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 96نفر اّول آزمون ورودی مرکز امور نخبگان حوزه در سال  ؛عرب در حوزه علمّیه قم مدّرس ادبیاتو  درس خارج محّقق( 1

 در مقطع سطح یک.
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 .استان قم )عّجل الّله تعالی فرجه الّشریف(مهدی موعودمدرسه علمّیه امام  ادبیات عرب
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 چکیده

     تطبیق» ، بحث ازقرار گرفته است یتوّجهکم برخی از مجامع آموزشی مورد در از جمله مباحثی که      

فرازی از  ت گرفته است بدین شکل کهرصوادبی و  یتطبیقبا نگاه در این مقاله  بحث .ی باشدم« (1)ادبی علوم

َمَعاِشَر النَّاِس »: بیان فرمودند یعنی )علیه الّسالم(امام علی در مورد صّلی الّله علیه و آله و سّلم()پیامبر أکرم خطبه غدیر خم که

 و سپس ترجمه و تفسیر کرده به دو صورت اجمالی و تفصیلی را «َفضُِّلوا َعِلّیًا َفِإنَُّه َأْفَضُل النَّاِس َبْعِدی ِمْن َذَكٍر َو ُأْنَثى

. استقرار داده  بررسیی، صرفی، نحوی و بالغی مورد واز دیدگاه لغ تفصیلی و تفسیر ترجمه در آن را

سبب شده مقاله حاضر تدوین گردد این بوده که دیدگان نسبت به این علوم شریف کم رنگ  ی کهضرورت

 قرآن آیاتو  )علیهم الّسالم(اهل بیت روایاتانعکاس تأثیر علوم ادبی بر فهم ، که در پی آن بودهشده لذا هدفی 

                             منظرتصویری از در پایان با ارائه و کشف سیر چگونگی تفسیر ادبی آن ها می باشد. کریم 

تحصیل  (1 است: نتائج به اینرسیدن ، درصدد علوم ادبینسبت به  قّدس سّره()«امین اإلسالم طبرسی» مرحوم

 تأثیر این علوم در( 2؛ الزم می باشد )علیهم الّسالم(ت اهل بیتاعلوم ادبی در جهت فهم آیات قرآن کریم و روای

چگونگی تفسیر ادبی ( کشف سیر 3؛ و آیات قرآن کریم غیر قابل انکار است )علیهم الّسالم(روایات اهل بیت

 روایات و آیات قرآن.

 

 کلید واژه

 «.علم بالغت»و  «علم نحو»، «علم صرف»، «علم لغت» ،«علوم ادبی تطبیق»

                                                           

 .علم لغت، علم صرف، علم نحو و علم بالغت( 1
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 مقّدمه

« فقه»علوم ادبی از جمله علومی می باشند که بدون فراگیری آن ها، نمی توان وارد علوم دیگر همچون      

الزم و ضروری است،  و تفّقه به اذعان علماء یکی از مقّدماتی که برای اجتهاد. شد و به اظهار نظر پرداخت

مشاهده می شود، این است که  برخی از مجامع آموزشیدر لکن آن چه که  (1)تحصیل علوم ادبی می باشد

که دیدگان نسبت به این  گردیده، از مرتبه أعالی خود تنّزل داده شده است و این سبب «علم نحو»همچون 

 تطبیق» نمودنبرای إحیای این امر و پر رنگ  الّله()حفظهم تا جایی که مراجع عظام علوم شریف، کم رنگ شود

      ند و سخنان خویش را به صورت متقن بیان ه اشد میدانوارد  «روایات و کالم وحی الهی بر علوم ادبی

را اّولین ابزار فهم  این علوم «دمنیة المری»در کتاب ه تعالی علیه( )رضوان الّلثانی شهید مرحوماند به عنوان نمونه  کرده

به  «علم نحو»شرعی می دانند سپس متعّلم را در تحصیل  ترین اسباب در جهت تحصیل علم متون و عظیم

و  اِبَتالِك اِنَقْتی ِإِف ًاَلْیِلَج ًاَلَخْدی و مَ اِنَعالَم ِمْهی فَ ِف ًاَمْیِظَع ًاَرثََأ هُ لَ نَِّإَف»جّدیت و مراقبت در آن توصیه کرده و می فرمایند: 

ُأُصْوُل أی و َهَذا الِعْلُم ]» نیز مقّدم دانسته و می فرمایند: «صول فقهأ»بر علم  این علم را و حّتی (2)«َعَرِبیَّانِ  الُسنَِّة ِلَأنَُّهَما

 شودمی  علوممهمین جا از  .(3)«ِفی ِدْیِن الّله َتَعاَلى ُیِرْیُد التََّفقَُّه ِلَمْن «ِعْلِم النَّْحوِ »ِبالتَّْحِقْیِق َبْعَد الِفْقِه[ َأْوَلى الُعُلْوِم ِبالتَّْحِرْیِر و َأَحقَُّها 

سیر و  و کشف و آیات قرآن اتانعکاس تأثیر علوم ادبی در تفسیر روای، نوشن مقاله حاضر از هدف که

به همین  است واضحهان علوم دینی وتمام دانش پژ می باشد لذا اهمّیت آن برای ها آنادبی  چگونگی تفسیر

، به واکاوی ادبی ی که خواهد آمدشایسته است که طّلاب و دانشجویان محترم، بعد از مطالعه مطالبجهت 

 .مورد بررسی قرار دهند« بالغی»و « نحوی»، «صرفی»، «لغوی»را از دیدگاه  ها بپردازند و آنات و آیات روای

              ، «غتلعلم »علوم ادبی یعنی آیا  : یکی این کهاین مقاله درصدد پاسخ به دو پرسش اصلی می باشد

                                                           

 .324، ص 2، ج شهـ  1376علم الهدی،  سّید مرتضی (1
 .386ق، ص  1409زین الّدین بن علی شهید ثانی،  (2
 همان. (3



4 
 
 
 

 

و  و آیات قرآن کریم )علیهم الّسالم(اهل بیت روایات تفسیر در جهت «علم بالغت»و « علم نحو»، «رفعلم ص»

قرآن کریم چگونه  و دیگری آن که سیر تفسیر ادبی روایات و آیات د؟نتأثیر گذار می باش الزم و ،فهم آن ها

که:  این عبارت اند از پدیدار می شوندسؤال  دو این بهدر این میان سؤاالت فرعی که بر سر راه پاسخ  ؛؟است

      وضع و استعمال  حیث لغت، در چه امری ، ازمی گیردر قراروایتی که مورد کنکاش کلمات موجود در 

ایجاد می کنند؟ و  از حیث صرف تفاوتی در معنا ،می شوند هصیغه هایی که به کار برد همچنینو اند؟  شده

در علم نحو ثابت شده  جایگاه هایچه جایگاهی از استعمال شده اند،  روایت آنکلماتی که در آیا  اساسًا

 چگونه است؟ از منظر بالغت ؟ و این که مقتضای حال عبارتمی کنندخذ ارا « خبر»و « أمبتد»همانند 

« )علیه الّسالم(لیحضرت ع»إمامت  در مورد« َبَحاُر األْنَوار»در کتاب شریف  (الّله هرحم)مرحوم عّلامه مجلسی     

 َمَعاِشَر» می فرمایند: (َسلَّملَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و )َص؛ در بخشی از آن روایت به نقل از پیامبر أکرماندروایتی را ذکر نموده 

 .(1)«...النَّاِس َفضُِّلوا َعِلّیًا َفِإنَُّه َأْفَضُل النَّاِس َبْعِدی ِمْن َذَكٍر َو ُأْنَثى 

و  گیردمی  بررسی قرار ادبی مورد نگاه با این بخش از روایتاز مباحث  ای در تحقیق حاضر، گوشه     

 و تفسیر ترجمه» اّول زاویه؛ زاویهروایت مذکور از دو : محور اّول: بررسی شودمی محور پیگیری  دودر بحث 

مورد هار دیدگاه چدّوم نیز بحث از  زاویهدر  «.تفصیلی روایت و تفسیر ترجمه»دّوم  زاویه؛ «روایت اجمالی

گاه سّوم از دید ،دیدگاه دّوم از حیث علم صرف ،قرار خواهد گرفت: دیدگاه اّول از حیث علم لغت بررسی

 : بیان خاتمه.دّوممحور  دیدگاه چهارم از حیث علم بالغت. و حیث علم نحو

 

                                                           

 . 209و  208، ص 37ق، ج  1403مجلسی، ( 1
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 روایت مذکورمحور اّول: بررسی  (1

« روایت اجمالیسیر و تفترجمه » اّول زوایه: می شود پیگیری زوایهدو  ازبیان گردید بحث در این محور،      

