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 اغراض نعت در صحیفه سجادیه

 1 پوریمرحالدین سیف االسالمحجت

 2محمد فرجی 

 :چکیده

های واند قیدتکالم می شود اطالق و تقیید است.یکه در علم بالغت و معانی بحث م یکی از مسائلی
ند. کمختلفی از جمله نعت را دارا باشد. منظور از نعت تابعی است که معنای متبوع خود را کامل می

نیز  «تنع»کند. قید متکلم بلیغ با آوردن هر قیدی در کالم خود غرض خاصی را در ذهن دنبال می
های مختلف نحویان و بالغیان به صورت های نعت در کتابها مستثنی نیست. غرضاز این قید

ند. اهای نعت را به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم کردهشود. دانشمندان غرضپراکنده یافت می
تخصیص و توضیح از اغراض اصلی و مدح، ذم، تاکید، ابهام، تفصیل، ترحم، تعمیم، کشف، تتمیم 

وند. در پژوهش ر تیئیس و تعلیل از اغراض فرعی به شمار می معنا، بیان علمیت، بیان کیفیت، ترغیب،
پیش رو ضمن جمع آوری اغراض نعت و توضیح و بررسی هر یک از آنها براساس کتب معتبر، 

 شود.شواهدی از صحیفه سجادیه برای هر یک از اغراض ذکر می

بالغت، تقیید، نعت، اغراض، توضیح، تخصیص، صحیفه سجادیه :یدواژهکل

                                                                        
 . استاد ادبیات عرب در مدرسه علمیه آیت الله بهجت)ره(.1

 علمیه آیت الله بهجت )ره(.مدرسه  1931طلبه پایه سوم و پژوهشگر شایسته تقدیر سال  9.
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 مقدمه

راه و طریق  کههمانبا نام و  یاد خداوند متعال، 
زندگانی را به روشنی و با بالغت تمام  به رسول خود 

به ابالغ به بندگان خود نمود  مأموروحی کرد و او را 
را به تکامل و هدف خلقت برساند. در هیچ  هاآنتا 

زمان، زمین را خالی از حجت خود نگذارده و 
عصمت و  یتباهل انعنو بهبهترین  خلقش را 

در زمین قرار داد و آنان نیز  السالمیهمعلطهارت 
معارف و احکام بلند الهی را از طریق اخبار و روایات 

و ما را امر به تفقه و فهم دقیق  متعدده به ما رسانده
اند. از این روست که معانی کالمشان فراخوانده

اصحاب ائمه علیهم السالم و علماء و طالب و 
مندان علوم دینی در اعصار مختلف به دانش

فراگیری و تنظیم و تبویب مقدمات تعمق و دقت در 
اند. از جمله این مقدمات علوم این سخنان پرداخته

ادب زبان عربی است که دارای گستردگی و فروع 
مختلف بوده و در گذر زمان تا به امروز تغییرات و 
تطورات گوناگونی را پشت سر نهاده است که 

صل زحمات و خون دل خوردن عالمانی دلسوز حا
 باشد. و مجاهد می

ای از سه علم معانی، علم بالغت نیز که مجموعه
بیان و بدیع است از این دسته جدا نیست و بالغی 
وظیفه شناخت اغراض ثانویه و پساپرده ذهن 
متکلم یا کاتب را برعهده دارد. هرکدام این سه علم 

پردازند و آنچه در مینیز خود به مباحث مختلفی 
ای از علم معانی شود مسألهاین مقام بحث می

است. در این علم احوال مسند و مسند الیه بررسی 
شود که از جمله آن اطالق و تقیید کالم به قیود می

ها، قید نعت مختلف است. در میان این قید
است. وصف و پژوهش ما را به خود اختصاص داده

در دو علم نحو و بالغت  اینعت مباحث گسترده
دارد. دانشمندان این دو علم با توجه به اهداف 
خویش و گاهی به طور استطرادی این بحث را 

 اند. مطرح کرده

از آنجا که موضوعات تحقیقی در بین طالب علوم 
دینی کلمات معصومین علیهم السالم  است سعی 
بر این بوده تا مباحث بر کلمات امام سجاد علیه 

م در صحیفه سجادیه، این زبور آل محمد السال
علیه السالم تطبیق شود و فهم آن با دید کاربردی 
و مؤثر انجام گرفته و متعلم را نیز به مقصود برساند. 

االت ؤاین مقاله قصد دارد تا به این س لذا نگارنده
پاسخ دهد که: متکلم با چه هدفی و چرا از قید نعت 

 صلی و کدام فرعیکند؟ کدام اغراض ااستفاده می
این اغراض در صحیفه هستند؟ شواهد مثال 

 سجادیه چیست؟

از پژوهش های صورت گرفته در این زمینه مقاله 
نعت و اغراض »آقای غالم عباس رضایی با عنوان 

در فصلنامه  9595است که در زمستان « بالغی آن
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 
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 هایی اندک ازمقاله نمونه منتشر شده است. این
باشد. شعر و نثر عرب و آیات قرآن را دارا می

-نعت مفرد و داللت»ای با موضوع همچنین مقاله

به قلم گروهی از « های آن در نهج البالغه
نویسندگان به مسئولیت خانم مرضیه آباد در 

و فصلنامه  9511دانشگاه فردوسی مشهد، در بهار 
ر است. در این مقاله به ذک نهج البالغه منتشر شده

های مفرد محدود در چند غرض مختصر و نعت
ن ای با عنوانهج البالغه بسنده شده است. مقاله

توسط قاسم فاهم « النعت و اغراُضه الداللیه»
خضیر به زبان عربی در جامعه مستنصریه عراق 

 منتشر شده است.

