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  چكيده
تـب ک ی. در برخنداحوادث جهان قبل از وقوع در آن ثبت شده ۀه همکدارد  یقتیاشاره به حق ینین در متون دیشیتاب پک

ن، لوح محفـوظ یتاب مبک يهال است و به نامیر و تبدییه مصون از تغک یتابک. 1شود: یاد مین یشیتاب پکاز دو  ياعتقاد
تـاب محـو و اثبـات معـروف اسـت. کا یـر و تحول است و به نام لـوح ییه محل تغک یتابک. 2 ؛شودیتاب خوانده مکالو ام

 ین مقالـه بـا روشـیـننـد. در اکیرعـد اسـتناد مة سـور 39یۀ به آ ین به لحاظ قرآنیشیتاب پکمعتقدان به دو گونه بودن 
 ین قطعـیشـیتـاب پکبـر وجـود دو مزبور یۀ داللت آ ه اوالًکت قرآن نشان داده شده است ایناظر به آ یلیـ تحل یفیتوص

تـاب کتواند مستند دو گونه بـودن یز نمیه در قرآن آمده نک یلوح محفوظ اًیثان ؛ندان مورد مختلفیز در ایات نیرواو  ستین
  نشده است.ن مطرح یشیتاب پکمنزلۀ به نآن لوح در قریرا ایز ؛ردین قرار بگیشیپ

  .نیتاب مبک، لوح محو و اثبات، لوح محفوظ، الکتابام ن،یشیتاب پک ها:کلیدواژه
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  مقدمه
. از اندشـدها و حوادث عالَم قبـل از تحقـق در آن ثبـت یاش ۀه همکنام برده شده  یتابکات قرآن از یدر آ

ن یعنـاو یمسـلمان برخـ شـمندانیان اندیـم. در مین بنـامیشـیتـاب پکم یتوانیتاب را مکن ین لحاظ ایا
 يبـرا ییهـانون و محو و اثبات نامکتاب مکن، یتاب مبک، لوح محفوظ، الکتابام رفته در قرآن مانندارکبه
رو روبـهن ین عناویدام از اکهر  ةمختلف دربار ییهادگاهیبا د ،جامع یبررس یکن هستند. در یشیتاب پک
ن وجود دارد: لوح محفوظ و لـوح یشیتاب پکه دو کند کیان مینه بین زمیها در ادگاهیاز د یکیم. یشویم

لـوح محفـوظ  يبـرا يگـرید يهانون نامکتاب مکن و یتاب مبک، الکتابام دگاهین دیمحو و اثبات. در ا
  دهد.یم ير در آن روییه تغکبر خالف لوح محو و اثبات  ؛ر استیین لوح مصون از تغیهستند. ا
آن منـوط بـه تحقـق  يهـاه تحقق نوشـتهکر در لوح محو و اثبات آن است ییل تغیدگاه دلین دیدر ا

 ینـد. برخـکبـروز  یا مـانعیـط محقـق نشـوند ین است شراکه ممکیحالدر ؛ط و عدم موانع استیشرا
). 130، ص 4ق، ج 1404، یع ثبـت اسـت (مجلسـیه در لوح محـو و اثبـات تنهـا اصـل وقـاکمعتقدند 

نـد از در لوح محو و اثبات ثبـت شـدهیط و موانع نیع، شرایه بر اصل وقاه عالوکز اعتقاد دارند ین یگروه
  ).364، ص1ق، ج1421(حمود، 

ن لـوح ثبـت اسـت یـشـود در ایت واقع میه در نهاک يند تنها امریگویم یلوح محفوظ برخ بارةدر
شـود، آنچـه یآنچـه واقـع مـ یعنی ،راتیتقد ۀه همکاعتقاد دارند  یاما برخ ؛)215ق، ص 1421، یهقی(ب

؛ 239، ص2ق، ج1412، یشود همه در لوح محفوظ ثبـت اسـت (سـبحانیشود و آنچه اثبات میمحو م
و نـد ایالهـ یمـوطن علـم ازلـ الکتابام گر لوح محفوظ ویدی ). در نگاه368، ص2، ج1373، یطالقان

  ).277ق، ص1423د (معرفت، نرا دار یم علم ازلکب حیترتنیبد
 نیشـیپ تابک ،قرآندیدگاه  از ایه آکاست پرسش بنیادین ن یبه ا ییگوال پاسخبه هر حال مقاله به دنب

  دو؟ هر در ای دهدیم يرو یکی در رییتغ ایآ دارد وجود نیشیپ تابک دو اگر تا؟ دو ای است یکی
در کـه  شـدیـادآور د یـاختصار بان بهیبنابرا ؛نه وجود نداردیشیاز پ یلین مقاله مجال بحث تفصیدر ا

ز یـر نیتفاسـ ینقل شده اسـت. در برخـ نیاز معصوم یاتین روایشیتاب پک ةن درباریقیفر ییروامنابع 
ا نبـودن یـن و متعدد بودن یشیتاب پک ةدربار ییهامفسران بحث ین آمده و برخیاز صحابه و تابع یمطالب

از قـرن کم دسـتن بحـث یـوجـود دارد. ا یو فلسف یالمکز در منابع ین ینها مطالبیآن دارند. افزون بر ا
، قضـا و قـدر، آمـوزه یعلم اله ۀمسئل در ن منابع معموالًیافته است. در این منابع راه یبه ا يچهارم هجر

  ن پرداخته شده است. یشیتاب پکبدا و علم امام به 



   ۱۲۳ وحدت يا تعدد كتاب پيشين الهي در قرآن

آنهـا ه موضـوع کـاما چنـد مقالـه وجـود دارد  ؛افت نشدی یتاب مستقلکن موضوع یبه هر حال در ا
  کتاب پیشین است:

ه کـ یعقوب جعفري يآقا ۀنوشت» لوح محفوظ و لوح محو و اثبات ةدربار یبحث«عنوان با  يامقاله. 1
ن مقاله وجود دو لوح مفـروض یده است. در ایبه چاپ رس 1379سال  34شماره  کالم اسالمی ۀدر مجل

  ؛استن دو لوح آمده یا يهایژگیدرباره و یات مطالبیات و روایگرفته شده و با استفاده از آ
 هامقاالت و بررسی ۀاست. این مقاله در نشری ابراهیم کالنترياي از آقاي عنوان مقاله» لوح محفوظ«. 2
  ؛بررسی قرار گرفته استکانون است. در این مقاله تنها لوح محفوظ شده چاپ  83پاییز  ،76 ةشمار
ـات  ۀاست کـه در نشـری محمد جامی تفقديآقاي  ۀنوشتۀ دیگر مقال. 3 ـانی کتابـداري و اطـالعتحقیق رس

» (مبناي وجودي کتاب در تفکـر اسـالمی)لوح محفوظ«چاپ شده است. عنوان مقاله  1374ال سدر  دانشگاهی
  کند. را بیان می علّامه طباطبائیدیدگاه  المیزاناست که مؤلف در آن به طور مختصر با توجه به تفسیر 

ن یـانعـام بـه ا ةسـور 59 ۀیـرعد و آ ةسور 39یۀ آ لیدر ذ المیزانر یدر تفس علّامه طباطبائین یهمچن
عنوان لوح محو و اثبـات و لـوح با رعد  ةسور 39 ۀیل آیدر ذنیز  نمونهر یدر تفساست.  موضوع پرداخته

  ن پرداخته شده است.یشیتاب پکت یبه ماهمحفوظ 
ن یشـود. همـین پرداخته میشیتاب پکبه  يمختلف علوم اعتقاد يهاان شد در حوزهیه بکگونه همان