  «.تفصیلی روایت و تفسیر ترجمه»دّوم  زوایه و

 اجمالی روایتو تفسیر ترجمه : اّولزوایه بیان ( 1-1

فی معّر در روز غدیر، (لَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم)َصحضرت محّمد نبّی مکّرم اسالم های یکی از مهّم ترین رسالت     

جایی بوده است تا  خویشسّکان هدایت بشرّیت بعد از و  امام أّمت ،اسالم به عنوان رهبر )علیه الّسالم(امام علی

 (1)آورده« تهدید»را در قالب  «67»، لحن آیه «مائدة»در قرآن کریم سوره نسبت به این قضّیه واند متعال خدکه 

اِس ِإنَّ اللََّه ال ْعِصُمَك ِمَن النَّیا َأیَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ ما ُأْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربَِّك َو ِإْن َلْم َتْفَعْل َفما َبلَّْغَت ِرساَلَتُه َو اللَُّه َی»: و می فرمایند

              عرضه داشتند: رو به مردم (لَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم)َصپیامبر ،سخنرانیاین در بخشی از  .(2)«َیْهِدی اْلَقْوَم اْلكاِفریَن

 .«را برتری دهید زیرا او بعد از من، بر دیگران از مذّکر و مؤّنث برتری دارد ای مردم علی»

          مکّرم  پیامبر بیان ،(3)«و َما َیْنِطُق َعِن الَهَوی إْن ُهَو إلَّا َوْحٌی ُیْوَحی»: آیه شریفه با توّجه بهناگفته نماند که      

                         :چیزی جز وحی الهی نیست تا جایی که در آیه شریفهمذکور، در فراز  (لَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم)َصاسالم

                                                           

                           َمْعَنی اآلَیِة ِفی َنْفِسَها َظاِهٌر َفإنََّها َتَتَضمَُّن َأْمَر »ذیل این آیه فرموده اند: « المیزان»مرحوم عّلامه طباطبایی در تفسیر ( 1

 (.293و  292، ص 2 جق،  1417)سّید محّمد حسین طباطبایی، . «ِبالتَّْبِلْیِغ ِفی ُصْوَرِة التَّْهِدْیِد (و َسلَّم الّله َعَلْیِه و آِلِهلَّی )َصالرَُّسْوِل

[ بر تو نازل الّسالم(علیه )طالب امیرالمؤمنیناى پیامبر آن چه از سوى پروردگارت ]درباره والیت و رهبرى على بن أبى»یعنی: ( 2

دارد؛ قطعا خدا گروه گزند[ مردم نگه مىاى و خدا تو را از ]آسیب و شده ابالغ كن و اگر انجام ندهى پیام خدا را نرسانده

 (.119هـ ش، ص  1383)حسین انصاریان، . «كندكافران را هدایت نمى

 .4و  3 ،نجم (3



6 
 
 
 

 

و جانشینی ایشان  (علیه الّسالم)که والیت امام علی شدهتصریح  (1)«الرَُّسوُل َبلِّْغ ما ُأْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربِّكَ  یا َأیَُّها»

 .(2)دستور و وحی الهی است

 تفصیلی روایتترجمه و تفسیر : دّوم زوایهبیان  (2-1

دگاه دّوم از حیث دی ،اّول از حیث علم لغت : دیدگاهادامه می یایددیدگاه از چهار  زوایهبحث در این      

 دیدگاه چهارم از حیث علم بالغت. و دیدگاه سّوم از حیث علم نحو ،علم صرف

 یدگاه اّول از حیث علم لغت( د1-2-1

 :می باشدمتکّلم الزم  کشف مراد تدر جه «النَّاس»و  «َفضُِّلوا» ،«َمَعاِشر» کلماتبررسی در این دیدگاه      

 «َمَعاِشر»بررسی کلمه  (1-1-2-1

 «َمَعاِشُر»اْلَجَماَعةُ ِمنَ النَّاسِ و اْلَجْمعُ  «اْلَمْعَشُر» و» : می فرماید« َمْعَشر»ذیل کلمه « الِمْصَباحُ الُمِنْیر»فیومی در کتاب      

اطالق می گردد و جمع آن به « جماعتی از مردم»به  «َمْعَشر»یعنی در نگاه اهل محاوره عربی، کلمه  (3)«...

 از جانب رسول مکّرم  به صورت جمع در نتیجه استعمال این کلمه شوداستعمال می « َمَعاِشر»صورت 

             ، گویای آن است که مخاطبین رسول، جماعت و گروهی نبوده اند بلکه (الّله َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم لَّی)َصاسالم

 .هایی و گروه هایی بوده اند جماعت

                                                           

 .67 ماندة، (1

یا َأیَُّها »فی قوله:  (السالمعلیه )و فی البصائر بإسناده عن الفضیل بن یسار عن أبی جعفر»در این باره فرموده اند: « المیزان»( صاحب 2

 1417، سّید محّمد حسین طباطبایی( « «.هی الوالیة» ، قال:«الرَُّسوُل َبلِّْغ ما ُأْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربَِّك_ َو ِإْن َلْم َتْفَعْل َفما َبلَّْغَت ِرساَلَتُه

 (.54، ص 6ق، ج 

 .411ق، ص  1414احمد بن محمد فیومی، ( 3
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 «َفضُِّلوا»کلمه بررسی ( 2-1-2-1

و الَفِضیلة  الَفْضل :«لضَف»» نسبت به الزم و متعّدی بودن این کلمه فرموده است: « لسان العرب»صاحب کتاب      

و  …: كثیر الَفْضل و ُمَفضَّل َفضَّال و رجل و هو فاِضل َیْفُضُل و قد َفَضَل …؛ ُفُضول معروف: ضدُّ النَّْقص و النَِّقیصة و الجمع

َفَضَل َیْفُضُل »با این وجود دانسته می شود که  (1)«…؛ ُهُتْبلَ : َغالرجَل و َفَضْلُت ِهْیَلَع َبلَ فالن على فالن ِإذا َغ یقال: َفَضَل

         نزد اهل محاوره استعمال  و هم به صورت متعّدی در ثالثی مجّرد هم به صورت الزم« َفْضَلًا و َفِضْیَلًة

َفَضَل »یعنی  خذ شده باشدااز فعل الزم « )علیه الّسالم(َعِلّیًا َفضُِّلوا»در « َفضُِّلوا»تعبیر  چه این کهلذا است  گشته

        ، کشف «)علیه الّسالم(َعِلّیًا َفَضْلُت»خذ شده باشد یعنی او چه این که از فعل متعّدی  «َعَلی ُکلِّ َشخصٍ  )علیه الّسالم(َعِلیٌّ

زیرا اگر از فعل  ه نموده استیاراده معنای تعد« َفضُِّلوا»از تعبیر  (و آِلِه و َسلَّم لَّی الّله َعَلْیِه)َصأکرمکه پیامبر  می شود

« تفعیل»باب  آن را در ثالثی مزیِد ،(لَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم)َصاز آن جایی که پیامبر اکرم آن گاهالزم گرفته شده باشد، 

این کلمه به صورت که  دریافته می شود ،(2)باب تفعیل، تعدیه می باشد غالبی به کار برده اند و یکی از معانی

آن گاه از آن جایی که در ثالثی مجّرد به صورت باشد، شده متعّدی مراد است و اگر از فعل متعّدی گرفته 

 (3)مراد است. نیز ، معنای تعدیه آن«)علیه الّسالم(َعِلّیًا َفضُِّلوا»می شود که در عبارت  همتعّدی بوده، دریافت

 «النَّاس»بررسی کلمه ( 3-1-2-1

یعنی قطعًا  (4)«... َأنَّ النَّاَس ُهم اإِلْنُس َخاصًَّة»می فرمایند: « النَّاس»در داللت کلمه  «اللَُّغِویَّةالفروق »صاحب      

« الّصحاح»جناب جوهری در لکن در این باره  کندبر انسان ها داللت می فقط این کلمه از دید اهل محاوره، 

                                                           

 .525و  524، ص 11ق، ج  1414منظور، محمد بن مکرم ابن ( 1

 .163ص  هـ ش، 1394سّید محد رضا طباطبایی، ( 2

 .خواهد شد مطرح« َفضُِّلوا»بررسی کلمه -توضیح این بیان ذیل دیدگاه دّوم( 3

 .306م، ص  2009، عکسریأبو هالل  (4
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: یکی بر دو گروه اطالق می شود« الّناس»تعبیر یعنی  (1)«...َیُکْوُن ِمَن اإِلْنِس و ِمَن الِجنِّ  ْدو النَّاُس َق»می فرمایند: 

 (2)«...ِإْسٌم ُوِضَع ِللَجْمِع َکالَقْوِم »در این زمینه فرموده اند:  «الِمْصَباُح الُمِنْیر» ؛ از طرفی صاحبجّنو دیگری  إنس

