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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  .آزاد ل

 ٢٠١٢ جنوری ٠٩

  

 مقدسات در اسالم
 بخش دوم

ديدنی باشد خدا ھمان کسی است که آسمانھا را بدون ستونھای که برای شما : خوانيم   چنين می٢ رعد آيت ۀدر سور

و خورشيد و ماه را مسخر ) و زمام تد بير جھان را در کف قدرت گرفت( سپس بر عرش استيال يافت .بر افراشت

ھا که گرداگرد آن طواف  د و آن فر شتگانی که حامالن عرشن: ميخوانيم که ٧ غافر آيت ۀدر سور.......... ساخت و 

) وميگويند(کنند منان  استغفار میؤ و به او ايمان دارند و برای منديگو می را کنند تسبيح و حمد پروردگار شان می

ھا پس بر ھم  و بر داشته شود زمين و کوه: يد گو  چنين می١٧ تا ١۴سوره الحاقيه آيات در.............. پرور دگارا 

ت را به باالی ند عرش پروردگاردار  و برآن) آسمان(شتگان اند در اطراف به و فرھم زدنی يک مرته زده شوند ب

  ........شتهھشت فرز شان آن روسر

اللی جد مثل شاھان دارای تخت و عظمت و اين است  آنچه محمد خواسته  است  به مردم بفھماند که خداون!   بلی

 .تواند باشد  ھمين مطلب چيزی ديگری نمیۀباشد و آوردن آيات تکراری جز افاد شته حامل آن میو ھشت فر است

 ين چند آيت و آياتی که در بخشی قبلی در مورد عرش خداوند آورده شده است  کی و کدام دانشمند میتباط  اه ارب 

 تواند حمل يعنی حاکميت و قدرت خدا ؟ مگر می: علميت خدا ؟ عرش خدا دانش و يعنی: يد که عرش خدا تواند بگو

 علميت ،که مجموع حکمت عرش را رودآن فی که خدا میدانش و قدرت الھی ھشت فرشته باشد ؟؟ و ھر طر ۀکنند

ھا و   کجای اين آيات و نوشتهيند که مقدسات  ؟؟؟؟گو ما میه دھد حمل کنند ؟؟ و ب و دانش خداوند را تشکيل می

ناموسان متجاوز مقدس است ؟؟ که به مقدسات  يات علمای دينی و دنباله روان شيوخ بی بند و بار عرب و بینظر

 شان احترام داشته باشيم

ھا خالصه    آن نوشتهۀھای کامل دنباله روان اسالم که در چند جمله ھم  جلو گيری از طوالت کالم از نوشتهغرض

در مورد البته به شرح جزئيات  تبصره و روشنی اندازی ديگر ھموطنان ،شد صرف نظر و در صورت اعتراض

  .باز خواھم گشتنديات آن ھمه چر

 

 سنک  و يا ھر چيز ،ست پو،شود مانند کاغذ ايست که در آن نوشته می لوح در لغت به معنی صفحه :لوح محفوظ 
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 ر در آن ثبت شده و از  قلم تقديديکری که قابل نوشته شدن باشد و لوح محفو ظ کتابی است که تمام پديده ھای عالم با

ک اعظم دانسته ظ را ھمان عقل فعال و يا نفس کلی فللوح محفو "فالسفه"بعضی از . تظ اسری  محفويونه تغيگھر 

  )١٢٩٢ ص٢ اصطالحات الفنون ج -ھانوی کشافمحمد علی بن علی ت(اند که کاينات در آن نقش بسته است 

ه  ب–و اما لوح محفوظ پس آن عبارت است از نفس کلی فلکی : ظ چنين توضيح ميدھد محفو لوح ۀمال صدرا در بار 

يان خواھد يافت در نفوس فلکی نوشته در آينده جرچون ھر چھار عالم جريان می يابد و يا  -خصوص فلک اقصی 

ونه که در کاغذ محسوس نقوش گاھند  پس ھمان گون آنھا به لوازم حرکت ھای خود آشده و ثبت شده است چ

ه شود که ب سيم می عالم عقل فعال صورت ھای مشخص ترشود ھمين طور از  قلم نوشته میۀمحسوسی به وسيل

