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چکیده
به دست آمده است که جهینتنیایریو تفسییدر منابع روا» لوح محو و اثبات«اصطالح یمقاله با بررسنیدر ا
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مقدمه

که همه مسلمانان معتقدند خداوند از هرگونه جهل و نقص منـزه اسـت، اسـناد بـداء بـه با توجه به این
خداوند در متون دینی باعث شده است که مسئله بداء به طور گسترده در منابع کالمی و تفسیری مورد توجه 

تهرانـی در هایی در این زمینه تألیف شـود تـا جـایی کـه آقـابزرگ و تحقیق قرار گیرد و به طور مستقل کتاب
بـرد. (آقـابزرگ هایی که در این زمینـه نوشـته شـده اسـت را نـام میمورد از کتاب٢٥کتاب الذریعه حدود 

ها دو نکته اصلی مورد توجه قرار گرفته است: الف) تبیین مفهوم بداء گونه کتاب) در این٥٧-٥٣/ ٣تهرانی، 
کـه اعتقـاد بـه ل به خداوند نیست؛ ب) تبیین اینو بیان این مسأله که چگونه اعتقاد به آن مستلزم اسناد جه

تواند در تصحیح نگرش انسـان بـه اداره جهـان از سـوی بداء نه تنها موجب پذیرش نقص نیست، بلکه می
کنـد محـو و اثبـاتی مطلب دیگری که در کنار بحث بداء در منابع شیعی خودنمایی می.خداوند مؤثر باشد

) خداونـد متعـال فاعـل آن ١٩(رعـد/ » ما َیشاُء و ُیثِبُت و ِعنَدُه ُاُمّ الِکتابَیمحوا الّلهُ «است که براساس آیه 
اند. اند، مفاد این آیه را با بداء یکـی دانسـتهدانسته شده است. همه کسانی که بر دیدگاه بداء پافشاری نموده

است کـه در برابـر یکی از مطالبی که در کنار این مباحث مطرح گردیده است، اصطالح لوح محو و اثبات 
لوح محفوظ قرار داده شده است. برخی مانند عالمه مجلسی خاستگاه ایـن اصـطالح را مجموعـه آیـات و 

) و برخـی نیـز ماننـد عالمـه ١٣٢/ ٢دانند که درباره بدا وارد شده است (مجلسی، مرآة العقول، روایاتی می
ای داشـته اینکه به خاسـتگاه روایـی آن اشـارهاند، بدونسوره رعد برشمرده٣٩طباطبایی خاستگاه آن را آیه 

). بسیاری از اندیشمندان اسالمی براساس آیات قرآن، لوح محفوظ را به ٣٧٩-٣٧٥/ ١١باشند (طباطبایی، 
دانند که ظرف وجودی قرآن مجید بوده و قرآن پیش از نـزول در آن جایگـاه قـرار داشـته معنای حقیقتی می

باشد. همچنین لوح محو و اثبات به لوحی گفته شده اسـت کـه و تغییر میاست و محفوظ از هرگونه تبدیل 
شود. پرسش مهمی که در ایـن مقالـه مـورد بررسـی قـرار تبدیل و تغییر در آن راه دارد و بداء در آن واقع می

ی گرفته، این است که آیا اصطالح لوح محو و اثبات خاستگاه قرآنی یا روایی دارد یا اینکه اصطالح نوظهور
العقول آن را مطرح ساخته اسـت و دیگـران پـس از ایشـان از وی است که اولین بار عالمه مجلسی در مرآة

الکتـاب نسـبت داده سوره رعد، محو و اثبات به أمّ ٣٩اند؟ پرسش دیگر این است که آیا در آیه پیروی نموده
الکتاب و اثبات چیزی غیر از أمّ طباطبایی و برخی دیگر، لوح محوشده است یا اینکه براساس سخن عالمه 

است؟ 

واژه شناسی لوح
خورد. برخـی آن را بـه معنـای شناسان اختالف به چشم مییابی آن میان واژهدر تفسیر واژه لوح و ریشه
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انـد ) و برخی دیگر آن را به هرچیز پهن و عـریض اطـالق کرده٥٦٠؛ فیومی، ٢١٥/ ٦آشکارشدن (قرشی،

اند که بر روی آن چیزی نگاشته شده ای دانستهبرخی نیز آن را به معنای هر صفحه) ٧٥٠(راغب اصفهانی، 
رسد لـوح در لغـت بـه بندی میان نظریات واژه شناسان به نظر می) ولی در جمع١٦٦١/ ٣باشد (فراهیدی،

ار رود، به عبارت دیگر در واژه لوح دو معنا بکـمعنای آشکار شدن چیزی به صورت پهن و عریض بکار می
رفته است همانگونه کـه در کتـاب التحقیـق فـی کلمـات القـرآن نیـز همـین سـخن پذیرفتـه شـده اسـت. 

) بر این اساس تمامی مشتّقات واژه لوح باید با در نظر گرفتن این معنا تفسیر گردد به ٢٥٢/ ١٠(مصطفوی، 
شود:عنوان نمونه به چند مورد اشاره می

َحُه ال«شود: زمانی که گفته می یعنی در اثر حرارت صـورتش پهـن گردیـد، کنایـه از سـوختگی » حرُّ َلوَّ
اَحٌة ِلْلَبَشر«گونه که آیه آید (همان)، همانپوست است که در اثر حرارت به وجود می نیز در همین معنـا » َلوَّ

یعنی در اثر درخشندگی، طول و عرض شمشیر نمایـان شـد. » أالَح ِبسیِفه). «٢٥٤بکار رفته است (همان، 
شود که پهنا و عریض بودن در آن نمایان و آشکار است (همان، هایی از کشتی گفته میواح سفینه به چوبال

رود دو معنای آشکار شدن و پهنـا داشـتن آن را همراهـی توان گفت هرجا واژه لوح بکار می). پس می٢٥٢
انند لوح محفوظ (همان). البته کند اعم از اینکه به امور مادی اطالق شود مانند الواح کشتی یا معنوی ممی

روشن است که پهنا داشتن و عریض بودن در امور معنوی با حذف لوازم مادی و حفظ اصل معنا، مالزم بـا 
ماواِت َو اْألَْرض«سعه وجودی است. در مقام تنظیر مانند آیه  ) اسـت. یعنـی ٢٥٥(بقـره/ » َوِسَع کْرِسیُه السَّ

شـود و آن به معنای حقیقتی است که علـم خداونـد در آن آشـکار میلوح محفوظ با توجه به تحلیل لغوی 
دارای سعه وجودی است؛ یعنی بر مادون خود احاطه دارد.

کاربردهاي لوح در آیات قرآنی
مورد آن مربوط به مصادیق مـادی اسـت ٥لوح و مشتقات آن در آیات قرآنی شش بار بکار رفته است، 

ای که در مورد با عبارت لّواحة استعمال شده است. تنها آیه١لواح و در مورد به صورت جمع یعنی ا٤که در 
سوره بروج است که به عنوان ظرف وجودی برای ٢٢آن لوح محفوظ در مصداق معنوی بکار رفته است آیه 

ات در قرآن مجید معرفی شده است (َبْل ُهَو ُقْرآٌن َمجیٌد * فی َلْوٍح َمْحُفوظ) و نیز اصطالح لوح محـو و اثبـ
هیچ جای قرآن نیامده است.

با توجه به این نکته که در آیه گفته شده لوح محفوظ حقیقتی معرفی شده اسـت کـه ظـرف بـرای قـرآن 
توان از آیات رود. در معناشناسی و وجودشناسی لوح محفوظ به شیوه تفسیر آیه به آیه، میمجید به شمار می

فاده کرد و ما در ادامه مقاله بدان خواهیم پرداخت.اند، استدیگری که در همین معنا بکار رفته
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بررسی کاربرد لوح محو و اثبات در آیات و روایات

گردد که پاسخ بدان اهمیـت بسـیاری دارد و آن در بررسی دیدگاه لوح محو و اثبات، پرسشی مطرح می
ی و روایی دارد یا اینکه خاستگاه قرآن» لوح محفوظ«مانند اصطالح » لوح محو و اثبات«که آیا اصطالح این

اصطالحی نوظهور است که از سوی برخی از اندیشمندان اسالمی مطرح گردیده است؟

خاستگاه لوح محو و اثبات
اند، پرسش مهمـی اینکه لوح محو و اثبات چیست و برخی از اندیشمندان اسالمی چگونه بدان رسیده

های سـزایی برخـوردار اسـت. بـا رجـوع بـه گفتـهاست که پاسخ بدان در بررسی این دیـدگاه از اهمیـت به
توان گفت که از دید آنـان خاسـتگاه ایـن نظریـه، وجـود بندی کلی میاندیشمندان این عرصه در یک جمع

کند. ها نوعی محو و اثبات را برای رویدادهای جهان اثبات میبرخی از آیات قرآن یا روایاتی است که در آن
گیـرد و سـپس خاسـتگاه گاه قرآنی داشتن این اصطالح مورد بررسی قـرار میدر ادامه نخست، انگاره خاست

شود.روایی آن ارزیابی می
الف. بررسی خاستگاه قرآنی لوح محو و اثبات

یْمُحـوا «ای صریح دست آویز معتقدان به لوح محو و اثبات قرار گرفته است، آیـه ای که به گونهتنها آیه
ُه ما یشاُء َو یْثِبُت َو  ) در ادامه مقاله ابتدا به بررسی دیدگاه مفسرین مشهور در ٣٩(رعد/ » ِعْنَدُه ُأمُّ اْلکتاِب اللَّ

آوریم:طباطبایی را میپردازیم و سپس دیدگاه عالمهباره میاین
ین درباره آیه  ُه ما یشاُء َو یْثِبُت َو ِعْنَدهُ ُأمُّ اْلکتاِب «دیدگاه مفسر »یْمُحوا اللَّ

