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چکیده
نعت مفرد یکی از انواع نعت است که در چهار مورد اعراب ،معرفه و نکره بودن ،جنس و عدد ،تابع منعوت خود
است .این نوع از نعت ،کاربرد فراوانی در نامههای نهجالبالغه دارد و در اغراض مختلفی ازجمله تخصیص،
توضیح ،مدح و ستایش ،ذم و نکوهش ،تأکید و ابهام بهکار میرود .هدف پژوهش پیشرو بررسی نعت مفرد و
شناخت اغراض و داللتهای آن در نامههای امیرمؤمنان علی(ع) ،در نهجالبالغه است .از اینرو پژوهش حاضر
کوشیده است این اغراض و داللتها را با روشی توصیفی -تحلیلی در نامههای نهجالبالغه مورد بررسی و
تحلیل قرار دهد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که داللت «تخصیص»؛ محدود کردن دایره اشتراکات در
نکرهها و داللت «توضیح»؛ رفع احتماالت در معرفهها ،بسامد باالیی در نامههای نهجالبالغه دارد .همچنین
غرض مدح و ستایش در مورد خدای متعال و پس از ذات حق بهترتیب در مورد حضرت رسول و اهلبیت و
صالحین آمده است .چنانکه صفات ذم و نکوهش در مورد شیطان و هوای نفس و معاویه وارد شده است.
اغراض تأکید و ابهام با کارکرد کمتری در کالم امام علیهالسالم دیده میشود.
کلیدواژهها :نعت ،اغراض ،نامهها ،نهجالبالغه.

 .1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد
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نعت مفرد و داللتهای آن در نامههای نهجالبالغه

 .1مقدمه
نهجالبالغه مجموعهاى از سخنان زیباى امیرمؤمنان ،علی(ع) است که از نظر اهمیت در مرحلهاى قرار
گرفته که اگر بگوییم میان آثار نویسندگان ،کتابى در عظمت لفظ و معنى به پایة آن نمىرسد ،سخن به
گزاف نگفتهایم .این کتاب در میان شیعیان ،به جهت دربرداشتن نامههای امام اول آنان و در میان اهل
تسنن ،به علت فصاحت و بالغت بینظیرش ،مورد توجه بوده و هست .نهجالبالغه به سه بخش خطبهها،
نامهها و حکمتها تقسیم میشود که این پژوهش به بررسی نامههای نهجالبالغه اختصاص یافته است.
 .1-1بیان مسئله

نعت مفرد یکی از انواع نعتهای بهکار رفته در نامههای نهجالبالغه است .این نوع از نعت در اعراب،
معرفه و نکرهبودن ،جنس و عدد ،تابع منعوت خود است و در اصل برای توضیح و تخصیص منعوت
می آید ،اما گاهی از این داللت اصلی خارج شده و در اغراضی دیگر همانند مدح و ثنا ،ذم و نکوهش،
تأکید و ابهام بهکار میرود .پژوهش پیشرو میکوشد نعت مفرد و ویژگیهای آن را در تمامی نامههای
نهجالبالغه ،با ذکر نمونههایی مورد بحث و بررسی قرار دهد ،سپس اغراض و داللت نعتهای بهکار رفته
را با استعانت از شواهد مختلف تجزیهوتحلیل کند .این پژوهش در پی شناخت و بررسی این اغراض و
داللتها در نامههای نهجالبالغه و پاسخ دادن به پرسشهای زیر است:
 -1نعت مفرد با چه داللتهایی در نامههای نهجالبالغه بهکار رفته است؟
 -2کدامیک از داللتهای نعت مفرد در نامههای نهجالبالغه بیشتر است و چرا؟
 -3هریک از داللتها در مورد چه منعوتهایی کاربرد داشته است؟
 .2-1پیشینه پژوهش

بیگمان پژوهشهای فراوانی در مورد نهجالبالغه در حوزههای مختلف صورت گرفته است؛ اما از میان
پژوهشهای انجام شده درباره برخی از نامههای نهجالبالغه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مقاله محمد خاقانی و عباسزاده با عنوان "مؤلفههای تصویر هنری در نامه سی و یکم نهجالبالغه"
منتشر شده در مجله حدیثپژوهی در سال  1331که مؤلفان با بازخوانی مفهوم تصویر نزد قدما و
معاصران ،مؤلفههای تصویر هنری و تفاوتها و مزیتهای تصاویر در نامه ذکر شده را بررسی کردهاند.
مقاله "بررسی زیباشناسی تشبیه در نهجالبالغه (نامهها و حکمتها)" نگاشته آقای دکتر کریمی فرد و
آقای نیکدل که در نشریه ادب و زبان (دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان) ،زمستان  1333به چاپ
رسیده است .این مقاله به بررسی عنصر تشبیه و توانایی امام در چگونگی انتقال مفاهیم ،پرداخته است.
مقاله "سبکشناسی نحوی نامه سی و یکم نهجالبالغه" که توسط آقای قائمی و علی کرمی در مجله نقد
ادب عربی در سال  1334منتشر شده است و مؤلفههای سبکساز نحوی در نامه سی و یکم را مورد
بررسی قرار داده است ،که وجه تشابه تمامی این موارد با پژوهش حاضر فقط در این است که موضوعات
مختلف در نامهها مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما در مورد نعت مفرد دو پژوهش صورت گرفته است:
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پایاننامه خانم نخعینژاد با موضوع "اسلوب نعت مفرد در قرآن" با راهنمایی آقای دکتر فاضلی که در
دانشگاه فردوسی مشهد ،سال  1334دفاع شده است .در این رساله تمامی نعتهای مفرد قرآن استخراج و
براساس مشتق و جامد بودن در جدولهایی تقسیمبندی شده است که بیشتر به آمار نعتها پرداخته شده
است .همچنین آقای غالم عباس رضایی مقالهای با عنوان "نعت و اغراض بالغی آن" نگاشته که در
فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی (تهران) ،در زمستان  1333منتشر شده است .در این مقاله نعت
بهطورکلی و با نمونههایی اندک و پراکنده از قرآن و شعر و نثر مورد بررسی قرار گرفته است .پژوهش
پیشرو به شرح و بررسی نعت مفرد و داللتهای آن در نامههای نهجالبالغه میپردازد که تاکنون
پژوهشی در این مورد صورت نگرفته است.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

نامههای امیرالمؤمنین علی(ع) در نهجالبالغه 33 ،فقره است و به مناسبتهای گوناگون برای کارگزاران،
دوستان ،خویشاوندان ،مردم شهرها و دشمنان نگاشته شده است که به لحاظ غنای معنایی متن و
ارزشهای ادبی واالی آن ،از جهات مختلف مورد بررسی قرار میگیرد .از طرف دیگر نعت یکی از
اصلیترین توابع است که به علت اهمیت و چه بسا کاربرد فراوان آن نسبت به بقیه توابع ،در ابتدای بحث
توابع کتب نحوی بررسی شده است .لذا اهمیت این پژوهش در این است که میکوشد نعت مفرد و
ویژگیهای آن را در نامههای امیرمؤمنان(ع) بررسی نماید و داللتها و اغراض موردنظر آن امام همام را
از کاربرد نعتها بیان دارد.
 .2بحث
 .1-2نعت در لغت
الشیء أنعته نعتا إذا
نعت
برخی از لغویان نعت و وصف را هممعنا دانستهاند و در تعریف آن گفتهاند« :و ُ
َ
وصفتُه» (إبن درید )22/2 :1341 ،مالحظه میشود که ابن درید نعت را در معنای مطلق وصف آورده است.

الحسن .کذا
ابن فارس در «مقاییس اللغة» در تعریف «نعت» گفته استَ ...« :وص ُفک الشیء بما فیه من ُ
وء .قال :وکـل ٍ
قاله الخلیل ،إال أن یتکلَّف متـکلِّف فیقول :ذا نعـت س ِ
شیء جیّـ ٍد بالـ ٍغ فهو نعت» (ابن فارس،
َ
ُ َ
ّ
 )443/1 :1333مالحظه میکنیم که او نعت را هممعنای وصف میداند و هر نوع خوب از هر چیز را نعت
ك الشي َء ،تَـ ْنـعَتُه بما فیه
ص ُف َ
َّع ُ
تَ :و ْ
مینامد .ابن منظور در «لسانالعرب» نعت را چنین معنی کرده است« :النـ ْ
ِ
ت من كل شيءَ :جیِّ ُده؛ وكل شيء كان بالغا تقول :هذا نَـ ْعت أَي
ت به والنَّـ ْع ُ
ت :ما نُِع َ
َّع ُ
صفه؛ والنـ ْ
وتُبال ُغ في َو ْ
َجیِّد( ».ابن منظور )33/2 :1311 ،ابنمنظور در تعریف نعت تقریباً با ابنفارس هم عقیده است .از نظر این

