دوفصلنامه علمیـ پژوهشی حدیثپژوهی
سال نهم ،شمارۀ هجدهم ،پاییز و زمستان 139۶
صفحه ۲39ـ۲۵۶

*

عباس اقبالی

چکیده
در زبان معیار و کالم روزمره ،تعبیراتی بهکار مییرود کیه میول ک کاتیاتر تراتیر از معظیار یا رر
آن است؛ تعبیراتی که بهسبب تقوان قریظۀ بازدارنوه ،معظار الزمی آن ا اراده میشی د و کظاییه نیام
دارنو .پی بردن به مفه م این قبیل تعابیر ،مستازم عرضۀ داک یا نشانه ار زبانی آن یا ،بیر مبیانی و
اص ک سیتی ل ژیک یا نشانهشظاسی و تحایل ترامتظی آن است .ازایینرو در عرصیۀ دیوی پژو یی،
دربارۀ تعابیرر از قبیل «رتقا بالق اریر» در دوی

نب ر و «سولتُ دونها ث با» در خطبۀ امیر مؤمظیان

که صبغۀ کظایی دارنو ،نتیت ان به معظار ا ر الفاظ آن ا بسظوه کرد.
در این جستار ،با روش ت صیفی ی استظتاجی ،به بررسی و تحایل ترامتظی تعابیر کظیایی« ،لِایهِ أبُی ُ »،
« َبَاَتهُ ُ الهبُ کُ» و «ثَکِاَتک أُمُّک» که در مت ن روایی و خطب نهجالبالغه پر بسامونو پرداخته میشی د.
بوین مظظ ر ،پیشیظه و زمیظۀ کاربرد آن ا در تر ظگ و ادب جا ای و صیور اسیالم تبییین شیوه و بیا
مالدظۀ شخصیت کاربران آن ا ،معا م شوه که برخالف آنچه مشیه ر اسیت ،ایین قبییل تعبییرا ،
کظایاتی از ن ع تعریض ستظو و در اکثر م ارد ،معظار لفظی این عبارا که نفرین باشو میراد نیسیت
باکه ا هار تعجب ،شگفتی و البته گا ی نک ر ،از مفا ی نهفتۀ این تعبیرا و مراد کاربر آن است.
کلیدواژهها :کظایه ،نفرین ،ترامتظی ،ثَکاَتک أمُّک ،هلل أب ُ .
* دانشیار دانشگاه کاشانaeghbaly@Kashanu.ac.ir /
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طرح مسئله
زبان ،نظامی از نشانههاست که عقاید را بیان میکند(.احمدی ،5731 ،ص51ـ /57علوی
مقدم ،5733 ،ص )531به گفتۀ فردینان دو سوسور ،پدر زبانشناسی نـوی  ،هـر نشـانه
مینامیم(.همان ،ص )77ازای رو در واکاوی متون گوناگون اعم از نثـر و نظـم ،عرضـۀ
دال یا نشانههای زبانی آن بر مبانی و اصول سیمیوووژیک یا نشانهشناسی ،به شناسـایی
نیکوتر مدوولها میانجامد .اوبته نسبتبه نشانههایی که بـا پوشـ

مجـاز و اسـتراره و

کنایه جامۀ حقیقت را کندهاند و بر مفهومی فراتر از اوفـا خـوی دالوـت دارنـد ،بـا
تحلیل فرامتنی ،مراد و مفهوم ای قبیل تربیرات مرلوم میشود .در ای نـو از تحلیـل،
عناصر خارج از مت مانند شخصیت کاربر ای ترابیر ،سبکهـای دورهای یـا شخصـی
حاکم و قرای مربوط به آنها واکاوی میشوند .برای نمونه ،مفهوم مراد از تربیر «أوقـی
عصاه» که مضرس أسدی در بیت «فَـأوْقَتْ عَصاه وَاسْتَقَرَّت بهـا اونَّـوی /کَمـاقَــرَّ عَینـا

باالیاب اومُسـافِرُ»(5جاحظ ،بیتا ،ج ،7ص )51بهکار برده است ،تنها با تحلیل فرامتنی و
توجه به ای پیشینه مرلوم میشود که عرب به رسم و عـادت خـوی  ،در پایـان سـفر
خود نیزهاش را بر زمی میزد(.برقوقی5143 ،ق ،ج ،5ص )511و دربارۀ کسـی کـه در
پایان سفر خوی در شهر رحل اقامت افکنده و جایی را برای منزلکردن مناسب یافتـه
است میگویند« :قَد أوقی عَصاه(».جاحظ ،بیتا ،ج ،1ص)11
در زبان قرآن که به «لِسانِ قَومِهِ»(ابراهیم« ،)1 :بِلِسَانٍ عَرَبِی مُّبِینٍ»(نحل )547 :نازل شـده
است ،برخی از ترابیر در مرنای کنایی بهکار رفتهاند .برای نمونه ،کلمـۀ «فُـرُش» جمـ
فراش و بهمرنای بستر ،گاهی کنایه از «زن» است(.اب منظـور5717 ،ش ،ج ،1ص)711
در آیۀ شریفۀ «و فُرُشٍ مَرفَوعَة»(واقره )71 :مراد بانوانی هسـتند کـه در خـرد و زیبـایی و
کماالت در حد اعال قرار دارنـد(.بباببایی5713 ،ش ،ج ،51ص )517همچنـی کلمـۀ
«ضَحکَت»(هود )51 :که در مرنای کنـایی «حاضـت» تفسـیر کـردهانـد(ثرـاوبی5113 ،م،
ص 11به نقلاز قرببی ،ج ،1ص /11اب کثیر )1111 ،و عبـارات «ضَررَباا عَلری انِهِمِر »
(کهف )55 :و «تَدُوُر أعیاُم »(احزاب )51 :از ای قبیلاند.
در کالم منقول از پیامبر اکـرم نیـز شـاهد کـاربرد ترـابیری از کنایـات هسـتیم؛
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سویهای محسوس دارد که آن را «دال» میخوانیم و سویهای پنهـان کـه آن را «مـدوول»
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ازجمله :آن حضرت به ساربانی که همسران خود را بر شتر سوار کرده بود ،در توصـیه
به رعایت حال آنان فرمود« :رفقا باوقَواریر ».کلمۀ قواریر جم قاروره(شیشـه) کنایـه از
زنان است(.ثراوبی5113 ،م ،ص)51