را تـاب کالن مقاله ابتدا لوح محـو و اثبـات و امیند. در اکیتاب را روشن مکن یادربارة ت بحث یامر اهم
  یم کرد.خواه یاز منظر قرآن بررسرا و در ادامه لوح محفوظ  ،در قرآن

  در قرآن الكتابام تاب محو و اثبات وك. ۱
دگاه یـن دیـه در اکـ الکتـابام تاب محو و اثبات وکد: معتقدن نیشیتاب پکبه وجود دو  یه برخکگفتیم 

هُ مـا ی«ه از قرآن اسـت: ین آیدگاه این دیشود. مستند ایده میز نامیمحفوظ ن ن و لوحیتاب مبک مْحُـوا اللـَّ
 اثبـات بخواهـد را چـه هـر و محو، بخواهد را چه هر خداوند ؛)39 :(رعد» الکتابام عِنْدَهُثْبِتُ وَیشاءُ وَی
  !اوست نزد »الکتاب امّ« و کندیم

ار کـز بـه یـگـر نید ۀیـدر دو آ هین آیعالوه بر ا الکتابام ه آمده است. اماین آیمحو و اثبات تنها در ا
ابِهَاتٌ أُخَـرُ وَ الکتـابام هُـنَّ حکَمَـاتٌمُّ اتٌیـءَا مِنْـهُ الْکِتَـابَ کَیـعَلَ أَنـزَلَ يالَّذِ هُوَ«رفته است:  َ » مُتَشـ

  ).4 :زخرف» (مٌیحَک ینا لَعَلِیلَدَ الکتابام یإِنَّهُ ف وَ«)؛ 7: عمران(آل
اشاره به کتاب پیشین ندارد. دربـارة آیـۀ سـوم هرچنـد برخـی  الکتابام روشن است که در آیۀ دوم

در ادامه و در بحـث . توان در این زمینه تردیدهایی روا داشتمی ،دانندالکتاب را همان کتاب پیشین میام
  نخست متمرکز خواهد بود. ۀ. بنابراین بحث بر روي آییم کردبررسی خواهرا لوح محفوظ این آیه 
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  يبحث لغو. ۲
اثـر (راغـب ۀ ق) و ازالـ1404فـارس، ق؛ ابـن1410، يدیـبـردن (فراه يبـه معنـا يزیـمحو هر چ محو:

ق؛ 1404فـارس، شـته اسـت (ابـنردن نوکـ كپـا يق) آن است. محو در نوشتن به معنا1412، یاصفهان
  ق).1420، يریق؛ حم1414منظور، ابن

، یومیـ)، استقرار (فق1404فارس، دوام (ابن يبه معنا يزیثبت است. ثبت هر چ ةاثبات از ماد اثبات:
ل یـادامـه دادن و زا ين اثبـات بـه معنـایق) آن اسـت. بنـابرا1412، یتا) و عدم زوال (راغب اصـفهانیب
ن یـا تاج العـروستا). صاحب ی، بیومیار رفته است (فکنوشتن هم به  ياثبات به معنا ردن است. البتهکن

  ق).1414، یواسط ینیداند (حسیم يمَجاز يرا معناکاربرد 
کلی به هر شیئی که اشـیاي بعـد از آن بـه آن طورتا) و بهاست (فیومی، بیشیء امّ به معناي اصل  امّ:

ق). برخی معتقدند 1410الرأس که منظور از آن مخ است (فراهیدي،  مانند ام؛ گویندضمیمه شوند، ام می
اي که مخ را در خود دارد که به آن ام مانند پوسته ؛شودمتعدد باشد امّ نامیده می يهر چیزي که جامع اشیا

بر معناي اول چهار  .چهار معناي اصلی براي امّ قایل است ابن فارسق). 1416گویند (طریحی، الرأس می
میان از  ق).1404فارس، ند از: اصل، مرجع، جماعت و دین (ابناشود که عبارتاي استعمالی متفرع میمعن

تواند به معناي می الکتابام : اصل، مرجع و جامع. بنابراینندسازگار الکتابام با تعبیر اسه معن ،معانیاین 
نامیده شدن سوره حمد را  الکتابام اصل کتاب، مرجع کتاب و جامع معانی کتاب (برخی از مفسران وجه

  ) باشد.23، ص1تا، ج اند. ر. ك: مراغی، بیجامع تمام قرآن بودن آن دانسته

  ر محو و اثباتيتفس. ۳
ه خداونـد کـان شـده یـ) ب39 (رعد:مزبور  ۀیه تنها در آکاز لوح محو و اثبات برده نشده، بل یدر قرآن نام

ه و یـن آیـشمندان مسلمان بـا اسـتناد بـه ایند. اندکیاثبات مهر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد 
  .اندبه نام محو و اثبات شده یتابکات معتقد به وجود یروا یبرخ

ه یـن آیـا ،ریاز تفاسـ یدارند. مطابق برخ یر مختلفیمحو و اثبات، تفاس يمتعلق و معنا ةمفسران دربار
  شوند:یم يبنددسته یلکدر چهار محور  رین تفاسیتاب محو و اثبات ندارد. اکبر وجود  یداللت

ا اسـتمرار یـنسـخ  ،ه مـراد از محـو و اثبـاتکن باورند یبر ا یام: برخکع و اثبات احیالف) نسخ شرا
، 4ق، ج1424ه، یـاسـت (مغن یمت و مصلحت الهـکح ياز آن بنا بر اقتضا یا بخشی یلکطورعت بهیشر
دگاه یـن دیا تداوم و عدم ازاله لحاظ شده است. یعنی ،آن يلغو يدگاه اثبات به معناین دی). در ا416ص
ن یـتاب در اکشود مراد از یر گفته مین تفسیقبل است. در ا ۀیدر آ» تابکل اجل کل«از  يریبر تفس یمبتن



   ۱۲۵ وحدت يا تعدد كتاب پيشين الهي در قرآن

» تـابکل اجـل کـل«ر یدگاه در ادامـه در تفسـیـن دیـال اکست. اشایشده بر انبنازل يهاتابکه یفقره از آ
  ؛روشن خواهد شد

ر، تحـول و تبـدل ییـاز مفسران مراد از محو و اثبات را همان تغ یا: برخیر، زوال و ثبوت اشییب) تغ
انـد. ردهکـان یـمحـو و اثبـات ب يبـرا یق متفاوتیها و مصادنییه تبین نظریداران ادانند. طرفیا میدر اش

 آنهـا وجود لحظه هر و نداحرکت و تبدله ب محکوم موجودات ۀهممعتقد است  حسینی همدانیمرحوم 
 و محـو ،گـرید وجـود حدوث و وجود زواله ب نظر و شودیم افاضه آنهاه ب يگرید وجود و شده نابود
دارد. مشـابه  یانیـز بیـن علّامه طباطبـائی). 237، ص 9ق، ج 1404، یهمدان ینی(حس کندیم صدق اثبات
امـر تردیـد دارد ن یـدر ا يرا ویـه دانست؛ زین نظریداران ااز طرف یکیتوان یرا نم علّامه طباطبائیالبته 
ر و ییـن تغیـه اکـ یتـابکا یتاب محو و اثبات کجه یدر نت و ستایدر اش یر و تحوالت خارجییمراد تغکه 

ه مالحظـه کـطـور ). همان377، ص11ق، ج1417، یی(طباطباوجود ندارد تحوالت مستند به آن هستند، 
ه هـر لحظـه وجـود آنهـا کـا هستند یاش کتکتن هم متعلق محو و هم متعلق اثبات یین تبیشود در ایم
  شود.یگر افاضه مید يو وجود ،لیزا