، هم شامل جمعی از انسان می شود و هم «الّناس»تعبیر  جوهری طبق بیانگرچه گفته می شود: در نتیجه 

              انسان ها جمعی از شامل  بنا به ظهور اولّیه آن روایت، این در «الّناس»تعبیر  لکن جّنشامل جمعی از 

 .است« ِإْنس» های گروهجمعی از  (لَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم)َصاکرم مخاطب پیامبر بنابراین .می شود

 از حیث علم صرف دّومدیدگاه ( 2-2-1

 :می شود هپرداخت «َأْفَضُل» و« َفضُِّلوا» در این دیدگاه به بررسی دو کلمه     

 «َفضُِّلوا»بررسی کلمه ( 1-2-2-1

فعل « 9»)صیغه  مذّکر مخاطب امر صیغه جمعمعلوم و فعل  ،«َفضُِّلوا»به اعتقاد علمای علم صرف کلمه      

             به کار که از ابواب اختصاصی ثالثی مزید است، « تفعیل»و در باب  می باشد« َفْضل»از ریشه  و امر(

قابل انتقال به ثالثی مجّرد  ابواب با استفاده ازکه  معناییمتکّلم بلیغ بتواند قیقت حشده است تا در  گرفته

              در کتاب « ینییمصطفی غال» .را به واسطه استفاده از این باب، به مخاطب منتقل کند نبودمخاطب 

َیُکْوُن ِللتَّْکِثْیِر و ِللتَّْعِدَیِة َغاِلَبًا « َفعََّل»و َباُب »می فرمایند: « تفعیل»نسبت به معانِی غالبی باب « العربیة جامع الدُّروس»

معنای . «می باشد« تعدیه»و « تکثیر»نزد اهل لسان عربی، « َفعََّل، ُیَفعُِّل، َتْفِعْیل»غالبی باب معانی » یعنی (3)«...

                                                           

 .987، ص 3ق، ج  1376ن حماد جوهری، باسماعیل ( 1

 . 411ق، ص  1414احمد بن محمد فیومی،  (2

 .219و  218، ص 1ق، ج  1414، مصطفی بن محمد سلیم غالیینی( 3
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« تکثیر»معنای و « را خوشحال کرد زید بکر: بکٌر زیدًاَفرََّح « = »َفِرَح زیٌد: زید خوشحال شد»همانند « تعدیه»

 .«کردَطوََّف زیٌد الَکْعَبَة: زید زیاد عمل طواف را نسبت به کعبه محّقق »همانند 

عبارت از  ل به کار رفته درفع : یکی این کهاحتمال بیان نمود دومی توان « َفضُِّلوا َعِلّیًا»به عبارت نسبت      

 .«بر هر شخصی با فضیلت شد م()علیه الّسالعلیَعَلی ُکلِّ َشخٍص:  )علیه الّسالم(َفَضَل َعِلیٌّ»فعل الزم اخذ شده باشد: 

 )علیه الّسالم(علی» یعنی می گردددارای معنای تعدیه « عیلفت»به سبب رفتن به باب در این صورت گفته می شود: 

عّدی اخذ متفعل به کار رفته در عبارت از فعل که  آن؛ دیگری «را می بایست بر هر شخصی فضیلت دهید

به سبب رفتن فته می شود: در این صورت گ .«دادم فضیلترا  )علیه الّسالم(علی: )علیه الّسالم(َعِلّیًا َفَضْلُت»شده باشد: 

 قطعًا و بدون شّک » یعنی باشدتأکید و مبالغه  همراه با معنای ثالثی مجّرد دارای ، می تواند«تفعیل»به باب 

قاد داشته باشید که اعت»و می تواند دارای معنای اعتقاد باشد یعنی  «دهید را فضیلت )علیه الّسالم(علی می بایست

 .«با فضیلت است )علیه الّسالم(علی

 «َأْفَضلُ »بررسی کلمه ( 2-2-2-1

« الّصرفی و طبیق الّنحویّتالفی »د مثالً در کتاب نإّتفاق نظر دار« افعل تفضیل»نسبت به تعریف  علماءغالب      

َنٍة زاَد َأحُدهَما ُمَعّی ِللدََّلاَلِة َعَلی أنَّ َشْیَئْین ِإشترکا ِفی ِصَفٍة« َأْفعل»ُیصاُغ َعلی وزن « إْسَمًا»للتَّفضیل  ستعمُل العربّیُةَت»است: آمده 

 باشند به مخاطب خود (2)معنای تفضیلانتقال زمانی که عرف اهل محاوره درصدد به تعبیری  (1)«خِر ِفْیهاآلَعَلی ا

در این مثال «. ُخْلَقًا خلیٌل َأْعَلُم ِمْن سعید ِفْقَهًا و أفضل ِمْنُه»همچون  می آورند« َأْفَعل»اسمی را بر همانند وزن 

اسم تفضیل می باشند و درصدد بیان این مطلب هستند که بوده و « َأْفَعل»بر وزن « أَفْضُل»و « َأْعَلمُ »دو لفظ 

                                                           

 . 470م، ص  1992عبده راجحی، ( 1

  .دو امر در یک وصف، مشترک بوده و یکی از آن ها در آن وصف نسبت به دیگری زیادت دارد( 2
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از « ِعْلم»وصف مشترک بوده و خلیل نسبت به سعید در « َفْضل»و « ِعْلم»خلیل و سعید هر دو در وصف 

ضیل فیعنی در نگاه عرف، دو نوع إّتصاف در اسم ت ، زیادت دارداز حیث ُخْلق« َفْضل»وصف  در حیث فقه و

از اشتراک دو طرف در اصل وصف و دیگری إتِّصاف خاّص  عبارت استنهفته است: یکی إتِّصاف عاّم که 

 .از زیادی یک طرف بر طرف دیگر عبارت استکه 

)صیغه  تفضیل ادات( »3؛ «َلْیِهُمَفضٌَّل عَ ( »2 ؛«ُمَفضَّل»( 1 :از بیان باشند ، ارکان اسم تفضیلطبق این تعریف     

ُمَفضَّل:  <---«  َنْحَوًازیٌد َأْعَلُم ِمْن بکٍر» همانند« حیثّیت تفضیل»( 5؛ «)وصف( متعّلق تفضیل( »4« یل(ضتف

و حیثّیت « ِعْلم»: فضیل )وصف(متعّلق ت؛ «وزن َأْفَعل»یل(: ضادات تفضیل )صیغه تف؛ «بکر»؛ ُمَفضٌَّل َعَلْیِه: «زید»

از  این وصفر نسبت به بکر دمشترک هستند لکن زید  «مْلِع»یعنی زید و بکر در وصف « َنْحَوًا»تفضیل: 

 .حیث علم نحو زیادت دارد

« ِمْن»استعمال می شود: یکی این که به همراه « سه صورت»بیان شده است که اسم تفضیل به از طرفی      

و « زیٌد اأَلْعَلمُ »استعمال شود همانند « ال»استعمال شود همانند مثال هایی که ذکر گردید؛ دیگری آن که با 

کر . البته الزم به ذ(1)«َهَذا َأْتَقی النَّاسِ »و « َهِذِه َأْتَقی ِإْمَرَأٍة»همانند  شودال سّوم این که به صورت اضافه استعم

به همین  استعماالت، فرق می کنداین در هر سه نوع از  ُمَفضٌَّل َعَلْیه داللت زیادِت ُمَفضَّل برشّدت  است که

، چنین بیان در زبان فارسی آن هامی بینیم برخی از صاحبان کتب در رابطه با معادل سازی هر کدام از جهت 

در فارسی داللت می کند؛ « ترین» صفت عالیو هم بر « تر»بر صفت تفضیلی هم اسم تفضیل عربی، »داشتند: 

استعمال شود، هر « ال»ر با گابه کار رود، صفت تفضیلی و اگر اضافه شود، صفت عالی است و « ِمْن»ر با گا

                                                           

 . 272و  271هـ ش، ص  1386صفایی غالمعلی، ( 1
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الَجَبُل »، «َأْعَظُم َجَبٍل: عظیم ترین کوه»، «یم تر از کوهظَأْعَظُم ِمَن الَجَبِل: ع»دو احتمال در آن جایز است مانند 

 .(1)«یم تر؛ عظیم ترینظْعَظُم: کوه عاأَل

             .«)علیه الّسالم(علی»مَفضَّل  گفته می شود: «َأْفَضُل النَّاِس» عبارت با لحاظ آن چه گذشت، نسبت به     

این رکن در روایت »حیثّیت تفضیل  .«َفْضل» متعّلق تفضیل .«وزن َأْفَعل»ادات تفضیل  .«النَّاس»َعَلْیِه  ُمَفضٌَّل