با در نظر داشت ) ه اين صورت ھا نفس کلی است که قلب عالم استاگط است جايطور کلی علل و اسباب آن مضبو

  . يند ، مقدساتگو ما میه اين نوشته ب

در لوح آن با عظمت است که بلکه قر) اين آيات سحر و جادو نيست: (گويد   می٢٢و٢١ البروج آيتۀآن در سوررق

، طنان و يا دکتران اسالمیکه يکی از ھمو يسم تا ايننو  من چيزی نمیألهبه ار تباط اين مس.( رد محفوظ جای دا

) و پرفيسور اسالمی  مال–ن ھمه داکتر آيکی از (ويش کابلی يه درمان ھموطن گراۀفيسوران اسالمی و به کفتپرو

)    ی خواھيم داشت به اميد آن روزئقت در زمينه صحبت ھاين باره خواستار صحبت باشند آنواحاضر شوند و در 

ين اوار نيست که در صفت عالميت اوست و چون علم خدا عين ذات اوست سزاۀينئ علم خدا و آ ۀنجينگظ لوح محفو

  و محتوای آن ھمواره ثابت و استوار دھد يلی رخ نمیر و تبدي در آن تغيی حاصل شود و لذا ھيچ وقتريلوح تغي

 و اين که اين لوح را دا نا محدود است البته علم خ- ت  لوح محفوظ ظرف علم الھی اسکهبگوئيم  متواني است و می

ع پديده ھای جھان ھستی است و به ھر حال  است که مجمویکنيم نسبت به معلومات  آن قلمداد میۀنجينگظرف آن يا 

ين اآن در حال ببينيم که قر) ان اسالم و يا ھم دنباله روان آن استاين ھا ھمه روايات و نظريات پيشرو(محدود است 

  . به اين موضوعات بستکی تام داردنحویکه به : يد و گه میبار

ی  لوح محفوظ جاآن با عظمت است که دربلکه قر) اين آيات سحر و دروغ نيست  :( ٢٢ و ٢١ بروج  آيات ۀ سور

لوح = (کند و ام الکتاب  خداوند ھر چه را بخواھد محو و ھر چه را بخواھد اثبات می ٣٩ رعد آيت ۀسور .  :دارد 

د و لوح اينجاست که مفسرين اسالمی و تحليل گران موضوعات اسالمی به مغالطه می پردازن(ست ونزد ا) محفوظ

 . صحبت خواھيم نمود»جبر و اختيار«در  ين باره در مبحث . دانند  ھا می با مادر کتاب= ظ را  محفو

ير الھی به ثبت رسيده حوادث به قلم تقد ۀيند که ھمعالم قضای الھی را گو "لوح محفو ظ"در اصطالحات اسالمی 

عالمه مجلسی . کند ر  نمی ين  لوح نگاشته شده و شود تغیا ھر چه در .است و کسی جز خداوند از آن آگاھی ندارد

ظ يکی لوح محفو: وقايع عالم در دو لوح ثبت است   آيات و اخبار داللت دارند که ھمه حوادث و«:گو يد چنين می

ه در آن چيزی ثبت ک  .ديگری لوح محو و اثبات. د و مطابق علم خداوند استر در آن راه نداريکه ھيچ گونه تغي

مندان پنھان نيست چيزی ديگری خالف  آن به ثبت  رسد مثالً در خاطر مصالح بسياری که بر خرده گردد و سپس ب

انجام ی ارکمت پرور دگار آن است که اگر کبدين معنی که مقتضای ح. عمر زبير پنجاه سال است: آن نوشته شود 

  » اين ھمان اجل معلق است،النی شدن عمر او شود پنجاه سال عمر ميکندندھد که موجب کوتاھی يا طو

دارند که لوح محفوظ چنين است و چنان و بعداً  اين مبلغين کور ذھن از طرفی ادعا می) ١٣٠ ص۴بحاراالنوار ج (

داند که در لوح محفوظ چيست و چه  داند در آن چيست ؟ اگر کسی ديگر نمی نويسند که جز خدا کسی ديگر نمی می

