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 محفوظ لوح حافظان
 )استاد دانشگاه تربیت معلم تهران، شاعر و رئیس سابق دانشگاه الزهرا( دکتر حکیمه دبیران

 75-67 صص اسرار، حافظ کتاب
 

 مینا و علیتو ب یتا از او گرد / میکمت شو از مرد حکطالب ح
 شود یعقل او از روح محظوظ / شود یلوح محفوظ ،لوح حافظ

 یمثنو 1460/1
 

 مقدمه
 یهده کی( از حدود ره)د شادروان عالمه سّید ابوالحسن حافظیان یاستاد فق یمقام وال  با ییت آشناکبر 

بم یفتار، نصن گیر یان شاعر بلندنظر شیه( حافظیّ روزه )قدسیار خانم فکز سر یبا دوست عز  ییش، پس از آشنایپ
گرچه از  را )ص(  رمکحضرت رسول ا  کار مب یو جدول اسام« لوح محفوظ» یتابلو یهمشاهد یکود کگشت. ا

لوح » تابکگاه دانستم و گاهیچشم و دل م یروشن یهیمرحوم پدرم بود، ما یهتابخانکنت بخش اتاق یه ز ک
 .ردمکمی یشان را توّرقی( به ارهخود عالمه سّید ابوالحسن حافظیان ) یمرحمت« محفوظ

گاه با  امور و یدر بعضآن بزرگوار توّجه و تصّرف  ماران به اذن خدا ویب یچون شفا ایشان، راماتکاز  یآ
 یعنوم یشان در سفر و حضر، حّظ یاز گفتار و رفتار انغز  ییهاهتکندن یشنن یهمچنو  یاء به قدرت خدادادیاش
 های شرعّیه وریاضتگرفتم و با تجّسم یم یپقات را ین توفیرمز و راز ا ،عطشان یکچون سال وافتم ییم

 ، خدمت خالصانه به مردم مسلمان آن خّطه، ساختن«پوره یصوف» یهادر جنگل چون اقامت ییهامجاهدت
، اذان گفتن یهند مباحثه با مرتاضان ،«ترال»وه کمقّدس برفراز  یبنا ر، ساختنیشمکنگر یان در سر یعیمسجد ش

ن یا یاسنقش حم مشهود بود هم ن اقداماتیدر اایشان  مان و اخالصیا هم ،در بتخانه یروحان یجاد فضایو ا
 داشت.یم وا همه شهامت آن دیتمج ن ویرد و مرا به تحسکیم یم تجلّ یامور برا

 
 سفر تحقیقی به صوفی پوره

 یوفص»محترم  یاهال یهشوق و شور خالصان یهو مشاهدن هشتاد و هشت یدر فروردر یشمکق سفر به یتوف
مانده ین باقرزیخاتون آن تنها پیبیگفتار ب ین صدق و صفایاز محّبت و معرفت آنان بود و همچن یکه حا ک «پوره

پر افتخار  یمطالعه و تفّحص در رمز و راز زندگنجانب به یه بر شوق اکبود  یگریت دکبر  ،از معاصران آن بزرگوار
در دیداری که با اهالی دهلی و کشمیر داشتم متوّجه جایگاه و میزان  ( افزود.رهعالمه سّید ابوالحسن حافظیان )

، جامعّیت فکری ایشان است که شامل اخالق خوب، تعّهد و زندگی اسالمی و دیگر محاسن اخالقی محبوبّیت
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شود. گزارش مشروح این سفر و برگذاری سمیناری یک روزه در دانشگاه کشمیر، در سایت خاتون قلم وی می
 آمده است.