: لحاظ شده است ضیل به صورت مطلقفو به نظر می رسد طبق قرینه روایت غدیر، حیثّیت ت «بیان نشده است

مشترک « َفْضل»إْنس در وصف  هایی از و هم گروه)علیه الّسالم( یعنی هم علی« ِفی َجمیعِ اأُلمور َأْفَضلُ النَّاِسَعِلیٌّ »

به زیادت دارد « فتخال»از تمام حیثّیات همچون « َفْضل»نسبت به مردم در وصف )علیه الّسالم( هستند لکن علی

ظاهرًا کسانی که عقل سلیم و به دور  .«می باشدِإْنس از تمام جهات، برترین و بهترین  )علیه الّسالم(علی» عبارتی

زیرا  اذعان می کنند )علیه الّسالم(، به والیت و امامت علی«َأْفَضُل النَّاِس»ه دارند با شنیدن این عبارت یعنی یناز ک

و از  را انتخاب می کنند« ینخوب تر»درجه أعالء یعنی  «ینخوب تر»و « خوب»عقالی عالم از میان  عقول

لذا عقل  بوده استدرصدد بیان درجه أعالء اضافه  ضیلفتبا استفاده از اسلوب  (لَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم)َصطرفی پیامبر

   ، منصوب کردند (َسلَّملَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و )َصرسول ازو برخی که خود را به عنوان خلیفه بعد  )علیه الّسالم(میان علی

  .می کندرا انتخاب  ()علیه الّسالمعلی

 از حیث علم نحو سّومدیدگاه ( 3-2-1

دیگری عبارت  ،«اِسَمَعاِشَر النَّ»عبارت  : یکیخته می شودپردا مطلب چهاردر این دیدگاه به واکاوی      

در دو « النَّاس»در « ال»و چهارم تعبیر  «َو ُأْنَثى َفِإنَُّه َأْفَضُل النَّاِس َبْعِدی ِمْن َذَكٍر»عبارت  سّوم ،«َفضُِّلوا َعِلّیًا»

 :مذکور عبارت

                                                           

 ؛ با اندک تغییر.371ص  ،هـ ش 1395حمید جزایری، ( 1
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 «سِ َمَعاِشَر النَّا»بررسی عبارت: ( 1-3-2-1

 می باشد« ذکر و حذف»، بحث از می گیردعلم بالغت مورد بررسی قرار  که در حیطهیکی از مباحثی      

لکن علمای علم نحو نیز به مناسبت های  داردمقتضای حال حال و  بای مستقیمارتباط چنین بحثی زیرا 

ث بح نحوّیون از جمله مباحثی است که «یُمَناَد»بحث . مختلف آن را در کتب نحوی خود مطرح کرده اند

َیُجْوُز َحْذُف »فرموده است: « همع الهوامع»سیوطی در  تا جایی که نموده انددر آن جاری  را «ذکر و حذف»

فرموده است:  «شرح الّتصریح علی التوضیح» صاحب از طرفی (2)...« (1)«ْضِرْعَأ ُفسُ ْوُی»: النَِّداِء ِإْخِتَصاَرًا و ِفی التَّْنِزْیِل

از آن جا که میان ادات حرف نداء جایز می باشد و حذف یعنی  (3)«َخاصًَّة« یا»َیُجْوُز َحْذُف الَحْرِف الَمَناَدی ِبِه و ُهَو »

و  ددر صورتی که حرف نداء حذف شولذا  (4)به عنوان مشهورترین آن ها شمرده شده است« یا»نداء، حرف 

 ؛است« یا»رفت، حرف گ، تنها حرفی که می توان در تقدیر قرینه بر تعیین آن موجود نباشد

َأْو « أَیا»ُهَو الَمْدُعوُّ ِبـ»می فرمایند:  «یُمَناَد» تعریفنسبت به « صمدّیة»مرحوم شیخ بهایی در کتاب از طرفی      

منادی اسمی است که بعد از حروف نداء یعنی  (5)«ُمْطَلَقًا «یا»ـَمَع الُقْرب و ِب« ِبالَهْمَزِة»َمَع الُبْعِد و « َوا» َأْو« َأْی»َأْو « َهَیا»

، می تواند از حروف نداء مخاطبُقْرب و ُبْعد  به با توّجهو  مناِدی مورد نداء واقع می شودو توّسط  شدهواقع 

، «َهَیا»، «أَیا»، از حروف مورد نداء قرار دهددرصدد است شخصی که بعید )دور( است را  بهره ببرد لذا اگر

، مورد نداء قرار دهدرا درصدد است شخصی که قریب )نزدیک( است استفاده می کند و اگر « َوا»و یا « َأْی»

 .میان بعید و قریب مشترک است« یا»استفاده می کند البته در این میان، حرف « (أ)همزه »از حرف 

                                                           

 . 29 ،یوسف (1

 . 33، ص 2ق، ج  1418عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی،  (2

 . 206، ص 2ق، ج  1427خالد بن عبد اهلل األزهری،  (3

 . 414، ص 12ق، ج  1418صافی محمود بن عبد الرحیم،  (4

 .119هـ ش، ص  1396شیخ بهایی،  (5
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            ؛ «یا زیدُ »مفرد معرفه همانند  منادای (1قسم است: « 5»ایشان منادی بر  از طرفی دیگر بنا به اذعان     

( منادای مضاف 4؛ «رجاًلیا » ( منادای نکره غیر مقصوده همانند3؛ «یا رجالن»نکره مقصوده همانند  منادای( 2

، مورد سّوم، چهارم و پنجم از میان آن هاو  «یا طالعًا جباًل»( منادای شبه مضاف همانند 5؛ «یا عبَد الّلِه»همانند 

 (1).رفع می داندعالمت بر ابتدایی را مبنی  را معرب و منصوب می داند و دو مورد

خواهد بود « یا»، در این عبارت و حرف نداء و منصوب می باشد ، منادای مضاف«َمَعاِشَر النَّاِس»عبارت      

    را به عنوان مشهورترین و پرکاربردترین حرف « یا»نحوّیون از میان حروف نداء، حرف : گفته شدزیرا 

گفته شد: این امر سبب می شود که اگر در کالمی به حذف حرف نداء پی برده شد، حکم سپس  .شناخته اند

از آن جا که « َمَعاِشَر النَّاِس»در عبارت د. نتیجه آن که می باش« یا»شود به این که آن حرف نداء محذوف، 

ا به وجود حرف ندائی مقام، مقام تکّلم و خطبه است و آن چه که مناسب با این مقام است، همان نداء بوده لذ

و  است (2)ُأمُّ الَباب میان حروف نداء، «یا»که محذوف است، پی خواهیم برد و از طرفی از آن جا که حرف 

، همان در این روایت ، حکم می شود به این که آن حرف محذوفقرینه بر تعیین حرف نداء موجود نیست

 .«یا َمعاِشَر النَّاس»است یعنی « یا»

همچنین به  و (3)«جمع مضاف ظهور در عموم دارد»شده است:  بیانکه در آن  ای مقتضای قاعده بهالبته      

 الزم استاضافه شده است، « النَّاس»در خطبه مّد نظر به « َمَعاِشر»این که  و« َمَعاِشر»مقتضای جمع بودن تعبیر 

                      مخاطبین یعنی گروه بوده اند « 3»بیشتر از افرادی که در روز غدیر حضور داشتند »گفته شود: 

 «.بوده اندشهر ها و طوائف مختلفی از  (َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّملَّی الّله )َصپیامبر اکرم

                                                           

 .120هـ ش، ص  1396بهایی، شیخ ( 1

 .677ص  ،1ج ، ق 1435مدنی،  سّید علی خان( 2

 .61ق، ص  1418محّمد بن السید مرتضی الحسینی،  (3
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 «ًاَفضُِّلوا َعِلیّ »بررسی عبارت: ( 2-3-2-1

، در می یابیم و مقایسه آن ها با یک دیگر با تفّحص میان افعالی که اهل محاوره عربی استعمال کرده اند     

افعال در یک تقسیم  توضیح آن که. می نماید را به مخاطب منتقل ، معناییخودبنا به مقتضای هر فعلی که 

           در عالم خارج، به گونه ای است که می بایست از  افعالبندی به دو دسته می باشند: گاهی تحّقق آن 

« زید»تحّقق آن در عالم خارج، نیازمند صادر کننده ای مثل که برای « َضرَب»د همانند فعل نصادر شو شیء ای

در عالم خارج، به گونه ای است که نیازمند صادر کننده ای نیست  افعال و گاهی تحّقق آن «َضرَب زیٌد»: است

عالم خارج، نیازمند آن در تحّقق  که برای« َعرَف»د همانند فعل نشو (1)بلکه می بایست بر شی ای عارض

: و حلول کندشود بر آن عارض « معرفت»نیست بلکه نیازمند شیء ای است که « َضربَ »صادر کننده همانند 