جامعیت اغراض و تطبیق کاربردی آن بر قرآن 
یفه سجادیه، مقاله پیش رو را از سایر کریم و صح

ند. کمقاالتی که تاکنون نگاشته شده متمایز می
امید است که این نوشتار مورد قبول خداوند متعال 
و راهی برای خدمت به اهل بیت علیهم السالم و 
قرآن و مورد استفاده طالب و دانشجویان قرار 

 گیرد.

                                                                        
 101، ص.5. کتاب العین، ج 3
 .191. جواهر البالغه، ص 9

 إطالقمفهوم .8

ل بوده و در معنای باز إطالق در لغت، مترادف إرسا
 1.رودکار میکردن بند شتر و آزاد و رها کردن آن به

و در اصطالح، به کالمی که متکلم در آن به ذکر 
مسند و مسند الیه بسنده کرده، کالم مطلق و به 

 «جاَء زید  »مانند: 2شود؛این حالت إطالق گفته می
(  طکه فق شامل مسند)جاَء( و مسند الیه)زید 

 باشد.می

 تقییدمفهوم .2

تقیید در لغت، به معنای در قید و بند کردن و بستن 
و دراصطالح به کالمی که  3باشد.دست و پا می

افزون بر دو رکن کالم )مسند و مسند الیه( دارای 
د و قید های دیگر متعلق به این دو باشد، کالم مقیَّ

هایی دشود. قیبه این حالت، تقیید کالم گفته می
شود مختلف است؛ نظیر: استفاده می که در کالم

توابع، حال، تمییز و .... که هر کدام برای غرضی 
 شوند.می خاص آورده

 وصف و نعت مفهوم .9

 ود:ر کار مینعت در لغت برای معانی مختلفی به

 .521ص 2. مصباح المنیر، ج 1
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در مورد صفات  الف( توصیف و ستایش، معموالً 
نکه به بد بودن آن رود، مگر ایکار مینیک به

 1«.هذا نعُت سوء  »کید گرددأ و تتصریح شده 

 2ب( جنس خوب هر چیزی.

ای یا هر اسب ج( اسب آزاد یا اسب مسابقه
 3ارزشمندی.

 تفاوت نعت و وصف در لغت

رود نامگذاری نعت نزد ادباء بنا بر معنای گمان می
اول بوده باشد. اکثر لغویان در توضیح مفهوم نعت 

جمع طریحی در م 4اند.استفاده کرده« وصف»از 
و ابن اثیر در النهایة نعت را مخصوص  5البحرین

صفات نیک و وصف را اعم از آن و شامل نیک و 
لسان العرب نعت را مبالغه در وصف  6دانند.بد می

حتی صاحب قاموس المحیط بعد 7ذکر کرده است.
از بیان حرکت عین الفعل ماضی و مضارع و مصدر 

                                                                        
 ،؛ النهایه فی غریب الحدیث22، ص2. کتاب العین، ج3

 .23، ص5ج
 .33ص2. لسان العرب، ج 9
 . همان. 1

، 2؛ مجمع البحرین، ج22ص2کتاب العین ج 4.
؛ معجم 23، ص5یب الحدیث، جالنهایة في غر ؛222ص

، ص 1؛ جمهرة اللغة، ج441، ص 5 مقاییس اللغة، ج
 . 141، ص9؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج409

- ، در معنای آن از نعت استفاده کرده«وصف»
 8است.

« تنع»حرکت عین الفعل ماضی و مضارع از ریشه 
 9باشد.می« َنعت  »منصوب و مصدر آن 

مشهور نحویان نعت و وصف را در اصطالح به یک 
ابن مالک در الفیه نعت را اینگونه  10اند.معنا دانسته
 کند.تعریف می

مُّ ما َسَبق» ع  ُمت   فالّنعُت تاب 

ه اعَتلَ  ه أو َوسم  ما ب  َوسم   «قب 

نعت تابعی است که با بیان عالمت منعوت خود یا 
ند کند. مانعالمت متعلق منعوت آن را تکمیل می

ه  اْلَقْرَیة  »یا « َرأیُت َرُجاًل َکریماً » ْن هذ  ْخر ْجنا م 
َ
نا أ َربَّ

ْهُلها
َ
م  أ ال 

 معنا« َکریم»که در مثال اول لفظ  11«الظَّ
م را تکمیل و در مثال دو« َرُجل»و مقصود از 

ْهُلها»
َ
م  أ ال 

 رد.کرا تمام می« الَقرَیة»مقصود از « الظَّ

 222، ص2. مجمع البحرین، ج 5
  23، ص5. النهایه فی غریب الحدیث، ج 8

 33،ص2لسان العرب، ج 7.
 225، ص9. قاموس المحیط، ج6
 52، ص2ج . المحکم والمحیط االعظم،2

 990ص ،. البهجة المرضیة30
 25. سوره نساء، آیه 33
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در این بیت منظور از تابع بودن نعت، تبعیت آن در 
جنس، عدد، اعراب و تعریف یا تنکیر از منعوت 
خود است. این تعبیر در تعریف نعت جنس 
محسوب شده و شامل تمام توابع نحوی نظیر بدل، 

ت. با بیان تأکید، عطف بیان و عطف نسق اس
مُّ ما َسَبق»فصل اول تعریف که   به معنای -« ُمت 

-عطف نسق و بدل خارج می -تکمیل معنای قبل

شوند؛  زیرا که در نعت غرض اصلی تخصیص و 
ه أ-توضیح منعوت است. با فصل بعدی َوسم  و ب 

ه  اعَتَلق -عطف بیان و تاکید خارج می -َوسم  ما ب 

ل هستند، نه ُمکَّ شوند؛ زیرا که این دو عین متبوع  م 
 1آن با عالمت یا متعلقشان!