علماء نعت ،هممعنی با وصف است .همچنین هر چیز خوب و نیکو نعت بهشمار میآید.
اما معنی لغوی «صفت» در «العین» آمده است« :الوصف :وصفک الشیء بحلیته و نعته» (فراهیدی،
وصف الشي َء له
 )112/3 :1334ابن منظور ذکر صفات نیکو و زینتبخش را وصف میشمارد« :وصفَ :
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وعلیه وصفا … الوصف وصفك الشيء ِ
بحلْیته ونَـ ْعته» (ابنمنظور )311/3 :1311 ،صاحب «قاموس المحیط»
ْ
نیز صفت را مترادف نعت دانسته است« :وصفه یص ُفهُ وصفا ِ
الوصف
النعت و
ُ
وصفة :نَـ َعتَه» بنابراین « ُ
َ
َ
مصدران بمعنی واحد ،والصفة تطلق مصدرا بمعنی الوصف» .برخی از علماء ،صفت را اعم از نعت میدانند و

آن را در توصیف حسن و قبح بهکار میبرند ،اما نعت را فقط توصیفکننده حسن و خوبی میدانند.
ف الشيء بما فیه من ُح ْسن ،وال یقال في القبیح إِال أَن یَـتَ َكلَّف
ص ُ
َّع ُ
ت َو ْ
چنانکه ابنأثیر میگوید« :النـ ْ
ٍ
الح َسن و ال َقبیح» (ابنمنظور )33/2 :1311 ،بنابراین اکثر
ص ُ
ُمتَ َكلِّف ،فیقول نَـ ْع َ
والو ْ
ف یقال في َ
ت َس ْوء؛ َ
نحویان ،نعت و وصف را تقریباً هممعنای هم میدانـند جز اینکه برخــی از آنان وصف را اعـم از نعت
میشمارند.
 .2-2نعت در اصطالح

نعت در اصطالح ،همان وصف یا صفت نحوی است .با این تفاوت که کوفیان و برخی از بصریان از آن،
به این نام تعبیر کردهاند و غالب بصریان آن را صفت نامیدهاند( ،سیوطی )111 :1411 ،که آن عبارت است
از تابعی مشتق و یا در تأویل مشتق که مغایر با لفظ متبوع خود باشد (ابنهشام .)233 :1313 ،به نظر
رضی الدین استرآبادی ،هر لفظی که معنای وصفی دهد( ،چه تابع و چه غیرتابع) صفت به معنای عام
است و شامل خبرِ مبتدا و حال نیز میشود (استرآبادی .)222/2 :2111 ،زمخشری نعت را اینگونه تعریف
کرده است« :االسم الدال علی بعض أحوال الذات» صفت اسمی است که بر برخی احوال ذات داللت دارد
مانند طویل ،قصیر ،قائم و ( ...زمخشری)113 :2113 ،؛ اما ابن یعیش این تعریف را جامع و مانع نمیداند
زیرا شامل جمله وصفی نمیشود و از طرفی ،خبر نیز که بر برخی احوال ذات داللت میکند ،در این
تعریف میگنجد .او در تعریف صفت چنین گفته است« :والصفة لفظ یتبع الموصوف فی إعرابه تحلیة
وتخصیصا له بذکر معنی فی الموصوف أو فی ٍ
شیء من سببه» (ابنیعیش )232/2 :2111 ،و نعت را «لفظ»
دانسته یعنی جنس عام که شامل اسم و جمله و شبه جمله میشود و این گفته او از تعریف زمخشری بهتر
است چرا که او نعت را در «اسم» محدود کرده است .ابن عصفور تعریف کاملتری از نعت ارائه میدهد و
عالوهبر مشخص کردن معنای نعت ،دالالت آن را دقیقتر بیان میدارد« :اسم أو ما هو فی تقدیره من
ظرف ،أو مجرور ،أو جملة یتبع ما قبله ،لتخصیص نکرة أو إزالة اشتر ٍ
عارض فی معرفة ،أو مدح ،أو ٍ
ٍ
ذم ،أو
اک
ِِ
خواصه ،وذلک
خاصة من
تأکید بما ّ
ّ
یدل علی حلیته ک «طویل» ،أو نسبه ک «قرشی» أو فعله ک «قائم» ،أو ّ
أن تصفه بصفة سببیّة» (ابنعصفور.)241 :1331 ،
برخی این تعریف را بهترین تعریف نعت میدانند چرا که از بقیه تعاریف دقیقتر است.
 .3-2مطابقت نعت مفرد و منعوت با تکیه بر شواهدی از نامههای نهجالبالغه

نعت مفرد حقیقی در چهار مورد از منعوت خود تبعیت میکند .1 :اعراب؛  .2معرفه و نکره بودن؛  .3جنس
(مذکر و مؤنث بودن) و  .4تعداد (مفرد ،مثنی و جمع بودن) که در ادامه به شرح هر یک از این موارد
میپردازیم.
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 .1-3-2مطابقت در اعراب

اعراب از بارزترین پدیدههای لغوی و صوتی و از مهمترین قرینههای لفظی است که تشخیص معانی الفاظ
در بافت کالم بهوسیله آن صورت میگیرد .ابنجنی اعراب را روشنگر معنای الفاظ دانسته است و آن را
ابزاری برای تبیین معنا برشمرده که جمله بدون آن مبهم است« :اإلعراب هو اإلبانة عن المعانی بااللفاظ؛
سمعت أکرم سعید أباه ،وشکر سعیدا أبوه ،علمت برفع أحدهما ونصب اآلخر الفاعل من
أال تری أنک إذا
َ
المفعول ،ولو کان الکالم شرجا واحدا الستبهم احدهما من صاحبه» (ابنجنی ،د.ت )31/1 :زجاجی در معنای
لغوی اعراب بیان میدارد که اعراب در اصل به معنی بیان است .گفته میشود« :أعرب الرجل عن حاجته»
یعنی مرد خواسته خود را بیان کرد یا آن را توضیح داد؛ اما در اصطالح نحویان ،حرکات آخر اسمها و
فعلها را اعراب گویند که داللت بر معنایی دارند و در واقع این حرکات ،معنا را آشکار میکنند (الزجاجی،
 .)31 :1333نحویان اعراب را یکی از قرینههای مهمِ بیان معنا میدانند.
به اقتضای مطابقت نعت و منعوت در اعراب ،بدیهی است که تابع مرفوع ،مرفوع خواهد بود و تابع
أیت رجال عالِما» و «سلّمت علی ٍ
رجل
منصوب نیز منصوب و به همین ترتیب؛ مانند« :هذا رجل عالِم» و «ر ُ
ٍ
عالم» که تمامی نعتهای مفرد موجود در نامههای نهجالبالغه نیز ،از نظر اعراب مطابق منعوت خود
هستند.
 .2-3-2مطابقت در تعریف و تنکیر

سیبویه در مورد مطابقت نعت و منعوت از نظر معرفه و نکره بودن گفته است« :إ ّن المعرفة ال توصف إال
بمعرفة کما أ ّن النکرة ال توصف إال بنکرة» (سبیویه )1/2 :1333 ،همچنین عربها الزم دانستهاند که نعت
منعوت نکره ،باید نکره و نعت منعوت معرفه ،باید معرفه باشد (همان .)112/2 :چرا که به نظر نحویان نعت
همان منعوت است و در واقع هر دو یک چیز هستند (ابن السراج)32/2 :1333 ،؛ بنابراین باید در تعریف و
تنکیر مطابق هم باشند که نحویان در این مطابقت اتفاق کامل دارند.
تمامی صفات مفرد موجود در نامههای نهجالبالغه از نظر تعریف و تنکیر با منعوت خود مطابقت دارند،
اما الفاظ مبهمی همانند «غیر» و «مثل» وجود دارند که نکره مبهم هستند و با وجود اضافهشدن به معرفه

نیز ،معرفه نمیشوند .بدینخاطر با وجود اضافهشدن به معرفه ،صفت برای نکره نیز ،واقع میگردند ،مانند
ک أو غیر ٍ
خالد» بنابراین وصف نکره یا شبه نکره  -که در معنی افاده تعریف نمیکند
غیر َ
« َ
ُ
جاءنی رجل ُ
غیرک کثیر» مردان مشخصی قصد نشده
مانند ال جنس -میشود؛ زیرا هنگامی که گفته میشود «الرجال ُ
است( .غالیینی )141/3 :1333 ،سیبویه نیز درباره «غیر» میگوید« :ال یکون إال نکرة ،وال یجمع ،وال
یدخله األلف والالم» (سیبویه )433/3 :1333 ،ازجمله مواردی که «غیر» بهعنوان صفت بکار رفته ،نامه
پنجاه و سوم نهجالبالغه است که امام خطاب به مالک اشتر میفرماید مشکالتی که در احکام نظامیان
ول ْاألَ ْخ ُذ بِ ِ ِ
الر ُس ِ
ْج ِام َع ِة غَْی ِر ال ُْم َف ِّرقَ ِة»
الرد إِلَى َّ
برای تو پدید میآید به خدا و رسولش باز گردانَ « .و َّ
سنَّته ال َ
ُ
(نامه )13/ارجاع به رسول پذیرفتن سنّت اوست که جمعکننده همگان بر یک رأى است و پراکنده نیست.
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(انصاریان )131 :1333 ،در این عبارت «غیر» صفت برای معرفه «سنة» واقع شده است که هر چند در
ظاهر به معرفه اضافه شده است اما افاده تعریف نمیکند و نکره میباشد.
 .3-3-2مطابقت در تذکیر و تأنیث