ه کـن معنـا یـبـه ا ؛انـدگر نسبت دادهیء دیء و اثبات را به شیش یکز محو را به یاز مفسران ن یبرخ
اهللا، نـد (فضـلکیگـر را اثبـات مید يایاش یند و برخکیرده محو مکجاد) یه اثبات (اکرا  ییایخداوند اش

نــد از: شــب و روز، ان محــو و اثبــات عبارتیــق ایاز مظــاهر و مصــاد ی). برخــ67، ص13ق، ج1419
، ي، داشـت و برداشـت (حجـازی، تـوان و نـاتوانی، مـرگ و زنـدگیکیو تـار یید و ماه، روشنایخورش
  ال مطرح است:کدگاه چند اشین دیادربارة ). 240، ص2ق، ج1413
که در بحث لغوي گذشت که ثبـت و حالیدر ؛اندمعناي ایجاد گرفته. موافقان این نظریه اثبات را به 1

 ،عربـی ةنوشتن است. در میان دوازده کتاب لغت عمد اثبات به معناي دوام، استقرار و ضد زوال و احیاناً
هاي لغتی مثـل داند. با وجود کتابیکی از معانی اثبات را اخراج از عدم به وجود می راغب اصفهانیتنها 

توان به اند، نمیکدام چنین معنایی را بیان نکردهکه هیچتاج العروس و لسان العرب ، قاموس، محیط، صحاح
ثبت آمده است که در  ةآمده است اعتماد کرد. عالوه بر این در قرآن کریم هجده بار مادمفردات آنچه در 

  رود).معناي ایجاد به کار میمعناي ایجاد نیست (البته منکر این نیستیم که امروزه اثبات به بهیک هیچ
ان) و کـرد به آنچه بـوده (مـا یگیه محو تعلق مکات آمده است یه در رواکال شود کن است اشکمم

 مْحُـوای« قولـه یف عبداهللا یأب عن«ت: ین روایمانند ا ؛ن)یکست (ما لم یه نک يزیاثبات تعلق دارد به چ
، یاشـی(ع» کـان مـا إال محـوی وهـل کـن،ی لـم ما إال ثبتی هل قال »الکتابام وَعِنْدَهُ ثْبِتُیوَ شاءُی ما اللَّهُ

ه کـد توجـه داشـت یـبا یولـ ؛جادین محو همان اعدام است و اثبات هم ای). بنابرا215، ص2، جق1380

۱۲۶     ،۱۳۹۴بهار و تابستان ، اول شماره، ششم سال  

نوشـتن  ين اثبات به معنایرد. همچنیگیتعلق م» انکما «ز به یردن نوشته نک كاثر و پاۀ ازال يمحو به معنا
» توبـاکن میکـمـا لـم «و » توباکان مکما «ات ین احتمال دارد مرادِ روایتعلق دارد. بنابرا» نیکما لم «ز به ین

  ؛ال وارد نخواهد بودکت اشین روایم با توجه به ایریه را نپذین توجیباشد. به هر حال اگر ا
ل و بـدون توجـه بـه ماقبـ» ثبتیشاء ویمحو اهللا ما ی«از عبارت  يرین تفسیه چنکنیگر ایال دک. اش2

و » تـابکل اجـل کـل«عبـارت  یعنـی ،قبل و مابعـد آنبا توجه به ما یول ؛بعد آن، صورت گرفته استما
ه کـنیح ایتاب باشـد. توضـکد در ارتباط با یز بایه محو و اثبات نکمشخص خواهد شد  ،»الکتابام عنده«

ه محـو یـن آیـمحو در ان مراد از یتوب است. بنابراکم يزید اجل و مدت هر چیفرمایقبل میۀ آپایان در 
نـه  ،ه اجل در آن ثبت اسـتکتعلق دارند  یتابکمحو و اثبات به همان  ،رونیازتوب خواهد بود. اکاجل م

  ؛یان خارجین و اعیوکبه عالم ت
 ؛سـتایان اشیـدر م يو سـار يجـار ينـد امـرکیدگاه از محو و اثبـات ارائـه مین دیه اک یی. معنا3

 یالهـ ةن اسـت ارادکـمم یه گاهکستند، بلین یدائم يمحو و اثبات امره، یآ يه بر اساس محتواکیحالدر
ن یـا یولـ ؛است» اءیمحو اهللا االشی« يند محتواکیان میدگاه بین دیرد. در واقع آنچه این دو تعلق بگیبه ا

ات یـه در رواکـن مبناسـت یرسد بر همـی. به نظر مندارد یسانیک يمحتوا» شاءیمحو اهللا ما ی«عبارت با 
، 3، ج 1375، یبحرانـر.ك: ات یـن روایـاطـالع از ا ي(برا وقوع بدا قرار گرفته است يبرا یلیه دلین آیا

  شود. یاز حوادث واقع م یه تنها در برخکست؛ بلین یمیدا يم بدا امریدانیه مک). همان طور 264ص 
مشروط بودن تحقق موجودات: طبق ایـن دیـدگاه محـو و اثبـات بـه نحـوة تحقـق  ۀج) مرحل

موجودات به لحاظ قطعیت و عدم قطعیت آن یا نحوة علم خداوند به تحقق موجـودات بـه همـین 
گیرد: مرحلۀ قطعی تحقق موجودات و حوداث عالم در دو مرحله صورت می. شودلحاظ تفسیر می

قطعی و مشروط که امکان تغییر دارد. به عبـارت دیگـر رو مرحلۀ غیکه دگرگونی در آن راه ندارد؛ 
سـم  ،خـوردنپـادزهر بدون توجه بـه  مثالً ؛دنشوگاهی علل ناقصۀ آن مالحظه می در تحقق حادثه

، مرگ قطعیت نخواهد داشت. این مرحله همان است کـه پادزهرولی با توجه به  ؛عامل مرگ است
ولی در واقع لوحی وجود ندارد. گاهی نیز حادثه را با علـت  ،شودیبا لوح محو و اثبات از آن یاد م

؛ 241، ص10، ج1374کنیم که وقـوع آن قطعـی خواهـد بـود (مکـارم شـیرازي، تامۀ آن لحاظ می
  ).381، ص11ج ؛9، ص7ق، ج 1417طباطبائی، 

دارد: علـم  ه علم خداوند دو مرحلـهکشود یز گفته میبازگشت محو و اثبات به علم خداوند ن بارةدر
ه در واقـع همـان کـشـود یمـر یتعباول به لوح محو و اثبات  ۀبه علل ناقصه و علم به علل تامه. از مرحل

  ).  242، ص10، ج1374، يرازیارم شکعلم خدا به علل ناقصه است (م
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آن، مسـتلزم آن  ۀء و ازالـین بـردن شـیاز بـ يه محو به معنـاکروست روبهال کن اشیدگاه با این دیا
با وجود علـت  ،ن اگر محو و اثبات ناظر به علل ناقصه باشدیء ابتدا وجود داشته باشد. بنابرایه شکاست 

توانـد ینجـا تنهـا مـیشـود؟ اینجا محو میدر ا يزیپس چه چ. امده استیناقصه هنوز معلول به وجود ن
ار رفته اسـت کود به خ يه نه محو در معناین نظرین در ایجاد. بنابرایا ياثبات صادق باشد آن هم به معنا

