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 چکیده

ره بودن، جنس و عدد، تابع منعوت خود نعت مفرد یکی از انواع نعت است که در چهار مورد اعراب، معرفه و نک
البالغه دارد و در اغراض مختلفی ازجمله تخصیص، های نهجاست. این نوع از نعت، کاربرد فراوانی در نامه

رو بررسی نعت مفرد و رود. هدف پژوهش پیشکار میتوضیح، مدح و ستایش، ذم و نکوهش، تأکید و ابهام به
رو پژوهش حاضر البالغه است. از اینهای امیرمؤمنان علی)ع(، در نهجر نامههای آن دشناخت اغراض و داللت

البالغه مورد بررسی و های نهجتحلیلی در نامه -ها را با روشی توصیفیکوشیده است این اغراض و داللت
 ؛ محدود کردن دایره اشتراکات در«تخصیص»دهد که داللت های پژوهش نشان میتحلیل قرار دهد. یافته

همچنین  .البالغه داردهای نهجها، بسامد باالیی در نامه؛ رفع احتماالت در معرفه«توضیح»ها و داللت نکره
و  بیتاهلترتیب در مورد حضرت رسول و غرض مدح و ستایش در مورد خدای متعال و پس از ذات حق به

و معاویه وارد شده است.  که صفات ذم و نکوهش در مورد شیطان و هوای نفسصالحین آمده است. چنان
 شود. دیده می السالمعلیهاغراض تأکید و ابهام با کارکرد کمتری در کالم امام 
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 مقدمه. 1
 قرار اىحلهمر در اهمیت نظر از که امیرمؤمنان، علی)ع( است زیباى سخنان از اىالبالغه مجموعهنهج

 به سخن رسد،نمى آن به پایة معنى و لفظ عظمت در کتابى نویسندگان، آثار میان بگوییم اگر که گرفته
اهل  میان درهای امام اول آنان و یان، به جهت دربرداشتن نامهن شیعایم. این کتاب در ایمنگفته گزاف
ها، البالغه به سه بخش خطبهنهجست. مورد توجه بوده و ه ،نظیرشبه علت فصاحت و بالغت بی ،تسنن
 البالغه اختصاص یافته است.های نهجشود که این پژوهش به بررسی نامهها تقسیم میها و حکمتنامه

 بیان مسئله .1-1

ع از نعت در اعراب، البالغه است. این نوهای نهجکار رفته در نامهههای بنعت مفرد یکی از انواع نعت

و در اصل برای توضیح و تخصیص منعوت  ، جنس و عدد، تابع منعوت خود استبودنمعرفه و نکره

آید، اما گاهی از این داللت اصلی خارج شده و در اغراضی دیگر همانند مدح و ثنا، ذم و نکوهش، می
های در تمامی نامهرا  های آند و ویژگینعت مفر کوشدمیرو پیش پژوهش رود.کار میهتأکید و ابهام ب

 کار رفتهههای بنعت سپس اغراض و داللت دهد، قرار مورد بحث و بررسیهایی نمونهبا ذکر البالغه، نهج

کند. این پژوهش در پی شناخت و بررسی این اغراض و تحلیل وتجزیه شواهد مختلف را با استعانت از

 :استزیر  هایپرسش پاسخ دادن به و البالغههای نهجدر نامه هاداللت
 کار رفته است؟به البالغههای نهجنامههایی در چه داللت فرد بانعت م -1
 و چرا؟ است بیشترالبالغه های نهجر نامهنعت مفرد دهای داللت یک ازکدام -2
 هایی کاربرد داشته است؟ها در مورد چه منعوتهریک از داللت -3

 پژوهشپیشینه  .1-2

اما از میان  ؛های مختلف صورت گرفته استدر حوزهغه البالنهجهای فراوانی در مورد گمان پژوهشبی
 توان به موارد زیر اشاره کرد:میالبالغه نهجهای های انجام شده درباره برخی از نامهپژوهش

 "البالغهنهجهای تصویر هنری در نامه سی و یکم لفهؤم" عنوانزاده با خاقانی و عباس محمدمقاله     
که مؤلفان با بازخوانی مفهوم تصویر نزد قدما و  1331پژوهی در سال منتشر شده در مجله حدیث

 اند.بررسی کرده را های تصاویر در نامه ذکر شدهها و مزیتهای تصویر هنری و تفاوتمعاصران، مؤلفه

نگاشته آقای دکتر کریمی فرد و  "ها(ها و حکمت)نامهالبالغه نهجشناسی تشبیه در بررسی زیبا" مقاله
به چاپ  1333زمستان  ،ادب و زبان )دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان(که در نشریه  نیکدل آقای

است. این مقاله به بررسی عنصر تشبیه و توانایی امام در چگونگی انتقال مفاهیم، پرداخته است.  رسیده

مجله نقد در  که توسط آقای قائمی و علی کرمی "البالغهنهجشناسی نحوی نامه سی و یکم سبک" لهمقا
نامه سی و یکم را مورد در ساز نحوی های سبکو مؤلفه منتشر شده است 1334سال  در ادب عربی

وضوعات با پژوهش حاضر فقط در این است که م وجه تشابه تمامی این موارد که ،بررسی قرار داده است
 :صورت گرفته است پژوهش دو مفرد اما در مورد نعت ؛ها مورد بررسی قرار گرفته استمختلف در نامه

http://www.ensani.ir/fa/33179/magazine.aspx
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با راهنمایی آقای دکتر فاضلی که در  "اسلوب نعت مفرد در قرآن"نژاد با موضوع خانم نخعی نامهپایان
های مفرد قرآن استخراج و عتدر این رساله تمامی ن .است دفاع شده 1334سال دانشگاه فردوسی مشهد، 

ها پرداخته شده شده است که بیشتر به آمار نعت بندیتقسیمهایی براساس مشتق و جامد بودن در جدول
نگاشته که در  "نعت و اغراض بالغی آن"ای با عنوان همچنین آقای غالم عباس رضایی مقالهاست. 

نعت شده است. در این مقاله  منتشر 1333مستان زدر فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی )تهران(، 
است. پژوهش  گرفتهپراکنده از قرآن و شعر و نثر مورد بررسی قرار اندک و هایی طورکلی و با نمونهبه

پردازد که تاکنون میالبالغه نهجهای های آن در نامهرو به شرح و بررسی نعت مفرد و داللتپیش
 ه است.پژوهشی در این مورد صورت نگرفت

 ضرورت و اهمیت پژوهش .1-3

 های گوناگون برای کارگزاران،به مناسبت است و هفقر 33 ،البالغهنهجدر  (عمنین علی)ؤالمهای امیرهمنا
که به لحاظ غنای معنایی متن و  مردم شهرها و دشمنان نگاشته شده است خویشاوندان، دوستان،

دیگر نعت یکی از  از طرف گیرد.بررسی قرار میهای ادبی واالی آن، از جهات مختلف مورد ارزش
و چه بسا کاربرد فراوان آن نسبت به بقیه توابع، در ابتدای بحث  رین توابع است که به علت اهمیتتاصلی

کوشد نعت مفرد و لذا اهمیت این پژوهش در این است که می. شده استتوابع کتب نحوی بررسی 
را  امام همامموردنظر آن  و اغراض هاداللت بررسی نماید و (ع)منانهای امیرمؤدر نامهرا های آن ویژگی

 .ها بیان دارداز کاربرد نعت

 

 بحث. 2

 نعت در لغت. 2-1

نعُت الشیَء أنعته نعتا إذا و »اند: و در تعریف آن گفته اندمعنا دانستهبرخی از لغویان نعت و وصف را هم
 شود که ابن درید نعت را در معنای مطلق وصف آورده است.مالحظه می (2/22: 1341 )إبن درید، «هوصفتُ 

. کذا سنمن الحُ  ک الشیء بما فیهصفُ وَ ... » گفته است:« نعت»تعریف در  «مقاییس اللغة»ابن فارس در 
 ابن فارس،) «ٍغ فهو نعت  ـٍد بالـّل شیٍء جیّ ـکو ُت َسوِء. قال: ـکلِّف فیقول: ذا نعـال أن یَتکلَّف مت، إقاله الخلیل

را نعت وع خوب از هر چیز داند و هر نمعنای وصف میهم عت راکنیم که او نمالحظه می (1/443 :1333

َعُته َء،الشي َوْصُفكَ : النـَّْعتُ » نعت را چنین معنی کرده است:« ربالعلسان» درابن منظور  نامد.می  فیه بما تـَنـْ
 َأي نـَْعت   هذا: تقول بالغا   كان ءشي وكل َجیُِّده؛: ءشي كل من ْعتُ والنـَّ  به نُِعتَ  ما: والنـَّْعتُ  َوْصفه؛ في وتُباِلغُ 

از نظر این . فارس هم عقیده استبا ابن تقریباًمنظور در تعریف نعت ابن (2/33: 1311 )ابن منظور، «.َجیِّد  

