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اماف(ع) پرداخیه ش ه است .با توجه به این نکیه که بیشیر مباحث ایان ناماه

مبینی بر متاول تربییی است ،افعاال وضاعییی نتابت باه افعاال رخا اد و

عملیاتی بیشیر مشاه ه ش ن  .افعال رخ اد و دسیاورد موجود در ناماه

نیی بر تأکی اماف(ع) به تحرک و سرعت در انااف امور ظااهر و بیرونای

اشاره میکنن  .بنابراین از میان مفاهیم واژگانی ایتایایی ،پویاایی و تا اوف
بیشیر مشاه ه ش ن .

واژههای کلیدی :وجهیت ،نمود واژگانی ،نهجالبالغه

 .1مقدمه

عه نامۀ مالک اشیر یکی از مهمترین نامهها نهجالبالغه است کاه حااو ان یشاۀ اساالمی

است و به اصیلترین و پربارترین سن م یرییی و سیاسای در تااریخ ان یشاۀ اساالمی مبا ل
گشیه است .ازننااا کاه ایان ناماه ماننا دیگار میاون نهاجالبالغاه از عما خاا

و سا

گتیردها برخوردار است ،شکی نیتت که ظاهر جمالت قادر به بیان تماف ان یشهها امااف
علی (ع) نیتت اما این امکان وجود دارد که با جتیاو و کاو

در سبک نوشیار  ،تا حا

زیاد به ان یشهها و نظاف فکر و ارزشی اماف علی(ع) پی ببریم چرا که سبک و شایوة هار
مین ،بیانگر نوع تفکر نویتن ة نن است.
زبان در س وح مخیلف حامال ایا وولوژ اسات و باه نن شاکل مایدها  .در حقیقات
نوشیار و گفیار صورت ماد و جتمانی محیاوا ایا وولوژ هاا و ههنیاتهاسات .بازتاا
ای وولوژ در عناصر زبان در همۀ س وح نن از نظاف نوایی گرفیه تا واژگان و ساختهاا
نحو و عناصر بالغی قابالبررسای اسات .از میاان ایان سا وح ،سااخیار نحاو در ساخن

ای وولوژیک اهمیت خاصی دارد« .وجهیت» 1یکای از رو هاا کشاف دیا گاه ،تفکار و

اعیقاد نویتن ه و نگر

او در ارتبا با محیوا عبارات است کاه از سااخت نحاو نشائت

میگیرد و از دیرباز موضوعی بحاثبرانگیای میاان من قیاون و زباانشناساان باوده اسات (از
modality

1
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جملااه :الیناای1؛ نااوییی2006، 2001 ،2؛ پااالمر2001 ،3؛ پااورتنر2008 ،4؛ فرولاای.) 1992 ،5
وجهیاات مقولااها نحااو  -معنااایی اساات ،بااه ایاان معناای کااه بااا بررساای عناصاار وجهاای
نویتن ه را درک کرد.

بهکارگرفیهش ه در مین ،میتوان وجهیت و نوع نگر

در اغلب زبانها ،عناصر و ساختها خاصی برا بیان وجهیت به کار گرفیه مایشاود
اما همۀ عناصر وجهی موجود در یک زبان به یک ان ازه دسیور نش هان ؛ همچنین درجاۀ
دسایور شا گی از یاک زباان بااه زباان دیگار میفااوت اساات .یکای از مهامتارین عناصاار

دسیور ش ه در زبان عربی «نمود» 6است که بیشیرین کااربرد را در بیاان وجهیات باه خاود
اخیصا

داده است .نمود بهدلیل ارتبا عمیقی که با مقولۀ زمان و فعال دارد ،بیشایر ماورد

م العه قرار گرفیه است و به دو بخش نمود دسیور

7

8

و واژگاانی تقتایم مایشاود .ها

این پژوهش بررسی نمود واژگانی در ناماۀ پناااه و ساوف نهاجالبالغاه و کشاف وجهیات و
حالیمن

اماف علی (ع) در پیمان خود با مالک اشیر است .در حقیقت ایان پاژوهش بار نن

است تا بررسی نمود واژگانی را ابیار قرار ده تا بیوان دی گاه و ایا وولوژ امااف (ع) و
نن بخش از عقای و افکار ایشان را که در ورا سخنانش نهفیه است ،نشکار کن و بخشی
از زیباییها پنهان هنر ایشان را نمایاان ساازد .در ایان مقالاه مشاخ

مایشاود کاه نماود

واژگانی در نامۀ  53نهج البالغه بیشایر بار چاه مفااهیمی داللات دارد ،کا اف یاک از افعاال
بیانکنن ة نمود واژگانی در مین نامه بیشیر اسیفاده ش ه است ،و انواع نمود واژگانی موجود
در نامه بیانگر ک اف نگر

و عقی ة اماف علی (ع) میباش .

 .2پیشینۀ پژوهش

م العۀ وجهیت در زبان عربی به شیوها که در سایر زبانها دنیا انااف ش ه ،چن ان ماورد

توجه قرار نگرفیه است .در پاژوهشهاا موجاود در ایان زمیناه (از جملاه :حتّاان1973 ،؛
1
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الریحانی1998 ،؛ الفاسی الفهر 1990 ،؛ توامه ،)1994 ،این مبحث با عناصر وجهای در هام
نمیخیه است و اگرچه در میان این عناصر به نمود واژگانی اشاره شا ه اماا تااکنون بررسای
این میغیر وجهی برمین قرنن یا نهج البالغه صورت نگرفیه است.
 .3چارچوب نظری

در هیچک اف از پژوهشهایی که اخیراً درباره وجهیتها زبانی در اقتاف زباانهاا صاورت
گرفیه ،تعریف جامع و یکپارچها از این مبحث اراوه نش ه است .مفهوف کلای و قابالقباول
دربارة این موضوع توسط الینی ( )1977اراوه ش ه اسات کاه از نظار و در وجهیات ،ناوع
نگر

نویتن ه نتبت به موضوع ،و ص ق و کذ نن مشخ

میگردد .این نوع نگر

با

توجه به کاربرد ابیار صورت مایگیارد کاه ایان مقولاۀ معناایی را باه شایوها صاور و
دسیور به تصویر میکشا  .بناابراین وجهیات مقولاها اسات نحاو -معناایی و از جملاه
ابیار است که نویتن ه یا گوین ه جهت نمود نگرة خود از نن اسیفاده مایکنا  .وجهیات
ابیار زبانی الزف را در اخییار نویتن ه قرار میده تا درجهها گونااگون پایبنا

ا

حقیقت و اعیبار گفیههایش ابراز کن  .به بیان دیگر ،وجهیت ،موقعیت اولشاخ

را نتابت

به گفیاار و مخااشبش مشاخ

را باه

مایکنا (ورداناک .)72 :1389 ،باه اعیقااد فرولای (1992

 ،)384:وجهیت ،نن بخش از معناشناسی اسات کاه باا میایان اعیباار کاالف ساروکار دارد و
تعیینکنن ة مییان قاشعیت نویتن ه است.
پالمر ( )2001بر اساس نظریۀ الینی ،وجهیت را از نظر معناشناسی به دو دسایۀ گایارها

1

و روی اد  2تقتایم مایکنا  .ننگااه وجهیات معرفیای 3را زیرشااخۀ وجهیات گایارها و

وجهیت تکلیفی 4و پویا 5را زیرشاخۀ وجهیت روی اد قارار مایدها و موجهاات معرفیای
مفاهیمی از قبیل امکان ،احیمال و ق عیت را بیان میکن  .موجهاات تکلیفای بیاانگر مفااهیم
الیاف ،اجازه و فرمان و موجهات پویا بیانکنن ة توانایی ،تمایال و خواساین هتاین  .وجهیات

1
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معرفیی در بردارن ة نظر و درجۀ تعها گوینا ه براسااس اشاالع و داناش و شاواه موجاود
نتبت به محیوا جمله است (الینی .)465 :1391،تفاوت میاان وجهیات تکلیفای و وجهیات
پویا در این است که در وجهیت تکلیفی ،عوامال تأییرگاذار یاا عوامال ایاادکننا ة اجباار،
برونفرد بوده و خارج از ارادة شخصی است ،بنابراین اجبار یا اجازه از یک منبع خاارجی
صادر میشود اما در وجهیت پویا عوامل تأییرگذار درونی هتین و لذا میتاوان گفات کاه
وجهیت پویا به توانایی یا ارادة فرد مورد نظر ارتبا دارد (شالقانی.)52 :1393 ،
 .1 .3عناصر وجهی

تمامی زبانها شبیعی بهگوناها ابیارهاا زبرزنایار  ،یعنای تکیاه و نهناگ صا ا را در
اخییار کاربرانشان قرار میدهن تا بیوانن وجهیت را نشان دهنا  .در برخای از زباانهاا ،ایان
ابیارها در مقولۀ وجه ،دسیور ش هانا  ،در برخای دیگار ایان ابیارهاا واژگاانی هتاین یاا
شبهواژگانی (الینی .)467 :1391 ،در اکثر پژوهشها ،مهمتارین ابایار بیاانکننا ة وجهیات،

افعال ،قیود و صفات معرفی ش هانا (گریاک 1و کااالس61 :2007 ،2؛ سیمپتاون:1993 ،3

47؛ فاولر .)131 :1986 ،4در میان این عناصر ،فعل چه از نظار سااخت و چاه از نظار معناا از

اهمیت بیشیر برخوردار است .مهمترین مقولۀ مرتبط با فعال در ایان مبحاث نماود و وجاه

فعل 5میباشن  .با توجه به تعریفی که نوییی از وجهیت اراوه میده و وجهیات را چگاونگی
وضعیت امور معرفی میکن  ،مقولۀ سهگانۀ نمود-زماان-وجاه کاه در معناشناسای میاراد
چگونگی وضعیت امور است ،اهمیت بیشیر مییابا  .در واقاع در تعریاف ناوییی (،)2001
وجهیت حوزهها نمود و زمان دسیور را نیی در بر میگیرد .در شبقهبن

پورتنر ()2008

از عناصاار وجهاای ،افعااال وجهاای و زمااان زیرماموعااۀ وجهیاات جملااها  ،و نمااود و وجااه
زیرماموعۀ وجهیت زیرجملها قرار میگیرن .