  ه بر خالف ظاهر آن است.یردن آکن معنا یو نه اثبات و ا
ه کـشـود یال مطـرح مـکن اشیم علم خداوند به علم به علل ناقصه و علم به علل تامه، ایتقسبارة در

در مـورد کم دسـتمگر علم به علل ناقصه  ؟ردیگیصورت م یدر علم اله یمین تقسیچنی بر چه اساس
 منزلـۀبـه نیتاب مبکا یلوح  یت خارجیدگاه واقعین دیالبته اگر در ا؟ علم به علت تامه است ر ازیغ ،خدا

 ۀم علـل ناقصـییه بگوکشد ین ادعا موجه مین صورت ایدر ا ،شدیرفته میپذ یاله یاز علم فعل يامرتبه
م علـم یه و تقسـینظرن یل همیدر ذ اتفاقاً یول؛ گرید یدر لوح و علت تامهند انوشته شده یدر لوحا یاش
  ندارد. یت خارجیه لوح واقعکشود ید مکیتأ یاله

ا یـتـاب که بـه یـن آیه اکن باورند یاز مفسران بر ا یده): برخیدگاه برگزیها (دد) محو و اثبات نوشته
لـوح  ،ست و نام آن لوح محو و اثبـات اسـت. در برابـر آنل در آن روایر و تبدییه تغکاشاره دارد  یلوح

؛ 235، ص11ق، ج1408، يسـت (ابوالفتـوح رازمبرا یر و دگرگـونییـگونه تغه از هرکمحفوظ قرار دارد 
  رد.یگیها تعلق مدگاه محو و اثبات به نوشتهین دی). در ا44، ص9، ج1378ب، یط

ل یـزا يرود و به معنـایار مکتاب به ک بارةدر یمحو گاه ،مالحظه شد يه در بحث لغوکگونه همان
هـا را متعلـق ن نوشـتهیار رفته است. بنابراکنوشتن به  يز به معنایست. اثبات نهانوشتهکردن كو پا ردنک

 يلغـو يمحو و اثبات سازگار است. البته اثبات را با توجه بـه معنـا يلغو يمحو و اثبات دانستن با معنا
  ز دانست.ین یقبل ۀت و استمرار نوشتیتثب يتوان به معنایآن م

 يز قابـل اسـتفاده اسـت. بـرایـه نیـاز ظاهر آ ،يلغو يدگاه عالوه بر استناد به معناین دیبه هر حال ا
قبـل داشـته یـۀ در آ )38 :رعد» (کِتابٌ أَجَلٍ لِکُلِّ«ر عبارت یبه تفس ید نگاهین ظهور ابتدا باینشان دادن ا

  م.ینک یه را بررسین دو آیب ۀسپس رابط ؛میباش

  »ِكتاٌب َأَجٍل ِلُكلِّ«ر يتفس. ۴
  اند:کردهمطرح را ر یدو گونه تفسمفسران » کِتابٌ أَجَلٍ لِکُلِّ« بارةدر

تفسیر اول: برخی معتقدند که کتاب در اینجا به معناي کتاب آسمانی یا حکم و شـریعت اسـت؛ هـر 
و کتاب و شریعت شود میاز گذشت آن دوره، نسخ پس دوره و زمانی کتاب و شریعت خاصی دارد که 

۱۲۸     ،۱۳۹۴بهار و تابستان ، اول شماره، ششم سال  

، 1374؛ مکـارم شـیرازي، 256، ص5، ج1377؛ قرشـی، 159، ص7ق، ج1415آیـد (آلوسـی، دیگري می
 پیامبر اسـالم ةپاسخی به اشکال مشرکان یا یهود دربارمزبور ). طبق این دیدگاه عبارت 240، ص10ج

کنـد؟ ست، چرا احکام تـورات و انجیـل را نسـخ میخداراستی فرستادة که اگر پیامبر بهنمبنی بر ای است
  دانست مبتنی بر چنین برداشتی از آیه است.دیدگاهی که محو و اثبات را ناظر به نسخ و استمرار شرایع می

ر ین تفسـیـداران اشود. طرفینوشته اخذ م یعنیآن  يلغو يتاب به معناکر دوم یر دوم: در تفسیتفس
 يااسـت: هـر نوشـتهچنـین ه یـآ يان معنـایب یکه دارند: در یآ يان از معنایاجل دو ب يبا توجه به معنا

گـر یا به عبـارت دی ؛)115، ص 13تا، جی، بی؛ مراغ235، ص11ق، ج1408، يدارد (ابوالفتوح راز یزمان
روي ه اگر آن زمان فرا رسد، هر چه در آن نوشـته شـده اسـت، کنوشته شده است  يامر یهر زمان يبرا
ــد می ــده ــائ169ق، ص 1415، ی(آلوس ــل374، ص 11ق، ج 1417، ی؛ طباطب ، 13ق، ج1419اهللا، ؛ فض
تـا، ی، بـیوجود دارد (طوسـ يانوشته يزیزمان و وقت هر چ يشود برایگر گفته مید یانی). در ب67ص
ــ؛ط 245، ص5ق، ج1412، يق؛ مظهــر1408، ي؛ ابوالفتــوح راز262، ص6ج ). 349، ص7، ج1378ب، ی

ه در کـیحـالدر ؛لق زمان معنا شـده اسـتان اول اجل به مطیدر ب. تر استقیان دوم دقیرسد بیبه نظر م
زمـان و مـدت . 1دارد: داللـت د یـبر زمان مق ،ه در هر دوکان شده است یب ااجل دو معن يتب لغت براک
  ق).1412، یء (قرشیان زمان شیآخر و پا. 2ء و یش یک يشده برانییتع

  ينقد و بررس. ۴ـ۱
لْنا وَلَقَدْ« ۀیه آکح ین توضیبا ا ؛ستیه هماهنگ نیه با ظاهر آکر اول آن است یال تفسکاش َ لًا أَرْسـ ُ  مِـنْ رُسـ

)، 38 :(رعـد» کِتـابٌ أَجَـلٍ لِکُلِّ اللَّهِ بِإِذْنِ إِلَّا ۀٍیبِآ یأْتِی أَنْ لِرَسُولٍ کانَ وَما ۀًیوَذُرِّ أَزْواجاً لَهُمْ وَجَعَلْنا قَبْلِکَ
بـه دو شـبهه از شـبهات  یپاسـخ ،د دو بخـش از آنیـشـود. بـدون تردیم میدر ظاهر به سه بخش تقس

سـت و ماننـد یز نیاگریـزاهـد و دن امبریـه چـرا پکـنیاول اۀ شـبه :توانـد باشـد)یا میان است (کمشر
ه مـا درخواسـت کـرا  یخـارق عـادت يارهاک ۀه چرا همکهمسر و فرزند دارد؟ دوم آن يعاد يهاانسان

  دادند.یارائه م یامبران گذشته معجزاتیه پکیدهد؟ درحالیم انجام نمینکیم
گـر ید ايهه پاسخ بـه شـبهکنیا یکی) دو احتمال وجود دارد: کِتابٌ أَجَلٍ لِکُلِّه (یبخش سوم آ بارةدر
ف یه احتمـال اول را تضـعیـدوم باشـد. ظـاهر آۀ پاسخ شـبهۀ ه ادامه و تتمکگر آنید ؛نسخ) باشدۀ (شبه

اند. اگـر بخـش از هم جدا شده» و«هستند با حرف  يادام پاسخ شبههکه هر کرا دو بخش اول یند؛ زکیم
ه کـجـه آنیاز بخش دوم جدا شود. نت» و«ه با حرف کجداگانه باشد، مناسب است  ايهز پاسخ شبهیسوم ن

