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 سید ابوالحسن حافظیاناستاد لوح محفوظ  بررسی
 1دکتر فتوت نصیری سواد کوهی

 
 .کله لله و السالم علی رسول رّب العالمین و آله الطاهرین الحمد

 از «شرح و تفسیر لوح محفوظ»و « االسماء ةجن»و « لوح محفوظ»حضرت حاج سید ابوالحسن حافظیان مشهدی که 
این  .ق در مشهد مقدس متولد شد.ـ ه 2331برابر ربا سال  .شـ ه 2121جمله آثار پرارزش و گرانقدر اوست در سال 

الشأن عارف بالله و سالک الی الله همچون پدر خود مرحوم میرزا آقا حافظیان از سادات جلیل القدر و از صالحان عظیم
نحو و فقه و نجوم و هیئت، ریاضی،  و از نوجوانی به فراگیری صرفرود، مرحوم آقای حافظیان شمار میبه مشهد مقدس 

سپس به علوم باطنی و  .های علمی خود افزودای مبذول داشت و نزد اساتید وقت بر اندوختهانه طب و اخالق اقدام مجّد 
حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی و حاج  جناب اسراری و ریاضات شرعیه روی آورد و در این راستا از محضر نورانی

های یار و رفیق شفیق خود مرحوم آیت الله جناب حاج شیخ  های زیادی برد و نیز با راهنماییسید مظهر حسین هندی بهره
.ق( به محضر عالم ربانی حضرت سید موسی زرآبادی قزوینی ـ ه 2321.ق وفات ـ ه 2322مجتبی قزوینی خراسانی )تولد 

 .استشدهبه روی وی گشوده  جدیدیهای نوری امات و مقامات عالیه مشرف شد که از این رهگذر افقصاحب کر
ه سال به سیاحت کامل پرداخت ب ده.ق به هندوستان سفر نمود و بیش از ـ ه 2332حضرت آقای حافظیان در سال 

لوح »کشمیر آثار ارزشمندی همچون کوه ترال  یدامنه (پورصفی)پوره  خصوص در دوران ریاضت شرعی در جنگل صوفی
است را ابداع نمود، بعد از مراجعت به ایران در مشهد مقدس در جوار  که از آثار شگفت انگیز در قرن بیستم« محفوظ

در  ،عبادت و ریاضت شرعی را ادامه داد و در عین حال .حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه االسالم مجددا
 ن و مراجعه کنندگان و خدمت به بندگان خدا در نهایت تواضع و اخالص قیام و اقدام مجدانه داشت.رفع مشکل دردمندا

های اخالقی و اشتغاالت سلوکی ختمیه و دستورالعمل ءمرحوم آقای حافظیان در ادعیه و اذکار و ختوم و اسما یسیره
 گنجد. نمی شرح آن در این مقالکه شرعی بوده و خود کتابی جداگانه است  .کامال

گاه در علوم اسراری و واجد مقامات س و تصرف قویّ .ف.م در علوم غریبه و صاحب نجناب حافظیان استاد مسلّ  ه و آ
.ش مرغ جانش به دیار معبود شتافت و به لقاء الله ـ ه 2311سال عمر پر برکت در سال  82عالی باطنی بوده که بعد از 

ارد، ایشان صورت نگرفته است جا د شناختو کار چندان مؤثری در  هناشناخته ماندبدیل متأسفانه این فرزانه بی .پیوست
 (.2ارباب قلم اهتمام بیشتری در این خصوص مبذول دارند)

  
 لوح محفوظ چیست؟

 .«بل هم قرآن مجید فی لوح محفوظ» شود:سوره مبارکه بروج این گونه ختم می 11و  12آیات 
نگاه داشته شده  یست که تعبیر مذکور فقط در این سوره آمده و به معنی صفحه( ا1«)ترکیب وصفی»لوح محفوظ یک 

کالمی  ،نویسند به عبارت دیگر آن قرآن مجید و با عظمت و بلند مقامصفحه عریضی است که چیزی بر آن می ،است. لوح
و از هرگونه تغییر و تبدیل و رسند است که در لوح محفوظ ثبت شده است و نااهالن و شیاطین و کاهنان هرگز به آن نمی
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رسد که لوح محفوظ همان علم خداوند سبحان است که شرق و غرب به نظر می ،جانقصان برکنار است. در اینو زیاده 
 (3)است.عالم را فراگرفته و از هرگونه دگرگونی و تحریف مصون و محفوظ 

