بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
و ایّاه نستعین
خالفت الهی مفسّر قرآن كریم
حمدْ خدای حمیدی را سزاست كه نَغْبه ای از تسنیم عِنایت همگان را به نغمه ثناخوانی واداشتت :
﴿ اِنْ من شی ء اِلّا یُسَبّح بحمده ﴾  .1تصلیه و تسلیم انبیاء به ویژه حضتر ختمتی مرتبتت و اهت
بیت عصمت او را رواست كه نَفْثه ای از مصباح هدایت آنانْ مبتالیان به ﴿ أربعین سنةً یَتِیْهون فی
األرض ﴾  2را با انذارِ ﴿ فاَیْنَ تَذْهَبون ﴾  3و « اَنّی یُتاهُ بكم »  4از كژراهه اِلحاد رهانید و با تبشیر
﴿ إنّ هذا القران یهدی للّتی هی أقوم ﴾  5به توحید ناب رسانید .به این ذوا مُقدّس تولّی داریم و
از مخالفان آنان تبرّی می نماییم.
غِبُّ الحمد والتصلیه  ،چنین گوید  ،عبداهلل جوادی طبری آملی غفراهلل له ولجمیع عباده  6 :آیة اهلل
جناب حاج شیخ محمدرضا ربانی تربتی ( طابت تربته ) كتتاب نتافعی در تفستیر فاتحتة الكتتاب
تألیف فرموده و آن را به « حمد رَبّانی » تسمیه نمودند .برخی از عالقمندان مآثر قرآنتی اقتتراح
تنظیم چند جمله ای را مطرح نمودند تا استهامی در فیض ثق اكبر و فوز ثق اصتغر بهتره راقتم
سطور شود .انجام خواسته ای كه برخاسته از اشتیاقِ به آشنایی جامعه  ،به ویتژه عتدّه ای كته از
جَذْوه و جَذْبه گریزان نیستند و در صدد جمع بین حِسّ و تجربه از یك سو و عق و نق از سوی
دیگر و شهود و وجدان از سوی سوم اند  ،به معارف مستور می باشد  ،حسنه ای محسوب استت
كه اقتراف آن مایه مزید حسنه شده و پایه مغفر ِ اغترافِ سیّئه خواهد بود  ،و اعتتراف بته ذَنْتب
 1ت سوره اسراء  ،آیه .44
 2ت سوره مائده  ،آیه .26
 3ت سوره تكویر  ،آیه .26
 4ت بحار األنوار  ،ج ، 2ص.285
 5ت سوره اسراء  ،آیه .9
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ت این نوشتار تقریظ كتاب حمد ربانی است كه به قلم حضر

آیت اللّه جوادی آملی « مدّظلّه العالی » نگارش یافته  ،از آن جایی كه

حاوی مطالب سودمندی در جهت بیان عظمت تفسیر و مفسّر قرآن كریم است در این مجموعه آورده شد.