ر طو به ،لوح محفوظصاحب  ه ومجاهد نستو  ،یآثار آن عبد صالح، دانشمند مّتقشرح احوال و  خوشبختانه
گردان موّفق و قدرشناس یهخانواد یوایاز زبان ش مستوفی،  یهشان به رشتیا محترم و دوستان ارجمند و شا

 پردازم.لذا به تکرار آن مطالب نمی .د خواهد بودیه مشتاقان مفما و هم یاست و برا ر درآمدهیتحر 
 

 لوح محفوظ
ای از عشق و ادب، علم و آمیزه ،«لوح محفوظ» ، به نام(رهحسن حافظیان )عالمه سّید ابوال هار ارزندیاثر بس 

 یهقر سابکذ ی آن پس ازی غیبی است. معظم له دربارهی خود ایشان، گهرهایی از خزانههنر و به تعبیر شاعرانه
 یهیعال میاسالم و تعال ار بر وفق دستوراتکن ید به اسماء مأثوره و انجام ایّ اسالم در تق یعلم اعداد و اهتمام علما

دم یر آفاق گذرانیار به مسافرت و سیسال را در دشت و د یهار چون سالین حقیه اک بدان»است:  فرموده ،قرآن
نها از آ یاو بر پارهنموده؛ ن قواعد استفاده یدم و از اید ید بزرگانین علوم و فنون مطالعه نمودم و اساتیو در ا
 ؛د باشدیات قرآن مجکات مبار یه مطابق با آکه یّ از اوفاق سّر  یه و وفقیّ مدح یه لوحکر آن شدم کبه ف ؛افتمیوقوف 

نام نهادم و آن لوح را از اّول تا به آخر به مدح و منقبت سرور « لوح محفوظ» یادگار بگذارم و او را به مناسباتیبه 
 [1] .«ردمکه و آله و سّلم تمام یالّله عل یصلّ  یالمصطف نات محّمدیاک

 
 منشأ تعبیر لوح محفوظ

بل هو قرآٌن »است:  بروج آمده یهکمبار  یهان سور یپادر بار کیفقط « لوح محفوظ»م عبارت یر کن ر قرآد
گون روایدر تفاسمفّسران بزرگوار و ( 22و  21 - البروج )« محفوظ   لوح   یٌد فیمج  یهاتهکن، یو عرفان ییر گونا
جمله  آن از. استو امعان نظر ابل توّجه مبسوط ق یخود و در پژوهش یدر جاه ک اندآورده آن هدربار  یفیلط

ت ات در صفیروا»است:  فرموده ،ورکمذ یهفیشر  یهیل آی، ذیین طباطباید محّمد حسیّ د عالمه سیمفّسر فق
 یوامور معن یعنیدارد ل یتمث یهه جنبک د دانستیها باآن یههم یهه دربار کاد و مختلف است، یار ز یلوح بس

 [2] .«اندمجّسم ساخته یرا با لسان مادّ 
ع معنا ید وسعو با توّجه به ب   است ار رفتهکز به ین یفارس یو عرفان یدر متون ادب« لوح محفوظ» یر قرآنیتعب

، یزلأالطاف  یادآوری یبرا یملآن را مح یهسندگان و شاعران توانا و خوش ذوق، بحث دربار ینو  ،و مفهوم آن
از  یفیو لطا یب و خزائن الهیح غیمفاتن یو همچن عت امانتیم اسماء، ودی، تعلنش و سرنوشت عالم و آدمیآفر 

 اند.دانستهل ین قبیا
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ن شدم برآ ؛اشتغال دارم یمعنو یس مثنویچند روز به مطالعه و تدر  یاهفته ،فهیم وظکبر حه بناکنجانب یا
و « لوح محفوظ» هت مولنا دربار ر حضراشعاح ین و توضیین عارف بزرگ، به تبیا یهیّ فاس قدسبه مدد انتا 

« عشق»ا ی« عقل»ا ی« عبادت» ،ر مفّسرانیا به تعبی یحفظ امانت الهش و یخو  ییشناسا در یضرورت اهتمام آدم
 یهاللّ ةفیخلمقام ستگان یشا ازگر ید یانیو به ب« لوح محفوظ»خدا از حافظان  یاریه با کد یبپردازم. بدان ام

 د:یفرمایمولنا م م.یباش
 یآدم را صف ،کد از خا یافر ک/  یالخف الّله عالم الّسر و گفت و