 تفاوت نعت و وصف در اصطالح

َمه الله(برخی از نحویان نظیر مرحوم رضی فت را ص )َرح 
دانند: صفت عام و صفت خاص. بر دو قسم می

صفت عام هر لفظی است که دارای معنای 
ت باشد؛ خواه تابع باشد یا در هر نقش و  َوصفیَّ

ت خاص نیز لفظی است که اعراب دیگری. صف
ت، در اعراب نیز  عالوه بر دارا بودن معنای َوصفیَّ

البته این نوع  اخیر  2از ماقبل خود تبعیت کند.
 مساوی همان تعریف مشهور از نعت است.

                                                                        
 31، ص9. حاشیه الصبان، ج3
 219، ص2ج. شرح الرضی علی الکافیه، 9

گروهی در بیان تمایز بین نعت و صفت، نعت را 
و  «قائم»مخصوص حالت متغیر دانسته؛ مانند:

ن و شامل حالت متغیر و صفت را اعم از آ« ذاهب»
و ثابت نظیر تمام صفات خداوند تبارک و تعالی و 

 3دانند.عالم و فاضل و... می

اما دانشمندان بالغت برای صفت معنای خاصی 
ند؛ یعنی کنقائلند و از آن به صفت معنوی تعبیر می

هر معنای قائم به غیر. اسم معنا در مقابل اسم ذات 
ر است )قید آن قرار دارد که خود قائم به غی

توضیحی است( و قابل اسناد به اسم ذات است، 
فارق از اینکه در ترکیب و اعراب تابع و نعت باشد یا 
غیر آن، فعل یاشد یا اسم. نظیر: حال، مبتدا و... . 
البته این تعریف، شامل تعریف نعت در نظر مشهور 

 4نحویان نیز هست.

 ردانشمندان علم بالغت در تعریف نعت با مشهو
نحویون اتفاق نظر دارند و با نظر به اینکه متکلم 

تواند در کالم خود از قیدهای مختلفی استفاده می
کند، نعت را به عنوان یک قید در کالم بررسی کرده 

 11، ص9ج. حاشیه الصبان، 1
 151ص ،اسالیب المعانی ؛922. المطول، ص4
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و در پی کشف اغراض متکلم بلیغ در استفاده از آن 
 1آیند که غایت ما در این نوشتار است.برمی

 اقسام نعت

ود که شختلف تقسیم بندی مینعت به اعتبارات م
برای روشن تر شدن بحث به اختصار به ذکر آنها 

 .پردازیممی

 تقسیم نعت به مفرد، شبه جمله و جمله (8

این تقسیم به اعتبار إفراد و ترکیب نعت است. گاه 
نعت اسم و مفرد است؛ مانند: اسم موصول، اسم 
مشتق و... . گاهی نیز شبه جمله، خواه ظرف باشد 

ْنُهْم »جار و مجرور؛ مانند:یا  یق  م  ْد کاَن َفر 
َ
َو ق

ه نُهم»که در آن  2«َیْسَمُعوَن َکالَم اللَّ جار و « م 
و گاه نیز جمله  3است.« َفریق  »مجرور و نعت برای 

 4است که دراین صورت منعوت باید نکره باشد؛
ه»مانند: َلی اللَّ یه  إ  ُقوا َیْومًا ُتْرَجُعوَن ف  در آن که  5«َو اتَّ
-نکره می« َیوماً »نعت برای « ُترَجعوَن...»جمله 

 باشد.

                                                                        
ها و دانشمندان علم صرف . الزم به ذکر است که اصولی3

ن اند که ذکر آن در ایئه کردهنیز تعریفی از وصف و صفت ارا
 مجال از حوصله خواننده و موضوع پژوهش خارج است.

 25. سوره بقره، آیه 9
. البته نعت شبه جمله همیشه متعلق به افعال عموم 1

 محذوف وجوبی است که در حکم نعت برای ما قبل است.

