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 چکیده
گزینهی صهحی  امهروزی آن، بهر کسهی اهمیت تو،ه به مفاهیم کههن  متهون متقهد  در فههم و معهادل

پوشهید، نیسههت؛ بههه ویه ، آنگهها، کههه آمیختههه بها مجههازگویى باشههد و نیهه  در زمهرۀ متههون مقههدس، کههه در 
کیههد بههاورپرور ی مخاطبههان اثههر دارنههد، بههه شههمارآید. بهها ایههن کههه دانشههوران زبههانی، بسههیار بههر ایههن مهههم تأ
تههو،هی بههه کاربسههت ایههن صههن  از صههنایع ادبههى در برخههی متههون روایههى، امهها در عمههل، بههى ،دارنههد

شهود کهه هها ارائهه مهیهها را مشهکل سهاخته و گها، مفههومی از آندستیابى به معنهای دقیه  ایهن گه ار،
هک»نماید. عبارات کنهایى بعید می ۷از سوی معصو  بیان آن َلتهَک أّمُ هل»و « َثک  واک  َلتهَک الّثَ « َثک 

ههها تنههها از رهگههذر تو،ههه بههه انههد کههه فهههم مقصههود اصههلی آندر صههیغ مختلهه  بیههانی، از ایههن دسههته
هههایى همچههون سههیا  کههم ، فرهنههگ زمانههه، فضهها و سههبب صههدور و ... میسههر اسههت. شاخصههه

گزینی در مفههو  امهروزی ایهن عبهارات کاربردی به این تعابیر، مو،ب منفیکبعدی و تنگرش تک
شد، است. اهتما  نوشتار حاضهر، تصهحی  ایهن نگهرش و اثبهات چنهدکاربردی بهودن ایهن مفههو  

های مهذکور، کهاوش در آرا ادیبهان و مرا،عهه ای که در خمل تو،ه به شاخصهکنایى است؛ به گونه
هها، اسهتنتا،ی در گهردآوری و مقایسهۀ تحلیلهی داد، - ا روش توصهیفیبه متون اصیل عرب و نی  به

کیههد، »کههه  شههودمههی یافتهههدر کنههار مفههاهیم منفههی دسههت بههه کههاربرد روایههى مثبههت ایههن کنایههات، تأ
ت و تعهدد کهاربرد ایهن عبهارت هاسهاز ،ملهه آن« تعجب، تعظیم، تحضیض، انکهار، هشهدار و ... 
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 مسئله بیان .1
 اسهت اختصهارگویى منظهور بهه واژگهان ادای بهرای بیهانی راهکارههای مؤثرترین از یکی کنایه،

 تههربلیههغ تصههری  از» و آمههد، شههمار بههه بیههان بمغههت و کههم  فصههاحت مهههم هههایاسههلوب از کههه
 نیه  عهرب ادبیهات در و داشهته کاربرد ملل و اقوا  ادبیات در هموار، ادبى صنعت این 1.«ستا
  کرد: تعری  چنین را آن توانمی و شودمی محسوب بیان علم اصلی مباحث ،مله از

  2.اس  نشده وضع معنا آن برای که الفاظی کارگیری به با معنا ی  ذکر

 نظههر در بههدون اسههت، عبههارت بهه کلههی نگههرش یههک ادۀز کنههایى، تعبیهر یههک بهها ادیبههان تعامهل
که  چه واژگان؛ تکتک معنای گرفتن  مجهازی. یها و باشهد شد، استعمال حقیقی معنای درآن 
 بهه زبهانی از تر،مهه در کنایهات، گزینهیمعهادل هنگا به بمغی و ادبى هایظرافت این به تو،ه
 کهامم   نیه  روایهى متهون بهه مرا،عه هنگا  به ضرورت این .نمایدمی ترضروری بسیار دیگر، زبان

 رعایههت بهها روایههى متههون و 3انههدعههرب ُفصههحای از خههود :معصههومان کههه چههرا ؛اسههت محسههوس
کنهد، خود، معاصر زبانانعرب گفتمانی رای  عرف  مفههومی گها، کهه اسهت بیهانی اسهالیب از آ
 ایههن معنههایى ترۀگسهه و مفهههو  درک   لههذا .دارنههد نهفتههه خههود در الفههاظ ظههاهری محههدودۀ از فراتههر

یافهت بها ،  اصطمحات،  در آن کاربسهت همچهون ههایىشاخصهه بهه تو،هه و ادبهىظرایه   در
 میسهر فضای گفتمانی، فرهنگ زمانه، منط  عمومی گویش و آداب زبهانی، فضها و سهبب صهدور و ...

  است. رای  هازبان همۀ در بلکه نیست، عرب ادبیات به منحصر تنها وی گی این نیست.
کههه  ،دیگههر  اقههوا  و هههافرهنههگ در مختلهه  هههایزمههان در رایهه  وگوهههایگفههت میههان بایههدآن 

 درک و گفتمهههانی فضهههای ترسهههیم در توانهههدمهههی آن بهههه تو،هههه کهههه تفهههاوتی ؛شهههدقایهههل  تفهههاوت نیههه 
 یکسهان کههن فرهنهگ بها امهروزی فرهنهگ نبایهد کهه گونهه همهان ؛باشد رسانیاری ادبىظرای  

 یکسههان زمههان گههذر در نبایههد نیهه  الفههاظ انگههاری  دبؤنههام یهها دبؤمهه و گههویش آداب گههردد، تلقههی

  شود. فر 
َلتههَک » عبههارت شناسههیمفهههو  سههراغ بههه ،الههذکر فههو  نگههرش بهها حاضههر پههژوهش ههک َثک   در «أّمُ

 منفهی صهرفا   و بعهدیتهک مفههومی رایه ، نگها، خهمف بهر کههکنایى  عبارتی ؛است رفته روایات
 کاربسهت تحلیهل» و «ادبى کاربست تحلیل» بخش ود بر نوشتار این ساختار که آنجا از .ندارد

                                                           
 .۵۴، صزدالئل اإلعجا. 1
 .۲۸۲، ص۱، جربیع األبرار. 2
 .۵۲، ص۱، جالکافی. 3
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 روایهات طهرح و گهزینش مبنهای کهه شهود وافهر تو،هه نکته این به است نیاز است، مبتنی «روایى
َلتههَک » عبههارت کههه اسههت احههادیثی تنههها تحقیهه ، ایههن «دو    بخههش» در ههک َثک   حتمهها   آن در «أّمُ
 کهههم  یههها موقهههوف احادیهههث نهمچهههو منقهههوالت، سهههایر از ،رو ایهههن از .باشهههد «۷معصهههو  کهههم »

چهرا  اسهت؛ شهد، اسهتفاد، عهرب متقهد  متهون از شهواهدی عنوان به و «اول بخش» در صحابه،
 دارد. تفاوت معصو  غیر کم  با ۷معصو  کم  مفهومی تحلیل هایحساسیتکه 

َلتَک » یابىمفهو  هنگا  ،عالمان غالب که آنجا از ک َثک   الفهاظ دایهرۀ در کهه عبهاراتی با «أّمُ
 بها عمهدتا   روایهى متون این مطالعۀ هنگا  به مخاطب 1اند،کرد، یاد آن از گنجد،می گونهنفرین

 شود:می موا،هسؤال  سه
ک». نفرین و بدخواهی، تنها کاربرد معنایى ۱ َلتَک أّمُ  در میان عرب متقد  بود، است؟« َثک 
 چهههه در و اسههت حههد چههه تهها روایههات در «ثکههل» خههواهینفههرین مشههتقات کههاربرد گسههترۀ .۲

 است؟ شد، صادر ۷معصو  از مواضعی
َلتههَک » کاربسههت در ۷معصههو  ویهه ، بههه و زبانههانعههرب ،ههّدی مههراد دقیهه  فهههم الزمههۀ .3  َثک 
ک  چیست؟ «أّمُ

 ههاداد، تحلیلهی مقایسهۀ و مطالهب گهردآوری در اسهتنتا،ی - توصهیفی روش با پژوهش این
کها را عبههارت ایهن متضهمن روایههات تمهامی دارد، سهعی  هههایشاخصهه بههه تو،هه بها و نمایههد ویوا
کار سهیا  در عبهارت هر صحی  یابىمعادل به معنایابى در اثرگذار  و یابهد دسهت خهود رفتهۀبهه 

 دهد. دقی  پاسخی فو  هایپرسش به

 تحقیق پیشینه .2
 تها ۱ ههای)خطبهه البمغهه نهه  در کنایهه اسهلوبشناسهی معنا» عناوین: با مقاالتی تر،پیش

 تحلیهل و شناسهینشهانه» ،«البمغههنهه  ههایخطبهه در تهّکم اسلوب اختاریس تحلیل» ،(«۵
 هههههاینفههههرین سههههاختاری و محتههههوایى تحلیههههل» و «البمغههههه نههههه  کنایههههات از برخههههی فرامتنههههی

 دو تنهها ،میهان ایهن از بپردازند. البمغه نه  در کنایات تبیین به اندداشته سعی ،«البمغهنه 
َلتههَک » کنهههایى عبههارت بههه گهههذرا صههورت بهههه خههود تارنوشهه از انهههدکی در اخیههر، مقالههه هههک َثک   «أّمُ

 نظهرات و شهد، تو،هه مو،هود روایهات از سو یک به تنها ،شناسینشانه مقالۀ در که دانپرداخته
                                                           

؛ (۲۷9، ص۸ج ؛۵۱۱، ص۶، جنامتته امیتتر المتتؤمنیندانتتش)« مههادرت بههه سههوگت نشههیند»هههای . بههه عنههوان نمونههه: تر،مههه1
گریسههت»البمغههه: هههای نههه تر،مههه ؛ (۷۲9دشههتی، ص) «مههادرت بههر تههو بگریههد»؛ (۴3۶شهههیدی، ص) «مههادر بههر تههو ببایههد 

 و ... (3۶۱، ص۱۵، جپیا  اما  امیرالمؤمنین) «رت به ع ایت بنشیندماد»
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کهاوی تمهامی به فن این متخصصان عنوان به ادیبان و عالمان  یهابىمفههو  در اسهت. نشهد، وا
 در انهد.شهد، تعجهب بهر حمل مستدل، دلیل بدون اتروای تمامی وشد،  نفی نفرین مفهو  نی ،

َلتهَک » عبهارات نیه  محتوایى تحلیل مقالۀ هک َثک  َلتهَک » و «أّمُ هل َثک  ک  وا  سهاختار اراید صهرفا   «الّثَ
کار از هدف و شد، دانسته فردی نفرین  است. شد، بیان مخاطب به هشدار تنها آن گیریبه 

 عرب( زبان و ادبیات در )کاربست ادبی مفهوم تحلیل .3
 از ویه ، بهه است، چی ی نبود و فقدان کلی طور به و نیستی مرگ، معنای به «َثَکل» یا «ُثکل»

َلتهَک » کنهایى عبارت مفهو  اول، نگا، در 1.فرزند یا و همسر محبوب، دادن دست هک َثک   - «أّمُ
 معنهایى ریشهۀ همهین بهه نی  - بود، اسم  نخستین هایسد، زبانعرب میان در رای  لفظی که