نعت و منعوت باید در جنس نیز مطابق هم باشند .در واقع تذکیر و تأنیث در معنای اصلی خود در جانداران
وجود دارد« .ولی گاهی در برخی از زبانها ،از آن تجاوز کرده و بعضی از أشیاء را با الفاظی که شکل آن،
شکل مذکر است و برخی دیگر را با الفاظی که شکل آن ،شکل مؤنث است ،بهکار میبرند» (ابن رشد،
 )113 :1313که زبان عربی نیز در این زمره جای میگیرد.
تمامی نعت و منعوتهای نامهها از نظر تذکیر و تأنیث مطابق هم هستند جز موارد معدودی که
میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
الف -نعت در وزنهایی که مذکر و مؤنث آنها یکسان است که از جمله این اوزان «فعیل» به معنای
«مفعول» است« :إِلَى الْمول ِ
ُود َ ...رِهینَ ِة ْاألَیَّ ِام َ ...خلِی َف ِة ْاأل َْم َوات» (نامه )31/دو صفت «رهینة و خلیفة» که
َْ
بر وزن فعیل به معنای مفعول هستند ،به شکل مؤنث برای موصوف مذکر «المولود» بهکار رفتهاند.
ب -نعت برای الفاظی که مذکر و مؤنث بودن آنها جایز است که ازجمله این الفاظ «حال» است که در
ت َعلَى َح ٍ
ِّث
ت تُ َحد ُ
نامه سی و یکم بهکار رفته است« :فَ ُك ْن ِم ْنهُ َعلَى َح َذ ٍر أَ ْن یُ ْد ِرَك َ
ال َسیِّئَ ٍة قَ ْد ُك ْن َ
ك َو أَنْ َ
ك ِم ْنـ َها بِالتـ َّْوبَة» (نامه )31/از اینکه مرگ تو را به هنگام گناه دریابد -گناهى که با خود مىگفتى از
سَ
نَـ ْف َ
آن توبه مىکنم -بر حذر باش( .انصاریان )134 :1333 ،در این عبارت نعت «سیئة» بهصورت مؤنث برای
منعوت «حال» واقع شده است.
ج -نعتی که مصدر باشد .چنین نعتی همیشه بهصورت مفرد مذکر میآید .مثالً گفته میشود :هذا رجل
عدل و هذه إمراة عدل .ابن سراج در تأیید این مطلب بیان میدارد که نعت مصدر فقط به یک صورت
بهکار میرود« :واعلم أنهم ربما وصفوا بالمصدر نحو قولک :رجل عدل وعلم ،فإذا فعلوا هذا فحقه أن ال
یثنی وال یجمع وال یذکر وال یونث ،والمعنی إنما هو ذو عدل» (ابن سراج )31/2 :1331 ،حضرت علی(ع) در
عهدنامه خود به مالک اشتر ،وی را به ارزشیابی کارکنان و فرق گذاشتن میان آنان بر مبنای عملکردشان
ترغیب میکندَ« :ال یَ ُكونَ َّن ال ُْم ْح ِس ُن َوال ُْم ِسيءُ ِع ْن َد َك بِ َم ْن ِزل ٍَة َس َو ٍاء» (نامه )13/نیکوکار و بدکار در برابرت
یکسان نباشند (انصاریان .)133 :1333،واژه «سواء» مصدر فعل «سوی» است که بهصورت مفرد مذکر
برای «منزلة» که مؤنث مجازی است ،صفت واقع شده است .گویا عدم مطابقت نعت و منعوت نشان از
اهمیت مسأله دارد تا مالک ،کارکنان خوب و بد را از هم تفکیک کرده و با هر یک بنا بر عدالت رفتار
نماید.
 .4-3-2مطابقت در عدد

یکی دیگر از مواردی که باید نعت و منعوت با هم مطابقت داشته باشند از نظر مفرد و مثنی و جمعبودن
است .با بررسیهای انجام شده در نعتهای بهکار رفته مالحظه میشود که نعت و منعوت مفرد نسبت به
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دو نوع دیگر مثنی و جمع ،بسامد باالیی دارد؛ زیرا اصل و قیاس در صفت ،مفرد آن است که اعراب آن به
صورت اصلی ظاهر میگردد؛ اما در مثنی و جمع اعراب بهصورت فرعی میباشد .همانگونه که صفت
مفرد نسبت به صفت جمله و شبه جمله اصل است و سیوطی دراین باره بیان میدارد که اگر در جملهای
سه نوع نعت مفرد ،جمله و شبهجمله وجود داشته باشد نعت مفرد مقدم میشود ،زیرا اصل بر آن است:
«وعلة ذلک أن األصل الوصف باالسم فالقیاس تقدیمه ،وإنما تقدم الظرف ونحوه علی الجمله ،ألنه من قبیل
المفرد» (سیوطی .)123/3 :1333 ،در میان صفات مفرد نیز ،اصل بر مفرد از نظر عدد است؛ اما نعت مثنی
در نامههای نهجالبالغه کاربرد کمی دارد که یکی از نمونههای آن در نامه بیست و سوم است؛ امام پس از
ضربت خوردن در سفارش به فرزندان خود درباره قصاص ابن ملجم میفرماید« :و ِ
صیَّتِي لَ ُك ْم أَ ْن َال تُ ْش ِرُكوا
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اح ْین»
ب
ص
ْم
ل
ا
ن
ی
ذ
ه
وا
د
ق
بِاللَّ ِه َشیْئا َوُم َح َّمد (صلىاهللعلیهوآله) فَ َال تُ َ
یموا َه َذیْ ِن ال َْع ُم َ
ودیْ ِن َوأ َْو ُ َ َ ْ
َْ َ
ضیِّـ ُعوا ُسنَّتَهُ أَق ُ
(نامه )23/سفارشم به شما این است که چیزى را شریک خدا قرار ندهید و سنّت محمّد -صلّى اللّه علیه و
آله -را ضایع نکنید ،این دو ستون دین را بر پا دارید و این دو چراغ را روشن نگاه بدارید( .انصاریان،
« )133 :1333العمودین» و «المصباحین» دو نعت مثنی برای ضمیر اشاره هستند.
از نمونههای نعت جمع میتوان به نامه چهل و یکم امام اشاره کرد؛ هنگامی که یکی از کارگزارانش
ك  ...تَـنْكِح النِّس ِ ِ
ساكِی ِن
ت تَـ ْعلَ ُم أَنَّ َ
در اموال بیتالمال خیانت کرده بود ،فرمودَ « :وأَنْ َ
ُ ََ
اء م ْن َمال الْیَتَ َامى َوال َْم َ
ِ
اه ِد َّ ِ
ِِ
اء اللَّهُ َعلَْی ِه ْم َه ِذهِ ْاأل َْم َوال» (نامه )41/درحالىکه مىدانى  ...با زنان ازدواج
ین أَفَ َ
ین الذ َ
ین ال ُْم َج َ
َوال ُْم ْؤمن َ
مىکنى آن هم از مال یتیمان و مساکین و مؤمنان جهادکنندهاى که خداوند این اموال را به آنان بخشیده
است (انصاریان .)111 :1333 ،دو صفت «المجاهدین و الذین» مطابق با منعوت خود «المؤمنین» به
صورت جمع مذکر سالم آمده است و چون منعوت در حالت جرّی و معطوف به مجرور میباشد ،نعتها نیز
با «ین» که عالمت جمع در حالت جرّی است ،آمدهاند.
 .4-2دالالت و اغراض نعت

در کتابهای مختلف نحوی اغراض متفاوتی برای نعت ذکر شده است که در ادامه به شرح و بررسی این
اغراض میپردازیم .الزم به ذکر است برخی از اغراض از جمله ترحم ،تفصیل ،کشف حقیقت و  ...در
نامهها یافت نشد.
 .1-4-2تخصیص