 تا بدانست آنچه در الواح بود/  وجود« لوح محفوظ»اد دادش ی
 هرچه در الواح و در ارواح بود/  ه دادش وانمودکدر سه گز قالب 

 شیرد از عّلم األسماء خو کدرس /  شیپه از پس بود و کتا ابد هرچه 
 یمثنو 2602/1

ر و یمنظور تفسف را بهیتاب شر کن یداشته، ا اظهار یمنثور دفتر اّول مثنو یهه در مقّدمکمولنا همچنان
از  ند وکیانسان اشاره م یهدربار  یتعالات حقیهمواره به الطاف و عنام سروده است و یر کات قرآن ین آییتب

ذا ل نند.ک ّی ط یقرب اله یمال را براکر درست راه رشد و کّ نفس و تف یهیکبا تز  هک خواهدید ممخاطبان خو 
ه نخواست. اّما ب ییو همدم و همنوا از او برنخاست یینوا ؛ن بودیه تا در قرارگاه نخستک یبشنو از نگوید: می

مع زان در جیعشق نهاد و افتان و خ یوکطلب در  یّنا لّله، پاابارگاه  یعنیش یخو  یاصل یهاز خان ییمحض جدا
ب و فرازها از یرد و در نشکغ نیدر  یوششکچ ید وصل از هیغربت سر داد و به ام حالن و خوش حالن داد   بد
گرچه سّر عشق از نالهک یبشنو از نآری! ستاد. ینا یپا افت. ین یاسرار و محرم گفتار یاّما آشنا ؛اش دور نبوده ا

ر درون دارد د یمولنا چه سوز یلیتمث ین نایه اکد تا بداند یبا یده از اصل و مشتاق وصلدور افتاو  یسوخته دل
ث عشق و راه یحد ید تا راویبا یعشق را از بند بند وجود سردهد. محرم یشود تا نوایم یچگونه از خود خال و

مان یان را به پیه آدمکاست  بزم ألست یآن انجمن آرا یدایو شه او در واقع مجنون کپرخون را بشناسد و بداند 
از « ونأعلم ما ل تعلم یإنّ »با اعالم  یالّلهفةیانسان به لباس خل نه در آراستک ییهمتایب یتاکیآن  وفا آزمود.

هنوز  نیا»نات بدانند یاکدم زد تا « حّبونهی  حّبهم و ی  » هدوجانب عشق از اراکهر پرده برداشت و آشسر به م   یراز
 یه، برااللّ  یق الیطر  ّی شند و در طیاندیه جز به رضوان خدا نمکشوند یدا میپ ییهاانسانو « ج سحر استیاز نتا

 تا به عصر حاضر که زنندیدست م ییبایب و ز یعج یهایها و جانفشانیشتر، به هنرمندیدن به قرب بیرس
 .ی امثال شادروان عالمه حافظیان باشیمهای شرعّیهشاهد شور و شوق هجرت و ریاضت

 ه در تمامکاند گزاف نگفته یسخن ؛نامه جمع شده استین نیدر هم یشش دفتر مثنو ندیگو یه مکآنان
 کبه افال  !دن استیره کاز خا  !است یر الهیس !ت استکحر  !شور است !شوق است یحاصل هست ،یمثنو

ت اکن حر یا یههمه کسخن آن یهخالص !شدن است کبه رقص آمدن و چال  !ستادن استینا یاز پا !رفتن است
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 ،یعنی این کار سترگ خود پروردگار، ت خاّص یار نهادن، عنایدار یطلب در راه د یو پا کر و سلو ینات، سکو س
 م:یه ما را خواست تا او را بخواهکاست  یانندهیطلبد و منوط به توّجه و تصّرف آفر یت مطلق را میّ آن مش

 او یوا !پریماند ب یاو چو مرغ/  او یپروا چون نباشد عشق را
 یمثنو 11/1

فراز و  ب ویپر نش یریه مسکرا  یالّلهفةیمال خلک، راه وصول به ینش آدمیآفر  بهه اشار  بانامه در نیمولنا 
 مفهوم ، همینیداند و در شش دفتر مثنویطور خالصه در عشق منجا بهیت نفس است، ایوشش و تربکمستلزم 