اند تا برای محو و سوره رعد با مراجعه مستقیم به روایات تالش کرده٣٩در تفسیر آیه برخی از مفسرین 
ها، محو برخی از مردم و اثبـات گـروه دیگـر ها و اثبات نیکیاثبات مصادیقی مانند نسخ احکام، محو بدی

؛ التبیـان فـی ١٩٠/ ٣؛ أنـوار التنزیـل و أسـرار التأویـل، ٦٠٨/ ١و... ذکر نمایند (األصفی فی تفسیرالقرآن، 
).٢٦٣/ ٦تفسیر القرآن، 

شـود برخی دیگر محو و اثبات را تنها در اعمال انسان که به دست فرشتگان نویسـنده اعمـال ثبـت می
اند و ). برخی نیز مراد از محو و اثبات را همان نسخ دانسـته٤٥٧/ ١دانند (إیجازالبیان عن معانی القرآن، می

؛ ٢٣٤/ ٢؛ تفسیر جوامـع الجـامع، ٢٦٦اند (تبیین القرآن، عنوان قیل ذکر کردهسایر احتماالت معنایی را با 
انـد و را عـام گرفته» مـا«). گروهی دیگر مضمون آیه را مطلق و موصـول ٣٨٣/ ٢تفسیر مقاتل بن سلیمان، 

).٤٦٥/ ٦اند (تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، محو و اثبات را در موراد خاص منحصر نکرده
ق اهل سّنت از صحابه پیامبر (ص) نیز سخنان گوناگونی در تفسیر آیه آمده است کـه بیشـتر ایـن از طر



133لوح محو و اثباتهینظریو بازخوانیبررس1397بهار و تابستان
توان، اجتهاد شخصی صحابه دانست، ابن کثیر در تفسیر خود بسـیاری از ایـن اقـوال را آورده سخنان را می

الصـادقین و ج) مـأل فـتح اللـه کاشـانی در منه٤٠٥–٤٠٣/ ٤است. (ابن کثیـر، تفسـیر القـرآن العظـیم، 
اند محمدجواد مغنیه در تفسیر المبین، مجموع سخنان مفسرین درباره این آیه را بالغ بر هشت قـول دانسـته

). البتـه در برخـی از تفاسـیر ١١٧/ ٥؛ تفسیر منهج الصادقین فی إلـزام المخـالفین، ٣٢٨(التفسیر المبین، 
).١٢١٣/ ٢سیر سور آبادی، باره ذکر گردیده است (تفحدود ده دیدگاه تفسیری در این

برخی از مفسرین در ذیل این آیه بر این باورند که خداوند متعال دو لوح آفریده است؛ یکی به نام لـوح 
ُه ما یشاُء َو یْثِبُت «محو و اثبات که از فراز نخست آیه یعنی عبارت  شـود و دیگـری برداشـت می» یْمُحوا اللَّ

شود (تفسـیر غرائـب القـرآن و استفاده می»َو ِعْنَدُه ُأمُّ اْلکتاِب «عبارت لوح محفوظ که از فراز دوم آیه یعنی 
).٢٤١/ ١٠؛ تفسیر نمونه، ٩/ ٧؛ المیزان، ١٦٦/ ٤رغائب الفرقان، 

طباطبایی در تفسـیر ترین بیانی که در تفسیر این آیه میان مفسرین، مطرح شده است سخن عالمه کامل
اند به نکـات اند، توانستهه به آیه و با دقتی که در صدر و ذیل مطلب داشتهالمیزان است، که به شیوه تفسیر آی

ای دیـدگاه تفسـیری وی را مهمی در تفسیر آیه دسـت یابنـد و برخـی از مفسـرین پـس از ایشـان بـه گونـه
سوره رعد به طور جداگانه مورد بحث و٣٩رو شایسته است که سخن ایشان در تفسیر آیه اند. از اینپذیرفته

بررسی قرار گیرد:
پردازند و با قرینه آوردن آیـات طباطبایی در ذیل این آیه ابتدا به بیان معنای لغوی محو و اثبات میعالمه

و واژه » از بین بـردن آثـار یـک چیـز«را به » محو«بکار رفته است واژه » محو«ها مشتقات دیگری که در آن
گیرند که محـو بـه معنـای کنند و نتیجه میمعنا می» ار یک چیزبرجا گذاشتن آث«اثبات را به قرینه مقابله به 

).٣٧٥/ ١١ازاله آثار چیزی است پس از آنکه اثبات و جایگزین شده باشد (طباطبایی، 
ُه ما یشاُء َو یْثِبُت «ایشان در ادامه با ایجاد ارتباط میان عبارت  آمـده و ٣٩کـه در صـدر آیـه » یْمُحوا اللَّ

آمده ٣٩که در ذیل آیه » َو ِعْنَدُه ُأمُّ اْلکتاِب «که در آیه پیشین آمده است و عبارت » ٍل کتاٌب ِلکلِّ َأَج «عبارت 
هـای معـین کنند که آیه، ظهور در این معنا دارد که منظور از محو کتاب و اثبات آن، در زماناست. بیان می

هـای بعـد، آن را محـو ر زماناست، پس کتابی که خداوند در یک زمان، اثبات کرده است، اگـر بخواهـد د
نماید (همان).کند و کتاب دیگری اثبات میمی

ُه ما یشاُء َو یْثِبُت «ایشان با در نظر گرفتن اطالق عبارت  آن را به منزله تعلیلی بـرای عبـارت » یْمُحوا اللَّ
که بـه اخـتالف دارند که برای هر وقتی کتاب مخصوصی استداند و چنین بیان میمی» ِلکلِّ َأَجٍل کتاٌب «

شود، نه اینکه از ناحیه خود شود و اختالف اوقات، از اختالف تصرفات الهی ناشی میاوقات، مختلف می
ها باشد که هر وقتی کتابی داشته باشد که به هیچ وجه قابل تغییر نباشد، بلکه خدای سبحان است که آن آن
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).٣٧٦-٣٧٥ان، نماید (همرا تغییر داده، کتاب دیگری به جایش اثبات می

الکتـاب را بـه معنـای با توجه به معنای واژه أّم، أمّ » َو ِعْنَدُه ُأمُّ اْلکتاِب «ایشان در ادامه در تفسیر عبارت 
گردد و خود دستخوش تغییر ها بدان بازمیای که سایر کتابدانند، به گونههای دیگر میاصل و ریشه کتاب

داند و آن اینکـه ممکـن اسـت در رت را پاسخی برای پرسش مقدر میگیرد. ایشان این عباو تبدیل قرار نمی
مورد کتاب محو و اثبات، کسی توّهم کند که رویدادهای جهان، نزد خدای سبحان وضـع ثـابتی نداشـته و 

دارد کـه ها، تابع علل و عوامل خارجی است و حال آنکه این عبـارت، بیـان مـیحکم او مانند حکم انسان
گردد، نـزد خداونـد متعـال های محو و اثبات بدان بازمیها و آن امر ثابتی که کتابتاباصل و ریشه همه ک

الکتاب خوانـده شـود ها یا أمّ است و اگر آن هم دستخوش محو و اثبات شود، صحیح نیست که اصل کتاب
).٣٧٦(همان، 

ُه مـا یشـاُء َو یْثِبـُت َو ِعْنـَدُه ُأمُّ ِلکلِّ َأَجٍل کتاٌب، یْمُحوا ا«طباطبایی در جای دیگر با توجه به آیه عالمه للَّ
گیرند که اجل مسـمی، ) و با تقسیم اجل به مسّمی و غیر مسّمی این نتیجه را می۳۹-۳۸(رعد/ » اْلکتاِب 

لـوح «ثبت شده و اجل غیر مسمی، آن اجلـی اسـت کـه در » ُأمُّ اْلکتاِب «همان اجل محتومی است که در 
الکتـاب منطبـق بـر امدارند کـه ). ایشان در ادامه بیان می۹/ ۷ت (طباطبایی، نوشته شده اس» محو و اثبات

شوند و لوح محو و حوادثی است که در خارج ثابت است، یعنی حوادثی که نسبت به علل تامه سنجیده می
لـل اثبات نیز بر همان حوادث منطبق است، لیکن نه از جهت استناد به علل تاّمه بلکه از جهت استناد بـه ع

شود و ممکن است با مـوانعی برخـورد کـرده و از تـأثیر بـاز مانـد ها به مقتضی تعبیر میای که از آنناقصه
(همان).