          که زید آن را صادر « َضرَب»به خالف  کرده استو حلول  هشد که معرفت بر زید عارض «َعرَف زیدٌ »

« صدوری و حلولی به همراه وقوع»اّول  گونههستند: گونه بر دو  دو دسته، این همچنین هر کدام از .می کند

           عالوه بر فاعل، نیازمند در عالم خارج برای تحّقق آن ها  افعالی که جنبه صدوری و حلولی دارند یعنی

َعرَف زیٌد »؛ مثال برای افعال حلولی: «َضرَب زیٌد بکرًا»مثال برای افعال صدوری:  .می باشندبه هم  مفعول

 .«بکرًا

حّقق آن ها تبرای  و جنبه صدوری و حلولی دارند کهافعالی  یعنی« صدوری و حلولی محض» دّوم گونه     

 .«َحزَن زیٌد»ی: ؛ مثال برای افعال حلول«َذهَب زیٌد»مثال برای افعال صدوری:  .فقط نیازمند فاعل هستند

                                                           

 ، معنای اصطالحی آن نمی باشد.«عارض»مراد از تعبیر  (1
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، فاعل «واو» باشد در نتیجه« صدوری به همراه وقوع»از نوع افعال  می تواند «َفضُِّلوا» غرض آن که فعل     

در  (1)جواب نداء می باشد نیز محّلی از اعراب ندارد زیراجمله  تمامو مفعول به « َعِلّیًا»لحاظ می گردد و 

در عالم خارج صادر شود و کسی که این باید مردم  حدث برتری از»ای عبارت این گونه می شود: ننهایت مع

گروه هایی از ِإْنس  (لَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم)َصپیامبر اکرمبه تعبیری  .«باشد« )علیه الّسالم(علی»برتری بر آن واقع می شود، 

صادر را  )علیه الّسالم(علیصفت برتری دادن  ،در عالم خارجباید »را مورد خطاب قرار می دهند و می فرمایند: 

  «.محّقق نماییدو 

 «ُل النَّاِس َبْعِدی ِمْن َذَكٍر َو ُأْنَثىَفِإنَُّه َأْفضَ »بررسی عبارت: ( 3-3-2-1

( حرف 2( حرف عطف 1َتْأِتی ِبَسْبَعِة َأْوُجٍه: »می فرماید: « فاء»در بحث از حرف  «میل بدیع یعقوبا»دکتر      

سپس و  (2)«( فعل أمر7حسین اللَّفظ ت( حرف زائٍد ِل6( حرف تعلیل 5( حرف سببیٍّ 4( حرف رابٍط ِلجواِب الشَّرط 3 استئناف

الفاُء الّتعلیلّیة: »می فرماید: « حرف تعلیل»یعنی  پنجمبه توضیح هر کدام از آن ها می پردازد و نسبت به قسم 

یعنی فاء تعلیلّیه عبارت است  «ساعد زیدًا َفُهو َصِدْیُقَک»مبنیٌّ علی الَفْتِح َلا محلَّ َلُه ِمَن اإِلْعَراب نحو: « َأْجِللِ»ِبَمْعَنی  حرٌف

 راب ندارد همانند این که متکّلمح بوده و محّلی از اعفتاست و مبنی بر « به خاطر»از حرفی که به معنای 

موجود در « فاء»روشن می گردد که در نتیجه . «تو است دوستکمک کن زید را به خاطر این که او »: ویدبگ

است برای ما قبل خود  ، از نوع قسم پنجم بوده و مفید معنای تعلیل«َفِإنَُّه َأْفَضُل النَّاِس َبْعِدی ِمْن َذَكٍر َو ُأْنَثى»

 را بفرمایند «َفضُِّلوا َعِلّیًا»، (َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم لَّی الّله)َصاکرمپیامبر  کهآن چه سبب شده است »دانسته می شود:  نتیجهدر 

 ؛«می باشد« ْفَضُل النَّاِس َبْعِدی ِمْن َذَكٍر َو ُأْنَثىَأ»، )علیه الّسالم(علیاین است که حضرت 

                                                           

 .381ص  ،5ج ، ق 1428، ابراهیم ابراهیم برکات (1

 .479ق، ص  1367امیل بدیع یعقوب، ( 2
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ظرُف َزماٍن َأْو َمکاٍن یدلُّ َعَلی َتأخُّر َشیء َعْن شیء ِفی الزَِّماِن َأِو « َبْعد»» : فرمایندمی « َبْعد»کلمه ایشان نسبت به      

به صورت ظرف زمان یا ظرف مکان  «َبْعد»کلمه  یعنی در نگاه عرف اهل محاوره (1)«الَمکاِن و َیُکْوُن ُمعرَبًا َأْو َمبنیًَّا

مؤّخر است همانند نسبت به شیء دیگر در زمان یا مکان شی ای داللت بر آن نماید که تا  می شوداستعمال 

مؤّخر از حیث مکان « : خانه منَبْیِتی»در این کالم، داللت بر آن می نماید که « َبْعد»که کلمه « َبْیِتی َبْعَد َبْیِتکَ »

           معرب و مبنی  می باشد. سپس ادامه بحث را به بیان ُصَوری که این کلمه در آن ها« : خانه توَبْیِتَک»از 

 ، می پردازد و می فرماید:می شود

اْعَلُمْوا َأنَّ الّلَه ُیْحیِی اأَلْرَض »( ظرف زماٍن منصوب إَذا ُأِضْیَف ِإَلی َما یدلُّ َعَلی الزََّماِن َنحو اآلیة: 1الُمعرُب و ُهَو َأْربعة َأْنواٍع: »     

ِإَذا سبقه حرُف  ( ِإْسم مجرور3« َبْیِتی َبْعَد َبْیِتَک»منصوب إَذا ُأِضْیَف ِإَلی َما یدلُّ َعَلی الَمَکاِن َنحو: ظرف مکاٍن ( 2 ... (2)«َبْعَد َمْوِتَها

( ظرف منصوب ِإَذا قطع َعِن اإلضافة و حذف المضاف ِإَلیه لفظًا و معًنی 4« ... درسُت ِمْن َبْعِد الظُّهر ِإَلی ما َبعِد الَعصِر»جرٍّ نحو: 

 .(3).«...  «َسأَقاِبُلَک َبْعَدًا»یسبق بحرِف جرٍّ نحو:  و َلْم

، «ُل النَّاِس َبْعِدی ِمْن َذَكٍر َو ُأْنَثىَفِإنَُّه َأْفَض»در « َبْعِدی»به نظر می رسد تعبیر ، نکته فوقبا در دست داشتن      

            اه معنوی را مکان و جایگ ظرف این کلمه در روایت مذکوریعنی  است معرب می باشد و آن هم از نوع دّوم

عراب آن به شده است، ا «ی»منصوب می باشد لکن از آن جا که اضافه به  کلمه مذکوربنابراین  می رساند

نزد )علیه الّسالم( یعلبودن  برترین»می کند که:  اللت بر اینصورت تقدیری لحاظ شده است در نتیجه این کلمه د

افضلّیت جایگاه زد مردم از نیعنی ابتداء کسی که « است (لَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم)َصمؤّخر از رسول مکّرم اسالم مردم

 .می باشدلّسالم( ا)علیه علی حضرت و بعد از ایشان بوده (لَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم)َصبرخوردار است پیامبر

                                                           

 .199ق، ص  1367بدیع یعقوب، امیل  (1

 .17 ،حدید( 2

 .199ق، ص  1367امیل بدیع یعقوب، ( 3
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 تذّکر (1-3-3-2-1

                ، از «َفِإنَُّه َأْفَضُل النَّاِس َبْعِدی ِمْن َذَكٍر َو ُأْنَثى»در « ِإنَّ »در پایان الزم است گفته شود که تعبیر      

؛ منصوب استو محّلًا  ، به عنوان اسم«ـه»یعنی  به آنضمیر مّتصل ( 1: لذا می باشد باألفعال مشّبهة حروف

، درصدد «ِمْن»کلمه ( 4مضاف الیه است؛ « النَّاس»تعبیر  (3بوده و مرفوع است؛ « ِإنَّ »مضاف و خبر « َأْفَضُل»( 2

معطوف و در « ُأَنَثی»و معطوف علیه و  مجرور به حرف جّر« َذَکٍر»بوده و  به غرض تأکید «النَّاسِ »بیان جنس 

لَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه )َصمکّرم اسالمپیامبر »: خواهد شد معنای کالم این گونه. با این وجود حکم مجرور به حرف است

است تا آن ها را از یک حقیقت  مورد نداء قرار دادهرا  بودند (1)که حاضرجماعت و گروه هایی از إْنس  (و َسلَّم