گون و در حق یهاظاهرًا با طرح داستانرا   :دنکیان میطور مشروح، نقد حال خود و مخاطبان خود را بقت بهیگونا
 نین، خوش ببینقد حال ما و تست ا/  نیست، هیت نیاکن حیحاش لّله ا

 یمثنو 2244/1
ود اس از خیان را قکار پا کا ی ،خود شد کدانش اند  یهفتید فر یدهد نبامی نشان یه در داستانک ینقد حال

فرقه و از ت یتیاکد عبرت گرفت، در حیان باینیشیه از سرگذشت پکدهد یاد میبه ما دیگر  یگرفت و در داستان
و  ی، آزادگید، صبر، اخالص، راستیمان، علم، ادب، امیر ایگر از تأثید ییهاان قّصهیدهد و با بمی زیجهل پره

امانت  یادا یعنی یه تخّلق به اخالق الهکانسان را  یل اخالقیفضا هد. و مجموعیگو می صدر سخن یهسع
 نامد:می ش است، عشقیابت پروردگار خو یت و نیعبود

 عشق یوکجهد در می از دهانش/  عشق یبو ،مرد عاشق دیهرچه گو 
 یمثنو 2884/1

 مولنا تداوم یهه به فرمودکدارد  یاز عشق نشان ؛داردیمال برمکل به یه در راه وصل و نک یه هر گامکبل
 که افال پرواز ب ییتوانا یپرواز ندارد. مولنا برا یارایآن  یه بکعشق است  یمستلزم توّجه و پروا ،رفتار عاشق

یهلیر درست را وسکّ خواند و تفیدن میشیبه اند ،میر کن قرآن یاز فرام یرویمخاطب خود را با پ ،یو عوالم معنو
 است:  یخاّص او به آدم یت حق و عطایه عناکای هشیداند، اندمی مالکارتقاء به مدارج 
 نندکه شهبازت کزن  رتکف ّر پ  /  نندکبازت  یزن یچون در معن

 یمثنو 2874/1
ه انسان را ب یقت وجودیند و حقکین مییمال را تبکات قرآن راه رشد و ین قرار، خالصانه به مدد آیو بر هم

 یوانیح اتیّ لقان و زنگار خ  ید از گرد نسیست و باالهی جمال ا ینماتمام یهنیاو آکه ر کّ تذاین با شناساند، یاو م
م من اثر وجوهه یم فماه  یس» مکه به حکرا شود بلیرا پذ یلهنه تنها نور ا نفس یهیکبا تز  باشد تاو منّزه  یبر

 او مشهود باشد:  یمایاز س یبازتاب انوار اله ،«الّسجود
 ستیه زنگار از رخش ممتاز نکنآز /  ستین غّماز چرا یدان اتنهیآ

 یمثنو 10/1
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دوا فیاّلذ و» اردخود باور ده کمولنا  بلناینا لنهدین جاه  ض ین فیگران هم به ایخواهد دمی حق است،« ّنهم س 
گون یهاانیها و بپس به زبانند، نائل گرد گر در  هک دیگو یل به مخاطب خود میدر لباس داستان و تمث ،گونا ا

گر از نعمت یمند خواهت او بهرهیت هدایاز عنا ؛یدیوشک حقراه  در راه او نثار  ،دهیه به تو بخشک ییهاشد. ا
 یهرت و مشاهدیه به صورت بصکن عطا یا یرد. وصول به مراتب بال ک بهتر از آن را به تو عطا خواهد ؛یردک

  :دارد یبستگ کزان خلوص هر سالیاسرار است به نوع رفتار و م
 از بهر حق، جانت دهند یجان ده/  دهند نانت از بهر حق، ینان ده