گیری عالمه از آیهنتیجه
ها هر کدام را بخواهـد خداوند متعال در هر وقت و مدتی، کتاب و حکم و قضایی دارد، و از این نوشته

دهد، و در وقت دیگـر کند. یعنی قضایی که برای مدتی رانده تغییر مییمحو و هر کدام را بخواهد، اثبات م
راند. این حکم محو و اثبات، حکمی است همگانی که همه موجوداتی که در به جای آن، قضای دیگری می

ها قضایی ال یتغیر و غیر قابل گردند. در کنار همه اینها و زمین و میان آن دو است، دستخوش آن میآسمان
گیرند، و محو و اثبات بـر حسـب آن و و اثبات هم وجود دارد که همه قضاهای دیگر از آن سرچشمه میمح

آیـد کـه شود، این نتیجه به دسـت میقضاء، تغییرناپذیر است. و نیز با توجه به اطالقی که از آیه استفاده می
دسـتخوش مـرگ و برای تمامی موجودات این جهان، دو جهت است، یک جهت تغییر کـه از ایـن جهـت

پـذیرد. شود، و یک جهت ثبات که از آن جهت دگرگـونی نمیها میزندگی، و زوال و بقاء، و انواع دگرگونی
این دو جهت، یا همان کتاب محو و اثبات و ام الکتاب است، و یا دو چیز دیگری است کـه از آثـار ایـن دو 



135لوح محو و اثباتهینظریو بازخوانیبررس1397بهار و تابستان
یفه را بر ایـن دو جهـت تطبیـق داد و آن را شـامل توان آیه شرها است. خالصه اینکه میکتاب و متفرع بر آن

).٣٧٨-٣٧٧/ ١١همه موجودات این جهان دانست (طباطبایی، 
ین و عالمه طباطبایی بررسی دیدگاه مفسر

پرسش مهمی که در تحلیل دیدگاه عالمه طباطبایی و برخی از مفسرین در مـورد لـوح محـو و اثبـات، 
سـوره رعـد، بـه اثبـات لـوح محـو و اثبـات ٣٩ز ظـاهر آیـه گردد این است که ایشـان چگونـه امطرح می

پردازند؟! پاسخ این پرسش چیزی است که از بررسی سخنان ایشان در جاهای دیگر تفسـیر المیـزان بـه می
آید. توضیح مطلب اینکه با توجه به دیدگاه عالمه طباطبایی در مورد لوح محفوظ در سـایر آیـات دست می

توان به چگـونگی دانند، میآن را به معنای مصونیت از هر گونه تغییر و تبدیل میدر » محفوظ«قرآن که قید 
الکتاب که نام دیگر لوح محفـوظ اسـت، بـه تر اگر از یک سو أمّ این برداشت تفسیری پی برد. به بیان روشن

ت تلقـی معنای حقیقتی که محفوظ از هرگونه تغییر و تبدیل است، باشد، و از سوی دیگر ظرف محو و اثبـا
صـورت لـوح محفـوظ بایـد خـوریم؛ زیـرا در اینشود، روشن است که به نوعی پارادوکس در تعبیـر برمی

حقیقت ثابتی باشد که هیچ گونه تغییر و تبدیل به معنایی که در این جهان وجود دارد در آن راه نداشته باشد، 
متـرادف » در او تغییـر راه داردحقیقـت ثـابتی کـه«بـا معنـای » لوح محو و اثبات«به دیگر سخن، عبارت 

ُه ما یشاُء َو یْثِبُت «رو براساس این مبنا، عبارت خواهد بود! از این » َو ِعْنـَدُه ُأمُّ اْلکتـاِب «و عبارت » یْمُحوا اللَّ
گیرند و به قرینه مقابله، وجود دو لوح یکی به نام لوح محو و اثبـات و دیگـری بـه نـام در مقابل هم قرار می

توان برداشت نمود.ظ را از ظاهر آیه میلوح محفو
روشن است که این برداشت مفسرین و عالمه طباطبایی از آیه شریفه در صـورتی بجاسـت کـه چنـین 
مبنایی اثبات شود، حال آنکه نه تنها دلیلی بر این ادعا وجود ندارد، بلکه با کنار هم قرار دادن آیـات متعـدد 

سوره واقعه چنـین آمـده ٧٨و ٧٧شود. توضیح مطلب اینکه در آیه روشن می» محفوظ«قرآنی، معنای قید 
ُه َلُقْرآٌن کریم* فی کتاٍب َمکُنوٍن «است:  در لغت به معنای حفظ چیزی از » ک ن ن«واژه مکنون از ریشه » ِإنَّ

شود که غـرض از آن حفـظ طریق پوشاندن آن بکار رفته است. به عبارت دیگر به نوعی از پوشاندن گفته می
). از همین جاست که عرب در مورد زنی که روی خود را ١٢٧یزی از دست اغیار باشد (راغب اصفهانی، چ

) ١٢٣-١٢١/ ١٠(مصـطفوی، » اکتّنت المرأة«گوید: پوشاند میبرای مصون ماندن از دستبرد نامحرمان می
ه صالحیت ارتباط با از این رو کتاب مکنون به معنای کتابی است که به دلیل حفظ آن از دسترسی کسانی ک

ـُرون«آن را ندارند، از آنان پوشیده شده است، براساس این برداشـت، آیـه  ـُه ِإالَّ اْلُمَطهَّ کـه بعـد از » ال یَمسُّ
کتاب، بکار رفته است، به منزله قید توضیحی برای عبارت کتاب مکنون خواهد بود. یعنـی مکنـون از مـّس 

شناختی، حقیقت قرآن را ندارند و نیز با توجه به این تحلیل واژهکسانی است که طهارت الزم برای ارتباط با
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» محفـوظ از هرگونـه تغییـر و تبـدیل«در ایـن آیـه را بـه معنـای » مکنـون«سخن عالمه طباطبایی که لفظ 

باطبـایی، اند (طرا به عنوان شاهدی بر آن ذکر نموده» َبْل ُهَو ُقْرآٌن َمجیٌد * فی َلْوٍح َمْحُفوظ«اند و آیه دانسته
رسد!) صحیح به نظر نمی١٣٧/ ١٩

ـُروَن، َتْنِزیـٌل «همچنین با کنار هم قرار دادن آیات  ُه ِإالَّ اْلُمَطهَّ ُه َلُقْرآٌن کِریٌم، ِفی کتاٍب َمکُنوٍن، ال یَمسُّ ِإنَّ
) ایـن نکتـه ٢٢-٢١ج/ (بـرو» َبْل ُهَو ُقْرآٌن َمجیٌد * فـی َلـْوٍح َمْحُفـوظ«) و ٨٠(واقعه/ » ِمْن َربِّ اْلعاَلِمیَن 

در سوره بروج، حفظ آن از دستبرد اغیـار و ناپاکـان اسـت یعنـی » محفوظ«شود که مراد از واژه فهمیده می
است، نه اینکه مراد از آن محفوظ ماندن لوح که همان مرتبه عالی قرآن اسـت، » مکنون«معادل » محفوظ«

کنـد و بایـد از راه ل قرآنـی یـا روایـی آن را تأییـد نمیاز تغییر و تبدیل باشد و این ادعایی است که هیچ دلیـ
در دو آیه دیگر قرآن است کـه در هـیچ کـدام بـه » مکنون«دیگری اثبات شود. موید این مطلب کاربرد واژه 

ُهنَّ َبیٌض َمکُنوٌن «معنای محفوظ از تغییر و تبدیل بکار نرفته است:  َو یُطـوُف َعَلـیِهْم «)، ٤٩(صافات/ » کَأنَّ
ُهْم ُلْؤُلٌؤ َمکُنوٌن ِغلْ  )٢٤(طور/ » ماٌن َلُهْم کَأنَّ

در آیه اول، مکنون وصف حورالعین و در آیه دوم، وصف غلمان قرار گرفته است و روشن اسـت کـه در 
بهشت تغییر و تبدیلی وجود ندارد تا مراد از مکنون، محفوظ بودن حورالعین و غلمان از تغییر و تبدیل باشد! 

بـه » کـنن«اند که ثالثی مجرد آن، یعنی ان در جای دیگر در بیان معنای واژه مکنون، گفتهعالوه بر این، ایش
ای به معنای محفوظ بودن از های مادی، از قبیل محفظه و جامه و خانه اختصاص دارد و هیچ اشارهپوشش

).٢٤٣/ ٢اند (طباطبایی، تغییر و تبدیل ننموده
یی و برخی مفسرین، اگـر معنـایی کـه از لـوح اراده شـده خالصه مطلب اینکه در سخن عالمه طباطبا

صـورت محـو و الکتاب در روایات بکـار رفتـه اسـت، در ایناست، همان باشد که درباره لوح محفوظ و أمّ 
دانند، منافـات دارد و کند و این با ادعای کسانی که تغییر را در لوح محو و اثبات میاثبات در آن راه پیدا می

ه از لوح اراده شده است، غیر از معنایی باشد که در روایـات آمـده اسـت، بـا اصـطالح لـوح اگر معنایی ک
محفوظ، مشترک لفظی خواهد بود و نباید به همراه آن بکار رود و حال آنکه بسیاری از اندیشمندان اسالمی 

برند.اند، این دو را کنار هم بکار میکه این اصطالح را پذیرفته
کننـد الکتاب معرفی میگفته، روایاتی وجود دارد که ظرف لوح محو و اثبات را أمّ عالوه بر مطالب پیش

پردازیم.ها میو ما در ادامه مقاله به طور مفصل به تحلیل و بررسی آن
ب. بررسی خاستگاه روایی لوح محو و اثبات

جـام داده اسـت، هایی که نگارنده در منابع روایـی و تفسـیری شـیعه و اهـل سـنت انبا توجه به بررسی
توان ادعا نمود که این اصطالح پیش از عالمه مجلسی در هیچ یـک از منـابع روایـی و تفسـیری نیامـده می
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است و ایشان اولین کسی است که این اصطالح را از مجموع روایاتی کـه در زمینـه لـوح و قلـم وارد شـده 

می رواج پیدا کـرده اسـت. عـین عبـارت اند و پس از ایشان در میان اندیشمندان اسالاست، برداشت نموده
اعلم أن اآلیات و األخبار تدل علی أن الله خلـق لـوحین أثبـت «... باره چنین است: عالمه مجلسی در این

فیهما ما یحدث من الکائنات أحدهما اللوح المحفوظ الذی ال تغیر فیه أصال و هو مطابق لعلمـه تعـالی و 
ه شیئا ثم یمحوه لحکم کثیرة ال تخفی علـی أولـی األلبـاب .... و أیـة اآلخر لوح المحو و اإلثبات فیثبت فی

استحالة فی هذا المحو و اإلثبات حتی یحتاج إلی التأویل و التکلف و إن لم تظهر الحکمـة فیـه لنـا لعجـز 
؛ مجلسـی، مـرآة ١٣٠/ ٤(مجلسـی، بحـار االنـوار، ...» عقولنا عن اإلحاطة بها مع أن الحکم فیه ظـاهرة 

).١٣٢/ ٢العقول،
شود به قرار زیر است:نکاتی که از ظاهر عبارت ایشان استفاده می

. خاستگاه اصطالح لوح محو و اثبات آیات و روایات است.١
های خداوند متعال هستند.. این دو لوح، از آفریده٢
. وجود لوح محو و اثبات و لوح محفوظ جدای از حوادث این جهان است یعنی لوح محفوظ و لوح٣

های اند و وقایع این جهان براساس نوشتهها نگاشته شدهمحو و اثبات ظرفی هستند که حوادث جهان در آن
های این دو لوح و حـوادث جهـان نـوعی دوگـانگی پیوندند. به بیان دیگر میان نوشتهآن دو لوح به وقوع می

های خود را پـیش براساس آن برنامهآورد تاها را به نگارش درمیوجود دارد درست مانند الواحی که بشر آن
برده و بر آن کتاب منطبق سازد.