« ،)13هَبَلَتهُمُ اوهَبُولُ»(خطبۀ  )11و «ثَکِلَتکَ أمُّک»(حکمت  )155بهکار رفتهاند .گذشـته
از پیشینۀ کاربرد ای عبارات ،قرای  ،اوگو و شاکلۀ شخصیت صـاحبان ایـ ترـابیر روا
نمیدارد که فقط بر مت سخ و به مرنای وغوی اوفا ای قبیل ترابیر بسنده شود ،بلکه
با تحلیل فرامتنی ای عبارات ،مراد کاربر ای کنایات مرلوم میشود .ازای رو دربارۀ ای
نمونه تربیرات که در متون حدیثی وارد شده ،ای سؤاالت مطرح میشود:
ـ در گفتمان احادیث ،آیا کاربست ای کنایـات نشـانۀ تأثیرپـذیری از ادب جـاهلی
است؟
ـ ای کنایهها جزو کدامی قسم(ترریض ،تلویح ،ایمـا و اشـاره و رمـز) محسـوب
میشوند؟
ـ مدوول پنهان ای کنایهها چیست؟ ای کنایات در احادیث نبوی یا نهجاوبالغه چـه
پیامی را بر دوش دارند؟
بیتردید تبیی جام تأثیرپذیری گفتمان حدیث از ادب جاهلی به پژوهشی فراگیـر
و گسترده نیاز دارد که ای جستار گنجای آن را ندارد .رویکـرد و هـدا ایـ مقاوـه
بررسی پیشینۀ ای کنایهها ،زمینۀ استخدام آنها در زبان و فرهنگ عربی ،و تبیی مدوول
پنهان و مفهوم موردنظر آنها در احادیث نبوی و نهجاوبالغه است.
 .1مبانی نظری بحث
1ـ .1نشانهشناسی

در انگلیسی  ،semiologyهمچنی  Semioticsیا  Semeioticsاز واژۀ یونانی سِـمِییون
بهمرنی نشانه ،مطاوره و نماد است .نشانه شناسـی علمـی اسـت کـه بـه بررسـی انـوا
نشانهها ،عوامل حاضر در فرایند تووید و مبادوه و تربیر آنهـا و نیـز قواعـد حـاکم بـر
نشانهها میپردازد.
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در خطب نهجاوبالغه که از شاهکارهای بالغت ادب صـدر اسـالم اسـت ،ترـابیری
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1ـ .2تحلیل فرامتنی

در تحلیل فرامتنی ،تحلیلها براساس عناصر برونمتنی اسـت؛ عناصـری ماننـد پیشـینۀ
تربیرات ،سیاق سخ  ،شخصیت کاربر که در گزین

ترابیر و آفرین

یـک نـو مـت

1ـ .3سبک

سبک در زبان عربی بهمرنی گداخت و ریخت زر و نقره اسـت و «سـبیکه» پـاره نقـرۀ
گداخته را گویند .در اصطالح ادبی ،بهمرنای برز خاصـی از نظـم و نثـر اسـت(.بهـار،
5773ش ،ج ،5مقدمۀ چاپ اول)
در مجال انوا سبکها ،سبک فردی ،دورهای و گروهی را ذکر کردهاند.
1ـ3ـ .1سبک فردی :ویژگی است که شاعر یا نویسنده را از دیگران متمایز میکند.
1ـ3ـ .2سبک دورهای :وجوه مشترک زبانی ،مرنایی ،بالغی ،نحوی و دیگر عوامـل
متمایزکننده در دورۀ زمانی مشخص است .می توان سبک هر دوره را به مثابۀ شناسـنامۀ
فرهنگی آن دوره در نظر گرفت.
1ـ3ـ .3سبک گروهی :در ای نو سبک ،گروهی از نویسندگان با نگرش و دیدگاه
همانند ،ممک است به سبک مشابه و همسانی سخ بگوینـد و نوشـتههـای آنهـا در
کلیات ،دارای مشترکاتی باشد(.فتوحی5711 ،ش ،ص)71
1ـ .۴کنایه
کنایه یکی از شگردهای بیانی و از صنای بالغی است و در اصطالح علم بیان« ،وفظـی

است که الزم مرنای اراده شده باشد»(.سیوبی5115 ،ق ،ج ،1ص /17خطیب قزوینی،
5147ق ،ص )511کنایه به اعتبار وسائط و سیاق چهار نو است:
1ـ۴ـ .1تعریض

در اصطالح بیان آن است که سخنی آورده شود و به مرنایی اشاره شود کـه از سـیاق و
نو سخ فهمیده میشود.
1ـ۴ـ .2تلویح

کنایهای است که بی الزم و ملزوم آن واسطههای بسیار قـرار دارد ،ماننـد ایـ سـخ
پیامبر که در من از نوشیدن آب از ظرا نقره فرمود« :فإنه مَ شَربَ فیها فِی اوـدُّنیا
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مؤثرند و در بیان مراد یک مت به آنها استناد میشود.
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وَم یَشرَب فِی اآلخرة 1».کنایه از آن است که نوشندۀ آب از ظـرا نقـرهای از اصـحاب
دوزخ است؛ زیرا ببق وعدۀ خداوند در آیۀ «قَوِریرَ مِن فِضَّةٍ»(انسـان ،)51 :ظـراهـای
نقرهای از آن بهشتیان است.
کنایهای که بی مرنای حقیقی و مجازی آن واسطۀ چندانی نیست و بهصورت مسـتقیم
به مرنای مراد اشاره میشود؛ مانند ای سخ پیامبر« :ما مِ ْ مُسْلِمٍی یغْرسُ غَرْسا أو
یزْر ُ زَرعا فیأکُلُ منه إنسانٌ أو بیر أو بهیمة إال کانت وهُ صَدَقةٌ 7».ای کنایه به ای مطلب
اشاره دارد که هر بندهای کار روایی انجام دهد که برای دیگران مفید باشد ،ثواب

به او

خواهد رسید.
1ـ۴ـ .۴رمز

کنایهای است که واسطههای آن اندک است ،ووی مرنای آن چندان آشکار نیست؛ مانند
ای سخ پیامبر به عدی« :إنک ورَریضُ اوقَفا» که کنایـه از کـودنی مخابـب اسـت.
(اوحسینی5113 ،ق ،ص31ـ)31
 .2پیشینۀ بحث
دربارۀ ترابیر کنایی که در متون حیث و نهجاوبالغه وارد شـده ،بررسـیهـا و نقـدهایی
صورت گرفته است؛ ازجمله :کتاب اوکنایة واوترریض از ابومنصور ثراوبی که برخـی از
کنایات وارده در احادیث را تبیی کرده است؛ کتاب األداء اوبیانی فی االحادیـث اونبویـة
اوشریفة از اوسید جرفر اوسید باقر اوحسینی؛ مقاوـۀ «صـور اوکنایـة فـی اوکـالم اونبـوی
اوشریف» از حجـت رسـووی و علـیاکبـر نورسـته(مجلـه اضـائات نقدیـه ،شـمارۀ ،1
5711ش ،ص11ـ)11؛ مقاوۀ «درآمدی در نقد ترجمۀ کنایـات نهـجاوبالغـه» از عبـاس