که حکم واضحی در ھيچ مورد ندارد تکيه و ادعا کرد که اين مسأله در لوح محفوظ   به آنءحکمی دارد نبايد به اتکا

يل محل استناد نرا برای تشريح بعضی مساآداند فلھذا نبايد  چون از محتويات  لوح محفو ظ کسی چيزی نمی. است
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 اين دو لوح کيست ؟؟ حتماً بايد خدا باشد چون از محتويات آن به جز ۀقرار داد و ھچنان  سؤال اينجاست که نويسند

نويسد بعد  شود ؟؟ مثالً چيزی می  محو و اثبات دچار اشتباه میحداند اما چرا در لو خودش کسی ديگر چيزی نمی

که  اشتباه پذير است ؟؟  و يا اين) از ديدگاه اسالميون(سد ؟؟؟؟ آيا خدا ھم نوي کند و چيزی ديگری می را محو می آن

در مقاطع زمانی تصميمش روی عواملی که بر بشريت واضح نيست و فقط چند آيت هللا و شيخ  از آن خبر دارند 

  شود؟؟ عوض می

وايات يک نزول از عندهللا يا از و بر اساس ر نمايد شاره می روا ياتی وجود دارد که به نزول قرآن در دو مرحله ا

در تو ضيح . لوح محفو ظ تا بيت المعمور وجود داشته است و يک نزول از بيت المعمور به قلب مقدس پيغمبر اکرم 

ھا بايد به گرد   خدا قرار داده شده و انسانۀبيت المعمور آمده است  که آنچنان که کعبه در روی زمين به عنوان خان

شتگان بر گرد آن طواف  به موازات کعبه قرار دارد که فرنام بيت المعموره ر آسمان نيز مکانی بآن طواف نمايند د

 ين ماه به بيتاظ در ماه رمضان به اين معنی است که قرآن از لوح محفوآن در ظور از نزول قرمن. کنند  می

 ١١ ص ٩۴بحار االنوار ج ..... ) .سيد بلکه به صورت تدريجی به زمين رسيده و المعمور نازل شد اما به زمين نر

ويد که نبايد راجع به آن شک  گما میه ضيح ميدھد و  بما توه يات دستکاه  الھی خبر دارد و بئاين آقا از جز ۵٣باب 

   .ھا را بايد پذيرا باشيم داشته باشيم و  تقدس اين گفته

. ده ميشوشود که بر آن چيزی نوشت  جانوران گفته میۀلوح به ھر صفحه از صفحه ھای چوب  يا استخوان شان

ظ که در آياتی از قرآن  به آن اشاره شده لوح اما لوح محفو) ١۶۶١ ص٣جليل بن احمد فراھيدی ج. تيب العين تر(

بشر اطالعاتی از آن ندارد و يا سد  کيفيت و چگونگی آن بر ما مخفی و نھان است  و ر خاصی است که به نظر می

 ینيتوان بر اساس آن نسبت به کيفيت لوح سخنی گفت و تحليل و تبي ای که نمی ه گونهک و کم است باگر دارد اند

 آگاھی و شناخت ما از لوح محفو ظ به ھمان »٧۵٠راغب اصفھانی ص . آن کريممفردات الفاظ قر«. يه نمود ارا

 حظ اصطالح محفوآن غير از اصطالح لوسد که در قرر به نظر می. ست که در اخبار ما روايت شده استميزانی ا

ام الکتاب به معنی مادر .  است»ام الکتاب«ديگری برای اين مقصود و منظور وجود دارد که ھمان اصطالح 

 ص ٣٠ جز ١۵جامع البيان ج (ست  ه در جانب راست عرش الھی واقع شده اھا چيزی است ک نوشتهھا و  کتاب

  ) ٧١١ ص٩ و مجمع البيان ج ١۴٠

  

 حج و ۀ سور٧٠ خصوصيات مھم لوح محفوظ جامعيت آن است که در آيات ۀجمل از :ظ وخصوصيات  لوح محف

 کند فی میبه ھمه موجودات آسمان و زمين معرحوادث مربوط  جامع  لوح محفوظ را کتاب١١ فاطر آيت ۀسور