بررسی دیدگاه عالمه مجلسی
لـوح محـو و «. در مورد مطلب اول، در ادامه مقاله بـا بررسـی خاسـتگاه قرآنـی و روایـی اصـطالح ١
رد!، بیان خواهیم نمود که این اصطالح، نوظهور است و هیچ خاستگاه قرآنی یا روایی ندا»اثبات
گرایانه و مادی از این دو لوح است که عـالوه . اشکال دیگری که در این دیدگاه وجود دارد تلقی حس٢

بر براهین عقلی با بسیاری از روایاتی که درباره لوح و قلم وارد شده اسـت و آن دو را از سـنخ فرشـته و نـور 
ها لوح و قلم را فرشته و از سنخ نور ه در آنکند، تعارض دارد. با توجه به اینکه ایشان روایاتی را کمعرفی می

توان پی برد که چنین تفسیری از مبنای ایشـان کـه فرشـتگان را مجـرد اند، میدانند در بحار االنوار آوردهمی
). برای همین است که عالمه طباطبـایی ایـن ٢٨٩/ ٤گیرد (مجلسی، مرآة العقول، داند، سرچشمه مینمی

ها کند که در آنکشد و به روایاتی اشاره میز لوح، وجود جسمانی است، به نقد میسخن ایشان را که مراد ا
).١٣١/ ٤کند (مجلسی، بحار االنوار، لوح و قلم را فرشته معرفی می

بندی روایاتی که در این زمینه وارد شده است اثبات خواهیم کرد که اصـطالح لـوح . در ادامه با دسته٣
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الکتاب یا همـان لـوح خاستگاه قرآنی نداشت، خاستگاه روایی نیز ندارد و این أمّ محو و اثبات همانگونه که 

گیرد.محفوظ است که ظرف محو و اثبات قرار می
پاسخ به نقدی که بر سخن عالمه طباطبایی در حاشیه بحار وارد شده است

عالمه مجلسی در اصل اند که سخناند و بر آن چنین اشکال کردهبرخی نقد عالمه طباطبایی را برنتافته
تحقق و وجود لوح است نه درباره گنجایش و سعه وجودی لوح محو و اثبات. حـال آنکـه بـا مطـالبی کـه 

آید که از دیدگاه عالمه مجلسی، لوح محفوظ و لوح محو و اثبات، ظرفی هستند که عنوان شد، به دست می
پیوندند. های آن دو لوح به وقوع میساس نوشتهاند و وقایع این جهان براها نگاشته شدهحوادث جهان در آن

های این دو لوح و حوادث جهان نوعی دوگانگی وجود دارد، درست مانند الـواحی به بیان دیگر میان نوشته
های خود را پیش برده و منطبق کنـد. بـا توجـه بـه آورد تا براساس آن برنامهها را به نگارش درمیکه بشر آن

ر مجرد ندانستن فرشتگان، الزمه دیدگاه ایشان همان است که عالمه طباطبایی آن را مبانی عالمه مجلسی د
).٣٨٥اند! (رضوی، اند و ناقد محترم دقت الزم را در سخنان عالمه مجلسی به کار نبستهبه نقد کشیده

دسته بندی روایاتی که درباره بدا، محو و اثبات وارد شده است
داند:های پیامبران میرا از خصلتالف. روایاتی که اقرار به بدا

ِه ْبِن َمْرَواَن َعْن َأیوَب ْبِن ُنوٍح َقاَل: َقاَل ِلی َأُبو اْلَحَسِن اْلَعْسکِری (ع) َو َأنَ . «١ ا َواِقٌف َعْن َعِلی ْبِن َعْبِد اللَّ
ُه َما  ُه ِمْن َنِبی ِإالَّ َبْعـَد َأْن یْأُخـَذ َعَلیـِه َثـَالَث خصـاِل َبیَن یَدیِه ِباْلَمِدیَنِة اْبِتَداًء ِمْن َغیِر َمْسَأَلٍة یا َأیوُب ِإنَّ َأ اللَّ َنبَّ

ُم َما یَشاُء  ِه َو َأنَّ اْلَمِشیَئَة یَقدِّ ْنَداِد ِمْن ُدوِن اللَّ ُه َو َخْلَع اْألَ ـُه ِإَذا َشَهاَدَة َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّ ُر َمـا یَشـاُء َأَمـا ِإنَّ َو یـَؤخِّ
ْمرَجَری اِالْخ  ؛ بحرانی، ٢٩٩/ ٢(عیاشی، » ِتَالُف َبیَنُهْم َلْم یَزِل اِالْخِتَالُف َبیَنُهْم ِإَلی َأْن یُقوَم َصاِحُب َهَذا اْألَ

).١٣٨-١٣٦/ ٢؛ مجلسی، بحار االنوار، ٢٩٩/ ٢
از ایوب بن نوح نقل شده است که امام هادی (ع) در حالی که من در مدینه روبه روی ایشان ایسـتاده «

بدون اینکه پرسشی کنم به من فرمودند: ای ایوب خداوند هیچ پیامبری را به جایگاه پیـامبری نرسـاند بودم
جز اینکه از او سه خصلت را پیمان گیرد: شهادت به اینکه خدای جز خدای یگانه نیست، دور افکنـدن هـر 

انـدازد و هـد پـیش میای است که هر چه را خواگونه شریکی جز خداوند و اینکه خواست خداوند به گونه
گاه باشید آن هنگام که اختالف میان این امت پدید آید پیوسته ایـن اخـتالف هرچه را خواهد پس می افکندآ

»پابرجا باشد تا اینکه صاحب این امر بپا خیزد.
ِد ْبِن ُمْس . «٢ ِه ع َقاَل: َمـا َعِلی َعْن َأِبیِه َعِن اْبِن َأِبی ُعَمیٍر َعْن ِهَشاِم ْبِن َساِلٍم َعْن ُمَحمَّ ِلٍم َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ

ْنَداِد َو َأنَّ  ْقَراَر َلُه ِباْلُعُبوِدیِة َو َخْلَع اْألَ ی یْأُخَذ َعَلیِه َثَالَث ِخَصاٍل اْإلِ ُه َنِبیًا َحتَّ ُر َبَعَث اللَّ ُم َما یَشاُء َو یَؤخِّ َه یَقدِّ اللَّ
).٢٩٩/ ٢بحرانی، ؛ ١٤٧/ ١؛ کلینی، ٢١٥/ ٢(عیاشی، » َما یَشاءُ 
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کند:ب. روایاتی که بدا را از مقدرات غیر حتمی در شب قدر معرفی می

عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع قال سألته عن لیلة القدر فقال: ینزل فیهـا المالئکـة و الکتبـة . «١
م منـه مـا یشـاء و فیکتبون ما یکون من أمر السنة و ما یصیب العباد، و أمر عنده موقوف له فیه المشیة، فیقـد

).٢٦٧/ ٣؛ بحرانی، ٢١٥/ ٢(عیاشی، » و یمحو َو یْثِبُت َو ِعْنَدُه ُأمُّ اْلکتاِب -یؤخر ما یشاء
فرمودند: در شـب قـدر مسلم نقل شده است که از امام باقر (ع) درباره شب قدر پرسیدم،از محمدبن«

که از رویدادهای آن سال و آنچه که به مـردم آیند و آنچه از پیشآمدها فرشتگن و نویسندگان اعمال فرود می
نویسند {ولی} امری که نزد خداوند است، به خواست خداوند بستگی دارد هر چـه را خواهـد رسد، میمی

»الکتاب نزد اوستافکند و أمّ اندازد و هرچه را بخواهد پس میپیش می
ِه ع یْمُحوا . «٢ ُه ما یشاُء َو یْثِبُت َو ِعْنَدُه ُأمُّ اْلکتاِب َفَقاَل یا ُحْمـَراُن عن حمران فقال: َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اللَّ اللَّ

ْنیا َفیکُتُبوَن َما یْقَضی فِ  َماِء الدُّ ُه ِإَذا کاَن َلیَلُة اْلَقْدِر َو َنَزَلِت اْلَمَالِئکُة اْلکَتَبُة ِإَلی السَّ َنِة ِمْن َأْمٍر َفِإَذا ِإنَّ ی ِتْلک السَّ
ُه  ِذیَأَراَد اللَّ َرُه َأْو یْنُقَص ِمْنُه َأْو یِزیَد َأَمَر اْلَمَلک َفَمَحا َما َشاَء ُثمَّ َأْثَبَت الَّ َم َشیئًا َأْو یَؤخِّ َأَراَد َقاَل َفُقْلُت َلُه َأْن یَقدِّ