 .آیدشمار مییز خوب و نیکو نعت بههر چ با وصف است. همچنین معنیهمعلماء نعت، 

 فراهیدی،) «ک الشیء بحلیته و نعتهالوصف: وصف» آمده است:« العین»در  «صفت» عنی لغویاما م    

 له ءَ الشي وَصف: وصف: »شماردرا وصف می بخشزینتابن منظور ذکر صفات نیکو و  (3/112: 1334
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« المحیطقاموس »صاحب  (3/311: 1311 منظور،ابن) «ونـَْعته بِحْلیته ءالشي وصفك الوصف … وْصفا   وعلیه
 الوصفُ النعُت و »بنابراین « صفا  وِصفة: نـََعَتهوَصفه یصُفُه وَ : »صفت را مترادف نعت دانسته است نیز

دانند و ، صفت را اعم از نعت میاز علماء برخی .«صفة تطلق مصدرا  بمعنی الوصفالمصدران بمعنی  واحد، و 

دانند. کننده حسن و خوبی میتوصیف برند، اما نعت را فقطکار میبه سن و قبحآن را در توصیف ح

 یـََتَكلَّف َأن ِإال القبیح في یقال وال ُحْسن، من فیه بما ءالشي َوْصفُ  النـَّْعتُ »گوید: أثیر میکه ابنچنان
بنابراین اکثر  (2/33: 1311 منظور،)ابن «الَقبیح و الَحَسن في یقال والَوْصفُ  َسْوٍء؛ نـَْعتَ  فیقول ُمَتَكلِّف،

م از نعت ـی از آنان وصف را اعــکه برخجز این ندـدانمعنای هم میهم تقریباًن، نعت و وصف را نحویا

 شمارند.می

 نعت در اصطالح. 2-2

 ،همان وصف یا صفت نحوی است. با این تفاوت که کوفیان و برخی از بصریان از آن ،نعت در اصطالح
آن عبارت است  که (111: 1411 )سیوطی، ،اندت نامیدهو غالب بصریان آن را صفاند به این نام تعبیر کرده

نظر  به .(233: 1313 هشام،)ابنکه مغایر با لفظ متبوع خود باشد  از تابعی مشتق و یا در تأویل مشتق
صفت به معنای عام )چه تابع و چه غیرتابع(  ،دهدمعنای وصفی  که هر لفظی رضی الدین استرآبادی،

تعریف  گونهایننعت را زمخشری  .(2/222: 2111 )استرآبادی، شودمی زنی حال و مبتدا خبرِ و شاملاست 

ه بر برخی احوال ذات داللت دارد صفت اسمی است ک «االسم الدال علی بعض أحوال الذات»کرده است: 
 دانداین تعریف را جامع و مانع نمی اما ابن یعیش ؛(113: 2113 ... )زمخشری، و مانند طویل، قصیر، قائم

کند، در این که بر برخی احوال ذات داللت می ، خبر نیزیرفشود و از طجمله وصفی نمی زیرا شامل

 الصفة لفظ یتبع الموصوف فی إعرابه تحلیةو »گفته است:  چنین او در تعریف صفت .گنجدتعریف می
« لفظ»را نعت  و (2/232: 2111 یعیش،ابن)« أو فی شیٍء من سببه وصوفتخصیصا  له بذکر معنی  فی المو 

بهتر  ود و این گفته او از تعریف زمخشریشبه جمله میه شامل اسم و جمله و شیعنی جنس عام کدانسته 
و  دهدارائه میاز نعت  تریکاملتعریف  ابن عصفور است. محدود کرده« اسم»است چرا که او نعت را در 

اسم أو ما هو فی تقدیره من » :داردبیان می تردقیقمعنای نعت، دالالت آن را بر مشخص کردن عالوه
ظرف، أو مجرور، أو جملة یتبع ما قبله، لتخصیص نکرة أو إزالة اشتراٍک عارٍض فی معرفة، أو مدح، أو ذٍم، أو 

ذلک من خواّصه، و  ، أو خاّصة«قائم»أو ِفعِله ک « قرشی»، أو نسبه ک «طویل»بما یدّل علی حلیته ک  تأکید
 .(241: 1331 عصفور،ابن) «أن تصفه بصفة سببّیة

 تر است.دانند چرا که از بقیه تعاریف دقیقتعریف را بهترین تعریف نعت میبرخی این     

 البالغههای نهج. مطابقت نعت مفرد و منعوت با تکیه بر شواهدی از نامه2-3

. جنس 3 ؛معرفه و نکره بودن. 2 ؛باعرا. 1: کندتبعیت میخود در چهار مورد از منعوت  نعت مفرد حقیقی
 یک از این موارد مفرد، مثنی و جمع بودن( که در ادامه به شرح هر) . تعداد4 و بودن( مؤنثمذکر و )

 پردازیم.می

http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%A7%D9%84
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 مطابقت در اعراب .2-3-1

معانی الفاظ های لفظی است که تشخیص قرینهترین از مهم غوی و صوتی وهای لاعراب از بارزترین پدیده
الفاظ دانسته است و آن را  یمعنا روشنگرجنی اعراب را گیرد. ابنوسیله آن صورت میدر بافت کالم به

و اإلبانة عن المعانی بااللفاظ؛ اإلعراب ه» :مبهم است آنبدون  جملهابزاری برای تبیین معنا برشمرده که 
اآلخر الفاعل من نصب ما و هشکر سعیدا  أبوه، علمت برفع أحدأکرم سعید  أباه، و  ال تری أنک إذا سمعتَ أ

( زجاجی در معنای 1/31د.ت: جنی، )ابن« رجا  واحدا  الستبهم احدهما من صاحبهلو کان الکالم شالمفعول، و 

 «أعرب الرجل عن حاجته»شود: ر اصل به معنی بیان است. گفته میعراب دادارد که عراب بیان میا لغوی
و  هاحرکات آخر اسم ،ما در اصطالح نحویانا ؛را بیان کرد یا آن را توضیح دادیعنی مرد خواسته خود 

 الزجاجی،) کنندمعنا را آشکار می ،رکاتکه داللت بر معنایی دارند و در واقع این حعراب گویند را اها فعل
 .دانندن معنا میبیا مهمِ هایقرینه از عراب را یکییان انحو .(31: 1333

و تابع بدیهی است که تابع مرفوع، مرفوع خواهد بود  ،در اعراببه اقتضای مطابقت نعت و منعوت     

سّلمت علی رجٍل »و « رأیُت رجال  عاِلما  » و «هذا رجل  عاِلم  »مانند:  ؛مین ترتیبه منصوب نیز منصوب و به
از نظر اعراب مطابق منعوت خود  نیز،البالغه نهجهای موجود در نامهمفرد های نعتتمامی  که «عالمٍ 

 .هستند
 مطابقت در تعریف و تنکیر. 2-3-2

إّن المعرفة ال توصف إال »بودن گفته است:  از نظر معرفه و نکره بقت نعت و منعوتبویه در مورد مطاسی
 که نعت اندها الزم دانستهعرب ( همچنین2/1: 1333 ،)سبیویه« بنکرة بمعرفة کما أّن النکرة ال توصف إال

نظر نحویان نعت چرا که به  .(2/112معرفه، باید معرفه باشد )همان:  منعوتباید نکره و نعت  نکره، منعوت
و بنابراین باید در تعریف  ؛(2/32: 1333سراج، الابن ) همان منعوت است و در واقع هر دو یک چیز هستند

 .نحویان در این مطابقت اتفاق کامل دارند تنکیر مطابق هم باشند که

، مطابقت دارند با منعوت خوداز نظر تعریف و تنکیر البالغه نهجهای موجود در نامه مفرد تمامی صفات    

شدن به معرفه نکره مبهم هستند و با وجود اضافه وجود دارند که «مثل»و « غیر»ی همانند الفاظ مبهم اما

گردند، مانند واقع می نیز، شدن به معرفه، صفت برای نکرهخاطر با وجود اضافه. بدینشوندنیز، معرفه نمی

کند که در معنی افاده تعریف نمی -نکره یا شبه نکره ف وص بنابراین «جاَءنی رجل  غیرَُک أو غیُر خالدٍ »

مردان مشخصی قصد نشده « الرجال غیرُک کثیر  » شودمیزیرا هنگامی که گفته  ؛شودمی -مانند ال جنس

ال یکون إال نکرة، وال یجمع، وال »گوید: می« غیر»درباره  سیبویه نیز (3/141: 1333 است. )غالیینی،
نامه بکار رفته، صفت عنوان به« غیر»مواردی که جمله از (3/433: 1333 )سیبویه، «الالمیدخله األلف و 

فرماید مشکالتی که در احکام نظامیان تر میشکه امام خطاب به مالک ا است البالغهنهج پنجاه و سوم

