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سعید محمدی

چكیده

تمسک مسکلمین مفرفکی ککرده
احادیث ثقلین قرآن و امام را دو ریسمان االهی برای ّ
است ،لکن افضلیت قرآن بر امام یا بالفکس به صورت واضک ا ایکن احادیکث فهمیکهه
نمیشود؛ ا اینرو این سؤاالت مطرح میشود که آیا در این احادیث ،افضلیّت هم مطرح
تبّک
شهه است؟ مصهاقِ افضل کهام است؟ جهت و دلیل افضلیت چیست؟ بکر اسکا
ّ
صورتگرفبه ،مال اسماعیل خواجویی ،اولین عالمی است که ،افضلیت قرآن بکر امکام را
اثّات کرده است؛ مهمبرین دلیل ایشان این است که در برخی ا احادیث ثقلکین قکرآن
ثقل اکّر مفرفی شهه و اکّر همان افضل اسکت در ایکن نوشکبار ،بکا اسکبهاده ا منکاب
دروندینی و بررسی احادیث ثقلین ،ادلّکه خواجکویی را نقکه ککردهایم و بکه ایکن نبیجکه
توجه به اینکه افضل
رسیههایم که اصلِ افضل ّیت ،ا این احادیث اسبهاده میشود؛ ولی با ّ
ِ
توجکه بکه
اففل تهضیل است،
جهت افضل ّیت میتوانه مخبلف باشه و مصهاقِ افضل ،بکا ّ
جهات مخبلف ،مبهاوت گردد ،به این بیکان ککه قکرآن و عبکرت بکهون در نرکر گکرفبن
ِ
جهکت
مبمسککین بکه آن را در نرکر ب یکریم ،ا
مبمسکین به آن ،مساویانه؛ ولی اگکر ّ
ّ
دشوارتر بودنِ فه ِم قرآن نسّت به فه ِم کالم امام ،امام افضل ا قرآن خواهکه بکود و در
مهسر قرآن هسبنه ،قرآن افضل است
عین حال ا این جهت که عبرت ّ
اکّریت ،خواجویی
فضلیت،
ّ
کلیدواژهها :قرآن ،امام ،ا ّ
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مقدّمه
ملّا اسماعهل بن محمّهحسهنبن محمّهرضابن عمءالهین محمّه المازنالهران م الرو باله
خواموی ا ز علمای شه ه در قرن دوازدهال اسال  .تالاری تولالهّش در کتال تالاری و
ترام یاف نشه؛ امّا تاری وفالا ایالن عالال برمسالته بدالا بالر آن اله روی قنالر ایشالان
نوشته شه اس ج یازده شال نان  7711ق .اسال (تهرانال ج 771/1 :7041؛ حسالهد مملال ج
. 96 /1 :7011
دیهگا وی در کتاب تنصرة اإلخوان ف بهان أکنریّة القرآن این اس که قرآن نسالن
به اما افضل اس ج وی برای اثنا مهّعای خود سهزد دلهل آورد اسال ج النتاله شالایان
ذکر اس که:
اوالًج همه آن ه از طر ایشان به عدوان دلهل ذکر م شودج به صور دلهالل مسالتقل
در کم ایشان ومود نهاردج بلکه برخ از آنها در کم وی به عدوان مواب اشالکا یالا
مؤیّه بهان شه اس .
ثانهاًج اکثر روایات که ایشان نقل کرد انهج بهون توضالهح و تنهالهن اسال کاله در ایالن
نوشتار به مدظور حیظ امان به همان شکل و بهون توضهح نقل م شود.
ثالثاًج ایشان مجموعهای از روایا را دربار افضلهّ قرآن نسن به اما بهان کرد و
قائل اس این مجموعه افضلهّ قرآن را اثنا م کده.
دالیل ایشان دستهبدهی شاله نهسال ج امالا بالرای وضالو بهشالتر آنهالا را باله صالور
دستهبدهی و در ضمن سهزد دلهل بهان م کده .
قنل از بهان ادلّه ایشان و تحلهل و بررس آنج الز اس مدظور از قرآن و عترت کاله
در اخنار ثقلهن ذکر شه اس ج مشالّّ کداله ؛ قالرآن حقهقتال واحاله و دارای مراتال
ومودی اس که از مقا «لهن» (زخر  0 :ج تا مرحله لیظ «عرب منهن» (نحل 741 :امتهاد
دارد؛ ی د قرآن در عل االه اس و همان قرآن تدزّ کرد و در مرتناله لالو محیالو
اس (بروج 11- 17 :و ب ه بر پهامنر اکر (ص ناز شاله اسال و در حافظاله حضالر
بود و ب ه از قرائ بر دیگران به حافظه دیگران یا روی کاغذ مدتقل شه اسال  .هماله
این قرآنها حقهقت واحه در مرات گوناگون هستده؛ مانده ایدکه ما یک ومود خالارم
عهد داری و یک ومودی در عل االه ج هم دهن مومودج به ومالود ذهدال در اذهالان
دیگران نهز هسته .
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مدظور از قرآن که در اخنار ثقلهن ذکر شه اس ج قرآن اس که در قلوب حیّالا ج
بر زبان قاریان قرآن ماری و هم دهن بالر روی کاغالذ تالهوین شاله اسال و مدظالور از
عتر ج ومود عدصریّ آنها اس ؛ چراکه پهامنر اکر (ص وصهّ به قرآن کرد و قالرآن
را مانشهن خود قرار داد و دستور به تمسّك و حیظ آن داد اس و بهیه اس ایالن
امور زمان م دالا دارد کاله مدظالور از قالرآنج قالرآن در قلالوب حیّالا و لسالان قاریالان و
مهوّنشه بر روی کاغذ باشه .خلهیه زمان م دا دارد که با مستّلفعداله از یالك سالد
باشه؛ بدابراین چون نشله عدصری پهامنر اکر (ص قرآن را خلهیه خود قرار داد اس ج
قرآن ه بایه همهن قرآن عدصری در دس و حافظه و قرائ امّ باشهج نه قرآنال کاله
در عل االه اس یا قرآن در لو محیو یا قرآن که در حالهن وحال بالر ننال ّ (ص
ناز شه و در حافظه حضر ننود؛ چراکه آن قرآنها در دسترس امّال نهسال ج گرچاله
این قرآنهای کتن و لیظ قرّاء ه همان قرآن در عل االه اس که به این نحو ملو
م کدهج اما بحث در این اس که آن ه پهامنر اکر (ص در اخنار ثقلهن به عدوان خلهیه
م رّف کرد و امر به حیظ و تمسّك به آن فرمود اس ج قرآن اسال کاله در دسالترس
امّ م باشه.
ممکن اس به ذهن برسه که با تومّه به «حتّ یردا عل الحوض» کاله در احادیالث
ثقلهن بهان شه اس ج مشّّ م شود مراد از قرآنج قالرآن مکتالوب و ملیالو نهسال ؛
چون این الیا از بهن م رود؛ پس نم توانه ورود بر نن اکر (ص داشته باشهج لکالن
در مواب این مطل بایه دانس که همه افراد قرآن حقهق واحهی هستده با ظهورا
و بروزا مّتلف؛ به طوری که مرات پایهنترج ظهور مرات باالتر اس  .پس اگر گیته
م شود این قرآن مکتوب ب هاً حاضر م شودج بهین م دا نهس که همهن کاغذ و همهن
مله و همهن خطّ حاضر م شودج بلکه همهن که قرآن مکتوب باشهج اتّحاد و اینهمان
حیظ شه اس  .حقهق واحه قرآن در هر دو قرآن محیو اس ؛ پس همانگونه کاله
بهان شهج این همان قرآن اس نه قرآن دیگالری و یالک حقهقال اسال کاله در مراتال
ومودی مّتلف ومود دارد .همانطور که دربار عتر اینگوناله اسال کاله بالا ایدکاله
مس تغههر کرد و سلّو های بهن عوض شه اس ج ول اتّحاد به ه نم خوردج چون
رو انسان واحه در هر دو مس محیو اس .
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دالیل خواجویی
 .1روایاتی که تصریح دارند بر اینكه قرآن ثقل اکبر است
 .7.7در تیسهر قم روایت نقل شه اس کاله پهالامنر اکالر (ص در حجّالة الالودا
فرمودنه« :من دربار ثقلهن از شما سؤا خواه کردج پرسههنه ثقلهن چهس ؟ حضالر
فرمود :کتَابُ اللّه؛ الثَّقَلُ الْأَکْنَرُ ...وَ الثَّقَلُ الْأَصْغَرُ؛ عتْرَت وَ أَهْلُ بَهْت ( »...قم ج . 1/7 :7040
خواموی ب ه از بهان روای تیسهر قم م فرمایه« :محقّق قمال م تقاله اسال کاله
قرآن افضل اس و این افضلهّ را از این روای استیاد کرد اس » (خواموی ج ب تا. 5 :
 .7.1روایت که تیسهر قم با سده متّصل به ابوذر نقل کرد اس ؛ خمصاله روایال
این اس که پهامنر اکر (ص م فرمایده در روز قهام پالد گالرو بالر حضالر وارد
م شونه و حضر از آنها دربار ثقلهن سؤا م کده و آنها در مواب بهن اکنر و اصالغر
تیصهل م دهده و کوتاه خود را در برابر ثقلهن بهان مال کددالهج تالا ایدکاله گالرو پالدج
م گویه« :أمّا األکنر فاتّن دا و أط دا و أمّا األصغر فأحنندا و والهدا و وازرنالا و نصالرنا
حتّ أهرق فهه دماؤنا( » ...قم ج 746/7 :7040؛ خواموی ج ب تا. 1 :
 .7.1امهرالمؤمدهن ( در نه النمغه ب ه از خطنه م رو به غرّاء م فرمایه« :أَ لَال ْ
أَعْمَلْ فهکُ ْ بالثَّقَل الْأَکْنَر وَ أَتْرُكْ فهکُ ُ الثَّقَلَ الْأَصْغَرَ» (شریف رض ج  :7070خطنه . 714
خواموی دربار این خطنه م فرمایه « :و این خطنه ه مثل غهر این خطناله نال ّ و
صریح اس و اگر در این مسلله غهر از این روایت ومود نهاش ج همهن روای کالاف
بود برای اثنا مطل » (خواموی ج ب تا. 6 :
 .7.0تیسهر صاف به نقل از عهّاش از اما صادق ( نقل مال کداله کاله پهالامنر اکالر
(ص فرمود« :إنّ تارك فهک الثّقلهن؛ الثّقل األکنر و الثّقل األصالغر؛ فامّالا األکنالر فکتالاب
ربّال و أمّالا األصالغر ف ترتال أهالل بهتال » (فاله کاشالان ج 17/7 :7075ج عهّاشالال ج 5/7 :7114ج
خواموی ج ب تا. 6 :
 .7.5طنرس در احتجاج نقل م کده که در غهیر خ نن ّ اکر (ص فرمود« :م اشر
الداس! إنّ علهّاً و الطهّنهن من ولهي ه الثقل األصغر و القرآن الثقل األکنر» (طنرس ج :7041
97/7ج خواموی ج ب تا. 6 :
 .7.9در بحار األنوار روایات اس کاله خهاوناله مت الا باله اننهالا و ننال اسالم خنالر
شهاد اما حسهن ( را داد انه؛ حضر فرمود انه وقت در قهام از گروه دربار
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ثقلهن سؤا م کددهج موابشان این اس که« :فهقولون أمّا األکنر فّالیدالا و أمّالا األصالغر
فمزّقدا کلّ ممزّق» (مجلس ج 101/00 :7041ج خواموی ج ب تا. 75 :
خواموی این روای را از بحار األنوار نقل کرد اس و در مصالادر قنالل از بحالارج
متن کامل روای یاف نشه.
 .7.1در مداق ابنالمغازی الواسط با سده متّصل به زیه بن أرق نقالل شاله اسال ج
نن ّ مکرّ اسم (ص سیارش به ثقلهن نمودج سپس یک از مهامرین سؤا کرد ثقلالهن
چهس ؟ حضر فرمود« :األکنر مدهما کتاب اللّه ...و األصغر مدهما عترتال » (ابالنبطریالقج
740 :7041ج ابنطاووسج 701/7 :7044ج خواموی ج ب تا. 17- 14 :
 .6روایاتی که تصریح میکند یكی از قرآن و عترت اقدم از دیگری است
در قسمت از حهیث از سله بن قهسج پهامنر اکر (ص ب ه از سیارش به ثقلهن چدالهن
فرمود اس « :فإنّ إحالهاهما أقاله مالن األخالری فتمسّالکوا بهمالا» (هملال ج 955/1 :7045ج