حدث برتری از مردم باید در عالم خارج صادر شود و می باشد یعنی « َفضُِّلوا َعِلّیًا»الهی روشن سازد و آن 

سپس در مقام تعلیل این سخن می فرماید: دلیل  .باشد« )علیه الّسالم(علی»این برتری بر آن واقع می شود کسی که 

برترین مردم از )علیه الّسالم( را می بایست در عالم واقع برتری دهید، آن است که قطعًا علی)علیه الّسالم( این که علی

 .«نزد مردم، بعد از مِن رسول می باشد )علیه الّسالم(ّیت علیمؤّنث گرفته تا مذّکر آن ها می باشد البته این افضل

 «النَّاس»در « ال»بررسی تعبیر ( 4-3-2-1

بیان شده است لذا « َفِإنَُّه َأْفَضُل النَّاِس َبْعِدی ِمْن َذَكٍر َو ُأْنَثى»و « َمَعاِشَر النَّاس»در دو عبارت « النَّاس»تعبیر      

در هر دو « ال»؛ به نظر می رسد قرار گیرد بررسیمورد  مذکور، دو عبارت درموجود « ال»مناسب است که 

 است، عهد حضوری «َمَعاِشَر النَّاس»در عبارت می باشد با این تفاوت که ال موجود  (2)عبارت برای تعریف

َفِإنَُّه »و ال موجود در عبارت  در هنگام بیان خطبه حاضر بودند (لَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم)َصنزد پیامبر اکرممردم زیرا 

                                                           

 .، مورد بررسی قرار می گیرد«(النَّاس»در « ال»)بررسی تعبیر  در مطلب بعدی« حاضر بودند»دلیل این که گفته شد: ( 1

 .50ق، ص  1437عبد الّله بن یوسف ابن هشام، ( 2
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مقام روایت نشان دهنده آن است که تمام مردم  چون، استغراق افراد است «َأْفَضُل النَّاِس َبْعِدی ِمْن َذَكٍر َو ُأْنَثى

علی را  هستیدکه حاضر جماعاتی از إنس همه ای » می شود: چنینرجمه روایت ت ینبنابراحضور داشتند 

 «.تفضیل دهید زیرا او برترین تمام مردم بعد از من، است

 دیدگاه چهارم از حیث علم بالغت( 4-2-1

 :می رسدبه پایان  بیان چند سؤال به همراه پاسخ آندر قالب  بحث در این دیدگاه     

 سؤال اّول( 1-4-2-1

رض و انگیزه ای در غنداء را حذف نموده است؟ یعنی چه حرف « َمَعاِشَر النَّاِس»در عبارت متکّلم چرا      

 به مخاطب حرف نداء را حذف کرده است؟ میان بود که متکّلم به جهت انتقال آن

 سؤال اّولبه پاسخ 

 ؛دو ریشه طرح سؤال مذکور بیان گرداسلوب منادی ، الزم است کاربرد بیان پاسخ قبل از     

یعنی  «مناِدی شخِصمخاطب به توّجه جلب »به دو امر است: یکی  آگاهی دادن، مناَدی باسلوبرد رکا     

توّجه خود »: آگاهی بدهد کهب طمخا به ، درصدد آن است کهاستفاده نمایدمناَدی از هیئت  فردیزمانی که 

از هیئت  فردییعنی زمانی که  «جلب توّجه مخاطب به کالم ما بعد مناَدی»؛ دیگری «سوق بده مناِدیرا به مِن 

 «توّجه خود را به کالم ما بعد سوق بده»: مخاطب آگاهی دهد کهست که به آن ا، درصدد ی استفاده نمایدمناَد

مِن توّجه خود را به  زید»که بگوید: است ، درصدد «زید»قرار دادن  یمناَدبا  مناِدیکه  «یا زیُد ِإْذَهْب» همانند

ی اسلوب مناَداولّیه از این بیان روشن می گردد که اقتضای  .«جلب کن «ِإْذَهْب»یعنی  ما بعدمناِدی و به کالم 
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 (1)مقتضای ظاهر به همین جهت آن است که حرف نداء به همراه آن اسمی که مناَدی قرار می گیرد، ذکر شود

را همانند مناَدی نشان دهنده آن است که متکّلم در استفاده از اسلوب منادی، هم حرف نداء را ذکر نماید و هم 

را به مناَدی و  حرف نداء را حذف وعمل نمود  (2)خالف مقتضای ظاهرگر متکّلمی، لذا ا «یا زیُد ِإْذَهْب»

ضای ظاهر تو مقآن گاه می بایست به این سؤال پاسخ داد که چرا متکّلم از اقتضای اولّیه  کند ذکرتنهایی 

بوده است که متکّلم را وادار به حذف  در میان ای انگیزهمود؟ به تعبیری چه غرض و ناستفاده نمناَدی اسلوب 

 حرف نداء کرد؟

 گفته می شود: «َمَعاِشَر النَّاسِ » عبارتبه ، نسبت بیاناین لحاظ با      

که بگویند: هستند درصدد  (لَّی الّله َعَلْیهِ و آِلهِ و َسلَّم)َصپیامبر مکّرم اسالمدر می یابیم که مناَدی استفاده از اسلوب  اب     

َفضُِّلوا َعِلّیًا َفِإنَُّه َأْفَضُل النَّاِس » یعنیتّوجه خود را به مِن مناِدی و به کالم ما بعد ای همه گروه های ِإنس »

این نتیجه حاصل می گردد که پیامبر ، (3)با حذف حرف نداءاز طرفی ؛ «جلب کنید «َبْعِدی ِمْن َذَكٍر َو ُأْنَثى

که ذکر حرف نداء به همراه اسمی که مناَدی اسلوب  و مقتضای ظاهر از اقتضای اولّیه (َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّملَّی الّله )َصاکرم

 چه غرض و انگیزه ای در میان بود می شود کهقرار می گیرد، است بهره نبرده اند لذا این سؤال مطرح مناَدی 

 ؟کردنداء  فرا وادار به حذف حر (َسلَّم لَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و)َصپیامبر مکّرم اسالمکه 

این سؤال، شاید بتوان این گونه گفت: از آن جا که غدیر خم از جمله اجتماع های بزرگ  بهدر مقام پاسخ      

 (لَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم)َصپیامبر اسالماسالم بوده است لذا مخاطبین بسیاری در آن وجود داشت به همین جهت 

دور از )چه آن افراد نزدیک ایشان بودند و چه  خود به همه افراد موجود در این اجتماعرساندن صدای برای 

                                                           

 .121، ص 1ج  ،ق 1430سبکی، بهاء الّدین  (1

 همان. (2

 .می باشد« یا»، مذکور، بیان شد که حرف نداء محذوف از عبارت «َمَعاِشَر النَّاِس»بررسی عبارت: -ذیل دیدگاه سّوم (3
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حذف  وجود نداشته باشد. به نظر می رسد افکنی هشبهبه گونه ای تدبیر نمودند که هیچ راهی برای ، (ایشان

تمام مخاطبین خود را نازل منزله شخصی ، (َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّملَّی الّله )َصمکّرمپیامبر جهت بود که  بدان، «یا»حرف نداء 

                         افکنی و انکار امامت  هبرای ایجاد فضای شبه طریقیتا هیچ  بودندنزدیک )قریب( لحاظ کرده 

       را  )علیه الّسالم(مؤمنانفی امامت امیر در روز غدیر صدای شما در جهت معّر»به این که:  )علیه الّسالم(امام علی

ز نوع ایجاز آن هم ا ُرخ داده است، ایجاز ،«َمَعاِشَر النَّاِس» البته در عبارت .نداشته باشد، وجود «ایم نشیده

 .حذف گردیده است «یا»یعنى حرف نداء  (1)حذف

 سؤال دّوم( 2-4-2-1

استفاده کرده اند و نفرمودند: « اسَمَعاِشَر النَّ»از عبارت در روایت مذکور  (لَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم)َصچرا پیامبر     

حال روایت چگونه بود  ایمقتضجمع می باشد؟ به تعبیری ، در معنا« َمْعَشر»حالی که تعبیر  در« َمْعَشَر النَّاس»

 بهره برده اند؟« النَّاس ِشَرَمَعا»، از «َمْعَشَر النَّاس»و « َمَعاِشَر النَّاس»که پیامبر از میان دو عبارت 

 سؤال دّوم بهپاسخ 

رهم ْماعة َأَمَج لُُّك» :«َمعاِشُر :ُهُعْمَج» الَمْعَشُر»است:  در كتب لغت بیان شده« َمْعَشر» كه درباره ه به اینبا توّج     

َمْعَشر  َنْحو َمْعَشر الُمْسِلمیَن و «َأْمُرُهم واِحٌدّل َجماَعٍة ُك»: «الَمْعَشُر»َقاَل اللَّْیُث: »و همچنین بیان شده است:  (2)«احدَو