« اْلُمَفرَِّقةِ  َغْیرِ  اْلَجاِمَعةِ  نَِّتهِ ِبسُ  اأْلَْخذُ  الرَُّسولِ  ِإَلى َوالرَّد  » .آید به خدا و رسولش باز گردانبرای تو پدید می
. نیست پراکنده و است رأى یک بر همگان کنندهجمع که اوست سنّت پذیرفتن رسول به ارجاع (13نامه/)
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واقع شده است که هر چند در « ةسن»صفت برای معرفه « غیر»در این عبارت  (131: 1333 )انصاریان،

 باشد.کند و نکره میفاده تعریف نمیظاهر به معرفه اضافه شده است اما ا
 مطابقت در تذکیر و تأنیث .2-3-3

اصلی خود در جانداران ی اتذکیر و تأنیث در معندر واقع  .نس نیز مطابق هم باشندنعت و منعوت باید در ج
آن، را با الفاظی که شکل  ن تجاوز کرده و بعضی از أشیاءاز آ ،هاگاهی در برخی از زبان لیو» .وجود دارد

ابن رشد، ) «برندکار میهب ،است مؤنثاست و برخی دیگر را با الفاظی که شکل آن، شکل  مذکر شکل

 گیرد.که زبان عربی نیز در این زمره جای می (113: 1313
که  ابق هم هستند جز موارد معدودیمط ها از نظر تذکیر و تأنیثنامه هاینعت و منعوتتمامی     

 :قسیم کرددسته ت توان به سهمی
معنای  به« فعیل»که از جمله این اوزان  استها یکسان آن مؤنثکه مذکر و  هاییدر وزن نعت -الف

که  «رهینة و خلیفة»دو صفت ( 31نامه/« )اأْلَْمَوات ...َخِلیَفةِ  اأْلَیَّامِ  ... رَِهیَنةِ  اْلَمْوُلودِ  ِإَلى» :است« مفعول»

 اند.کار رفتههب« المولود»صوف مذکر نث برای مومؤ شکله ب ،هستند فعیل به معنای مفعولبر وزن 

است که در  «حال»جمله این الفاظ ها جایز است که ازآن بودن مؤنثالفاظی که مذکر و نعت برای  -ب

 ُتَحدِّثُ  ُكْنتَ  َقدْ  َسیَِّئةٍ  َحالٍ  َعَلى أَْنتَ  وَ  یُْدرَِككَ  َأنْ  َحَذرٍ  َعَلى ِمْنهُ  َفُكنْ »کار رفته است: هو یکم ب نامه سی
َها نـَْفَسكَ   از گفتىمى خود با که گناهى -دریابد گناه هنگام به را تو مرگ کهاین از (31نامه/« )بِالتـَّْوبَة ِمنـْ

برای  مؤنثصورت به« سیئة»در این عبارت نعت  (134: 1333، انصاریان) .باش حذر بر -کنممى توبه آن

 واقع شده است.« حال»منعوت 

هذا رجل  شود: گفته می . مثالًآیدصورت مفرد مذکر میهمیشه به. چنین نعتی باشد مصدر ی کهنعت -ج
 صورتنعت مصدر فقط به یک دارد که بیان میدر تأیید این مطلب . ابن سراج و هذه إمراة  عدل   عدل  

فحقه أن ال  إذا فعلوا هذاعلم، ففوا بالمصدر نحو قولک: رجل عدل و علم أنهم ربما وصاو » :رودکار میهب
در  (ع)حضرت علی (2/31 :1331 ابن سراج،) «المعنی إنما هو ذو عدلیجمع وال یذکر وال یونث، و  الیثنی و 

عهدنامه خود به مالک اشتر، وی را به ارزشیابی کارکنان و فرق گذاشتن میان آنان بر مبنای عملکردشان 

 برابرت در بدکار و نیکوکار (13نامه/« )َسَواءٍ  ِبَمْنزَِلةٍ  ِعْنَدكَ  ءُ َواْلُمِسي اْلُمْحِسنُ  َیُكوَننَّ  اَل » :کندترغیب می

صورت مفرد مذکر بهکه  است« سوی»مصدر فعل  «سواء»واژه  .(133: 1333)انصاریان، نباشند یکسان

 عدم مطابقت نعت و منعوت نشان از گویاصفت واقع شده است.  مجازی است، مؤنثکه « منزلة»برای 

کارکنان خوب و بد را از هم تفکیک کرده و با هر یک بنا بر عدالت رفتار  ،د تا مالکله دارأاهمیت مس
 نماید.

 مطابقت در عدد .2-3-4

بودن و مثنی و جمعیکی دیگر از مواردی که باید نعت و منعوت با هم مطابقت داشته باشند از نظر مفرد 

نسبت به  مفرد شود که نعت و منعوته میالحظم کار رفتههبهای نعت های انجام شده دربررسیبا است. 
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است که اعراب آن به  آن زیرا اصل و قیاس در صفت، مفرد ؛دارد بسامد باالییدو نوع دیگر مثنی و جمع، 
گونه که صفت . همانباشدصورت فرعی میثنی و جمع اعراب بهاما در م ؛گرددصورت اصلی ظاهر می

ای دارد که اگر در جملهدراین باره بیان میسیوطی  وست مفرد نسبت به صفت جمله و شبه جمله اصل ا
: بر آن است زیرا اصل شود،میمفرد مقدم  نعتجمله وجود داشته باشد سه نوع نعت مفرد، جمله و شبه

نحوه علی الجمله، ألنه من قبیل تقدم الظرف و  إنماالوصف باالسم فالقیاس تقدیمه، و  علة ذلک أن األصلو »
اما نعت مثنی  ؛در میان صفات مفرد نیز، اصل بر مفرد از نظر عدد است .(3/123: 1333 )سیوطی،« المفرد

؛ امام پس از نامه بیست و سوم است در های آنیکی از نمونهالبالغه کاربرد کمی دارد که های نهجدر نامه

 ُتْشرُِكوا اَل  َأنْ  ُكمْ لَ  َوِصیَِّتي»فرماید: ضربت خوردن در سفارش به فرزندان خود درباره قصاص ابن ملجم می
« اْلِمْصَباَحْین َهَذْینِ  َوَأْوِقُدوا اْلَعُموَدْینِ  َهَذْینِ  َأِقیُموا ُسنََّتهُ  ُتَضیـُِّعوا َفاَل  (وآلهعلیهاهللصلى) َوُمَحمَّد   َشْیئا   بِاللَّهِ 

 و علیه اللّه صلّى -محمّد سنّت و ندهید قرار خدا شریک را چیزى که است این شما به سفارشم (23)نامه/
 )انصاریان، .بدارید نگاه روشن را چراغ دو این و دارید پا بر را دین ستون دو این نکنید، ضایع را -آله

 دو نعت مثنی برای ضمیر اشاره هستند.« المصباحین»و « العمودین( »133: 1333

یکی از کارگزارانش امی که ؛ هنگاشاره کردامام  چهل و یکمنامه به وان تهای نعت جمع میاز نمونه    

 َواْلَمَساِكینِ  اْلَیَتاَمى َمالِ  ِمنْ  النَِّساءَ  تـَْنِكحُ  ... َأنَّكَ  تـَْعَلمُ  َوَأْنتَ : »خیانت کرده بود، فرمود المالبیتدر اموال 
 ازدواج زنان با ... دانىمى کهدرحالى (41)نامه/« اأْلَْمَوال َهِذهِ  َعَلْیِهمْ  اللَّهُ  َأفَاءَ  الَِّذینَ  اْلُمَجاِهِدینَ  ْلُمْؤِمِنینَ اوَ 

بخشیده  آنان به را اموال این خداوند که اىجهادکننده مؤمنان و مساکین و یتیمان مال از هم آن کنىمى

به « منینؤ الم»مطابق با منعوت خود « المجاهدین و الذین»دو صفت  .(111: 1333 است )انصاریان،
ها نیز نعت ،باشدمیمجرور  و معطوف به یمنعوت در حالت جرّچون است و  صورت جمع مذکر سالم آمده

  .انداست، آمده جرّیکه عالمت جمع در حالت « ین»با 

 و اغراض نعت دالالت. 2-4

که در ادامه به شرح و بررسی این  غراض متفاوتی برای نعت ذکر شده استنحوی اهای مختلف در کتاب
ی از اغراض از جمله ترحم، تفصیل، کشف حقیقت و ... در الزم به ذکر است برخ پردازیم.اغراض می

 ها یافت نشد.نامه
 تخصیص .2-4-1

صفت  تر،یا به عبارت ساده. هاالح نحویان عبارت است از تقلیل دایره اشتراک در نکرهطدر اصتخصیص 
افاده  کند، زیرا نکرهتنگ میدایره شمول آن را آید و م نکره میتخصیصی؛ صفتی است که پس از اس

 .(32-31: )تفتازانی، د.ت سازددایره عموم و اشتراک را محدود میکند و صفت تخصیصی عموم می