1
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بهشور کلی وجه ،نمود و زمان از مهم ترین مباحاث مرباو باه فعال هتاین کاه ارتباا
تنگاتنگی با یک یگر دارن و به گوناها در یکا یگر تنیا ه شا هانا کاه تفکیاک ننهاا از
یک یگر کار بتیار دشوار است ،مثالً نشانهها لفظیا کاه بارا وجاه اخباار در نظار
گرفیه ش ه ،مانن ماضی م ل  ،مضارع اخبار  ،ماضی بعی  ،ماضی اسایمرار یاا نااق

،و

ماضی نقلی ،عالوه بر نشان دادن وجه فعل ،بر زمان و نماود نیای داللات دارنا (فرشای ورد،
.)383 :1388
در دسیور زبانها هن و اروپایی ،وجه و نمود از یک یگر تفکیک ش هان و در مقابل،
در بتیار از کیا ها دسیورنویتی توجه چن انی به نمود نش ه است و مایتاوان نماود را
از جمله مباحث نوین در دسیور زبان به شمار نورد .بهعکس ،در دسیور زباان عربای ،نماود
بیشیر از وجه در معرض توجه قرار گرفیه است (نک :الثالث ،موسی .)1427 ،در ایان زباان،
در مبحث نمود  ،ساخیمان فعل از نظار صایغۀ صارفی و از نظار ترکیاب ماورد بررسای قارار
گرفیه و شکل و معانی افعال م العه میشون و میتوان تقتیمات وجوه اخبار و الییامای و
امر و غیره و نمود دسیور و واژگانی را در زبان عربای در صایغههاا و ترکیباات فعال باا
افعال کمکی بیان کرد .در این زبان نیی مانن سایر زبانها صیغۀ کاربرد فعل از نظر داللات
نن بر ق عیت ،احیمال ،نرزو ،امر و غیره نشااندهنا ة وجاه و صایغۀ صارفی از نظار داللات
برکامل یا ناق

بودن نن ،تعیینکنن ة نمود دسیور میباش  .به عنوان نمونه ،فعل «ینظر» و

«جلااس» باار وجااه اخبااار و نمااود کاماال ،فعاال «کاناات یمشاای» باار وجااه اخبااار و نمااود
اسیمرار  ،فعل «انظر» و «قم» بر وجاه امار و نماود نااق
نشاندهن ة وجه الییامی و نمود ناق

و اسایمرار  ،و فعال «لِیاذهب»

یا اسیمرار است .چناین ارتباا پیدیا ها نیای باین

نمود و زمان برقرار است؛ درواقع نمودها مخیلف با عنوان زمان معرفی شا هانا  .بناابراین
«نمود ،فعل را از جهت کامل بودن یا ناکامل بودنش ،صر نظر از زماان وقاوع نن در نظار
میگیرد ،در حالی که زمان ،وقوع فعل را در زمانها گذشیه ،حال ،یا نین ه نشان میده
(الثالث .)19 :1427 ،درحقیقت مبحث نمود ،زمان دسیور را از زمان غیردسایور میماایی
میکن .
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نمود بر خال

زمان دسیور هاتاً به فعل ،یا کالً به محمول پیون خورده است ،ایان در

حالی است که معنی بیانشون ه از شری نمود ،بخشی از محیوا گیارها  ،جمله یاا بنا باه
حتا مینی  .از منظر معنایی و بهویژه با توجه به معناشناسی صاور  ،تفااوت میاان زماان
دسیور و نمود ،به این نکیه مربو است که زمان دسیور  ،شاخ
نمود ،شاخ

و اشارها است ،ولی

نیتت (الینی.)455 :1391 ،

در زبان عربی نییمعیار زمان ،قرار گرفین فعل در سه پارهوقت مشخ

ماضای ،مضاارع

و متیقبل است که در قالب سه صیغۀ «فَعلَ ،یفعلُ و إِفعل» منحصار شا هانا  ،و معیاار نماود
اضافه کردن ادوات و افعال است؛ مانن «:ق فعل»« ،کاان فعال»« ،یکاون یفعال» (الریحاانی،
 .)19 :1998بهشور کلی ،نمود به فعل از جهت کامل بودن و ناکامل بودنش نگااه مایکنا ،
درحالیکه زمان دسیور مربو به زمان وقوع حادیه است.
براجتیراسر( ،)1929متیشرق نلمانی ،زبان عربی را از نظر داللیش بر معانی مخیلف ،از
سایر زبانها سامی ج ا میکن و معیق است کاه فعال در ایان زباان دربرگیرنا ة معاانی
مخیلف در ارتبا با زمان است و از این جهت نتبت به سایر لغات کاملتر و دقی تر است.
نمود ماموعها از نگر ها گوناگون به ظرفیت درونی فعل در انیقاال مفهاوف زماان
است .به عبارت دیگر ،نماود ،راه هاا مخیلاف نگریتاین باه سااخیار زماانی درونای یاک
موقعیت است (گرایس .)3: 1976 ،اگار در نظار بگیاریم کاارکرد فعال ،نشاان دادن اناااف
کار در زمان مشخ

است ،ساختها صرفی گوناگون فعل هر زبان ،هر ک اف ظرفییای

میفاوت در انیقال مفهوف زمان دارن  .به بیان سادهتر ،هر فعل ،صار نظار از زماان دسایور
که در نن صر

شا ه ،ظرفیات ویاژها در اشایغال شیفای از زماان دارد (مایا

:1388 ،

 .)147نمود مقولاها حاصال از دسایور سااز حاوزة زماانی موقعیاتهاسات؛ منظاور از
موقعیت ،تمامی اعمال ،روی ادها ،و وضعیتهایی است که محیوا گیارها یک جمله در
بردارد (الینی.)454 :1391 ،
زبانشناسان معیق ن که مفهوف نمود و انواع نن تنها به نوع دسیور و صیغۀ تصاریفی و
ترکیبات مح ود نمیشود ،به این معنا که هر ننده در ارتبا با کامل یا نااق

باودن فعال،

صر نظر از زماان نن اسات ،در نماود دسایور بیاان مایشاود و هار ننداه در ارتباا باا
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مفاهیمی است که مربو به چگونگی زمان واقع ش ن حادیه است ،در نمود واژگاانی بیاان
میشود .در بتیار از م العات ،نمود دسیور و واژگانی با هام درنمیخیاه اسات .ماثالً در
کنار نمود ناق

یا کامل ،از اص الحات امی اد ،تواتر ،نغاز بودن و غیره ساخن باه میاان

نم ه است (الینی1391،؛ فرشی ورد1383،؛ ماهوتیان.)1378،
پژوهشها متیقل دربارة نمود در زبان عربی نتبت به زبانهاا دیگار کمیار اسات و
بیشیر پژوهشها موجود م العااتی مح ودشا ه باه حاوزة زماان فعال هتاین (الریحاانی،
1998؛ توامه1994 ،؛ حتان1973 ،؛ توکانی .)1990 ،رفیهرفیه زبانشناسان عر نیی در ایان
زمینه پژوهشها غربی را اساس کار خاود قارار داده و معاادلهاا مخیلفای بارا

نماود

معرفی کردن که میتوان به «الجهة»« ،المظهر» ،و «السیاق الفعلی » اشااره کارد .عبا الرحمن
الریحانی در م العات خود در این زمیناه شبا تقتایمبنا

کاومر  ،)1976( 1نماود را باه

شکلی و معامی تقتیم کرده است و نمود تماف 2و ناتمااف 3را زیرماموعاۀ نماود شاکلی یاا

دسیور قرار داده ،و در نمود معامی یا واژگانی از معانی پنهان در فعل ساخن مایگویا .
در نمود واژگانی مفهوف نمود از معنا فعل ناشی میشود و هیچ گونه نشانۀ تصاریفی بارا
بیان نن به کار نمیرود اما در مورد نمود دسیور نشاانها تصاریفی در سااخیمان فعال باه
کار مایرود کاه بیاانگر نن نماود خاا

مایباشا (رضاایی .)81 :1391 ،نماود دسایور

شیوهها مخیلف نگریتین به نحوة انااف یک عمل است (گرایس.)3 :1976 ،

در تقابل با نمود دسیور  ،نوع عمل 4یا نمود واژگانی قرار دارد کاه مقولاها معناایی و

واژگانی است .نوع عمل افعال به موضوعی معنایی که در جهان واقعیت وجود دارد ،اشااره
میکن  ،درحالیکه نمود دسیور به دی گاه اتخاهش ه از سو گوین ه برا نگاه باه عمال
بر میگردد (مایکلیس .)1998 ،نمود واژگانی ویژگی هاتی افعال است ،بر چگونگی وقاوع
حادیه داللت دارد و تمایی معنایی در معانی افعال را بیان میکن  .همدنین هیچگونه ویژگای
نحو در نن وجود ن ارد ،اما نمود دسیور باه ویژگای افعاال رب ای نا ارد و نحاوة نگااه
1

Comrie
perfective
3
imperfective
4
actionsart
2

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 129 /

گوین ه به بُع زمانی انااف عمل اسات (راساخ مهنا  .)72 :1388 ،بناابراین نماود دسایور
مقولها نحو است و نمود واژگانی مقولها معنایی است (الثالث.)39 :1427 ،
 .4نمود واژگانی

مهمترین مفاهیمی که در نمود واژگانی م نظر قارار مایگیرنا  ،ایتایایی ،پویاایی ،قاوت،
ضعف ،تکارار ،اسایمرار ،امیا اد ،لحظاه ،و سارعت اسات .پژوهشاگران عار (الریحاانی،

1998؛ الیوکانی1990،؛ الثالث )1427 ،در با نمود واژگانی ،بهدلیال داللات نن بار وضاع
فعل ،واژة وضعیت 1را برا نن به کار بردهان و با تأییر از تقتیمبن

ون لر ( )1957افعاال

را به وضعییی ،2رخ اد  ،3و عملیاتی 4تقتیم کردهان  .افعال دسیاورد  5و تحققای 6نیای در
ون لر وجود دارد که در تقتیمات سهگانۀ فوق قرار میگیرن .