تخصیص در اصطالح نحویان عبارت است از تقلیل دایره اشتراک در نکرهها .یا به عبارت سادهتر ،صفت
تخصیصی؛ صفتی است که پس از اسم نکره میآید و دایره شمول آن را تنگ میکند ،زیرا نکره افاده
عموم میکند و صفت تخصیصی دایره عموم و اشتراک را محدود میسازد (تفتازانی ،د.ت.)32-31 :
مانند «هذا رجل عالم» که در این جمله «هذا» مبتدا و «رجل» خبر و «عالم» نعت مخصوص این مرد
است یعنی با ذکر «عالم» مردانی که عالم نیستند از دایره بحث خارج میشوند و دایره اشتراک مردان
محدودتر شده و احتماالت رفع میشود چرا که با ذکر نعت «عالم» اسم «رجل» همه مردان را در
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برنمیگیرد و به نوع خاصی از مردان یعنی «مرد عالم» محدود میشود و معنای مطلق (مرد) با صفت
(عالم) مقید میشود (ابن یعیش.)232/2 :2111 ،
یا هنگامیکه میگویی «جاءنی رجل» رجل که نقش فاعل را دارد ،بر هر فرد مذکری اطالق میگردد؛
اما با آمدن صفت «صالح» مردان غیر صالح از دایره بحث خارج میشوند و فقط مرد متصف به صفت
صالح بودن باقی میماند و با ذکر صفت این مرد از دیگران تمایز مییابد .در حقیقت ،هرگاه صفت نکرهای
به اسمی اضافه شود ،آن اسم خاصتر و محدودتر میشود.
نمونه صفتهایی که داللت بر تخصیص دارند در نامههای نهجالبالغه فراوان است که در اینجا به
مواردی از آن اشاره میشود.
امیرمؤمنان(ع) پس از بازگشت از جنگ صفّین در «حاضرین»  -اسم شهری در نواحی صفین –
وصیتی در قالب پند و اندرز برای فرزندش امام حسن(ع) نگاشته است که در آن راههاى سعادت و
نیکبختى را به نوع بشر نشان داده است .در واقع میتوان گفت آن حضرت(ع) در این نامه نه تنها به
فرزندش بلکه به تمام افراد بشر وصیت میکند .در قسمتی از نامه ،اهل دنیا چنین توصیف شده است:
ِ
ص ِغ َیرَها نَـ َعم ُم َع َّقلَة
ضا ِریَة یَ ِهر بَـ ْع ُ
«فَِإنَّ َما أَ ْهلُ َها كِ َالب َعا ِویَة َو ِسبَاع َ
ض َها بَـ ْعضا َویَأْ ُك ُل َع ِز ُیزَها ذَلیلَ َها َویَـ ْق َه ُر َكبِ ُیرَها َ
ت َم ْج ُهول ََها» (نامه )31/دنیاپرستان سگانى فریاد زننده و درندگانى
ت ُع ُقول ََها َوَركِبَ ْ
ضلَّ ْ
َوأُ ْخ َرى ُم ْه َملَة قَ ْد أَ َ
شکارکننده هستند ،یکدیگر را مىگزند ،زورمندش ضعیفش را مىخورد و بزرگش به کوچکش به قهر و
غلبه حمله مىکند .گروهى از دنیاداران چهارپایانی مهار شده و دستهاى حیوان رها شدهاند ،عقول خود را از
دست داده و به راه نامعلوم قدم نهادهاند (انصاریان .)134 :1333 ،ابنمیثم در شرح این عبارت میگوید:
امام(ع) در این دو مثل به تقسیمبندى مردم دنیا اشاره فرموده است که آنها به لحاظ قواى غضب و
شهوت و پیروى از آنها ،به دو دسته تقسیم مىشوند :دسته اوّل از قوه غضب خود پیروى مىکنند که این
افراد را به سگان پارس کننده و درندگان در پى طعمه ،تشبیه کرده است (ابنمیثم.)11/1 :1334 ،
همچنین لفظ «کالب» را با صفت «عاویة» تخصیص داده است .اگر این کلمه بدون صفت رها میشد،
بر هر نوع سگی اطالق میشد؛ اما کالب را مقید به صفت «عاویة» کرده چرا که عوعو سگان رمزی برای
دشمنی و مشاجره در میان آنهاست و صفت ،داللت بر دشمنی و بغض و کینه دارد .همچنین «سباع» را
با صفت «ضاریة» تخصیص بخشیده است تا ظلم و تجاوز و دشمنی را به تصویر کشد .امیرالمؤمنین(ع)
درصدد توصیف اهل دنیا به کشمکش و درگیری همیشگی بوده ،از اینرو اهل دنیا را ابتدا به «کالب
عاویة» و سپس به «سباع ضاریة» تشبیه کرده است تا حقارت اهل دنیا و ضعفشان را نشان دهد.
براى دسته دوم؛ کسانی که از قوه شهوت خود پیروى مىنمایند و از هدف خلقت خود غفلت میورزند،
چهارپایان را مثال زده و بر دو قسم تقسیم کرده است .در حقیقت چهارپایان «نعم» را با دو صفت «مع ّقله:
دست و پا بسته شده» و «مهملة :رها شده» تخصیص بخشیده است .منظور از «صفت «مع ّقله» کسانى
هستند که هر چند که دلباخته دنیا هستند ولى از آن جهت که براى خودشان بهعنوان یک انسان ارزش و
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شرافتى قایلند ،دست به هر کارى نمىزنند و در پیروى از هواهای نفسانی رها نیستند؛ در حقیقت آنان
همانند گوسفندانى هستند که چراننده ،آنها را بسته است؛ اما صفت «مهملة» اشاره به کسانى دارد که در
پیروى از خواستههایشان ،رهایند و از فرمان امام خود بیرون رفته ،به اوامر او پاى بند نیستند؛ پس آنان
همچون چهارپایانى رها و بىلجامند (همان) .بدین ترتیب امام در توصیف اهل دنیا از صفات گوناگونی
بهره جسته و با تخصیص دادن صفات ،ویژگی این افراد را به تصویر کشیده است .اگر به سجع موجود
میان صفات «عاویة و ضاریة» و «معلقة و مهملة» توجه نماییم ،روانی کالم امام و دوری از هرگونه تکلف
و تصنع را به وضوح مشاهده میکنیم.
در قسمتی از نامه هشتم امام(ع) به جریر بن عبد اللَّه بجلى ،هنگامىکه وی را به سوى معاویه فرستاد،
چنین فرمودَ « :خیِّـرهُ بـین حر ٍ ِ ٍ ِ
ٍ ِ
ْم فَ ُخ ْذ
ب فَانْبِ ْذ إِل َْی ِه َوإِ ِن ا ْختَ َار ِّ
ْح ْر َ
ب ُم ْجلیَة أ َْو سل ٍْم ُم ْخ ِزیَة فَِإن ا ْختَ َار ال َ
ْ َْ َ َ ْ
السل َ
بَـیْـعَتَهُ» (نامه )3/او را به پذیرش یکى از دو راه ملزم نما یا جنگى آواره ساز ،یا صلحى ذلّت بار .اگر جنگ را
قبول کرد به او اعالم جنگ کن و اگر تسلیم شد از او بیعت بگیر (انصاریان .)131 :1333 ،در این عبارت
دو کلمه «مجلِی ٍة و م ْخ ِزی ٍة» بر وزن «م ِ
فعل» اسم فاعل از باب إفعال هستند که صفت واقع شدهاند .امام(ع)
ُ
َُْ ُ َ
معاویه را مخیر به جنگ یا صلح کرده و هر یک از این دو را با یک صفت تخصیص بخشیده است« :حرب
مجلیة» جنگی که وی را با اجبار از وطن بیرون برد و یا «سلم مخزیة» صلحی که خوار کننده است.
«مجلیة» از ریشه «اجالء» به معنی اخراج از وطن است .امام با ذکر این صفت ،جنگ را تخصیص
بخشیده تا به معاویه بیان دارد که اگر سر جنگ داری ،این جنگ با بقیه جنگها متفاوت است و عالوهبر
شکست خوردن ،آواره نیز خواهی شد« .مخزیة» از ریشه «خزی» به معنای رسوایی و ذلت آمده است.
آوردن این صفت تمایز صلح معاویه را بهتر بیان میکند زیرا حتی صلح وی نیز ،باعث رسوایی و بدبختی
میشود؛ در حقیقت ،دو صفت ذکر شده  -آوارگى از وطن و تحمل خوارى و پستى  -مقصود امام را از
جنگ و صلح ،بهتر بیان میکند؛ در حقیقت این دو صفت از طرفی بیانگر تهدید و تخویف معاویه است و
از طرف دیگر آگاه کردن وى به اینکه به هر دو فرض ،پیروزى با امام است.
شایان ذکر است که میان دو صفت «مجلیة و مخزیة» سجع متوازی وجود دارد .عالوهبر این ،مجرور
بودن چهار لفظ پیاپی ،آهنگی زیبا و دلنشین به کالم بخشیده است.
نمونههای زیادی از این نوع داللت ،در نامههای نهجالبالغه وجود دارد که به علت اطاله کالم از
تحلیل و بررسی آن صرفنظر کرده و به مواردی از آن اشاره میگردد:
الص َدقَ ِة نَ ِ
صیبا َم ْف ُروضا َو َح ّقا َم ْعلُوما» (نامه )21/تو در این زکات سهمى ثابت و حقّى
َك فِي َه ِذهِ َّ
« َو إِ َّن ل َ
معلوم داری (انصاریان.)111 :1333 ،
اع ِة أَ ْع َالما و ِ
اض َحة َو ُسبُال نَـیِّـ َرة َوَم َح َّجة نَـ ْه َجة َوغَایَة َمطْلُوبَة» (نامه )31/حقّا براى طاعت
«فَِإ َّن لِلطَّ َ
َ
نشانههاى آشکار و راههاى روشن و جادّه آشکار و هدفى مطلوب است (انصاریان.)113 :1333 ،
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یم َو َخط ٍ
«فَِإنَّهُ یَأْتِي بِأ َْم ٍر َع ِظ ٍ
ْب َجلِیل» (نامه )23/مرگ با امرى عظیم و حادثهاى بزرگ مىآید (انصاریان،
.)113 :1333
 .2-4-2توضیح