اقباوی(حدیثپژوهی ،شمارۀ  ،5711 ،5ص514ـ)147؛ پایـاننامـۀ بررسـی کنایـات در
نهجاوبالغه نوشتۀ غالمرضا رسـتمی(به راهنمـایی محمـد خاقـانی ،دانشـگاه اصـفهان،
.)5713
در ای پژوه ها ،کاربست کنایات در قرآن و احادیث نبوی و نهجاوبالغه و مفهوم
آنها بررسی شده و در مقاوۀ نقدی مذکور ،برخی از ترجمههای کنایهها نقد شده است،
ووی در هیچیک از آنها کنایاتی مانند «هلل أبوهم»« ،هبلتهم اوهبول» و «ثکلتک أمّک» بـه
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شیوۀ «نشانهشناسی فرامتنی» واکاوی نشدهاند.
ای جستار بر آن است تا با تحلیل فرامتنی ،تربیراتی را که در گفتمان پیامبر اکرم
و مرویات امیر مؤمنان آمده بررسی کند و برای سؤاالت مطرحشده در مقدمـۀ ایـ

 .3تعابیر کنایی
در خطبههای نهجاوبالغه ترابیری دیده میشود که از کنایات رایج در زبان عربی اسـت؛
تربیراتی مانند« :فی اورُی قُذی و فِی اوحَلـق شَـجی» کنایـه از شـدت نـاراحتی و رنـج
(اوبحرانی5715 ،ق ،ج ،5ص« ،)111أوقَیتُ حَبلَها عَلَی غاربها»(خطبۀ  )7کنایـه از تـرک
خالفت(اوبحرانی5715 ،ق ،ج ،5ص )111و تربیر «وِلهِ أبُوهُم» از همی نو .
3ـ .1هلل ابوهم

«قَدْ قَاوَتْ قُرَی ٌ إنَّ ابْ َ أَبی بَاوِبٍ رَجُلٌ شُجَا ٌ وَ وَک ْ وَا عِلْمَ وَهُ بـاوْحَرْب وِلَّـهِ أَبُـوهُمْ وَ
هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَشَدُّ وَهَا مِرَاسا

وَ أَقْدَمُ فِیهَا مَقَاما»(خطبۀ )13؛ قریشیان گفتهاند :فرزنـد ابوباوـب

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

3ـ1ـ .1تحلیل فرامتنی

«هلل أبوهم» تربیری نوآورده و ابداعی نیست بلکه ازجمله تربیراتی اسـت کـه خصیصـۀ
بینامتنی دارد یرنی برگرفته از فرهنگ رایج در عصـر امـام بـود و در سـخ دیگـر
کاربران ،اعم از پیشینیان و مراصران آن حضـرت آمـده اسـت؛ ازایـ رو شـناخت
مفهوم ای تربیر واکاوی مفهوم آن در عصر کاربردش را میبلبد.
«هلل أبــوهم» و ترــابیری ماننــد «هلل أمّــه» و «هلل قــوم» و «هلل درّه»« ،هلل أبــوه» ازجملــه
سویههای کنایی و از نو ترریضاند؛ ازای رو بر مدوووی پنهان و مفهومی دالوت دارنـد
که فراتر از مرنای ظاهر اوفا آن است .برای مثال ابو ذوئیـب اوهـذوی ،شـاعر جـاهلی،
جملۀ «وِلَّهِ أُمُّک» را در مرنای «شگفتی» بهکار گرفته و میگوید:
فَقـالَ وَـهُ وَ قَــد أَوحَــت إوَیـهِ

1

أَال «وِلَّــهِ أُمُّــک» مــا تَریــ ُ
ف
(اوموسوعة اوشرریة)
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جستار ،پاسخی بیابد و مرلوم سازد که پیامبر اکرم و امیر بیان ،حضرت علی ،بـا
چه رویکردی و هدفی ای ترابیر را بهکار بستهاند.
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متلمس ضبری ،شاعر عصر جاهلی نیز در همی مرنی آورده است:
یــا آلَ بَکــــرٍ أَال «وِلَّ ـهِ أُمُّکـ ــُمُ»

1

بالَ اوثَواءُ وَثَوبُ اورَجز مَلبُـوسُ

(همان)

در ای ردیف« ،هلل أبُوک» نیز یک نشانۀ کنایی اسـت کـه در مرنـای سـخره یـا اظهـار
شگفتی بهکار برده میشود(بریحـی5731 ،ق ،ج ،1ص )11و ایـ ترـریض بـه قصـد
«تبکیت یا تقری »(سرزن و نکوه )(اوحسینی5113 ،ق ،ص )31بهکار رفته است.
براساس آنچه گفته شد ،امیر مؤمنان در مقام اظهار شگفتی و ترجب همـراه بـا
نکوه  ،بهتب «سبک دورهای» یرنی شگرد بیانی متداول در زمان آن حضرت ،عبـارت
«هلل أبوهم» را از ای باب که «اوکنایة أبلغ م اوتصریح» ،فقط بهمثابۀ یک ابزار در انتقـال
پیام(شگفتی) بهکار برده است .شایان ذکر است کـه برخـی از مترجمـان فارسـی زبـان
نهجاوبالغه ،با رویکرد ترجمۀ پیامی که به انتقال پیام مت مبدأ توجه دارند و از ترجمـۀ
اوفا یا کاربست ترابیر مرادل بهره میگیرنـد ،تربیـر «هلل أبـوهم» را در مرنـای ترجـب
ترجمه کردهاند؛ ازجمله« :بسیار جای ترجب است(».زمـانی5731 ،ش ،ص« )31زهـی
گســتاخی »(فارســی 5711ش ،ص )71و «ای عجــب از ایشــان(».جــوینی5711 ،ش،
ص)11
3ـ .2هَبَلَتْهُمُ الهَبُولُ

نمونۀ دیگر تربیر کنایی ،عبارت «هَبَلَتْهُمُ اوهَبُولُ» است که امیر مؤمنان آن را در برابر
تهدید ناکثی به جنگ ،بهکار گرفته است« :وَ مِ َ اوْرَجَب بَرْثُهُمْ إوَی أَنْ أَبْرُزَ وِلطِّرَان وَ أَ ْن
أَصْبرَ وِلْجلَادِ ،هَبلَتْهُمُ اوْهَبُولُ ،وَقَدْ کنْتُ وَ مَا أُهَدَّدُ باوْحَرْب وَ وَا أُرْهَبُ باوضَّرْب(»...خطبـۀ
)11؛

شگفتآور است ،برایم پیغام میفرستند که به جنگ برآیم(به نبرد تهدید میکننـد) «هَبَلَـتْهُمُ اوْهُبُـولُ»

شگفتا(از ای افراد) م هیچوقت به جنگ تهدید نشدهام و از آن نهراسیدهام. ...