تقتیمبن
 .1 .4فعل

 .1 .1 .4افعال وضعیتی در نامۀ 53

افعالی را که در یک لحظه اتفاق نمیافین و دارا زمانی شاوالنی یاا کوتااه هتاین  ،افعاال
وضعییی مینامن ؛ مانن «دوست داشین» .برا پرسش از اینگونه افعال مایتاوان از عباارت
«چن وقت است» یا «از کی» اسیفاده کرد (ون لر .)157 :1957 ،این افعال باه موقعیاتهاایی
اشاره دارن که تغییر نمیکنن و در تماف لحظات انااف عمل یکتان هتین  .این افعال با ون
صر

انرژ انااف میشون و غیرغایی هتین (راسخ مهن  .)74 :1388 ،در زباان عربای باه

اینگونه از افعال ،ساکن گفیه میشود ،یعنی افعالی که در وقوع و حصول ننها درجاهبنا
و مراحل خاصی وجود ن ارد ،م تی یابت باقی میماننا و تغییار نمایکننا  ،یعنای حااالتی
هتین که وضعییی را که در م تزمان خاصی ادامه دارنا  ،توصایف مایکننا (الیوکاانی،
1

situation
state
3
activity
4
processes
5
achivement
6
accomplishment
2
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 .)98 :1990معموالً اینگونه افعال مرتبط با معانی قلبی مانن علام ،جهال ،یقاین ،ظان ،و یاا
معانی مرتبط با احتاس مانن فرح ،حین ،سرور ،غضاب ،حاب و غیاره و مرباو باه ظان و
گمان ،و یا افعال ملکی هتین (الثالث1427 ،هاا .)107-109 :ایان افعاال امیا اد هتاین و
نمیتوانن لحظها باشن  ،همچنین نمیتوان ننها را بهصورت اسیمرار به کاار بارد ،چاون
این افعال بیانگر هیچگوناه کانش یاا تغی یار حالات نیتاین و از نظار ماهیات معناایی قابلیات
اسیمرار ن ارن (رضایی .)88 :1391 ،این افعال با ظروفی مانن عم اً ،بانیباه ،بعنایۀ کاه ارادة
فاعل را میشلبن و با افعالی مانن «تشوی کردن» یا «مابور کردن» به کار نمایرونا  ،پاس
جمالت «أقنعتُ زی ا بأن یخا »« ،أرغماتُ ساع ا علای أن یکاره هنا ا»« ،یعار

الااوا

عم ا» و «حین زی بانیباه» نادرست هتین (الفاسی الفهر .)150 :1990،
مفاهیم گوناگونی دربارة خودساز فرد و اجیماعی در نامۀ پنااه و سوف نهاجالبالغاه
دی ه میشود که با بررسی افعال بهکاررفیاه مایتاوان تناساب و همااهنگی معناا درونای و
بیرونی ننها را با یک یگر مشاه ه کرد .ازننااکه افعال ایتیا به افعال و حاالت درونی انتان
مربو هتین و به توصیف حاالت معنو میپردازن و با توجه به اینکه درصا زیااد از
این نامه مربو به مباحث تربییی است %55 ،از افعال موجود در نن ازنوع وضعییی میباش .
به عنوان مثال اماف(ع) دربارة ضرورت خودساز و اخالق رهبر اینگونه میفرمای :
«فَامْلِكْ هَوَاكَ وَ شُحَّ بِنَفْسِكَ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ فَإِنَّ الشُّحَّ بِیالنَّفِِْ الْإََِْْیا م مِنْهَیا فِیمَیا
أَحَبَّتْ أَوْ كَرِهَتْ وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِیَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهممْ وَ اللُّطْیََ بِهِیم» (نفاس خاویش
فروگیر و بر نفس خود در ننده براى او روا نیتت ،بخل بورز که بخال ورزیا ن بار نفاس،
انصا

دادن است در ننده دوست دارد یا ناخو

مىشمارد .مهربانى باه رعیات و دوسات

داشین ننها و ل ف در ح ایشان را شعار دل خود ساز) .در ایان قتامت از ماین ناماه افعاال
ایتیایی چون «أملک»« ،شُ َّ»« ،أحبَّت»« ،کَرهت» و «أشعِر» بر یبات و پای ار داللت دارنا
و خواسیۀ اماف از مالک ،ایتیادگی بر افعالی حتانه ماننا رعایات انصاا

در هار حاالی ،و

محبت به رعیت است که این افعال در شول عمل فعل تغییار نمایکننا و باه یاک صاورت
هتین .
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جدول  :1افعال وضعییی در نامۀ پنااه و سوف
وَلّ

تَکَفَّلَ

أملِك

كَرهَت

يَفرُط

ال تَبجَحَنَّ

ال يَسعَدم

إعلَم

أحَبّت

أشعِر

تَعرِض

تُحَبُّ

استَکفاكَ

ال تندِمَنَّ

ال تَبجَحَنَّ

ال تُسرِعَنَّ

ال تَقدِرم

يمطامِنُ

يَکَُُّ

يَفِئُ

يمذِلُّ

يمهینُ

أََِْ

ظَلَمَ

خاصَمَ

أدحَضَ

يَنزِعم

يَتوبم

يمجحَِم

يمغتَفَرُ

ال تَکشِفَنَّ

إستَطَعتَ

تَغابَ

ال يَضِحم

ال تَعجَلَنَّ

تَشَبَّهَ

شَرِكَهمم

لم يمعاوِن

إتَّخِذ

ألزِم

حَسمنَ

ساءَ

صَلَحَت

سَنَّ

تَضُرُّ

صَلَحَ

يَقوَونَ

يَعتَمدونَ

يمَلِحمهمم

يمحکَمونَ

يمؤتَمَنونَ

يَکفوَْهمم

يَحِقُّ

يَستَريحم

يمبطِئُ

يَرأَ م

يَنبمؤ

ال يمثیرُهم

ال يَتَفاقَمَنَّ

قَوَّيتَهمم

ال تَحقِرَنَّ

يَنتَفِعونَ

ال يَستَغنونَ

يَسَعمهمم

يَعطَِم

ال تَضُمَّنَّ

ال تُقََِّرَنَّ

تُعظِمَ

تََتََغِرُ

ال تَضیقُ

ال يَحََرُ

عَرَفَهم

ثَلَموا

إكتَفَیتَ

َََْبتَهم

ال يمدرَك

خَفَّفتَ

تَرجو

يََلُحَ

ال يَثقُلَنَّ

عَوَّدتَهمم

عَوَّلتَ

يوجِبم

يمعوِزم

يَجتَرِئ

ال تَقَمرُ

ال يمضعَِم

ال يَعجِزُ

ال يَجهَلُ

ال يَتَشَتَّت

تَغابَیتَ

إستوصِ

ال يَلتَئِمم

ال تُخا م

ال تُخش

ال تُجحَِم

قارَ َ

عاقِبهم

إحفِظ

ال تُعذَر

ال تُشخِص

تَحقِر

أعذِر

يمخَفَِّ

صَبَّروا

وَثِقوا

إحتَمِل

تتواضَعم

وَ ِّ

يَقبمحم

يحسمنُ

ال يَعرِ م

تواری

سَخَت

ظَنَّ

إعدِل

ال تَدفَعَنَّ

إتَّهِم

إرعِ

ال تَختِلَنَّ

يَسکُنونَ

يَستَفیضونَ

ال تُعَوِّلَنَّ

ال يَدعموََّْكَ

يَضعَِم

يوهِنُ

يمزيلُهم

يمعجِبمكَ

يمبطِلُ

يأمَنُ

إكتَفَیتَ

تَرض
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«أَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ مِثْلَ الَّذِی تُحِبُّ وَ تَرْضَی أَنْ يمعْطِیَیكَ اللَّیهم مِینْ عَفْیوِهِ وَ
صَفْحِهِ» (از عفو و بخشایش خویش نصیبشان ده ،همانگونه کاه دوسات دارى کاه خ اونا
نیی از عفو و بخشایش خود تو را نصیب ده ) .در این عبارات «دوست داشین» و «رضااییمن
بودن» از جمله افعالی هتین که در شول عمل خود به صورتی یکنواخت ،م اوف و باه یاک
حالت هتین .
«وَ لَا تَنْدَمَنَّ عَلَ عَفْوٍ وَ لَا تَبْجَحَنَّ بِعمقُوبَیةٍ» (هرگااه کتاى را بخشاودى ،از کاردة خاود
پشیمان مشو و هرگااه کتاى را عقوبات نماودى ،از کاردة خاود شاادمان مباا )« .پشایمان
نش ن» و «خوشحال نش ن» نیی از جملاه افعاالی هتاین کاه باه یاک مناوال باوده و در ننهاا
تغییر ایااد نمیشود و تأکی درونی این افعال بر ت اوف و یکنواخت بودن در شاول اناااف
نن است ،یعنی هنگامی که بخشی

پشیمان نشو و این حالت در درونت بهصورت پای ار و

یابت ،ب ون کوچکترین تغییر باقی بمان  .نمونهها فراوان دیگر از اینگونه افعاال در
بحث از اخالق رهبر در برخورد با خویشاون ان دی ه میشود:
«فَإِنَّ الْمَنَّ يمبْطِلُ الْإِحْسَانَ وَ التَّزَيُّدَ يَذْهَبم بِنُورِ الْحَقِّ وَ الْخُلََْ يموجِبم الْمَقْتَ عِنْیدَ اللَّیهِ وَ
النَّاسِ  .......امْلِكْ حَمِیَّةَ أَْْفِكَ وَ سَوْرَةَ حَدِّكَ وَ سَطْوَةَ يَدِكَ وَ غَرْبَ لِسَاِْكَ وَ احْتَرِسْ مِینْ
كُلِذَلِكَ بِکََِّ الْبَادِرَةِ وَ تَأْخِیرِ السَّطْوَةِ حَتَّ يَسْکُنَ غَضَبمكَ فَتَمْلِیكَ الِاخْتِیَیارَ» (منات نهاادن
احتان را باشل کن و بیرگ شمردن کار ،نور ح را خامو

