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 از ریاضت تا ریاضی حضرت سید ابوالحسن حافظیان بر لوح محفوظ

 دکتر فرزانه اعظم لطفی

f.azamlotfi@ut.ac.ir 

 علمی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران عضو هیات

 

هر دو جهان کارم  من غنی هستم و بر

 نیست

 

 من که یوسف نپرستم سر بازارم نیست 

 پرگارم نیستام مرکز من یکی دایره 

 

 من یکی بوالحسنم درگه و دربارم نیست 

 ون هُو یا مَهُ بشنو آواز و صدایم هُوَ 

 

 ون هُو یا مَهُ مظهر وصف خدایم هُوَ 

  

 :چکیده

های ملت شرق و غرب بوده است برخی چون حزین هندوستان از ابتدا پذیرای مهاجرین میهمان

ه عالم .گزیند و برخی هشت سال چون صائب تبریزیالهیجی چهل سال در بنارس سکنی می

های باطنی به سرزمین الحسن حافظیان از جمله بزرگان سرزمین ایران پس از ریاضتابو سید

جوید و با فیض حق به کرامت جای زبان قال از زبان حال بهره می بهو  گذاردعجایب قدم می

در این پژوهش به بررسی  .گرددمحفوظ نایل می به لوح بخشد وخود فزونی و رنگی دیگر می

  .شودو لوح محفوظ پرداخته می وی زبان حال

سید عالمه حافظیان  ،شاعران لوح محفوظ ،هو ،ریاضیات ،ریاضت ،لوح محفوظ :واژگان کلیدی

 و لوح حق 

 

 :بررسی بحث و

ق حجره ای رو به قبله در تیحافظیان آنکه سالها در یکی از حجره های فوقانی صحن ععالمه  

سمت شمال شرق به عبادت و ریاضت و سلوک شرعی پرداخت این استاد مسلم علوم غریبه 

وهیئت و فقه اخالق ریاضت و ریاضی را همگون یافت و سفر ،صرف ونحو،ریاضی طب و نجوم 

انوس این خیال که هند تنها شهری است بلکه او اقی به روحانی خویش را به هند آغاز کرد نه

اگرچه .ازهیچ فراز و نشیب و نگون چیزی نمی دانم:از در خشوع می گوید ..عالم و بحری است

سالها به ریاضت نشته بود اما از دنیای باطن و بیرون ادعای بی خبری می کند او از دست سرمای 

وی که به قول  قدم می گذارد زمهریر زمستان و از سوز سرمای دهر بر سرزمین عجایب دنیا
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صحرایی دارد و هم عبادت کنندگان ست و جهنم نما ،هم ریاضت کشان جایی که هم بهشت نما

 سیم وزر و کافران از خدای بی خبر و مشرکان  ساحران بند .دریایی

سیمرغ را بر کوه قاف یافته  و ولندغی که به جد و جهد مشجمله اولیای هستند نیز نانآدر کنار 

 .زبان دل را می شنوند واند

نمی داند اما صاحب سخن و  قال را به هر تقدیر حافظیان در این ره دیوانه می شود اگرچه زبان 

در سفر روحانی  که را می شناسد و از خدا برکت این حرکت را خواهان است همانگونه حال زبان

  .خود به قزوین به یقین رسید

با تنی ناتوان با اجازه بزرگان و جسم  .و نا پیموده را برمی گزینداز هجر رسول را نا رفته  15سال 

ی  مابه سوی گر ز برف و سرمای خشکا سنگین تقوی هقلیل و توشه را راه توشه علیل با کمی

ثرت مترس بوالحسن از ک :خود زمزمه می کند در راه با.ه هندوستان رهسپار می شوندب مرطوب

 .اال هو سربدهو اواز وحده ال اله 

بی خواب  هو د نور رخش را می دید او از شدتاو از دار بقا سفر کرده بود و در برابر دیدگان خو

از شدت وجد و سرور درونی و عرفانی شیشه صبر خود را .بود و خلق جهان را درخواب می یافت

 ستاند. سرانجام می شکند و از عهد الست پیام آگاهی می

بهتر از تقوی توشه ای نمی یابد چرا که متقی راستین است  سراسر اتقیکم که مرد حق حافظیان

 .را به هر دو سرا مطمئن می یابد

  )استناد بر اشعار عالمه (.حاجتی نداردی ساده می بیند که به ساقی و باده خدای را راهه را 

 .)استناد بر اشعار عالمه (با خدا باش را با نیاز دائم می بیند و نه به بوق و موی داز می بیند 