 بهد گفتار یا کردار که است فردی برای خواهیمرگ یا نفرین نوعی معنای به بیشتر و گرددبازمی
 2.باشهد بهتهر ناپسهند عقیدۀ یا رفتار این به دادن ادامه از او برای مرگ بسا چه و دارد نادرست و

 و ممهتکل آمهدن غضهب بهه عالمهان برخهی کهه 3اسهت شهایع چنان عبارت این در نفرین معنای
کار دلیل را مخاطب از وی رضایت عد  َلتَک » عبارت گیریبه  ک َثک    4.انددانسته «أّمُ
 گهها، امهها ،خفتههه «ثکههل» واژ، معنههای در خههواهیمههرگ مفهههو  چنههد هههر شههایع، تصههور خههمف بههر

 بلکههه 5،باشههد نداشههته را مخاطههب نینفههر قصههد آن کاربسههت از تنههها نههه نههد،یگو اسههت ممکههن
 نظهر در را لفهظ ایهن نفرینهی صهورت مهتکلم کاربسهت، نهوع ایهن در 6.نهدک اراد، را او مدح حتی،
کیههد، منظههور بههه بلکههه نههدارد، گههاهی هشههدار، یهها و انکههار تحضههیض، تعظههیم، تعجههب، تأ  دادن آ

کههمههم 7.،ویهدمی بهر، عبارت این از ... و امور انجا  در سستی از ا،تناب به  تبیهین در ، آن 
 خهواهیمهرگ نفهرین، گونهه ایهن از غهر  هموار،که  گفت نتوامی نی  عبارت این نفرینی مفهو 

 ایهن توانهدمهی نیه  ...« و نشوی خیربه عاقبت نبینی، خیر» همچون: هایىمعادل بلکه نیست،
                                                           

 .۸۸، ص۱۱، جلسان العرب؛ 3۸3، ص۱، جمعجم مقاییس اللغة؛ ۷9۵، ص۶، جالمحکم و المحیط األعظم. 1
 .۲۱۷، ص۱، جالنهایة فی غریب الحدیث و األثر. 2
کهه داللهت بهر3 ؛ ۴۰۸، ص۵، جتتاریخ الطبتریمفههو  نفهرین دارنهد:  . برای نمونه برخی متون متضمن عبارت ثکلتک امک 

 .۱۱۶، ص۴۵، جبحار األنوار؛ ۸3، ص۲، جاإلرشاد؛ ۷۷، ص۵، جالفتوح
 .۵۸3، ص۸. فت  الباری، ج4
 .۸9، ص۱۱، جلسان العرب؛ ۲۱۷، ص۱، جالنهایة. 5
 .۶۶۸، ص۲، جمرقاة المفاتیح. 6
کشتف  ؛3۲9، یات معجم فی المصطلحات و الفروق اللغویتةالکل؛ 33۱، ص۵، جمجمع البحرینبه عنوان نمونه ر.ک: . 7

 .۱۰۱، ص۱، جالمشکل من حدیث الصحیحین
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 کند. افاد، را مفهو 
 دو مثابهۀ بهه عهرب، کههن متون از شواهدی ارائۀ نی  و لغویان آرای میان در کاوش با ادعا این
 وآرا  از گیههریبهههر، اسههت. شههدنیاثبههات نیکههی بههه لغههوی، شناسههیمفهههو  رد اعتمههاد قابههل منبههع
هر چند  عالمان این افزود. فو  منبع دو به توانمی نی  را زبانعرب ادیبان   و عالمان سایر اقوال

 تهوانمهی را ایشهان لغهوی نظهرات امها اند،برنیامد، لغت زمینۀ در مستقل کتابى نگارش مقا  در
کند، صورت به  شهش بهه دسهتیابى حهوز،، سهه ایهن در کهاوش حاصهل گرفت.پى آنان آثار در پرا

 شود:می اشار، بدان ادامه در که است نفرین معنای از غیر به معنایى و،ه
 تحضیض .3-1

َلتههَک » معنههایى و،ههو، ،ملههه از ههک َثک   بههرای گهها، ،مههتکلم 1.اسههت ترغیههب و تحضههیض «أّمُ
 تهأثیر ضهریب تها بهردمهی بههر، عبهارت ایهن از ور،امه انجا  در تسریع و ،دیت به مخاطب تشوی   
 بیاف اید. را مخاطب بر خویش گفتۀ

ید( ُاَسید بن حذیفة   3کند:می نقل 2)َاس 
 روزی بیود. آن مراقیب کیه داشی  قیرار شتری بر باری ۷حسن امام مقابل در پیوسته
 د؟شیونمیی جیدا شیما از گاههیچ که دارد باری چه شتر این !شوم فدای  کردم: عرض
 گفیتم: اسی . شیده نوشیته آن درهیا آن اسیامی ما. شیعیان دیوان اس ؛ دیوان فرمود:
 خوانیدن مین چیون ... بییا صیبح فیردا فرمیود: دهیید. نشیانم میرا اسیم شوم! فدای 

 ایشان خدم  - داش  خواندن سواد که - برادرم پسرِ  همراه به صبح فردا ،دانستمنمی
 داخیل اسیامی بیرادرم پسر و آوردند را توسطم دیوان داد دستور حضرت .شدیم مشرف

 عمیو گفی : ناگهیان مطالعیه  حین ]در ... درخشیدمی هااسم کرد.می مشاهده را آن
 و کیرد نگاهی کجاس ؟ من اسم پس «َ  ُأم   َ  َلت  ِک ثَ » گفتم: اس ! من اسم این جان!

  4.شما اسم هم این جان! عمو گف :
                                                           

 .۱۱۴، ص۱، جحاشیة السیوطی علی سنن النسائی؛ ۱۰۱، ص۱، جکشف المشکل من حدیث الصحیحین. 1
گرفتهه2 کههار  ، ۱، جالخصتتالانهد: . برخهی از مصهححین از ،ملهه مرحهو  غفهاری هههر دو ضهبط را در تصهحی  متهون روایهى بهه 

 .۶۷و  ۶۵ص
که متکلم عبارت . این متن در زمرۀ روایتی می3 کهه در حضهور « ثکلتک امک»گنجد  اما  نیست، بلکه سخن حذیفه است 

گههردد، از ایهن رو بها و،هود روایههت بهودن، در بخهش مفههو  ادبههى و بهه عنهوان مههتن امها  بیهان شهد، و روایههت موقوفهه تلقهی مهی
گرف  ته است.متقد  مورد استناد قرار 

 .۱۷۲، ص۱، جبصائرالدرجات. 4
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 گفههتن بهها وافههر، اضههطراب و شههو  سههر از حذیفههه د،دهههمههی نشههان گهه ارش ایههن در کههم  سههیا 
ههک َلتههَک ک  ثَ » ّمُ

ُ
کههه  نههه ،کنههدمههی دعههوت عمههل سههرعت بههه را خههود بههرادرزادۀ ،«أ  را کسههی مههرگایههن 

از  برآیهد. ۷امها  نه د ودخه رادرزادۀبه بهه توهین مقا  در یا و اوست ن دیک خویشاوند که بخواهد
بهههه  از مهههتکلم غهههر  و نهههدارد ،ایگهههاهی ،سهههیا  ایهههن در نفهههرین و تهههوهین معنهههایى بهههارایهههن رو، 

 فضهای و سهیا  بهه تو،هه اسهت. امهر انجا  در تسریع به مخاطب ترغیب عبارت، این گیریکار
َلتهَک » عبهارت معنهای در کهه - را ههایىمعهادل فو ، تاریخی متن گفتمانی هک َثک   مفههو  بهر «أّمُ
 نشهان نفهرین معنهای بهه نسبت تریمناسب ،ایگزین - کنند داللت عمل در تسریع و ترغیب

 1...«. و کن، عجله باش، سریع بشتاب،» همچون: عباراتی دهد؛می
 تأدیب .3-2

َلتهَک » مجهازی   مفهاهیم شهمار در را تأدیب معنای عالمان، برخی هک َثک   در 2.انهددانسهته «أّمُ
 از امها 3؛رودمهی کهار بهه کهردن تربیهت و ادب معنهای در اغلهب ،«تأدیب» فارسی معاصر ادبیات

 خیرخهواهی و هدایت است. کردن ادب از فراتر مفاهیمی متضمن «تأدیب» واژۀ عالمان، ا،نگ
 مخاطهب، سهعادت در نهافع الههی معهارف تعلهیم ممطفهت، بها تکّلهم   ارشهاد، قصهد به مخاطب

 مفهههو  هههایوی گههی ،ملههه از آمههوزیاخههم  و اسههممی هههایروش انتقههال هههدف بهها آمههوزیآداب
َلتَک » عبارت در مفهو  این 4است. «تأدیب» ک َثک   سهر از مهتکلم کهه آنگها، رفتهه، کار به نی  «أّمُ

 مخاطهب ههدایت و سهعادت در الز  گفتهاری و رفتاری هایظرافت به خیرخواهی، و دلسوزی
 بیشهتر مستقیم سخن از مراتب به اثرش که - تلویحی صورت به و کنایه زبان با و کندمی اشار،
 شود.می متذکر را خویش نهایى هدف - است
کرمه از   است: منقول ع 

 ابین نیزد گف . تکبیر مرتبه ۲۲ خود ظهر نماز در که گزاردم نماز مکه در شیخی پش 
یِک ثَ » گفی : پاسیخ در عبیا  ابین دادم. شیرح او برای را عمل این و آمدم عبا   َ  َلت 

 5.اس  ۹پیامبر سن  تکبیر، تعداد این «َ  ُأم  
                                                           

 .۴۷3، ص۱، جالطبقات الکبری؛ ۴۵3، ص۵، جتاریخ الطبری های بیشتر ر.ک:. برای مشاهدۀ نمونه1
 .۱۰۶، ص۱، جمرقاة المفاتیح؛ ۶۴۱، ص۲، جقوت المغتذی علی جامع الترمذی. 2
 .۴۱۷، ص۱، جفرهنگ معین؛ ۶3۱۷، ص۴، جنامۀ دهخدالغت. ر.ک: 3
زدگههی در فهههم مفهههو  حقیقههی آن، ر.ک: هههای معنههایى تأدیههب، و ا،تنههاب از فارسههیاطههمع بیشههتر از اهههّم شاخصههه. بههرای 4

 .۸3-۸۲، ص«ها با تربیتبررسی مفهو  ادب و تأدیب و نسبت آن»
 .۱9۱، ص۱، جصحیح البخاری؛ ۴۰۰-۴۰۱، ص۴، جمسند أحمد. 5
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گردان از که - عکرمه  درک بهرای - یى داشهتهبهاال علمهی ،ایگها، وبهود،  بهاسع ابن بزرگ شا
 مرا،عههه - کههرد، درک را ۹پیههامبر محضههر ن دیههک از کههه - خههود اسههتاد بههه نبههوی سههنت صههحی 

 خهویش اسهتاد نفهرین بهه ابتهدا آمهوزی،علهم ههدف به هم آن سنت، از پرسش دلیل به و کندمی
، کاربسهت ایهن در نفهرین عنهایىم و،هه رسهدمهی نظر هب گیرد؟!می پاسخ سپس و شودمی مبتم