گردان و خلف وع ه ،سبب

برانگیخین خشم خ ا و مردف شود ...به هنگاف خشام خویشایندار باا

و از شا ت تنا ى و

تییى خود بکاه و دست به روى کس بر م ار و سخن زشات بار زباان میااور و از ایان هماه
خود را در امان دار .باز ایتت از دشنافگویى و به تأخیرافکن قهر خصم را ،تا خشامت فارو
نشین و زماف اخییارت به دسیت نی ) .در افعال «أملِک» و «تَملِک» ،نیاز به هیچگونه صار
انرژ نیتت و این افعال وابتیه باه اعماال معناو انتاان هتاین و از افعاال قلبای باه شامار
مینین که هیچگونه پویایی در ننها وجود ن ارد ،پس برا انااف دادنشان نیاز به اعضا
بیرونی وعمل ظاهر نیتت .در «یتکُنَ»« ،یُب ِلُ»« ،یوجِبُ» نیی وضع به همین شکل است.
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«أَفْضَلَهممْ حِلْماً مِمَّنْ يمبْطِئُ عَنِ الْغَضَبِ وَ يَسْتَرِيحم إِلَ الْعمذْرِ وَ يَرْأَ م بِالضُّعَفَاءِ وَ يَنْبمو عَلَی
الْأَقْوِيَاءِ» (اینان بای پاک امن ترین و شاکیباترین افاراد ساپاه باشان  ،دیار خشامناک شاون و
چون از ننها پوز

خواهن  ،نرامش یابنا  .باه ناتواناان ،مهرباان و بار زورمنا ان ،ساخیگیر

باشن ).
در با توصیف فرمان هان نیی از فضایل درونی ساخن گفیاه مایشاود ،چارا کاه ننداه
درهات و رفیار انتان و از صفات یابات باشا و درونای گاردد ،در عمال نمایاان مایشاود،
بنابراین دربارة صفات ننان افعالی ایتیا مانن «یِب ئُ عن»« ،یتیری »« ،یارأ » و «ینباو علای»
بر ت اوف و یبات ننها در اخالق و شخصیت فرمان هان برتر تالای ماییابا  .در تمااف افعاال
ایتیا که بهعنوان نمونه از ایان ناماه نورده شا  ،صافت تا اومی وجاود دارد کاه جا ا از
اسیمرار است ب ین معنا که در اسیمرار نوعی ت ریج و پیشرفت از مرحلها به مرحلۀ دیگار
وجود دارد اما در موقعیت ت اوف فعل به یک صورت است و قوت و ضعف و یا تکارار و
جود ن ارد .همانگونه که بیان ش  ،در سراسر نامۀ  53تأکی اماف بر موقعیتهاا و وضاعیت-
ها درونی بیشیر است ،چرا که پایه و اساس هر کار پیش از عمل ،خودسااز درونای و
ساخین نفس است.
فعل «بودن» بهعنوان فعل ایتیا عنصر مهمی در ساخت عبارات ایتیا به حتاا ماینیا .
این فعل که بهخوبی می توان موقعیات ایتایا را باا صافات نشاان دها  ،نماود متایمر نا ارد
(ابوالحتنی چیمه.)107 :1390 ،معادل عربی این فعل «کان» است که نمونههاا نن در ناماه
وجود دارد؛ مانن :
«فَلْیَکُنْ أَحَبَّ الذَّخَائِرِ إِلَیْكَ ذَخِیرَةُ الْعَمَلِ الََّالِحِ» (بای بهیارین ان وخیاههاا در ناید تاو،
ان وخیه کار نیک باش ).
«لَا تَکُوَْنَّ عَلَیْهِمْ سَبمعاً ضَارِياً تَغْتَنِمم أَكْلَهممْ» (چونان حیوانى درن ه مبا

که خوردنشاان را

غنیمت شمارى).
«لَا يَکُوَْنَّ الْممحْسِنُ وَ الْممسِ ءم عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ» (نبای که نیکوکار و ب کار در نید تاو
برابر باشن ).
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این افعال در ناماه در باا توصایه هاایی کاه امااف (ع) باه مالاک اشایر مایدها  ،بیشایر
بهصورت امر اسیفاده ش هان و خواسیۀ اماف انااف این اعمال باهصاورت ما اوف و همیشاگی
است.
 .2 .1 .4افعال رخدادی در نامۀ 53

افعال رخ اد به فراین

یکنواخت در لحظها از یاک باازة زماانیِ نزاد داللات دارنا و

داوماً در حال تغییرن  .ایان افعاال در مقابال افعاال وضاعییی قارار دارنا و دارا حرکات و
پویایی هتین کاه بار انیقاال ،تغییار یاا تکارار داللات دارنا (الیوکاانی)98: 1990 ،؛ ماننا
«دوی ن ،راه رفین ،شنا کردن» .برا اناااف افعاال رخا اد انارژ الزف اسات و ماثالً اگار
کتی برا نواز خوان ن که فعلی رخ اد است ،انارژ صار

نکنا  ،نن عمال میوقاف

میشود .این افعال می توانن هر لحظاه میوقاف شاون و باه انیهاا برسان  ،یعنای دارا نق اۀ
مشخ

انیهایی نیتین (راسخ مهن  .)74 :1388 ،از ویژگیها افعالِ رخ اد میتاوان باه

پویایی و حرکت ،قوت و ضعف ،امی اد یا لحظها بودن ،سرعت یا کن

 ،تکرار یا تکارر

اشاره کرد (الثالث .)112 :1427 ،در حقیقت این افعال ویژگیها چگونگی وکیفیت فعال
و درجه و مراتب نن را بیان میکنن و میکلم نیی برا تفهایم دیا گاهش میناساب باا بافات
بهیرین نوع فعل را برمیگیین .
 .1 .2 .1 .4افعال تحققی در نامۀ 53

افعال تحققی افعالی هتین که وضعیت و حالت فعل ،از جهت م ت زمان امی اد

از نق اۀ

شروع فعل تا پایانش را توصیف میکنن  ،و در این م ت زمانی ،حرکااتی غیرمشاابه اناااف
میشود که جی یک مرتبه رخ نمیدهن ؛ مانن «کشی ن یک دایره» یا «راه رفاین در متاافت
یک مایلی» و یا «سااخین یاک خاناه» .پژوهشاگران باه ایانگوناه افعاال ،غاایی یاا محا ود
میگوین  ،یعنی فاعل به نق ها خواه رسی که در نن معنا فعل کامل میشاود (الثالاث،
.)118-119 :1427
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افعال تحققی به روی اد یکنواخت در لحظها از یک بازة زمانیِ بتایه داللات دارنا .
این افعال از نظر پویایی مانن افعال رخ اد هتین  .تفاوت این افعال باا افعاال رخا اد در
غایی بودنشان است یعنی دارا نق ۀ انیهایی هتین و مرحله به مرحله هار چاه اناااف شاود،
رو هم انباشیه میشود و در نهایت حاصل کار به دست مینی (راساخ مهنا .)75 :1388،
فعل تحققی برخال

فعل رخ اد  ،غیرمتیقیم به ما ت زماان رویا اد داللات دارد ،یعنای

هاتاً پایان محیوف و معینی را برا م لول خود پیشبینی میکن .
 .2 .2 .1 .4افعال دستاوردی در نامۀ 53

فعل دسیاورد به پایان روی اد ناهمگن در شی یک باازة زماانیِ بتایه داللات دارد .ایان
افعال نیی از این نظر که در یک لحظاه اتفااق مایافینا  ،زیرماموعاۀ افعاال رخا اد قارار
میگیرن ؛ مانن «وصل» و «ماات»« ،بلاع»« ،ولا » ،البیاه شاباهیی نیای باین فعال دسایاورد و
وضعییی هم وجود دارد و نن این است که هر دو فعل بر شول محا ود از زماان گتایرده
میشون  .فعل دسیاورد باه مراحال گونااگون ما لول خاود اشااره دارد .بارا پرساش از
اینگونه افعال میتوان از عبارت «کی» اسیفاده کارد .از ننااا کاه مفهاوف اسایمرار میضامن
ت اوف یک عمل است ،افعالی کاه تا اومی نیتاین  ،یعنای لحظاها مایباشان  ،نمایتواننا
بهصورت اسیمرار ظاهر شون (رضایی .)88 :1391،بهشور کلی میتوان ویژگای ایان ساه
نوع فعل را اینچنین بیان کرد:
جدول  :2ویژگیها انواع فعل
افعال رخ اد

پویا ،ت اومی ،غیرغایی

افعال دسیاورد

پویا ،لحظها و غایی

افعال تحققی

پویا ،ت اومی و غایی

بخشی از افعال نامۀ  53دارا موقعیات پویاا هتاین کاه میناساب باا مضامون  %19ننهاا
رخ اد و  %25دسیاورد هتین و کمیرین مق ارنن ( )%1از نوع تحققی است .تحارک و
پویایی که در این نوع از افعال وجود دارد ،نشاندهن ة تأکی اماف(ع) بر به کار بتاین همات
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و اراده ،ننگاه تحرک و ت اوف بر انااف فعالیات ،و در نهایات رسای ن باه ها

اسات .در

سراسر نامه وجود این افعال و موقعیتها داللت بر ترغیب و تشوی به سو ها

دارد .در

ج ول زیر برخی از انواع این افعال در مین نامه نشان داده میشود:
جدول  :3افعال رخ اد  ،دسیاورد و تحققی در نامۀ پنااه و سوف
افعال دسیاورد

افعال رخ اد

يَکسِرُ -يَنظُرُ -تَقیولُ -ابیتکكَ -أمَییرَ -يَنَمییرُ -يَییزَعم -وَجَّهییتم-

افعال تحققی
واصِل -تُحیطُ -أحدثَ

تفعلُ -سَتَرَ -يجتَمعونَ -يَخرُجم -يمعطیییكَ -ال تَنَِییبَنَّ -يَفِییئُ -ال
تَهمزُّ -تُحَرِّضم -إستَعمَلهمم -أسبِغ -تُییییدخِلَنَّ -وَقَییییعَ -ألَِییییق-
تَحَفَّییظَ -طَلَییبَ -لییم يَسییتَقِم -اليَبجَحوكَ -يَقطَعم -أكثِر -وَضَعَ-
ذَخَرتَ -تُدخِلُ -أوصِ -إمنَیع -تَقییومم -ال تَظهَییرُ -اليَییدعموََّْكَ-
تَفَقَّد -إعمَیل -تُسیديه -يَنقُلُیهم -أردمد -التُمَحِّکُی یهم -التُشی یرِ م -
تَسافَکوا -أسألُ -تَجتَهِد–رمضهمم