خواموی ج ب تا. 6 :

خواموی دربار نحو استیاد افضلهّ

از این روای

به نظر م رسه ایشان از لیظ اقه ج استیاد افضلهّ

توضهح بهان نکرد اس ج اما

قرآن بر عتر

را کرد اس .

 .3روایتی که تصریح میکند امام افضل از کتاب است ،به اعتبار اینكه کتااب زباان
ندارد و تكلّم نمیکند
دیلم در کتاب ارشاد القلوب نقل م کده« :قالا رسالو اللّاله (ص  :إنّال تالارك فالهک
الثقلهن کتاب اللّه و عل بن أب طال و إنّ عل ّ بن أب طال هو أفضل لکال مالن کتالاب
اللّه ألنّه یترم لک کتاب اللّه» (دیلم ج . 111/1 :7071
طنق بهان خواموی در توضهح این روای ج این روای تصریح م کده که اما افضل
از کتاب اللّه اس ج اما قرآن لسان نهارد و نهازمده ترممه اس و اما مترم قرآن اس .
این حهیث دالل بر این نهارد که اما ف نیسه افضل از قرآن باشهج بلکه فقالط و فقالط
دالل بر این دارد که اما نسالن باله امّال و در قهالاس باله امّتال کاله تیاسالهر قالرآن را
نم داندهج افضل اس  .به همهن دلهل اس که حضر نیرمود عل ( مطلقاً افضل از
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قرآن اس ؛ بلکه افضلهّ را مقهّه به قهه «لک » کرد .این روای مثل این اس که کسال
بگویه زیه افضل اس برای تو از کتاب شیاء؛ چون تو م ان شیاء را نم فهم و زیاله
برای تو ترممه م کده .پس احتهاج تو به زیه بهشتر از احتهام به کتاب شالیاء اسال ج
به طوری که اگر زیه نناشهج بود و ننود کتاب شیاء برای تالو مسالاوی اسال ؛ از ایالنرو
ننایه توهّ کرد که با ومود زیهج شّ ب نهاز از کتاب شالیاء اسال و زیاله افضالل از
کتاب شیاء اس .
بدابراین مدافات بهن این روای و روایات که بهانگر افضاللهّ قالرآن اسال ج ومالود
نهارد؛ چون افضلهّ قرآن بر اما ج حقهق و بالذا اس ج ول افضل بودن اما بر قرآن
بال رض و نسن به سایرید که قرآن را نم فهمده اس ج نه بالذا .
همانطور که ممله «زیه برای تو افضل از عمر اس »ج فقط دالل بر ایالن دارد کاله
زیه نسن به عمر برای تو افضل اس ج نه ا یدکه دالل کده بر ایدکه زیه در هر حالا و
برای همه و به صور مطلق افضل اس ؛ چون حک (افضل بودن در کم مقهّالهج باله
قهه (برای تو رمو م کده (خواموی ج ب تا. 70 :
 .4روایاتی که تصریح میکند یكی از قرآن و عترت ،اکبر از دیگری اسات و قارآن
حبل ممدود است (خواجویی ،بیتا)71 ،
 .7عهون أخنار الرضا از پهامنر اکالر (ص نقالل مال کداله کاله دربالار ثقلالهن فرمالود:
«أحههما أکنر من اآلخالر کتالاب اللّاله حنالل ممالهود مالن السالماء إلال األرض» (صالهوقج
. 14/1 :7111
 .1در کتاب صحهیه رضویّه دربار ثقلهن از رسو اللّه (ص همان عنالارت را کاله از
عهون أخنار الرضا ( نقل شهج در ضمن روایت بهان کرد اس (عل ّبن موس ج . 56 :7075
 .1صهوق در کما الهین نهز همان عنارت را که از عهون أخنار الرضا ( نقل شالهج
در ضمن روایت دیگر بهان کرد اس (صهوقج . 104/7 :7165
 .4در مسده احمه بن حدنل به نقل از أب سال هه الّالهريّج نهالز عنالار عهالون أخنالار
الرضا در ضمن روایت دیگر ذکر شه اس (ابنحدنلج . 56/1 :7076
 .5ث لن ف تیسهر آیه  741آ عمران با سدههای مت هّد از رسو اکر (ص عنار
عهون را نقل کرد اس (ث لن ج 7011ج . 791/1
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 .5روایتی که تصریح میکند یكی اطول از دیگری است و قرآن حبل ممدود است
صهوق در م ان األخنار در بالاب «م دال الثقلالهن»ج هم دالهن در کمالا الالهین در بالاب
«اتصا الوصهّة» از رسو اللّه (ص روای کرد اس « :أحههما أطو من اآلخالر کتالاب
اللّه حنل ممهود من السماء إل األرض» (صهوقج 6 :7041ج صهوقج 119/7 :7165ج خواموی ج
ب تا. 71 :
 .2روایتی که تصریح میکند یكی افضل از دیگری است
صهوق در کما الهین با سدههای مت هّدی کاله متّصالل باله امهرالمالؤمدهن ( اسال ج در
ضمن حهیث ثقلهن روای کرد اس که پهامنراکر ( در این حهیث فرمالود اسال :
«أحههما أفضل من اآلخر» (صهوقج 119/7 :7165ج خواموی ج ب تا. 71 :
 .2روایاتی که تصریح میکند یكی اکبر از دیگری است (بادون اینكاه تعیاین کناد
اکبر کدام است) (خواجویی ،بیتا)71- 71 :
 .7کما الهین با سدههای مت هّدی که به زیهبن أرق م رسه روای کرد اس کاله
پهامنراکر (ص در ضمن حهیث ثقلهن فرمود اس « :أحههما أکنر من اآلخر» (صهوقج
. 111/7 :7165
 .1کشّ با سدهی متّصل به ثویربن أب فاختهج نقل کرد اس که رسو اللّه (ص در
ضمن حهیث طوالن دربار ثقلهن فرمود« :إنّ تارك فالهک الثقلالهن أحالههما أکنالر مالن
اآلخر» (کشّ ج . 176 :7191
 .2روایتی که صریحاً قرآن را افضل از هر چیزی معرّفی مینماید
در مامع األخنارج فصل  17و  11روایت را نقل کرد اس که صریحاً قرآن را افضالل از
همه اشها م رّف م کده (ش هریج ب تا 04 :و 09ج خواموی ج ب تا. 76 :
 .2مقدّم بودن قرآن بر عترت در ورود بر پیامبر و سؤال درباره آن
در بصائر الهّرما از اما صادق ( نقل م کده« :پهامنر اکر (ص اولهن فردی اسال
که بر خهاونه وارد م شود و ب ه قرآن بر حضر وارد م شود و ب اله اهالل بهال (
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وارد م شونهج سپس امّ حضر بر او وارد م شونه و از آنها سؤا م شود با کتالاب
من چه کردیه؟ با اهل به ننهّتان چه کردیه؟» (صیّارج . 071/7 :7040
خواموی ب ه از نقل این روای م فرمایه:
این روای