 ردگارک بخشد شیبرگیب برگ/  چنار نیا یهابرگ زدیبر  گر 
 یمثنو 2217/1

ًد أخل  ا فرموده خالصا یهه الّسالم دربار یعل ین علیرالمؤمنیت امحضر اسلّ ص ل  ست: ق  صه ]ه  ف  ه ک یسکتخل 
و استاد  برد(یز درجات اخالص او را بال میورزد و خداوند نی) به خدا اخالص م است[ شده یموّفق به خودساز

ت آن مقام یّ مطابق رحمان یاله یض وجودیف»د: یفرمایآن م در شرح یجعفر ید مرحوم عالمه محّمد تقیفق
به  یسکاست و هر  بندگانش آماده و هموار فرموده یهاّتخاذ شد یهاهدف یها را براوسائل و راه یههم یعلأ

گاهی  یمقدار و چگونگ  [1]. «برخوردار خواهد گشت یاله یض وجودیاز ف ؛ه داشته باشدک یقدرتآ
ذن خدا از إه به کد یگو ید سخن میز یو چون اب یعارفان یا و مقام وال یولأرامت کمولنا در دفتر چهارم از 

ه و آله و یالّله عل یقول رسول صلّ »با عنوان  یاتیابل یخبر داد. سپس ذ یبه جهان هست یابوالحسن خرقاندن مآ
س  الّرح یسّلم، إنّ  ف  گاه ،«منیمن  من قبل الألجد ن  مردان حق و مصون بودنشان از خطا و سهو در گفتار  یاز آ

ور ه به نکاند دهیاز قرب رس یبه مراتب ی ایشان مرحوم آقای حافظیان،و از جمله د، چه آنانیگو یر اخبار مکو ذ
 ند:یگو یسخن م ینند و به نطق الهیبیم یاله

 از چه محفوظ است؟ محفوظ از خطا/  شوایپ او را است«  لوح محفوظ»
 بالّصواب أعلم و الّله !حق یوح/  ست و نه خوابا است و نه رمل نه نجوم

 انیصوف راآن  ندیدل گو  یوح/  انیب در عامه روپوش یپ از 
گاه اوست/  ه منظر گاه اوستکرش یگدل یوح  ؟!چون خطا باشد چو دل آ

نور الّله ظرنی  »مؤمنا  ن آمد/  یشد« ب   یاز خطا و سهو آم 
 یمثنو 1880/0

ل و د یو وح یوح یهدر بار  یح مختصریپس از توض یدید جعفر شهیّ تر سکد شادروان د یاستاد فق یبرا
 شود: می یون تداعن مضمیگر با همید یتیب ،انیاصطالح صوف
نور الّلهنی  »مؤمن ار   ب مؤمن را برهنه چون نمودیغ/  نبود« ظر ب 

 یمثنو 1111/1
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ق ح یایولأه کرد یگیجه مین نتیس چنیاو  یهت منسوب به رسول )ص( دربار یاز روا»د: یافزایپس مس
با این وصف آنچه از کرامات ) [0]. «شان خبر دهندندهیتوانند از آمی ؛ه بر خاطر اشخاص اشراف دارندکچنان

رعایت آداب و سنن منطقی در استبعادی ندارد و آن بزرگوار ملزم به کنند، مرحوم آقای حافظیان نقل می
 (اند.های شرعّیه بودهریاضت

ه مولنا کند کیم یتداعرا  یرا از داستان بازرگان و طوط یاتیابنیز  یدید جعفر شهیّ سفقید ش استاد ین فرمایا
 مان رها شده و برگشتشکه از کداند یم یریت یهو آن را به منزل دهدیز میده پرهیابتدا مخاطب را از سخن نسنج

اء الّله و قدرت تصّرفشان در امور یولأو نشان دادن مقام  یدواریو ام یدلدار یباشد، سپس براین نمکمم
 د: یفرمایم

 ر جسته باز آرندش ز راهیت/  لهإا را هست قدرت از یولأ
 بابکیخ سوزد نیس یتا از آن ن/  ند از فتح بابکگفته نا گفته 