اليَس یتَمیلُهم -أخَمییص -إجعَییل-
وَضَحَ -وَلِّ

برا درک بهیر این افعال نمونههایی از این افعال در مین این نامه بیان مایگاردد .افعاال
رخ اد نامه در بخش ابی ایی ،که ه

خبر دادن از امر والیت شهر مصر است ،مشااه ه

میشود:
«يَا مَالِكم أَِّْ قَدْ وَجَّهْتُكَ إِلَ بِلَادٍ قَدْ جَرَتْ عَلَیْهَا دموَلٌ قَبْلَیكَ مِینْ عَیدْلٍ وَ جَیوْرٍ وَ أَنَّ
النَّاسَ يَنْظُرُونَ مِنْ أُممورِكَ فِ مِثْلِ مَا كُنْتَ تَنْظُرُ فِیهِ مِنْ أُممورِ الْوملَاةِ قَبْلَكَ وَ يَقُولُونَ فِیكَ مَیا
كُنْتَ تَقُولُ فِیهِمْ وَ إَِّْمَا يمسْتَدَلُّ عَلَ الََّالِحِینَ بِمَا يمجْرِی اللَّیهم لَهمیمْ عَلَی أَلْسمینِ عِبَیادِهِ» (اى
مالک ،ب ان که تو را به بالدى فرسیادهاف که پایش از تاو دولاتهاا دیا ه ،برخاى دادگار و
برخى سیمگر و مردف در کارهاى تو به همان چشم مىنگرن که تو در کارهاى والیان پایش
از خود مىنگرى و دربارة تو همان گوین که تو دربارة ننهاا ماىگاویى و نیکوکااران را از
ننده خ اون دربارة ننها بر زبان مردف جارى ساخیه ،توان شناخت) .در افعال رخ اد کاه
در این قتمت از مین مشخ

ش ه است ،پویایی به شیوها کامالً نشکار احتاس میشاود

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 137 /

و این افعال با ننده از صفاتِ موقعیتها پویا بیان ش  ،م ابقت دارن  ،و در ننهاا عمال یاا
حادیها نغاز میشود ،ادامه مییاب و به پایان میرس  .برا انااف ننهاا نیای صار

انارژ

الزف است .یکی دیگر از ویژگیها درونی افعال پویاا شا ت و ضاعف ننهاا اسات .بارا
مثال در فعل «وجَّهیُک» که بهمعنا فرسیادن است ،قوتی در نوع حرکت نن دی ه مایشاود
که در افعال میراد

نن وجود ن ارد .در فعل «وجَّهیُک» نیرو و قوت فعل به گوناها اسات

که تماف توجه و عنایت مخاشب را به ه

و مقصود مع او

اهمیت موضوع است .با توجه به پویایی و ه فمن

ماینمایا کاه نشااندهنا ة

و لحظها بودن این فعال مایتاوان نن

را از نوع دسیاورد به شمار نورد.
«مَنْ خَاصَمَهم اللَّهم أَدْحَضَ حمجَّتَهم وَ كَانَ لِلَّهِ حَرْباً حَتَّ يَنْیزِعَ وَ يَتُیوبَ» (خا ا باا هار کاه
خصومت کن  ،حایش را نادرست سازد و همواره با او در جنگ باشا تاا از ایان کاار بااز
ایتی و توبه کن ) .همواره انیخا یک فعل مناسب برا تفهیم معناا امار ضارور اسات
که به کشف نوع دی گاه نویتن ه نیی کمک میکن  .در فعل پویا «ینیع» نیی نوعی شا ت
و قوت وجود دارد که نمیتوان نن را در افعال مشابه مانن «یرجِعُ» مشاه ه کرد .ایان افعاال
از نوع دسیاورد محتو میشون که از خصوصیات ننها ،پویایی ،لحظها بودن و غایی
بودن است که نییاۀ فعل بهصورت م اوف باقی میمان .
«وَ الََْقْ بِأَهْلِ الْوَرَعِ وَ الَِّدْقِ ثُمَّ رمضْهممْ عَلَ أَنْ لَا يمطْرُوكَ وَ لَیا يمبَجِّحمیوكَ بِبَاطِیلٍ لَیمْ
تَفْعَلْهم فَإِنَّ كَثْرَةَ الْإِطْرَاءِ تُحْدِثُ الزَّهْوَ وَ تُیدِْْ مِینَ الْغِیرّةِ» (باه پرهییگااران و راساتگویاان
بپیون  ،سپس ننان را به گونها پرور

ده که تو را فراوان نتیاین و به بااشلى کاه مرتکاب

نن نش هاى ،شادمانت ن ارن  ،زیرا سیایش  ،سبب خودپتن ى شود و ندمى را باه سرکشاى
وادارد) .افعال «ألصِ » و «ال یُباِّحوک» دسیاورد هتین که در یک لحظه رخ مایدهنا و
غایی هتین  .افعال «رُضهُم»« ،ال یُ روک» و«تُ نی مِن» رخ اد هتین که در مراحل اناااف
ننها تغییر و تحول و تکرار و ت اوف وجود دارد و فعل «تُح ِثُ» جیو افعال تحققی محتاو
میشود .ممکن است افعال ایتیا بهدلیل قرار گرفین در ابوا میی از موقعیت ایتایا خاارج
گردن ؛ مثالً «با » که بهمعنا «شاد ش ن» است و از افعال ایتیا به شامار ماینیا  ،باا قارار
گرفین در با «تفعیل» میتوان بر پویایی داللت کن  .بنابراین فعل «یُباِّحوک» که بهمعنا
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خوشحال کردن است ،بر پویایی داللت دارد و از افعال دسیاورد محتو میشود ،یعنای
فعل «خوشحال کردن» در یک لحظه اتفاق میافی  .همدنین افعالی مانن «غمگین شا ن» در
مقابل «غمگین کردن»« ،نفس زدن» در مقابل «نفس کشی ن»« ،خل شا ن» در مقابال «خلا
کردن» اینچنین هتین .
«أَطْلِقْ عَنِ النَّاسِ عمقْدَةَ كُلِّ حِقْدٍ وَ اقْطَعْ عَنْكَ سَبَبَ كُلِّ وِتْرٍ وَ تَغَابَ عَنْ كُلِّ مَا لَا يََِیحُّ
لَكَ» (و از مردف گره هر کینهاى را بگشاى و از دل بیرون کن و رشیه هرع اوت را بگتل و
خود را از ننده از تو پوشی ه داشیهان  ،به تغافل زن) .افعال ایان قتامت از ناوع دسایاورد
یعنی فراین

 -لحظها  -ایتایا هتاین  .پاس پویاایی ،تا اوف و غاایی باودن ویژگای اصالی

ننهاست.
«فَإِنَّ سمخْطَ الْعَامَّةِ يمجْحَِم بِرِضَ الْخَاصَّةِ وَ إِنَّ سمخْطَ الْخَاصَّةِ يمغْتَفَیرُ مَیعَ رِضَی الْعَامَّیةِ»
(زیرا خشم توده هاى ماردف ،خشانودى نیدیکاان را زیار پااى بتاپرد و حاال نن کاه ،خشام
نیدیکان اگر تودههاى مردف از تو خشنود باشن  ،ناچیی گردد) .صفت بارز افعال «یُاحفُ» و
«یُغیَفرُ» پویایی و ه فمن

ننهاست .این افعال لحظها هتین و جیو افعاال دسایاورد باه

شمار مینین .
«وَ لَا تُدْخِلَنَّ فِ مَشْوَرَتِكَ بَخِیلًا يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ وَ يَعِدمكَ الْفَقْرَ وَ لَا جَبَاْاً يمضْیعِفُكَ
عَنِ الْأُممورِ وَ لَا حَرِيَاً يمزَيِّنُ لَكَ الشَّرَهَ بِالْجَوْرِ» (با بخیالن مشورت مکن که تو را از جاود و
بخشش باز دارن و نه با حریصان ،زیرا حر

و شمع را در چشم تو مىنراینا کاه بخال و

ترس و نزمن ى ،خصلتهایى گوناگون هتین که سوءظن به خ ا همه را درباردارد) .هماۀ
افعال این قتمت از نوع افعال رخ اد هتاین  ،باه ها

مشخصای منیهای نمایشاون اماا

بهصورت تکرار و م اوف انااف میشون و نیاز به تحرک و پویایی دارن .
«وَ مِمَّنْ لَا يمثِیرُهم الْعمنَْم وَ لَا يَقْعمدم بِهِ الضَّعَْم» (و از کتانی هتین که درشییشان به سایم بار
نینگیااید و نرمیشااان برجاااى ننشااان )« .باار انگیخااین ،نشتااین ،برخواسااین» از جملااه افعااال
دسیاورد هتین که در یاک لحظاه رخ مایدهنا و نییااۀ حادیاه باهصاورت ایتایا بااقی
میمان  ،پس این افعال از نوع فراین

 -لحظها –ایتیا هتین .
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«وَ لَا قِوَامَ لَهممْ جَمِیعاً إِلَّا بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِی الَِّنَاعَاتِ فِیمَا يَجْتَمِعمیونَ عَلَیْیهِ مِینْ مَیرَافِقِهِمْ وَ
يمقِیمموَْهم مِنْ أَسْوَاقِهِمْ وَ يَکْفُوَْهممْ مِنَ التَّرَفُّقِ بِأَيْدِيهِمْ» (و ایانهاا کاه برشامردف ،اسایوار نماننا
مگر به بازرگانان و صنعیگران که گردهم مىنین و تا سودى حاصل کنن  ،بازارها را برپاى
مىدارن و به کارهایى کاه دیگاران در اناااف دادن ننهاا نااتوانانا اماور رعیات را ساامان
مىدهن ) .ویژگی بارز که در این افعال وجود دارد تحرک و تا اوف فعالیات اسات .ایان
افعال رخ اد میناسب با بازار و فعالیت بازرگانان است.
 .2 .4عملیات