 دنبههال تعلههیم و آمههوزیآداب ،هه  هههدفی کههه - عبههاس ابههن نظههورم بیههان بههرای مناسههبی معههادل
 سهازیمعهادل در، لغویهان برخهی بهاور بها همسان که است آن شایسته بلکه ،نیست – کندنمی
 د،، رافهه گههوش» نظیههر: کههرد؛ اسههتفاد، انههد،تأدیههب هههایشاخصههه متضههمن کههه عبههاراتی از او کههم 
گیری ]برای   1...«. و کن دقت دانش[ فرا
َلتَک » کاربست، این در حقیقت در ک َثک  ع» چون: تعابیری ،انشین «أّمُ  ...« و إفَههم ،إسَتم 
 بهه مخاطهب پیش از بیش التفات بر کم ، در گویىبدیع و بمغت از گیریبهر، بر عمو، تا شد،
کید - افتدنمی ورمیس معمولی الفاظ با که - متکلم گفتاری کنش  ورزد. تأ

 زداییغفلت و هشدار .3-3
َلتههَک » معنههای دیگههر و،ههه ههک َثک  گههاهی «أّمُ  بههه مفهههو  ایههن 2.اسههت زدایههىغفلههت و بخشههیآ
 ایهن در شهود.مهی گرفتهه کار به پیرامونش مسائل به نسبت مخاطب کردن هشیار و انذار منظور
َلتهَک » عبهارت کهارگیری بهه از کلممهت غهر  ،اول دسهتۀ در :دارند و،ود متون دسته دو و،ه  َثک 
ک گاهی ،«أّمُ  ورود از پیشهگیری یها و نهدارد تو،هه بهدان کهه آنچهه بهه نسهبت مخاطهب بهه دادن آ
 اصهمح و زدایهشبهرای  زدن تلنگر غر  ،دو  دستۀ در اوست؛ ذهن به ناصحی  اعتقاد و باور
 برحهذر خهود عمهل از مخاطهب تها بهود،، صهحی  باورههای با متعار  که است گفتاری و رفتار

 بهه خیرخواهانهه هشداری هدف عبارت، دیگر به برآید. هاکاستی ،بران مقا  در و شود داشته
 اعمههال و عقایههد بههر او نکههردن پافشههاری بههرای باشههد تلنگههری کههه امیههد ایههن بههه اسههت، مخاطههب
گهاهی و زدایهىغفلهت مهتکلم غر  دسته، دو هر در ،واقع در خود. باطل و ناصحی   بخشهیآ

َلتهَک » اول، دسهتۀ در کهه تفهاوت این با؛ است هک َثک   بهه ناصهحی  عمهل از پیشهگیری بهرای «أّمُ
 دسهته در کهم  نکوهشهی   ،نبهۀاز ایهن رو،  .آن اصهمح بهرای ،دو  دسهتۀ در و شهودمی گرفته کار
 عبهارات بها معنهایى و،هه ایهن بهه عالمهان ا،مالی اشارۀ رغمعلی خورد.می چشم به بیشتر دو 

یههه» همچههون مجملههی ههَن  َتنب  کههار زمههان و دقیهه  مفهههو  از سههخنی ،«الَغفَلههة م   میههان بههه آن گیریبههه 
                                                           

کاربست . از دیگر نمونه1 ؛ 3۷، ص۱، جالبحر المحیط؛ ۱۴، ص۱، جکشف األسراریهب: دأدر مفههو  ت« ثکلتک امک»های 
 و ... ۱۰۵صالهدایة،  االعتقاد و

 .۱۰۶، ص۱، جمرقاة المفاتیح؛ ۶۴۱، ص۲، جقوت المغتذی. 2
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 ایههن گفتمههان، فضههای و سههیا  بههه تو،ههه و عههرب کهههن متههون بههه مرا،عههه بهها امهها ،اسههت نیامههد،
  است. دستیابى قابل تفکیک

 پیشگیری منظور به هشدار .3-3-1
َ) آیۀ که هنگامی َع  ة  ْارسَِتْسع  ل  َا   ههاتُ  مُک َلهتک  ثَ » گفهت: قهریش بهه ابو،ههل شهد، نهازل 1(َشِ   «مُک أّمَ

 بسهیار شما تعداد که است حالی در این نفرند؟ نوزد، ،هنم دارانخ انه است گفته ۹محمد
 اسهد ابهن بینهدازد؟ خهاک بهه را ههاآن از یکهی توانهدنمهی شهما از نفهر د، ههر آیها شهجاعید. و است

 خهود شهکم بهر را نفهر هفهت و پشت بر را فرن د، دهم،می شکست را نفر هفد، من گفت: ُ،َمحی
 2.دهید شکست را دیگر نفر دو نی  شما گذار .می

 بها قهریش سهازیهمهرا، قصهد بهه و پیهامبر گفتهۀ از خطر احساس گا،   به ابو،هل، فو  متن در
 و نفهرین بها ههدف ایهن .یابد دست خود خواستۀ به که کند استفاد، الفاظی از است الز  خود،
 ایهن یها شهد؟ خواههد محقه  «(ُکهم» ،مهع )ضهمیر خهود قبیلهۀ افهراد همۀ به ابخط خواهیمرگ

 را «شههجاع» لفههظ ابو،هههل داشههت؟ دربرخواهههد را ایشههان نههاهمراهی و مخاطههب خشههم ادبیههات،
 و دهههد سهو  خههود همراههی سههوی بهه را مخاطههب احساسهات قههوۀ تها شههماردبرمهی قههریش تصهف
 نفههرین بهها عملکههرد ایههن آیهها نمایههد. تحریههک اسههت، پههیش در کههه خطههری بهها مقابلههه بههرای را هههاآن

کههه  تههرمهههم بههود؟ خواهههد همخههوان ایشههان  قبیلههۀ در ،کههم  ،آمههد، نقههل ایههن ادامههه در بههدانیمآن 
  شدند. همرا، او با قبیله افراد و گذاشت را او دلخوا، اثر ابو،هل

گها،» نظیهر عبهاراتی رسهدمهی نظهر بهه گفتهاری، کهنش ایهن بهه تو،ه با  اشهیدب هشهیار باشهید! آ
 عبههارت معنایههابى بههرای «بنشههیند ع ایتههان بههه مادرتههان» بههه نسههبت تههریمناسههب ،ههایگزین «و...

هاتُ  مُک َلتک  ثَ » کنایى  3آید. شمار به متن این در «مُک أّمَ
  عمل اصالح منظور به هشدار .3-3-2

 او دربارۀ تا خواند فرا را عقاب افت،ین را او چون و نمود طلب را هدهد ۷مانیسل حضرت
 را هدههد اطهراف، بهه التفهات از پس عقاب ابد.یب را او تا گرفت اوج عقاب ... کند و،وست،

 تههو بههه هکهه سههیک آن حههّ   بههه گفههت: منظههر، ایههن مشههاهدۀ بهها هدهههد شههتافت. او سههوى بههه و یافههت
                                                           

 .3۰مّدّثر، آیه سور، . 1
 .۷۴، ص۱۰، جالکشف و البیان؛ 3۸۵، ص۶، جالتفسیر الکبیر. 2
کاربسههت . از دیگههر نمونههه3 ؛ 3۷3، ص۵، جتتتاریخ الطبتتری«: منظههور پیشههگیریهشههدار بههه»مفهههو  در « ثکلتههک امههک»هههای 

 .۵۲، ص۵، جالفتوح
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 در عقهاب بهاش. نداشهته مهن دربهارۀ سهویى قصهد و نکه رحهم مهن بهه نمود،، عطا غلبه و قدرت
ه َک َلْتهک  ثَ  َک لَ یْ َو » گفت: هدهد به خطاب ّمُ

ُ
 سهوگند ،۷مانیسهل خهدا، امبریهپ تهو! بهر واى «:َک أ

 1.ندک عذاب سختی به ای ذب  را تو هک است خورد،
 و نفهههرین حقیقهههی معنهههای ارادۀ عقهههاب، کهههم  گههه ارش از مهههرادش فهههو  مهههتن گوینهههدۀ قطعههها  
 خهمف پرنهدگان نمیا َسبین رابطۀ به بودنقایل  واقع عالم در زیرا نیست؛ هدهد مادر ع اداری
ههک َلتههَک ک  ثَ » کاربسههت اسههت. منطهه  ّمُ

ُ
 بههه ،عههرب ادبیههات در حیوانههات گفتههاری ادبیههات در «أ

 رایه  عهرب میهان در چنهان آن و اسهت کنهایى تعبیهر یهک عبهارت ایهن کهه دههدمی نشان نیکی
 همچهون عبهاراتی بتوان شاید برند.می بهر، آن از نی  خود هایداستان بازگوکردن برای که است

 2دانست. گفتمان و مقا  این با تریمناسب ،ایگزین را «و... تو بر وایکنی! می چه هشدار،»

 انکار و توبیخ .3-۴
َلتَک » معنایى و،و، از دیگر یکی انکار و توبیخ ک َثک   گریختهه،سهته عالمهان، کهه است «أّمُ

 یهها و عتقههادا گفتههار، انکههار صههریحا   مههتکلم، هههدف معنههایى و،ههه ایههن در 3.انههدپرداختههه بههدان
کهههه  بههها اسهههت. مخاطهههب تهههوبیخ  اسهههت، شهههبیه «زدایهههىغفلهههت» مفههههو  بهههه و،هههه، ایهههنایهههن 

 در کههه هههایىنمونههه بهها معناسههت، ایههن در مههتکلم بیههان بههودن صههری  تفههاوت، تههریناساسههی امهها
 کهم  گوینهد،، و است توبیخ زبان گفتار، زبان   که پیداست روشنی به شود،می ارائه بخش این

 و اندیشهههه بهههر باشهههد اثرگهههذار انکهههاری و رّد  تههها کنهههدمهههی کنهههایى عبهههارت یهههنا متضهههمن را خهههویش

 مخاطب. هایگفته
ّمهههاح ر  یهههه نههه د را ط   گفتنهههد: شهههد، وارد کفهههش بههها رسهههید، کهههاخ بهههه کهههه هنگهههامی آوردنهههد، معاو

 اسهت مقهدس وادی پروردگهار ایهن مگر گفت: و کرد نگا، راست و چپ به درآور. را هایتکفش
یهه و کهرد نگها، سپس  ؟درآور را هایمکفش که  بهر خهود خهواص و یهاران همهرا، بهه کهه دیهد را معاو

 ایهن شهنیدن با عاص بن عمرو گر.عصیان فرمانروای ای تو بر سم  گفت: است. نشسته تخت
یههه کههه شههد تههو مههانع چیهه  چههه اعرابههى! ای تههو بههر وای گفههت: و شههد ن دیههک او بههه سههخن  را معاو

ّمُ  َک َلْت ک  ثَ » گفت: بخوانی؟ امیرالمؤمنین
ُ
ْحَمهُ   ایَ  َک أ

َ
 چهه امها هسهتیم، مهؤمن مها ،احمه  ای ؛«أ

                                                           
 .۱۲9، ص۱۴، جبحار األنوار؛ ۲۰۱، ص۷، جالکشف و البیان. 1
کاربست عبارت . نمونه2 طوسهی،  األمتالی؛ 3۸۰-3۸۱صهدو ، ص األمتالیدر ایهن مفههو : « ثکلتک امهک»هایى دیگر از 