  .بخش دوم است (اهللا اعلم)ۀ ن جمله در ادامه و تتمیشتر ندارد و ایه دو بخش بیآ
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نویسد تقدیر آیه چنین اسـت کـه خـدا بـه آنچـه ارتباط بخش دوم و سوم می ةدربار علّامه طباطبائی
اي اي در هر زمان اذن دهد؛ زیرا هـر وقتـی نوشـتهنیست که به هر معجزهچنین اما  ؛دهدبخواهد اذن می

  ).374، ص11، جق1417، شود (طباطبائیواقع میاست نوشته شده آنچه دارد که در آن وقت تنها 
ه کـست؛ بلیامبران نید انجام معجزه به دست پیفرمایم میرکان قرآن کال مشرکن در پاسخ به اشیبنابرا

ا چـرا یدهد؟ یه چرا خداوند اذن نمکشود یگر مطرح میداشکالی  ،ن پاسخیاست. با ا یمنوط به اذن اله
از  ياه زمـان وقـوع هـر حادثـهکن است یدهد؟ پاسخ ایگر اذن نمیدهد و در موارد دیاذن م يدر موارد

جـه یرد. نتیـگیبه تحقق آن تعلق نم یاله ةاراد ،تا آن زمان نرسدو جمله معجزه از قبل نوشته شده است، 
 يه بـراکـ ینیشـیتـوب پکقبل از وقوع آن است؛ م يزیان نوشته شدن اجل هر چیصدد به درین آیه اکآن

  وجود دارد.شیء هر 

  تاب محو و اثبات كه بر يداللت آ. ۵
ـاب در  گـردد کـه اوالًشود به این صورت تبیین میپیشین که در آن محو و اثبات واقع میاستدالل بر کتابی  کت

ـامبران، از که هر حادثـهن، به معناي نوشته است. ای»لکل اجل کتاب«فرماید: آیۀ قبل که می اي حتـی معجـزات پی
آورد کـه حتـی ا پدیـد مـییابد، این تـوهم رگونه که نوشته شده تحقق میقبل نوشته شده و در زمان معین آن

ـاد بـه تعطیـل را  خداوند نیز قادر به انجام معجزات درخواستی نیست. به عبارت دیگر نسبت به فعل الهـی اعتق
اي را خـود هـر نوشـته ةفرماید خداوند قادر است به ارادبراي دفع این توهم میرو نایازدر پی خواهد داشت. 

ـان را ند اروایاتی ،بات کند. مؤید این تفسیردیگر را اثاي هو نوشت ،خواهد محوکه می مبنـی بـر که سـخن یهودی
بسته بودن دست خدا در امر خلقت و فراغـت الهـی از امـور  ،)64 :(مائده» مَغْلُولَۀ اللَّهِ یدُ«بودن دست خدا بسته
  ؛)330، ص1ق، ج1380، ؛ عیاشی661ق، ص1414اند (ر. ك. طوسی، کرده امعن

ه کـجه گرفت ین عبارت نتیتوان از این میقرار دارد. بنابرا یدر مظروف حتماً یتوبکو م هر نوشته اًیثان
 یتعـال يد خـدایـفرمایدر آن نوشته شده است. در ادامـه مـ يزیه اجل هر چکن وجود دارد یشیپ یتابک
ه کـ ياجـهینت ل وجـود دارد.یر و تبـدییـتاب تغکن یند. پس در اکا اثبات یها را محو ن نوشتهیتواند ایم
در آن  یالهـ ةه بـه ارادکداللت دارد  ینیشیتاب پکه بر یه بخش اول آکدهد مینون به دست آمد نشان کتا
  دهد. یم ير روییتغ

  ن يشيتاب پكه بر دو يداللت آ يبررس. ۵ـ۱
 ؛تعلـق دارنـد یتـابکبـه  ه قطعاًکاست  ییهاه ناظر به محو و اثبات نوشتهیآ يان شد ابتدایه بکطور نهما

ن بخـش از یـا ایآ». الکتابام وَعِنْدَهُ«م: یخوانیه میدهد. در بخش دوم آیم يرو یراتییه در آن تغک یتابک
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ها پرسـشن یـتاب اول است؟ در پاسخ بـه اکر از یتاب غکن یا ایند؟ آکین داللت میشیپ یتابکز بر یه نیآ
  روییم:روبهبا دو احتمال 

رو نیـار اسـت. ازییه مصون از تغکگر دارد ید یتابکآن اشاره به  يابتداۀ نیه به قریآۀ احتمال اول: ادام
  ؛ندکیز داللت مین دو نیاز ا یکیر در ییبر عدم تغ ،تابکه عالوه بر داللت بر وجود دو ین آیا

 ییهـاه اشاره به نوشـتهیآ يه است. ابتدایآ يل ابتدایه، و در مقام تعلیحالۀ ه جملیآۀ احتمال دوم: ادام
نـد. قـادر بـودن خداونـد بـر محـو و اثبـات آنچـه کیا اثبـات میـه اگر خدا بخواهد آنها را محو کدارد 

 يتاب نـزد خـداکن یتاب قرار دارند و اکالبه نام ام یتابکها در ن نوشتهیه اکل آن است یبه دل ،خواهدیم
جـه یدهد. نتیانجام مه بخواهد ک يرییگونه تغهررو نیاو از آن است کخدا آگاه به آن و مال ؛است یتعال

  ن است.یشیتاب پک یکه ناظر به کتاب ندارد؛ بلکبر دو  یه داللتین آیه اکآن
  دهد.ینم ير روییتغ یکیه در کوجود دارند ن یشیتاب پکطبق احتمال اول دو 

  الكتابام ر درييعدم تغ. ۶
تـوانیم معتقـد ، نمیباشیمتأملی داشته  39و  38ارتباط آیۀ مربوط به رسد اگر در مباحث به نظر می

که مطرح شدن محو و اثبات در این آیه این تـوهم گفتیم باشیم.  الکتابام به عدم تغییر و تبدیل در
برد. اکنـون اگـر در ادامـۀ را که با نوشته شدن همۀ امور در کتاب دست خدا بسته است، از بین می

و هیچ تغییـر و تبـدیلی  اندوشته شدهآیه دوباره کتاب دیگري مطرح شود که در آن تمام مقدرات ن
کـه در آنهـا نـد اباز همان توهم به وجود خواهد آمد. مؤید این امـر روایـاتیدهد، در آن روي نمی

اي که در شب قدر نوشته شـده اسـت، الهی در کتاب ساالنه ةفرماید محو و اثبات به ارادمی امام
شـود از قبـل سـد کـه سـرانجام آنچـه واقـع میردهد. راوي از این نکته به این نتیجـه میروي می

دهـد پاسـخ می امامبا این حال که کار از دست خدا خارج شده است.  ابه این معن ؛مکتوب است
شود (ر.ك: قمی، که در نهایت نیز امر متوقف بر مشیت الهی است و هر آنچه خدا بخواهد واقع می

  ).216، ص2ق، ج1380؛ عیاشی، 366، ص1، ج1367
 توان گفت اوالًبراي حل این مشکل میکردیم اشاره بدان هایی که در مقدمه با توجه به یکی از دیدگاه

این است که آنچه در علم ذاتـی  الکتابام دلیل عدم وقوع تغییر در ثانیاً ؛الواح هست ۀامکان تغییر در هم
ولی در حکم علم ذاتی و  ،نیستعلم ذاتی  الکتابام الهی هست در این کتاب نوشته شده است. بنابراین