نوع سوف از انواع وضعیت فعل ،عملیات است که شامل افعال پویایی است که ویژگای ننهاا
پیشرفت و انیقال از حاالیی باه حالات دیگار اسات .در ایان ناوع از فعال حادیاه باهصاورت

ت ریای و متیمر واقع میشود و در هر مرحله کامالتار مایگاردد و ناوعی افایونشلبای و
زیادت در انااف فعل وجود دارد؛ ماننا «تیتااقط»« ،تی اایر» و «تیعاالی» .ایان افعاال از نظار
تکرار و اسیمرار و ت ریای بودن با «تتقط»« ،ت یر» و «تعلو» تفاوت دارد .واضا اسات کاه
معنا «ت ریج» از معنا واژگانی این افعال دریافت نمیشود بلکه علت داشین چنین معنایی
بنا صرفی و حرو

اضافها است که در ساخت صرفی ننها وجود دارد (الثالاث:1427 ،

 .)120از میان ابوا یالیی میی عملیات در با تفاعل و گاهی با تفعّل به کاار مایرود.
بر خال

برخی نظرات ،ه

از ساخت صرفی ،ساخت صیغهها بتیط و یا ترکیب افعال

و ادواتی است که موجب به وجود نم ن مفاهیم نمود میشون  ،و چنان که مشاه ه شا ،
در اینگونه ساختها که در مفهوف عملیات به ننها اشاره ش  ،افیودن حرو
به وجود نم ن معنا ت ریج و اسیمرار مایشاود و ایان حارو
ج ی

مباانی باعاث

در سااخت صایغه معاانی

را به وجود مینورن .

«ث ُمَّ اخْتَرْ لِلْحمکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِكَ فِ َْفْسِكَ مِمَّنْ لَیا تَضِییقُ بِیهِ الْیأُممورم وَ لَیا
تَمْحَکُهم الْخَُمومم وَ لَا يَتَمَادَى فِ الزَّلَّةِ» (از نن کتان ،که کارهاا بار او دشاوار نماىنیا و از
عه ة کار قضا برمىنی  .مردى که ما عیان باا سایییه و لاااج ،رأى خاود را بار او تحمیال
نیوانن کرد و در اشیباهاتش پافشار نکن ) .در این بخاش ،فعال «ییمااد » در باا تفاعال
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قرار گرفیه که یکی از ویژگیها این فعل ت ریج و ترقی است و در هر مرحلاه از مراحال
انااف فعل انیقال و تغییر از حالیی به حالت دیگر وجود دارد .ویژگای مهام ایان فعال کامال
ش ن فعل در هر یک از این مراحل است ،پس این اصرار و پافشار هر لحظه بیشیر و بیشیر
میشود تا فعل به پایان برسا و کامال گاردد .عملیاات نتابت باه اناواع افعاال رخا اد و
وضعییی به تع اد بتیار کمیر در این نامه مشاه ه میشود.
 .3 .4بنای صرفی و مصادر

مفاهیم نمود گاهی در صیغهها ابوا میی مشاه ه مایشاون و علات نن اضاافه شا ن

حرو

مبانی اسات کاه سابب افایوده شا ن معاانی مایگاردد (الریحاانی.)24-38 :1998،

تفاوت اساسی بنا صرفی و عملیات از لحاظ افیایش مفهوف و معنی فعل از نن جهت است
که بنا صرفی ابوا میی گاهی باعث افیایش ش ت و قوت فعل ،گااهی سابب تکارار و
گاهی سبب ت اوف میشود ،اما در عملیات تکامل مرحله به مرحلاه فعال و مفهاوف تا ریج و
اسیمرار م نظر است که فقاط در باا «تفاعال» و گااهی در باا «تفعّال» باا نن ماواجهیم.
نمونهها فراوانی از این افعال در نامه مشاه ه میشود:
«ثُمَّ تَفَقَّد أعمالَهمم.....،تَحَفَّظْ مِنَ الْأَعْوَانِ فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهممْ بَسَطَ يَدَهم إِلَ خِیَاَْةٍ اجْتَمَعَیتْ بِهَیا
عَلَیْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارم عمیموِْكَ اكْتَفَیْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً» (سپس رفیار کارگیارانت را بررسی کان و
بنگر تا یاران کارگیارانت تو را به خیانت نیاالین  .هرگااه یکاى از ایشاان دسات باه خیانات
گشود و اخبار جاسوسان به خیانت او گرد نم و ب ان گاواهى دادنا  ،هماین خبرهاا تاو را
بس بود) .یکی از معانی با «تَفَعُّل» پیگیر عمل با تأنی و نرامش است .در افعال «تَفَقُّ » و
«تَحفَّظ» انااف فعل به صورتی م اوف و باا تاأنی و تفکار اناااف مایپاذیرد کاه الزماۀ افعاال
اینچنینی است و پیگیر کردن در اینگونه افعال یکی از ویژگیهاا اساسای فعال اسات
که ب ون نن فعل به انااف نخواه رسی  .در این صورت نوعی تکرار ،ش ت و قوت نیای در
این افعال وجود دارد .همۀ این صفات نشاندهن ة اهمیت موضوع و تاکی اماف علای(ع) در
انیخا کارگیاران و عامالن است.
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«مَنْ خَاصَمَهم اللَّهم أَدْحَضَ حمجَّتَهم وَ كَانَ لِلَّهِ حَرْباً حَتَّ يَنْیزِعَ وَ يَتُیوبَ» (خا ا باا هار کاه
خصومت کن  ،حایش را نادرست سازد و همواره با او در جنگ باشا تاا از ایان کاار بااز
ایتی و توبه کن ) .از معانی با «مفاعلۀ» پیگیر و میابعت است که در نن ناوعی شا ت و
کثرت و تکرار هم وجود دارد .در فعل«خاصام» در خصاومت و دشامنی خ اونا شا ت و
سرسخیی وجود دارد و اسیمرار و م اومت در این خصومت تا زماانی کاه توباه و بازگشات
صورت گیرد ،ادامه مییاب  .این فعل به خوبی نشااندهنا ة موقعیات تا اوف اسات و باا ایان
ویژگیها جیو افعال وضعییی محتو میشود.
«الْحَقُّ كُلُّهم ثَقِیلٌ وَ قَدْ يمخَفِّفُهم اللَّهم عَلَ أَقْوَامٍ طَلَبموا الْعَاقِبَةَ فَََبَّرُوا أَْْفُسَهممْ وَ وَثِقُیوا بَِِیدْقِ
مَوْعمودِ اللَّهِ لَهممْ وَ اجْعَلْ لِذَوِی الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْماً تُفَرِّغُ لَهممْ فِییهِ شَخََْیكَ» (اگرچاه حا
تمامش سنگین است اما خ ا نن را بر مردمی نسان میکن که نخرت را میشلبن  ،نفاس را
به شکیبایی وا میدارن و به وع هها پروردگار اشمینان دارن  ،پس بخشی از وقت خود را
به کتانی اخیصا

ده که به تو نیاز دارن  ،تا شخصاً به امور ننان رسی گی کنی) .از معاانی

با «تفعیل» کثرت ح وث فعل است کاه نشااندهنا ة تکارار نن اسات .فعال«یُخَفِّافُ» در
ایناا بر کثرت و تکرار تخفیف الهی داللات دارد .در فعال «صابَّروا» نیای هماین ویژگایهاا
مشاه ه میشود و نماده کردن نفس نیاز به صبرمکرر ،و صبر نیاز باه تکارار و تمارین دارد.
در فعل «تفرِّعُ» نیی وضع به همین منوال است و این معانی با صیغۀ تفعیل میناسب و هماهنگ
است ،بنابراین این افعال از نوع رخا اد هتاین و مهمیارین ویژگای ننهاا امیا اد و تکارار
است.
مفاهیم واژگانی در بنا صرفی در مصادر نیی وجود دارن زیرا مصادر بهدلیل داللت بار
حالت یا ح ث ،کارکرد فعل را دارن  .از جمله این مصادر در این نامه عبارتن از:
«لَا يَکُوَْنَّ الْممحْسِنُ وَ الْممسِ ءم عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ فَإِنَّ فِ ذَلِكَ تَزْهِییداً لِأَهْیلِ الْإِحْسَیانِ
فِ الْإِحْسَانِ وَ تَدْرِيباً لِأَهْلِ الْإِسَاءَةِ عَلَ الْإِسَاءَةِ» (نبای که نیکوکار و ب کار در نید تو برابر
باشن  ،زیرا این کار سبب شود که نیکوکاران را به نیکوکارى رغبیى نمان  ،ولى ب کاران را
به ب کارى رغبت بیفیای )« .تَیهی » و «تَ ریب» در با تفعیال دلیال بار تکارار و تأکیا در
فعل است.
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«وَ أَكْثِرْ ممدَارَسَةَ الْعملَمَاءِ وَ ممناقَشَةَ الْحمکَمَاءِ فِ تَثْبِیتِ مَا صَلَحَ عَلَیْهِ أَمْرُ بِلَادِكَ وَ إِقَامَةِ مَا
اسْتَقَامَ بِهِ النَّاسم قَبْلَكَ» (با دانشمن ان و حکیمان ،فراوان ،گفیگو کن در تثبیات ننداه اماور
بالد تو را به صالح مى نورد و نن نظام و نیاین کاه ماردف پایش از تاو بار پااى داشایهانا ).
پیگیر و میابعت و همدنین تکثیر فعل از جمله مفاهیم با «ممفاعَلَة» است .بحث و گفیگاو
کردن از افعال رخ اد است که دارا پویایی و تحرک است که وزن مُفاعلاۀ پویاایی نن
را چن برابر میکن .
به شور کلی میتاوان معاانی واژگاانی موجاود در اباوا را در جا ول هیال ایانگوناه
شبقهبن