 .۱۶9، صوقعة صفین؛۱9-۲۰، ص۲، جمقتل الحسین؛ ۴۲۵ص
 .33۱، ص۵، جمجمع البحرین؛ ۴۴۶، ص۷، جفتح الباری. برای نمونه، ر.ک: 3
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 1است؟ گماشته ما بر خمفت به ندارد، خمفت شایستگی که حالی در را او کسی
َلتههَک » کهههارگیری بههه دلیههل مخاطهههب، گفتههار از مههتکلم آمهههدن غضههب بههه ههک َثک   اسهههت. «أّمُ

 آن تکهرار و ادامهه عهد  خواههان ی،انکار زبانی با و داردوامی سکوت به را خود مستمع گویند،،
َلتَک » کاربست، این در ست.ا ک َثک  شد،  ...« و َصه ،ُاسُکت» همچون: عباراتی ،انشین «أّمُ
 طرمهاح بگهذارد. مخاطهب داشهتننگهه خاموش بر بیشتریتأثیر  بمغت، از گیریبهر، بر عمو، تا
یهه، بهودن مؤمنهان امیهر   به  در عهاص بهن عمهرو کهه هنگهامی ،دلیهل همهین بهه نهدارد. اعتقهاد معاو

 خههاموش» معههادل از ایهن رو، شههود.مهی روروبههه او انکهار و تههوبیخ بهها ،آیهدبرمههی خهواهیپاسههخ مقها 
َلتَک » برایتری مناسب ،ایگزین «و... شو ساکت باش، ک َثک   2بود. خواهد«أّمُ

 امر تعظیم و تعجب .3-۵
َلتهَک »، زبانهانعهرب نگا، از هک َثک   ایهن .اسهت رفتهه کهار بهه نیه  تعجهب دادن نشهان بهرای «أّمُ

 ،هههت بههه گهها، و خیهه دبرمههی مسههئله یههک بههه نسههبت فههرد نابههاوری و اسههتبعاد سههر از گهها، تعجههب
 3 آن. بزرگداشت و عظمت

 استبعاد دلیل به تعجب .3-۵-1
 و مسئله با یا بشنود را ذهنی از دور سخن فرد که است هنگامی معنایى و،ه این استعمال

 اصههطمح از خههود، اسههتبعاد یهها تعجههب اظهههار بههرایاز ایههن رو،  شههود. روروبههه عجیههب مطلبههی
َلتَک » ک َثک    ،وید.می بهر، «أّمُ

 در کهه فهردی بهه خطاب - شد، لجا  نیآتش افسارى با هک حالی در - قیامت روز در ابلیس
 افسههار دو بهها و بههود، مشههغول گههریعصههیان و ناپسههند اعمههال بههه مخلوقههات تمههامی از بههیش دنیهها
ه َک َلْتهک  ثَ » گویهد:مهی چنین شد،، جا ل نیآتش ّمُ

ُ
 کننهدۀگمهرا، هکه مهن هسهتی؟ کهه دیگهر تهو «َک أ

 4افسار؟! دو به تو اما ا ،شد، لجا  افسار یک به نم،یآخر و نیاّول
 نشهههان نیکهههی بهههه کشهههید، تصهههویر بهههه را مهههاد، عهههالم از خهههارج وگهههویىگفهههت کهههه گههه ارش ایهههن

ّمُ  َک َلْت ک  ثَ »دهد،می
ُ
 کهم  کهردن ادا اثرگهذارتر هرچهه بهرای زبانهانعهرب میهان در رایه  لفظی «َک أ

                                                           
 .۲9۰-۲9۱، ص33، جبحار األنوار. 1
 .۱۶۵، صمهج الدعوات؛ ۲3۵-۲3۶، صاألمالی مفید؛ ۴3۶، ص۵، جتاریخ الطبریهای مشابه: . نمونه2
 .33۱، ص۵، جمجمع البحرین؛ 339و  ۱۰۶، ص۱، جمرقاة المفاتیح؛ ۶۴۱، ص۲، جقوت المغتذی. برای نمونه: 3
؛ )ایهن مهتن از مسهموعات سهلیم بهن قهیس از سهلمان فارسهی اسهت. از ایهن رو روایتهی ۶۰۰، ص۲، جکتاب سلیم بن قیس. 4

کم  معصو  که   نیست؛ به همین ،هت در بخش مربوط به روایات قرار نگرفته است(. ۷موقوف بود، 
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 ههم بها نیه  طرفهی از بگریهد. او غهم در مهادر تها نهدارد و،هود فرزنهد مرگ دیگر قیامت در زیرا است؛
ههک َلتههَک ک  ثَ » و «أنههَت  َمهن» پرسشههی سههاختار مهدنآ ّمُ

ُ
 مقهها  بحههث، مقهها  کهه اسههت گههوا، خهود ،«أ

هک َلتهَک ک  ثَ » صهطمحا از ،سهتن بهر، با که تعجبی ؛است تعجب ّمُ
ُ
 و کهرد، ،لهو، چنهدان دو «أ

کید   مشههور(، )معهادل و... «دیهبگر تهو بهر مهادر» ،«ندیبنشه تیهع ا به مادرت» لذا است. شد،تأ
گزیر بلکه نیست؛ صحیحی ،ایگزین  آمهد؛ خواههد کهار بهه باشهد تعجهب گویهای که معادلی نا

 1...«. و عجبم، در تو[ ]از عجبا! شگفتا!،:مانند
 امر تعظیم دلیل به تعجب .3-۵-2

َلتههَک » کاربسههت از عههرب مقصههود گهها، ههک َثک   تهها 2اسههت امههر یههک تعظههیم قصههد بههه تعجههب «أّمُ
 - شهد، خود حقیقی ،ایگا، از امر یک تنّ ل مو،ب خود گفتار یا رفتار با که - را خود مخاطب

 سازد. هشیار امر آن بزرگداشت به نسبت
گا، به ،رفتنرا، هنگا  عمر روزی یهدن به شروع و نگریست سرش پشت هب نا  َشهقی  کهرد. دو

 و ظالمهان سهر بهر زننهد، ضهربه شهیر، زادۀ شهیر، آیها گفهت: عمهر شهد. ،ویها او از را دلیهل َسهَلمه بن
 ۷طالهب ابهى بهن علی که این گفتم: بینی؟نمی سر  پشت را شمشیر دو صاحب و سرکشان
هه َک َلْتههک  ثَ » گفههت: اسههت. ّمُ

ُ
هه َک أ ّنَ ههُرُ،  َک إ   بهها احههد ،نههگ در مهها کنههی!؟مههی تحقیههر را او تههو «ُتَحّق 

 تنههها او دادنههد. شکسههت را مهها شههدند، روروبههه هههم بهها گههرو، دو وقتههی ... کههردیم بیعههت ۹پیههامبر
 3.،نگیدمی مشرکان با که بود کسی

 باشهد، شئون این گربیان که الفاظی با ایشان از بود، دید، را ۷علی هایرشادت چون عمر
کههه  حههال یابههد،مههی اعتنههابههى را خههود خاطههبم آنگهها، کنههد.مههی یههاد  عظمههت او داشههت انتظههارآن 

َلتههَک » از بهههر، بهها ،داد رخ تصههورش خههمف وقتههی باشههد. کههرد، درک را مسههئله ههک َثک   عظمههت «أّمُ
  شود.می یادآور مخاطب به را مسئله
 تو،هه عهد  و اعتنهایىبهى بها کهه - زبهانی ههایکهنش و ههاگفتمهان دسهتاین رسدمی نظر به

 معنهای گویهای کهه ههایىگه ار، بها بایهد - اسهت همهرا، ... و واقعه فرد، یک عظمت به مخاطب
َلتَک » ک َثک   شهگفتا ،حاشها:نظیر واژگهانی گردد؛ ،ایگزین است تعظیم و تعجب مفهو  در «أّمُ
 ذ . و نفرین با نه، ... و

                                                           
 .۲۴۸، ص۱، جبصائرالدرجات؛۵3۰-۵3۱، ص3۲، جبحار األنوار،ه معنایى تعجب، ر.ک: هایى دیگر از و. برای نمونه1
 .33۱، ص۵، جمجمع البحرین؛ ۶۴۱، ص۲، جقوت المغتذی. برای نمونه: 2
 .۱۱۷، ص۲، جمناقب آل أبی طالب. 3
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  ندامت .3-۶
 بههه چنههدکاربردی مح  اصههط ایههن معههانی میههان در نیهه  نههدامت مفهههو  عههرب، کهههن ادبیههات در
َلتهَک » بیهان بها باشهد، پشهیمان خهود گفتهار یها رفتهار از فردی که آنگا، خورد.می چشم هک َثک   «أّمُ

 تهاریخی متهون در مفههو ، ایهن از کاربردههایى دههد.مهی نشهان را اشپشهیمانی خود، به خطاب
 شود:می دید، کهن

کهه  از پهس امها پرسهید، ۹خهدا رسهول از بهار سهه را یسهؤال خطاب بن عمر  بها مرتبهه ههر درآن 
 َک َلْتهک  ثَ » گفهت: خهویش بهه خطهاب ههاپافشاری و سما،ت پى در شد، موا،ه ایشان سکوت

ّمُ 
ُ
  1.«ُعَمُر  ایَ  َک أ

 در بلکهه، نکهرد، تفسهیر خهود بهر عمهر نفهرین را، گفتهه ایهن نگهاریغریهب و شهناسلغهت هیچ
 است: کرد، اختیار سکوت کم  از بند این کردن معنا

 سیکوتش بیا را تیو ۹خیدا رسول اما کردی، پافشاری و اصرار مسئله این بر ،رعم ای
 2.نمود تأدیب

 بهرای مناسهبی معنهایى معهادل ... و کهرد ! چهه من!، بر وای همچون الفاظی رسدمی نظر به
َلتَک » کاربست در پشیمانی و ندامت مفهو  بر داللت ک َثک   باشد. «أّمُ

 روایات در «ثکل» مشتقات تحلیل .۴
َلتههَک » مختلهه  تعههابیر بهها روایههت ۵9 سههنی و شههیعه حههدیثی منههابع در ههک َثک  َلههتُکم» ،«أّمُ  َثک 

هههاُتُکم َلههتُهم» ،«أّمُ هههاُتُهم َثک  َلتههه» ،«أّمُ ههه َثک  َلتههک» ،«أّمُ ههل َثک  ک  وا َلههتُکم» و «الّثَ ههل َثک  ک  وا  زبههان از «الّثَ
 اههل منابع در روایت ۴۲ و شیعه منابع در روایت 3۵ تعداد، این از است. شد، نقل ۷معصو 
 مطالهههب بههها مطهههاب  و ندارنهههد نفرینهههی معنهههای صهههرفا   رایههه ، تصهههور خهههمف بهههر کهههه آمهههد، سهههّنت
 و تههوبیخ زدایههى،غفلههت و هشههدار تأدیههب، معنههایى   و،ههه چهههار بههر نفههرین، از غیههر بههه، گفتهههپههیش
که  ،الب اند.تطبی  قابل امر تعظیم و تعجب انکار،  روایهت چههار تنهها روایهت، ۵9 ایهن ازاین 