3ـ2ـ .1تحلیل فرامتنی

تربیر «هبلت أمّه» در مرنای مدح و شگفتی بهکار رفتـه اسـت(.ابـ منظـور5717 ،ش،
ج ،55ص )111تربیر «هَبَلَتْهُمُ اوْهَبُولُ» اقتباسی از فرهنگ رایج عربی یا سبک دورهای و
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سیاق و قرینۀ حاویه ای ابیات(مخابب سخ ) نشان میدهد که ترابیر «هلل أُمُّـک» و
«هلل أمّکم» بهمثابۀ یک نشانۀ کالمی ،کنایهای است که بر مرنای «شـگفتا» ترـریض دارد.

۲4۶

دو تصاظامه دوی پژو ی ،ساک نه  ،شتاره جو  ،پاییز و زمستان 139۶

یک شگرد بیانی بهجایمانده از دورۀ جاهلی است .در آثار ادبی آن دوره آمده است:
أال «هَبلَــت أُمُّ» اوــذی َ غَ ـدَوا ب ـهِ

1

إوَى اوقَبر ماذا یحمَلُونَ إوى اوقَبـر
أعشی باهلی(اوموسوعة اوشرریة)

کسانی بهکار برده که از یاران و نزدیکان متوفی بودند .ازای رو نمیتوان آن را در مرنای
نفری گرفت ،بلکه نوعی اظهار شگفتی همراه با نکوه را میرساند.
در سخ امام علی نیز سیاق سخ یرنی قرینۀ صارفه نشان میدهـد کـه تربیـر
«هَبَلَتْهُمُ اوْهُبُولُ» تربیری کنایی و از نو ترریض اسـت .قرینـۀ صـارفه در ایـ سـخ ،
تهدید شگفت امیر مؤمنان از سوی ناکثی بـا پیشـینۀ دالوری آن حضـرت اسـت؛
ازای رو مایۀ ترجب آن حضرت شده و در پاسخ آنان تربیـر «هبلـتهم اوهبـول» بـهکـار
میبرد که بیانگر شگفتی و ترجب از ناکثی است و اوبته همراه با نکوه آنان.
تأیید ای نظر ،ترجمههای جرفر شـهیدی و محمـدتقی جرفـری اسـت کـه تربیـر
«هبلتهم اوهبول» را بهمرنای شگفتی ترجمه کردهانـد(.نـک :شـهیدی5734 ،ش ،ص/37
جرفری5713 ،ش ،ج ،1ص  )51همچنی برخی از مترجمان عبارتی را مرادل آوردهاند
که به دالوت کنایی ،مفهوم شگفتی مقرون به نکوه را میرساند؛ ازجمله:
ـ «مادرشان به عزایشان بنشیند(».فیضاالسـالم ،بـی تـا ،ص /37فارسـی5711 ،ش،
ص)74
ـ «بیفرزند باد مادر ایشان و در ماتم ایشان گریه کند زنهای گریهکننـده(».خـویی،
5111ق ،ج ،7ص)131
ـ «مادرشان را فرزند مباد »(جوینی5711 ،ش ،ص)14
گذشته از آنچه آوردیم ،در ای خطبه ،عبارت «وَ مِ َ اوْرَجَب بَرْثُهُمْ »...نیز بـهعنـوان
یک قرینۀ مقاوی و نشانۀ سـیاقی کـه مرنـای اسـتهزا و ترجـب را مـیرسـاند(مرتزوی،
5711ق ،ج ،5ص )741مرلوم میسازد که مراد امیر مؤمنان از کـاربرد ایـ کنایـه،
مفهوم پنهان آن یرنی اظهار شگفتی و ترجب اسـت .درواقـ امـام علـی بـا تربیـر
شگفتآمیز «هبلتهم اوهبول» ،مفهـوم پنهـان ایـ نشـانۀ کنـایی یرنـی ترـریض از نـو
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مبنای سرودن ای بیت و افراد مـوردنظر شـاعر ،ازجملـه قراینـی اسـت کـه نشـان
میدهد شاعر ،مرنای ظاهری اوفا «هَبَلَت أُمُّ »...را در نظر نداشته اسـت؛ زیـرا دربـارۀ
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نکوه

و بهسخرهگرفت تهدید ناکثی را در نظر گرفته است.

افزون بر آنچه آوردیم ،اب ابیاوحدید در شرح نهجاوبالغـه(مرتزوـی5711 ،ق ،ج،5
ص )741و اب میثم بحرانی در شـرح نهـج اوبالغـة (5715ق ،ج ،5ص )773نیـز ایـ
3ـ .3ثَکِلَتک أُمُّک

ای تربیر ازجمله کنایات پربسامد و رایج در «سبک دورهای» و «سبک گروهـی» صـدر
اسالم است؛ چه در فرهنگ آن ایـام و در سـخنان پیـامبرو کـالم امیـر مؤمنـان
فراوان بهکار رفته است .ازجمله:
اوف .شخصی در محضر امیرمؤمنان با جملـۀ «اسـتغفر اهلل» اسـتغفار نمـود ،آن
حضرت فرمود« :ثَکِلَتْکَ أُمُکَ أَ تَدْری مَا اَالِسْتِغْفَارُ اَالِسْتِغْفَارُ دَرَجَـهُ اَوْرِلِیـی َ»(حکمـت
)153
ب .مراذ ب جبل میگوید :از پیامبر پرسیدم آیـا بـرای آنچـه مـیگـویم مؤاخـذه
خواهیم شد؟ پیامبر فرمود« :ثَکِلَتک أُمُّک یا اب جبلٍ ،و هَل یکبُّ اوناسَ فی اونار على
مَناخرهم إال حَصائدُ أوسِنَتِهم؟»(ببری ،بیتا ،ج ،14ص /11نیسابوری ،بیتا ،ج ،1ص)151
در نقل شیخ حر عاملی در وسائل اوشیره(5147ق ،ج ،51ص )515بهجای عبـارت
«ثکلتک أمّک» تربیر «ویحک» آمده است.
ج .از اب مسرود روایت شده کـه آن حضـرت پـس از بازگشـت از حجـة اوـودا
فرمود« :یا ابْ َ مَسْرُودٍ قَدْ قَرُبَ اوْأَجَلُ وَ نُرِیتْ إوَی نَفْسِی ،فَمَ ْ وِذَوِک بَرْدِی فَأَقْبَلْتُ أَعُدُّ
عَلَیهِ رَجُلا رَجُلا ،فَبَکى رَسُولُ اولَّهِ ثُمَّ قَالَ :ثَکلَتْک اوثَّوَاکلُ فَأَی َ أَنْتَ عَـ ْ عَلِـی بْـ