گاهی متکلم صفتی را برای توضیح بهکار میبرد .جرجانی میگوید« :هنگامیکه اسم معرفه نیاز به صفت
داشته باشد ،این نیاز به خاطر ترس از اشتباه مخاطب» (الجرجانی )341 :1333 ،در تشخیص منعوت است
که صفتی آورده میشود تا مخاطب مقصود اصلی را دریابد و احتماالت دیگر برطرف گردد.
مثالً هنگامی که در محلهای چند نفر به نام «زید» وجود داشته باشد و گویندهای بگوید« :جاءنی زید»
ممکن است مخاطب مقصود را در نیابد چرا که او نمیداند مراد از «زید» در این جمله ،زیدِ شاعر است یا
زیدِ نویسنده یا زیدِ خیاط ،بنابراین باید ،پس از «زید» صفتی مانند «شاعر» آورده و بگوید« :جاءنی زیدٌ
الشاعرُ» تا از «زید» رفع احتمال نموده و مراد را روشن سازد( .تفتازانی ،د.ت)32 :
در واقع صفت توضیحی یعنی اینکه اشتراک پیش آمده در اسمهای معرفه با صفت رفع شود.
الطویل» صفت «طویل» زید را از اشتراک با کسانی که همنام او هستند ،متمایز
در جمله «هذا زید
ُ
مینماید و مقصود را واضح میسازد .به عبارتی دیگر ،با بکار بردن صفتِ بلند ،این زید ،از زیدِ کوتاه
متمایز میشود و مخاطب ،زید مقصود را میشناسد و اشتراک عارض در زید از بین میرود .در حقیقت،
توضیح ،اشتراک لفظی واقع در معارف را از بین میبرد .اکثر نحویان توضیح را برای رفع احتماالت در
معارف بهشمار میآورند همانگونه که تخصیص اشتراک در نکرهها را محدود میکند (ابن یعیش:2111 ،
.)232 /2
یکی از مواردی که صفات توضیحی متعدد پیاپی برای یک منعوت آورده شده است نامه سی و یکم
است که امام(ع) با بیست و یک صفت به توضیح ویژگیهای پدر و فرزند میپردازدِ « .من الْوالِ ِد الْ َف ِ
ان ال ُْم ِق ِّر
َ َ
الساكِ ِن مساكِن الْموتَى الظَّ ِ
لد ْه ِر َّ ِ
ِ
اع ِن َعنْـها غَدا إِلَى الْمول ِ
لزم ِ
ُود ال ُْم َؤِّملِ
ان ال ُْم ْدبِ ِر الْعُ ُم ِر ال ُْم ْستَ ْسلِ ِم لِ َّ
َ
َْ
الذ ِام للدنْـیَا َّ َ َ َ َ ْ
ل َّ َ
ب و َع ْب ِد الدنْـیا وتَ ِ
َس َق ِام ورِهینَ ِة ْاألَیَّ ِام ورِمیَّ ِة الْم ِ
َما َال یُ ْدر ُك َّ ِ ِ ِ
ك غَ َر ِ
اج ِر الْغُُروِر
یل َم ْن قَ ْد َهلَ َ
َ َ
َ َ
صائ ِ َ
ََ
ض ْاأل ْ َ َ
َ
السالك َسب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صری ِع َّ
الش َه َوات َو َخلی َفة ْاأل َْم َوات»
َح َزان َونَ ْ
َوغَ ِر ِیم ال َْمنَایَا َوأَسیر ال َْم ْوت َو َحلیف ال ُْه ُموم َوقَری ِن ْاأل ْ
صب ْاآلفَات َو َ
(نامه )31/از پدرى فانى ،پذیرنده سختىهاى زمان ،عمر پشت سر گذاشته ،تسلیم به روزگار ،نکوهشکننده
دنیا ،ساکن سراى اموات ،سفر کننده از آن در فردا ،به فرزند آرزومند به آنچه بهدست نمىآید ،سالک راه
تباه شدگان ،هدف امراض ،گروگان ایّام ،نشانه تیرهاى مصائب ،بنده دنیا ،تاجر غرور ،مدیون مرگ ،اسیر
مردن ،همراه غصهها ،همنشین اندوهها ،هدف آسیبها ،زمین خورده شهوات و جانشین مردگان (انصاریان،
.)113 :1333
امام(ع) برای توضیح در مورد پدری که قصد نصیحت به فرزندش را دارد ،هفت صفت بهکار میبرد:
«الْ َفان» این لفظ به صورت مجاز از باب تسمیه شیء به اسم نتیجه آن ،بهکار رفته است .یا به اعتبار ما
ِ ِ
لزم ِ
ان» این پدر ،کسی است که اقرار میکند و اعتراف
یکون موجود ،الفان نامیده شده است« .ال ُْمق ِّر ل َّ َ
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میکند که دنیا دار حوادث و گرفتاریها و نامالیمات است؛ یعنى بر اثر زور و جبر ،اقرار به ناتوانى خویش
در برابر دگرگونیهاى دنیا دارد و به قول ابن ابی الحدید یعنی «المقر له بالغلبه» گویى روزگار دشمنى
قدرتمند است که هماوردان به قدرت او اعتراف مىکنند« .ال ُْم ْدبِ ِر الْعُ ُم ِر» از آن جهت که عمر آن بزرگوار
قریب به شصت سال و زندگیاش رو به انتها بود« .ال ُْم ْستَ ْسلِ ِم لِ َّ
لد ْه ِر» این صفت توضیحی نیز تأکید صفت
قبلی است زیرا انسان گاهی به دشمن خود اقرار میکند ولی تسلیم نمیشود؛ اما در برابر دشمنی روزگار
هم اقرار میکند و هم تسلیم آن میشودَّ « .
الذ ِام لِلدنْـیَا» پدری که از دنیا بیزار بوده و با بیان زشتیهایش
الساكِ ِن َم َساكِ َن ال َْم ْوتَى» پدری که در محلّ سکونت اموات قرار دارد و دچار سرنوشت
از آن دورى جویدَّ « .
آنان خواهد شد .چرا که مساکن موتی کنایه از دنیا و کره زمین است و به فرموده حضرت حق ﴿کل من
علیها فان﴾ (الرحمن« )21/الظَّ ِ
اع ِن َع ْنـ َها غَدا» فردا از آن کوچ خواهد کرد .این عبارت یادآور جدایى و غدا
کنایه از نزدیکی زمان جدایى و لفظ الظّاعن استعاره براى همان جدایى است (ابنمیثم)3-2/1 :1334 ،
(ابن ابی الحدید .)14-12/11 :1341 ،علت کاربرد تمامی این صفات ،توضیح صفات پدر و تمایز این پدر
از بقیه پدرها است .صفاتی که آن حضرت(ع) را بهتر معرفی نموده و ویژگیهای ایشان را واضحتر
مینماید.
حضرت علی(ع) براى خود ،هفت صفت و براى فرزندش چهارده صفت برای دل نبستن به دنیا بیان
فرموده و ویژگیهاى فرزند را دو چندان آورده است ،زیرا هدف ،وصیّت و نصیحت اوست« .ال ُْم َؤِّم ِل َما َال
یُ ْدرك» فرزندی امیدوار به چیزی که به آن نمیرسدِ ِ ِ َّ « .
یل َم ْن قَ ْد َهلَك» راه کسانى را که هالک
َ
السالك َسب َ
شدهاند ،میپیماید؛ مسافرت او از دنیا به سمت آخرت است و مرادشان طىّ منازل عمر است« .غَ َر ِ
ض
َس َقام» فرزندی که در این دنیا هدف امراض و بیماریهاستَ « .رِهینَ ِة ْاألَیَّ ِام» فرزندی که وجودش وابسته
ْاأل ْ
ِِ
صائِ ِ
ب» هدف تیرهاى
به اوقات و روزگار است .چنانکه گروگان در اختـیار گرودار باشدَ « .رمیَّة ال َْم َ
مصیبتها « َعبْ ِد الدنْـیَا» بنده دنیا ،زیرا که طالب دنیا در حقیقت مطیع دنیا و کارگزار اوست ،همچنان که
بنده ،فرمانبردار و کارگر موالى خویش است« .تَ ِ
اج ِر الْغُُروِر» تاجری که سرمایه خود را در راه دنیا به گمان
اینکه سود برد خرج میکند و از کسبوکار حقیقى و جاودانه غفلت میورزد« .غَ ِر ِیم ال َْمنَایَا» فرزندی
مسافر و اجل در پى او همانند طلبکارى که در پى بدهکار خود است« .أ ِ
َسی ِر الْمو ِ
ت» انسانی که بدون
َْ
شک تسلیم و اسیر مرگ است (رمضانی گیالنی )1333 ،و به قول طرفه بن عبد ،شاعر جاهلی که گفته
است:
لَ َکالطِّ ِ
ک َّ
بِالیَ ِد
المرخی
ول
وت ما أخطَأ ال َفتی
الم َ
َوثَنیاهُ
مر َ
ُ
إن َ
ل ََع ُ
(طرفة بن عبد)31 :2113،
به جانت قسم مرگ در مدتی که به انسان اصابت نکرده است مانند ریسمان بلند در دست و پای
حیوان است و دو طرف آن ریسمان در دست صاحب حیوان است؛ یعنی انسان ،ریسمان مرگ در دستوپا
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دارد ،مانند چهارپایی که تا حدی با آزادی میچرد ولی سر ریسمان در دست صاحبش است و هر وقت
اراده کند ،آن ریسمان را میکشد.
ِ
الش َهو ِ
ِ
َحز ِ
بقیه صفات «حلِ ِ
صِ
ات» « َخلِی َف ِة ْاأل َْم َوات»
ان» «نَ ْ
یف ال ُْه ُموم» «قَ ِری ِن ْاأل ْ َ
ب ْاآلفَات» « َ
َ
ص ِری ِع َّ َ
همگی برای توضیح بهکار رفتهاند؛ در حقیقت امام از صفات پیاپی برای تبیین و توضیح حال انسان در دنیا
بهره میبرد که هر صفتی جایگزین یک جمله است؛ به عبارت دیگر هر صفت ،مفهومی مستقل و کامل
دارد که به بعدی از وجود انسان اشاره میکند .اگر از جنبه ساختاری به این فراز بنگریم ،میبینیم که
هماهنگی موسیقیایی که بخش بزرگی از آن وامدار سجعهای روان کالم ایشان است ،بار معانی را دو
چندان کرده است.
نمونههای بسیار دیگری از این نوع داللت در نامههای نهجالبالغه یافت میشود که مواردی از آن ذکر
میگردد:
«إِنَّما قَـلْب الْح َد ِ
ث َك ْاأل َْر ِ
ض الْ َخالِیَ ِة َما أُل ِْق َي فِ َیها ِم ْن َش ْي ٍء قَبِلَتْهُ» (نامه )31/قطعاً دل جوان همانند زمین
ُ َ
َ
خالى است ،هر بذرى در آن ریخته شود مىپذیرد (انصاریان.)123 :1333 ،
الرابِ ِح» (نامه )23/سپس با توشهاى رساننده به سر منزل نجات از
«ثُ َّم انْـ َقلَبُوا عَنْـ َها بِ َّ
الز ِاد ال ُْمبَـلِّ ِغ َوال َْمتْ َج ِر َّ
دنیا گذشتند و با تجارتى پر سود به آخرت سفر کردند (انصاریان.)113 :1333 ،
ِ
«فَما ُخلِ ْق ُ ِ ِ
یم ِة ال َْم ْربُوطَِة َهم َها َعلَ ُف َها» (نامه )41/آفریده نشدم تا خوردن
ت لیَ ْشغَلَني أَ ْك ُل الطَّیِّبَات َكالْبَ ِه َ
َ
غذاهاى پاکیزه مرا سرگرم کند به مانند حیوان به آخور بسته که همه اندیشهاش علف خوردن است
(انصاریان.)114 :1333 ،
 .3-4-2مدح و ستایش