قرآن کتابی است بشری شده که در لوح محفوظ » :فرمایدجناب عالمه سید محمد حسین طباطبائی در این خصوص می 
 (4«)باشد.ها محفوظ است کتابی است که در معارفش مجید میلوحی که از دستبرد باطل و شیطان ،بوده

یکی از مراتب نزول قرآن در لوح محفوظ است، حضرت سبحانی دو لوح دارد یکی لوح  گویند:بعضی مفسرین می
الله االعظم و  ةغیبت حضرت بقیّ  ،بل تغییر نیست و البته واقع شدنی است مثل بعثت انبیاءمحفوظ که امور مندرج در آن قا

م و خصوصیات معاد، صراط، میزان، نظایر کتب القیامه و مثوبات بهشت و عقوبات جهنّ رجعت ائمه و بعثت یوم و ظهورش
انبیاء و ائمه و مالئکه معلوم است و دیگر لوح محو  ها که قرآن در این لوح ثبت شده و این لوح بر پیغمبر و سایرو امثال این

در  (3).و احدی جز ذات اقدس الهی از آن اطالعی ندارد استحکم و مصالح قابل تغییر  یواسطهه و اثبات است که ب
 (1) .«الکتاب استخرای کتاب مکنون و امّ است عبارت ا  کریم ظرف قرآن »واقع لوح محفوظ که 

هر  «الکتابامّ »و  «کتاب مکنون»و « لوح محفوظ»ها نگریسته شود یعنی ریمه مربوط به آنچنانچه خوب در آیات ک
سه داللت بر یک حقیقت داشته و واحدند و با لحاظ کتاب مبین و کتاب حفیظ و کتاب مسطور و امام مبین؛ محلی شناخته 

ت عظمته است محفوظ بوده و ی تعالی جلّ جا ثبت و ضبط است و آن نزد حضرت بارها در آن شوند که مقدرات انسانمی
 که همه چیز در آن ثبت و ضبط گردیده است. (8)است «پایان پروردگارعلم بی»پوشیده از همگان است؛ در واقع 

 شود:آورده می برای مزید استحضار آیات شریفه مربوط ذیالا 
 (35انعام/ )«. ال یابس اال فی کتاب مبین ال رطب و و» -2
 (35رعد/)«. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب» -1
 (88و82واقعه/)«. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون» -3
 (42فصلت/)«. و انه لکتاب عزیز» -4
 (22فاطر/)«. کتابو ما یعمر من معمر و ال ینقص من عمره اال فی» -3
 (3سبا/)«. ر من ذلک و ال اکبر اال فی کتاب مبیناالرض و ال اصغ فی السموات و ةال یعزب عنه مثقال ذر» -1
 (4زخرف/)«. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم» -8
 (11مطففین/)«. المقربون هکال ان کتاب االبرار لفی علیین و ما ادریک ما علییون کتاب مرقوم یشهد» -2
 (8آل عمران/)«. و منه آیات محکمات هن ام الکتاب» -5

 .«الله االمام المبین انا و: »لیه السالممنین عؤقال علی امیرالم
ون تعبیر شده کتاب مکنیا الکتاب گردیده و گاه به کتاب مبین بنابراین این لوح محفوظ در قرآن کریم گاهی تعبیر به امّ 

 است.
داللت دارد بر بقاء و دوام آن نزد  «لدینا» و« مکنون»، «محفوظ»مندرج در آیات نورانی مذکور یعنی  یمهکلمات قیّ 

ذکر این نکته ضروری است که: والیت مطلقه که باطن نبوت مطلقه است که باالصاله حقیقت محمدیه  .حضرت سبحانی
 ی والیت مطلقه، مولی الموحدین حضرت علیبه اقتضای همین مرتبهعلیه السالم علی منین ؤاست و بالوراثه برای امیرالم

در خطبه البیان خود را وجه الله، لوح محفوظ، کتاب مبین، قرآن ناطق، نباء عظیم، صراط مستقیم  لیه السالممنین عؤامیرالم
 (2)... نام برده است. و
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الله صلی الله علیه و آله و سلم و والیت مطلقه رسول  یاین مطلب به آن جهت گفته آمد تا دانسته شود که والیت مطلقه
علیه  منین علیؤالله صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمرسول»یعنی این هر دو  .سالم یکی استعلیه العلی منین ؤالمرامی

یا  (5).«انا و علی من نور واحد»لوح محفوظ هستند چه رسول اکرم اسالم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: « السالم
 (21«)و معی جهراا  اا سّر  بعث علّی مع کل نبّی »فرمود: 

که اولی لوح اند جز اینر هر دو کتاب مبین حقد  گوید: لوح قضا و ق  صدرای شیرازی در کتاب مبدأ و معاد میمال 
 عالمی الکتاب است و دومی محو و اثبات است و انسان کامل کتاب جامع این کتب است زیرا که او نسخهمحفوظ و امّ 

اش کتاب محو و اش لوح محفوظ و از حیث روح نفسانیهو از حیث نفس ناطقالکتاب امّ کبیر است که از حیث عقلش 
 (22اثبات است.)