به

(

ه دالل

بر افضلهّ

کتاب و اقالهمهّ

آن دارد؛ چالون قنالل از اهالل

بر پهامنر اکر (ص وارد م شود و هم دالهن ابتالها پهالامنر اکالر (ص

دربار قرآن و رفتار امّ

بهتش از امّ

با قرآن از امّ

سؤا م کداله و ب اله از آن دربالار اهالل

سؤا م فرمایه و مسلّماً حکه ابتها دربالار اهال ّ سالؤا مال کداله و

سپس سراغ مه ّ م رود (خواموی ج ب تا. 76 :

 .13روایتی که تصریح میکند یكی اعظم از دیگری است و قرآن حبل ممدود است
در سدن ترمزی نقل شه اس رسو اللّه (ص در ضمن حهیث ثقلهن فرمود« :احههما
أعظ من اآلخر کتاب اللّه حنل ممهود مالن السالماء إلال األرض» (ترمالزیج بال تالا991/5 :ج
خواموی ج ب تا. 14 :
 .11روایتی که تصریح میکند قرآن اول الثّقلین است
در صحهح مسل در ضمن حهیث ثقلهن از رسو اللّه (ص نقل شه اس

کاله فرمالود:

«أنا تارك فهک ثقلهن أوّلهما کتاب اللّه» (قشهریج ب تا711/1 :ج خواموی ج ب تا. 17 :

 .16استفاده علمی اهل بیت (ع) از قرآن
م ان األخنار از اما سجّاد ( در ضمن حهیث نقل م کده که وقت از حضر دربار
م صو بودن اما سؤا شهج حضر در مواب فرمود« :هو الم تص بحنل اللّه و حنالل
اللّه هو القرآن» (صهوقج . 711 :7041
بهان خواموی این اس که:
مدظور از اعتصا به قرآن این اسال

کاله امالا علالو را بالا مالهاوم

بالر تومّاله و

تیکّر در قرآنج از قرآن اسالتیاد مال کداله و از آن اله در قالرآن بهالان شاله اسال ج

عنر

م گهرد و عمل به مقتضای قرآن م کدالهج اوامالر و نالواه قالرآن را عمالل

م کده و ممز طاعا

و مهاو بالر عنالادا

اسال

و تّلّالق باله اخالمق حسالده
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دارد و متّصف باله صالیا

مرضالهّه مال شالود و از صالیا

م کده (خواموی ج ب تا. 97 :