 از شهرها یمسلمانان زیادو روز غدیر خم،  عداالو ُةكه در حّج ه به اینو با توّج (3)«الَجْمُع الَمَعاِشُر الُمْشِركیَن و

 ستمتکّلم نمی توانآن می شود که  نتیجه حضور داشتند، (لَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم)َصمختلف همراه پیامبر طوائف و

                                                           

 .180هـ ش، ص  1381احمد هاشمی،  (1

 ..248، ص 1ق، ج  1409خلیل بن احمد فراهیدی،  (2

« َمَعاِشر»اطالق می گردد و جمع آن « كه كار واحدى دارند یهر جماعت»معنای نزد اهل لسان عربی به « َمْعَشر»یعنی کلمه  (3

 (.227، ص 7ق، ج  1414محّمد بن محّمد مرتضی زبیدی، . )مى باشد
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خم همه از  غدیر مسلمانان در روز در جای خود به اثبات رسیده است چه چون چنان کنداستفاده « َمْعَشر» از

 دلیل از همینبه فراهم شود « َمْعَشر»تا زمینه استفاده از تعبیر ند ه اخاّص نبود ییك شهر خاّص یا طائفه ا

همه گروه خطاب پیامبر،  مورد تا بیان گردیده است« َمَعاِشَر النَّاِس»عبارت به صورت  استفاده شده و« َمَعاِشر»

داشتند  یكار واحدها  آن همهثانیًا و  ی حضور داشتندشهرها و طوائف مختلفاز  اّواًل كه باشند یها و جماعات

ند یعنى همه مشغول یك ه ابود (ِه و آِلِه و َسلَّملَّی الّله َعَلْی)َصمسلمانان در حال گوش دادن به فرمایشات پیامبر أكرم زیرا

 .كار واحد و مشترك بودند

چرا  آن این که الزم به ذکر است که با لحاظ سؤال فوق، می توان سؤال دیگری مشابه آن مطرح نمود و     

 ؟استفاده نشده است «لنَّاسایا َأیَُّها » بهره برده شده است و از عبارت «َمَعاِشَر النَّاس» از عبارت در روایت،

: یکی این که مخاطبین یردگدو احتمال را در بر می  «یا َأیَُّها النَّاس» عبارت شود:می در مقام پاسخ گفته      

                                            مخاطبین  از شهر ها و طوائف مختلفی هستند؛ دیگری آن که (لَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم)َصپیامبر اکرم

یک احتمال را « َعاِشَر النَّاسَم»ولی عبارت  از شهر ها و طوائف مختلفی نیستند (َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم لَّی الّله)َصپیامبر اکرم

       از شهر ها و طوائف مختلفی  (َسلَّملَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و )َصدر بر می گیرد و آن این که مخاطبین پیامبر مکّرم اسالم

 می باشند.

ی بردند، آن گاه مسیر برای دشمنان مبهره  «یا َأیَُّها النَّاس»از عبارت  (لَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم)َصاگر رسول مکّرم     

ه غدیر، همه شهر ها و در واقع (آِلِه و َسلَّملَّی الّله َعَلْیِه و )َصخطاب رسول»گردید به این صورت که بگویند:  هموار می

با  (لَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم)َصو از این طریق درصدد شبهه افکنی بر می آمدند لکن پیامبر اکرم« نبودطوائف مختلف 

ی این که مخاطبین از بود یعن «اسیا َأیَُّها النَّ »، احتمال دّومی که در عبارت «َمَعاِشَر النَّاس»استفاده از عبارت 

 .نمایندنی افکاز این طریق شبهه  نتوانندشهر ها و طوائف مختلفی نیستند را منتفی کردند تا دشمنان 
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 سّومسؤال ( 3-4-2-1

 ت جمع مذّکر آورده شده است؟به صورت فعل امر و آن هم به صور« َفضُِّلوا َعِلّیًا»در « َفضُِّلوا»چرا تعبیر      

 سّومسؤال  بهپاسخ 

: می فرمایند «فعل امر»نسبت به ( 1)«علوم البالغة، البیان و المعانی و البدیع»در کتاب  احمد مصطفی مراغی     

و « ُقْم»نحو: ِق الِفعِل َعَلی َوْجه اللُُّزْوِم و َهَذا ُهَو الَمفهوُم ِمْنَها عند اإِلطَلا و اأَلْصُل ِفی صیغِة اأَلْمر َأْن تفیَد اإِلْیجاَب أی َطَلَب»

درخواست بر وجه لزوم، مستلزم آن رفی از ط( 2)«...و َما َعَداُه یحَتاُج ِإَلی َقرائَن ُأْخَری تستفاُد ِمن ِسَیاِق الَحِدْیِث « َساِفْر»

 باشد )پایین( ، دانیمأموریعنی  باشد و درخواست شونده بزرگ() ، عالیآِمریعنی  است که درخواست کننده

 .موِر دانی الزم استوجود آمِر عالی و مأ« امر»صیغه بنابراین برای استفاده از 

به عنوان آِمر عالی و مردم به عنوان مأمور دانی هستند لذا  (لَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم)َصاکرمپیامبر  از طرفی دیگر     

را )علیه الّسالم( برای انتقال این معنا که علی متکّلم بلیغ به همین خاطر مقتضای استفاده از صیغه امر مهّیا می باشد

اّواًل اهمّیت مطلب در امتثال آن را نشان  تا انداز صیغه امر بهره برده در عالم خارج می بایست برتری دهید، 

دادن برتری ، ر جایگاه مأمور هستیددکه  از شمادر جایگاه آِمر مِن رسول »این معنا را برسانند که:  د و ثانیًانده

می توان و اّما نسبت به جمع مذّکر بودن این صیغه « را بر وجه لزوم درخواست می نمایمدر عالم خارج علی 

این صیغه را  (الّله َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم لَّی)َصپیامبر لذااز این رو که افراد مذّکر بر افراد مؤّنث غلبه داشته اند : چنین گفت

             ر بر مؤّنث به صورت مذّکر آورده است یعنی مخاطبین پیامبر نسبت به برتری دادن از جهت غلبه مذّک

                                                           

 . 75ق، ص  1414احمد مصطفی مراغی،  (1

« انجام فعل بر وجه لزومدرخواست »یعنی اصل در صیغه امر زمانی که به صورت مطلق ذکر گردد، آن است که مفید معنای  (2

را به صورت لزوم کرده « قیام»که داللت می نماید بر این که متکّلم از مخاطب، درخواست انجام فعِل « ُقْم»باشد همانند فعل امر 

 است. سپس می فرماید: معانی دیگری که از فعل امر برداشت می شود، از سیاق کالم استفاده می گردد.



23 
 
 
 

 

                                   به صورت  را ، فاعلافراد مذّکر هم افراد مذّکر است و هم افراد مؤّنث لکن به جهت غلبه)علیه الّسالم( علی

 .اندآورده مذّکر 

 چهارمسؤال ( 4-4-2-1

                 اضافه  و آن را در هیئت ببردبهره  چه مقتضای حالی، سبب شده است که متکّلم از اسم تفضیل     

 ؟نمایدذکر  «َأْفَضُل النَّاِس»

 چهارمسؤال  بهپاسخ 

به آن چه توّجه گروه هایی از ِإْنس بعد از این که  «َمَعاِشَر النَّاسِ »به حکم  (لَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم)َصپیامبر اکرم     

 «بدهیدرا در عالم خارج برتری )علیه الّسالم( علی: باید َفضُِّلوا َعِلّیًا» :جلب نمود، فرمودرا  که می خواهد بگوید

عّده ای  در میان شما :َو ِمْنُكْم َأْعَداُء اللَِّه»خود خطاب به مردم فرمود:  اناز آن جا که در بخشی دیگر از سخنسپس 

 این سؤال از افراد در این اجتماع عظیم هستند که کشف کردند که برخی، (1)«می باشندبا خدا دشمن  هستند که

که قابلّیت  انددر حالی که از میان ما اشخاصی موجود  ؟چرا باید علی را برتری دهیم»در ذهن داشتند:  را

                     از صیغه ، این سؤال بهپاسخ  برآمدند که برای (الّله َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم لَّی)َصپیامبر لذا «!برتری دادن را دارند

 و بفهماند نمایدآن ها را با خود راهی  (2)«اآلیة»«َجاِدْلُهْم ِبالَِّتی ِهَی َأْحَسُنو » از باِبتا  نماینداستفاده  اسم تفضیل

برخوردار از اکنون که شما اعتقاد دارید را دارد به این صورت که  قابلّیت برتری دادن )علیه الّسالم(علیتنها  که

لذا میان  هم غیر قابل انکار است،)علیه الّسالم( علیدر « َفْضل»د و از طرفی وجود وصف یهست« َفْضل»ف صو