نیز وسیله مناسب برای وصول به مقصد اسنی است .به امید آنكه آن تألیف و این تقتریظ چونتان
سعی بلیغ مسؤالن طبع و نشر و متنعّمتان از بَحْتو و فحتمْ مقبتول ختدای ستبحان كته جتز از
پرهیزكاران نمی پذیرد  ،واقع شود.
آنچه از تورّق این كتابِ سودمند برمی آید  ،این است كه صبغه فلسفی و عرفتانی آن بتر متنه
تفسیری رائ راجح است  ،چنانكه سیره آن رحی عزیزِ نیز این چنین بود و آنچه در تفسیر كتتاب
الهی الزم است  ،رعایت اصولی است كه برخی از آنها در طی چند نكته ارائه می شود :
نكته یكم .تفسیر قرآن حكیم عبار از تحریر كتابی است كه متن آن از خدای علتیم و شترح آن
از بنده او است .شرح خواه مزجی و خواه فصلی تعام متاتن و شتارح و تعتاطی متقابت بتین دو
اندیشه متضارب خواهد بود .درباره قرآن كریم چنین مطلبی فرض صحیح ندارد  ،زیرا نته علمتی
جدای از علم نامتناهی خداوند مفروض است  ،و نه رأیی توان تضارب با رأی الهی را داراست ؛
تنها كسی كه می تواند به شرح متن آسمانی قیام نماید  ،همانا خلیفه متاتن استت كته نته علمتی
جدای از علم خدا دارد و نه در صدد تضارب فكری با صاحب متن استت  ،زیترا خلیفته خداونتد
آیت ذا الهی است و علم او آیت علم خدای سبحان است و آیت حقیقتی چیتزی جتز نشتانِ ذی
آیت نخواهد بود.
گویا خودِ متنْ به تحریر مضمون خودْ مبادر نموده و مجالی برای بیگانه باقی نگذاشت تا شوب
تفسیر به رأی طعم تحریف مفهومی دهد و ناهماهنگی بین تالو كتالم ختالد در لَتبْ و تفستیر
مفهومی مخلوق در ذهنْ دل را افسرده نماید .بازگشت چنین تفسیر محمودی به تفستیر وحتی بته
وحی  ،قرآن به قرآن و  ...است  ،زیرا خلیفه كه شارح متن است  ،مطلبی جز پیام مستتخلف عنته
خود ندارد  ،وگرنه از كرسی خالفت منعزل خواهد بود  ،چون حیثیت خالفتْ  ،آیتِ بَحْت بتودن و
امینِ صرف شدن است وهرگونه افزایش یا كاهش بر مقصود ماتن یتا از منظتور وی  ،منتافی بتا
شأن خالفت می باشد.

آنچه در قلب خلیفةاهلل ظهور می نماید  ،كالم خدای سبحان است كه بدون واسطه یا بته واستطه
فرشته غیبی یا رسول انسانی القا می گردد ؛ چه اینكه گاهی از پشت حجاب و درخت و مانند آن
تجلّی می كند.
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نكته دوم .خلیفه راستین خدای سبحان پیامبران و اولیای معصوم ( علیهم السالم ) اند كته همگتی
در اثر نی به مقام منیع آدمیّت  ،اسمای حسنای خدا را عالم اند و فرشتگانْ متأمور بته فراگیتری
معارف غیبی از مَشهد آن ذوا قدسی اند  ،و این انسان های كام كه متعلّم بدون واسطه الهتی
اند  ،علم آنان خلیفه علم خداست  ،لذا می توانند وحی آستمانی را تحریتر نماینتد  ،زیترا خلیفته
واقعی در حدوث و بقا حافظ خالفت است و هرگز مطلبی غیتر از پیتام مستتخلف عنته نتدارد و
حدیو قرب نواف بیانگر آن است كه خدای سبحان در مرحله بقا مانند مرحله حتدوث در انستان
كام تجلّی ویژه نموده و تمام مجاری ادراكی و تحریكی خلیفه خود را تحت اشراف تتام دارد و
در مقام اظهار و تفسیر بَنانی یا بَیانی به منزله دست یا زبان او می شود ؛
حدیو قدسی این معنی بیان كرد ٭ ٭ ٭ ٭ و بی یُبْصر و بی یسمع عیان كرد
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چون قبول حد بود آن مرد راست ٭ ٭ ٭ ٭ دست او در كارها دست خداست
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و اگر فهم واقعی وحی خدا در مخاطبان اصلی آن منحصر شد  « ،إنّما یَفهِم القرآن مَنْ خوطب بته
»  ،برای آن است كه عناصر محوری قرآن حكیم استمای حستنای خداستت و كستی از مقصتود
اصی قرآن آگاه می شود كه از اسمای خدا اطالع صحیح داشته باشد و كستی عتالم بته استمای
خداست كه توفید تعلّم آن را از لَدُن و محضرِ ﴿ وعلّم ادم األسماءَ كلَّها ﴾  ، 10حائز شتده باشتد ،
لذا حجیّت ظواهر قرآنی برای غیر اه بیت طهار ( علتیهم الستالم ) بعتد از تتدبّر در نصتوصِ
مأثور از آن ذوا مقدّس استقرار می یابد .با تحلی یاد شده می توان گفت  :همتانطوری كته در