 تقسیم نعت به حقیقی و سببی: (2

این تقسیم به اعتبار کیفیت توضیح نعت برای 
منعوت است. گاهی نعت به طور مستقیم به توضیح 

م»پردازد؛ مانند:خود منعوت می یِّ
َ
« اً اشَتریُت کتابًا ق

. این استشدهکه کتاب به با ارزش بودن توصیف 
 نامند. گاهی نیز با واسطهنعت را، نعت حقیقی می

و توصیف جزء یا متعلقی از منعوت، در مجموع آن 
کند که نعت سببی نام دارد؛  تر میرا روشن

َرُجل  ضارب  أبوه زیداً »مانند:  .6«َمَررُت ب 

 نعت مشتق و شبه مشتق:(9

ر د. اصل دباشاین تقسیم به اعتبار اشتقاق نعت می
نعت مفرد، این است که اسم مشتق باشد؛ یعنی 
حدث دارای فاعل. نظیر اسم فاعل و اسم مفعول 
و... ولی گاهی نیز اسم جامدی که در معنای مشتق 

-رود در جایگاه نعت قرار میاست و تأویل به آن می

گیرد. نظیر موصوالت، اسماء اشاره غیر مکانیه، 
 ؛7ذی به معنای صاحب، أّی و اسم منسوب

 999ص ،. البهجه المرضیه4
 211آیه . سوره بقره،5
 902، ص2افیه، ج. شرح الرضی علی الک8
 32، ص 9. حاشیه الصبان، ج7
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ین»مانند: يٌّ ُمب  که کلمه  1«َو هذا ل سان  َعَرب 
 اسم منسوب و جامد است.« َعَربّی »

 اغراض نعت

 قبل از ورود به بحث نکاتی چند شایان توجه است.
باید دانست که بین معنا، غرض، و داعی تفاوت 
هایی وجود دارد. مقصود از معنا، آن هدف اصلی 

د و یا قی است که همیشه همراه با کلمه و اسلوب
بوده و موضوع له هیئت آن است. لکن در کنار این 
معنای اصلی ممکن است گوینده هدف های 
مختلف فرعی )ُمسَتعمل  فیه( داشته باشد که به آن 

شود. از این رو جمع بین غرض یا داعی گفته می
. نحوی و بالغی در 2اشکال استچند داعی بی

عنوان مورد اسلوب و هیئت نعت از قسم اول با 
کنند که دو غرض غرض یا مقصود اصلی یاد می

رند و گیتوضیح و تخصیص در این دسته جای می
که شامل هر -قسم دوم را اغراض یا مقصود فرعی

که  3نامند.می -غرضی غیر از این دو غرض است
جمع بین آنها ممکن و گاهی نشان از بالغت 

 متکلم است.

                                                                        
 109. سوره نحل، آیه3
 .915. سلسبیل،ص9
 .31،ص 9. حاشیه الصبان، ج1

 اغراض اصلی نعت-الف

 .توضیح8

ح اگر نعت  بعد از اسم معرفه آورده شود، نعت موضِّ
نام دارد. اگرچه اسم معرفه داللت بر شئ معین 

کند اما برای رفع احتمال حاصل از اشتراک می
لفظی )وضع یک اسم برای چند چیز( از نعت 

چند  برای« زید»شود؛ مثال لفظ موضح استفاده می
شخص وضع شده که هرکدام کاتب یا تاجر یا دارای 

دیگری هستند. برای توضیح و روشن کردن صفات 
ر»مراد، از  استفاده می شود تا زید کاتب « زید التاج 

 4یا فقیه خارج شود.

 الّلهّم یا ذا الملك»امام سجاد علیه السالم در فراز  
ُملک و فرمانروایی خداوند را با  5«المتأّبد بالخلود

د»صفت  ّ
یح توض -یعنی مستمر و جاودان-«الُمَتأب 

هند. این نعت حقیقی، مفرد و مشتق است. دمی
این نعت موضح این مطلب است که ملک و 
فرمانروایی خداوند مانند پادشاهان دنیایی کوتاه و 

 موقت نیست.

 .530، ص1.حاشیه الدسوقی علی مختصر المعانی، ج4
 ، فراز اول.92. صحیفه سجادیه، دعای5
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 تخصیص:.2

ص  اگر نعت برای اسم نکره باشد به آن نعت مخصِّ
شود. اسم نکره به اصل وضع مشترک گفته می

 گاهی برای معنوی بین تمام افراد نوع است، لذا
تقلیل اشتراک حاصل از آن، از نعت استفاده می 

در جمله « صال ح»مثال با افزودن کلمه1شود؛
ح  » کمتر « َرُجل  »دایره شمول « جاَءنی َرُجل  صال 

شده است. البته اگر منعوت )اسم نکره( مشترک 
ره کاهش دایلفظی نیز باشد، آوردن نعت عالوه بر

؛ مثال 2کندشن میشمول، مقصود متکلم را نیز رو
ن تبیی« َعین  َکبیرة  َحَدقُتها»وجود نعت در مثال

چشم است نه « عین»کند که مقصود ما از می
 چشمه یا جاسوس یا چیز دیگر.

 31دعای  5امام سجاد علیه السالم در فراز 
بُّ »فرمایند:صحیفه سجادیه می ُلَك َعَماًل ُتح 

َ
ْسأ

َ
أ

ه َل ب  ه  َمْن َعم  کنم )توفیق( است مياز تو درخو «»ب 
داری هر عمل و کرداری را که بسبب آن دوست می

بُّ »که نعت جمله  3«که را که آن را انجام دهد.  « ُتح 
شده و آن را « َعَمل»باعث  تخصیص دایره شمول

                                                                        
 .212ص 2. شرح الرضی علی الکافیه، ج3
و  لیل دایره اشتراک. البته برخی از بالغیان معتقدند تق9

غرض تخصیص، اختصاص به منعوت نکره ندارد و شامل 
شود. برای اطالعات بیشتر ر.ک: حاشیة نعت معرفه نیز می

 .530، ص1الدسوقی علی مختصر المعانی، ج

این نعت حقیقی  4کند.مخصوص عمل محبوب می
 است.