، آیهدمهی ادامهه در آنچهه 3احادیهث. کهل پهان دهم یک تنها یعنی اند؛رفته کار به نفرین مفهو  در
 است. «ثکل» روایى شواهد از ایپار،

                                                           
 .۶۷، ص۵، جصحیح البخاری؛ 33۶، ص۱، جمسند أحمد. 1
 .۱۵۴، صاألمالی صدوق ر.ک: . برای نمونه بیشتر۴۰، ص۵، جالنهایة؛ ۱۲9، ص۱3، جتهذیب اللغة. 2
، ۲، جاإلرشتتاد؛ ۴۰۲، ص۵، جتتتاریخ الطبتتری ؛۲ ،۵9۶، صتفستتیر فتترات الکتتوفی .۱نهد از: ا. ایهن چهههار روایهت عبههارت3

 . ۴۴، ص۴، جمسند أحمد .۴؛ 3۵۰-3۵۱، ص۸، جالکافی .3؛ ۷9-۸۰ص
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 تأدیب .۴-1

 :فرمهههود او بهههه خطهههاب ۷امههها  و گفهههت «اَّلل َاسهههَتغفُر » ۷ینمهههؤمنامیرال حضهههور در فهههردی
َلتَک » ک َثک   و اسهتغفار حقیقهت بیهان بها حضهرت سهپس ت؟!چیسه اسهتغفار دانهیمهی آیها ،«أّمُ

 1.برآمد مخاطب به استغفار آداب تعلیم پى در آن، واالی معارف
َلتَک » نفرینی مفهو  با ۷اما  خیرخواهانۀ رفتار ک َثک   بهه، بنهابراین نیسهت. ،مهع قابل «أّمُ

َلتَک » رسدمی نظر ک َثک   تعلهیم و زیآمهوعلهم مقها  بها متناسب که شود حمل و،هی رب باید «أّمُ
 ،،ملگهی نهتج البالغته متر،مهان خواهی.مرگ و مخاطب نفرین مقا  نه باشد، دینی معارف
کهه  حهال 2؛انهدبرگزیهد، را مادر ع اداری متضمن معنای کم ، سیا  به تو،ه بدون  از برخهیآن 

 «تأدیهب» را ۷ینمهؤمنامیرال غهر  و داد، تو،هه گفتمهانی و بیهانی هایظرافت این به عالمان
 3.اندستهدان

کهههاوی  صهههادر تأدیهههب مقههها  در روایهههت، ۵9 مجمهههوع از روایهههت د، دههههد،مهههی نشهههان متهههون وا
 یهدؤم خهود ،الصتمت و آداب اللستان همچون اخمقی کتب درها آن از برخی ذکر که 4اندشد،

 5.رودمی شمار به تأدیب و تعلیم بر روایات این داللت بر عملی
  پیشنهادی: معنایی معادل

َلتَک » ک َثک  گیری ]برای د،، فرا گوش» تأدیب: مقا  در «أّمُ  ...«. و کن دقت دانش[ فرا

 زداییغفلت و هشدار .۴-2
انههد و همسههان بهها مفهههو  زدایههىروایههت در منههابع حههدیثی شههیعه و سههنی متضههمن مفهههو  غفلههت ۲۲

کههه آیههگیههری و زدایههش از غفلههت را دربردارنههد. از سههیا  ایههن روایههات برمههیلغههوی، هههر دو معنههای پههیش د 
کاربسهت، زدایهش و اصهمح عمهل  هفهد،گیهری از عمهل باطهل و در کاربست، پهیش پن در  ۷معصو 

                                                           
 .۴۱۷، حکمت نهج البالغه. 1
 و ... ۱۲۸۲، ص۶؛ فیض االسم ، ج3۶۱، ص۱۵، جپیا  اما  امیرالمؤمنین ؛۴3۶. ر.ک: شهیدی، ص2
 .۵۷-۵۸، صکتاب الطهارة؛ ۴۱3، ص۲، جرسائل فقهیة. 3
که در و،ه معنایى تأدیب هستند4 ، ۱، جتنبیته الختواطر؛ ۱۰۷، ص3، جربیع األبترار .۱نهد از: اعبهارت ،. نه روایت دیگری 

، نوادر األصتول .۵؛ ۸۴، صفضائل الصحابة .۴؛ 9۰، ص۱، جسنن أبی داود .3؛ ۶3۱، ص۴، جالدر المنثور .۲؛ ۴۲ص
الصتمت  .۸؛ 3۵۲، ص3، جکنتز العمتال .۷؛ 3۵۵، صأمالی ابن بشتران؛ 3۵۲، ص3، جکنز العمال .۶؛ ۲۰۸، ص۲ج

؛ ۱۱۲، ص۱، جالغتارات .9؛ ۱۴3، ص۲۰، جالمعجتم الکبیتر؛ 3۰۸، ص۴، جالجتامع الکبیتر؛ ۴۶، صوآداب اللسان
 .۱۸۴، صدالتوحی

 .۴۶، صالصمت وآداب اللسان. 5
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 :ها اشار، شد، استباطل مخاطب را اراد، کرد، که در ادامه به برخی نمونه
 پیشگیری منظور به هشدار .۴-2-1

  کنند:می ترسیم چنین اصحاب برای را خود از پس اختنا  شرایط ۷ینمؤمنامیرال
شود، ]از سر تقیه  مرا دشنام بگوییید؛ ولیی اگیر بییزاری ه شما، دشنام گفتن به من پیشنهاد میب

جستن از من به شما پیشنهاد شد، از من بیزاری مجویید، که من مسیلمانم؛ حیال اگیر بییزاری 
َ)هر کدام از شما بایید گیردنش را آمیاده کنید  ،جستید، در چنین شرایطی ا   ق  ن  َُع  م  اد  َأح  د ما   ِا   َِ

َ ْت   ِکل  ََث   1.؛ چرا که پس از آن نه دنیایی برای او خواهد بود و نه آخرتی(امَّ   

 داد، تبهّری پیشهنهاد او بهه اسهت ممکهن کهه کهس آن هر به خود، اصحاب ،مع در حضرت
 و دارد پهى در آخهرت و دنیا خسران که است برابر کفر و شرک با تبّری که ،دهدمی هشدار شود،
 احتمهالی، خسهارتی از گیهریپهیش بهرای خیرخواهانهه اسهت هشداری سپ نیست. ،بران قابل
کار که ُه  َلْتُه ک  ثَ » گیریبه  کیدی «اّمُ  همهه مخاطبهان، کهه آنجها از است. افزود، بدان چندان دو تأ
 و نصهیحت زبهان آمهوزد،مهی ایشهان بهه را دشمنان با تعامل چگونگی حضرت و هستند یاران از

 گیهریپهیش و یهاران کهردن خطها از ،لهوگیری برای ۷اما  و تاس نمایان روشنی به خیرخواهی
ُه  َثکَلتُه » کنایى عبارت کفر، و شرک به ایشان ابتمی از  تها کنهدمهی خهویش کهم  متضمن را «أّمُ

  نماید. تصویرسازی مضاع  را پیا  انتقال و کم  تأثیر
ُه  ُه َلْت ک  ثَ » کنایى عبارت با «ُعُنَقُه  ْمُدْد َی َفلْ » عبارت نشینیهم کهر  رسول از روایتی در «اّمُ  ۹ا

 آن انهد،فرمهود، خهود اصهحاب هشیارسهازی منظهور بهه پیامبر را روایت این شود.می مشاهد، نی 
 در افههراد ایههن )بایههد سههازند مخیههر را فههرد اسههم  رفههتن بههین از و گههردن شههدن زد، میههان   کههه هنگهها 
کهه  ؛دینشان( نابودی تا باشند خشنود گردنشان شدن زد، به شرایطی چنین  و رفهتن از پهسچرا 
 کهه - معنایى گ ارۀ دو این آیىهم با 2.داشت نخواهد آخرتی و دنیا دیگر فرد آن اسم ، نابودی

ُه  َلْتُه ک  ثَ  ُعُنَقُه  ْمُدْد َی َفلْ » ساختار مجموع در ّمُ
ُ
 و،هه ایهن بهر اسهت مؤیهدی - آورنهدمی و،ود به را «أ

کههه  ؛معنههایى  بههه نسههبت گوینههد،، ،انههب از کههدؤم اسههت اریهشههد ،آن بسههتکار از غههر چههرا 
 3.است پیش در که ایواقعه

                                                           
 .39۰، ص۲، جالمستدرک علی الصحیحین. 1
 .۲۶، ص۴، جالمعجم األوسط. 2
که متضمن بار معنایى 3 ، ۱، جتفستیر القمتی .۱انهد از: هسهتند عبهارت« هشدار بهه منظهور پیشهگیری». سه روایت دیگر ی 

 .۱39، ص۴، جحلیة األولیاء .3؛ ۴۲-۴3، ص۱۰، جالمصنف .۲؛ ۸۶، ص3، جمسند أحمد؛ ۲۵۴-۲۵۵ص
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 عمل اصالح منظور به هشدار .۴-2-2
 ا .شههد، کشهه دچههار خههدا، آسههمانی   تههابک در مههن گفههت و آمههد ۷ینمههؤمنامیرال نهه د مههردى
َلتَک » فرمود: او به حضرت ک َثک  اى!؟ ک شهد،شه دچهار خهدا، آسهمانی تهابک در چگونهه ،«أّمُ

 پههس ننههد.کمههی تکههذیب و نقههض را گریدیکهه قههرآن، اتیههآ هکهه ا رد،کهه ممحظههه ونچهه گفههت: وی
 آن از بعضههی و کههرد،  یتصههد را یکههدیگر الهههی آیههات» فرمههود: امهها  ؟نمکههنک شهه آن در چگونههه
 ؛شهوى منتفهع آن بها هکه نشهد، روزى تهو بهه علمهی و عقهل گویها نهد.کنمی بیذکت را دیگر بعضی
کش آن در هک را آنچه حال  کرد طرح دیگری از پس یکی را خود شبهات مرد ... «بگو اى،رد،ک 

 از پهس بهار، هر در نی  مخاطب نمود. شبهه رفع و داد پاسخ هاآن تک تک به ۷ینمؤمنامیرال و
یافت ْ،هَت » عبهارت بها خهود، پاسهخ در ه َفّرَ َج ی َعّن  م   اَیه َک َعْنهاَّلُل  َفهّرَ

َ
ن   َر یهأ ه َحَلْلهَت  َو  َن یاْلُمهْؤم  ی َعّن 

َم  ُعْقَد    ْ،َر اَّلُل  َفَعّظَ
َ
 را اىگهر، و انمؤمنهامیر ای ب دایهد تو از را اندو، خدا بردى، من از را اندو، ؛کأ

 1. ... نمود تشکر ۷اما  از ،«گرداند بزرگ را پاداشت و ا،ر خدا گشودى، من از
 و شهد، مشهتبه وی بهر امهر حقیقهت کهه آیدبرمی چنین سائل، خواهیپاسخ و پرسش نحوۀ از