أَبیبَاوِبٍ وِمَ وَا تُقَدِّمُهُ عَلَى اوْخَلْق أَجْمَرِی (1».مجلسی5151 ،ق ،ج ،71ص 711و ج،73
ص)711
د .بکار ب داوود گوید :رسول اکرمگروهی را دید که به خوردن ربب و کبـاب

و خرماهــای نــورس مشــغولانــد فرمــود« :ثَکلَ ـتْکم أُمَّهَــاتُکم أَ وهــذا خُلِقْــتم أَو بهــذا
أُمِرْتم؟»(1اب منظور5717 ،ش ،ج ،7ص)541
ه  .شخصی از رسول اکرمپرسید :آیا در روز قیامت ای افراد با تو خواهند بـود؟
پیامبر فرمود« :ثَکلَتْک أُمُّک إنَّهُ وَ ْ یرْکبَ یوْمَیِذٍ إوَّا أَرْبَرَةٌ أَنَا وَ عَلِی وَ فَابِمَةُ وَ صَاوِحٌ
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تربیر را مرادل کنایۀ «ثکلتک أمّک» گرفتهاند که در مدخل بردی بدان میپردازیم.

۲42
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نَبی اولَّه(54».مجلسی5151 ،ق ،ج ،3ص 175و ج ،51ص)714
و .پس از نزول آیۀ شریفۀ «وَِعْلَمُوِ أَهَّما غَاِمْتُ ْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ لِلَّرهِ ُُمُسَرهُ وَ لِلرَّوُرووِ وَ

لِذِی ِلْقُرْبى وَ ِلْیتامى وَ ِلْمَساکینِ وَ ِبْنِ ِلسَّبِیلِ»(انفال )15 :پیامبر اکرم غنیمتها در بی

وَ هَلْ تُنْصَرُونَ إوَّا بضُرَفَائِکمْ »(55مجلسی5151 ،ق ،ج ،51ص)711

ز .در کالم امیر مؤمنان :گذشته از نهجاوبالغه در سخنان دیگر آن حضـرت نیـز
ای تربیر دیده میشود .ازجمله:
ـ از امام صادق نقل شـده کـه یکـی از دانشـمندان اهـل کتـاب بـه نـزد امیـر
مؤمنان رفت و پرسید« :یا أَمِیرَ اوْمُؤْمِنِی َ مَتَى کانَ رَبُّک؟ فَقَالَ وَـهُ :ثَکلَتْـک أُمُّـک َو
مَتَى وَمْ یک ْ حَتَّـى یقَـالَ مَتَـى کـانَ(51». ...مجلسـی5151 ،ق ،ج ،7ص /717ببرسـی،
5715ش ،ج ،5ص /145صدوق ،اماوی ،ص)135
ـ از مرمر سردی نقل شده که مردی خدمت علی ب ابیباوب رسید و گفـت:
ای امیر مؤمنان ،م دربارۀ قرآن شک کردهام .امام فرمود« :ثَکلَتْک أَمُّک »(شگفتا از تـو )
چگونه دربارۀ کتابی که از جانب خداوند نازل شده است شـک کردی؟(نـوری ،ج،53
ص /711مجلسی5151 ،ق ،ج ،3ص)757
ـ برد از ماجرای حکمیت نبرد صفی  ،شخصی بـه همـراه سـی نفـر بـه نـزد امیـر
مؤمنان آمد و گفت« :سوگند به خداوند ،نه از تو فرمان میبرم و نـه پشـت سـرت
نماز میگزارم و فردا روز از تو جدا مـیشـوم .امـام علـی بـه او فرمـود« :ثَکِلَتـک
أُمُّک »(شگفتا از تو ) با ای کار خوی پیمانت را میشکنی و پروردگـارت را عصـیان
میورزی و تنها به خودت زیان میرسانی(.سیدی جام األحادیث ،به نقل از :اوغارات)
ـ راف ب سلمه میگوید :در جنگ نهروان کنار علی ب ابـیباوـب نشسـته بـودم،
یکی از ستیزهجویان آمد و گفت« :اوسالم علیک یا علی» امـام بـه او گفـت« :و علیـک
اوسالم« ».ثَکلَتْک أَمُّک»(شگفتا از تو ) چه شده که با وقب امیر مؤمنـان سـالم نکـردی؟
گفت :توضیح میدهم ،در صفی تا بر حق بودی ،م نیز با تو بودم ،ووی پـس از آنکـه
حکمیت را پذیرفتی ،از تو بیزار شدم و تو را مشـرک دانسـتم و اکنـون نمـیدانـم کـه
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آنان تقسیم کرد ،سرد ب وقاص گفت :ای رسول خدا آیا به قهرمان میدان نبـرد کـه از
مردم دفا میکند ،به اندازۀ یک فرد ضریف میدهی؟ پیامبر فرمود« :ثَکلَتْک أُمُّـک
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والیتمدار چه کسی باشم؟ به خدا سوگند بازشناسی هدایت تو از گمراهیات ،از دنیـا
و آنچه در آن است برایم بهتر است .علی به او فرمـود« :ثَکِلَتْـک أُمُّـک» کنـار مـ
بنشی تا نشانههای هدایت را برایت بگویم(.کلینی5711 ،ق ،ج ،5ص)711

أَنْصَارهِ ،وَ إنَّمَا ضَرَبْتُ وَکمْ مَثَلا ،وَ أَنَا أَرْجُـو أَنْ تَأَسَّـوْا بهـمْ(57».مرتزوـی5711 ،ق ،ج،1
ص)11
ـ در حدیثی آمده است که مغیره از امیر مؤمنان پرسید« :فَمَا مَنَرَک مِنْهَا یا أَمِیـ َر
اوْمُؤْمِنِی َ ،وَ قَدْ عَرَضَک وَهَا یوْمَ اوسَّقِیفَة بدُعَائِک إوَیهَا ثُمَّ أَنْتَ اوْآنَ تَنْقِمُ وَ تَتَأَسَّفُ؟ قَالَ:

51

ثَکلَتْک أُمُّک یا مُغِیرَةُ إنِّی کنْتُ وَأَعُدُّک مِ ْ دُهَاة اوْرَرَب ،کأَنَّک کنْتَ غَائِبا عَمَّا هُنَـاک »
(همان)