نعت مخصوص این مرد « عالم»و  خبر« رجل»و  مبتدا« هذا» که در این جمله «هذا رجل  عالم  »مانند     

دایره اشتراک مردان  و شونددایره بحث خارج می مردانی که عالم نیستند از« عالم»است یعنی با ذکر 

همه مردان را در « رجل»اسم « عالم» چرا که با ذکر نعت شوده و احتماالت رفع میمحدودتر شد
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 با صفت )مرد( ی مطلقاو معن شودمحدود می« مرد عالم»یعنی  گیرد و به نوع خاصی از مردانبرنمی
 .(2/232: 2111ابن یعیش، ) شودمقید می )عالم(

؛ گرددرد مذکری اطالق میهر ف ، بررجل که نقش فاعل را دارد« ل  جاءنی رج» گوییمی کهیا هنگامی    

صف به صفت مت و فقط مرد شوندخارج میبحث از دایره مردان غیر صالح « صالح»صفت  با آمدناما 
ای هصفت نکر هرگاه یابد. در حقیقت،ین مرد از دیگران تمایز میا تصفذکر  د و بامانصالح بودن باقی می

 شود.تر و محدودتر میآن اسم خاص ،اضافه شود به اسمی

جا به فراوان است که در اینالبالغه نهجهای هایی که داللت بر تخصیص دارند در نامهنمونه صفت    
 شود.مواردی از آن اشاره می

 –ن اسم شهری در نواحی صفی -« حاضرین» در جنگ صفّین از بازگشت از پس (ع)منانمؤامیر    
 و سعادت هاىراه که در آن( نگاشته است برای فرزندش امام حسن)ع وصیتی در قالب پند و اندرز

( در این نامه نه تنها به عحضرت) آن توان گفتمی در واقع .است داده نشان به نوع بشر را نیکبختى
: ف شده استیتوصچنین  دنیااهل  ،قسمتی از نامهدر  کند.فرزندش بلکه به تمام افراد بشر وصیت می

 ُمَعقََّلة   نـََعم   َصِغیَرَها َكِبیُرَها َویـَْقَهرُ  َذلِیَلَها َعزِیُزَها َویَْأُكلُ  بـَْعضا   بـَْعُضَها یَِهر   َضارِیَة   َوِسَباع   َعاِویَة   ِكاَلب   َأْهُلَها فَِإنََّما»
 درندگانى و زننده فریاد سگانى دنیاپرستان (31نامه/) «َمْجُهوَلَها َورَِكَبتْ  ُعُقوَلَها َأَضلَّتْ  َقدْ  ُمْهَمَلة   َوُأْخَرى

 و قهر به کوچکش به بزرگش و خوردمى را ضعیفش زورمندش گزند،مى را یکدیگر هستند، شکارکننده
 از را خود عقول اند،شده رها حیوان اىدسته و شده مهار چهارپایانی دنیاداران از گروهى .کندمى حمله غلبه

 گوید:می میثم در شرح این عبارتابن .(134 :1333 )انصاریان، اندنهاده قدم نامعلوم هرا به و داده دست

 و غضب قواى لحاظ به هاآن که است فرموده اشاره دنیا مردم بندىتقسیم به مثل دو این در( ع)امام    
که این  کنندمى پیروى خود غضب قوه از اوّل دسته: شوندمى تقسیم دسته دو به ،هاآن از پیروى و شهوت

  .(1/11: 1334 میثم،)ابن تشبیه کرده است طعمه، پى در درندگان و کننده پارس سگان به افراد را

 ،شداگر این کلمه بدون صفت رها می .استداده  تخصیص« عاویة»صفت را با « کالب»لفظ  همچنین    

ی برای عو سگان رمزعو چرا که دهکر« عاویة»الب را مقید به صفت ک اما ؛شداطالق می بر هر نوع سگی
را « سباع»همچنین  بغض و کینه دارد. داللت بر دشمنی و ،فتو ص دشمنی و مشاجره در میان آنهاست

 (ع)منینمؤرا به تصویر کشد. امیرالظلم و تجاوز و دشمنی  است تا تخصیص بخشیده« ضاریة»صفت  با

کالب »رو اهل دنیا را ابتدا به ، از اینو درگیری همیشگی بوده به کشمکشدرصدد توصیف اهل دنیا 
 .است تا حقارت اهل دنیا و ضعفشان را نشان دهد کرده تشبیه« سباع ضاریة»و سپس به « عاویة

 ورزند،می غفلت خود خلقت هدف از و نمایندمى پیروى خود شهوت قوه ازکسانی که  دوم؛ دسته براى     

 :معّقله» را با دو صفت« نعم» چهارپایان . در حقیقتاست کرده تقسیم قسم دو بر و زده لامث را چهارپایان
 کسانى «معّقله»صفت »منظور از  .است تخصیص بخشیده« رها شده :مهملة»و « بسته شدهدست و پا 

ک انسان ارزش و عنوان یکه دلباخته دنیا هستند ولى از آن جهت که براى خودشان بههستند که هر چند 
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 آنان حقیقت در ؛رها نیستند هواهای نفسانی از پیروى و در زنندهر کارى نمى دست به شرافتى قایلند،

 در کهدارد  کسانى به اشاره« مهملة» صفتاما  ؛است بسته را آنها چراننده، که هستند گوسفندانى همانند

 آنان پس ؛نیستند بند پاى او اوامر به رفته، بیرون خود امام فرمان از و رهایند ایشان،هخواسته از پیروى
ف اهل دنیا از صفات گوناگونی یوصتبدین ترتیب امام در  .(همان) لجامندبى و رها چهارپایانى همچون

موجود  سجعاگر به  .ه استدیویژگی این افراد را به تصویر کش ،تتخصیص دادن صفا و بابهره جسته 

تکلف  و دوری از هرگونه امام مروانی کال ،نماییم توجه« معلقة و مهملة»و  «عاویة و ضاریة» صفات میان

 .کنیممشاهده می به وضوحرا و تصنع 
اد، فرست معاویه سوى به را وی کههنگامى بجلى، اللَّه عبد بن جریر به( ع)امام هشتم نامهدر قسمتی از     

 َفُخذْ  السِّْلمَ  اْخَتارَ  َوِإنِ  ِإلَْیهِ  فَانِْبذْ  بَ اْلَحرْ  اْخَتارَ  فَِإنِ  ُمْخزِیَةٍ  ِسْلمٍ  َأوْ  ُمْجِلَیةٍ  َحْربٍ  بـَْینَ  َخیـِّْرهُ »چنین فرمود: 
َعَتهُ   را جنگ اگر. بار ذلّت صلحى یا ساز، آواره جنگى یا نما ملزم راه دو از یکى پذیرش به را او (3نامه/« )بـَیـْ

ت در این عبار .(131: 1333)انصاریان،  بگیر بیعت او از شد تسلیم اگر و کن جنگ اعالم او به کرد قبول

( ع)امام .اندصفت واقع شدهاسم فاعل از باب إفعال هستند که « ُمفِعل»بر وزن  «ُمْخزِیَةٍ و  ُمْجِلَیةٍ »دو کلمه 

حرب : »و هر یک از این دو را با یک صفت تخصیص بخشیده است کرده معاویه را مخیر به جنگ یا صلح
 صلحی که خوار کننده است.« خزیةسلم م»برد و یا بیرون  از وطن با اجبار ی که وی راجنگ« مجلیة

به معنی اخراج از وطن است. امام با ذکر این صفت، جنگ را تخصیص  «اجالء»از ریشه « مجلیة»

بر ها متفاوت است و عالوهبخشیده تا به معاویه بیان دارد که اگر سر جنگ داری، این جنگ با بقیه جنگ

 به معنای رسوایی و ذلت آمده است.« خزی» از ریشه« مخزیة» ، آواره نیز خواهی شد.شکست خوردن
باعث رسوایی و بدبختی  ،کند زیرا حتی صلح وی نیزآوردن این صفت تمایز صلح معاویه را بهتر بیان می

مقصود امام را از  -پستى  و خوارى تحمل و وطن از آوارگى -دو صفت ذکر شده شود؛ در حقیقت، می
 و است معاویه تخویف و تهدیدبیانگر  یطرف از ت این دو صفتکند؛ در حقیقبهتر بیان می جنگ و صلح،

 است. امام با پیروزى فرض، دو هر به کهاین به وى کردن آگاه دیگر طرف از

بر این، مجرور عالوهمتوازی وجود دارد. سجع « مجلیة و مخزیة» که میان دو صفت شایان ذکر است    
 به کالم بخشیده است.آهنگی زیبا و دلنشین  ،بودن چهار لفظ پیاپی

البالغه وجود دارد که به علت اطاله کالم از های نهجدر نامه ،های زیادی از این نوع داللتنمونه    