کور می  رید کور دل را تا لب گورمن مرشد وآمی داشت و  حافظیان چراغ راه حق را روشن نگاه

داند او از تمام نقشه ها و ترفند های مرشدان عیار که بهشت را در بازار این دنیا معامله می کنند 

 .می کندبر مال و و گاهی با چوب حراج غفلت می فروشند را حاشا 

ن را سالها پیش با ریاضت و آحافظیان قبل از نگارش لوح محفوظ با ارقام ریلضی و علم اعداد 

 .او و لوحش دل پاک و خالص وی بوده استراسخ  تقوی بر دل خویش نگاشته بود قلمش ایمان

یشه و و عقل و اند یسمانربه  را این مرد سترگ مرکب مرگ خویش را دیده بود اما لگام مرگ

  .بود ده از ابتدهن فرشته مرگ سپرعلم در دستا

و  لب عفو و بخششااز سر خضو ع و خشوع خود را فاقد علم و عقل و معرفت می پندارد و ط

رامش در کنار رواق سرور خود زیر پای امام آاو طالب مهر مغفور بر رخ خویش و  .مغفرت است

 .رضای خویش است
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نانکه در راه حق مهجور مانده اند را به سوی وحده اله اال هو دعوت آحافظیان ابو الحسن عالمه 

 .می کند

ر او دراین سف را می دهدخاک پای همه شو ده و سال شش ماه آزگار برای یافتن مقصود درس 

ناسوت خویش را در زندان تن اسیر  هگلشن الهوت و فارغ از حلق از خود بی خبر همچون مرغهو

دست و .او در سفر روحانی خود از خود بی خبر بود اما می دانست زخم و نمکدان .یافته است

در این سفر .او بحر و ساحل و جان را در یافته بود.گریبان و درد و درمان را خوب می شناخت

  .و عیسا و شاه امروزی و فردای خود را می شناسدباال اگرچه از خود بیخبر بود اما طبیب 

خبری در یافته بود.دراین سفر این  رونق دیر و کلیسا را در سفربی حافظیان حسنابو العالمه 

بود و شیشه لوح دل خویش را به روی سنگ جاهالن زمان  به دنبال رنگ بیرنگ سفر روحانی

 .میار /چه کنم دگر یاد نداد استادسپر بال کرده بود به قول حافظ نیست در لوح دلم جز الف قامت 

هیچ گویشی هیچ زبان و .دیار را نمی دانستقال آن ن در راه سفر به هند زبان احافظیعالمه 

را  هو هو هو وتنها در قاموس عقل و دل پاک خویش تنها  را معنی نکرد هومفهومی غیر از 

  .با آن سخن راند وی در هند زبانی بود کهآن این واژه تمامی  .نگاشت

  .را خوب می دانستدل  اما راز سخ گفتن و به سخن در آوردن نمی دانستقال را  اگرچه زبان

برخی گویا در هند سخن می دانستنند اما گویا  .به حرف واداشت هو او جاهالن وقت را با زبان

ابوالحسن لکنت  زه سخن صریح از آنان ربوده بود اما عالمهلکنت مشرکی و جاهلی و تزویر اجا

 .هو مرتفع ساخت-هو-هور زبان سخنوران جاهل را با ریاضت و تکرا

برخی در این دیار نا شنوا بودند و جز صدا های خاص مکر و فریب و تزویر و ریا در ایمان را نمی 

مثنوی موالنا را ساخته بودند و بر طبل  رنگ موقت شغال آبی،ای از بوقلمونی  عده.شنیدند

  .با قانون تزویر می کوبیدندحکومت 

سر داد.او به ملک ظلمات برای  را ووحده ال اله اال ههان مراابوالحسن درگوش این گعالمه 

وی و خشوع تق حیات را نه پشتوانه ثروت اسکندری بلکه به پشتوانه آب.حیات رفته بود آبیافتن

 ..ه بودو خضوع در یافت

 :ان سری می زندچنانچه دوش هنگام به خرابات مغ

اک پای همه شو گاه از غیب بر او الهام می شودخنا اما گویا کسی به روی او دری نمی گشاید

معروفترین عالم  (319/5191شیخ بهایی ) مقصود را در خواهی یافت اینجاست که به یادشعر

 :افتادم که می گفت شیعه

 رفتم به در صومعه عابد و زاهد 

 دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد 
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 در میکده رهبانم و در صومعه عابد

 گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد 

 یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه

 روزی که برفتند حریفان پی هر کار 

 زاهد سوی مسجد شد من جانب خمار

 من یار طلب کردم و او جلوه گه یار 

 انه ره کعبه و من صاحب خ هحاجی ب

 هر گه که زنم صاحب آن خانه تویی تو

 هر جا که روم ،پرتو کشانه تویی تو

 در میکده و دیر که جانانه تویی تو 

 مقصود من از کعبه و بت خانه تویی تو

 قصود نویی ،کعبه و بت خانه بهانهم

 :می گوید لحسن حافظیان چنیناابوسید  و اما

 دوش رفتم به خرابات مرا راه نبود 

 بس زدم ناله و فریاد کسم در نگشود

 یا نبد هیچکس از باده فروشان بیدار 

 یا که من هیچ بدم هیچ کس از من نشنود

 نیمی از شب بگذشت دیر ترک یا کمتر

 رندی از غرفه برون کرد سرو رخ بنود 

 کس از بهر کسی در نگشودگفت خیر است ، در این وقت 

 ین نه مسجد که به هر لحظه درش بگشایند ا

 که تو دیر ایی ،اندر صف و پیش استی زود 

 این خرابات مغان است در او رندانند

 شاهد و ارمنی و گبر و نصارا و یهود 

 نچه در جمله آفاق ،در اینجا حاضر آ

 شاهد و شمع و چراغ و طرب نای و سرود 

 خاکگر که خواهی که دم از صحبت ایشان بزنی 

 تا که بیابی مقصود  پای همه شو
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ین در رود ماه خود به صورت نماد در ریاضت ده سال و شش والحسن حافظیانباسید عالمه  

ان دینی و مردم هنود هند گناهان جسم ل می کند همان جایی که برای بزرگمقدس گنگا غس

 .و روح را مطهر می سازد

به زمین رسد از پیچاپیچ  گیرد و پیش از آنکهنو سرچشمه می این رود مقدس از پای ویش

هندوان در این رود خاکستر و استخوان های نیم سوخته مردگان خود  .گیسوان شیوا می گذرد

هردوار و اهلل آباد آنجا –را در مراسمی خاص در شهر های بنارس نام نهاده اند گل پهولرا که به 

گذرد می ریزند اهل هنود بر این باورند که روح ی که این رود مقدس از مسیر این شهر ها م

 (712 ص ،اعظم لطفی ،مردگان از طریق این رود به عالم باال سفر می کند )فرزانه

در رود مقدس گنگا و با صدای رسا و خوش و مسحور کننده خود  عالمه پس از حرکت نمادین

ی معابد را با صدای فضا وخواند.در معبد رو قبله نماز می  .و همچون بالل زمان اذان می گوید

 ..سازد آگین می رن عطروح انگیز قرآ

را در دامنه کوه ترال کشمیر بر بلندای کوه صوفی پوره الحسن قطب نمای راستین ابو سید عالمه

دو رکعت نماز بخوانید حاجت از خدا بخواهید عالمت خضوع  زسنگ نشانی اروی و بر گذارد  می

 .را می نگارد

 ی دانستند که بین حروفمبه خوبی  عالمه .بر وی الهام می شود بر بلندای این کوه وظلوح محف

 .هم مثل سایر اشیا عالم رابطه و تناسب و انس و محبت است

 :فرمایندرو میاین از  

 روحی هر به و جانی هر به و سری هر به

 نیست

 

 دنیاست در که ای دانه هر و نباتی هر به 

 بینی عیان ار بینی نظر بین ذره به 

 

 است لیلی حالت و مجنون دل حکایت 

  

حسن حافظیان با ریاضت خالص و بی ریا با علم ریاضی به خلق اثری بدین ترتیب استاد سید ابوال