ِه ِفی کَتاٍب َقاَل َنَعْم َفُقْلُت َفیکوُن کَذا َو ِعْنَد َذِلک َفکلُّ َشی ی یْنَتِهـی ٍء یکوُن َفُهَو ِعْنَد اللَّ کَذا ُثمَّ کَذا َو کَذا َحتَّ
ـُه َأیضـًا َمـا َشـاَء َتَبـاَرک َو ِإَلی آِخِرِه َقاَل َنَعْم ُقْلُت َفَأی َشی ِه ُثـمَّ یْحـِدُث اللَّ ٍء یکوُن ِبیِدِه َبْعَدُه َقاَل ُسْبَحاَن اللَّ

).١١٩/ ٤؛ مجلسی، بحار االنوار، ٢٩٩/ ٢؛ بحرانی، ٢١٦/ ٢(عیاشی، » َتَعاَلی
ُه ما یشاُء َو یْثِبُت َو ِعْنـَدُه «از حمران نقل شده است که گفت: از امام صادق (ع) در مورد آیه « یْمُحوا اللَّ

رسد و فرشتگان نویسندگان اعمال بـه پرسیدم فرمودند: ای حمران هنگامی که شب قدر فرا می» ُأمُّ اْلکتاِب 
نویسـند پـس ه در آن سال به وقوع خواهد پیوسـت را میآیند. آنچه از رویدادها کسوی آسمان دنیا فرود می

هنگامی که خداوند بخواهد چیزی را پیش بیفکند یا چیزی را پس بیفکند یا از آن چیزی کم کند یـا بیفزایـد 
دهد تا آنچه را که خواسته از میان برد سپس آنچه را که خداوند اراده نموده ثبـت نمایـد. به فرشته دستور می

وید به امام گفتم در آن هنگام هر چیزی نزد خداوند در کتـابی قـرار دارد؟ فرمـود: بلـه پـس گ{حمران} می
شود تا ینکه به پایان خود رسد؟ فرمـود: بلـه گفـتم شود و باز چنین و چنان میگفتم: پس چنین و چنان می

ن نیز خداوند پس بعد از آن چه چیزی در دست خداوند است؟ فرمود: خداوند پاک و پیراسته است پس از آ
»کند.هر چه را بخواهد ایجاد می

داند:ج. روایاتی که بدا را سبب نقل نکردن برخی اخبار غیبی از سوی ائمه (ع) می
ْثُتکْم . «١ ـِه َلَحـدَّ ِبَمـاَعْن ُزَراَرَة َعْن َأِبی َجْعَفٍر ع َقاَل کاَن َعِلی ْبُن اْلُحَسیِن ع یُقوُل َلْو َال آیٌة ِفی کَتاِب اللَّ

ُه ما یشاُء َو یْثِبُت َو ِعْنَدُه ُأمُّ  ِه یْمُحوا اللَّ / ٢(عیاشـی، » اْلکتـاِب یکوُن ِإَلی یْوِم اْلِقیاَمِة َفُقْلُت َأیُة آیٍة َقاَل َقْوُل اللَّ
).١١٨/ ٤؛ مجلسی، بحار االنوار، ٢٦٧/ ٣؛ بحرانی، ٢١٥
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ای در فرمـود: اگـر نبـود آیـهین (ع) میاز زراره از امام باقر (ع) نقل شده است که امام علی بن الحسـ«

گفتم گفـتم کـدام آیـه؟ کتاب خداوند هرآینه برای شما از آنچه که تا روز قیامت روی خواهد داد سخن مـی
ُه ما یشاُء َو یْثِبُت َو ِعْنَدُه ُأمُّ اْلکتاِب  »فرمود: یْمُحوا اللَّ

نین (ع) پس از اینکه در کرسی خالفـت در روایت دیگری از اصبغ بن نباته نقل شده است که امیرالمؤم
نشست و مردم با ایشان بیعت نمودند بر فراز منبر رفت و برای مردم خطبه خواند، در بخشـی از ایـن خطبـه 

ِه َألَْخَبْرُتکْم ِبَما کاَن َو ِبَما یکوُن َو َما ُهَو کاِئٌن ِإَلی یْوِم «... چنین آمده است:  اْلِقیاَمِة َو َو َلْو َال آیٌة ِفی کَتاِب اللَّ
ُه ما یشاُء َو یْثِبُت َو ِعْنَدُه ُأمُّ اْلکتاب...-ِهی َهِذِه اآلْیةُ  ).٩٧/ ٤(مجلسی، بحار االنوار، » یْمُحوا اللَّ

اگر یک آیه در کتاب خداوند نبود هر آینه شما را از آنچه که شده و از آنچه که تا روز قیامت خواهد «... 
ُه ما یشاُء َو یْثِبُت َو ِعْنَدُه ُأمُّ اْلکتابدادم و آن این آیشد خبر می »ه است: یْمُحوا اللَّ

دهـد و ها محو و اثبات را به علم مخزون نزد خداوند نسبت میاین روایات به ضمیمه روایاتی که در آن
رد و رساند که این علم اختصاص به خداوند متعال داداند این معنا را میآن را منحصر در خداوند متعال می

گاه نیست؛ دلیل این امر آن است که در روایات دسته دوم، علم مخـزون را  هیچ کسی غیر از خداوند از آن آ
داند که به مالئکه و انبیاء و رسل، داده شده دهد و آن را در مقابل علمی میبه خداوند متعال، اختصاص می

وند متعال دارد. در ادامه بیشتر به تحلیـل کند که اختصاص به خدااست و محو و اثبات را در علمی بیان می
و بررسی این علم خواهیم پرداخت.

داند:د. روایاتی که محو و اثبات را در علم مخزون نزد خداوند می
ِه َعِن اْلُفَضیِل ْبِن یَساٍر َقاَل َسِمْع . «١ اِد ْبِن ِعیَسی َعْن ِرْبِعی ْبِن َعْبِد اللَّ ُت َأَبا َجْعَفٍر ع َعْنُه َعْن َأِبیِه َعْن َحمَّ

َمُه  ِلْع َعَلیِه َأَحدًا ِمْن َخْلِقِه َو ِعْلٌم َعلَّ ِه َمْخُزوٌن َلْم یطَّ ـا َمـا یُقوُل اْلِعْلُم ِعْلَماِن َفِعْلٌم ِعْنَد اللَّ َمَالِئکَتُه َو ُرُسَلُه َفَأمَّ
ُب َنْفَسهُ  ُه َسیکوُن َو َال یکذِّ َم َمَالِئکَتُه َو ُرُسَلُه َفِإنَّ ُم ِفیـِه َمـا َعلَّ َو َال َمَالِئکَتُه َو َال ُرُسَلُه َو ِعْلٌم ِعْنَدُه َمْخُزوٌن یَقدِّ

ُر َما یَشاُء َو یْثِبُت َما یَشاء ).١١٣/ ٤؛ مجلسی، بحار االنوار، ١٤٧/ ١؛ کلینی، ٢١٧/ ٢(عیاشی، » یَشاُء َو یَؤخِّ
فرمـود: علـم شـنیدم کـه چنـبن میاز فضیل بن یسار نقل شده است کـه گفـت از امـام بـاقر (ع) «... 

گـاه {خداوند} بر دو دسته است: علم که نزد خداوند مخزون است و هیچ یک از آفریده های خود را بر آن آ
نکرده است و علمی که خداوند آن را به فرشـتگان و فرسـتادگانش تعلـیم داده اسـت امـا آن علمـی کـه بـه 

خواهد شد و خداوند خودش و فرشتگان و فرسـتادگانش فرشتگان و فرستادگانش تعلیم داده است به زودی 
اندازد و هر چه را که بخواهـد کند و علمی که نزد او مخزون است هر آنچه بخواهد پیش میرا تکذیب نمی

»کند.افکند و هر چه را بخواهد اثبات میپس می
محالـة، و مـن األمـور عن الفضیل: قال سمعت أبا جعفر ع یقول من األمور أمور محتومة کائنة ال . «٢
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لم یطلـع علـی ذلـک أحـدا -أمور موقوفة عند الله، یقدم فیها ما یشاء و یمحو ما یشاء، و یثبت منها ما یشاء

/ ٢(عیاشـی، » ال یکـذب نفسـه و ال نبیـه و ال مالئکتـه-یعنی الموقوفة، فأما ما جاءت به الرسل فهی کائنة
).٢٦٨/ ٣؛ بحرانی، ٢١٧

فرمود: برخی از امور، امور حتمی هستند که که از امام باقر (ع) شنیدم که میاز فضیل نقل شده است «
ناگزیر واقع خواهد شد و برخی دیگر از امور نزد خداوند به خواست او بستگی دارند هر آنچه بخواهد پیش 

گاه نساخته است یعنی اندازد و هر چه را که بخواهد پس میمی از علـم افکند، خداوند هیچ کسی را از آن آ
اند حتمًا روی خواهد داد چرا که خداونـد نـه خـودش را نـه موقوفه، اما آنچه که{از سخنان} پیامبران آورده

»کند.پیامبرش را و نه فرشتگانش را تکذیب نمی
-عن حماد بن عیسی عن ربعی عن الفضیل بن یسار قال: سمعت أبا جعفر ع یقول العلـم علمـان. «٣

فأما علم مالئکته -یطلع علیه أحدا من خلقه، و علم علمه مالئکته و رسله و أنبیاءهفعلم عند الله مخزون لم 
-یقدم فیه ما یشاء و یؤخر ما یشاء-فإنه سیکون ال یکذب نفسه و ال مالئکته و ال رسله، و علم عنده مخزون

).٢١٧/ ٢(عیاشی، » و یمحو ما یشاء و یثبت ما یشاء.
آمـدهای جهـان دو گونـه ه علوم انبیا و رسل و مالئکه نسبت بـه پیششود کاز روایات فوق استفاده می

گاه ساخته اسـت و  است. نخست علومی است که خداوند متعال به آنان تعلیم داده و آنان را از محتوای آن آ
گاه نیسـت. محـو و اثبـات و  دسته دوم علومی است که به خداوند متعال اختصاص دارد و هیچ کس از آن آ