ـ حارث أعور دربارۀ علی ب ابیباوب آورده است« :أَنَّهُ دَخَلَ اوسُّوقَ فَـإذَا هُـوَ
برَجُلٍ مُوَوِّیهِ ظَهْرَهُ ،یقُولُ :وَا وَ اوَّذِی احْتَجَبَ باوسَّبْ  ،فَضَرَبَ عَلِی ظَهْرَهُ ،ثُمَّ قَالَ :مَ
اوَّذِی احْتَجَبَ باوسَّبْ ؟ قَالَ :اولَّهُ یا أَمِیرَ اوْمُؤْمِنِی َ .قَالَ :أَخْطَـأْتَ ،ثَکلَتْـک أُمُّـک إنَّ اولَّـهَ
عَزَّوَجَلَّ ،وَیسَ بَینَهُ وَبَی َ خَلْقِهِ حِجَابٌ وِأَنَّهُ مَرَهُمْ أَینَمَا کانُوا(51».مجلسـی5151 ،ق ،ج،7
ص 774و ج ،545ص)141
ـ آوردهاند وقتی علی ب ابیباوب از بصـره وارد کوفـه شـد ،گروهـی بـه وی
تبریک گفتند؛ ازجمله عبد اهلل ب وهب راسبی گفت« :ای واهلل إنَّهُمُ اوباغُونَ اوظاوِمُونَ....
امام به او گفت« :ثَکلَتْک أُمُّک(»...همان ،ج ،77ص)117
ـ ابوجارود آورده است« :سَمِ َ علیا یقُولُ :اورَجَبُ کلُّ اورَجَـب بَـی َ جمُـادی و
رَجَب فَقامَ اورَّجُلُ فَقالَ :یا أمیرَ اومؤمنی َ مَا هَذَا اوْرَجَبُ اوَّذِی وَا تَزَالُ تَرْجَبُ مِنْـهُ؟ قَـالَ:
51

ثَکلَتْک أَمُّک وَ أَی عَجَبٍ؟». ...

ـ وقتی عقیل برادر امیر مؤمنان دریافت سهم بیشتر از بیـتاومـال را از آن حضـرت
بلب کرد امام فرمود« :ثَکلَتْک اوثَّوَاکلُ یا عَقِیلُ أَ تَیِ ُّ مِ ْ حَدِیـدَةٍ أَحْمَاهَـا إنْسَـانُهَا
وِلَرِبهِ وَ تَجُرُّنِی إوَى نَارٍ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا وِغَضَبه(53».صـدوق ،ص /111دیلمـی5733 ،ش،

ج ،1ص /151مجلسی5151 ،ق ،ج ،14ص 711و ج ،15ص)517
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ـ در حدیثی از امیر مؤمنان آورده شده که فرمود« :أَحْسِ ْ مَسْمَرا تُحْسِ ْ إجَابَـة،
ثَکلَتْکمُ اوثَّوَاکلُ مَا تَزیدُونَنِی إوَّا غَمّا ،هَلْ أَخْبَـرْتُکمْ أَنِّـی مِثْـلُ مُحَمَّـدٍ وَ أَنَّکـمْ مِثْـلُ

۲۵2

دو تصاظامه دوی پژو ی ،ساک نه  ،شتاره جو  ،پاییز و زمستان 139۶

گذشته از مواردی که آوردیم ،در برخی از نصوص ،ای تربیر مرنای نفری همراه با
شگفتی دارد؛ ازجمله :اصبغ ب نباته میگوید :امیر مؤمنان در خطبهای که بر بـاالی
منبر کوفه ایراد نمود اعالم کرد« :سَلُونی قَبلَ أَن تَفقَدُونی »...اب کواء برخاست و گفت:

ثَکِلَتک أُمُّک ال تَقُل(51»...ببرسی5731 ،ش ،ج ،5ص)511
3ـ3ـ .1تحلیل فرامتنی

در زبان عربی ،اوثُکل بهمرنای مرگ و هالکت است و مدوول ثُکل و ثَکَل کسـی اسـت
که دوست خود را از دست بدهد و بیشتر دربارۀ زنی است که همسرش یا پدر و مـادر
فرزندش را از دست بدهد« ،ای تربیر در بی عربها رایج است و [صـرفا] در مرنـای
دعا(نفری ) بهکار نمیرود(.اب منظور5717 ،ش ،ج ،55ص )11به دیگر سـخ  ،تربیـر
«ثَکِلَتک أُمُّک» یا «ثَکلَتْک اوثَّوَاکـلُ»« ،ثَکلَـتْکم أُمَّهَـاتُکم» و «ثَکلَتْـک أُمُّـک وَ عَـدِمَتْک»
کنایههایی است که در سبک دورهای ادب عصر جاهلی و صدر اسالم بهکار رفتهاند .در
ادامه چند نمونه از آن آورده میشود:
اوف .متلمس ضبری شاعر جاهلی گوید:
ثَکلَتک یا اِب َ اورَبدِ أُمُّـک سـادِرا

51

أَ بساحَة اومَلِک اوهُمـام تَمَـرَّسُ
(اوموسوعة اوشرریة)

ب .حسان ب ثابت ،شاعر مخضرم(شاعرعصر جاهلی و صدر اسالم) میگوید:
أَجَ ـزَرتَهُم عِرضــی تَهَک ـمُ ســادِر

14

اثَکلَتک أُمُّک غَیرَ عِرضی أَجزر
(حسان5141 ،ق ،ص)541

ج .خنساء ،شاعر دیگر مخضرم ای تربیر را به کاربرده و میگوید:
إوى اوقَبر ماذا یحمِلونَ إوـى اوقَبـر
أَال ثَکلَــت أُمُّ اوَّــذی َ مَشَــوا بــهِ
(اوخنساء ،بیتا ،ص)11
د .دربارۀ کاربرد ای تربیر در گفتمان پیامبر اکـرم آوردهانـد :امـام صـادق از
جدش نقل کرده است که به أمسلمه همسر پیامبر خبر رسید که یکی از مـواوی وی
بر علی ب ابیباوب خرده میگیرد .او را فراخواند و به او گفـت« :یـا بُنَـیَّ بَلَغَنـی
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«وَجَدتُ یا أمیرَ اومُؤمنی َ کتابَ اهلل ینقُصُ بَرضُه بَرضا قال :ثَکِلَتک أُمُّـک یـاب َ اوکَـوّاءِ
کِتابُ اهلل یصَدِّقُ بَرضُهُ بَرضا ...ثَکِلَتک أُمُّک سَل مُتَرَلِّمًا ...أَخبرنی عَ قَوس قَزَحٍ قـال:
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15

أنک تنقص علیا و تتناووه قال نرم یا أمّاهُ قاوت :أقرد ،ثَکِلَتک أُمُّک حتی أحَدِّثکَ»...