 7ت سوره شوری  ،آیه .51
 8ت گلشن راز شبستری.
 9ت مثنوی مولوی  ،دفتر اول .1610 ،
 10ت سوره بقره  ،آیه .31

مقام عَیْن  ،هستی خداوند دلی بر وجود آن غیب مطلد است  « :یا مَنْ دَلّ علی ذاته بذاتته » ، 11
در مقام علم نیز كالم خدا دلی بر كالم او است ؛ یعنی می توان گفت  « :یا مَتنْ دَلّ كالمته علتی
كالمه »  .لیكن با این تفاو كه در ناحیه ذا خدای سبحان كه بسیطالحقیقة است  ،هتیچ گونته
كثر مصداقی یا صدقی وجود ندارد ؛ هرچند تعدّدِ مفهومی محفوظْ است  ،ولی در جانب كتالم
خداوند چون خارج از ذا آن حضر است  ،تاب كثر جهت  ،تعدّد اجمتال و تفصتی  ،تكثّتر
متن و شرح  ،و بدون واسطه و با واسطه را دارد.
البته همه این كثرتها به وحد برمی گردند ؛ چه اینكته آن وحتد قتاهر بتر تمتام ایتن كثرتهتا
اشراف دارد و در تمام آنها بدون امتزاج حضور دارد و از همه آنها بتدون بینونتت ختارج استت.
چون كالم الهی با همه گستردگی كه دارد  ،مصون از اختالف است ؛ ﴿ لو كان متن عنتد غیتراهلل
لوجدوا فیه اختالفاً كثیراً ﴾ .
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خلیفه او كه عهده دار شرح متن الهی است  ،باید معصوم از تشتّت  ،ناهماهنگی و نفاق باشتد ؛ «
لو لم یكن خلیفَة اللّهِ لوجدوا فیه اختالفاً كثیراً »  ،كسی كه فع او قتولش را تصتدید  ،بتاطن او
ظاهرش را تأیید  ،سرّاء و ضرّای او همسان  ،غضب و رضای او متعادل و باالخرة سنّت و ستیر
او منسجم بوده و همگی بر میزان عدل و معیار قسط است  ،خلیفه خداست و تتوان تحریتر متتن
الهی را واجد است.
نكته سوم .عالمان دینی كه از دلمایه وحی و جانمایه شهود طرفی نبستند  ،ولی از برهان عقلی یتا
دلی نقلی معتبر بهره منداند  ،علم حصولی و دانش مفهومی و ذهنی آنها خلیفه علتم حضتوری و
بینش مصداق و عینی وحی معصوم و شهود مصون ولی خداست ؛ چته اینكته ختود عالمتانِ دیتن
خلیفه اولیای الهی اند .اینان نیز بعد از تطابد عق و نق و توافد معقول و مسموع می تواننتد در
حدّ علم حصولی عهده دار تحریر كالم خدا و شرح متن الهی باشند  ،زیرا چنتین تفستیری هتم در
حقیقت از سنخ تبیین كالم خدا به همان كالم است  ،چون مبانی فطتری 13و نیتز ملهمتا فجتور
 11ت بحار االنوار  ،ج ، 84ص.339
 12ت سوره نساء  ،آیه .82
 13ت سوره روم.