 :پرداخت که در باطن عمیق و ژرف بود به قول موالنا

 ح محفوظ است او را پیشوا ول

 ست محفوظ از خطا  از چه محفوظ

  .این الهام بر وی بیش تر از یک صفحه نبود و آن صفحه چیزی جز دل وی نبود

 .را از زبان شاعران عارف و یا عارف منش نیز شنیدمحفوظ  لوح اکنون می بایست سر

 :نیز آمد است ولی شاه نعمت اله در دیوان

 علم ام الکتاب حاصل اوست 

 لوح محفوظ حافظ دل ماست 



6 
 

 :عمادالدین نسیمیدیوان و در 

 لوح دل ماست لوح محفوظ 

 اسرار خدا ازاوست ملفوظ 

 این الهام با شکوه تحیر آور و معجزه نما بود 

 :آمده است دیوان بیدلدر 

 در کنار فطرت ما داد عشق

 لوح محفوظ نفهمیدن رقم 

 :عرفی شیرازیدر دیوان 

 تو مفتون است  طرتعلم بر ف

  فوظ نیز مفتون بادلوح مح

 :دیوان خاقانی

 رقمهایی که مرموز است اندر خرقه از بخیه 

 رقوم لوح محفوظ است اگر خوانی به ایقانش 

 امام و سرور هر دو جهان که مفتی عقل 

 لوح محفوظ امال کند لسانش را  ز

 :نامه عراقی عشاقدر 

 من چو در عارض تو حیرانم 

 لوح محفوظ عشق می خوانم 

 :مصیبت نامه عطار

 شد زعلمش لوح محفوظ آشکار 

 شد قلم از قدرتش مشغول کار 

 :آمده است دیوان عماد الدین نسیمیو در 

 لوح محفوظ است پیشانی و قران روی دوست 

 ها لک الریب اندر شان اوست کل شی 

 :دیوان غنصری

 مدانی که بد خواه تو کیست گویی 

 همی نامش از لوح محفوظ خوانی 
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 :رازیدیوان قوامی 

 مانند لوح محفوظ آمد ضمیر تو 

 کز سر علم جان قلم عقل را سری 

  :دیوان مجیر الدین بیلقانی

 دلی که قابل اسرار لوح محفوظ است 

 بسان تخته خاکش مساز جای حساب 

  :لشهود اسیری الهیجیااسرار در 

 لوح محفوظ است در معنی دلت 

 هر چه می جویی شود ز حاصل ست 

 لوح محفوظ ار ندانستی دل است 

 پیش دانا نه این آب و گل است 

  :مثنوی معنوی

 چون ملک از لوح محفوظ آن خرد 

 هر صباحی درس هر روزه برد 

 :دیوان شمس مولوی

 یا مستحق مرحمت یابد مقام و مرتبت 

 بر خواند اندر مکتبت از لوح محفوظ آیتی 

  :دیوان ناصر خسرو

 وظ ای پسر بنگر اندر لوح محف

 خط هایش از کاینات و فاسدات

 به لوح محفوظ اند نگر که پیش توست 

 و بو یحیی  درو همی نگرد جبرییل

 ی:هفت پیکر نظام

 تا چو از حضرت تو گردد باز 

 لوح محفوظ را بجوید راز 

  :دیوان نور علی شاه اصفهانی

 تویی آن لوح محفوظ معظم 

 که نقشی هست از وی اسم اعظم 
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 :دیوان ابن یمین

 ذهن صافیم لوح محفوظ است 

 کز رموز فلک بر او صور ست 

  :دین اصفهانیال دیوان جمال

 قلم اوست لوح محفوظ انک 

 روزی انس و جان همی بخشد 

  :دیوان شمس مغربی

 وح محفوظ دل مغربی از مکتب دوست ل

 گشت مسطور که دل مکتب دیگر دارد 

  :دیوان سیف فرغانی

 تو محفوظ جان من گردد چو لوح عشق 

 بنان خالی مرا قلم نبود ز آن پس از 

  :دیوان امیر خسرو

 بنموده پیش مهر و مه از لوح محفوظ آیتی 

 که اینک ز بهر عمر خود منشور جاویدان نگر 

 :دیوان صفی علیشاه

 پس آن بهتر که در این لوح محفوظ 

 نباشد غیر حقیقت هیچ محفوظ 

 کتاب یس مبینت لوح محفوظ 

 بود کاشیا در آن ضبط است و محفوظ 

 زورقا نفس کلی گشت ملفوظ 

 که قلب عالم است و لوح محفوظ 

 :دیوان عراقی

 تورا دل دل لوح محفوظ است و علم از فلیفی گیری 

 از کوچه گیرایی تورا خورشید همسایه چراغ 

  :الدین نسیمید دیوان عما

 سر قران را نخواند از لوح محفوظ خدا 

 دیو ناری بود از آن بر آسمان راهش نبود 
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 لوح محفوظ است رویش زلف و خال و خط کالم 

 با تو گفتم معنی علم لدنی و السالم 

 :دیوان صائب

 لوح محفوظ شد آن دیده که حیران تو شد 

 هر که پریشان تو شد گشت سی پاره دل 

 :دیوان قطران تبریزی

 همانا لوح محفوظ است پنداری دل پاکش 

 که در وی ره نبوده است و نباشد هیچ نسیان را 

 :دیوان مجیر الدین بیلقانی

 لوح محفوظ که از دفتر قدرت ورقی است 

 سر نهد بر خط حکم تو و ناکام نهد 

 :دیوان عرفی شیرازی

 گلی زین باغ گر چینی بیاور دستی از بینش 

 که نقش لوح محفوظ است بر اوراق اعضانش 

 :محمد منوراسرار التوحید در 

که به چهار هزار سال ااسب تازی  :و آنگاه گفت در خبر می آید که پهنای لوح محفوظ چند است