باله و م اصال دوری

هم دهن در بهان دیگری از واف نقل م کده که ایشان فرمود انه« :شایه سالرّ اصالغر
بودن عتر نسن به قرآن این باشه که عتر علو خود را از قرآن استیاد مال کدداله»
(فه کاشان ج  . 111 /1 :7049خواموی ب ه از نقل کم واف م گویه« :هذا ومه ومهه
ظاهر» (خواموی ج ب تا. 51 :
 .13هدایت اهل بیت بهوسیله قرآن
خمصه دلهل ایشان را م توان اینگونه بهان کرد:
صغری :قرآن هادی عتر و عتر مهتهی بهوسهله قرآن هستده.
کنری :هادی عتر افضل از عتر اس .
نتهجه :قرآن افضل از عتر اس .
ایشان برای اثنا صغرای قهاس سه دلهل بهان کرد انه:
 .7آیه کریمه« :إنَّ هذَا القُرآنَ یَههی للَّت ه َ أَقوَ » (إسراء. 6 :
 .1کم اما سجّاد ( در صحهیه کامله« :و م لته نوراً نهتهی مالن ظلال الضالملة و
الجهالة باتّناعه» (عل بن الحسالهنج  719 :7119که م فرمایه قرآن را نوری قرار دادی که مالا
با آن ههای شوی .
 .1کم عل ( در نه النمغه« :و الدور المقتهی باله ذلالك القالرآن» (شالریف رضال ج
 :7070خطنه 111که قرآن را نوری م رّف کرد اس که به آن اقتها شه اس (خواموی ج
ب تا. 11 :
بررسی و نقد دیدگاه خواجویی
کلمه «افضل» ا ف ل تیضهلج از لیظ فضل اس و فضل به م دالای زیالاد اسال (مالزریج
 055/1 :7191؛ از اینرو افضل ی د دارای زیاد ج حا این زیاد در چهس ؟
در مقایسه قرآن و عتر وقت پرسش م شود قرآن افضالل اسال یالا عتالر ج بایاله
مشّّ شود که مرادج زیاد در چهس و مدظور از برتر بودن قرآن نسن به عتر یالا
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بال کسج برتری در چهس  .به بهان دیگر افضالل اف الل تیضالهل اسال و اف الل تیضالهل
نهازمده تمههز اس ؛ حت در موار دی مثل زیهٌ أطو من بکالر باله دلهالل ومالود قریداله و
م لو بودن تمههزج آن را حذ م کدده و نم گویده زیهٌ أطو مالن بکالر متالراًج امالا اگالر
قریدهای در کار نناشهج تمههز بایه ذکر شودج مثمً گیته م شود زیه أفضل علماً من بکر یا
أفضل نَسَناً من بکرج پس بایه مت لّق افضلهّ مشّّ شود تا بتالوانه دربالار افضاللهّ
قرآن یا عتر نظر بههه .
پس از تأمّل در نسن بودن افضلهّ نتهجه این م شود کاله ممکالن اسال از مهتال
قرآن ا فضل از عتر باشه و از مه دیگر عتر افضل از قرآن.
در اخنار ثقلهن افضلهّ از دو مه مطر شه اس  .7 :افضلهّ قالرآن یالا عتالر
نسن به یکهیگر .1 .افضلهّ قرآن یا عتر نسن به دیگرانال کاله از قالرآن و عتالر
استیاد م برنه و به آن تمسّك م مویده .بدابراین دو مطل بایه بررس شود .7 :قالرآن
و عتر نسن به یکهیگر و بهون لحا متمسّکان چه رابطهای دارنهج آیا یک افضل از
دیگری اس ؟  .1قرآن و عتر نسن به متمسّکان و با در نظر گرفتن بهر وران از قرآن
و عتر چگونه هستده؟ عمو بر ایدکه ت هالهن مهال افضاللهّ ج ی دال تمهالز و مت لّالق
افضلهّ نهز الز اس .
جهت اول :قرآ ن و عترت بدون در نظر گرفتن متمسكان به آن
از این مه ج قرآن افضل نهس (ی د در اخنار ثقلالهن بحثال از افضالل بالودن از ایالن
مه به مهان نهامه اس ج بلکه نسن ج یا تساوی اس یا افضل بودن عتر .
دلهل او  :عتر بایه همسان قالرآن باشاله و از نظالر فضالهل ذرّ ای کمتالر از قالرآن
نناشه؛ چون اگر بدا باشه عتر نسن به قرآن نقصان داشته باشهج الزمهاش این اسال
که قرآن و اما  -به همان انهاز که اما نسن به قرآن نقصان دارد -افتراق داشته باشالده
و حا آنکه اخنار ثقلهن امکان افتراق ثقلهن را نی مال کداله و ایالن افتالراق نهاشالتن باله
صور ممله خنریّه و با «لن» که دالل بر نی ابه داردج بهان شه اس ؛ از ایالنرو باله
این م دا اس که قرآن و عتر هرگز از ه مها نم شونه و افتراق نهاشالتن قالرآن و
عتر که مستیاد از اخنار ثقلهن اس ج الزمهاش این اس که آن ه در قرآن به صالور
تهوید ومود دارد در عتر به صور تکوید ومود داشته باشهج افتراق نهاشتن تالا ّ
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و تما زمان محقّق م شود که هرچه در قرآن به نحو تهوین اسال ج در امالا باله نحالو
تکوید مومود باشه و در این صور اس که قرآن و عتر قرین ه هسالتده و النتاله
در رتنه و فضهل ه مسالاوی خواهداله بالود و تدهالا تیاوتشالان در تالهوید و تکالوید
بودن اس .
دلهل دوّ  :عنار «کهاتهن إصن هن» :تیسهر قم نقل م کده« :أَنَّهُمَا لَنْ یَیْتَرقَالا حَتَّال
یَردَا عَلَ َّ الْحَوْضَ کَإصْنَ َ َّ هَاتَهْن وَ مَمَعَ بَهْنَ سَنَّابَتَهْه -وَ لَا أَقُو ُ کَهَاتَهْن -وَ مَمَالعَ بَالهْنَ
سَنَّابَته وَ الْوُسْطَ  -فَتَیْضُلَ هَذ عَلَ هَذ » (قم ج . 1/7 :7040
طنالالق ایالالن روایالال حضالالر فرمالالود اسالال « :قالالرآن و عتالالر مثالالل دو انگشالال
سنّابه هستده که انهاز هال هسالتده و یکال بالر دیگالری زیالاد نالهارد و مثالل انگشال
س النّابه و وسالالط نهس ال کالاله یک ال بالالر دیگالالری زیالالاد دارد»؛ ایالالن روای ال تصالالریح
م کداله کاله قالرآن و عتالر بالر یکالهیگر برتالری نهارناله و ایدکاله در روایال دیگالری
ض َکهَالا َتهْن الْإصْال َن َهْن فَالإ َّن
حتَّال یَالردَا َعلَال ا ْلحَال ْو َ
نقل شه اس « :أَنَّهُمَالا لَالنْ یَیْتَر قَالا َ