وتقوا 14كلما الهی اند كه با دست غیبی خداوند در نهان بشر نهادینته شتد و بتا كلمتا الهتی
دیگر  ،یعنی رهنمود مُبشّران و منذران نَبَوی و وَلَوی اثاره و شتكوفا شتد  « :یثیتروا لهتم دفتائن
العقول » .
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برای دستیابی به چنین خالفتی الزم است كه دانشهای نظری معقولْ یا منقولْ كامالً ارزیابی گردد
و بهترین راه ارزیابی آن داشتن میزانی است كه ترازو بودن آن اوّلی یا بدیهی باشد و وزنی كته
واحد سنجش و وزن بودن او نیز اوّلی یا بدیهی باشد  ،و منطد نیز عهده دار ارائه میزان بتدیهی ،
و تحلی قضایای ضروری عهده دارِ وزن بدیهی است  ،آنگاه قضایای نظری كه موزون انتد  ،در
پرتو میزان بدیهی و وزن ضروری موردِ یقین قرار می گیرد.
اگر متفكّری تمام علمهای نظری خود را با توزین به میزان ضروری و وزن بدیهی ضروری كند ،
مجاز است كه كالم الهی را كه برای هدایت همه جامعه نازل شد  ،تفسیر نماید و چنتین كوشتش
مشكوری از قبی تفسیر كتاب تدوینی خداوند به وسیله فطر و الهام در كتاب تكوینی او است
؛ هرچند تفاو درجه با گذشته محفوظ است.
نكته چهارم .تفسیر قرآن حكیم كه انزال آن از نزد خداوند به معنای آویختن ایتن حَبْت اعظتم و
ثَقَ اكبر است  ،غیر از تفسیر حسّی و تجربی موجود طبیعی است كه انزال آن به معنای انتداختن
و اهباط آن است  ،مثالً باران را كه خداوند نازل كرد  ،غیر از قرآنی است كه نازل فرمود  ،زیرا
باران به عنوان اینكه حقیقتِ متص و به هم پیوسته ملكی و ملكتوتی و جبروتتی و الهتی داشتته
باشد كه از غیب تا شهاد به وسیله فرشتتگان مقترب تجلّتی كترده باشتد نیستت  ،گرچته هتر
موجودی دارای خزائن متعدد است ؛ ﴿ اِن من شی ءٍ اِلّاعندنا خزائنه وما ننزّله اِلّابقَدَرٍ معلومٍ ﴾ ، 16
اما قرآن كه نزول آن به معنای تجلّی ویژه خداوند در كتاب خود است  « :فتجلّی لهم سبحانه فی
كتابه من غیر أن یكونوا رأوه »  ، 17هرگز به صور تجافی نیست ؛ چه اینكه در حدیو معروف
 14ت سوره شمس  ،آیه .8
 15ت نه البالغه  ،خطبه .1
 16ت سوره حجر  ،آیه .21
 17ت نه لبالغه  ،خطبه .147

ثقلین چنین آمده است كه « طرفٌ ( القرآن ) بید اهلل تعالی و طرفٌ بأیدیكم »  ، 18لذا اعتصام بته
چنین حَبْلی كه به دست غیبی خداوند قرار دارد  ،مانع اضتطراب و ستقوط استت  ،وگرنته حبت
انداخته هرگز عاصم دیگران نبوده و اعتصام به او سودمند نیست.
اكنون كه معلوم شد  ،نزول كتاب الهی به صور تجلّی است  ،نه تجافی و به صتور تَدْلِیته و
آویختن حَبْ است  ،نه تخلیه و انداختن آن  ،الزم است در تفسیر ذی آن كه ظواهر الفاظ است ،
محتوای صدر آن مغفول نباشد و در تبیین ساقه آن مضمون صدر آن ملحوظ باشتد و اهتمتام بته
فهم خصوص ذی و ساقه مانع از رقّی به صدر آن نشود .كتاب حاضر ظاهراً با توجه به صدر در
صدد تفسیر ساقه آن برآمد.
به امید قبول خدا از مؤلف ( قدس سره ) و انتظار استقبال از عالقه مندان قرآن و عتر .
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