گاهی نعت برای مدح و ستایش منعوت و بیان کمال صفت آن میآید و این هنگامی است که منعوت نزد
مخاطب شناخته شده باشد (استرآبادی.)223/2 :2111 ،
در حقیقت مقصود از صفت ،برطرف کردن احتماالت در اسمهای معرفه و یا تخصیص اسمهای نکره
نباشد ،بلکه صفت فقط برای مدح و ثناء بکار رود ،مانند هنگامیکه گفته میشود« :جاءنی زید العاقل
الفاضل الکریم» و مراد از این صفات مدح زید و ستودن صفات نیکوی او باشد .تمامی صفات پروردگار از

این جمله است ،مانند :الحی ،العالم ،القادر (ابن یعیش)233/2 :2111 ،
مراد از این صفات تمییز او از شریک و توضیح و تخصیص نیست ،چرا که برای مخاطب شناخته شده
است و نیازی به آن نیست ،بلکه برای مدح و ستایش چنین صفاتی میآید .ابوالقاسم زجاجی در این باره
میگوید:
صفات در کالم عرب بر دو نوع است :اول هنگامیکه اسم نزد مخاطب ملتبس به اشتراک با بقیه
اسماء باشد که در این هنگام اسم نیازمند به صفت است و صفت برای ایضاح و تبیین است .دوم
هنگامیکه اسم نزد مخاطب معلوم و شناخته شده باشد؛ چه این شناخت قبالً حاصل شده یا بر اثر شهرت
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بینیاز از صفت باشد که در این صورت ،این صفات برای مدح و ستایش و یا ذم و نکوهش است .تمامی
صفات خدای عزوجل برای مدح و ثنای اوست که بندگانش را با آن صفات هشدار داده و خواسته تا او را با
صفاتش شناخته و مدح و ستایش کنند زیرا خدای عزوجل که «لیس کمثله شیء» است ،نیازی به صفات
برای ایضاح ندارد (الزجاجی.)431 :1334 ،
ِ
ّاهر وال ِ
ِ
ْباط ُن
او هم «اوّل» است و هم «آخر» .قرآن کریم در این باره میفرمایدُ ﴿ :ه َو االْ َّو ُل َواالّْخ ُر َوالظ ُ َ
َو ُه َو بِ ُک ِّل َش ْی ٍء َعلیم﴾ (حدید.)3/
امام در مواجه با خیانت یکی از کارگزارانش ،به پروردگار جهانیان سوگند یاد میکند که آنچه را که آن
کارگزار از اموال مسلمین بهدست آورده است ،اگر از راه حالل هم به امام میرسید ،باعث خوشحالى
ایشان نمىشد چرا که باید آن را براى کسان پس از خود به ارث گذارد« :أُق ِ
ِ
سرنِي
ْس ُم بِاللَّ ِه َر ِّ
ب ال َْعالَم َ
ین َما یَ ُ
أ َّ
َن َما أَ َخ ْذتَهُ ِم ْن أ َْم َوالِ ِه ْم َح َالل لِي أَتْـ ُرُكهُ ِم َیراثا لِ َم ْن بَـ ْع ِدي» (نامه )41/به خداى جهانیان قسم آنچه از مال
ایشان بردهاى اگر برایم حالل بود شادم نمىکرد که آن را براى اوالدم به ارث گذارم (انصاریان:1333 ،
 .)111نعت «رب العالمین» برای مدح و ستایش منعوت «اهلل» آمده و در واقع غرض از نعت توضیح یا
تخصیص نیست چرا که منعوت شناخته شده است و نعت فقط برای ستایش خداوند؛ پروردگار جهانیان
آمده است .کلمه «رب» در اصل به معنى مالک و صاحب چیزى است که به تربیت و اصالح آن
میپردازد؛ مالک و صاحب تمام جهانیان .انسان با شنیدن چنین صفتی سر تعظیم در برابر معبود خود فرود
آورده و به مدح و ستایش او میپردازد.
ِ
ِ
ِ
در نامه پنجاه و یکمَ « :ال قُـ َّو َة إَِّال بِاللَّه ال َْعل ِّي ال َْعظیم» (نامه )11/و همچنین در نامه پنجاه و سومَ « :وَال
َح ْو َل َوَال قُـ َّوَة إَِّال بِاللَّ ِه ال َْعلِ ِّي ال َْع ِظ ِیم» (نامه )13/قدرتى نیست جز از جانب خداوند بزرگ (انصاریان:1333 ،
 )131دو صفت «العلی و العظیم» برای مدح و ثناء خداوند بهکار رفته است .در همان نامه امام بر پیامبر
ِ
الس َالم َعلَى رس ِ ِ
ِ ِِ ِ
ین»
ول اللَّه َ
خدا و خاندان او سالم و درود میفرستدَ « :و َّ ُ
َُ
ین الطَّاه ِر َ
صلَّى اللَّهُ َعلَ ْیه َوآله الطَّیِّب َ
(نامه )13/رسول خدا و خاندانش -صلوات اهلل علیهم -به «الطیبین و الطاهرین» وصف شدهاند که این دو
صفت داللت بر مدح و ثناء پیامبر و اهلبیت او دارد و در آیه تطهیر نیز ،به این طهارت و پاکیزگی رسول
َّ ِ ِ
ِ
ِ
كم تَط ِهیرا﴾ (احزاب)33/
نكم ِّ
ِّر ْ
و خاندانش اشاره شده است﴿ :إنَّ َما یُ ِری ُد اللهُ لیُذْهب َع ُ
الر ْجس أَ ْه َل الْبَـ ْیت َویُطه َ
که برخی از اصحاب پیامبر در مورد این آیه گفتهاند« :نزلت فی خمسة ،فی النبی صلی اهلل علیه و آله و
سلّم و علی و فاطمة و الحسنین علیهمالسالم» (الواحدی.)2333 :1312 ،
امام(ع) در پاسخ نامه معاویه که در آن ضمن معرفی خود ،ارزش بعثت پیامبر اکرم(ص) را بیان کرده
بود ،نامهای به او نوشته و در آن دعاوى نادرست و سخنان بیهوده او را گوشزد مینماید و با سؤال و
استفهام انکارى ،معاویه را تحقیر مىکند که او کمتر از آن است که در این امور دخالت کندَ « :وَما لِلطلَ َق ِاء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
یف طَبَـ َقاتِهم» (نامه )23/بردگان آزاد
یب َد َر َجاتِ ِه ْم َو تَـ ْع ِر َ
ین َوتَـ ْرت َ
ین ْاأل ََّول َ
َوأَبْـنَاء الطلَ َقاء َوالت َّْمی َیز بَـیْ َن ال ُْم َهاج ِر َ
شده و فرزندان آزاد شده را با تمیز بین مهاجران نخستین و ترتیب درجات آنان و شناساندن طبقاتشان چه
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رابطه است (انصاریان .)112 :1333 ،نعت «أولین» داللت بر مدح و فخر و برتری و فضیلت مهاجرین دارد
زیرا آنان ،اولین کسانی بودند که به ندای رسول خدا لبیک گفته و او را اطاعت کردند .امام(ع) دخالت
معاویه را بیهوده میداند ،چرا که او از مهاجرین نیست بلکه از کسانی است که با اسالم مبارزه کرد و در
روز فتح مکه اسیر شد و پیامبر خدا او را آزاد کرد؛ یعنی مقام و رتبه او در حدی نیست که با اولین
مهاجران برابری کند.
 .4-4-2مذمت و نکوهش