 یمثنو 1671/1
است:  آمدهن یشده، چن آورده یمرحوم محّمد رمضان یمعنو یات در مثنوین ابیل ایه ذک یدر شرح مختصر

وت کو مل وتکمل ار  که کافته یلطافت  یز قوا به قسمکاضت و تمر یا به ر یولأا و ینبأن بزرگ از یمرتاض یهابدن»
 [8]. «دینمامی آنان را یهاار بدنکآنان 

اهر ا ظیولأتصّرف از  ه به قدرتکرامات و خوارق عادت ک یهع الّزمان فروزانفر دربار ید مرحوم بدیفق استاد
ه عارف در حال حضور به حق کآن یکیان دارد: کاز دو صورت ام یکیر به ین تأثیه ایتوج»د: یگو یشود، میم

ار خداست کار، کپس  !گرددیم یه هر چه بخواهد به قدرت خدا بر دست او جارکشود یو فناء از خود چنان م
ه آنها را کاز مراتب  کیب در هر یدات به حسب ترته موجو کست ا و عارف محّل ظهور فعل اوست. دوم آن

 یروین نیه هرگاه اکند یگو یه میّ صوف.. مناسب آن حضرت دارند. یهست ند،یگو یم« حضرات خمس»
 ؛وسته گرددیپ یران الهکیبه قدرت ب یاز اوصاف بشر یا به سبب فنایند و کتر حاصل ت تمامیّ گر فعلنشیآفر 

 [6]. «ندکز تصّرف یه در خارج نکاند تو یامل مکدر آن حالت انسان 
ند و کیمنسوب م ین دارد، او را به داشتن قدرت الهیه به حسام الّد ک یمولنا با ارادتز ینم در آغاز دفتر سوّ 

ق مدد حو ابدال همه از  کمالئد یگو یمه کزند، بلیشمس م یر تصّرفیبه تأثهام گونه یاهم  یزیگر  به مناسبت
  نند:کیف مبادرت میبا دست حق به انجام وظا و دگذارنیقدم م یدر هر راه یاله یرند و با پایگیم

 جهدیز حرارت مک ینه از عروق/  زهدمی قّوتت از قّوت حق
 ل و پنبه و روغن بودینه از فت / و روشن بودکن چراغ شمس یا

 دار خاّلق وجودیاز د / بود ل از مطبخ نبودیقّوت جبر 
 حق دان نه از طعام و از طبق هم ز / ن قّوت ابدال حقیهمچنان ا
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 اندشتهبگذ ک/ تا ز روح و از مل اندجسمشان را هم ز نور اسرشته
 یمثنو 8/1

 یشمهچاست،  یاله یاهیو هد یسبکه فراتر از عقل کد یگو یسخن م یاز عقل ،ن لوح محفوظییدر تبمولنا 
 است:مت آوردهکر حیگر با تعبید یه در جاکهمانست  جوشد، ویم یآدم یهنیان جان است و از سیآن در م

 ل و سببید او ز تحصی/ فارغ آ مت طلبکمت شود حکمنبع ح
 یمثنو 1461/1

لوح »را  یسبکعقل  یهدارند گیرد، یعنیرا فرا می مولنا کسی را که از کتاب و استاد، دانش خود جانیدر ا
 ه است:دینام «لوح محفوظ»عقل برتر را  یهیّ و صاحب عط «حافظ

بکم   اّول دو عقل است ،عقل  یتب صبکچو در م یآموز ه درک /یس 
 رکب و علوم خوب وز یمعان از/  رکف و رکو ذ اوستاد تاب وکاز 

 آن گران حفظ ز یتو باش کیل/  گرانیبر د افزون شود تو عقل
 ن درگذشتیو ز کلوح محفوظ اوست /  اندر دور و گشت یلوح حافظ باش

 بود جان انیدر م آن یهچشم/  بود زدانی بخشش گریعقل د 
 یمثنو 1261/0

 د:یافزایو م داندینور م یهارا خوردن لقمه یلوح محفوظ یهدن به مرتبیرس شش یزدان وریافت این بخدالبّته 
 بر سر نان و تنور یزیر  ک/ خا  ول نورکبار از مأ کی یچون خور