 گردد:نظر کرده و به مواردی از آن اشاره میتحلیل و بررسی آن صرف

 حقّى و ثابت سهمى زکات این در ( تو21)نامه/« وماَمْعلُ  َوَحّقا   َمْفُروضا   َنِصیبا   الصََّدَقةِ  َهِذهِ  ِفي َلكَ  ِإنَّ  وَ »    
 .(111: 1333 )انصاریان، معلوم داری

 طاعت براى ( حقّا31)نامه/« َمْطُلوبَة َوَغایَة   نـَْهَجة   َوَمَحجَّة   نـَیـَِّرة   َوُسُبال   َواِضَحة   َأْعاَلما   لِلطَّاَعةِ  فَِإنَّ »    
 .(113: 1333 است )انصاریان، مطلوب هدفى و کارآش جادّه و روشن هاىراه و آشکار هاىنشانه
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 آید )انصاریان،مى بزرگ اىحادثه و عظیم امرى با مرگ (23)نامه/« َجِلیل َوَخْطبٍ  َعِظیمٍ  بِأَْمرٍ  یَْأِتي فَِإنَّهُ »    

1333 :113). 
 توضیح .2-4-2

که اسم معرفه نیاز به صفت هنگامی»گوید: برد. جرجانی میکار میهب گاهی متکلم صفتی را برای توضیح
در تشخیص منعوت است  (341: 1333الجرجانی، « )یاز به خاطر ترس از اشتباه مخاطباین ن ،داشته باشد

 دیگر برطرف گردد. التاو احتمشود تا مخاطب مقصود اصلی را دریابد که صفتی آورده می

« جاءنی زید  »ای بگوید: ته باشد و گویندهداشوجود « زید»ای چند نفر به نام در محله هنگامی که مثالً    
در این جمله، زیدِ شاعر است یا « زید»داند مراد از ممکن است مخاطب مقصود را در نیابد چرا که او نمی

 جاءنی زیدٌ» بگوید:آورده و « شاعر» صفتی مانند« زید»خیاط، بنابراین باید، پس از  نویسنده یا زیدِ زیدِ

 (32: .تد تفتازانی،) .رفع احتمال نموده و مراد را روشن سازد« زید»تا از « الشاعرُ

 با صفت رفع شود. های معرفهاشتراک پیش آمده در اسم یعنی اینکه توضیحی صفتدر واقع      

ز متمای هستند، همنام اوکه  زید را از اشتراک با کسانی «طویل»صفت  «هذا زید  الطویلُ »در جمله      
کوتاه  از زیدِ ،این زید ،بلند با بکار بردن صفتِ به عبارتی دیگر، .سازدواضح میو مقصود را  ایدنممی

 ،در حقیقت رود.شتراک عارض در زید از بین میشناسد و ازید مقصود را می مخاطب،و  شودمتمایز می
رای رفع احتماالت در اکثر نحویان توضیح را ب .برداشتراک لفظی واقع در معارف را از بین می توضیح،

: 2111ابن یعیش، ) کندها را محدود مینه که تخصیص اشتراک در نکرهگوآورند همانشمار میمعارف به
2 /232). 

 ی یک منعوت آورده شده است نامه سی و یکممتعدد پیاپی براتوضیحی یکی از مواردی که صفات     

 اْلُمِقرِّ  اْلَفانِ  اْلَواِلدِ  ِمنَ » پردازد.و فرزند می های پدربه توضیح ویژگی یست و یک صفتبا ب (ع)اماماست که 
ْهرِ  اْلُمْسَتْسِلمِ  اْلُعُمرِ  اْلُمْدِبرِ  لِلزََّمانِ  امِ  لِلدَّ نـَْیا الذَّ َها الظَّاِعنِ  اْلَمْوَتى َمَساِكنَ  السَّاِكنِ  لِلد   اْلُمَؤمِّلِ  اْلَمْوُلودِ  ِإَلى َغدا   َعنـْ

نـَْیا َوَعْبدِ  اْلَمَصاِئبِ  َورَِمیَّةِ  اأْلَیَّامِ  َورَِهیَنةِ  اأْلَْسَقامِ  َغَرضِ  َهَلكَ  َقدْ  َمنْ  َسِبیلَ  اِلكِ السَّ  كُ یُْدرَ  اَل  َما  اْلُغُرورِ  َوتَاِجرِ  الد 
« اأْلَْمَوات َوَخِلیَفةِ  الشََّهَواتِ  َوَصرِیعِ  اآْلفَاتِ  َوَنْصبِ  اأْلَْحَزانِ  َوَقرِینِ  اْلُهُمومِ  َوَحِلیفِ  اْلَمْوتِ  َوَأِسیرِ  اْلَمَنایَا َوَغرِیمِ 

 کنندهنکوهش روزگار، به تسلیم گذاشته، سر پشت عمر زمان، هاىسختى پذیرنده فانى، پدرى از (31نامه/)

 راه سالک آید،نمى دستبه چهآن به آرزومند فرزند به فردا، در آن از کننده سفر اموات، سراى ساکن دنیا،
 اسیر مرگ، مدیون غرور، تاجر دنیا، بنده مصائب، تیرهاى نشانه ایّام، گروگان امراض، هدف شدگان، تباه

 )انصاریان، مردگان جانشین و شهوات خورده زمین ها،آسیب هدف ها،اندوه ها، همنشینغصه همراه مردن،
1333 :113). 

 :بردکار میهبهفت صفت  ،ی که قصد نصیحت به فرزندش را داردپدردر مورد توضیح برای  (ع)امام    

یا به اعتبار ما  .است رفته کاربه آن، نتیجه اسم به ءشی تسمیه باب از مجاز صورت به لفظ این «اْلَفان»

کند و اعتراف این پدر، کسی است که اقرار می «لِلزََّمانِ  اْلُمِقرِّ » یکون موجود، الفان نامیده شده است.
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 خویش ناتوانى به اقرار جبر، و زور اثر بر یعنى ؛امالیمات استها و نکند که دنیا دار حوادث و گرفتاریمی

 دشمنى روزگار گویى« المقر له بالغلبه»و به قول ابن ابی الحدید یعنی  دارد دنیا هاىدگرگونیبرابر  در

 اربزرگو آن عمر که جهت آن از «اْلُعُمرِ  اْلُمْدِبرِ » .کنندمى اعتراف او قدرت به هماوردان که است قدرتمند

ْهرِ  اْلُمْسَتْسِلمِ » .بود اش رو به انتهاو زندگی سال شصت به قریب کید صفت این صفت توضیحی نیز تأ« لِلدَّ
اما در برابر دشمنی روزگار  ؛شودکند ولی تسلیم نمیانسان گاهی به دشمن خود اقرار میقبلی است زیرا 

امِ »شود. کند و هم تسلیم آن میهم اقرار می نْـ  الذَّ  هایشزشتی بیان با و بوده بیزاردنیا  ازپدری که « َیالِلد 

 سرنوشت دچار دارد و قرار اموات سکونت محلّ پدری که در« اْلَمْوَتى َمَساِكنَ  السَّاِكنِ » .جوید دورى آن از

کل من ﴿چرا که مساکن موتی کنایه از دنیا و کره زمین است و به فرموده حضرت حق  شد. خواهد آنان
َها الظَّاِعنِ » (21الرحمن/) ﴾علیها فان  غدا و جدایى یادآور عبارت این .فردا از آن کوچ خواهد کرد «َغدا   َعنـْ

 (3-1/2: 1334 میثم،)ابن است جدایى همان براى استعاره الظّاعن لفظ و جدایى زمان نزدیکی از کنایه

این پدر  ت پدر و تمایزتوضیح صفااین صفات،  علت کاربرد تمامی .(14-11/12: 1341ابن ابی الحدید، )
تر های ایشان را واضح( را بهتر معرفی نموده و ویژگیع)قیه پدرها است. صفاتی که آن حضرتاز ب
 نماید. می

 بیان دنیابه  نبستن دل برای صفت چهارده فرزندش براى و صفت هفت خود، براى (ع)علی حضرت    

 اَل  َما اْلُمَؤمِّلِ » .اوست نصیحت و وصیّت هدف، یراز است، آورده چندان دو را فرزند هاىویژگی و فرموده
 هالک کهرا  کسانى راه «َهَلك َقدْ  َمنْ  َسِبیلَ  السَّاِلكِ ». رسددی امیدوار به چیزی که به آن نمیفرزن «كیُْدرَ 

 َغَرضِ » .است عمر منازل طىّ است و مرادشان آخرت سمت بهدنیا  از او مسافرت پیماید؛می ،اندشده
 وابستهش وجودفرزندی که  «اأْلَیَّامِ  رَِهیَنةِ ». هاستبیماری ودنیا هدف امراض  فرزندی که در این «َقاماأْلَسْ 

 تیرهاى هدف «اْلَمَصاِئبِ  رَِمیَّةِ » .باشد گرودار یارـاخت در گروگان کهچنان روزگار است. و اوقات به