إحْالالهَاهُمَا أقالاله مالالن األخالالری » (همل ال ج  955/1 :7045ج بالالا بهالالان کالاله گذشالال مدافالالات
نالهارد؛ چالون مدظالالور از اقالهمهّ ج در ایالالن روایال ج اقالالهمهّ در ورود اسال ؛ چالالون از
طرفالال اقالاله اف الالل تیضالالهل اسالال و از مهالال نحالالوی نهازمدالاله تمههالالز اسالال و تمههالالز
آن بالالا تومّالاله بالاله قالالرائن لیظالال ج در روایالال ذکالالر نشالاله اس ال (انصالالاریج - 155/1 :7011
 191؛ از طالر دیگالر بالالا تومّاله بالاله ایدکاله عنالالار «کهالاتهن اإلصالالن هن» ب اله از «یالالردا
عل الحالوض» ذکالر شاله اسال ج مالار و مجالرورج ی دال «کهالاتهن اإلصالن هن» مت لّالق
به «یردا» اس ؛ از اینرو م دالا و میهالو روایال ایالن اسال کاله ورود آنهالا مثالل ایالن
دو انگشالال اسالال و در ورودج یکالال اقالاله بالالر دیگالالری اسالال و م لالالو اسالال کالاله
مجالالرّد اقالاله بالالودن در ورودج داللتالال بالالر افضالالل بالالودن نالالهارد؛ پالالس اننهالالای سالالابق بالالر
ننالال اکالالر (ص از مهالال خلقالال عدصالالریّ اقالاله بالالر پهالالامنر هسالالتدهج ولالال طنالالق
روایا ج عتر افضل از آنها هستده (کلهد ج . 011/7 :7041
عمو بر ایدکه این روای در مقا بهان مصهاق اقه نهس ج بلکه فقالط بهالانگر ایالن
اس که یکال از ایالن دو ا قاله اسال و بالا تومّاله باله سالایر روایالا ج مصالهاق اقاله ج
امهرالمؤمدهن ( و حضر صهّیقه طاهر (س اس (خرّاز رازیج 11 :7047ج قم ج :7191
775ج مجلس ج 111/19 :7041ج 111/11ج 101/11ج 71/16ج . 711/95
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دلهل سوّ :
صغری :قرآن هادی به سوی اهل به ( اس .
کنری :کسال کاله باله سالوی او هالهای صالور مال گهالرد (اهالل بهال ج افضالل از
ههای کدده به سوی او (ی د قرآن اس .
نتهجه :عتر افضل از قرآن اس .
دلهل بر صغری روایا زیادی اس مانده:
 .7کلهد در کاف در تیسهر آیه «إنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْهی للَّت ه َ أَقْوَ ُ» (إسالراء 6 :نقالل
کرد که اما فرمود« :یههی إل اإلما » (کلهد ج . 179/7 :7041
 .1بصائر الهرما در تیسهر آیه ذکرشه ج روایت با همالان الیالا نقالل کالرد اسال
(صیّارج . 011/7 :7040
 .1عهّاش در تیسهر همهن آیه از اما بالاقر ( نقالل مال کداله« :یهالهی إلال الوالیالة»
(عهّاش ج . 111/1 :7114
پس طنق این روایا حتّ قرآن کری با آن عظمتش به سم اهل به ( ههای
م کده؛ روایات در محاسن (برق ج  701/7 :7117ج تیسهر قم (قم ج  106/7 :7040ج مداقال
ابنشهر آشوب (مازنالهران ج  716/0 :7116و کالاف (کلهدال ج  071/7 :7041ومالود دارد کاله
ههای به سوی عتر را ههای به سوی خها دانسته اس و حتّال طنالق روایتال کاله
عهاش نقل کرد اس ج والی اهل به ( قط قرآن اس (عهّاش ج . 5/7 :7114
بدابراین اصل ا فضلهّ عتر نسن به قرآن ثاب م شودج گرچه مت لّق افضاللهّ و
ایدکه افضلهّ در چهس ج بهان نشه اس  .امّا ممکن اس به ذهن خطور کداله درسال
اس که قرآن ههایتگر به سوی اما اس ج ول اما ه هالادی باله سالوی قالرآن اسال ؛
چراکه طنق روای أمال صهوقج اما به قرآن ههای م کده و قالرآن باله امالا (صالهوقج
 711 :7041؛ بدابراین استهال سابق تا ّ و تما نّواهه بود؛ چون فقط قرآن به سوی اما
ههای نم کده بلکه اما ه به قرآن ههای م کده.
مواب اشکا این اس که ههایتگری اما به سوی قرآنج افضلهّ قالرآن بالر امالا را
إثنا نم کدهج ب لکه یا دالل بر مساوا قرآن و اما دارد (که در واقع این همان افتراق
نهاشتن قرآن و عتر اس ج بهین م دا که ههای به سوی قرآن همان ههای به سالوی
اما اس و بال کسج چون یک کتاب تهوین اس و دیگری کتاب تکوین ج یالا ایدکاله
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دالل بر افضلهّ اما دارد؛ با این بهان که اما به قرآن ههای م کدهج زیرا قرآن ههای
به سوی اما دارد؛ اگر ائمّه ( مرد را به خود دعو م کردنهج میاسهی هم الون در
خطر قرار گرفتن مان منارکشان را در پ م داش ؛ اما مرد را به قرآن دعو م کرد و
قرآن مرد را به سوی اما ههای م کرد تا میسه ای بر دعو اما مترتّ نشود.
عمو بر ایدکه قرآن نزد همه مسلمهن مسلّ بودج مستمسك مداسن نهز برای عتالر
بودج تا به واسطه آن بتوانده فضائل و مداق خود را إثنا کددالهج تالا شالایه مّالیالان باله
واسالالطه بهالالان قالالرآنج فضالالائل و مداقالال آنهالالا را بپذیرنالاله و مطهالالع آنهالالا شالالونه؛ چراکالاله
نم توانستده قرآن را مورد افترا قرار دهده و بگویده آن ه دربار مداق و فضائل اما در
قرآن بهان شه اس ج صحهح نهس  .بدابراین ههای قرآن باله سالوی امالا ج ت ارضال بالا
ههای اما به سوی قرآن نهارد.
دلهل چهار  :ممع بهن روایات که قرآن را افضل از همه چهزج باله مالز خالها م رّفال
کرد و روایات که عتر را افضل از همه چهز مز خها م رف کرد اس ج ایالن اسال
که اما و قرآن هر دو افضل از همه اشها به مز خهاونه مت ا هستده .دلهل چدهن مم
بهن این دسته از روایا ج این اس که لسان هر دو صالدف ا ز روایالا ج اثنالات اسال و
إثنا شئ لشئ ال یداف إثناته لشئ آخر؛ از اینرو اثنا افضل از همه چهز به مز خالها
بودن برای قرآنج مدافات با اثنا آن برای عتر نهارد؛ پس قرآن و عتر افضل از هالر