یافت از پس وی شود. نفرین س اوار تا کندنمی پرسش تعّنت صدق به  به خطاب پاسخی هر در
ْ،هَت » گویهد:مهی امها  ه َفّرَ َج ی َعّن  م   اَیه َک َعْنهاَّلُل  َفهّرَ

َ
ن   َر یهأ ه َحَلْلهَت  َو  !َن یاْلُمهْؤم  ههَم  ُعْقهَد   ی َعّن  اَّلُل  َفَعّظَ

ْ،َر 
َ
َج ی َعّن   ْ،َت َفّرَ » دارد:می اظهار چنین نی  آخر مرتبۀ در و 2«کأ م   ایَ  َک َعْن اَّلُل  َفّرَ

َ
ن   َر یهأ  !َن یاْلُمهْؤم 

م  اَّلُل  َنَفَع  َو    3.گرداند مندبهر، تو )و،ود( به را مسلمانان خداوند ... «کب   َن یاْلُمْسل 
 تههکتههک بههه حوصههله نهایههت بهها کههه طههوری بههه ،اسههت شههکیبایى کمههال در نیهه  امهها  رفتههار
گههاهی سههر از فههرد ،حقیقههت در دهههد.مههی پاسههخ هههاپرسههش  هههایآمههوز، بهها متعههار  سههخنی ناآ
 خیرخواهانهه هشهداری بها امها  کهه آورد، زبهان بهر قهرآن، آیات میان تعار  و،ود یعنی ،اسممی

 4است. باور این اصمح و زدایىغفلت پى در نکوهش با توأ  اما
                                                           

 .۲۶9-۲۵۵، صالتوحید؛ 3۵۷-3۵۸، ص۱، جتفسیر العیاشی. 1
 و ... ۲۶۵، ۲۶۲، ۲۶۰، صالتوحید. 2
کهه در ؛ سؤال به قصد تعنت واکنشی متفاوت دارد. این تفاوت را مهی۲۶9. همان، ص3 کهوا   تهوان در ادامهه در سهؤاالت ابهن 

 گرفت.نوشت بخش توبیخ و انکار است پىپى
که زیر مجموعۀ مفهو  4 ، الغتارات. ۱انهد از: گیرنهد، عبهارتقهرار مهی« منظهور اصهمح عمهلهشدار به». شان د، روایت دیگری 

. ۴؛ ۲۵۴، ص۱۱، جشتترح نهتتج البالغتتة. 3؛ ۶۲۲صهدو ، ص األمتتالی؛ ۲۲۴، خطبههۀ نهتتج البالغتته. ۲؛ 333، ص۱ج
]در ایهن نقهل  ۲۵9-۲۶۰. همهان، ص۸و  ۷، ۶؛ ۲۲۸، ص۱، جاإلحتجاجو  ۲۸۲، صالتوحید. ۵؛ 3۴۵، ص۱، جالکافی
کهه مرتبهۀ اول بهه« ثکلتک امک»عبارت  گ ارش شهد،  منظهور تهوبیخ و انکهار و سهه مرتبهۀ چهار مرتبه از سوی امیرالمؤمنین 

گههاهیدیگههر در مقهها  غفلههت کههار رفتههه؛ از ایههن رو مههورد اول، در بخههش زدایههى و آ شههمارش شههد، « تههوبیخ و انکههار»بخشههی بههه 
  ،3۶، جمستند أحمتد. ۱۱؛ ۱۷9، ص۱، جالمستدرک علی الصتحیحین. ۱۰؛ 3۰۸، ص۱، جسنن دارمی. 9سهت[. ا
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  پیشنهادی: معنایی معادل
َلتههَک » ههک َثک  گهها،» زدایههى:غفلههت و هشههدار مقهها  در «أّمُ  کنههی!مههی چههه بههاش، هشههیار بههاش! آ

 .«و... هشدار
 انکار و توبیخ .۴-3

 مخاطهههب انکهههار و تهههوبیخ مفههههو  روایهههت ۱۷ در گفتمهههان فضهههای و کهههم  سهههیا  بررسهههی از
 شود:می استخراج
 یههاریگر هکهه نهههیمد مههرد  بهها را کوفیههان از یشههمار ای،خطبههه ایههراد حههین در ۷ینمههؤمنامیرال

 مرد . آن ما نه و هستی محمد تو نه» گفت: و برخاست مردى که مودنمی مقایسه بودند پیامبر
 گهوش درسهت ابتهدا» فرمهود: ۷علی .«است نساخته ّل کم طاقتمان از بیش به را ما خداوند

َلتُکم» دهی. پاسخ درستی به بتوانی تا بد، فرا هل َثک  ک  وا  گفهتم ایهآ فزودیهد.ین مهن بهر انهدو، ،ه  «الّثَ
 1.«ر؟!انصا شما و محمد  من هک

 در و گفتهه سهخن نسنجید، که چرا است؛ مخاطب توبیخ مقا  بحث، مقا  رسدمی نظر به
 مخاطبهان تمهامی بهه عبهارت ایهن در خطهاب البتهه اسهت. رفتهه خطها بهه ،امعه رهبر از تبعیت
 انگههارۀ ایههن رّد  مقهها  در امهها  پاسههخ و رانههد، زبههان بههر را سههخن ایههن کههه فههردی آن فقههط نههه اسههت،
کیههد بهها را خههویش تههوبیخ حضههرت اسههت. گرفتههه شههکل همگههان اذهههان در کههه اسههت عمههومی  تأ
 داللهت خهود گفته این «.انصار؟! شما و محمد  من هک گفتم ایآ» است: ساخته همرا، دیگری

 زبهانی ههایپتانسهیل از گیهریبهر، با را آن اما  که دارد اذهان در گرفته شکل عقاید رّد  و انکار بر

َلههتُکم» کنههایى تعبیههر از تفاد،اسهه کنههد.مههی تعلیههل ادبههى و  ههل َثک  ک  وا  تصههویرآفرینی بههر عههمو، «الّثَ

 مخاطهب امها  گویها است. شد، نی  مخاطب توبیخ در اما  کم  سازیبر،سته به منجر ادبى،
 از و نکنههد تکههرار را آمههدیپههیش چنههین تهها خوانههد،فرامههی خاموشههی و گزینههیسههکوت بههه را خههویش

 2.بازایستد سخن ادامۀ
                                                                                                                                        

. ۱۴؛ ۲۲۴، صالروضتة فتی فضتائل أمیتر المتؤمنین؛ ۱۷۲، صالفضائل. ۱3؛ ۲۱۲، ص۱، جالنهایة. ۱۲؛ ۶۲۲ص 
ر عهمو، بهر هشهدار و ]سهه روایهت اخیه 3۴۵، ص۱، جالکتافی. ۱۶؛ ۱۷۵، ص۱، جتفستیر القمتی. ۱۵؛ ۱۷۴، صالتوحیتد
تواننهد در زمهر، دیگهر و،هو، معنهایى، از انهد، از ایهن رو مهیزدایى، متضهمن معنهای تعجهب تهوأ  بها نکهوهش و تهوبیخغفلت

گنجاند، شوند[.« توبیخ و انکار»یا « تعجب»،مله مفهو    نی  
 .۱۷۴طوسی، ص األمالی؛ ۴۸۱، ص۲، جالغارات. 1
. ۲؛ 3۵۴، ص3۲، جبحتار األنتوار؛ 3۱، صالکافئة فی إبطتال توبتة الخاطئتة. ۱ر ر.ک: . برای اطمع از شان د، روایهت دیگه2

   اختیتار معرفتة. ۵؛ ۲۲9-۲3۱، صدالئل اإلمامتة. ۴؛ ۱۷۷، ص۲، جإلزا  الناصب. 3؛ 9۴، ص۱، جشواهد التنزیل
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  پیشنهادی: اییمعن معادل
َلتهههَک » هههک َثک   چهههه نهههد،، ادامهههه شهههو، سهههاکت بهههاش، خهههاموش» انکهههار: و تهههوبیخ مقههها  در «أّمُ
 .«و... گویى؟!می

 امر تعظیم و تعجب .۴-۴
 هستند: امر تعظیم و تعجب معنایى و،ه متضمن روایت، ۵9 از روایت شش

کهردن  - بههه حضههرت ۷غهم  امهها  سهجاد .۱ گریههه  عههر   - بودنههدکهه پیوسههته در حهال سههجود و 
از زمهین برداشهته و  کنمود: اى آقاى من، آیا وقت تما  شدن ح ن شما فرا نرسید،؟ حضرت سر مبهار

ک»فرمودند:  َلتَک أّمُ اى نهاچی تر از اى بهس کمتهر و واقعههبه خدا قسم حضرت یعقهوب در حادثهه« َثک 
کرد:  َسفی»آنچه من دید  شکایت به پروردگار نمود و اظهار 

َ
 1.«ُیوُسَ   َعلی یا أ

 تعجب فرمود: حضرت که شد، نقل ر،عت باب در ۷ینمؤمنامیرال از روایتی محدثان .۲
 مهههردی افتهههد.مهههی اتفههها  ر،هههب و ،مهههادی بهههین کهههه اسهههت ایواقعهههه از تعجهههب تمههها  و اسهههت

 تعجههب آن از دائمهها   کههه اسههت آوریشههگفت امههر چههه ایههن ،امیرالمههؤمنین یهها گفههت: و برخاسههت
ُه/ اْْلَخَر  َلت  ک  ثَ » فرمود: فرمایید؟می ّمُ

ُ
ه َک َلْت ک  ثَ  أ ّمُ

ُ
 مردگهانی، کهه بهاالتر ایهن از تعجبهی چهه «!َک أ

 2زنند!می باشد، بیتش اهل و رسول و خدا دشمن که را کسی
کار از متکلم غر  متن، دو این در َلتَک » عبارت گیریبه  ک َثک   بهه مخاطب دهیتو،ه «أّمُ

 کهه کربمست مصیبت عظمت به دادن ،هتو پى در ۷سجاد اما  است. واقعه یک عظمت
 زمههر، در کههه - را خههود غههم  ۷امهها از ایههن رو،  نیسههت. بیمصهها دیگههر بهها مقایسههه قابههل گهها،هههیچ
َلتَک » کاربست با - است یاران ک َثک   نیه  ۷ینمهؤمنامیرال شهود.مهی یهادآور امهر عظمهت بهه «أّمُ
 قابهل کهه کنهدمهی معرفهی گی اناعجاب چنان آن را است آدمیان رویپیش در که ر،عتی واقعۀ

  نیست. وصی ت
َلتههَک » بهها نقههل یههک در دو  روایههت ههک َثک  ههُه  اْْلَخههَر  َلههت  ک  ثَ » بهها دیگههر نقلههی در و 3«أّمُ ّمُ

ُ
 گهه ارش «أ

                                                                                                                                        
، کا  السلطانیةاألح. 9؛ ۱39، صالمحاسن و األضداد. ۸؛ ۲۷9-۲۸۰، ص۱، جاإلحتجاج. ۷و  ۶؛ ۱۰۷، صالرجال

