؟
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شگفتا از شما( که جـز غصـه بـر مـ       «)اوثَّوَاکلُ  ثَکلَتْکمُ»ی سخ  را نیکو ساز تا جواب نیکو بشنو. 57

و شما مانند یاران آن حضرت هستید بـا ایـ  تشـبیه     نیفزودید. آیا به شما نگفتم که م  مانند محمد
 ی کنید.د داشتم که به یاران آن حضرت تأسامی

خـوری؟ امـام فرمـود:     چرا در ماجرای سقیفه همراهی نکردی و حاال به انتقام برآمده و تأسف مـی . 51
ـ  )شگفتا از تو( م  تو را از تیزهوشان عرب می«أُمُّک یا مُغِیرَةُ   ثَکلَتْک» ا از ماجراهـای آنجـا   دانستم، گوی

  خبر نداری
وَـا وَ اوَّـذِی احْتَجَـبَ    » :گوید نیده و میآن حضرت وارد بازار شد، مردی را دید که پشت  را برگردا. 51

]آسمان[ در حجاب است...( امیر مؤمنان دست  را بـر پشـت او زد    سوگند به آنکه با هفت نه، «)ب اوسَّبْ  
  ثَکلَتْـک » ه است؟ گفت: ای امیر مؤمنان  خداوند. فرمـود: دشپنهان  و گفت: چه کسی با هفت ]آسمان[

 هاست. جا با آن های  حجابی نیست چه در همه فریدهخدا و آشگفتا از تو ( بی   «)أُمُّک

پرسـید: ایـ  چـه    « اورَجَبُ کُلُّ اورَجَب  بَی َ جُمادی و رَجَـب »گفت:  راوی شنید که آن حضرت می. 51
 کدامی  ترجب باالتر از...  « ثَکِلَتک أُمُّک » :کنی؟ فرمود مایه ترجب است که همواره از آن ترجب می

سـوی   آوری و مـرا بـه   تفتیده ناوه برمی را  آهنی که انسانی آن )شگفتا از تو ( آیا از «اوثَّوَاکلُ  ثَکلَتْک». 53
 اوند از روی غضب  برافروخته است؟کشانی که خد آتشی می

ثَکِلَتـک  »امام فرمود: ای اب  کـوّاء   .ایراد نقص بر موارد دیگر است ۀام که مای ن مواردی یافتهآدر قر. 51
 اب  کوّاء سؤال دیگـری پرسـید و   تو  کتاب خدا هر بخ  آن مصدق بخ  دیگر است. وای بر« مُّک أُ

ثَکِلَتـک  »امام فرمود:  ،قزح سؤال کرد ... از قوسگیری بپرسیاد روی از  «ثَکِلَتک أُمُّک» امام به او فرمود:
 ... «أُمُّک
 روی؟  می زاده آیا بدون توجه، به سراغ سلطان بزرگ ای بنده شگفتا .51

آبروی جز م  سزاوار ای    شگفتا ؟آیا بدون توجه، آبروی مرا در مررض ناسزا و دشنام قرار دادید. 14
 .گویی استناسزا
ثَکلَتْـک  » گیری گفت: آری ای مادر. أم سلمه گفت: فرزندم  به م  خبر رسیده که بر علی خرده می. 15

 (714و صدوق، ص175، ص11ج ،5151، بنشی  تا برایت بگویم...)مجلسی«  أُمُّک 
بـه سـراغ  رفـت و بـه او      است بـا او کـار دارم. امیـر مؤمنـان     ها محمد یک از شما کدام. 11
ـ  وای برتو( تو یک سـاحر دروغگـویی. محمـد   «)ثکلتک أمّک»: گفت می  ۀامبر[ برحـق و فرسـتاد  ]پی

 خداوند است.
 