نـَْیا َعْبدِ » هامصیبت  که همچنان اوست، کارگزار و دنیا مطیع حقیقت در دنیا طالب که زیرا ،بنده دنیا «الد 

 گمان به دنیا راه در تاجری که سرمایه خود را «اْلُغُرورِ  تَاِجرِ ». است خویش موالى کارگر و فرمانبردار بنده،

 فرزندی «اْلَمَنایَا َغرِیمِ ». ورزدمیجاودانه غفلت  و حقیقى وکارکسب کند و ازسود برد خرج می کهاین

انسانی که بدون  «اْلَمْوتِ  َأِسیرِ ». است خود بدهکار پى در که طلبکارى ماننده او پى در اجل ومسافر 

به قول طرفه بن عبد، شاعر جاهلی که گفته  و( 1333، )رمضانی گیالنیاست  مرگ و اسیر تسلیمشک 
 است: 

 َلَعمرَُک إنَّ الَموَت ما أخطَأ الَفتی
 

 بِالَیدِ ثَنیاُه َلَکالطِّوِل الُمرخی وَ  
 (31 :2113)طرفة بن عبد،                 

پای  ریسمان بلند در دست وبه انسان اصابت نکرده است مانند  که مدتیدر  به جانت قسم مرگ    
 وپادست یعنی انسان، ریسمان مرگ در ؛دست صاحب حیوان است ریسمان در طرف آن حیوان است و دو
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وقت  هر و چرد ولی سر ریسمان در دست صاحبش استآزادی می مانند چهارپایی که تا حدی با ،دارد
 .کشداراده کند، آن ریسمان را می

 «اأْلَْمَوات َخِلیَفةِ » «الشََّهَواتِ  َصرِیعِ » «اآْلفَاتِ  َنْصبِ » «اأْلَْحَزانِ  َقرِینِ » «اْلُهُمومِ  َحِلیفِ »بقیه صفات     
حال انسان در دنیا  و توضیح از صفات پیاپی برای تبیین امام در حقیقت اند؛کار رفتهههمگی برای توضیح ب

ی مستقل و کامل مفهوم ،صفت یک جمله است؛ به عبارت دیگر هر که هر صفتی جایگزین بردبهره می
بینیم که می ،اختاری به این فراز بنگریماگر از جنبه س .کندکه به بعدی از وجود انسان اشاره می دارد

های روان کالم ایشان است، بار معانی را دو خش بزرگی از آن وامدار سجعموسیقیایی که ب هماهنگی
 چندان کرده است.

شود که مواردی از آن ذکر البالغه یافت میهای نهجهای بسیار دیگری از این نوع داللت در نامهنمونه    
 گردد:می

 زمین همانند جوان دل ( قطعا31ً)نامه/« قَِبَلْتهُ  ءٍ َشيْ  ِمنْ  ِفیَها أُْلِقيَ  َما اْلَخالَِیةِ  َكاأْلَْرضِ  اْلَحَدثِ  قـَْلبُ  ِإنََّما»

 .(123 :1333 )انصاریان، پذیردمى شود ریخته آن در بذرى هر است، خالى

َها انـَْقَلُبوا ثُمَّ »  از جاتن منزل سر به رساننده اىتوشه با ( سپس23)نامه/« الرَّاِبحِ  َواْلَمْتَجرِ  اْلُمبَـلِّغِ  بِالزَّادِ  َعنـْ
 .(113: 1333 کردند )انصاریان، سفر آخرت به سود پر تجارتى با و گذشتند دنیا

 خوردن تا نشدم آفریده( 41)نامه/« َعَلُفَها َهم َها اْلَمْربُوطَةِ  َكاْلَبِهیَمةِ  الطَّیَِّباتِ  َأْكلُ  لَِیْشَغَلِني ُخِلْقتُ  َفَما»

 است خوردن علف اشاندیشه همه که بسته آخور به حیوان مانند به کند سرگرم مرا پاکیزه غذاهاى
 .(114: 1333 )انصاریان،

 مدح و ستایش .2-4-3

و این هنگامی است که منعوت نزد آید میبیان کمال صفت آن  و منعوتو ستایش گاهی نعت برای مدح 
  .(2/223: 2111استرآبادی، ) شناخته شده باشدمخاطب 

نکره های اسمو یا تخصیص  های معرفهدن احتماالت در اسمبرطرف کر ،مقصود از صفت در حقیقت    

جاءنی زید العاقل » :شودکه گفته میمانند هنگامی ،برای مدح و ثناء بکار رودفقط بلکه صفت  ،نباشد

گار از تمامی صفات پرورد .زید و ستودن صفات نیکوی او باشدو مراد از این صفات مدح « الفاضل الکریم

 (2/233: 2111ابن یعیش، ) ، العالم، القادرالحیند: مان ،این جمله است

خته شده چرا که برای مخاطب شنا ،نیست و توضیح و تخصیص مراد از این صفات تمییز او از شریک    
 در این باره زجاجی ابوالقاسم. آیدمیچنین صفاتی  برای مدح و ستایش است و نیازی به آن نیست، بلکه

  گوید:می

که اسم نزد مخاطب ملتبس به اشتراک با بقیه م عرب بر دو نوع است: اول هنگامیصفات در کال    
دوم  .برای ایضاح و تبیین است تصفت است و صفکه در این هنگام اسم نیازمند به اسماء باشد 

 اثر شهرت حاصل شده یا بر قبالً شناختچه این  خاطب معلوم و شناخته شده باشد؛که اسم نزد مهنگامی
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تمامی  است. و نکوهش یا ذم ستایش و برای مدح و این صفات ،صورت این در که صفت باشداز  نیازبی
تا او را با  و خواستهرا با آن صفات هشدار داده  شاوست که بندگان جل برای مدح و ثنایوصفات خدای عز

ت اصف نیازی به است،« لیس کمثله شیء»جل که وا خدای عززیر ستایش کنندمدح و  صفاتش شناخته و
 .(431: 1334 )الزجاجی، برای ایضاح ندارد

َواْلباِطُن  الظّاِهرُ ُهَو ااْلوَُّل َواالِّْخُر وَ ﴿فرماید: قرآن کریم در این باره می«. آخر»است و هم « اوّل»او هم     
 .(3/حدید) ﴾ُهَو ِبُکلِّ َشْیٍء َعلیم  وَ 

که آن  را چهآن که کندوگند یاد میدگار جهانیان سبه پرور ،ز کارگزارانشامواجه با خیانت یکی امام در     
 خوشحالى باعث رسید،می امامبه هم  حالل از راه اگر است، دست آوردهبه مسلمین اموال ازکارگزار 

 يَیُسر نِ  َما اْلَعاَلِمینَ  َربِّ  بِاللَّهِ  أُْقِسمُ : »گذارد ارث به خود از پس کسان براىباید آن را  چرا که شدنمى ایشان
 مال از چهآن قسم جهانیان خداى به (41نامه/) «يبـَْعدِ  ِلَمنْ  ِمیَراثا   َأتْـرُُكهُ  ِلي َحاَلل   َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  َأَخْذَتهُ  َما َأنَّ 

: 1333 )انصاریان، گذارم ارث به اوالدم براى را آن که کردنمى شادم بود حالل برایم اگر اىبرده ایشان

نعت توضیح یا  و در واقع غرض از آمده« اهلل» برای مدح و ستایش منعوت« رب العالمین»نعت  .(111

جهانیان پروردگار خداوند؛ برای ستایش  فقط تخصیص نیست چرا که منعوت شناخته شده است و نعت
در اصل به معنى مالک و صاحب چیزى است که به تربیت و اصالح آن  «رب»کلمه . آمده است

جهانیان. انسان با شنیدن چنین صفتی سر تعظیم در برابر معبود خود فرود  ؛ مالک و صاحب تمامپردازدمی
 پردازد.آورده و به مدح و ستایش او می

ةَ  اَل » :پنجاه و یکمدر نامه       َواَل » :در نامه پنجاه و سومو همچنین  (11نامه/« )اْلَعِظیم اْلَعِليِّ  بِاللَّهِ  ِإالَّ  قـُوَّ
ةَ  َواَل  َحْولَ  : 1333 )انصاریان،بزرگ  خداوند جانب از جز نیست قدرتى( 13)نامه/« اْلَعِظیمِ  اْلَعِليِّ  بِاللَّهِ  ِإالَّ  قـُوَّ

 بر پیامبر امام نامههمان در  کار رفته است.هبرای مدح و ثناء خداوند ب« و العظیمالعلی »دو صفت ( 131

« الطَّاِهرِینَ  الطَّیِِّبینَ  َوآِلهِ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  ولِ َرسُ  َعَلى َوالسَّاَلمُ » فرستد:سالم و درود می او خاندان خدا و