 اغراض فرعی نعت-ب

 مدح و ثناء:.8

د باشنای منعوت میگاهی متکلم در مقام مدح و ث
برد که الزم است کار میو نعت را به این غرض به

منعوت یا معرفه و یا اگر نکره است نازل منزله 
معرفه باشد؛ به طوری که به علت عظمت شأن در 
ذهن متکلم معلوم الحال بوده تا نیاز به توضیح 

 5دیده نشود.

سم  الله الَرحمن  الَرحیم  »ادباء برای این غرض  را  «ب 
زنند چون وجود و رحمانیت باری تعالی مثال می

)یعنی صفت رحمان و رحیم( بر هیچ کس پوشیده 
ل  »نیست. از این جمله است: َرُجل  فاض  َمَررُت ب 

 «.ُشجاع  

از شواهد این غرض در صحیفه سجادیه عبارتی در 
دعایی است که امام علیه السالم آن را هنگام نظاره 

و هَذین  َعونان  »ن فرمودند:به ابر و رعد و برق بیا

 .400ص . ترجمه فیض االسالم،1
 .499، ص2. ریاض السالکین، ج 4
 .149، ص1. شرح جمل الزجاجی، ج5
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َمة   ْو َنق 
َ
َرحَمة نافعة  أ ران  طاعَتك ب  ك َیبَتد  ن أعوان  م 

ة بار خدایا این برق و رعد )یا این ابر و برق یا »1«َضارَّ
های تو و دو این ابر و رعد( دو نشانه از نشانه

خدمتگزار از خدمتگزاران تواند که در فرمانبری از 
دهنده یا عذاب زیان رسان تو برساندن رحمت سود 

دانیم که نافع بودن رحمت الهی و می 2«میشتابند
مضر بودن نقمت و گرفتاری بدیهی است. از این رو 
این نعت در مقام مدح و ثناء است. این نعت مفرد، 

 مشتق و حقیقی است.

 ذم و نکوهش:.2

برخالف غرض قبلی، ممکن است متکلم در مقام 
م الحال باشد. مذمت و تحقیر منعوت  معلو

یطان  الَرجیم  »همانطور که در  َن الشَّ الّله  م   «أعوُذ ب 
بینیم باوجود علم به رانده شده بودن شیطان، می

ذکر شده تا بیانی در مذمت او باشد. « َرجیم»صفت 
ُق الَضعیُف »است:همینگونه نی َعمرو الفاس  َسبَّ

 3«الَخبیُث 

-ه مییسید العابدین علیه السالم در صحیفه سجاد

، ... َو َرْفض  »فرمایند: اَعة  َدَوام  الطَّ ي ب  َك ل  ْل َذل  ْکم 
َ
َو أ

ي  اْلُمْخَتَرع  
ْ
أ ل  الرَّ ، َو ُمْسَتْعم  َدع  ْهل  اْلب 

َ
و این را »4«أ

                                                                        
 ، فراز اول.92دعای  صحیفه سجادیه، 3.
 .240فیض االسالم، ص. ترجمه 9
 .44، ص5. النحو العربی، ج1

برایم با مداومت در اطاعت، ... و راندن اهل بدعت 
عنای م« و استفاده کنندگان از اندیشه خودساخته

بدعت در دین معلوم استفاده از رأی شخصی و 
 «الُمخَتَرع»است و امام علیه السالم از لفظ 

 5دان)خودساخته(، برای ذّم این عمل استفاده کرده
 این نعت مفرد، مشتق و حقیقی است.

 ترحم:.9

گاهی گوینده در مقام  جلب عنایت، ترحم و عطوفت 
مخاطب نسبت به منعوت است. در این صورت نیز 

خاطب، ضروری است؛ معلوم بودن منعوت نزد م
سکیَن »مانند:  «.َرأیُت ُغالَمَک الم 

حضرت زین العابدین علیه السالم در صحیفه خود 
-را با صفات متوالی به همین غرض معرفی می

یُف »کنند: ع 
یُن الضَّ یُن اْلُمْسَتک  ْسک  ي َعْبُدَك اْلم  نِّ َفإ 

ُف اْلُم  یُر اْلَخائ  یُن اْلَفق  یُر اْلَمه  یُر اْلَحق  ر 
یُر ْس الضَّ « َتج 

بنده بینوا و ناتوان و ضعیف و حقیر و کم ارزش و 
 برده به تو.فقر و ترسان و پناه

های متعدد برای بیان با توجه به بکار بردن نعت
های نفس در برابر خداوند متعال ها نقصانکاستی

 .10فراز 20. صحیفه سجادیه، دعای 4
 .921، ص9. ریاض السالکین، ج5
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شود که حضرت در مقام جلب ترحم و فهمیده می
 عنایت از خدای متعال هستند.

نعت های متوالی، مفرد، مشتق و حقیقی تمام این 
 هستند.