منزلۀ برنامۀ عملی و نقشۀ اجرایی است؛ اموري در آن ثبـت اما لوح محو و اثبات به؛ مصون از تغییر است
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اي بر اقتضائاتی حادثـه رو ممکن است در زمانی بنانایآنها هستند. از د که مالئکه مأمور به اجراينشومی
  شوند. دیگر يمالئکه مأمور به اجراي امریابد و تغییر  ،با تغییر شرایطسپس در آن ثبت شود که 

امـور اسـت.  یعـیان طبیه بر حسب جرک ير ظاهریتقد یک: دو گونه استبر ر یگر تقدیبه عبارت د
 يه امـورکـرا احتمـال دارد یـسـت؛ زین یر در لوح محو و اثبات ثبت اسـت و وقـوع آن حتمـین تقدیا

خـود  یدر علـم ازلـ یتعال يد. خدانن مقدرات شویر در اییو موجب تغدهند  يرو يعادریو غ یناگهان
ثبـت  الکتـابام رات درین تقـدیاست. ا یتعال يآنها نزد خدا یر ازلیداند و تقدیرا م ين اموریوقوع چن

  ).277ق، ص1423(معرفت، ند اشده
مالحظـه شـد ه قـبال کگونه وجود دارد. همان الکتابام ر درییل عدم تغکمش يز براین يگریحل دراه

ه در لـوح محـو و اثبـات کـر اول یهم تقد یعنی ،مقدرات ۀهم الکتابام ه درکن اعتقاد بودند یبر ا یبرخ
د در لـوح یـعمـر ز ثبت است. مثالً ،نوشته خواهد شد یاز محو اولپس ه کر دوم ینوشته شده و هم تقد

در  الکتـابام امـا در ؛ود داردر وجـین تقـدیـن لوح تنها ایسال ثبت شده است. در اپنجاه  ،محو و اثبات
سـال خواهـد شصت رحم انجام دهد عمرش  ۀد صلیه اگر زکن هم نوشته شده است یا ،رین تقدینار اک

  به وجود نخواهد آمد.  الکتابام در یمحو و اثبات ،ن دو واقع شودیدام از اکن هر یبود. بنابرا

  ييبحث روا. ۷
ه کـن باشـد یـد گمـان بـر ای. شاداشتند اختصاصی مسئله قرآن یبه بررسکردیم نجا ارائه یه تا اک یمباحث
 یـین مناسب اسـت از منظـر روایشده است. بنابراات مطرحیبر اساس روا ،نیشیتاب پکوجود دو  ۀینظر

  م. ین بحث داشته باشیبه ا یز نگاهین
منحصـر ن یشـیتاب پکات دال بر دوگانه بودن یه فحص شد رواک یین: تا جایشیتاب پکدوگانه بودن 

  اند:تیدر دو روا
چنـین  رمکـا یمـورد بحـث از نبـیـۀ در بـاب آ مسعودابنسد ینویم شهر آشوبابنت اول: یروا

 منـه ریـغی ال الکتاب وأم ثبتیو شاءی ما منه اهللا محوی الکتابام يسو تاب]ک[ کتابان هما«ند: کیم تیروا
 عبـاسابنسخن منزلۀ نخست به طبرسیت را ین روای). هم94، ص2ق، ج1410شهر آشوب، (ابن» ءیش

، یرده است (طبرسـکت یروا امبراکرمیز آن را از پین بن حصینعمرانه کد یافزایند و سپس مکینقل م
منزلـۀ به ن قـول رایـا ،هیر آیل تفسیها در ذدگاهیان دیدر ب سنت معموالًر اهلی). تفاس458، ص6، ج1372

؛ 65، ص4ق، ج1404، یوطی؛ سـ404، ص4ق، ج1419، یدمشـق ریـثکانـد (ابـنآورده عبـاسابندگاه ید
  ).459، ص3ق، ج1423، یاشانک
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در  ت امـام صـادقیـن روایـند. طبـق اکیر سند نقل مکبدون ذ عیاشیت را ین روایت دوم: ایروا
  :فرمایدمیرعد،  39یۀ از آ یپرسشپاسخ 

ن جهـت یند. پس از اکیاثبات م ند آنچه را بخواهد وکیه خداوند در آن محو مکاست  یتابکتاب، کآن 
 ه قضا بـهکنیتا ا؛ شودیه قضا به سبب آن مردود مکگرداند و بر آن دعا نوشته شده است یمدعا قضا را بر

  ).220، ص2ق، ج1380، یاشی(ع نخواهد داشت يرین صورت دعا در آن تأثیدر ا. برسد الکتابام
منزلـۀ به ه صـورت گرفـت آن راکـ یاس تتبعـسنت بر اسـد گفت چون متون اهلیت اول بایروا ةدربار

 یولـ؛ گرفته باشند یعیاز متون شآن را د یبا آشوبشهرابنو  طبرسین یاند، بنابراردهکر نکذ يت نبویروا
ت یـن روایـا ياند. به هر حـال ضـعف سـندردهکان نیسند و منبع مورد استناد خود را بۀ متأسفانه سلسل

  دارد.  يت اول ضعف سندیت دوم هم مانند روایبود. رواامل به آن خواهد کنان یاطماز مانع 
یکی بودن کتاب پیشین هرچند روایت صریحی که بیش از یک کتاب بارة یکی بودن کتاب پیشین: در

توان از مضمون آنها نتیجه گرفت بیش از یـک که میهستند پیشین عام را نفی کند وجود ندارد، روایاتی 
سورة رعد تنها وجود یک کتاب قابل اثبات است). در میان این  39آیۀ  ازکم دستکتاب وجود ندارد (یا 

  شود ولی روایات صحیح نیز در میان آنها وجود دارد.روایات نیز روایاتی با سند ضعیف یافت می
اسـت نـه  الکتـابام مورد بحث ناظر بـهیۀ ه محو و اثبات در آکات داللت دارند یاز روا یالف) برخ

را از  ییدعـا شـیخ طوسـیرد. کـتاب را استنباط کتوان وجود دو یه نمین آیب از ایترتنیگر. بدید یتابک
  م:یخوانیه در ضمن آن مکند کیح نقل میبا سند صح امام صادق

قَائِ الکتابام مِنْ فَامْحُ یرِزْقِ یعَلَ مُقْتَرٌ أَوْ مَحْرُومٌ أَوْ یشَقِ یأَنِّ الکتابام یفِ عِنْدَكَ کَانَ إِنْ َ  یوَحِرْمَـانِ یشـ
 کَینَبِ یعَلَ الْمُنْزَلِ کِتَابِکَ یفِ قُلْتَ فَإِنَّکَ رِزْقُکَ یعَلَ مُوَسَّعاً رِیلِلْخَ مُوَفَّقاً داًیسَعِ عِنْدَكَ یوَاکْتُبْنِ یرِزْقِ وَإِقْتَارَ

  ).72، ص3، ج1365، ی(طوس الکتابام وَعِنْدَهُ ثْبِتُیوَ شاءُی ما اللَّهُ مْحُوای وَآلِهِ هِیعَلَ صَلَوَاتُکَ الْمُرْسَلِ
ق، 1413د، یـانا با الفـاظ مختلـف وارد شـده اسـت (مفیمختلف و اح يه در دعاهایتب ادعکن دعا در یا

 ییز دعـایـسنت ن). اهل399و  392، 23، 15تا، ص ی، بیفعمک؛ 312تا، صی، بیطاوس حل؛ ابن173ص
ت یـن روایـ). داللت ا66، ص 4ق، ج 1404، یوطیساند (ردهکاز صحابه نقل  ین مضمون را از برخیبا ا