دهد که اختصاص به خداوند متعال دارد و خداوند متعال هرچـه را کـه بخواهـد علمی رخ میبدا در همان
نماید.محو و هرچه را اراده کند، اثبات می

دسته دیگری از روایات وجود دارد که علم خداوند را به دو دسته علـم مبـذول و علـم مکفـوف تقسـیم 
خداوند به انبیاء و مالئکه و رسل تعلیم نموده اسـت و داند کهکند. این روایات، علم مبذول را علمی میمی

الکتـاب وجـود دانند. مراد از علم مکفوف نیز علمی است که نزد خداوند متعال در أمّ ائمه (ع) نیز آن را می
کند.دارد و زمانی که به مرحله اجرا برسد ظهور پیدا می

نْ . «٤ ِدی َعْن َجْعَفِر ْبِن َبِشیٍر َعْن ُضَریٍس َقاَل َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر ع یُقوُل َعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن َصاِلِح ْبِن السِّ
ُه َلیَس ِمْن َشی ا اْلَمْبُذوُل َفِإنَّ ِه َعزَّ َو َجلَّ ِعْلَمیِن ِعْلٌم َمْبُذوٌل َو ِعْلٌم َمکُفوٌف َفَأمَّ ُسُل ِإنَّ ِللَّ ٍء َتْعَلُمُه اْلَمَالِئکُة َو الرُّ

ِه َعزَّ َو َجلَّ ِفی ُأمِّ اْلکَتاِب ِإَذا َخَرَج َنَفَذ ِإالَّ َنْح  ِذی ِعْنَد اللَّ ا اْلَمکُفوُف َفُهَو الَّ -٢٥٥/ ١(کلینی، » ُن َنْعَلُمُه َو َأمَّ
٢٥٦.(

-عّز و جّل –فرمود: برای خداوند از ضریس نقل شده است که گفت: از امام باقر (ع) شنیدم که می«... 
بذول و علم مکفوف. اما علم مبذول آن علمی اسـت کـه کـه خداونـد بـه فرشـتگان و دو علم است: علم م
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عـّز و –دانیم و ام علم مکفوف آن علمی است که نزد خداوند فرستادگان خود آموخته است و ما نیز آن را می

»کند.الکتاب است که هنگامی که بیرون آید نفوذ میدر أمّ -جّل 
ٍد َو مُ . «٥ ُد ْبُن یْحیی َعِن َعِلی ْبُن ُمَحمَّ ُد ْبُن اْلَحَسِن َعْن َسْهِل ْبِن ِزیاٍد َعْن ُموَسی ْبِن اْلَقاِسِم َو ُمَحمَّ َحمَّ

ِه َتَباَرک َو  َتَعـاَلی ِعْلَمـیِن اْلَعْمَرکی ْبِن َعِلی َجِمیعًا َعْن َعِلی ْبِن َجْعَفٍر َعْن َأِخیِه ُموَسی ْبِن َجْعَفٍر ع َقاَل: ِإنَّ ِللَّ
ْد َعِلْمَناُه َو ِعْلمًا اْسَتْأَثَر ِبِه َأْظَهَر َعَلیِه َمَالِئکَتُه َو َأْنِبیاَءُه َو ُرُسَلُه َفَما َأْظَهَر َعَلیِه َمَالِئکَتُه َو ُرُسَلُه َو َأْنِبیاَءُه َفَق ِعْلماً 

ِه ِفی َشی ةِ َفِإَذا َبَدا ِللَّ ِئمَّ ِذیَن کاُنوا ِمْن َقْبِلَنا.ٍء ِمْنُه َأْعَلَمَنا َذِلک َو َعَرَض َعَلی اْألَ / ١؛ کلینی، ٣٢٦(عریضی، » الَّ
٢٩٩.(

از علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر (ع) نقل شده است که فرمود: برای خداونـد متعـال «
گاه سـاخته اسـت، پـس آنچـه بـر  دو علم هست: علمی که فرشتگان و پیامبران و فرستادگان خود را بر آن آ

گاه ساخته ما نیز آن را مـیفرشتگان و پی دانیم و علمـی کـه آن را بـر خـود امبران و فرستادگان خود را بر آن آ
گاه می گردانـد و آن را برگزیده است پس هنگامی که بخواهد در آن برای خداوند بدا حاصل شود ما را بدان آ

»کند.اند نیز عرضه میبر امامانی که پیش از ما بوده
ها به روایات دسته پیشین و کنار هـم شود با ضمیمه کردن آندو روایت استفاده میگونه که از این همان

ـُه َلـیَس «با عبارت » علم علمه مالئکته و رسله و أنبیاءه«قرار دادن عبارات دسته اول مانند  ا اْلَمْبـُذوُل َفِإنَّ َفَأمَّ
ُسُل ِإالَّ َنْحُن نَ ِمْن َشی شود که آن علمی که در روایت دسـته نخسـت روشن می» ْعَلُمهُ ٍء َتْعَلُمُه اْلَمَالِئکُة َو الرُّ

به مالئکه و رسل و انبیاء نسبت داده شده، همان علمی است که در روایات دسته دوم با نام علم مبذول آمده 
بـا » فعلم عند الله مخزون لـم یطلـع علیـه أحـدا مـن خلقـه«است. همچنین با کنار هم قرار دادن عبارت 

ِه َعزَّ َو َجلَّ ِفی ُأمِّ اْلکَتاِب َأمَّ «عبارات  ِذی ِعْنَد اللَّ و علم «و نیز عبارت » ِعْلمًا اْسَتْأَثَر ِبهِ «و » ا اْلَمکُفوُف َفُهَو الَّ
شود این نکته استفاده می» و یمحو ما یشاء و یثبت ما یشاء-یقدم فیه ما یشاء و یؤخر ما یشاء-عنده مخزون

شود د خداوند متعال است، همان علم مستأثری است که بدا در آن حاصل میکه مراد از علم مکفوفی که نز
شود نه در لوحی به نام لوح محو الکتاب واقع میالکتاب است؛ یعنی بدا یا محو و اثبات در أمّ و ظرف آن أم

کـه شـودو اثبات که هیچ خاستگاه قرآنی یا روایی ندارد! و نیز از روایت علـی بـن جعفـر نتیجـه گرفتـه می
گاه میهنگامی که بدا در علم مستأثر رخ می گرداند. البته چـون ایـن دهد، خداوند متعال ائمه (ع) را از آن آ

یابد و منافاتی با علم ازلـی خداونـد شود، بر علم فعلی خداوند متعال انطباق میعلم در مرتبه فعل واقع می
سـوره رعـد و روایـات متعـدد ٣٩ی که در آیه متعال که عین ذات اوست ندارد. به دیگر سخن، محو و اثبات

آمده و فاعلیت آن را به خداوند متعال نسبت داده است به مرتبه فعل او که همان مخلوقات اویند اشـاره دارد 
نه مرتبه ذات؛ زیرا روشن است که خداوند متعال با ذات خود نسبت فاعلیت ندارد!
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ند:که. روایاتی که متعلق محو و اثبات را بیان می

ُه ما یشاُء َو یْثِبُت َو ِعْنـَدُه ُأمُّ اْلکتـاِب «عن جمیل بن دراج عن أبی عبد الله ع فی قوله:  قـال: » یْمُحوا اللَّ
).١٤٧/ ١؛ کلینی، ٢١٥/ ٢هل یثبت إال ما لم یکن، و هل یمحو إال ما کان (عیاشی، 

آن است:داند که همه چیز درو. روایاتی که محل محو و اثبات را در کتابی می
َه کَتَب کَتابًا ِفیِه َما کاَن َو َما ُهـَو کـاِئٌن َفَوَضـَعُه َبـیَن  عن الفضیل بن یسار عن أبی عبد الله ع قال َ: ِإنَّ اللَّ

َر َو َما َشاَء ِمْنُه َمَحا َو َما َشاَء ِمْنُه َأْثَبَت َو َما َش  َم َو َما َشاَء ِمْنُه َأخَّ اَء ِمْنُه کاَن َو َما َلْم یَشْأ ِمْنُه یَدیِه َفَما َشاَء ِمْنُه َقدَّ
).١١٩/ ٤؛ مجلسی، بحار االنوار، ٢١٦/ ٢َلْم یکن (عیاشی، 

کند، قرار دهـیم اگر این روایات را کنار روایاتی که لوح محفوظ را ظرف ما کان و ما هو کائن معرفی می
الکتاب بـدانیم، ایـن نکتـه ، همان أمّ ها اشاره شدو لوح محفوظ را به قرینه آیات و روایات متعددی که بدان

الکتـاب سوره رعد بدان اشاره شده است همـان أمّ ٣٩آید که ظرف محو و اثبات که در آیه مهم به دست می
الکتاب نخواهیم داشت. از جملـه ایـن روایـات باشد و نیازی به قرار دادن لوح محو و اثبات در مقابل أمّ می
ود:توان به نمونه زیر اشاره نممی

ُه َعزَّ َو َجلَّ اْجُمْد َفَجُمَد َفَصاَر ِمَدادًا ُثمَّ َقاَل َعزَّ َو َج «...  ِة َقاَل اللَّ ا نون َفُهَو َنَهٌر ِفی اْلَجنَّ لَّ ِلْلَقَلِم اکُتـْب َأمَّ
ْوِح اْلَمْحُفوِظ َما کاَن َو َما ُهَو کاِئٌن ِإَلی یْوِم اْلِقیاَمِة  َفاْلِمَداُد ِمَداٌد ِمْن ُنوٍر َو اْلَقَلُم َقَلـٌم َفَسَطَر اْلَقَلُم ِفی اللَّ