 یمثنو 1288/0
 ،«شودیا میولأجسم  یغذا ؛جانست یه غذاکه نور کان آنیب»با عنوان  یاتیآوردن ابپس از ز یندر دفتر پنجم  

آن  یهند. در ادامکز عطا یرا به ما ن یآن سرخوشان مجلس ربوب یهه مرتبکخواهد یم به حالت مناجات از خدا
 یو یهر هر روز ه امر و قسمت و مقّد کآن ،از آن لوح یسکعقل هر  کل لوح محفوظ و ادرا یتمث»ل عنوان یذ

ان در یه جهانک ندکیان میگونه بنیخود را انظر  ،حفوظماز لوح  یهر روز (ع)ل یجبرئ کاست، همچون ادرا 
 ز هر روز دریرود. عقل نیم ییال خود به سو یس با خکهستند و هر اپو کقت در تالش و تیافت حقیدر  یپ

 :است یبیق غیحقا یهلوح محفوظ و مشاهد یهشیاند
 ها از عشق آن شد همچو مومسنگ/  رقوم از یردکنقش  یچند حرف

 نورد زان را رهایتدب دهد تا/  ردکال کآن اش خط خوان عقل را
رد کچون مل   برد هر روزه درس یهر صباح/  از لوح محفوظ آن خ 

 انییسودا رتیح و از سوادش/  بنانیب نیب رهایتحر  بر عدم
 اندآورده یجانب رو یسکهر /  اندردهکجان را چو پنهان  یهقبل 
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 یمثنو 128/8
د: آنچه انتاب است. و گفتهکاند: أّم الن گفتهآ یاست. و در معن یه مصون از دگرگونک یلوح «لوح محفوظ»

ان یآن م ین و پهنایان آسمان و زمیآن همچند م ی  د، درازیاست سپ یّر د   [7] .نده در آن استیاز گذشته و آ
هر گاه خدا خواهد »ند: کد نقل یخ مفیاز ش یاند عقل فّعال است. مجلسما گفتهکو ح [8]مشرق و مغرب. 
د یبا تا به لوح محفوظ بنگرند تا آنچه دیفرمامیمبران فرستد، یا آنان را به پیب مّطلع سازد، یفرشتگان را بر غ

گک ر یت ظاهرًا لوح اعظم تعبین بیست. اّما در اا ر شدهیعقل اّول به لوح اعظم تعب از [2]. «رندینند، از آن فرا
 :استردهکر یّل تعبکگر از آن به لوح ید یو در جا ز لوح محفوظاست ا یگرید

 دیپد ّل کرد بر تو علم لوح ک / دیه حّقت برگز ک یبهر آن لطف
 [14] یّلم آمدک/ دائمًا با حق م یرا معّلم آمد کتا مالئ

 یمثنو 1861/8- 0
را  یسکه هر کاست  آورده و گفته یبیق غیو حقا یهستراز  یششم لوح محفوظ را به معن در دفترمولنا 

دوستان  ت وجودکد بر یگو یند و مکیه میرا توص ینامصاحبت با دوستان جلذا  ؛ستیافت آن نیو در  کدر  یارای
اسرار  یهاهدرت و مشیبص یهیگانه همراه بودن، مایار یوالتر، همواره با  یر بهتر و در مرتبتیا به تعبیبا معرفت 

 شود:یم
 ستیالفت یب از نطق یبستگ/  ستیجوش نطق از دل نشان دوست

 ماند خمش یک ؛دیگل د یبلبل/  ؟!ماند ترش یک ؛دیه دلبر دکدل 
 شددانسته لوح سّر  صد هزاران/  شدار خوش بنشستهیار چون با ی
 راکآش دینما نشیونک راز/  اری یشانیپ است« لوح محفوظ»