کرد:
جدول  :4معانی واژگانی ابوا
ابوا یالیی و رباعی مارد یا میی

معنا واژگانی

تفعیل

تکرار و تأکی

ممفاعَلَة

ت اوف و میابعت – ش ت و قوت

إفعال

ش ت و قوت

تَفَعُّل

تکرار -م اومت با تفکر و تأنی

تفاعمل

ت ریای بودن با افیایش در مراحل وقوع فعل

إفتعال

مبالغه – ش ت و قوت

استفعال

مبالغه – ش ت و قوت

افعوعَلَ

مبالغه

إفعَوَلَ

مبالغه

فَعلَلَ

حرکت و تکرار

 .4 .4صفات

اگرچه نمود واژگانی و مفاهیم مرتبط با نن در فعل وجود دارد اماا گااه ایان ویژگایهاا در

موارد مانن صفات و مصادر بهدلیل ارتباشی که با فعل دارن  ،نیی دی ه میشاون (الفاسای
الفهر  .)145 :1990،از نناا که صفت در زبان عربی بر خال

سایر زبانهاا از ریشاۀ فعال
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گرفیه میشود ،به همین دلیل مفاهیمی که در فعل وجود دارد در صافات مشای شا ه از نن
فعل نیی دی ه میشود؛ منظور از صفات مشایقاتی ماننا اسام فاعال ،اسام مفعاول و صافات
مشبهه است .در بیشیر موارد صفات مشبهه همواره بر یک ویژگی یابت و ایتیا داللات دارد
و در مقابل اسم فاعل بر ح وث و پویایی اشاره دارد .به همین دلیل است کاه از افعاالی کاه
بر یبوت داللت دارن  ،معموالً اسم فاعل ساخیه نمیشود .برا نمونه به برخی از این صفات
در نامه اشاره میشود که میناسب با موقعیت به کار گرفیه ش هان :
جدول  :5معانی واژگانی صفات در نامه پنااه و سوف
معانی واژگانی

صفات

معانی واژگانی

صفات

ایتیایی

سمیع

ایتیایی

ضارئ

پویایی ،ش ت

جبّار

پویایی ،ش ت و کثرت

مؤمَّر

پویایی ،ش ت و قوت

مُخیال

پویایی

شقیّ

ایتیایی

مُظ َه

ایتیایی

ظالم

پویایی

ناص

پویایی

ساعی

پویایی

بخیل

ایتیایی

صال

جبان

ایتیایی

حری

ایتیایی

شرور

ایتیایی

مُحتِن

پویایی

مُتیء

پویایی

داعی

پویایی

مُقیم

ایتیایی

مُظ ر

پویایی

فاحش

ایتیایی

مُیَرَفِّ

پویایی،ش ت و کثرت

قبی

ایتیایی

قبی

ایتیایی

یقیل

ایتیایی

کریم

ایتیایی

صابر

ایتیایی

مُشیرک

ایتیایی

 .5نمود واژگانی و وجهیت

عناصر و ابیار بیان وجهیت میع د هتین  .بای در نظر داشات کاه هایچکا اف از ایان عناصار
بهتنهایی قادر به بیان نگر

نویتن ه نخواهن بود زیرا وجهیت با کل گیاره مارتبط اسات و
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نه صرفاً با روی ادها یا اشیا موجود در جمله .متئلها کاه در ایان پاژوهش م ارح اسات
بررسی تأییرنمود واژگانی بر وجهیت و دیا گاه امااف علای(ع) اسات.گااه در کناار مفااهیم
تأکی

همراه با ق عیت و اجبار و اجازه یا خواسین و تمایل موارد دیگر ماننا تحارک و

پویایی ،سکون و ایتیایی در مبحث نمود واژگانی فعل میتوانن به کشف دی گاه و ههنیت
نویتن ه کمک کنن زیرا نظریهها مبینی بر ههنیت در با نماود ،بار دیا گاه گوینا ه یاا
کنشگر بیانی تأکی دارن و نه بر مخیصاات عینای و زماانی موقعیات بیاانشا ه در محیاوا
گیارها جملۀ تولی ش ه .حیی اگر نمود را مقولها عینای و زماانی در نظار بگیاریم ،نبایا
این واقعیت را نادی ه بگیریم که در تمامی زبانهاا دارا نماود ،بتایار از صاورتهاا
نشاندار نمود  ،کاربرد ههنییی دارن (الینی.)454 :1391 ،
در صورتی که ابیار بهکاررفیه بارا بیاان وجهیات ،ظااهر باشان  ،درک وجهیات باه
نتبت زمانیکه ابیار درونی و معنایی است ،نسانتر میگردد .به همین دلیل کشف وجهیت
در نمود واژگانی بهمراتب از کشف نن در وجه و نمود دسیور یا قیود و صفات دشاوارتر
است .در بیان نگر
گونها که در شبقهبن

نویتن ه با بررسی نمود واژگانی به این نییاه میرسیم که وجهیات باه
نن بیان ش  ،م ارح نیتات و باهشاور ق اع نمایتاوان گفات کاه

وضعیت و حالت خاصی در معانی واژگانی افعال یا صفات و مصادر نشانگر نوع خاصای از
اقتاف وجهیت است بلکه تنها میتوان از این مفاهیم برا کشف وضعیت و چگاونگی اماور
اسیفاده نمود .برا مثال در نامه مشاه ه میشود که انواع معاانی واژگاانی هام در وجهیات
معرفیی وجود دارد ،هم در وجهیت تکلیفای و هام در وجهیات پویاا .تفااوتی کاه در نماود
واژگانی و سایر ابیار وجهی وجود دارد ،این است که بیان وجهیت در این عنصر وجهای از
شری معناا پنهاان در فعال صاورت مایگیارد ،پاس در مبحاث ارتباا نماود واژگاانی و
وجهیت گرایش نویتن ه به نوع فعل کاربرد و دلیل اسیفادة او از این ناوع از افعاال بارا
کشف دی گاه نویتن ه م نظر است که در کنار نن میتوان به تأکی نویتن ه در اسیفاده از
انواع فعل واژگانی توجه کرد .بنابراین با بررسی افعال بهکاررفیه میناسب با موضوع ناماۀ 53
میتوان نگر

و دی گاه اماف(ع) را نتبت به موضوع نن به دست نورد .با نگااهی کلای باه

این نامه بهخوبی میتوان فهمی که این نامه پیش از اینکه یک فرمان حکومیی باشا  ،یاک
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توصیهنامۀ اخالقی در با خودساز برا م یریت به شیوها اسالمی است .به تباع متااول
و موضوعاتی نیای کاه در نن ماورد بحاث و گفیگوسات ،متااولی در ارتباا باا تربیات در
زمینهها اخالق رهبر و فرمانا هی اسات .بناابراین مایتاوان ایان ناماه را از جملاه میاون
نموزشی و گفیمان تعلیمی باه شامار نورد کاه ترغیاب و تشاوی در نن باهشاکلی برجتایه
خودنمایی میکن  .برا بررسی تأییر نمود واژگاانی در ایان ناماه ننداه اهمیات دارد ،ایان
است که انواع افعال با معانی مخیلف خود ،در ک اف بخش از مین قارار گرفیاهانا و در چاه
موضوعی به کار رفیهان  .اکثر افعال موجود در نامه افعال وضعییی است که بر موقعیت هاا
درونی و ایتیا داللت دارن  .برا مثال در نمونههاا زیار انصاا

داشاین ،با بین شا ن یاا

خو بین ش ن از جمله افعالی است که مربو به تربیت نفس انتان است:
«أَََِِْْ اللَّهَ وَ أَََِِْْ النَّاسَ مِنْ َْفْسِكَ وَ مِنْ خَاصَّةِ أَهْلِیكَ» (خویشااون انت و از افاراد
رعیت ،هرکس را که دوسیش مىدارى ،انصا

را رعایت نمااى) .وجهیات در ایان جملاه

تکلیفی است که جهت حفظ حرمت در نوع الیاف و فرمان از فعل ایتیا اسیفاده ش ه است.
«وَ إِنَّ أَحَقَّ مَنْ حَسمنَ ظَنُّكَ بِهِ لَمَنْ حَسمنَ بَلَاؤُكَ عِنْدَهم وَ إِنَّ أَحَقَّ مَنْ سَاءَ ظَنُّكَ بِهِ لَمَنْ
سَاءَ بَلَاؤُكَ عِنْدَهم» (به حتن ظن تو ،کتى سیاوارتر است که در ح او بیشایر احتاان کارده
باشى و به ب گمانى ،نن سیاوارتر که در ح او ب ى کارده باشاى) .وجهیات در ایان جملاه
معرفیی است که برا تأکی از فعل ایتیا نیی اسیفاده ش ه است.
ممکن است افعالی که دارا موقعیت پویا هتین  ،در فضایی قرار گیرن که بر موقعیات
ایتیا داللت کنن  .اگرچه این افعال در اصل و در هات خود بارا رخ دادن حادیاه باه کاار
میرون اما گاهی میتوان از این افعال پویا برا معانی درونی به ه

بارانگیخین نفاس و

داللت بر ت اوف انااف عمل به جا افعال ایتیا اسیفاده کرد .بنابراین در بحث از ایان افعاال
بای به بافت و سیاق و عوامل دیگر که با فعل در ارتبا هتین نیی توجه داشت .باهعناوان
مثال در ابی ا نامه در با خود ساز اینچنین نم ه« :أَمَرَهم أَنْ يَکْسِرَ َْفْسَهم عِنْدَ الشَّهَوَاتِ وَ
يَزَعَهَا عِنْدَ الْجَمَحَاتِ» (او را فرمان مىده که زماف نفس خویش در برابر شهوتها به دست
گیرد و از سرکشیهایش باز دارد) .غالب ش ن بر شاهوات و ماانع شا ن در برابار سرکشای
نن ،ق عاً از افعال ایتایا اسات و بارا اناااف نن هایچگوناه عمال بیرونای و ظااهر اناااف
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نمیگردد اما افعال «یکتِرُ» و «ییَعُ» در این نوع از عمل داللت بر این دارد که سعی و تال
برا این امور درونی نیی همان ان ازه نیاز به تال

دارد کاه امار ظااهر نن را مایشلبا .