همانگونه که ذکر شد« ،غرض اصلی نعت ،تخصیص یا توضیح منعوت است؛ اما هنگامیکه منعوت نزد
مخاطب شناخته شده باشد ،گاهی فقط برای ذم و نکوهش بهکار میرود» (استرآبادی.)223/2 :2111 ،
یکی از نمونههای این داللت در نامه سوم نهجالبالغه است؛ هنگامیکه شریح بن حارث (متوفی  33یا
 31ه.ق)  -از شخصیتهای معروف اسالمی که شصت سال قاضی کوفه بود -در زمان خالفت امام
علی(ع) خانهای به هشتاد دینار خرید و آن را قباله خود کرد .این موضوع به حضرت گزارش شد .امام او را
احضار کرد و پیش از آنکه توبیخ و سرزنش کند ،از او نسبت به کارى که انجام داده اعتراف مىگیرد و از
دوستى دنیا بر حذر داشته و بیان میدارد که اگر قبل از خرید خانه بهسوی او رفته بود ،سند خانه را برای
ِِ
ِ
الرابِ ُع
ْحد َّ
ْحد الثَّالِ ُ
ث یَـنْتَ ِهي إِلَى ال َْه َوى ال ُْم ْردي َوال َ
َّار ُح ُدود أ َْربَـ َعة ...ال َ
وی چنین مینوشت« :تَ ْج َم ُع َهذه الد َ
ِِ
یـنْتَ ِهي إِلَى َّ ِ
اب َه ِذهِ الدَّار» (نامه .)3/این خانه را چهار حدّ است  ...حد سوم به
الش ْیطَان ال ُْمغْ ِوي َوفیه یُ ْش َرعُ بَ ُ
َ
هوسهاى تباهى آور و حد چهارم به شیطان گمراه کننده منتهی میشود و در این خانه به همین حد
چهارم باز مىشود (انصاریان.)131 :1333 ،
در این عبارت ،لفظ «المردی» نعت برای «الهوی» و لفظ «المغوی» نعت برای «شیطان» واقع شده که
بر ذم و نکوهش و تحقیر داللت دارند .حضرت (علیهالسالم) حد سوم را به پیروى هوا و هوس هالک
کننده منتهى میکند .در حقیقت سرانجام هوا و هوس ،هالکت و سقوط انسان در دوزخ است و امام(ع)
برای بر حذر داشتن از آن ،یک صفت مذموم بیان میدارد .در قرآن مجید نیز در مورد هالکت و ضاللت
إلههُ َهواه…﴾ (جاثیهَ ﴿ )23/ولَ ِو اتَّـبَ َع
ناشی از پیروی هوای نفس هشدار داده شده است﴿ :أفرأیْ َ
ت َمن اتّخذ َ
الْحق أَ ْهواء ُهم لََفس َد ِ
ض﴾ (مؤمنون)31/
ت َّ
الس َم َاو ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
َ ََ ْ َ
الش ْیطَ ِ
امام(ع) حد چهارم را به « َّ
ان ال ُْمغْ ِوي» شیطان گمراهکننده منتهی میداند« .این امر را آخرین حد
قرار داده است بهدلیل آنکه دورترین محدودهاى است که حدود دیگر به آن پایان مىپذیرد و از جهت
گمراه کنندگى سرآغاز عالقه آدمى به دنیا و انگیزه پیروى نفس از هوا و هوس است» (ابنمیثم:1331 ،
 .)131/4چرا که شیطان ،اولین کسی است که گمراه و ذلیل شد و نیز ،اولین کسی است که انسان را
گمراه کرد .در واقع گمراهی و جهالت به او منتهی میشود .حتی اگر صفت «المغوی» بدون موصوف نیز
ذکر میشد ،باز هم این گمراهی به شیطان منسوب میشد چرا که او اولین گمراه شونده و اولین گمراه
کننده است و تمامی صفات منسوب به او ،داللت بر ذم و نکوهش دارند ،همانطور که همه صفات خداوند
داللت بر مدح و ستایش او دارند .در تأیید این مطلب ،میتوان به یکی دیگر از صفات بهکار رفته در مورد
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شیطان در جمالت قصار امام اشاره کرد؛ هنگامیکه در پایان نبرد نهروان در برابر اجساد بىروح خوارج
ایستاد و با حالتى تأسف بار فرمود :وای به حال شما .کسى که شما را فریب داد به شما ضرر زد .پرسیده
األمارةُ بِالس ِ
ِ
ِ
ِِ
ال َّ
وء» (حکمت )311/در این
ین فَـ َق َ
س َّ َ
شدَ « :م ْن غَ َّرُه ْم یَا أَم َیر ال ُْم ْؤمن َ
الش ْیطَا ُن ال ُْمضل واألنْـ ُف ُ
عبارت «المضل» صفت برای «الشیطان» است که داللت بر ذم او دارد و در حقیقت کار شیطان گمراهی و
ضاللت انسانهاست تا آنها را از یاد خدا بازدارد و این نتیجه تکبر و حسادت او نسبت به انسان و عصیان
از پروردگار است و بدین سبب او از رحمت ایزد منان رانده شده است و انسان از او به پروردگار پناه میبرد:
«أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم».
ِ
وس وال ِ
الش ْخ ِ
ض ِم ْن َه َذا َّ
ْج ْس ِم
ِّر ْاأل َْر َ
امام(ع) در نامهای بیان میداردَ « :سأ ْ
ص ال َْم ْع ُك ِ َ
َج َه ُد في أَ ْن أُطَه َ
ال َْم ْرُك ِ
وس»(نامه )41/خواهم کوشید تا زمین را از این موجود وارونه و سرنگون کالبد (معاویه) پاک نمایم.
(انصاریان )114 :1333 ،در این عبارت ،مقصود از اسم اشاره «هذا» معاویه است که امام وی را با شخص
و جسم معرفی میکند و برای توضیح این شخص و جسم ،از دو صفت بهره میگیرد که این نوعِ خطاب
امام نسبت به وی و همچنین صفات بهکار برده شده درباره وی داللت بر ذم و نکوهش و تحقیر دارد.
صفت «معکوس» اسم مفعول از «عکس» است که مراد از آن ،معکوسبودن عقاید اوست چرا که
شخصیت و عقاید وی عکس حق و عدالت بود .همچنین وی را جسمی «مرکوس» دانسته است ،زیرا
جسم انسان باید در پی دریافت کماالت و فضایل باشد نه امور دنیوی« .رکس» در لغت به معنای مقلوب
قلب الشيء على رأْسه أَو رد أَوله على
کردن است .در لسانالعرب در معنای آن آمده است« :و َّ
سُ :
الرْك ُ
آخره؛ َرَك َسه یَـ ْرُك ُسه َرْكسا ،فهو َم ْركوس» (ابنمنظور.)111/1: 1311 ،
 .5-4-2تأکید