، ۲، جتتاریخ الیعقتوبی .۱۲؛ ۲۵9-۲۶۰، ص۱، جاإلحتجتاج. ۱۱؛ 99، ص۲۷، جتتاریخ مدینتة دمشتق. ۱۰؛ ۱9۵ص
، ۱، ججامع بیتان العلتم و فضتله. ۱۵؛ 33-3۵، صمعانی األخبار. ۱۴؛ ۶۲۲-۶۲3صهدو ، ص األمالی. ۱3؛ ۲۰۲ص
 .۱۷-۱۸، ص۱۶، جبحار األنوار. ۱۶؛ ۴۶۵ص

 .۱۰۷، صکامل الزیارات. 1
 .۶۵9، صتالویل اآلیات الظاهرة؛ ۴۶۸، صمختصر البصائر. 2
 .۶۵9صتالویل اآلیات الظاهرة . 3
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 و «بنشهیند ع ایهت بهه مهادرت)» ههم ،ای به تعبیر دو این ،انشینی و نقل تفاوت 1است. شد،
 واحد معنایى بار متقدمان ن د عبارت دو ینا دهدمی نشان «(بنشیند ع ایش به دیگری مادر»
 امها ،اسهت متصهور «بنشهیند ع ایهت بهه مهادرت» عبارت با مخاطب کردن نفرین .ه استشتدا

 «بنشههیند عهه ایش بههه دیگههری مههادر» عبههارت بههر را مخاطههب نفههرین معنههای و،ههه تههوانمههی چگونههه
  کرد؟ حمل
، بهود مخاطهب بهرای واهیخهمهرگ ظاهرشان که شواهد بقیه خمف بر، است روشن نیکی به

 سهممتی آرزوی مخاطهب بهرای کنایهه، سهبیل بهر نتیجهه در و مرگ، آرزوی دیگران برای اینجا در
 ایهن از ههدف اساسها  ، اوقهات اغلهب در کهه مدعاسهت ایهن مقهوی شهاهدی خود که است شد،
 نیست.ها آن ظاهری معنای، کنایى یرباتع قبیل

 عهرب میهان در رایجهی اصهطمح «أ » بها «ثکهل» یهبترک که کندمی نمایان مهم، این به تو،ه
گون مواضع در را آن متکلم، و ،بود  تهکتهک معنهای بهه دادن تو،هه از فارغ و برد،می کار به گونا

 2است. داشته نظر مّد  را آن به کلی نگرش الفاظ،
  پیشنهادی: معنایی معادل

َلتَک » ک َثک   ..«. و عجبا! شگفتا!،» تعظیم: و تعجب مقا  در «أّمُ

 نتیجه .۵
َلتَک » ،رای  تصور خمف بر .۱ ک َثک   کنهایى تعبیر یک بلکه ندارد، نفرینی معنای صرفا   «أّمُ
 است. معنایى چند و کاربردی چند
َلتههَک » عبههارت بههرای دیگههر معنههایى و،ههه شههش نفههرین، مفهههو  از فراتههر .۲ ههک َثک   متصههور «أّمُ

 و امههر تعظههیم و تعجههب انکههار، و تههوبیخ زدایههى،غفلههت و هشههدار تأدیههب، تحضههیض،» اسههت:
 «.ندامت

َلتهههَک .»3 هههک َثک  َلههههتُکم» ،«أّمُ ههههاُتُکم َثک  َلهههتُهم» ،«أّمُ هههههاُتُهم َثک  َلتهههه» ،«أّمُ هههه َثک  َلتههههک» ،«أّمُ  َثک 
ههههل ک  وا َلههههتُکم» و «الّثَ ههههل َثک  ک  وا  نقههههل اسههههت، ۷معصههههو  کههههم  کههههه روایتههههی ۵9 در مجموعهههها   «الّثَ

 سّنت. اهل منابع در روایت ۲۴ و شیعه منابع در روایت 3۵ :ستاشد،
 در روایههت چهههار تنههها کههه اسههت آن بیههانگر روایههت، ۵9 گفتمههانی فضههای و سههیا  بررسههی .۴

                                                           
 .۴۶۸، صمختصر البصائر. 1
. ۲؛ ۲۰۴، ص۱، جالخصتالو  ۲۰۶-۲۰۷صهدو ، ص األمالی. ۱. برای مطالعه چهار روایت دیگر از این مجموعهه، ر.ک: 2

 .3۲۷، ص۷، جالمعجم األوسط. ۴؛ ۴۸۴، صصائرمختصر الب. 3؛ ۱3۸-۱39، ص۴، جمناقب آل أبی طالب
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 روایات. درصد هفت از کمتر یعنی اند؛رفته کار به نفرین مفهو 
 نگهرش عبهارت، ایهن ناصهحی  سهازیمعادل در گزینیمنفی اصلی دلیل رسدمی نظر به .۵
َلتَک » کنایى عبارت هب کاربردیتک و بعدیتک ک َثک   بهه تو،هه رهگذر از خطا این .است «أّمُ

 و شههودمههی برطههرف کنههایى تعههابیر بههه، ،  نگههر ،ههای بههه نگههر،کههل التفههاتی و صههدوری فرهنههگ
 شد. خواهد صحی  گزینیمعادل و مقصود فهم راهگشای آن، کاربست

 کتابنامه
 کریم رآنق

 نشر مشهد: خرسان، باقر محمد تحقی : ی،طبرس علی بن احمد ،اإلحتجاج علی أهل اللجاج
   .۱۴۰3 مرتضی،

 تا.بى الحدیث، دار قاهر،: ماوردی، علی ،األحکا  السلطانیة
 مشههد، دانشهگا، مصهطفوی، حسهن تحقیه : طوسهی، حسهنبهنمحمهد ،اختیار معرفة الرجتال

۱39۰.   

 نگهر،ک قهم: ت،یهالب آل مؤسسهة تحقیه : د،یهمف شیخ ،اإلرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد
  .۱۴۱3 د،یمف خیش

 بیروت: اتب،کال أحمدعصا  تحقی : هقی،یربکابوب احمد ،االعتقاد والهدایة إلی سبیل الرشاد
  .۱۴۰۱ د ،یالجد داراْلفا 

 روت:یهب عاشهور، علهی تحقیه :  رى،یحها  دىیه علهی ،إلزا  الناصب فی إثبات الحجتة الغائتب
  .۱۴۲۲ ،اِلعلمی مؤسسة

 ش.۱3۶3 ،دو  نوبت ،رضی :قم قمی، شاذان ابن ابوالفضل ،الفضائل

  .۱۴۱۸ الوطن، دار ریا : بشران، ابن عبدالملک ،أمالی ابن بشران
 .ش۱3۷۶ ،تابچیک تهران:صدو ،  شیخ ،األمالی
 د،یهمف خیشه نگهر،ک قهم: غفهارى، بهرکا علهی و ولی استاد نیحس تحقی : د،یمف شیخ ،األمالی

۱۴۱3.  
  .۱۴۱۴ الثقافة، دار قم: البعثة، مؤسسة تحقی : طوسی، حسنبنمدمح ،األمالی

إحیهها  بیههروت: محققههان، از ،معههی تحقیهه : مجلسههی، محمههدباقر ،بحتتار األنتتوار  التههراث دار
  .۱۴۰3 العربى،

  .۱۴۱۴ تبی،کال دار مک:بى زرکشی، نیبدرالد ،البحر المحیط
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  .۱۴۰۴ النجفی، المرعشی َّللا ةیآ تبةکم قم: صفار، حسنمحمدبن ،بصائر الدرجات
 ش.۱3۸۶ االسممیة، دارالکتب تهران: شیرازی، مکار  ناصر ،۷پیا  اما  امیرالمؤمنین

  .۱3۸۷ دو ، نوبت التراث، دار روت:یب طبری، ری،رمحمدبن ،تاریخ الطبری
 تا.بى صادر، دار بیروت: یعقوبى، احمد ،یعقوبیالتاریخ 

کر، بنا حسن بن علی ،تاریخ مدینة دمشق  دار بیهروت: العمهروی، غرامهة بهن عمرو تحقی : عسا
  .۱۴۱۵ ر،کالف

 ولهی، اسهتاد نیحس تحقی :  استرآبادى، علی ،تالویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة
  .۱۴۰9 اإلسممی، النشر مؤسسة :قم

 فهاتیتأل شهرن و چها  مؤسسهه تههران: ، االسهم ، ضیفه نقهیعلهی ،ترجمه و شرح نهج البالغتة
 ش.۱3۷9 پنجم، نوبت ،اإلسم  ضیف

 ش.۱3۷۸ سو ، نوبت البمغه، نه  بنیاد تهران: آیتی، عبدالمحمد ،ترجمۀ نهج البالغة

 ش.۱3۷9 مشهور، قم: دشتی، محمد ،ترجمۀ نهج البالغة
  تا.بى ،فرهنگی و علمی انتشارات تهران: شهیدى، ،عفر ،البالغةترجمۀ نهج

 المطبعههة تهههران: محمتههی، رسههولی هاشههم دیسهه تحقیهه : اشههی،یع حمههدم ،تفستتیر العیاشتتی
  .۱3۸۰ ة،یالعلم

 نوبهت ،تهابکال دار :قهم ى،، ایهر موسهوى بّیهط تحقیه : قمهی، میابهراهبهنعلی ،تفسیر القمی
  .۱۴۰۴ ،سو 

  .۲۰۰۸ الثقافی، تابکال دار :نارد طبرانی، سلیمان ،التفسیر الکبیر
 نشهر و طبهع مؤسسهۀ تههران: اظم،که محمد تحقی : وفی،ک میابراهبنفرات ،تفسیر فرات الکوفی

  .۱۴۱۰ ارشاد، وزارت
  .۱۴۱۰ ه،یفق تبهکم :قم ورا ، فراس ابى ابن ،تنبیه الخواطر و نزهة النواظر

  .۱39۸ ن،یمدرس ،امعه قم: نی،یحس هاشم تحقی : صدو ، شیخ ،التوحید
  .۱۴۲۱ ،ىالعرب التراث  ایاح دار بیروت: ازهرى، محمد ،تهذیب اللغة

 الغههرب دار روت:یههب معههروف، عههواد بشههار تحقیهه : ترمههذی، سههییع بههن محمههد ،الجتتامع الکبیتتر
  .۱99۸ اإلسممی،

یها : ری،یهال ه اِلشهبال أبهى  :یهتحق قرطبهی، وسه ی ،جتامع بیتان العلتم و فضتتله  ابههن دار ر
  .۱۴۱۴ الجوزی،
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 المطبوعههات تههبکم حلههب: ی،سههیوط الههدین،ههمل ،حاشتتیة الستتیوطی علتتی ستتنن النستتائی
 . ۱۴۰۶ دو ، نوبت ة،یاإلسمم

  .۱39۴ السعاد ، مصر: اصفهانی، ابونعیم ،حلیة األولیاء
 ش.۱3۶۲ ن،یمدرس ،امعه قم: غفارى، برکا علی تحقی : صدو ، شیخ ،الخصال

 متهر،م: شههرى،رى محمهدى محمهد ،دانش نامه امیر المؤمنین بر پایه قرآن، حتدیث و تتاریخ
 ش.۱3۸9 سو ، نوبت ث،یالحد دار قم: مسعودى، هادىعبدال

 تا.بى ر،کالف دار بیروت: سیوطی، الدین،مل ،الدر المنثور
  .۱۴۲۲ ة،یالعلم تبکال دار روت:یب ،ر،انی، عبدالقاهر ،دالئل اإلعجاز فی علم المعانی

 :قهم عثهة،الب مؤسسهة ةیاإلسهمم الدراسهات قسهم تحقیه : آملهی، طبهرى محمهد ،دالئل اإلمامتة
  .۱۴۱3 ،بعثت

  .۱۴۱۲ اِلعلمی، مؤسسة روت:یب زمخشری، محمود ،ربیع األبرار
  .۱۴۱۴ انصاری، شیخ بزرگداشت کنگرۀ قم: انصاری، شیخ ،رسائل فقهیة

 قهم: رچی،کشهعلهی تحقیه : قمهی، شهاذان ابهن ابوالفضهل ،الروضة فی فضتائل أمیتر المتؤمنین
  .۱۴۲3 ،نیاِلم تبةکم

 الحههرمین، دار قههاهر،: اَّلل، عههو  بههن طههار  تحقیهه : طبرانههی، سههلیمان ،طالمعجتتم األوستت
۱۴۱۵.  