ّلم  » او یهناطق/  و وداد یچون شد آدم مظهر وح  گشاد« ءسمااأل  ع 
 یمثنو 2660/6

 یه از موهبت رّبانک یدوست»د: یگو یات مین ابیدر شرح ا یدید جعفر شهیّ تر سکد شادروان د یاستاد فق
افتن راه و در یشبهت، موجب گشوده شدن اسرار است و نشان   ن دوست در روزگار  یدار چنیبرخوردار است، د

 [11] .«امان ماندن از خطرها
که سخن از بزرگداشت عالمه حافظیان )ره( صاحب کرامات عدیده بر اساس ریاضات شرعّیه، به این توّجهبا 

نة السماء»و  «محفوظ لوح»ای چون ارزنده آثارشریف  فلّ عارف وارسته و متخّلص به اخالق حسنه و مؤ   «لوح ج 
ا رهنمون گردید تمعنوی هایی چند از مثنوی ت، تداعی نظرات مولنا جالل الّدین، اینجانب را به ذکر نکتهاس
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گرچه پس - همدلی و همفکری این دو عارف بزرگوار در شناخت ارزش والی رموز وحقایقی چون  - هااز قرن ا
 لوح محفوظ تبیین گردد.

گر بگوییم دعای شفایافتگان محضر بیبی ی مایه، ره() عالمه سّید ابوالحسن حافظیانریای مناسبت نیست ا
آنها  ظاهری و باطنی که از ذن خدا در بهبود بیمارانإکه به  احوال واقعی طبیبان الهی را تا گشت فتح و فتوحی

بر  که عالوهاذعان به ایناند، از زبان مولنا بازگو کنیم. با کردند؛ توّجه و تصّرفی داشتهدعای خیر طلب می
ی قدرت و تأثیر اعتمادی که به قول عالمه محّمدرضا حکیمی و دیگر دوستان مرحوم حافظیان )ره( درباره

ی کشمیر و استماع گفتار صادقانه و در صوفی پوره «مقام حافظیان»داشتم، تشّرف به  افرادایشان به توّجه 
ه وی، بر باورم افزود و ی توّسل بی شاهدان واقعی احوال و رفتار آن بزرگوار و اهتمام ایشان بر ادامهخالصانه

 حیرتم را بیشتر و هّمتم در تدّبر و تحقیق این امر را مضاعف نمود.
 فرماید:در وصف طبیبان الهی چنین میولنا م

گردان طبیبانیم ما  لقانف  ف   را ما دید قلزم بحر / حق شا
 بنگرند نبضی راه از دل به که  / دیگرند طبیعت طبیبان آن
 منظریم عالی به ما فراست کز  / بنگریم خوش واسطهبی دل به ما
 جالل نور پرتو ما ملهم / مقال و فعالیم طبیبان ما

 سیقدم از رسد ما مزددست/  کسی از نخواهیم می مزدیدست
 خجل خود از شوید و ببینید خود/  دل دارید نگه را طبیبان چون
کنده شویداین   طبیبان را به جان بنده شوید / تا به مشک و عنبر آ

 به بعد 2744دفتر سّوم بیت مثنوی 
ب اینجانه کدارد یرام، اذعان مک یایولأعظام و  یاینبأ یان با اخالص تمام و عرض ادب به ساحت قدسیدر پا

گر بهکبا بضاعت مزجات در باب   نیجرأت وارد شدن به امنظور امتثال امر نبود، رامات و مقامات بزرگان، ا
 ضیشوق اظهار ارادت به محضر پر ف رامت و بهکصاحبان  یهبیّ مقوله را نداشتم و صرفًا با استمداد از انفاس ط

 عالمه سّید ابوالحسن حافظیان، لوح محفوظگرانقدر  گوهر، مجاهد نستوه و صاحب یدانشمند مّتقعالم فاضل، 
 متعال خواستم. ین مقاله را از خدایق نگاشتن ای(، توفهر )

 چیم هیچیات خدا هیعنا ی/ ب چیاندر بس کیم لیهمه گفت نیا
 شیخو  یاهایش / مّتصل گردان به در یز پ یدیبخش هکدانش  هقطر 

 یمثنو 1882/1
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