گـر ین دیروشن است. با وجود ا الکتابام يهامورد بحث آمده به نوشتهیۀ ه در آک یبر تعلق محو و اثبات
  رد.کن را اثبات یشیتاب پکوجود دو  ،هین آیتوان با استناد به اینم

آورده  سـان بـه نقـل از رسـول خـداید آب نیفوا ةدربار بن عمرعبداهللاز  یتیروا طاووسابنب) 
ن یـاز ا یسـکه هـر کان شده است یسان بیآب ن يسازآماده بارةدر یحیاز توضپس ت ین روایاست. در ا
د نشـویز محـو مـیـها از او رفـع شـده، از لـوح محفـوظ نيماریب ۀهمکند، ن مصرف یمع یآب در مدت

ز محـو بـه لـوح یت نین روایشود در ایه مالحظه مکگونه ). همان355ق، ص 1411، یطاووس حل(ابن
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 یکـیو لـوح محفـوظ را  الکتـابام هکـاسـت  یسـانکه یت علین روایمحفوظ تعلق گرفته است. البته ا
ه در کـ ین با توجـه بـه مطـالبی. همچنکنیماش میین مقاله بررسیه در اک یدگاهیهمان د یعنیدانند؛ یم

ر از لـوح یـغ ،ت آمدهین روایست و آنچه در ایص نه لوح محفوظ اسم خاکد گفت یادامه خواهد آمد با
  اد شده است. یه در قرآن از آن کاست  یمحفوظ
جـه ین نتیـبـه ا ،میه بـرویـر آیاساس به سراغ تفسنیام و بریات را مقدم بدارین روایه اگر اکجه آنینت
 كمـال تـاب نوشـته شـده اسـتکن ین وجود ندارد. آنچه در ایشیتاب پک یکش از یه بکد یم رسیخواه

 يند و امـرکیتاب محو مکن یشود. خداوند هر چه را بخواهد از ایعمل است و در جهان خارج واقع م
در علـم  يرییـاسـت و تغ ین الهـیشـینها بـر اسـاس علـم پیا ۀد. البته همینماین آن میگزيگر را جاید

  رد.یپذیخداوند صورت نم

  لوح محفوظ در قرآن. ۸
 يهـااز نـام یکـیشـود لـوح محفـوظ یم ین مقاله بررسیه در اک یدگاهیان شد طبق دیه بکگونه همان

ر و محـو و اثبـات در آن ییـل عدم تغیبه دل الکتابام ده شدنیدگاه محفوظ نامین دیاست. در ا الکتابام
تـاب کدو گانه بودن  ،ردکن اثبات یشیتاب پکمنزلۀ بهرا  ات قرآن وجود لوح محفوظیاست. اگر بتوان از آ

رعـد بـر دو ة سـور 39یـۀ باشد بـر داللـت آ يتواند شاهدیممسئله  نین ایشود. همچنیاثبات من یشیپ
قت لـوح محفـوظ از منظـر قـرآن داشـته یهم در حق ینجا بحثیرو مناسب است در انیان. ازیشیتاب پک

  م. یباش
ه از کـنـد امیرکـدر قـرآن  يتنهـا مـورد )22ـ21: بروج( »محْفُوظٍ لَوْحٍ یف دٌیمجِ قُرْءَانٌ هُوَ بَلْ« آیات

ر یلوح محفوظ از منظر قرآن ناظر به تفسـدربارة  یگونه بحثن هرید. بنابراهندیوجود لوح محفوظ خبر م
 یه و مـراد از لـوح محفـوظ بررسـیـن آیـر ایمختلـف در تفسـ يهادگاهیه خواهد بود. در ادامه دین آیا
  شود. یم

  ها در مورد لوح محفوظ دگاهيد. ۸ـ۱
، 1374، يرازیارم شـکـ. مكاسـت (ر.  یالهـ یاز مفسران معتقدند لوح همان علم ازل یاول: برخدگاه ید
  سد:ینویم محمد عزه ي). آقا353، ص26ج ؛15، ص18ج

ـند آن را م يزیت و حفظ چیه اگر قصد تثبکها آن است عادت انسان ـته باش ـند و حینویرا داش مـت کس
 ،رونیـاه مألوف بشر اسـت. ازکند کاستفاده  ياز امور يوان مسائل و مَشاهد اخریه در بکقرآن آن است 
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مـت کح اًیـثان ؛نـات اسـتیاک ۀخداوند بـه همـ يو ابد یان علم ازلیمراد از لوح و قلم ب م: اوالًییگویم
ل و یچ تبـدیحفظ شده و ه امالًکه قرآن کنیان ایه است و بیب و تشبیتقر ياستعمال لوح در مورد قرآن برا

  ).162، ص2ق، ج1383شود (دروزه،یبر آن عارض نم یفیتحر
رس ذهن بشـر، از امـور محسـوس و مـألوف اسـتفاده و دور از دست یعیطب يان امور ماورایب يه براکنیا

علـم  ةاز واژ یات فراوانـیـدر آ یعلـم الهـ بـارةه درکـن اسـت یته در اکاما ن ؛است ییعقال يارک ،شود
تـر از خـود تـر و مـألوفمفهوم يالمهک یان علم الهیب يه براکن است یل آن هم ایاستفاده شده است. دل
خواهـد  یرفتنینون چگونه پذکدر قرآن ا یان علم الهیب يفراوان علم براکاربرد نار کعلم وجود ندارد. در 

اسـتفاده شـود و آن هـم بـه بهانـه مـألوف  یان علم الهیب يه تنها در دو مورد از لفظ قلم و لوح براکبود 
  بشر؟  ين دو براین ابود

ف در یـان محفوظ بـودن قـرآن و عـدم تحریصدد به درین آیم ایریه اگر بپذکن است یگر ایال دکاش
ن یـه صـفت محفـوظ بـر اکبل ؛شودیده نمیقرآن فهمن مطلب از صرف استعمال لوح دربارة یآن است ا

  مطلب داللت دارد.
نـه دو ین زمیـدانند. در ایقرآن م یجهاننیمفسران لوح محفوظ را ناظر به وجود ا یدگاه دوم: برخید

  است: یدگاه قابل بررسید
 آن در شـدهنـازل قرآن که است ینینامع صفحه هر لوح، از مقصودمعتقد است  مرحوم طالقانیالف) 

 از اسـت يگـرید ریـتعب هیآ نیا نیبنابرا. ناکاتب اوراق ای ن،احافظ ذهن ۀصفح خواه ؛شود نوشته و ضبط
 و شـده انیـب) لوح( قرآن حفظ موضع ه،یآ نیا در ).9(حجر: » لَحافِظُونَ لَهُ إِنَّا وَ الذِّکْرَ نَزَّلْنَا نَحْنُ إِنَّا«: ۀیآ
) حـافظ( فاعـل بـه آن حفـظ و نشده ذکر موضع حجر،سورة  در. است آمده) محفوظ( مفعول ۀغیص هب

 کـه ییقـوا و خداوند. است زوال و لیتبد و رییتغ از محفوظ ،یلوح هر درقرآن . است شده داده نسبت
  ؛)319، ص3، ج1362، ی(طالقانهستند  آن حافظاند، کرده نازل را آن

تـاب و که کـمعتقـد اسـت  يموردنظر دارد. ویۀ ر آیتفس بارةخاص در یدگاهید شهر آشوبابنب) 
قرآن مسـلم اسـت و بارهـا بارة تاب درکشود. اطالق یده نمیتاب نامک ،و لوح اندلوح دو مفهوم جداگانه