چهزی به مز خهاونه ت ال هستده .چدهن مم ج ممالع عرفال اسال ج بالهین م دالا کاله
روایا ج ت ارض بهوی دارنه و با تومّه به ایدکه لسان هر دو دسته روای ج لسان اثنالات
اس ج مقتضای ممع عرف ج بهان مذکور خواهه بالود .ایالن دو دسالته روایال در مالامع
األخنار (ش هریج ب تا 09/04 :و رساله علویه (کرامک ج  01 :7011بهان شه اس .
جهت دوّم :قرآن و عترت با لحاظ متمسّكین به آن
الف .از جهت فهماندن مراد و مقصود خود به متمسّكین
از این مه عتر افضل و قرآن اکنر اس ج به دلهل قهه «لکال » کاله در حالهیث ثقلالهن
بهان شه اس  .برای وضو بهتر دلهل الز اس ابتها اصالدا حالهیث ثقلالهن را بهالان
کده ج سپس بهن ت ارضات که در این اصدا به نظر م رسهج ممع عرف صور گهالرد
تا به نتهجه ادّعاشه دس یابه .
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احادیث ثقلهن به نه صدف تقسه م شود:
صدف اوّ  :روایات که تصریح م کده یک اکنر از دیگری اس .
صدف دوّ  :روایات که تصریح م کده قرآن ثقل اکنر اس .
صدف سوّ  :روایات که تصریح م کده یکال اکنالر از دیگالری اسال و قالرآن حنالل
ممهود اس .
صدف چهار  :روایات که تصریح م کده یک اطو از دیگری اسال و قالرآن حنالل
ممهود اس .
صدف پدج  :روایات که تصریح م کده یک اعظ از دیگالری اسال و قالرآن حنالل
ممهود اس .
صدف شش  :روایات که تصریح م کده یک اقه بر دیگری اس .
صدف هیت  :روایات که تصریح م کده قرآن اوّ الثّقلهن اس .
صدف هشت  :روایت که تصریح م کده یک افضل از دیگری اس .
صدف نه  :روایت که تصریح م کده اما افضل از کتاب اس ج به دلهل ایدکاله امالا
ناطق اس .
از ممع بهن روایا صدف او و دو به دس م آیه که قرآن ثقل اکنر اس ج لکالن
از نظر لغ و عر ج میهو اکنر غهر از میهو افضل اس ؛ از اینرو بههآبادی در کتاب
رو االسم و االیمان ف م رفة االما و تیضهله عل القرآن که ردّی بر تنصرة اإلخالوان
خواموی اس ج وموه برای اکنر بودن قرآن بر عتر را ذکر کالرد اسال (بهالهآبادیج
ب تا 17- 11 :که م توان ومو دیگری را نهز به آن اضافه کرد.
صدف سو و چهار ه دالل بر افضلهّ یک بر دیگری را نهارنه؛ چالون اوالً در
این دو صدف اکنر و اطو ت ههن نشه اس  .ثانهاً :اکنر و اطو در لغ و عر ظهور و
داللت بر افضلهّ نهارد.
صدف پدج ه افضل بودن یک بر دیگری را اثنا نم کده؛ چون اوالًج اعظ اف ل
تیضهل اس ج اما برای آن تمههز ذکر نشه و مشالّّ نشاله اسال کاله مالراد اعظال از
مه شأن اس یا از مه فضهل یا از مه ص وب در فه یالا احتمالاال دیگالر.
ثانهاًج ممله «أحههما أعظ من اآلخر» که در این صدف ذکر شه اس ج مصهاق افضل را
مشّّ نم کده.
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صدف شش ه دالل بر افضلهّ نهارد؛ چراکه درصهد بهان اقه بودن در ورود بر
نن اکر (ص اس و اگر به فرض ه دالل بر افضلهّ داشته باشهج مصهاق اقه را
م لو نکرد اسال و بهالان شاله کاله بالا تومّاله باله سالایر روایالا ج امالا اقاله در ورود
اسالال (خالالرّاز رازیج 11 :7047ج قمالال ج 775 :7191ج مجلسالال ج 111/19 :7041ج 111/11ج 101/11ج
71/16ج . 711/95
صدف هیت ه ظهور در افضلهّ ههچیک بر دیگالری نالهارد؛ چالون م لالو نهسال
مت لّق او بودن چهس و قرآن در چه چهزی او اس .
صدف هشت ه ظهور در ا فضلهّ اما بر قالرآن یالا بالال کس نالهارد؛ چالون در ایالن
صدف ه مصهاق ا فضل ت ههن نشه اس ج لکن ایالن صالدف را حمالل بالر صالدف نهال
م کده ؛ چون صدف هشت از مه ت ههن مصهاق افضاللج مطلالق و صالدف نهال مقهّاله
اس ؛ از اینرو طنق قاعه ج مطلق حمل بر مقهّه م شود و نتهجه این خواهه بود که اما
افضل از قرآن اس ؛ ول بایه تومّه داش که این افضلهّ با تومّه به قهه «لک » اس ؛
ی د اما «أفضلُ لک » از قرآن اس  .واضح اس که «أفضل لک » غهر از افضل به نحو
مطلق و بهون قهه «لک » اس ؛ در نتهجه اما برای ما افضل از قالرآن اسال ج دلهالل ایالن
افضلهّ همانطور که در روای إرشاد القلوب بهان شه اس ج ناطق بالودن امالا اسال
(دیلم ج . 111/1 :7071
بدابراین از ممع بهن صدف او و دو و سو ج اکنر بودن قرآن به دس م آیاله و از
ممع بهن صدف هشت و نه افضل بودن اما از قالرآن بالرای مالا (در اسالتیاد از آندو .
صدف چهار و پدج و شش ه مصهاق افضل یالا اکنالر را مشالّّ نکالرد و دربالار
ت ههن مصهاقج مطلق یا مجمل اس .
مطل درخور تأمّل دیگر این اس که آن ه در اخنار ثقلهن بالا عدالوان اکنالرج اطالو ج
اقه و اعظ ذکر شه اس ج آیا داللت بر افضلهّ دارنه یالا خهالر و اگالر داللال دارناله
مصهاق آن قرآن اس یا عتر  .بهون نهاز به برهانج واضح اس کاله اطالو داللتال بالر
افضلهّ نهاردج اما ایدکه م دای اطو چهس ج مطلن خارج از بحث اس ؛ چون بحالث
فقط در اثنا افضلهّ اس .
اقه و اعظ ه با تومّه به روایا ج دو وصی هستده که مصالهاق آن م لالو نشاله
اس ج پس نم توان ههچیک از قرآن یا عتر را در اتّصا به این وصالف تالرمهح داد؛
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از اینرو آن ه به طور قطع از اخنار ثقلهن استیاد م شود این اس
و لیظ اکنر ه ظهوری در افضلهّ نهارد.
نكته :جمع بين ا كبر بودن قرآن و افضل بودن عترت