گاهی صفت فقط برای تأکید میآید و نحویان این داللت را برای توضیح بیشتر و تأکید منعوت ذکر
کردهاند (السکاکی)333 :2111 ،؛ و آن ،بهعنوان تأکید معنایی است که از منعوت دانسته میشود و در واقع
منعوت متضمن معنای آن نعت است (استرآبادی.)223/2 :2111 ،
پس از آن که امام(ع) درباره دنیا سوگند یاد کرد و بیان فرمود که حتى یک وجب از زمین این دنیا را
ت
ت فِي أَیْ ِدینَا فَ َدك ِم ْن ُك ِّل َما أَظَلَّ ْتهُ َّ
ش َّح ْ
الس َماءُ فَ َ
مالک نیست ،فدک را با این جمله استثنا کرد« :بَـلَى َكانَ ْ
ٍ
ٍ
آخ ِرین» (نامه )41/آرى از آنچه آسمان بر آن سایه انداخته،
وس قَـ ْوم َو َس َخ ْ
وس قَـ ْوم َ
ت َعنْـ َها نـُ ُف ُ
َعلَْیـ َها نـُ ُف ُ
فقط فدک در دست ما بود ،که گروهى از اینکه در دست ما باشد بر آن بخل ورزیدند( ،انصاریان:1333 ،
 )112و قومی دیگر سخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند .در این عبارت «آخَرین» صفت برای «قوم» واقع
شده است .امام(ع) از باب شکایت و اظهار تظلّم به خداى متعال در بیان حال خود و مردمى که همزمان با
ایشان بودند بیان میدارد که قومی بر فدک بخل ورزیده و هنگامیکه «قوم» دوم را که سخاوتمندانه از
آن گذشتند ،ذکر میکند ،دانسته میشود که آن ها قومی غیر از قوم اول هستند .در حقیقت با ذکر صفت
«آخرین» بر سخاوت قوم دیگر تأکید میکند.

001

نعت مفرد و داللتهای آن در نامههای نهجالبالغه

امام(ع) در پاسخ نامه معاویه که در آن درخواست نموده بود حکومت شام را به او واگذارد و او را ولىّ
عهد و جانشین خود قرار دهد ،از باب پندگیرى و برحذر داشتن معاویه از ادعاى چیزى که حق او نیست،
اص ِر ِمن ِعی ِ
َك أَ ْن تَـنْتَ ِفع بِاللَّم ِح الْب ِ
ان ْاأل ُُمور» (نامه )11/اما
اینگونه به او هشدار میدهد« :أ ََّما بَـ ْع ُد فَـ َق ْد آ َن ل َ
ْ َ
َ ْ َ
بعد ،زمان آن رسیده که با دیدى دقیق به مشاهده امور روشن برخیزى و از آن بهرهمند گردى( .انصاریان،
 )323 :1333کلمه «اللّمح» استعاره از درک دقیق و سریع چیزهاى مفید است و صفت «باصر» را براى
مبالغه در دیدن آورده است ،مانند سخن عربها که برای شدت تاریکی مىگویند :لیل ألیل (شب بسیار
تاریک) (ابن میثم .)311: 1334 ،در حقیقت صفت بهکار رفته معنای منعوت را تأکید میکند .در لسان
العرب نیز معنای این صفت و موصوف بیان شده است« :أَراه لَمحا ِ
باصرا أَي نظرا بتحدیق شدید...،ولقي منه
ْ
لَمحا ِ
باصرا أَي أَمرا واضحا» (ابنمنظور.)14/4 :1311 ،
ْ
در جای دیگر امام در وصیت خود به امام حسن(ع) او را به یگانگی خدا و توحید سفارش میکند:
ِ
ِ
ف نَـ ْف َسه» (نامه )31/پسرم معلومت باد اگر
ص َ
« َوا ْعلَ ْم یَا بـُنَ َّي أَنَّهُ ل َْو َكا َن لَِربِّ َ
ك َش ِریكَ ...ولَكنَّهُ إِلَه َواحد َك َما َو َ
براى پروردگارت شریکى بود  ...اما او خدایی یگانه است همانگونه که خود را وصف نموده (انصاریان،
 )123 :1333لفظ «إله» به صورت مفرد و نکره آمده است و داللت بر یک إله دارد و پس از آن لفظ
«واحد» بهعنوان نعت مفردی برای تأکید وحدانیت منعوت «إله» آمده است تا این وحدانیت را خاص او
قرار دهد و تأکید کند .زجاجی در تعریف «واحد» چنین گفته است« :الفرد الذی ال ثانی له من العدد .فاهلل
عز و جل الواحد األول األحد الذي ال ثاني له وال شریک وال مثل وال نظیر» (الزجاجی.)141 :1334 ،
ّ
 .6-4-2ابهام

قة قَ ٍ
این داللت معموالً با حرف عطف «أو» در میان صفات حاصل میشود مثل« :تَصدَّق بِص َد ٍ
لیلة أو
َ
َ
َکثیرةٍ» که مقدار و کمیت مشخصی در نظر نیست بلکه مقصود عمل صدقه دادن است.
از این مورد یک نمونه در نامههای نهجالبالغه مالحظه میشود .امام علی(ع) در نامهای به زیاد بن ابیه
زمانىکه در حکومت بصره جانشین عبداللّه بن عباس بود -وی را از خیانت نسبت به اموال مسلمانان برِ
ك ُخنْ َ ِ
ِِ
ص ِغیرا أ َْو
حذر داشته و از عقوبت و کیفر آن بیم مىدهد« :لَئِ ْن بَـلَغَنِي أَنَّ َ
ین َش ْیئا َ
ت م ْن فَ ْيء ال ُْم ْسلم َ
ك قَِلیل الْوفْ ِر ثَِقیل الظَّ ْه ِر َ ِ
َكبِیرا َألَ ُشد َّ
یل ْاأل َْم ِر» (نامه )21/به خدا قسم مىخورم قسم
َّن َعلَ ْی َ
ك َشدَّة تَ َد ُع َ َ َ
ضئ َ
َ
صادقانه ،اگر به من خبر رسد که در بیتالمال مسلمانان در مالى اندک یا زیاد خیانت ورزیدهاى ،چنان بر
تو سختگیرى کنم که تو را تهیدست و سنگین بار و ذلیل و پست کند (انصاریان )131 :1333 ،حرف
عطف «أو» در این عبارت مفید ابهام است و امام(ع) خواسته است خیانت در اموال بیتالمال را به صفتی
مبهم توصیف کند و مقدار آن را مشخص نساخته است .چرا که مهم ،عمل خیانت کردن است و مقدار آن
هر چه باشد چه کم و چه بسیار ،زشت و ناپسند است.
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نتیجهگیری
با بررسی نعت مفرد و اغراض و داللتهای آن در نامههای نهجالبالغه به این نتیجه میرسیم که:
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در موارد معدودی ،با هم مطابقت دارند .همچنین از نظر عدد نیز ،مطابق هم هستند که نعت مفرد (از نظر
عدد) بسامد بسیار باالیی نسبت به نعت مثنی و جمع دارد.
نعت ،داللتها و اغراض گوناگونی دارد که از این میان ،دو داللت تخصیص یعنی تقلیل دایره
اشتراکات در نکرهها و توضیح یعنی رفع احتماالت در معارف نسبت به بقیه اغراض بسامد باالیی در
نامهها دارند و در مورد مفاهیم مختلف بهکار میروند .در حقیقت میتوان گفت نعتهای مفرد در نامههای
نهجالبالغه ،بیشتر برای تخصیص منعوتهای نکره و توضیح منعوتهای معرفه بهکار میروند ،ولی گاهی
از هدف اصلی خود خارج شده و در اغراض دیگری میآید.
چنانچه منعوت معرفه باشد و هدف نعت تخصیص و توضیح نباشد و نعت متضمن معنای خوب و نیکو
باشد ،داللت بر مدح و ستایش دارد که این داللت را در نامههای نهجالبالغه درباره صفات پروردگار و
رسول خدا و مهاجرین مشاهده میکنیم.
صفات منسوب به شیطان و هوای نفس در نامهها داللت بر ذم و نکوهش دارند .همچنین برخی از
صفات منسوب به معاویه رایحه ذم و نکوهش و تحقیر دارند.
در مواردی معدودی در نامههای نهجالبالغه نعت با غرض تأکید یافت شد؛ اما فقط در یک نمونه از نامهها
(نامه بیستم) نعت با داللت ابهام مالحظه شد.
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