الهیات اسفار در مراتب علم حق تعالی به موجودات، قضا و عنایت الهی را  سوماز موقف  23جناب صدرا در فصل 
تاب ة و القضا یقال له اّم الکفی مراتب علمه باالشیاء و هی العنای» گوید:داند و میمحو و اثبات می را کتابر د  و ق   الکتابامّ 

 (21).«الیه لقوله: یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب هالمحو و االثبات کما اشار و القدر و یقال له کتاب
که الکتاب نام نهاد چه اینداند و آن را امّ روت میجبمحل صورت قضاء الهی را عالم  ،و معاد أمال صدرا در کتاب مبد

پس انسان کاملی همچون رسول اکرم اسالم صلی الله  (23ناظر به آن است.) «الکتاب لدینا لعلی حکیمانه فی امّ و »کریمه 
علیه و آله و سلم به جائی رسیده که جان شریف او لوح محفوظ گردیده است، چه انسان کامل را شأنیت چنین است که 

 گردد.حفوظ شدن را دارا میکلمات وجود در او نوشته شود لذا او صالحیت لوح م یهمه
هی اکبر حجج الله علی خلقه و  ةاالنسانی ةالصور»ای عرشی دارند که:هامام صادق علیه السالم در این خصوص اشار

من اللوح  ةصور العالمین و هی المختصر ةهی الکتاب الذی کتبه بیده و هی الهیکل الذی بناه بحکمته و هی مجموع
 (24).«المحفوظ

های خداوند به خلقش است و کتابی است که به دست خود آن را نوشته است صورت انسانی بزرگترین حجت»ترجمه:  
 .«ها است و مختصر از لوح محفوظ استهای جهانو هیکلی است که به حکمتش آن را بنا کرده است و مجموع صورت

لیه و آله و سلم که لوح محفوظ شده است اکنون با توجه به مقدمات مرقوم انسان کاملی چون رسول الله صلی الله ع
آوردی مهم از سفر هندوستان به ارباب معرفت بنگریم که در منظر مرحوم آقای حافظیان لوح محفوظ چیست که به عنوان ره

 ارزانی داشته است.
  

 حافظیان و لوح محفوظ
به حروف و »لوح در نزد ارباب علوم غریبه و خفیه، جدولی است که در آن اسماء خاص به حروف یا عدد یا ذوالکتابه 

یعنی  .گردد که مجموع اعداد افقی و عمودی و مورب هر ستون به عددی معین وفق دهدای تنظیم میبه گونه« د هر دواعدا
بنابراین تنظیم  .است «موفق»گردد نتیجه حاصله مساوی است و آن لوح  ها جمعاگر از هر طرف و از هر ستون اعداد خانه

کل کاری بس مش ،های زیاد که واجد اسماء حسنا و صفات علیا و اعداد جزئی مربوط به اسم موفق باشدچنین لوحی با خانه
 م طبق قاعده توسطجز امداد غیبی و افاضات الهی کسی را قدرت تنظیم آن نیست. هر لوح در صورت تنظیه است که ب

 باید بحث شود و در این وادی جای سخن بسیار است.ها، آثاری دارد که در محل خود میهس و وفق خانف  استاد صاحب ن  
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اما لوح تنظیمی توسط استاد حافظیان رحمه الله علیه در رابطه با انسان کامل حضرت خاتمی مرتبت محمد رسول الله 
 خانه تنظیم شده است. 13×13که در قالب جدول  صلی الله علیه و آله و سلم است

 3×3=13س یعنی خانه است سپس جدول مخّم  13تنظیم گردیده که این جدول شامل  3×3جدول  بدواا که توضیح این
به نگارش درآمده که در هر خانه اسمی از اسماء یا صفتی از اوصاف کریمه رسول الله  13×13 یعنی جمعاا  3×3به تعداد و 