ه  .همچنی روایت شده شخصی به سراغ پیامبر اکرم کـه در جمـ یـاران بـود
رفت و صدا زد« :یا أَصْحَابَ اوسَّاحِر اوْکذَّاب أَیکمْ مُحَمَّدٌ فَلْیبْرُزْ إوَی فَخَـرَجَ إوَیـهِ أَمِیـرُ

و .اب عباس مردی را دید که به دور کربه بواا میکرد و میگفت« :اولَّهُمَّ إنِّی أَبْرَأُ
إوَیک مِ ْ عَلِی بْ أَبیبَاوِبٍ» اب عباس به او گفت« :ثَکلَتْک أُمُّـک وَ عَـدِمَتْک»(وای بـر
تو /شگفتا از تو) چرا چنی میگویی به خدا سوگند...
ز .در سخنان حسی ب علی
آوردهاند آن هنگام که حر ب یزید ریاحی با امام حسی  روبـهرو و مـان ادامـۀ
راه شد ،امام به او فرمود« :ثَکلَتْک أُمُّـک »(مجلسـی5151 ،ق ،ج ،11ص /731دیلمـی،
5733ش ،ج ،1ص /14ببرسی5731 ،ش ،ص)177
ح .در کالم امام سجاد
اشرا ،غالم امام زی اورابدی  آن حضرت را در حال سجده و گریهکنـان دیـد
پرسید :آیا وقت اندوه به سر نیامـده اسـت؟ سـرش را برداشـت و فرمـود« :وَیلَـک أَوْ
ثَکلَتْک أُمُّک (»...مجلسی5151 ،ق ،ج ،11ص)554
براساس آنچه آورده شد ،بسامد تربیر «ثَکلَتْک أَمُّک» در سخ کاربران عصر جاهلی
و صدر اسالم نشان میدهد که ای کاربستها یکی ازشگردهای بیانی و از ویژگیهای
سبک رایج(دورهای عصر جاهلی و صدر اسالم یا شخصی) سخنگویان آن دوره بود.
دربارۀ کاربرد ای تربیر در سخنان پیامبر اکرم ،بیتردید سـاحت مقـدس پیـامبر
اکرم که به مـدال «ُُلُرٍٍ عَِِری ٍ»(قلـم )1 :آراسـته بـود یـا شخصـیت وارسـتۀ امیـر
مؤمنان که از محضر رسول خدا و آموزههای وحیانی بهره بـرده ،بـه دور اسـت
که در ارشاد مخابب خوی با تربیر کنایی به نفری او برآیند؛ ازای رو دربارۀ حـدیث
مراذ میتوان گفت :مخابب «ثکلتک أمّک» یکی از صحابۀ رسول خداست .بسیار بریـد
مینماید که آن حضرت به قصد نفری ای تربیر را بهکار برده باشـد؛ ازایـ رو در ایـ
حدیث ،تربیر کنایی «ثکلتک أمّک» یا «ویحک» که مخـابب

یکـی از صـحابۀ رسـول
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اوْمُؤْمِنِی َ عَلِی بْ ُ أَبیبَاوِبٍ وَ هُوَ یقُولُ :ثَکلَتْک أُمُّک وَ أَنْتَ اوسَّاحِرُ اوْکذَّابُ ،مُحَمَّدٌ
جَاءَ باوْحَقِّ مِ ْ عِنْدِ اوْحَق(11».مجلسی5151 ،ق ،ج ،15ص)13

۲۵۲

دو تصاظامه دوی پژو ی ،ساک نه  ،شتاره جو  ،پاییز و زمستان 139۶

اهلل است ،در مرنای ترحب و شگفتی بهکار رفتهاند.
یکی از فقهای مراصـر شـیره نیـز در تحلیـل واژۀ «ویحـک» ،مرنـای «ترجـب» را
برگزیده و آورده است« :حضرت فرمود« :ویحک» حاال تربیرات مختلفی از ایـ دارنـد

میشود(.تقریرات درس خارج فقه آیتاهلل مقتدایی )5713/1/1
افزون بر ای ها در کتاب مرقاة اومغاتیح شرح مشکاة اومفاتیح در ذیل حـدیث مرـاذ
آمده است« :ثکلتک أمّک» ظاهر ای تربیر ،دعای بر مرگ است ووی ای عبـارت بـرای
تأدیب و توجه دادن به شگفتی یک امر است(.اوقاری5111 ،ق ،ص)11
و دربارۀ سایر موارد ،قرینۀ سیاق سخ بر ای دالوت دارد که ای تربیـر کنایـهای از
نو ترریض است و آن حضرت در مقام اظهار شگفتی و تبکیت و تقری (سـرزن
و نکوه ) یا استرطاا(بلب مهرورزی) ،آن را بهکار گرفته است.
درخصوص احادیث امیر مؤمنان ،قدر مسلم آن است که امام علی در پاسخ
به کسی که با وقب «امیر اومؤمنی » ،وقبـی کـه نشـانۀ دوسـتی و رابطـۀ والیـی بـا امـام
علی است ،با آن حضرت سخ میگوید یـا نسـبت بـه بـرادرش عقیـل ،از تربیـر
«ثکلتک أمّک» مفهوم نفری را در نظر ندارد.
دربارۀ سخ منسوب به امام حسی  باید گفت :سید اوشهداء بـا آن اخـالق
کریمانه ،بهویژه در آن سفر تبلیغی که بهیقی جذب حداکثری وجهۀ همـت وی و هـر
مبلغ است ،از کاربرد عبارت «ثَکَلَتْکَ أُمُّکَ ،ابراز شگفتی و ترجب از رفتار مخابب(حر
ب یزید ریاحی) همراه با نکوه وی ،نه نفری وی را در نظر داشته اسـت و دربـارۀ
سخ منتسب به حر که گفت« :به خدا سوگند هر کس نام مادرم را میبرد ،جـواب را
میدادم ،اما به خدا قسم نمیتوانم دربـارۀ مـادرت جـز نیکـی چیـزی بگـویم» بیشـتر،
واکن حر دربارۀ کلمۀ «أم»(مادر) را نشان میدهد و نمـیتوانـد تأییدکننـدۀ برداشـت
مفهوم نفری باشد.
نتیجهگیری
واکاوی پیشینه و موارد کاربرد ترابیر کنایی موردبحث نشان داد که:
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در مقام دوسوزی برضی وقتها که یک کسی به مطلبـی نمـیرسـد بـه او مـیگوینـد
بیچاره؛ کلمۀ «ویحک» جاهای مختلفی عنوان میشود یک جا در مقام ترجب اسـترمال