 تأکید:.4

چنانچه منعوت قبل از آمدن نعت متضمن معنای 
است و معنای نعت در منعوت به طور کامل قابل 
درک باشد، متکلم برای جلب توجه و التفات 
مخاطب برای تأکید بر موضوع از این نوع نعت 

قاَل  َو »برای مثال در آیه شریفه  1کند.استفاده می
لَهْین  اْثَنْین ُذوا إ  خ  ُه ال َتتَّ خود « إلَهین»کلمه  2«اللَّ

را نیز در بردارد و صرفًا برای تأکید « إثَنین»معنای 
ْو »است و یا در شدهآورده 

َ
ها أ ُلوَن ب  ُلوب  َیْعق 

ُ
َلُهْم ق

ها هایی دارند که با آن آنان دل»3«آذان  َیْسَمُعوَن ب 
-هایی دارند که با آن میکنند و نیز گوشدرک می

 «َیسَمعون»)گوشها( « آذان»الزمه وجود « شنوند.
و شنیدن است؛ لکن برای تأکید از این نعت 
استفاده شده تا بر وجود گوش های ناشنوا نسبت 

 به کالم حق تأکید کند.

                                                                        
 .211، ص2ج. شرح الرضی علی الکافیه، 3
 .51. سوره نحل، آیه9
 .42. سوره حج، آیه 1

 53دعای  1مام سجاد علیه السالم در فراز ا
 َو اْجَعْلُهْم ل ي»فرمایند:صحیفه سجادیه می

ین یَن، َغْیَر َعاص  یع  یَن...، ُمط  بِّ و آنان را «»ُمح 
ه ک« دوستدار من و مطیع و بدون سرکش قرار بده

در ضمن معنای اطاعت، عدم عصیان وسرکشی 
د منعوت خود است. این  4وجود دارد و این نعت مؤکِّ

 نعت، مفرد، مشتق و حقیقی است.

 تعمیم:.5

ول مکند که عمومیت و شگاهی گوینده قصد می
و  کندتمام افراد منعوت را در یک حکم واحد بیان 

به این منظور دو طرف نهایی منعوت را به صورت 
دو وصف بیان کرده تا افاده شمولیت کند؛ مانند دو 

عیَن و العاصیَن »مثال  باَده الطائ  و  «إنَّ الّله َیرزُق ع 
ل که در مثال او « یحُشُر الناَس األولیَن و اآلخرین»

ئعین و عاصین، لفظ عباد را تعمیم داده صفات طا
و در مثال دوم دو لفظ اولین و آخرین، تعمیم دهنده 

 5است.« الناس»منعوت 

کالم نورانی امام سجاد علیه السالم در صحیفه 
 ُتْبق  َمَعَها ُذُنوبًا »سجادیه از این نمونه است:

َ
ال

یَرة  َکب 
َ

یَرًة َو ال ه ر که مراد از بیان صغیره و کبی 6«َصغ 

 .993، ص5. ریاض السالکین، ج4
 .9911، ص2. شرح التسهیل، ج5

 .121، فراز 42صحیفه سجادیه، دعای  8.
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این نعت ها مفرد، مشتق و  1تمامی گناهان است.
 حقیقی اند.

 تفصیل:.6

کند گوینده مقصود  خود را گاهی مقام اقتضا می
ابتدا به صورت اجمالی در قالب صیغه جمع یا مثنی 
بیان کند سپس با بیان نعت و وصفی آن صیغه را 

 تفصیل داده و برای شنونده روشن سازد.

لْ »در آیه   ل 
ْم َفَوْیل  ه  یَن ُهْم َعْن َصالت  ذ 

یَن*الَّ ُمَصلِّ
یَن ُهْم ُیراُؤنساُهون ذ 

پس وای بر »2«*الَّ
انگاری نمازگزارانی که *در نماز خود سهل

مشاهده  3«کنند*کنند*همان کسانی که ریا میمی
شود که خدای متعال در پی بیان لفظ می

لین» ، دو نعت را در آیات بعدی ذکر کرده که «ُمصَّ
ل آن را تفصیل داده و انواع و اقسام آن را اجما

َمَررُت بَرُجَلین  »شود. همچنین در جمله یادآور می
ی  »که دو وصف « َعَربیٍّ و َعَجمیٍّ  « َعَجمی  »و « َعَرب 
ل اجمال   4هستند.« َرُجَلین  »مفصِّ

َو »د:فرماینامام علی بن الحسین علیه السالم می
یَك  ین  ُیرض  َهمَّ ذا َهَممنا ب  َطك  إ  َحُدُهما َعّنا َو ُیسخ 

َ
أ

                                                                        
 .191، ص2. ریاض السالکین، ج3
 .4تا 2. سوره ماعون، آیه 9
 .202. ترجمه قرآن مکارم شیرازی، ص1
 .12، ص9ج. همع الهوامع، 4

و اگر به دو کار اهتمام ورزیدیم که «»اآلَخُر َعَلینا
. 5«ند...کیکی تورا خشنود و دیگری غضبناکت می

امام علیه السالم با آوردن دو نعت جمله 
ُطَک »تورا راضی کند( و «)ُیرضیَک » را تو«)ُیسخ 

« َهّمین  »خشمگین کند(منظور خود را از اجمال 
ردند. هّم در اینجا به معنای قصد و اهتمام بیان ک
 6است.

 کشف:.7

اگر مخاطب هیچ تصوری در مورد ماهیت منعوت 
در ذهن نداشته باشد یا الاقل دارای تصوری ناقص 
باشد، گوینده برای تفهیم منعوت و تعریف آن و 

ه کند ککشف ماهیت آن، از چند نعت استفاده می
شود؛ می مجموع آنها باعث تنویر ذهن مخاطب

الجسُم، الطویُل العریُض العمیُق یحتاُج »مثال در 
صفات  طویل و عریض و احتیاج « إلی فراغ  یشُغُله

 7مجموعًا کاشف از حقیقت جسم هستند.