که قرآن اکنر اسال

ثاب شه که قرآن و اما افضل از همه اشها به مز خهاونه هستدهج هم دالهن ثابال شاله
اما برای متمسّکان افضل از قرآن اس  .نهز ثاب شه که قرآنج اکنر از عتر اس  .باله
نظر م رسه اکنالر بالودن قالرآن و افضالل بالودن امالا باله یالک م دالا رمالو داردج چالون
همانطور که أزهری بهان کرد اس ج یک از ومو تسمهه ثقلهن باله ثقلالهن ایالن اسال
که فه آنها و عمل به آنها ثقهل و سدگهن اس (ازهالریج بال تالا 11 /6 :ج ولکالن قالرآن در
فه م دا اکنر اس ؛ ی د فه م ان قرآنال سالّ تالر و دشالوارتر از فهال مالراد کالم
عتر اس  .گرچه قرآن کتاب ههای اس و هالر شّصال باله انالهاز درك و فهال و
عل خود به واسطه قرآن ارشاد م شودج پس مدظور از اکنر بودن قالرآنج اکنالر از مهال
سدگهد فه اس و چون فه م ان آن نسن به فه کم اهل به ( سالدگهنتالر و
مشکلتر اس ج تمسّك به آن نهز سدگهنتر و دشوارتر خواهه بود؛ از ایالنرو در روایال
فرمود انه « :ثقلهن را به خاطر سدگهد در تمسّالک باله آنهالا ثقلالهن مال گویداله» (صالهوقج
 . 64 :7041تمسّك به قرآن و عتر هر دو سدگهن و سّ اس ج ول تمسّك به قالرآن
ثقهلتر و سدگهنتر از تمسّك به عتر اس  .پس م توان گی قرآن نسن به عتالر ج
ثقمً اکنر اس .
به بهان دیگر :لیظ «اکنر» اف ل تیضهل اس و اف ل تیضهل به یک از چهار صالور
است ما م شود:
 .7اضافه به نکر م شودج مثل :زیه أفضل عال .
 .1اضافه به م رفه م شودج مثل :زیه أفضل ال لماء.
 .1با «منْ» است ما م شودج مثل :زیه أفضل من بکر.
« .0أ » بر آن داخل م شودج مثل :زیه األفضل (انصاریج . 191- 155/1 :7011
در أف ل تیضهل اگر ومه تیضهل مشّّ باشهج نهازی به ذکر آن نهسال ؛ ولال اگالر
ومه تیضهل م لو نناشهج بایه به واسالطه ذکالر تمههالز 1وماله افضاللهّ مشالّّ شالود
(انصاریج  . 147/1 :7011در بحث ما که ومه اکنر بودن م لو نهس ج بایاله تمههالزی ذکالر
شود تا م هّن کده قرآن از چه مه اکنر اس ج ممکالن اسال وماله اکنالر بالودنج ثقهالل
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بودن آن باشهج ی د همان ثقْل که رسالو اکالر (ص قنالل از بهالان لیالظ «اکنالر» آن را
فرمود اس ج ومه اکنر بودن باشه و نن ّ اکر (ص به اعتنار ایدکاله سالابقاً لیالظ ثقلالهن
را فرمود بودنهج برای اکنر تمههزی ذکر نیرمود انه .طنق این احتمالا م دالای اکنالر ایالن
خواهه بود که چون قرآن فهمش ثقهل اس ج اکنر اس  .ثقهل بودن هال طنالق لغال باله
م دای این اس که فه م دایش سدگهن اس (راغ اصیهان ج ب تالا . 710 :النتاله الز باله
ذکر اس که ثقلهن به م دای دو ش ء گراننها و با ارزش نهالز هسال (ازهالریج بال تالا/6 :
 . 11از اینرو م دای روای اینگونه خواهه بود که حضالر دو شال ء گالرانبهالای را
که فه هر دو سدگهن اس ج ول فه یک سدگهنتر از دیگالری اسال ج بالرای تمسّالک
مسلمهن قرار داد انه.
نتهجه ایدکه قرآن اثقل و سدگهنتر از عتر اس ج لکن از مه فه مراد و مقصودج
قرآن اکنر اس ؛ چرا که عتر ناطق اسال و در فهال م دالا و تمسّالک باله آن صال وب
کمتری دارد و اصغر اس ؛ برخم قرآن که از این مه اکنر اس  .پس م توان گی
دلهل اکنر بودن قرآن نطق نهاشتن آن اس و دلهالل اصالغر بالودن امالا ج نطالق داشالتن آن
اس ج همانطور که دلهل افضل بودن اما برای متمسّکان ه نطق داشتن امالا بالود .باله
بهان دیگرج قرآن از مه تمسّك و فه م دا نسن به اما ج اکنر و اص اس و چالون
قرآن اثقل در فه اس ج اما برای ما افضل اس  .پس م دای اکنر بودن قالرآن در واقالع
همان افضل بودن اما برای ما اس و هر دو به یك مدشأ بازگش داردج ی د به همان
دلهل که قرآن اکنر اس ج عتر افضل اس ج روایات کاله امالا را میسّالر و منالهّن قالرآن
م دانه یا اما را عال محک و متشابه م رّف م کدهج مؤیّه مطال مذکور اس (هملال ج
01/7 :7045ج  117/1و 601ج صیّارج . 141/7 :7040
ب .از جهت مفسّر بودن عترت و مفسَّر بودن قرآن
از این مه ج قرآن افضل اس ج به این بهان که قرآن از مهال