ْوُح َلْوٌح ِمْن ُنوٍر... / ٥٤؛ مجلسـی، بحـار االنـوار، ٢٣-٢٢(شیخ صدوق، معانی األخبـار، » ِمْن ُنوٍر َو اللَّ
).٤٥٢/ ٥؛ بحرانی، ٣٦٨

گردید و سپس اما نون رودی در بهشت است که خداوند آن را فرمود: بسته شو! پس بسته شد و مرکب«
به قلم فرمود: [بنویس] بالفاصله، قلم در لوح محفوظ، آن چه تا کنون بـوده و آن چـه پـس از ایـن بوجـود 

»ای از نور استخواهد آمد نگاشت، مرکب و جوهر او نور بود، و قلم نیز از نور، و لوح نیز تکه
داند:بات میها خداوند متعال را از ازل عالم به محو و اثز. روایاتی که در آن

عن ابن سنان عن أبی عبد الله ع یقول إن الله یقدم ما یشاء و یؤخر ما یشاء و یمحو ما یشاء و یثبـت مـا 
إال و -ء یبدو لهقبل أن یصنعه، و لیس شی-یشاء و عنده أم الکتاب، و قال: لکل أمر یریده الله فهو فی علمه

).٣٠٠/ ٢؛ بحرانی، ١٣٩/ ٢جلسی، بحار االنوار، أن الله ال یبدو له من جهل. (م-قد کان فی علمه
اندازد و هر چـه را فرمود: همانا خداوند هر آنچه بخواهد پیش میابن سنان از امام صادق (ع) که می«

کند و فرمود: هـر برد و هر چه را بخواهد اثبات میافکند و هر چه را بخواهد از میان میکه بخواهد پس می
را اراده کند پیش از آنکه آن را انجام دهد در علم او بوده است و چیزی برای او آشکار کاری را که خداوند آن

»آید.شود جز اینکه پیش از آن در علم او بوده است. هر آینه برای خداوند از روی جهل بدا پدید نمینمی
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شمارد:ح. روایاتی که برای محو و اثبات، از حوادث جهان، مصادیقی را برمی

ین بن زید بن علی عن جعفر بن محمد عن أبیه قال: قال رسول الله ص إن المرء لیصل رحمه عن الحس
و قد بقی -و إن المرء لیقطع رحمه-فیمدها الله إلی ثالث و ثالثین سنة-و ما بقی من عمره إال ثالث سنین

یْمُحـوا «لو هذه اآلیـة و کان جعفر یت-فیقصرها الله إلی ثالث سنین أو أدنی-من عمره ثالث و ثالثون سنة
ُه ما یشاُء َو یْثِبُت َو ِعْنَدُه ُأمُّ اْلکتاِب  .)٣٠١/ ٢؛ بحرانی، ١٣٩/ ٢(مجلسی، بحار االنوار، » اللَّ

کند که فرمود: رسول خدا (ص) فرمـود: زید بن علی از امام صادق (ع) و او از پدرش (ع) نقل می«... 
سه سال بجا نمانده است پس خداوند آن سه سال را برای او آورد و از عمر او جز شخصی صله رحم بجا می

نماید و حال آنکه از عمر او سی و سـه سـال بجـا مانـده گرداند و شخصی قطع رحم میسی و سه سال می
خوانـد: کند و امـام صـادق (ع) ایـن آیـه را میتر از آن کوتاه میاست پس خداوند آن را به سه سال یا پایین

ُه  »ما یشاُء َو یْثِبُت َو ِعْنَدُه ُأمُّ اْلکتاِب یْمُحوا اللَّ
دهد مانند طوالنی شدن این روایات در مقام بیان مصادیقی برای بدا هستند که در جهان طبیعت رخ می

عمر انسان در اثر صله رحم.
کنند:ط. روایاتی که ماهیت لوح و قلم را بیان نموده و آن را از سنخ فرشتگان و نور معرفی می

َعـْن ِإْبـَراِهیَم اْلکْرِخـی َقـاَل: َسـَأْلُت «روایتی که ابراهیم کرخی از امام صادق (ع) نقل نموده است: . ١
ْوِح َو اْلَقَلِم َفَقاَل ُهَما َمَلکاِن  ٍد ع َعِن اللَّ ).٣٠(شیخ صدوق، معانی األخبار، » َجْعَفَر ْبَن ُمَحمَّ

ه است و نیز با توجه به کاربرد قرآنی لوح، در مورد در این روایت لوح و قلم از سنخ فرشتگان دانسته شد
کنـد، توان گفت، اطالق ایـن واژه در پرسـش راوی، بـر لـوح محفـوظ، انصـراف پیـدا میلوح محفوظ می

تواند گواهی بر این مطلب باشد. به دیگر سخن، امام در ایـن عبـارت، همانگونه که مفرد بودن واژه لوح می
اند و اگر بنا بود دو لوح ای به وجود دو لوح نکردهورد ماهیت لوح، هیچ اشارهدر پاسخ به پرسش راوی در م

یکی به نام لوح محو و اثبات و دیگری به نام لوح محفوظ وجود داشته باشد چـون امـام (ع) در مقـام بیـان 
کردند.بودند، حتمًا آن را مطرح می

اسـت کـه از امـام صـادق (ع) دربـاره . در کتاب معانی االخبار از سفیان بن سعید ثوری نقـل شـده٢
ا نون َفُهـَو «... حروف مقطعه پرسش نمود و در بخشی از پاسخ امام صادق (ع) به وی چنین آمده است:  َأمَّ

َوَجلَّ ِلْلَقَلِم اکُتْب  َوَجلَّ اْجُمْد َفَجُمَد َفَصاَر ِمَدادًا ُثمَّ َقاَل َعزَّ ُه َعزَّ ِة َقاَل اللَّ ـْوِح فَ َنَهٌر ِفی اْلَجنَّ َسَطَر اْلَقَلُم ِفـی اللَّ
ْوُح َلْوٌح ِمـْن اْلَمْحُفوِظ َما کاَن َو َما ُهَو کاِئٌن ِإَلی یْوِم اْلِقیاَمِة َفاْلِمَداُد ِمَداٌد ِمْن ُنوٍر َو  اْلَقَلُم َقَلٌم ِمْن ُنوٍر َو اللَّ

فرماید:ادق (ع) چنین میطلبد و امام صدر ادامه سفیان ثوری از ایشان پاسخ بیشتری را می...» ُنورٍ 
ی إِ « ْوُح یَؤدِّ ْوِح َو ُهَو َمَلک َو اللَّ ی ِإَلی اللَّ ی ِإَلی اْلَقَلِم َو ُهَو َمَلک َو اْلَقَلُم یَؤدِّ َلی ِإْسـَراِفیَل َفُنوٌن َمَلک یَؤدِّ
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ی ِإَلی َجْبَرِئیَل َو َجبْ  ی ِإَلی ِمیکاِئیَل َو ِمیکاِئیُل یَؤدِّ ُسـِل َو ِإْسَراِفیُل یَؤدِّ ْنِبیـاِء َو الرُّ ی ِإَلی اْألَ در پایـان » َرِئیُل یَؤدِّ

).٢٣-٢٢گوید: ای سفیان برخیز که بیشتر از این بر تو ایمن نیستم! (همان، امام صادق (ع) به وی می
شود لوحی که از سنخ نـور اسـت همـان اسـت کـه در گونه که از فراز نخست روایت استفاده میهمان

کند کـه لوح محفوظ آمده است. در فراز دوم روایت نیز لوح محفوظ را ملکی معرفی میصدر روایت با نام 
باشد.واسطه رساندن وحی به اسرافیل و سپس به میکائیل و سپس به جبرئیل و سرانجام به انبیاء و رسل می

داند:ی. روایاتی که اجرای محو و اثبات را بدست امامان می
سوره رعد بدان اشاره شده اسـت بـه دسـت ٣٩حو و اثباتی که در آیه در برخی روایات آمده است که م

شود. مانند روایتی که محمدبن مسلم از امام صـادق (ع) و ایشـان نیـز ائمه اطهار (ع) در هستی جاری می
کنند که در فرازی از آن چنین آمده است:ای از امیرالمؤمنین (ع) نقل میخطبه
ٍة َو ُه « ُه َو َو َنْحُن َباُب ِحطَّ ُه َو ِبَنا یْخِتُم اللَّ َف َعْنُه َهَوی ِبَنا یْفَتُح اللَّ َالِم َمْن َدَخَلُه َنَجا َو َمْن َتَخلَّ َو َباُب السَّ

ُل اْلَغیـث  َماَن اْلکِلَب َو ِبَنا یَنـزِّ ُه الزَّ / ٢ل، بابویـه، الخصـا(ابن...» ِبَنا یْمُحو َما یَشاُء َو ِبَنا یْثِبُت َو ِبَنا یْدَفُع اللَّ
٦٢٦.(

و ما در آمرزش هستیم و آن همان باب السالم است هر کس آن را داخل شود نجات یافته و هر کـه از «
رساند و به وسیله کند و به وسیله ما به پایان میآن روی گرداند سقوط نموده استبه وسیله ما خداوند آغاز می

کند و به وسـیله مـا های زمانه را دفع میله ما دشواریکند و به وسیبرد و به وسیله ما اثبات میما از میان می
»فرستدباران را می

کنـد، بیـت (ع) معرفـی میاگر این روایت به روایاتی که در آن لوح محفوظ را معلول انوار وجودی اهل
شود که مقام وجـودی اهـل بیـت (ع) بـاالتر از لـوح محفـوظ اسـت. در ضمیمه شود این نکته استفاده می

ت معنای روایت پیشین که در آن بدا را به علم مستأثر نسـبت داده بـود و اهـل بیـت (ع) را پـس از صوراین
شود. توضیح مطلب اینکـه )، روشن می٢٩٩/ ١؛ کلینی، ٣٢٦حصول بدا، عالم بدان دانسته بود (عریضی، 