رُّ »در آیه  ُه الشَّ ذا َمسَّ َق َهُلوعًا إ  ْنساَن ُخل  نَّ اْْل  ا 
ُه اْلَخْیُر َمُنوعاً  ذا َمسَّ ُه »دو جمله  8«َجُزوعًا َو إ  ذا َمسَّ إ 

رُّ َجُزوعاً  ُه اْلَخْیُر َمُنوعاً »و « الشَّ ذا َمسَّ که به « إ 
« َهلوع»اند معنای صورت دو نعت ظرف آورده شده

 .9فراز3. صحیفه سجادیه، دعای5
 .410، ص2. ریاض السالکین، ج8
 .223، ص1. مواهب الفتاح، ج7
 .13-21ج، آیات . سوره معار 6
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بنابراین چون انسان هرگاه که  1را روشن می کنند.
کند و اگر خیری دچار شّری شود، جزع و فزع می

شود، دارای صفت به او برسد، بخیل و حریص می
 است.« َهلوع»

 تتمیم معنا:.1

اگر نقش منعوت خبرباشد )چه ناسخ یا غیر ناسخ(، 
آید که جمله، بدون آوردن نعت گاهی پیش می

رساند و در واقع معنای کاملی را به مخاطب نمی
بدیهی و غیرمفید است. متکلم نیز برای فهم 
مقصود خود به مخاطب و دوری از عبث ناچار از 

ْو »ر آیه:تقیید به نعت است؛ مثال د
َ
ْنُتْم ق

َ
م  َبْل أ

به معنای -« عادون»بدون آوردن کلمه 2«عاُدون
گویی معنا ناقص است. زیرا نسبت -ظالمون

بُّ نحُن أناس  ُنح  »قومیت به آنها بدیهی است. یا در
بدون تقیید أناس)انسانها( به جمله ما «  الحدیَث 

ید. زیرا نمابعد، کالم، عبث و بلکه زائد و مبتذل می
 3هاست.و تکلم مخصوص انسان« نحن»میر ض

از این قبیل سخن امام سجاد علیه السالم در 
ْیُت »صحیفه مبارکه است:

َ
ْد َرأ

َ
ي -َفَکْم ق َله  ْن  -َیا إ  م 

وا َغْیر َك َفَذلُّ  ب 
زَّ َناس  َطَلُبوا اْلع 

ُ
رف دیدن 4«أ که بیان ص 

                                                                        
 .31. مطول، ص3

 .122سوره شعرا، آیه  9.
 .440، ص9. النحو الوافی، ج1

بدون نعتی که بعد از آن آمده -انسان ها 
ت را از غیر خدا طلبیدند و ذلیل )انسانهایی که عزّ 

بی فایده و دور از شأن امام علیه السالم و  -شدند(
 بی معناست.

 بیان علمیت:.3

گاهی نیز توصیف منعوت برای این است که گوینده 
علم خود به حاالت و احواالت چیزی را بیان کرده 
و اظهار فخر و علمیت به مسأله کند؛ زیرا که ممکن 

بی اطالع فرض کند. طبعًا در  است شنونده او را
این حالت مخاطب باید عالم به حال منعوت باشد؛ 

یَت هل رأ»مانند اینکه شخصی در پاسخ به سؤال 
نعم رأیُت خالدًا البائَع داره و »بگوید:« خالدًا؟

که با آوردن این صفات علم خود را « المفارَق أهَله
 5کند.نسبت به حال خالد بیان می

 کیفیت:بیان حال و .81

در این غرض متکلم نعت را برای تبیین و روشن 
که در نظرش -کردن کیفیت و کمیت منعوت 

ها معموال تابع آورد، اینگونه نعتمی -اهمیت دارد
ْیل  »مفعول مطلق هستند؛ مثال در آیه  َن اللَّ َو م 

یال ْحُه َلْیاًل َطو  که اصل آن  6«َفاْسُجْد َلُه َو َسبِّ

 .21، فراز21. صحیفه سجادیه، دعای4
 .32، ص9. حاشیه الصبان، ج5
 .22. سوره انسان، آیه 8
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حُه لیاًل ت» « طویالً »بوده، کلمه « سبیحًا طویاًل وَسبِّ
چگونگی تسبیح و سجده کردن در شب را می 

  1رساند، یعنی تسبیح طوالنی.

امام سجاد علیه السالم نیز در بیانشان اینگونه 
َك َو آل  »دارند: َك َو َرُسول  د  َعْبد  ُهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ اللَّ

لَ  َیًة َعَلی الصَّ ، َصاَلًة َعال  د  که کیفیت  2«َوات  ُمَحمَّ
درود خدا بر خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله را 

کنند. این نعت نیز فوق درود های دیگر طلب می
 مفرد، مشتق و حقیقی است.