این دو  اند کهوصف شده« الطاهرین و الطیبین»به  -صلوات اهلل علیهم -خاندانشو خدا رسول  (13نامه/)
ی رسول گن طهارت و پاکیزبه ای ،و در آیه تطهیر نیزدارد او  بیتاهلپیامبر و صفت داللت بر مدح و ثناء 

 (33/)احزاب ﴾یُطهِّرَكْم َتطِهیرا  الرِّْجس َأْهَل الْبَـْیِت وَ  ِإنََّما یُرِیُد اللَُّه لُِیْذِهب َعنكمُ ﴿ ه شده است:راو خاندانش اش

خمسة، فی النبی صلی اهلل علیه و آله و نزلت فی » اند:حاب پیامبر در مورد این آیه گفتهکه برخی از اص
 .(2333: 1312)الواحدی،  «السالمم و علی و فاطمة و الحسنین علیهمسلّ 

ه را بیان کرد )ص(ارزش بعثت پیامبر اکرم ،ضمن معرفی خوددر آن  کهمعاویه  پاسخ نامهدر  (ع)امام    
 و سؤال نماید و بامیه او را گوشزد و سخنان بیهود در آن دعاوى نادرست وبه او نوشته  اینامه بود،

 لِلط َلَقاءِ  َوَما»کند:  دخالت امور این در که او کمتر از آن است که کندمى تحقیر را معاویه انکارى، استفهام
 آزاد بردگان (23نامه/) «مطَبَـَقاتِه تـَْعرِیفَ  وَ  َدرََجاتِِهمْ  َوتـَْرتِیبَ  اأْلَوَّلِینَ  اْلُمَهاِجرِینَ  بـَْینَ  َوالتَّْمِییزَ  الط َلَقاءِ  َوَأبـَْناءِ 
 چه طبقاتشان شناساندن و آنان درجات ترتیب و نخستین مهاجران بین تمیز با را شده آزاد فرزندان و شده

http://kamenei313.blogfa.com/post-178.aspx
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 مهاجرین دارد و برتری و فضیلت داللت بر مدح و فخر« أولین»ت نع .(112: 1333 )انصاریان، رابطه است
 دخالت (ع)امام خدا لبیک گفته و او را اطاعت کردند.به ندای رسول  اولین کسانی بودند که زیرا آنان،

نیست بلکه از کسانی است که با اسالم مبارزه کرد و در  چرا که او از مهاجرینداند، را بیهوده میمعاویه 
که با اولین  نی مقام و رتبه او در حدی نیستیع ؛روز فتح مکه اسیر شد و پیامبر خدا او را آزاد کرد

 .اجران برابری کندمه
 و نکوهش تذمم .2-4-4

که منعوت نزد اما هنگامی ؛غرض اصلی نعت، تخصیص یا توضیح منعوت است»گونه که ذکر شد، همان

 .(2/223: 2111استرآبادی، ) «رودکار میهب و نکوهش مخاطب شناخته شده باشد، گاهی فقط برای ذم
یا  33)متوفی  بن حارث شریح کههنگامی ؛استالبالغه نهج سومدر نامه  های این داللتیکی از نمونه    
در زمان خالفت امام  -سال قاضی کوفه بود شصتهای معروف اسالمی که از شخصیت - ق(ه. 31

به هشتاد دینار خرید و آن را قباله خود کرد. این موضوع به حضرت گزارش شد. امام او را  ایخانه )ع(علی
 ازو د گیرمى اعتراف داده انجام که کارى به نسبت او از ،کند سرزنش و توبیخ کهآن از پیش واحضار کرد 

سند خانه را برای  ،سوی او رفته بودبه دارد که اگر قبل از خرید خانهو بیان می داشته حذر بر دنیا دوستى

ارَ  َهِذهِ  َتْجَمعُ » :نوشتچنین می وی  الرَّاِبعُ  َواْلَحد   اْلُمْرِدي اْلَهَوى ِإَلى یـَْنَتِهي اْلَحد  الثَّاِلثُ ... َأْربـََعة   ُحُدود   الدَّ
ار َهِذهِ  بَابُ  ُیْشَرعُ  َوِفیهِ  اْلُمْغِوي الشَّْیطَانِ  ِإَلى یـَْنَتِهي  به سوم است ... حد حدّ چهار را خانه این .(3نامه/)« الدَّ
 حد همین به خانه ینا در و شودکننده منتهی می گمراه شیطان به چهارم حد و آور تباهى هاىهوس
 .(131: 1333 )انصاریان، شودمى باز چهارم

واقع شده که « شیطان» نعت برای« المغوی»لفظ و « الهوی»نعت برای « المردی» لفظ ،در این عبارت    

 هالک هوس و هوا پیروى به را سوم حدالسالم( )علیهحضرت  .دارندداللت  و نکوهش و تحقیر ر ذمب

 )ع(است و امام دوزخ در انسان و سقوطهالکت  ،هوا و هوس سرانجامدر حقیقت . دکنمی منتهى کننده
 هالکت و ضاللت در مورد در قرآن مجید نیز دارد.ان مییک صفت مذموم بی ،داشتن از آن حذر بربرای 

ِو اتَـَّبَع َولَ ﴿( 23/)جاثیه ﴾…أفرأْیَت َمن اّتخذ إلَهُه َهواه﴿ ز پیروی هوای نفس هشدار داده شده است:ناشی ا
 (31/منون)مؤ ﴾اْلَحق  َأْهَواَءُهْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواأْلَْرضُ 

 حد آخرین را امر این»داند. کننده منتهی میشیطان گمراه« اْلُمْغِوي الشَّْیطَانِ » حد چهارم را به )ع(امام    

 جهت از و پذیردمى پایان آن به دیگر حدود که است اىمحدوده دورترین کهآن دلیلبه است داده قرار
 :1331 میثم،)ابن« است هوس و هوا از نفس پیروى انگیزه و دنیا به آدمى عالقه سرآغاز کنندگى گمراه

که انسان را  است اولین کسی نیز، اولین کسی است که گمراه و ذلیل شد و ،چرا که شیطان .(4/131

بدون موصوف نیز « المغوی». حتی اگر صفت دشومی گمراهی و جهالت به او منتهی مراه کرد. در واقعگ
و اولین گمراه  شونده گمراهاو اولین  که شد چراباز هم این گمراهی به شیطان منسوب می ،شدذکر می

صفات خداوند  طور که همههمان ،دارند و نکوهش داللت بر ذم ،کننده است و تمامی صفات منسوب به او
کار رفته در مورد هتوان به یکی دیگر از صفات بمی ،در تأیید این مطلب .داو دارن داللت بر مدح و ستایش
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 خوارج روحدر برابر اجساد بىنهروان در پایان نبرد که هنگامی اشاره کرد؛ در جمالت قصار امامشیطان 
یده پرس زد.به حال شما. کسى که شما را فریب داد به شما ضرر  فرمود: وای بار تأسف با حالتى ایستاد و

در این ( 311/حکمت) «َمْن َغرَُّهْم یَا َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن فـََقاَل الشَّْیطَاُن اْلُمِضل  واألنـُْفُس األمَّارَُة بِالس وءِ » شد:

گمراهی و  شیطان کارقت که داللت بر ذم او دارد و در حقی است« الشیطان»صفت برای « المضل» عبارت
نسبت به انسان و عصیان  او یاد خدا بازدارد و این نتیجه تکبر و حسادتز ها را اهاست تا آنضاللت انسان

: بردپناه میپروردگار از او به  و انسان است هاو از رحمت ایزد منان رانده شد از پروردگار است و بدین سبب

 .«الشیطان الرجیم من عوذ باهللأ»

 َواْلِجْسمِ  اْلَمْعُكوسِ  الشَّْخصِ  َهَذا ِمنْ  اأْلَْرضَ  ُأَطهِّرَ  َأنْ  ِفي َسَأْجَهدُ » دارد:بیان میای در نامه (ع)امام    
 .نمایم پاک( معاویه) کالبد سرنگون و وارونه موجود این از را زمین تا کوشید خواهم (41نامه/«)اْلَمرُْكوسِ 

ا با شخص معاویه است که امام وی ر« هذا»مقصود از اسم اشاره  ،در این عبارت (114: 1333 )انصاریان،

خطاب  که این نوعِ گیرداز دو صفت بهره می، کند و برای توضیح این شخص و جسمو جسم معرفی می

دارد.  و تحقیر درباره وی داللت بر ذم و نکوهش کار برده شدههامام نسبت به وی و همچنین صفات ب

ت چرا که بودن عقاید اوساست که مراد از آن، معکوس« عکس»اسم مفعول از « معکوس»صفت 

زیرا دانسته است، « مرکوس»ن وی را جسمی عقاید وی عکس حق و عدالت بود. همچنیشخصیت و 
در لغت به معنای مقلوب « رکس» .جسم انسان باید در پی دریافت کماالت و فضایل باشد نه امور دنیوی