از آن همه کی  .می تازی )از این سر بدان سر نتوانی رسید (و باریک تر از موی یک خط است

 خبر ندارد بدین خلق بیرون داده است از آدم تا رستخیز همه در آن مانده اند از دیگران خود 

 :آمده است کشکول شیخ بهاییدر 

 قضا و جود همه ی موجودات در لوح محفوظ است به نحو احمال 

 :کیمیای سعادت امام محمد غزالی

 ....و مثل لوح محفوظ چون آینه است صورت همه چیز ها در وی

صورت اما این قدر باید دانست که مثل دل چون آینه است و مثل لوح محفوظ چون آینه که 

قابله آن بداری مچنانچه صورتها از یک آینه در دیگر افتد چون در .همه موجودات در وی است

از محسوسات فارغ شود به اوی .همچنین صورتها از لوح محفوظ در دل پیدا آید چون صافی شود

مناسب گیرد و تا به محسوسات مشغول بود از مناسبت با عالم ملکوت بود ودر خواب از 

 الجرم آنچه در گوهر وی است از مطالعه ملکوت پیدا شدن گیرد  ،فارغ شود محسوسات
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 :نان و پنیر شیخ بهایی

 لوح حافظ ،تو شوی در دور وگشت 

 لوح محفوظ است ،کاو زین در گذشت 

  :مت اهلل ولیعدیوان شاه ن

 ت سروح اعظم روان سید ما

 لوح محفوظ آن سید ماست 

 :فرج رونیلدیوان ابو ا

 لوح محفوظ را همانا نیست 

 از وقوف تو خیر و شر مستور 

 :جاوید نامه اقبال الهوری

 ای نجوم ای ماهتاب ای آفتاب 

 ای قلم ای لوح محفوظ ای کتاب 

 :دیوان امیر معزی

 ور قضا طومار دیوان سازد اندر مدح تو 

 لوح محفوظ اندر آن دیوان و طومار آورد 

 :دیوان خاقانی

 از بخیه  رقم هایی که مرموز است اندر خرقه

 است اگر خوانی به ایقانش  رقوم لوح محفوظ

 امام و سرور هر دو جهان که مفتی عقل 

 ز لوح محفوظ امال کند لسانش را 

 حدیقه الحقیقه و شریعته الطریقه سنایی:

 جر و جزم وی از طریق قدم 

 لوح و محفوظ و سر سیر قلم 

 و علیم  بوده در مکتب حکیم

 لوح محفوظ بر کنار مقیم 

 کرسی دین ز راه اوحد بود 

 لوح محفوظ شرع احمد بود 
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 :کشکول شیخ بهایی

 علمی که از آن چو شوی محفوظ 

 گردد دل تو الوح المحفوظ 

 :دیوان شاه نعمت اهلل ولی

 لوح محفوظ است ما را در نظر 

 خود که دارد این چنین ام الکتاب 

 می خوان لوح محفوظ را روان

 اصل دفتر چیست تا بدانی که 

 عقل کل را اگر قلم خوانی رواست 

 زآنکه نقش لوح محفوظ اونگاشت 

 :ناظر و منظور وحشی بافقی

 کز میم و حایش گشت محفوظ  ز بس

 گوشتش در دل خود لوح محفوظ 

 :مثنوی های ادیب الممالک فراهانی

 همت توامی  ،کوثر از ابر

 ی لوح محفوظ از خطت رقم

 :جام جم اوحدی مراغی

 لوح محفوظ طبع دراکت  

 خاطر پاکت  فوظعرش مح

  :نتیجه

اند عارفان و با عارف منشان ها سرودهچه بسیارند مفاخر ایران زمین که از لوح محفوظ شعر ریآ

 محفوظ  اند از لوحاند و شنیدهگفته

محفوظ را بر روح و روان و دل و الحسن حافظیان لوح اما بزرگ مرد ادب و عرفان عالمه سید ابو

 نآ عالمه با روح و معجزه الهی را نگاشتند و عقل خویش نگاشت و شاعران با شعر لوح محفوظ

 .وردآرا به رشته تحریر در

این ریاضت کار هرکس  .یابند و حقیقت را در یابند کجایند محرمان امروز که راز دل عالمه را در

 .اسرار دل او باشیم باشد که از محرمان .ل می گرددنیست عالمه به دنبال محرمان د

  کنم ابزار دل راز او به که کو محرمی

 

 دری از شهر حقیقت برویش باز کنم 
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