 د،یههالحم عبههد نیالههد ىیههمح محمههد تحقیهه : داود، ابههو أشههعث بههن مانیسههل ،ستتنن أبتتی داود
 تا.بى ة،یالعصر تبةکالم بیروت:

  .۱۴۱۲ دارالمغنی، ریا : أسددارانی، میسل نیحس  :یتحق دارمی، أبومحمد ،سنن دارمی
 اَّلل ةیهآ تبهةکم :قهم م،یابهراه ابوالفضهل محمهد تحقیه : د،یهالحد ابهى ابهن ،نهتج البالغتة شترح

  .۱۴۰۴ النجفی، المرعشی
 تههران: محمهودى، محمهدباقر تحقیه : انی،کحسه داَّللیهعب ،شواهد التنزیل لقواعتد التفضتیل

  .۱۴۱۱ ة،یاإلسمم الثقافة ا یإح مجمع
   .۱۴۰۱ دارالفکر، بیروت: بخاری، اسماعیل بن محمد ،صحیح البخاری

 تههابکال دار بیههروت: نی،یحههو إسههحا  أبههو تحقیهه : ا،یالههدن ابههى ابههن ،الصتتمت وآداب اللستتان
  .۱۴۱۰ العربى،
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  ،یالصههد تبههةکم طههائ : السههلمی، محمههد  :یههتحق سههعد، ابههن محمههد ،الطبقتتات الکبتتری
۱۴۱۴.  
 ،ملهی آثهار انجمهن ن:تههرا محهدث، نیالهد ،همل تحقیه : ثقفهی، محمهد بهن میابهراه ،الغارات

۱39۵.   

  .۱3۷9 المعرفة، دار بیروت: عسقمنی، حجر ابن أحمد ،فتح الباری شرح صحیح البخاری
  .۱۴۱۱ اِلضوا ، دار بیروت: ری،یش علی  :یتحق اعثم، ابن احمد ،الفتوح

 نوبهت نهو، را، کتهاب - آدنها تههران: علیه اد،، عزیه اَّلل گردآورنهد،: معهین، محمهد ،فرهنگ معتین
 ش.۱3۸۶ چهار :

  .۱۴۱9 ة،یاِلثر الغربا  تبةکم ریا : دارقطنی، عمر بن علی ،فضائل الصحابة
 بهی،یالغر حامهد بهن ناصهر تحقیه : سهیوطی، الهدین،همل ،قوت المغتذی علی جامع الترمذی

  .۱۴۲۴ القرى، أ  ،امعة مکه:
 الرسههالة، ةمؤسسهه روت:یههب انی،یههح ریکههب السههقا صههفو  :  یههتحق هنههدی، متقههی ،کنتتز العمتتال

۱۴۰9.   
 دارتهههران:  آخونههدى، محمههد و غفههارى بههرکا علههی تحقیهه : لینههی،ک یعقههوببههنمحمههد ،الکتتافی

  .۱۴۰۷ اإلسممیة، تبکال
 د،یهمف خیشه نگهر،ک :قهم نه اد، زمهانی تحقیه : د،یهمف شهیخ ،الکافئة فتی إبطتال توبتة الخاطئتة

 ش.۱3۷۲
 دار نجهه : نههی،یام نیالحسهه عبههد تحقیهه : ه،یههقولو ابههن محمههد بههن ،عفههر ،کامتتل الزیتتارات

 ش.۱3۵۶ ة،یالمرتضو
 تا.بى والنشر، للطباعة :تیالب آل مؤسسة قم: انصاری، شیخ ،کتاب الطهارة

 زنجههانی انصههارى محمههد تحقیهه :یس هملههی، قهه بههن میسههل ،کتتتاب ستتلیم بتتن قتتیس الهاللتتی
  .۱۴۰۵ الهادی، قم: نی،یخوئ

  .۱۴۰۷، بیروت: دار الکتاب العربى مد،اححسین، محمود زمخشری، تحقی : مصطفیالکشاف
 تا.بى اإلسممی، تابکال دار مک:بى حنفی، بخاری نیالد عم  ،کشف األسرار

 البهواب، نیحسه علهی تحقیه : ،هوزی، ابهن الفهرج أبهو ،کشف المشکل من حدیث الصحیحین
 تا.بى دارالوطن، ریا :
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 التههراث ا یهإح دار روت:یههب اشهور،ع ابهن محمههد ابهى تحقیهه : ثعلبهی، احمهد ،الکشتتف و البیتتان
  .۱۴۲۲ ،ىالعرب

 عهدنان تحقیه : کفهوی، قریمهی وبیهأ ،الکلیات معجم فتی المصتطلحات و الفتروق اللغویتة
 تا.بى الرسالة، مؤسسة بیروت: مصری، محمد ش؛یدرو

   .۱۴۱۴ سو ، نوبت دارصادر، بیروت: منظور، ابن محمد ،لسان العرب
کبههر علههی ،نامتتۀ دهختتدالغتتت  تهههران: شهههیدی، سههید،عفر و معههین محمههد نظههر: زیههر دا،دهخهه ا

 ش.۱3۷۷ دو : نوبت تهران، دانشگا،

 ،یمرتضههو تهههران: ورى،کاشهه نییحسهه احمههد تحقیهه : حههی،یطر نیفخرالههد ،مجمتتع البحتترین
 ش.۱3۷۵ سو ، چا :

  .۱۴۲3 الهمل، تبةکم و دار بیروت: ،احظ، بحر بن عمرو ،المحاسن و األضداد
 هنهداوى، دیهالحم عبهد تحقیه : د،،یسه ابهن لیاسهماع بهن علهی ،عظتمالمحکم و المحیط األ

  .۱۴۲۱ ة،یالعلم تبکال دار بیروت:
 النشهههر مؤسسههة قههم: مظفهههر، مشههتا  تحقیهه : حلههی، مانیسهههل بههن حسههن ،مختصتتر البصتتتائر

  .۱۴۲۱ اإلسممی،
  .۱۴۲۲ الفکر، دار بیروت: قاری، هروی علی ،مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح

کم محمهد ،ستتتدرک علتتی الصتتحیحینالم  عطهها، عبهدالقادر مصههطفی  :یهتحق نیشهابوری، حهها
  .۱۴۱۱ ة،یالعلم تبکدارال بیروت:

 مرشهد، عهادل و اِلرنهؤوط بیشهع حقیه :ت حنبهل، ابهن محمد بن أحمد ،مسند أحمد بن حنبل
  .۱۴۲۱ الرسالة، مؤسسة بیروت:

 تهههبکالم بیهههروت: ی،اِلعظمههه الهههرحمن بیهههحب تحقیههه : صهههنعانی، عبهههدالرزا  ،المصتتتنف
  .۱۴۰3) دو  نوبت اإلسممی،

  .۱۴۰3 ن،یمدرس ،امعه قم: غفارى، برکا علی تحقی : صدو ، شیخ ،معانی األخبار

 ابن تبةکم قاهر،: السلفی، دیالمج عبد بن حمدی تحقی : طبرانی، سلیمان ،المعجم الکبیر
 تا.بى ة،یمیت

 االعهم  تبکم قم: محمدهارون، السم  عبد تحقی : فارس، ابن احمد ،معجم مقاییس اللغة
   .۱۴۰۴ ،یاالسمم
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 تا.بى د،یالمف تبةکم قم: سماوی، محمد  :یتحق خوارزمی، نیالد موّف  ،۷مقتل الحسین
  .۱3۷9 عممه، قم: مازندرانی، آشوب شهر ابن ،مناقب آل أبی طالب

 و رمهانیک ابوطالهب تحقیه :  طهاووس، ابهن موسهی بهن علهی ،مهج الدعوات و متنهج العبتادات
  .۱۴۱۱ الذخائر، دار :قم محرر، حسن محمد

 ر ،یههعم الهرحمن عبهد تحقیه : ترمههذی، حکهیم محمهد ،نتوادر األصتتول فتتی أحادیتث الرستتول
 تا.بى الجیل، دار بیروت:

 و طنهاحی محمهد محمود تحقی : ریاث ابن محمد بن مبارک ،النهایة فی غریب الحدیث و األثر
 ش.۱3۶۷ ان،یلیاسماعی مطبوعات موسسه :قم زاوی، احمد طاهر

  .۱۴۱۴ دارالهجر ، قم: صال ، صبحی تحقی :هج البالغة، ن
 المرعشهی اَّلل ةیهآ تبهةکم قهم: ههارون، محمهد السم  عبد تحقی : م احم، بن نصر ،وقعة صفین
   .۱۴۰۴ دو ، چا : ،النجفی

 احمههد ،«دیگههر مههرتبط ههای،واژ و «تربیههت» بهها هههاآن نسهبت و «تأدیههب» و «ادب» مفهههو  بررسهی»
 ش(،۱393) زمسهتان و پهایی  ،۲3شهمار، ،مطالعات فقه تربیتی محهامی، مصطفی و رادامامی

 .9۱-۸۰ص
 ایمههان و ضههاد دهقههان رسههول ،«البمغهههنههه  هههایخطبههه در تهّکههم اسههلوب سههاختاری تحلیههل»

 .ش۱39۵ ،شان دهم شمار، ،نامه نهج البالغهپژوهش مهربانی، موسوی

 همکههاران، و میراحمههدی سیدرضهها ،«البمغهههنههه  هههاینفههرین سههاختاری و تههوایىمح تحلیههل»
 .ش۱39۷ ،ششم و پنجا، شمار، ،های نهج البالغهپژوهش

 و مشههایخی حمیدرضهها ،(«۵ تهها ۱ هههای)خطبههه البمغههه نههه  در کنایههه اسههلوب معناشناسههی»
 .ش۱393 ،هفتم شمار، ،ادبیات دینی خرمیان، فاطمه

حتتدیث  اقبههالی، عبههاس ،«البمغههه نههه  کنایههات از برخههی فرامتنههی لتحلیهه و شناسههینشههانه»
 .ش۱39۶ ،هجدهم شمار، ،پژوهی