نشانهشظاسی و تحایل ترامتظی برخی از کظایا نهجالبالغه 253

 .5کاربست ترابیر کنایی از ویژگیهای سبک دورهای زبان عربی در عصر جاهلی و
صدر اسالم است و سیاق سخ  ،مفهوم آنها را مرلوم میکند.
 .1در عرصۀ سخنان پیامبر اکرم ،صحابۀ وی و امیر مؤمنـان ،کاربسـت ایـ

 .7در سبک شخصی امام علی ترابیر صریح یا کنایی که بیـانگر ترجـب اسـت
فراواناند .تربیر کنایی «ثَکلَتْک أَمُّـک» نسـبتبـه ترـابیر کنـایی «هلل أبـوهم» و «هبلـتهم
اوهبول» پربسامدتر است.
 .1بهاستثنای مواردی که در خطاب به مراندان است و در مرنای نفری (وای بر تـو)
بهکار رفتهاند ،در سایر خطابها ،بیشتر ای ترابیر بهمرنای «شگفتا» میباشند.
پینوشتها:
 .5فرود آمد و آرام گرفت و بسان بازگشت مسافر از سفر شاد شد.

 .1آنکه در دنیا از ای نو ظرا بنوشد ،در آخرت از آن نخواهد نوشید.
 .7هر مسلمانی که نهاوی بنشاند یا کشتی بنماید که انسانی یا پرنـدهای یـا چهارپـایی آن را بخـورد،
صدقۀ جاریۀ او خواهد بود.
 .1درحاویکه به وی اشاره میکرد به او گفت :شگفتا از آنچه بیزاری
 .1ای خاندان بکر شگفتا از شما ،ماندن بوالنی گشت و جامۀ ناتوانی بر ت شده است(.ناتوان شدیم)
 .1شگفتا از کسانی که او را به جانب قبر بردند (نمیدانند) چه چیزی را بهسوی قبر میبرند.
« .3ثَکلَتْک أُمُّک » آیا چیزی جز زبان مردم آنها را در آت میاندازد؟
 .1ای اب مسرود پایان عمرم نزدیک شده و نفسم از مرگم خبر داده است به نظـرت برـد از مـ چـه
کسی(جانشی ) باشد؟ م به برشمردن یکایک افراد پرداختم ،پیامبر گریست ،آنگاه فرمود « :ثَکلَتْک
اوثَّواکلُ »(شگفتا از تو) چرا نام علی را نیاوردی چرا او را بر همه مردم مقدّم نداشتی؟
«.1ثَکلَتْکمْ أُمَهاتُکمْ »(شگفتا از شما) آیا برای ای کار آفریده یا بدان مأمور شدهاید؟
« .54ثَکلَتْک أُمُّک »(شگفتا از تو) راکبان آن روز فقط چهار نفر یرنی م و علی و فابمه و صاوح نبـیّ
اهلل خواهیم بود.
( .55شگفتا از تو) آیا جز با افراد ناتوان یاری میشوید.
 .51خدا از چه زمانی بوده است؟ امیر مؤمنان به او گفت« :ثَکلَتْک أُمُّک»(شگفتا از تو) از کی نبوده
تا گفته شود که از کی بوده است؟
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قبیل کنایات جنبۀ ابزاری دارد و بیشتر از نو ترریض و عمدتا استرطافی اسـت کـه در
مقام جلب نظر مخابب و ابراز شگفتی کاربر همراه با نکوه آورده شدهاند.
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 .57سخ را نیکو ساز تا جواب نیکو بشنوی «ثَکلَتْکمُ اوثَّوَاکلُ »(شگفتا از شما) که جـز غصـه بـر مـ
نیفزودید .آیا به شما نگفتم که م مانند محمد و شما مانند یاران آن حضرت هستید بـا ایـ تشـبیه
امید داشتم که به یاران آن حضرت تأسی کنید.
 .51چرا در ماجرای سقیفه همراهی نکردی و حاال به انتقام برآمده و تأسف مـیخـوری؟ امـام فرمـود:

 .51آن حضرت وارد بازار شد ،مردی را دید که پشت را برگردانیده و میگوید« :وَـا وَ اوَّـذِی احْتَجَـبَ
باوسَّبْ »(نه ،سوگند به آنکه با هفت [آسمان] در حجاب است )...امیر مؤمنان دست را بـر پشـت او زد
و گفت :چه کسی با هفت [آسمان] پنهان شده است؟ گفت :ای امیر مؤمنان خداوند .فرمـود« :ثَکلَتْـک
أُمُّک »(شگفتا از تو ) بی خدا و آفریدههای حجابی نیست چه در همهجا با آنهاست.
 .51راوی شنید که آن حضرت میگفت« :اورَجَبُ کُلُّ اورَجَب بَی َ جُمادی و رَجَـب» پرسـید :ایـ چـه
مایه ترجب است که همواره از آن ترجب میکنی؟ فرمود« :ثَکِلَتک أُمُّک » کدامی ترجب باالتر از...
« .53ثَکلَتْک اوثَّوَاکلُ »(شگفتا از تو ) آیا از آهنی که انسانی آن را تفتیده ناوه برمیآوری و مـرا بـهسـوی
آتشی میکشانی که خداوند از روی غضب

برافروخته است؟

 .51در قرآن مواردی یافتهام که مایۀ ایراد نقص بر موارد دیگر است .امام فرمود :ای اب کـوّاء «ثَکِلَتـک
أُمُّک » وای بر تو کتاب خدا هر بخ آن مصدق بخ دیگر است .اب کوّاء سؤال دیگـری پرسـید و
امام به او فرمود« :ثَکِلَتک أُمُّک » از روی یادگیری بپرس ...از قوسقزح سؤال کرد ،امام فرمود« :ثَکِلَتـک
أُمُّک »...
 .51شگفتا ای بندهزاده آیا بدون توجه ،به سراغ سلطان بزرگ میروی؟
 .14آیا بدون توجه ،آبروی مرا در مررض ناسزا و دشنام قرار دادید؟ شگفتا آبروی جز م سزاوار ای
ناسزاگویی است.
 .15فرزندم به م خبر رسیده که بر علی خرده میگیری گفت :آری ای مادر .أم سلمه گفت «:ثَکلَتْـک
أُمُّک » بنشی تا برایت بگویم(...مجلسی ،5151 ،ج ،11ص175و صدوق ،ص)714
 .11کدامیک از شماها محمد است بـا او کـار دارم .امیـر مؤمنـان بـه سـراغ

رفـت و بـه او

میگفت« :ثکلتک أمّک»(وای برتو) تو یک سـاحر دروغگـویی .محمـد[ پیـامبر] برحـق و فرسـتادۀ
خداوند است.
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