کالم اللّاله و م هالار حال ّ
ق
بودنج افضل از عتر اس  .عتر منلّغ و منهّن و میسّر و مجری احکالا قالرآن اسال .
حتّ عتر ما و مان خود را برای تنههن قرآن و امرای احکا آن م دهه .شایه بتالوان
اقهمهّت را که در روایا ذکر شه بودج همهن م دا دانس ؛ ی دال قالرآن از ایالن مهال
مقهّ بر عتر اس .
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آی اللّه موادی آمل م فرمایده« :از نظالر نشالله ظالاهر و در مالهار ت لاله و تیهاله
م ار دینج قرآن کری ثقل اکنر و آن بزرگواران ثقل اصالغرانه و در ایالن نشالله مسال
خود را نهز برای حیظ قرآن فها م کدده و حهیث ثقلالهن خالود شالاهه ایالن مهّعاسال »
(موادی آمل ج . 19 /7 :7117
النته واضح اس که احکا نشله ظاهریّه داللت بر افضاللهّ نالهاردج همالانطالور کاله
مرحو کاشف الغطاء م فرمایه« :قرآن افضالل از پهالامنر اکالر ( و اوصالهای حضالر
نهس ج ول ت ظه و احترا به قرآن بر آنها وام اس » (نجی ج  . 051 /1 :7011فها شهن
مس در نشله ظاهری ه دالل بر افضلهّ بالهطالور مطلالق نالهارد؛ چراکاله مالثم اگالر
فرزنهی از نظر تقوا و تهیّن افضل از پهرش باشه و پهر فرزنه خود را به قتالل برسالانهج
پهر قصاص نم شود (طوس ج  6 /1 :7111و این خود به نحوی فها شهن فرزنه برای پهر
اس با ایدکه این حک شرع داللت بر افضلهّ پهر بر فرزنه نهارد.
بدابراین فها شهن اما در را دین داللت بر ا فضلهّ قرآن بر اما نهاردج گرچاله فالها
شهن در را دین و قرآن ومه مداسن برای تنههن م دای اکنریّ قرآن نسن باله عتالر
اس ؛ ی د یک از ومو اکنریّ قرآن م توانه این باشه که قرآن اکنر اس چون بقای
قرآن نسن به عتر بهشتر اس و عتر خود را فهای آن م کدهج پس در واقالع قالرآن
اکنر اس و ومه اکنریّ ه مهار ت له و تیهه بودن قرآن اس که النته این اکنریّال
داللت بر افضلهّ نهارد.
نتیجه
مم اسماعهل خواموی در کتاب تنصرة اإلخوان ف بهالان أکنریّالة القالرآن بالا برشالمردن
سهزد دلهلج اثنا م کده که قرآن افضل از اما اس  .با بررس دیهگا و ادلّاله وی باله
این نتهجه م رسه که نسن قرآن و عتر بهون در نظر گرفتن نسنتشان به متمسّکان و
بهر وران از آنج یا تساوی اس یا ایدکه عتر افضل اس ؛ اما اگالر قالرآن و عتالر را
نسن به متمسّکان به آن لحا کده ج از دو مه بحث م شود:
 . 7از مه فهمانهن مراد و مقصودج قرآن اکنر و اما افضل اس و دلهالل افضاللهّ
اما ه ناطق بودن اما اس ج همانطور که دلهل اکنر بودن قرآن این اس که فه قرآن
سدگهنتر از فه کم عتر اس و همهن باعث م شود که قرآن اثقل و سدگهن تر در
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تمسّك ه باشه؛ از اینرو قرآن از این دو مه اکنر از اما اس ج دلهل این اکنر بالودن
ه ناطق ننودن قرآن اس ؛ به طوری که م توان گی دلهل اکنر بودن قالرآن نسالن باله
اما ج ناطق بودن اما و ناطق ننودن قرآن اس ؛ همانطور که دلهل افضل بودن اما برای
متمسّکانج ناطق بودن اما و صام بودن قرآن اس .
 .1از مه میسّر بودن عتر ج قرآن افضل از اما اس ؛ چالون قالرآن کالم اللّاله و
م هار حقّ اس و نن و عتر منلّغ و منهّن و میسّر و مجری احکا آن هستده.
پس قرآن از مه تمسّك و فه م داج نسن به اما ج اکنر و اص اسال و همالهن
ثقهل بودنج علّ این اس که اما برای ما افضل باشه؛ از اینرو م دای اکنر بودن قرآن
در واقع همان افضل بودن اما برای ما اسال و هالر دو باله یالك مدشالأ بازگشال داردج
بدابراین به همان دلهل که قرآن اکنر اس ج عتر افضل اس .
پینوشت

 . 1مدظور تمههز در اصطم عل نحو اس .
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