شـهر ابـنه کـ ياجـهیح نخواهد بود. نتین اطالق لوح بر قرآن صحیار رفته است. بنابراکدر خود قرآن به 
نجـا بـه یلـوح در ا يبه نظـر و. ه صورت گرفته استینظر تشبمورد ۀیه در آکن است یرد ایگیم آشوب

ب خـود یـع و عجیه قرآن در نظم بدکن است یلوح محفوظ ا ينااست و مع یتأللؤ و درخشندگ يمعنا
  ).41، ص1ق، ج1410شهر آشوب، (ابنو و محفوظ است یکتأللؤ ن يدارا

ن یشـیتـاب پکه لـوح محفـوظ را بـه کـچه آنها  ،از مفسران يارید گفت بسیدگاه باین دو دیا ةدربار
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 یاند. برخـقرآن را در نظر نداشته یجهاننیوجود ا ،انددانسته یه آن را علم الهکآنها اند و چه ردهکر یتفس
ان علـو مرتبـه و شـرافت قـرآن اسـت یصدد به درکات یاق آیاند از سگفتهو رده کد کیته تأکن نیهم بر ا

  ).226، ص30تا، جیعاشور، بدارد (ابن یو متعال ییماورا ين لوح وجودیه اکافت یتوان دریم
. اگـر داردتأمـل  يتـاب بـر لـوح جـاکعدم اطالق که آن است  شهر آشوبابندگاه یگر دیال دکاش

ن مطلـب یـشـده باشـد اا دوختـهیـده یچسـبهمل از جلد و اوراق بـهکمتش ياتاب مجموعهکمقصود از 
رود. یار مـکه به یفتوبٌکو م توبکم يع دارد و به معنایوس ییتاب معناکه کم یدانیم یول ؛درست است

تـاب بـر آن که اسـت، اطـالق یـتـوب فکه لوح مکنیباشد به اعتبار ا يانوشته یلوح ين اگر بر رویبنابرا
نـدارد و  يجلـدنامـه ه کـیحـالدر ،شـودیمتاب کاطالق برگ نامه هم  یکه بر کهمچنان ؛درست است

  ل شده است.کیبرگ تش یکتنها از اغلب 
ه کـاسـت  ینیشـیپتـاب کمعتقدند لوح محفوظ عبـارت از  یبرخگفتیم، ه کگونه دگاه سوم: همانید

  ل است. یر و تبدییمصون از تغ
ه یـن آیه لوح محفوظ در اکوجود ندارد  یلیچ دلیرسد هیده): به نظر میدگاه برگزیدگاه چهارم (دید

ه محفـوظ کـقـرار دارد  یه قرآن در لوحکند کیان میه تنها بین آیق شود. این تطبیتاب مبکو  الکتابام بر
 کز و درشـت و تـر و خشـیز از ریگر قرآن همه چیات دید طبق آیباشد با الکتابام ن لوح اگریاست. ا

  ن لوح قرار دارد؟یز در ایه عالوه بر قرآن همه چکرد کتوان استفاده یه مین آیا يجاکاما از ؛ در آن باشد
ه مراد از لوح محفـوظ کرد کتوان استدالل یگر قرآن میات دیه بر اساس آکال شود کن است اشکمم

ایالْمُبِـ حـم وَالْکِتَـابِ«م: یخـوانیزخرف مة ن سوریات آغازیاست. در آ الکتابام ه همانین آیدر ا  نِ إِنـَّ
ه کـگونـه . همان)4ــ1 زخـرف:(» مٌیحَکِـ یلَعَلِ نَایلَدَ الْکِتَابِأُمّ یف إِنَّهُ تَعْقِلُونَ وَ لَّعَلَّکُمْ ایعَرَبِ قُرْءَانًا جَعَلْنَاهُ

ات مـورد بحـث یـسخن گفته شده است. در آ الکتابام ات از وجود قرآن درین آیشود در ایمالحظه م
ه لـوح کـدهـد یات نشـان مـیـن آیـنار هم قرار دادن اکه قرآن در لوح محفوظ قرار دارد. کان شد یز بین

  است.  الکتابام محفوظ همان
اننـد د، منشویبرده مار کن به یشیتاب پک يه براک ییهاشد نامیادآور د یال ابتدا باکن اشیجهت رفع ا

ند ایه اوصـافکـسـتند؛ بلیج است، اسم خاص نیرا يریه تعبکلوح محفوظ  یو حت الکتابام ن،یتاب مبک
شـود در یه مالحظـه مـکگونه ن همانیتاب مبک ار روند. مثالًکز به ین يگریتب دک ين است براکه ممک

م اطـالق شـده کـات محیـعمـران بـر آآلة ز در سورین الکتابام ات بر قرآن اطالق شده است.ین آیهم
  حمد است. ةسور يبرا ینام الکتابام نیاست. همچن
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 يتواند به معنـایه قرآن در آن قرار دارد نمک ین و موطنیشیتاب پکده شدن ینام الکتابام هکجه آنینت
 يداقـرآن نـزد خـ يگـاه واالیان جایـزخرف در مقام بة ات سوریه آکویژه آنهب؛ ن دو باشدیبودن ا یکی
قـرار دارنـد، ا در آن یاشـۀ ه همکباشد  ینیشیتاب پکهمان  الکتابام ه اگر مراد ازکیحالهستند؛ در یتعال

  نه نخواهد داشت. ین زمیگر در اید ياینسبت به اش يازیقرآن امت
ة در سـور الکتـابام هکـد یرسـ یقطعۀ جیتوان به نتیات نمین آینار هم قرار دادن اکن از یافزون بر ا

ن دو یـدام از اکـه هـر کـن احتمال وجـود دارد یرا ایبروج است؛ زة همان لوح محفوظ در سور زخرف
وجـود  یلـیچ دلیان شد هیه بکگونه ن همانیقرآن داشته باشند. بنابرا ياز مراتب وجود يااشاره به مرتبه

  ن باشد. یشیتاب پکه مراد از لوح محفوظ در قرآن کندارد 

  يريگجهينت
دارد تعلـق  یتوبـاتک)، بـه م39: (رعد» الکتابام عِنْدَهُثْبِتُ وَیشاءُ وَیمْحُوا اللَّهُ ما ی«یۀ در آ. محو و اثبات 1

 یه در آن بـه اذن الهـکـند کین داللت میشیپ یتابکه بر وجود ین آیرو انیاند؛ ازاقبل آمده ۀیه در آک
  ؛دهدیم يرو یراتییتغ

، دو گونـه اسـت ا همـانیـاسـت  یتـاب قبلـکز از یمتما یتابکۀ مزبور یتاب در آکالا امیه آکنیا ة. دربار2
تـاب کبـودن  یکـیات دال بـر یـامـا روا نـد؛انه مختلفین زمیز در ایات نیتوان داشت. روایر میتفس

ه کـجـه آنید. نتنح داریات ترجیگر روایتاب محو و اثبات بر دکبا  الکتابام ه و اتحادین آین در ایشیپ
  ؛ستینمصون ل یر و تبدییاز تغ ،تابکن یشتر وجود ندارد. این بیشیتاب پک یک

بـه  )22ــ21 بروج:( »محْفُوظٍ لَوْحٍ یف دٌیمجِ قُرْءَانٌ هُوَ بَلْ« ۀیدر آو بار در قرآن  یک. لوح محفوظ تنها 3
   شد.ن بایشیتاب پکتواند ین لوح نمیار رفته است. مراد از اک
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