توان در  فی نموده میح محفوظ را با نام ام الکتاب معر زخرف لوۀ سور۴ تدر آي) ١٧٠ ص ٣کشاف زمشخری ج(

ھيچ چيزی کوچک و بزرگی  در ھستی نيست مگر . (ين کتاب وجود داردات که ھمه ھستی و جزئيات آن در ياف

 يداد ھای آن از آغاز تابه اين معنی که عالم ھستی و رو ۵٣ ت قمر آيۀ شده است  سور لوح محفوظ نوشتهآنکه در

که فخر رازی ) ٢٢حديد آيت ( است محفوظبو ط و ضستور و م م، ام الکتاب،جام در کتاب جامع به نام کتاب مبينان

 اين است ت محفو ظ است و مدلول اين آيحور است که منظوز از کتاب ھمان لو بر اين باتبا توجه به مفھوم ھمين آي

يس ) ۴۶۶ ص ١٠تفسير کبير ج ( ست  حوادث زمينی پيش از وجود پيدا کردن در لوح محفوظ نوشته شده اۀکه ھم

ظ و تکرار ھمين ع به لوح محفوجھمه را ١۵ تا ١٣ عبس آيات ،۴و  ٣رف آيات   زخ٧۵ نمل آيت ١٢ تآي

  : زير خواھد بودۀجالب تر نوشت .موضوعاتی است که در باال ذکر شد

پس ای برادر چون . ست  ا»بسم هللا الرحمن الر حيم«ظ نوشته است  چيزی که هللا تبارک تعالی در لوح محفوليناو (
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 . حيم برای ھميشه محفوظ استبسم هللا الرحمن الر. ظ است و تبدل و محو و زوال محفوريآن لوح از ھر گونه تغي

اند و منبع و  حال اين آقا ننو شته که از کجا به نتيجه رسيده)  هللاة آملی حفظۀتفسير سدره المنتھی از عالمه حسن زاد(

 و موضوعات مھم بر ما مکشوف نيست خذ چنين استداللی در کجا است ؟؟ و فقط از ما بيچارگان که اصل مسألهأم

 ھمديکرھم قرار دارند بايد مقدس ۀھای عالمان اسالمی را  که  در مغايرت و رد نوشت چنين نوشتهمی خواند که 

  بشماريم ؟؟؟؟؟

فش دارد يک طرلوح محفوظ دو طرف : محفو ظ آمده که ) ن مجيد فی لو ح بل ھو قرآ(در تفسير قمی در ذيل آيت  

کند لوح به پيشانی  عرش بر پيشانی اسرافيل است که ھر وقت خدای تعالی سخن از وحی می تبه سمت راس

در «و در . کند بيند به جبرئيل وحی می ر لوح میدکند و آنچه را  زند و اسرافيل در لوح نظر می اسرافيل می

  :دا فر مود رسول خ:  است که ابو شيخ و بن مردويه از بن عباس روايت کرده است که گفت »المنثور

ز نور است که روز  خطوط آن احی از در سفيد خلق کرد که دو جلد آن از زبر جد سبز است و لو خدای تعالی

عزيز ، دھد  رزق می،کند خلق می،  ميميراند،کند  می ھا زنده کند و يا آن لحظه و شصت بار بدان توجه می سيصد

 . دکن خواھد می سازد و ھر چه می ذليل می، کند می

دھد که   و نظر میادھد که بقيه چيست ؟ و فتو ظ چيست توضيح نمیداند اولين نوشته روی لوح محفو ی که میئقاآ

 از محتويات لوح محفوظ جز هللا کسی ديگری اطالعی ندارد اما فقط جناب ايشان نظر به قرابتی که با هللا دارد می

ازاطرافش مطلع است  اما از محتو يات آن خير ندارد . ددان لين نوشته درلوح چيست ؟ از زبر جد سبز آن میداند او

آيا اينھم در جمله مقدسات . داند که وقت ضرورت  ادعا نمايد که چنين چيزی در لوح محفو ظ موجود است  فقط می

  اسالم شامل است ؟؟

 ادامه دارد

 

 

 

 