مسّلمًا میان  «کنید؟وصف برتری را دارد و میان کسی که وصف برترین را دارد، کدام را انتخاب می کسی که 

                                                           

 .210ص  ،37ق، ج  1403مجلسی، ( 1
 .12 ،نحل( 2
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از صیغه اسم تفضیل  (لَّی الّله َعَلْیِه و آِلِه و َسلَّم)َصتخاب می شود به همین جهت پیامبر اکرمن، برترین ا«برترین»و  «برتر»

 .را به مخاطب منتقل نماید مقتضای حالیبهره برده است تا چنین 

 استعمال کرده اند یعنی« هیئت اضافه»همین جا روشن می شود که چرا ایشان اسم تفضیل را در قالب  از     

      را برای شخصی به کار ببرند، اسم تفضیل را در ضیل فباالترین حّد ت زمانی که می خواهند اهل محاوره

درصدد بیان حّد اعالِی تفضیل در  هیئت،به کار گیری از این با  نیزپیامبر  و (1)استعمال می کننداضافه  هیئت

 )علیه الّسالم(علی و والیت فضیلتانکار تا هیچ راه فراری برای منکرین نسبت به  بوده است)علیه الّسالم( مورد علی

 .تصّور نگردد

 توّجه( 5-4-2-1

« َفِإنَُّه َأْفَضُل النَّاِس َبْعِدی ِمْن َذَكٍر َو ُأْنَثى َعِلّیًاَمَعاِشَر النَّاِس َفضُِّلوا »در عبارت « أْفَضل»و « َفضُِّلوا»میان دو تعبیر      

با هم موافق هستند و جامع  آن هاو ترتیب اصلی وجود دارد زیرا این دو کلمه در حروف  (2)جناس اشتقاق

 است.« ضلَف»بین آن دو، کلمه 

 

 (3)«آنِ رْ القُ  مِ وْ ُلعُ  لُّ َجأَ  ابَ رَ عْ اإلِ  نَّ : إِ لُ وْ ُقو أَ »: بیان خاتمه: دّوممحور ( 2

         جمله حاضر از یک طلبه و دانشجوی مبتدی یا متوّسطه و عالی و یا یک مدّرس علوم دینی صادر      

است. اوضاع برخی از محافل علمِی امروز ما به گونه ای است که اگر این سخن را یک استاد گمنام  نشده

                                                           

 ؛ با اندک تغییر.371ص  ،هـ ش 1395حمید جزایری، ( 1
 .335ص  م، 2011عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی،  (2

 .40، ص 1ج  ق، 1415شیخ طبرسی،  (3
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جوی مراحل متوّسطه و عالی گفته باشد، خیل کثیری از آنان که امروزه شدانحوزه یا دانشگاه و یا یک طلبه و 

را از مرتبه آن تنّزل داده اند، بدان ارجی ننهاده و حمالت متعّددی نسبت به آن خواهند داشت اّما  علوم ادبی

 علمی او بر أحدی از بزرگان عرصه علوم اسالمی وقتی که بدانیم صاحب این سخن کسی است که عظمت

او اذعان کرده به نحوی که از قرن ششم هجری تاکنون بدون وشیده نمانده و به علّو مقام علمی و عملی پ

                   فوق مالحظه نظرات او در تفسیر قرآن کریم ورود نکرده اند، آن گاه با خضوع و انصاف بیشتری به جمله 

 .می کنیمر نظ

می باشد که « مجمع البیان»مؤّلف تفسیر بزرگ  قّدس سّره()«اإلسالم طبرسیامین »صاحب این سخن مرحوم      

 (1).همانند آن تألیف نشده است )قّدس سّره(شهید ثانیمرحوم به گفته 

در گذشته  .با توضیحات الزم بیان کرده اند« مجمع البیان»تفسیر  مرحوم طبرسی این سخن را در مقّدمه     

هر علمی ؛ اگر چه «علوم ادبی»بر  کّلیاطالق می شده است و هم به صورت « علم نحو»هم بر « ِعْلُم اإِلْعَراب»

، کمال محسوب شده اّما با ضمیمه نمودن منافع مترّتب بر آن می توان ارزش دیگری برای آن به خودی خود

آن گاه ، قرار بدهیم)علیهم الّسالم( و روایات اهل بیت علم ترسیم نمود. اگر علوم ادبی را در خدمت قرآن کریم

را « ِعْلُم اإِلْعَراب»بدین جهات نظر داشته اند که  )قّدس سّره(قداستی ویژه خواهند یافت و قطعًا مرحوم طبرسی

امروزه در سیستم آموزشی و نوع تدریس های موجود، علوم ادبی از  متأسفانهأجّل علوم قرآن دانسته اند اّما 

جایگاه حقیقی خود بسیار تنّزل پیدا کرده تا جایی که خیل کثیری از دانش آموختگان پس از پایان دوره ادبیات 

متن و تجزیه و ترکیب های کذایی هستند. این مصیبت همچنان  خوانیهمچنان گرفتار صحیح خوانی و روان 

                                                           

 .33هـ ش، ص  1390اعظم بابایی، ( 1
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نگرش خود و متصّدیان امر آموزش یعنی باقی خواهند ماند مگر این که متوّلیان امر به این نتیجه برسند که 

 .اساتید را تغییر دهند و علوم ادبی را به جایگاه حقیقی خود بازگردانند

ی امر و یادآوری آموخته های فراموش شده گذشته، متصّد خوانیزبدیهی است کسی که به جهت با     

است نه  تعّلم )یاد گرفتن(تاج حتدریس شده، منشأ ثمرات و تحّوالت علمی نخواهد شد. چنین شخصی م

 یادآوری نیازمند استفاده است نه افاده. ؛تعلیم )یاد دادن(
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 گیرینتیجه 

علم »، «علم لغت»علوم ادبی یعنی تحصیل اّوال  نتیجه گرفته می شود که مطرح شداز سیر مطالبی که      

            الزم  )علیهم الّسالم(ت اهل بیتاو روای در جهت فهم آیات قرآن کریم« علم بالغت»و « علم نحو»، «صرف

و ثالثًا  و آیات قرآن کریم غیر قابل انکار است )علیهم الّسالم(تأثیر این علوم در روایات اهل بیت ثانیًا ؛می باشد

، «علم لغت»با لحاظ  روایات نیز کشف گردید به این صورت کهو آیات قرآن کریم  چگونگی تفسیر ادبیسیر 

به مقتضای جمع گفته می شود:  «َمَعاِشَر النَّاِس َفضُِّلوا َعِلّیًا َفِإنَُّه َأْفَضُل النَّاِس َبْعِدی ِمْن َذَكٍر َو ُأْنَثى» روایتدر 

هایی از انس ه ، مخاطبین رسول مکّرم اسالم جماعت ها و گرو«النَّاس»و داللت کلمه « َمَعاِشر»بودن تعبیر 

    ته سدان ،«َأْفَضُل النَّاِس»اسم تفضیل در  از به مقتضای استفاده گفته می شود: ،«علم صرف» با لحاظ هستند.

به ، گفته می شود: علم نحوبا لحاظ  .برخوردار است «ینبرتر» نسبت به مردم از وصف علیشود که  می

این در  «فاء» و این که «َفِإنَّهُ »در  «ِإنَّ»و حرف  «َمَعاِشَر النَّاِس»عبارت ر داستفاده از اسلوب نداء  مقتضای

« َأْفَضُل النَّاِس» داللت بر عهد حضوری و در« َمَعاِشَر النَّاِس»در « ال»عبیر همچنین تبرای تعلیل است و  عبارت

ای همه گروه »د که بگویند: نداللت بر استغراق افراد می کند، نتیجه می شود که رسول مکّرم درصدد هست

برترین مردم بعد من رسول از مذّکر و مؤّنث قطعًا هایی از انس که حضور دارید، علی را فضیلت دهید زیرا او 

        به جای عبارت « َمَعاِشَر النَّاس»عبارت  بیانغرض از  گفته می شود:« علم بالغت» با لحاظ .«می باشد

گروه هایی که حضور داشتند، از شهر های مختلفی بوده اند که یک کار »: بفرمایند، آن بوده که «النَّاس َمْعَشَر»

که بگویند:  استآن « َأْفَضُل النَّاِس»غرض از استفاده اسم تفضیل در  و «و آن شنیدن خطبه است واحدی دارند

صف برتری را دارد و میان کسی که لکن میان کسی که واست « َفْضل»برخوردار از وصف  گرچه غیر علی»

 گردد لذامی  انتخاب، برترین «برترین»و « برتر»مسّلمًا میان « وصف برترین را دارد، کدام انتخاب می شود؟

 .نمایند رفعرا  احتماالت دیگر که برآمدنداکرم از این طریق درصدد  پیامبر
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