 منابع

 .ش5717، اوحوزةقم: نشر ادب ، وسان اوررب، رم، محمد ب  مکاب  منظور .5

 .5731 ،، تهران: نشر مرکزهای تصویری تا مت  از نشانه، احمدی، بابک  .1



 البالغهنهجشظاسی و تحایل ترامتظی برخی از کظایا  نشانه                  255
 

 .  ق5715، روت: نشر کتابیب، اوبالغه شرح نهج، ثمیاب  می، بحران .7

 .ق5143، بیروت: داراوکتاب، شرح دیوان اومتنبی، عبداورحم ی، برقوق .1

 .تا بی ،ةیاورلمروت: دار اوکتب یب، اوبیان واوتبیی ، عمرو ب  بحر، جاحظ .1
 .5714 ،قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی (،دی )سی جام  األحادیث .1

 .ش5713 ،تهران: دفتر نشر، اوبالغه شرح و ترجمه نهج، جرفری محمدتقی .3

تهـران: انتشـارات دانشـگاه    ، 7، چبا ترجمه فارسی قرن پنجم و ششم() اوبالغه نهج، یزاهللعز، نییجو .1
 .5711 ،تهران

 .ق5141 ،ةیروت: داراوکتب اورلمیب، ق جدا مهن ایتحق، دیوان، ب  ثابت حسان .1

 .ق5113 ،نا بی قم:، األداء اوبیانی فی األحادیث اوشریفة، د باقرید جرفر اوسیاوس، نییاوحس .54

 .ق5147، یاء اوتراث اورربیت: دار إحیروب، وسائل اوشیرة، حس ی، محمداوحر اورامل .55

 تا. بی روت: دار صادر،یب، اوخنساءدیوان ، تماضر، اوخنساء .51
 .ق5111، اء اوتراث اورربییروت: دار إحیب، اوبالغه منهاج اوبراعة فی شرح نهج، شمها رزایم، خوئی .57
 ش.5733 ،تهران: اسالمیة ،ارشاد اوقلوبمحمد،  دیلمی، .51
 .ش5731 ،تهران: انتشارات نبوی، 1، چاوبالغه ترجمه نهج، یمصطف، زمانی .51

 .ش5734، تهران: انتشارات آموزش انقالب اسالمی، اوبالغه ترجمه نهج، جرفر، دییشه .51

 ،نشـر کتـابچی   : تهـران  ، مـاوی اال صدوق، محمد ب  علی ب  حسی  بـ  موسـی بـ  بابویـه قمـی،      .53
 .ش5731

 .ش5713 ،قم: دفتر انتشارات اسالمی، اومیزان تفسیر،  یمحمدحس، ییبباببا .51
 .5731، تیقم: مؤسسة آل اوب، باعالم اوهدیاعالم اووری ، ابوعلی فضل ب  حس ، ببرسی .51
مشـهد: نشـر   ، موسوی خراسانی حیصحت ،االحتجاج ولطبرسی، باوب ب  علی ب  ابی احمد، ببرسی .14

 ش.5715 ،اومرتضوی

 تا. بی ،نا : بیروتیب، تاریخ اورسل و اوملوک، محمد، ببری .15

 .ش5731، تهران: نشر مرتضوی، مجم  اوبحری ،  یاود، فخرحییاوطر .11

 .ش5733، ، تهران: سمتهای نقد ادبی مراصر نظریه، مقدم، مهیار علوی .17
 ش.5711 ،ریرکبیتهران: ام، 1، چاوبالغه ترجمه نهج، محس ، فارسی .11

 .تا بی ،هیتهران: داراوکتب االسالم، اوبالغه ترجمه نهج، ض االسالمیف .11

 ق.5111 ،دار اوفکر روت:یب، ، کتاب االیمانمرقاة اومفاتیح شرح مشکاة اومصابیح، محمدی، قار .11

 .ق5711، هیه اسالمیعلم یکتابفروش، مصطفوی ترجمه ،اصول اوکافی، محمد، نییکل .13
 .ق5151 ،اء اوتراثیروت: دار إحیب، بحاراالنوار، باقر، محمدمجلسی .11

 .ق5711 ،ةیاء اوکتب اورربیروت: دار احیب، اوبالغه شرح نهج، دیاوحد یاب  أبی، مرتزو  .11



 139۶و زمستان  پاییز ، ، ساک نه ، شتاره  جو پژو یاظامه دوی صتدو   ۲۵۶

 
 .م1445، أبوظبّی، اومجم  اوثقافی :االمارات ،(دی )سی اوموسوعة اوشرریّة .74

 .ق5143، قم: مؤسسة آل اوبیت، مستدرک اووسائلنوری، حسی  ب  محمدتقی،  .75

 .تا ، بیروت: داراومررفةیب، اومستدرک علی اوصحیحی ، عبداهلل یاب، سابورییاون .71

 

 
 

 
  

  
 
 
 

 
 