و جمع کل اعداد ابجدی  113 هابا عدد ابجدی و حروف مربوطه نوشته شده است که جمع خانهو آله و سلم  هیه علالل یصل
در این جدول القاب آن حضرت که در قرآن مجید و احادیث و اقوال بزرگان دین و  .شده است 22211برابر  3×3هر لوح 

 3×3لوح  13 یآور است. در این کار تمامدشوار و حیرت ها درج شده که جهت حصول وفق، کاری بسعلم آمده در خانه
خانه مذکور که در یک مربع  113شود و از هر طرف این مدعا حاصل است. اعداد داخل می 22211ها وفق جمع اعداد آن

قابل پیاده شدن و تنظیم است  3×3گانه کائن است هرگاه جمع شوند خود در یک مخمس یا جدول  13بزرگ از مربعات 
شود که می 221شود بعد از استنطاق و ملفوظی شدن آن و تبدیل به اعداد ابجدی، جمع اعداد می 35231که جمع کل آن 

 است.« یب اللهحبمحمد »مستحصله آن 
گیرد و جمالت اولیه در پنج وسط جدول قرار می یدر خانه اا دقیق« شمع کائنات» یکه کلمه های تنظیم شدلوح به گونه

 «داعی حق -موالی کل  -لک دین شاه م   -ر بارگاه منّو  -سالم ما بدرگاه » گونه است:اول این ساول مخّم  سطر یخانه
 -امر حق  -جواد جهان  -حکیم ازل » یا آخرین آن چنین مسطور شد: بیست و پنجمس آخر سطر مخّم  یدر پنج خانه

 «گنج ایقان -ت شرف جنّ 
 و مدح و منقبت حضرت رسول اکرم اسالم صلی الله علیه و آله و سلم ها در این لوح در نعتهمه مندرجات خانه

 است.
اسرار عالم در آن محفوظ  یهمهداند که پاک و مبارک آن حضرت می یاستاد حافظیان لوح محفوظ حقیقی را سینه

ابجدی و سپس تبدیل به حروف طبق قاعده و ملفوظی  به حساببعد از تقطیع و تبدیل « لوح محفوظ»خود کلمه و  است
نبی »آید که معادل یبه دست م (یکصد و بیست و هشت) 212شدن آن و تبدیل مجدد به حروف و جمع کردن آن عدد 

 (23)است.« الله
 شده بود بعد از ملفوظی شدن و تبدیل به حساب ابجدی و تجمیع این اعداد 22211س که جمع کل اعداد لوح مخّم 

 .«قطب کونین»شده که برابر است با  148آن  همستحصل
است. « مصطفی»و مستحصله آن  22211قرآنی آورده شده که جمع اعدادش  یآیه دهخانه در  دهدر پیشانی لوح در 

الدین سعدی شیرازی آورده شده که از شیخ مصلح« پنج بیت مدحیه»مصراع  دهخانه در  دههمچنین در ذیل آیات در 
 در آمده است.« مصطفی»اش و مستحصله 22211اعدادش 

و  22211س اول که سالم بدرگاه منور بارگاه رسالت مآب صلی الله علیه و آله و سلم بوده، اعدادش سطر اول مخّم 
 یشده که مستحصله 22211است. هر سطر از لوح چه افقی و چه عمودی و چه مورب اعدادش « مصطفی»اش مستحصله

 است.« مصطفی»آن 
آن  یو مستحصله 22211اش صدر لوح روی تصویر آفتاب و ماه آیاتی آورده شده که جمع اعداد ابجدی یدر دو گوشه

 است.« مصطفی»
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اک این قلب پ وحیه برانیه و عنایات سبّ دهد که افاضات ربّ ی آن نشان میانظیر بوده و محتولوح محفوظ در نوع خود بی
مرئی  گونه در منظر وها ریاضات شرعیه به صورت اثری بدیع اینت قلم او طی سالباخته تابیدن گرفت و رشحاعارف پاک
 خداوند سبحان او را با اجداد طاهرینش محشور فرماید. !قرار گرفت

 .اجمعینو صلی الله علی رسول الله و آله  و باطناا  و ظاهراا  و آخراا  الحمدلله اوالا 
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 .441-323 -211، صص 2321انتشارات دلیل ما، تهران،  ،رحیمیان فردوسی
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 .115، ص 21ج

 .213، ص 2312باقر موسوی همدانی، کانون انتشارات محمدی، تهران، سید محمد یترجمه ،41تفسیر المیزان، ج -4
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