 ترغیب و تشویق:.88

گاهی گوینده برای متوجه ساختن شنونده به 
عظمت چیزی و تشویق او به آن شیء از نعت بهره 

رد ر قرآن کریم، بیشتر درموگیرد. این نوع نعت دمی
وعده های خداوند نسبت به عمل صالح آورده 

ُلوا »است. در آیه شده یَن آَمُنوا َو َعم  ذ 
نَّ الَّ إ 

ْجر  َغْیُر َمْمُنون  
َ
حات  َلُهْم أ ال  پاداش خداوند  3«الصَّ

در مقابل ایمان و عمل صالح غیر مقطوع و بی 
 .استشمرده شده 4پایان یا به قولی بی منت

                                                                        
 .22. درر البالغه، ص3
 .11، فراز 22. صحیفه سجادیه، دعای 9
 . 2. سوره تین، آیه1
 .2ص ،3. مجمع البیان، ج4
 .10. سوره صف، آیه 5

یَن آَمُنوا َهْل »همچنین است آیات کریمه  ذ 
َها الَّ یُّ

َ
یا أ

ُکْم َعلی ُدلُّ
َ
یم أ ل 

َ
ْن َعذاب  أ یُکْم م  جاَرة  ُتْنج  که  5«ت 

خداوند باری تعالی برای ترغیب مومنان آنان را به 
خواند که ناجی از عذاب آخرت است تجارتی فرامی

ولش و مال التجاره آن چیزی جز ایمان به او و رس
صلی الله علیه و آله و جهاد فی سبیل الله در مقابل 
آمرزش تمام خطایا و خلود در بهشت نیست. وه که 

 چه تجارتی است تجارت با خداوند متعال!

در صحیفه نیز امام علیه السالم ظاهرا با قصد 
تشویق و ترغیب مومنان در مورد صفات متعالیه 

یب  ُمج  »فرمایند:الهی می ر 
َ
َك ق نَّ یم  إ  یع  َعل   یب  َسم 
یم همانا که تو نزدیک، »6«َعُفوٌّ َغُفور  َرُءوف  َرح 

پاسخگو، شنوا، دانا، بخشنده، آمرزنده و بسیار 
 «مهربان هستی!

 یس:یئ  ت  .82

-گاهی گوینده برای ایجاد یأس و نامیدی و به گونه

ای تمسخر آمیز نعت را به کار برده تا مقصود خودرا 
ن آیه شریفه که در جواب به کامل کند؛ همانند ای

؛ بنابر  اینکه نقش 12، فراز25. صحیفه سجادیه، دعای8
وان تاین کلمات را نعت برای خبر در نظر بگیریم، البته می

ها را خبرهای متوالی دانست که در این صورت نیز دور این
 از غرض مذکور نیست.
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-های اهل جهنم داده میفریادها و استغاثه

یرا»شود. داَو اْدُعوا ُثُبورًا َکث   1«ال َتْدُعوا اْلَیْوَم ُثُبورًا واح 
که هنگامی که  2ثبور به معنای هالکت است.

کافران از شدت عذاب درخواست مرگ و هالکت 
تان ییکبار درخواست مرگ برا»رسد:کنند ندا میمی

 3.«کارساز نیست! بسیار درخواست مرگ کنید

 تعلیل:.89

نعت گاهی علت حکم را در خود گنجانده و افاده 
نا»کند؛ همانند آیه تعلیل می یَن َیُقوُلوَن َربَّ ذ 

 الَّ
ْهُلها

َ
م  أ ال 

ه  اْلَقْرَیة  الظَّ ْن هذ  ْخر ْجنا م 
َ
که در آن  4«أ

ه ک خداوند متعال از زبان مستعضعفین  مسلمانی
بعد از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در 
مکه باقی و تحت ظلم و شکنجه های قریش به 

 بار الها مارا از این»کند ستوه آمده بودند بیان می
شهر رهایی ده! چون اهالی آن بر ما ستم 

  5«کنندمی

یعلیه السالم اینچنین مدر صحیفه سجادیه امام 
یم   َحْمدًا ُنْعَتُق »فرمایند: َلی َکر  ه  إ 

یم  َنار  اللَّ ل 
َ
ْن أ ه  م  ب 

ه َوار  اللَّ گوییم به این خداوندا تو را سپاس می 6«ج 
َرهانی و در بارگاه  علت که ما را از عذاب دردناک ب 

                                                                        
 .14. سوره فرقان، آیه3
 .29، ص1. جمهره اللغه، ج9
، 2ج؛ ارشادالعقل، 29، ص13ریر والتنویر، ج. التح1

 .202ص

ات جایگاه دهی. این نعت  جمله و حقیقی، کریمانه
علت بیان حمد است. منظور از علت اعم از علت 

 تامه و ناقصه است.

 نتیجه 

کالمی که فقط دارای مسند و مسند الیه باشد 
ند. گویاطالق دارد. آوردن قید در کالم را تقیید می

ل متبوع است که از جمله این قید  نعت، تابع ُمکم 
هاست. نعت به اعتبارات اشتقاق، إفراد و چگونگی 
توضیح منعوت تقسیماتی دارد. اگر نعت معرفه 

اگر نکره باشد،  باشد غرض از ذکر آن، توضیح و
تخصیص است. این دو غرض اصلی هستند. 
مدح، ذم، تاکید، ابهام، تفصیل، ترحم، تعمیم، 
کشف، تتمیم معنا، بیان علمیت، بیان کیفیت، 
ترغیب ، تیئیس و تعلیل از اغراض فرعی به شمار 

روند. همه این اغراض جز إبهام، کشف، بیان می
 ارد.د علیت و تیئیس در صحیفه سجادیه کاربرد

 

 

 

 .25. سوره نساء، آیه4
 .594ص1. الکشاف، ج5
 .15. صحیفه سجادیه، دعای اول، فراز8
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