بنابراین پویایی و قوت و نوع حرکیی کاه در ایان افعاال وجاود دارد هرگای در فعلای ماننا
«یمنع» دی ه نخواه ش  .وجهیت این جمله از نوع تکیفی است که وجود این افعاال درجاۀ
تعه امااف(ع) را نتابت باه موضاوع مانعکس مایکنا  .یاا در ایان بخاش از ناماه کاه امااف
میفرماین « :التَّزَيُّدَ يَذْهَبم بِنُورِ الْحَقِّ» (و بیرگ شمردن کار ،نور ح را خاامو

گردانا )،

«از بین رفین» و«نابود ش ن» شای در امور مانن نابود کردن شئ یا موجود  ،عملی واقعی
و پویا باش اما در امر مانن از بین رفین ح بهمعنا محو کردن نن میباش و هایچگوناه
عمل ظاهر صورت نمیگیرد .اسیفاده از فعل «یذهبُ با» بهجا فعلی ماننا «یمحاو» ق عااً
دارا مفهومی ق رتمن تر و سریعتر است که ش ت و ق رت نن در اسیفاده از با «تَفَعُّال»
در «تَیَیُّ » افیوده میشود و نشانی بر تأکی و ق عیت در صحی باودن ایان موضاوع از نظار
اماف (ع) دارد .برا بیان درجۀ اهمیت و ق عیت در وجهیت معرفیی در این بن  ،هام از فعال
پویا و هم از مص ر با تفعُّل اسیفاده ش ه است.
در روابط میان فرمان ه و رعیت از افعال در جا مناسب اسیفاده ش ه است .برا نموناه
میتوان به عبارت هیل اشاره کرد:
«فَلْیَکُنْ مِنْكَ فِ ذَلِكَ أَمْرٌ يَجْتَمِعم لَكَ بِهِ حمسْنُ الظَّنِّ بِرَعِیَّتِكَ فَیإِنَّ حمسْینَ الظَّینِّ يَقْطَیعم
عَنْكَ َََْباً طَوِيلًا» (و تو بای در این باره چنان باشى که حتن ظن رعیت براى تو فراهم نی
زیرا حتن ظن ننان ،رنج بتایارى را از تاو دور ماىساازد) .اگار در معناا فعال«یاماعُ» و
«یق َعُ» دقت شود ،مشاه ه میگردد که باهجاا فاراهم شا ن حتان ظان کاه فعلای با ون
حرکت است ،به جمع ش ن نن به شیوة فعل تحققی اشاره ش ه که نشان بر این مفهاوف دارد
که این عمل مرحله به مرحله انااف میشود و پیش از پایاان کال مراحال باه نییااه نخواها
رسی و در فعل «یق َعُ» نیی که فعلی از نوع دسیاورد است به پایاان یاافین رناج باهصاورت
یکباره اشاره میکن که ه فمن

و ت اوف نن ما نظار اسات .پاس در کااربرد ایان افعاال

میحرک و پویا اه افی و معاانی وجاود دارد کاه در افعاال با ون حرکات هرگای مشااه ه
نمیشود .اسیفاده از افعال پویا بهجا افعال ایتایا در بحاث از اخاالق نیکاو ماننا دور از
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غرور ،کتب رضایت مردف ،حفظ اسرار ،مشورت و ....از یک سو دلیل بر تأکی بر حرکت
و پویایی برا کتب نیکیهاا دارد و از ساو دیگار دلیال بار ترغیاب و تشاوی در تاال
همهجانبه برا کتب این نیکیهاست که در انواع وجهیت دی ه میشود.
اماف (ع) برا بیان بهیر سخنان خود عالوه بر اسیفاده از ادوات ،از افعال مناساب بهاره
میگیرن  .افعال و صفات ایتایا در توصایف ویژگایهاا قاضایان ،فرمانا هان ،متائولین و
نویتن گان دلیلی بر توجه اماف(ع) بر نمادگی و اسایع اد نفاس پایش از عمال داللات دارد.
اسیفادة افعال پویا بهجا افعال ایتیا بر تال

برا درونی کردن این افعال کمک میکن .

در مین نامه ،افعال پویا و ابوا مخیلاف نیای ،تا اوف ،شا ت ،کثارت ،قاوت و ضاعف،
سرعت ،تکرار را با درجات و مراتب گوناگون بیان میکنن و بیشیر برا ترغیب کاردن در
انااف امور کاربرد دارن  .مثالً برا نشان دادن تحرک از افعالی اسیفاده میکنن کاه بیاانگر
نوع حرکت و یا ش ت نن باش  .برا مثال در نمونۀ زیر اسیفاده از فعال و یاا اباوا بااا و
مناسب به بیان نشکارتر مفهوف بهخوبی کمک میکن :
«فَافْسَحْ فِ آمَالِهِمْ وَ وَاصِلْ فِ حمسْنِ الثَّنَاءِ عَلَیْهِمْ وَ تَعْدِيدِ مَا أَبْلَ ذَومو الْبَلَاءِ مِنْهممْ فَیإِنَّ
كَثْرَةَ الذِّكْرِ لِحمسْنِ أَفْعَالِهِمْ تَهمزُّ الشُّجَاعَ وَ تُحَرِّضم النَّاكِلَ» (پس امی هایشاان را نیاک بارنور و
پیوسیه به نیکیشان بتیاى و رنجهایى را که تحمل کردهانا  ،هماواره بار زباان نر ،زیارا یااد
کااردن از کارهاااى نیکشااان ،دلیااران را برمااىانگیااید و از کارمان ا گان را بااه کااار ترغیااب
مىکن )« .واصلَ» بر ت اوف و پیگیر فعال داللات دارد .گایینش افعاال «تَهُایُّ» و «تُحارِّضُ»
برا نمایان ن پویایی و تحرک بیشیر ننهاست که سبب درک بهیر مفاهیم میشون .
پس از افعال ایتیا ،بیشیرین نوع افعاال در ایان ناماه افعاال دسایاورد ساپس رخا اد
میباش  .فعل دسیاورد در امور دسایور کاه از ناوع وجهیات تکلیفای قارار مایگیرنا ،
کاربرد بیشیر دارد و نمایانگرسرعت و شیا در انااف فعل است به همین دلیال اسات کاه
بیشیر افعال ،در امر متیقیم از سو اماف (ع) به مالک اشیر از نوع دسیاورد میباشان و در
جمالتی که برا توصیف ویژگیها درونی افراد بیان میشود ،بیشایر از افعاال ایتایا و در
جمالتی که برا وصف ویژگیها ظاهر است بیشیر از فعل رخ اد که بیانگر ت اوف و
پویایی این امور در شول زمان است اسیفاده میشود که یا از تاربۀ اماف نشائت مایگیرنا و
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یا بر اساس نموزهها دینی اسالف است که وجهیات در ایان ناوع جماالت معرفیای اسات.
برا مثال در جمالت امر زیر ،افعال دسیاورد نشان بر تأکی و اهمیات موضاوع از نظار
اماف دارد که از نشانهها وجهیت تکلیفی است و در کناار نن ادوات تأکیا

نیای بار ایان

تأکی میافیاین :
«أَطْلِقْ عَنِ النَّاسِ عمقْدَةَ كُلِّ حِقْدٍ وَ اقْطَعْ عَنْكَ سَبَبَ كُلِّ وِتْرٍ» (گره هر کینها را بگشاا
و رشیۀ هر دشمنی را ق ع کن).
«لَا تَدْفَعَنَّ صملْحاً دَعَاكَ إِلَیْیهِ عَیدموُّكَ وَ لِلَّیهِ فِییهِ رِضًیا» (اگار دشامنت تاو را باه صال
فراخوان  ،از نن روى برمیا که خشنودى خ اى در نن نهفیه است».
«فَلَا تُقَوِّيَنَّ سملْطَاَْكَ بِسَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ» (بپرهیی از خونها و خونریی هاى بهناح ».
«لَا تَنْقُضْ سمنَّةً صَالِحَةً عَمِلَ بِهَا صمدمورم هَذِهِ الْأُمَّةِ» (سنت نیکویى را که بیرگان این امات
به نن عمل کردهان مشکن).
«لَا تُحْدِثَنَّ سمنَّةً تَضُرُّ بِشَ ْءٍ مِنْ مَاضِ تِلْكَ السُّنَنِ» (سنیى میاور که به سنتهااى نیکاوى
گذشیه زیان رسان ).
 .6نتیجهگیری

ننده که در این پژوهش مورد م العه قارار گرفات نماود واژگاانی و اقتااف نن در ناماۀ 53

نهجالبالغه باه ها

بررسای دیا گاه و اعیقاادات امااف علای (ع) نتابت باه بیاناات ایشاان

میباش  .اماف (ع) با کاربرد واژهها و افعال مناسب و باا سخنان خود را چنان بیان ماینمایا
که بیشیرین تأییر را ب ون هیچگونه تحمیل و اجبار بر مخاشب خود داشیه باش  .با م العاۀ
این افعال میتوان به بخشی از معانی پنهان و نهفیاه در ننهاا دسیرسای پیا ا کارد و عقایا و
ان یشۀ حقیقی اماف (ع) را کشف نمود .در این پژوهش شی بررسی نماود واژگاانی در فعال
این نییاه حاصل میگردد که افعال وضعییی با توجاه باه موضاوع ناماه باه نتابت از افعاال
رخ اد و عملیاتی بیشیر هتین  .به تباع از میاان مفااهیم واژگاانی هام ،ایتایایی ،پویاایی و
ت اوف بیشیر وجود دارد .از نناا که نمود بیشیر مربو به وضعیت و کشف چگاونگی اماور
است ،نمیتوان بهشور ق عی ادعا کرد که این مفاهیم در ناوع خاصای از اقتااف شبقاهبنا
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وجهیت اعم از معرفیی ،تکلیفی و پویا کاربرد دارن بلکه در تماف موارد قابلاسیفاده هتاین .
در این نامه ،افعال وضعییی بیشیر بر بیان مفاهیم معنو و توصیفات درونای داللات دارنا و
افعال رخ اد و دسیاورد بر تأکی اماف(ع) بر تحرک و سرعت در انااف اماور ظااهر و
بیرونی اشاره میکنن .
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