 على َأوله رد   َأو رْأسه على ءالشي قلبُ : الرَّْكسُ  و»العرب در معنای آن آمده است: کردن است. در لسان
  .(1/111: 1311 منظور،)ابن« َمرْكوس فهو رَْكسا ، یـَرُْكُسه رََكَسه آخره؛

 تأکید .2-4-5

ذکر  توضیح بیشتر و تأکید منعوت آید و نحویان این داللت را برایگاهی صفت فقط برای تأکید می
شود و در واقع ته میی است که از منعوت دانسایتأکید معن عنوانبه ،آن و ؛(333: 2111)السکاکی، اند کرده

 .(2/223: 2111استرآبادی، ) منعوت متضمن معنای آن نعت است

 را دنیا این زمین از وجب یک حتى که فرمود بیان و کرد یاد سوگند دنیا درباره( ع)امام که آن از پس    

 َفَشحَّتْ  السََّماءُ  َأظَلَّْتهُ  َما ُكلِّ  ِمنْ  َفَدك   ْیِدیَناأَ  ِفي َكاَنتْ  بـََلى»: کرد استثنا جمله این با را فدک نیست، مالک
َها َها َسَختْ  وَ  قـَْومٍ  نـُُفوسُ  َعَلیـْ  انداخته، سایه آن بر آسمان چهآن از آرى (41نامه/« )آَخرِین قـَْومٍ  نـُُفوسُ  َعنـْ

: 1333)انصاریان،  ،ورزیدند بخل آن بر باشد ما دست در کهاین از گروهى که بود، ما دست در فدک فقط
واقع « قوم» صفت برای« آخَرین»در این عبارت چشم پوشیدند.  مندانه از آنسخاوت قومی دیگر و (112

 با همزمان که مردمى و خود حال در بیانمتعال  خداى به تظلّم اظهار و شکایت باب از (ع)امام .شده است
تمندانه از که سخاودوم را « قوم»که هنگامی خل ورزیده ودارد که قومی بر فدک ببیان می بودند ایشان

ها قومی غیر از قوم اول هستند. در حقیقت با ذکر صفت شود که آندانسته می ،کندآن گذشتند، ذکر می
 کند.کید میبر سخاوت قوم دیگر تأ« آخرین»
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ارد و او را ولىّ ذاو واگه که در آن درخواست نموده بود حکومت شام را ب معاویه پاسخ نامهدر ( )عامام    
 نیست، او حق که چیزى ادعاى از معاویه داشتن برحذر و پندگیرى باب از ،عهد و جانشین خود قرار دهد

ْنَتِفعَ  َأنْ  َلكَ  آنَ  فـََقدْ  بـَْعدُ  َأمَّا»دهد: می هشداربه او گونه این  اما (11)نامه/« اأْلُُمور ِعَیانِ  ِمنْ  اْلبَاِصرِ  بِاللَّْمحِ  تـَ
 گردى. )انصاریان، مندبهره آن از و برخیزى روشن امور مشاهده به دقیق دیدى با که رسیده آن زمان بعد،

 براى را «باصر» صفت و است مفید چیزهاى سریع و دقیق درک از استعاره «الّلمح» کلمه (323: 1333

 بسیار شب) ألیل لیل: گویندمى برای شدت تاریکی که عربها سخن مانند است، آورده دیدن در مبالغه
کند. در لسان کار رفته معنای منعوت را تأکید میهصفت ب در حقیقت .(311: 1334 )ابن میثم، (تاریک

 منه شدید،...ولقي بتحدیق نظرا   َأي باِصرا   َلْمحا   َأراه»العرب نیز معنای این صفت و موصوف بیان شده است: 
 .(4/14 :1311 ،منظور)ابن «واضحا   َأمرا   َأي باِصرا   َلْمحا  

 کند:به یگانگی خدا و توحید سفارش می او را (ع)در وصیت خود به امام حسن در جای دیگر امام   

 اگر باد معلومت پسرم (31نامه/« )نـَْفَسه َوَصفَ  َكَما َواِحد   ِإَله   َوَلِكنَّهُ ... َشرِیك   ِلَربِّكَ  َكانَ  َلوْ  أَنَّهُ  بـَُنيَّ  یَا َواْعَلمْ »

 )انصاریان،نموده  وصف را خود که گونههمان است خدایی یگانه او ... اما بود شریکى پروردگارت براى

لفظ صورت مفرد و نکره آمده است و داللت بر یک إله دارد و پس از آن به« لهإ»لفظ  (123: 1333

و را خاص ا است تا این وحدانیتآمده « إله»کید وحدانیت منعوت تأعنوان نعت مفردی برای به« واحد»

فاهلل  .الفرد الذی ال ثانی له من العدد»چنین گفته است: « واحد». زجاجی در تعریف کید کندقرار دهد و تأ
 .(141: 1334)الزجاجی،  «ال نظیرل و ال مثد األول األحد الذي ال ثاني له وال شریک و عّز و جل الواح

 هام با. 2-4-6

َتَصدَّق ِبَصَدقٍة قَلیلٍة أو  »شود مثل: صل میدر میان صفات حا« أو»با حرف عطف  معموالً این داللت
 . نیست بلکه مقصود عمل صدقه دادن استکه مقدار و کمیت مشخصی در نظر « َکثیرةٍ 
 به زیاد بن ابیهای در نامه( عامام علی) شود.مالحظه میالبالغه نهجهای ر نامهدنمونه یک مورد از این     

 بر مسلمانان اموال به نسبت خیانت از را وی -داللّه بن عباس بودصره جانشین عبکه در حکومت بزمانى-

 َأوْ  َصِغیرا   َشْیئا   اْلُمْسِلِمینَ  ءِ َفيْ  ِمنْ  ُخْنتَ  أَنَّكَ  بـََلَغِني لَِئنْ : »ددهمى بیم آن کیفر و عقوبت از و داشته حذر
ة   َعَلْیكَ  أَلَُشدَّنَّ  َكِبیرا    قسم خورممى قسم خدا به (21نامه/) «اأْلَْمرِ  َضِئیلَ  الظَّْهرِ  یلَ ثَقِ  اْلَوْفرِ  قَِلیلَ  َتَدُعكَ  َشدَّ

 بر چنان اى،ورزیده خیانت زیاد یا اندک مالى در مسلمانان المالبیت در که رسد خبر من به اگر صادقانه،
حرف  (131: 1333 )انصاریان، کند پست و ذلیل و بار سنگین و تهیدست را تو که کنم گیرىسخت تو

به صفتی المال را خیانت در اموال بیتاست خواسته ( ع)این عبارت مفید ابهام است و امامدر « أو»عطف 
چرا که مهم، عمل خیانت کردن است و مقدار آن  و مقدار آن را مشخص نساخته است.توصیف کند مبهم 

 زشت و ناپسند است. ،هر چه باشد چه کم و چه بسیار
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 گیرینتیجه
 م که:رسیبه این نتیجه میالبالغه نهجهای های آن در نامهو اغراض و داللتبررسی نعت مفرد با 

و جنس نیز جز  تعریف و تنکیر در ،تطابق دارند ها با منعوت خود در اعرابهای مفرد نامهتمامی نعت    
از نظر )مطابق هم هستند که نعت مفرد  نیز، عدد از نظردر موارد معدودی، با هم مطابقت دارند. همچنین 

 دارد.جمع مثنی و نسبت به نعت باالیی  بسیار بسامد (عدد
تقلیل دایره  تخصیص یعنیدو داللت  ،و اغراض گوناگونی دارد که از این میان هانعت، داللت    

در  غراض بسامد باالییقیه اها و توضیح یعنی رفع احتماالت در معارف نسبت به باشتراکات در نکره
های در نامه ی مفردهاعتن توان گفتدر حقیقت می روند.کار میهمورد مفاهیم مختلف ب د و دررنها دانامه
 د، ولی گاهینروکار میهب معرفه هایمنعوت حو توضی نکره هایمنعوت برای تخصیص بیشتر البالغه،نهج

 .آیداز هدف اصلی خود خارج شده و در اغراض دیگری می
نعت متضمن معنای خوب و نیکو  و تخصیص و توضیح نباشد نعتهدف باشد و  معرفهمنعوت چه چنان    

و  فات پروردگارصدرباره البالغه نهجهای بر مدح و ستایش دارد که این داللت را در نامهباشد، داللت 
 .کنیمرسول خدا و مهاجرین مشاهده می

همچنین برخی از ند. دار ها داللت بر ذم و نکوهشصفات منسوب به شیطان و هوای نفس در نامه    
  دارند. و تحقیر صفات منسوب به معاویه رایحه ذم و نکوهش

ها در یک نمونه از نامهاما فقط  ؛شدیافت  نعت با غرض تأکیدالبالغه نهجهای نامه مواردی معدودی در در
 بهام مالحظه شد.نعت با داللت ا)نامه بیستم( 
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