مان علم او به که ه-علم ذاتی و ازلی خداوند متعال که عین ذات اوست، اگر بخواهد به صورت علم فعلی 
گاه می-هاستمخلوقات پس از وجود آن شـود، همـان اسـت کـه در ظاهر شود اولین موجودی که از آن آ

هاست، یعنی باطن وجودی ائمه اطهار (ع) که براسـاس روایـات بسـیار در صـدر سلسله صدور برترین آن
ظـرف علـم فعلـی او قـرار اند، اولین کسـانی خواهنـد بـود کـه سلسله هستی از خداوند متعال صادر شده

گیرند و مواردی از علم که براساس روایات دیگر اهل بیت (ع) به خداونـد متعـال اختصـاص داده شـده می
شوند که چون عین ذات اوست، هیچ کس را بـرای فهـم است، بر علم ازلی و ذاتی خداوند متعال حمل می

آن راهی نیست.
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روایت طبرسی در مجمع البیان

بـدان اسـتناد کننـد، » لـوح محـو و اثبـات«که ممکن است برخی در اثبات اصـطالح یکی از روایاتی
سوره رعد از طریق عکرمه از ابن عباس نقل نموده و ٣٩حدیثی است که طبرسی در تفسیر خود در ذیل آیه 

همین روایت را بدون نقل مضمون آن از طریق عمران بن حصین بـه پیـامبر (ص) نسـبت داده اسـت. مـتن 
در تفسیر مجمع البیان و سایر منابع چنین است:روایت 

هما کتابان کتاب سوی أم الکتاب یمحو الله منه ما یشاء و یثبـت و أم «روی عکرمة عن ابن عباس قال: 
).٤٥٨/ ٦و رواه عمران بن حصین عن النبی (ص) (طبرسی، » ءالکتاب ال یغیر منه شی

اند کتابی که غیر از ام الکتاب است خداونـد هـر آن دو {لوح محفوظ و لوح محو و اثبات} دو کتاب«
»کندالکتاب چیزی تغییر نمیکند و از أمّ برد و هرچه را بخواهد اثبات میچه را خواهد از میان می

) و فیض کاشانی در تفسـیر صـافی (فـیض ٣٦٥/ ٥٤عالمه مجلسی در بحار (مجلسی، بحار االنوار، 
/ ٢) و نیز حـویزی در کتـاب نـورالثقلین (العروسـی الحـویزی، ٧٥/ ٣کاشانی، الصافی فی تفسیر القرآن، 

اند.) به پیروی از طبرسی در مجمع البیان، عین این حدیث را ذکر نموده٥١٧
به دلیل پیشی گرفتن تفسیر مجمع البیان به لحاظ تاریخی بر سایر منابع تفسیری و حـدیثی پـیش گفتـه 

) و ١١١٢، حویزی: متوفای ١٠٩٠فیض کاشانی: متوفای ، ١٠٧٧، مجلسی: متوفای ٥٤٨(طبرسی: متوفای 
یکی بودن سند و داللت محتوایی روایت در این منابع و نیز به دلیل اینکـه انتسـاب ایـن روایـت بـه پیـامبر 

های روایی و تفسیری شیعه سـابقه نداشـته اسـت، (ص)، پیش از تفسیر مجمع البیان در هیچ یک از کتاب
اند، در نقل حدیث یا مسـتقیمًا های خود ذکر نمودهی که این روایت را در کتابشود که همه کسانمعلوم می

هـایی کـه میـان عصـر اند مانند تفسیر صافی و نورالثقلین و یـا از کتاباز متن تفسیر مجمع البیان بهره برده
ایـن روایـت و رو در بررسی اعتبـاراند. از اینمؤلف و تفسیر مجمع البیان وجود داشته است، استفاده کرده

رسد:اینکه آیا واقعًا از پیامبر نقل شده است یا خیر، توجه به نکات ذیل ضروری به نظر می
. متن این روایت به دلیل اینکه به وجود دو کتاب اشـاره دارد کـه در یکـی محـو و اثبـات راه دارد و در ١

لب دعاهای مأثور از اهـل بیـت (ع) وارد الکتاب است تغییر راه ندارد با روایاتی که در قادیگری که همان أمّ 
دهد، متعارض است و برای حل تعـارض شده است و در آن تغییر و محو و اثبات را به أّم الکتاب نسبت می

شود آن را پذیرفت.رو بدون بررسی سندی و محتوایی نمیباید به قواعد تعادل و تراجیح رجوع شود. از این
گردد:رض اشاره میای از این روایات متعابه نمونه

شیخ طوسی در کتاب مصباح المتهجد و سالح المتعبد از امام حسن عسکری (ع) و امـام هـادی (ع) 
دهد:الکتاب نسبت میدعایی را نقل نموده است که در آن محو و اثبات را به أمّ 
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اِلـِث ع ُرِوی َعْن َأِبی اْلَحَسِن اْلَعْسکِری ع َرَوی یْعُقوُب ْبُن یِزیَد اْلکاِتُب ا« ْنَباِری َعْن َأِبـی اْلَحَسـِن الثَّ ْألَ
ِجِئـیَن َو «... َقال:  ـْوِل َال ِإَلـَه ِإالَّ َأْنـَت یـا َأَمـاَن اْلَخـاِئِفیَن َو َظْهـَر الالَّ َجـاَر یا َذا اْلَمنِّ َال َمنَّ َعَلیک یا َذا الطَّ

ی َش  ِقی َمْحُروٌم َأْو ُمْقَتٌر َعَلـی ِفـی ِرْزِقـی َفـاْمُح ِمـْن ُأمِّ اْلکَتـاِب اْلُمْسَتِجیِریَن ِإْن کاَن ِفی ُأمِّ اْلکَتاِب ِعْنَدک َأنِّ
ـک  عًا ِفی ِرْزِقی ِإنَّ قًا ِلْلَخیِر ُمَوسَّ ُقْلـَت ِفـی کَتاِبـک َشَقاِئی َو ِحْرَماِنی َو ِإْقَتاَر ِرْزِقی َو اکُتْبِنی ِعْنَدک َسِعیدًا ُمَوفَّ

ُه َعَلیِه َو آِلهِ اْلُمْنَزِل َعَلی َنِبیک اْلُمْرَسِل  ی اللَّ ـُه مـا یشـاُء َو یْثِبـُت َو ِعْنـَدُه ُأمُّ اْلکتـاب -َصلَّ / ١...» (یْمُحوا اللَّ
٣٥٧.(

شود اگر چه شیخ طوسی در این روایت سند را به طور کامل ذکر نکرده اسـت همانگونه که مشاهده می
د کاتـب انبـاری وجـود دارد کـه میـان ولی باید توجه داشت که در میان راویان این حدیث یعقوب بـن یزیـ

). ٣٩٣؛ طوسـی، رجـال الطوسـی، ٤٥٠دانشمندان علم رجال به امامی ثقه جلیل مشهور است (نجاشی، 
های معتبر روایی شیعه عالوه بر آن در مورد اعتبار کتاب مصباح المتهجد باید دانست که این کتاب از کتاب

سته مورد توجه علما و مردم بوده است و علمای بزرگ شیعه نیز آید و از زمان نگارش تاکنون پیوبه شمار می
هایی که علمای شـیعه اند. کتابآن را خالصه، ترجمه و شرح کرده و تألیفات فراوانی در رابطه با آن نگاشته

اند مانند مصباح کفعمی، إقبال األعمال سید ابن طاووس و مفاتیح الجنان شیخ درباره دعا و زیارات نگاشته
اند.اند و از آن استفاده فراوان کردهاس قمی همه از این کتاب بهره بردهعب

در بررسی صحت سندی و داللی این روایت، همین بس که فیض کاشانی در کتاب الوافی دعایی را از 
نماید که قریب به مضمون روایتی است که از شیخ طوسـی نقـل شـده اسـت. ایـن امام صادق (ع) ذکر می

َفاْمُح ِمـْن ُأمِّ «کار رفته است. ای است که عبارت مورد استناد در هر دو روایت دقیقًا یکسان بهزهقرابت تا اندا
از این رو با اثبات صحت سندی روایت نقل » اْلکَتاِب َشَقاِئی َو ِحْرَماِنی َو ِإْقَتاَر ِرْزِقی َو اکُتْبِنی ِعْنَدک َسِعیداً 

توان صحت روایت شیخ طوسی را اثبـات نمـود. فـیض ن میشده از فیض کاشانی و اثبات صحت داللی آ
اند. عین عبارت این دعا به همراه سـند کاشانی برخالف شیخ طوسی سند روایت را به طور کامل ذکر نموده

آن از قرار زیر است:
عن علی بن حاتم عن علی بن الَحَسن [الحسین] عن البرقی عن الّسراد عـن جمیـل بـن صـالح عـن «

ه (ع): یا ذا الَمنِّ ال َمَنّ علیک یا ذا الطوِل ال إله إال أنت َظهر الّالجیَن و مأَمَن الخائفیَن ذریح عن أبی عبد اللَّ
و جاَر الُمسَتجیرین إن کان فی ُأمِّ الکتاِب عندک أّنی شقی أو َمحروم أو مقترُّ علی رزقی َفامُح ِمن أمِّ الکتـاِب 

عا علی رزَقک فإنَّک قلَت فی کتاِبـک ِشقائی و حرمانی و إقتاَر رزقی و اکُتبن قا للَخیر موسِّ ی عندک سعیدا موفِّ
ُه ما یشاُء َو یْثِبُت َو ِعْنَدُه ُأمُّ اْلکتاب... »المنزِل علی نبیک المرسِل صلواُتک علیه و آله یْمُحوا اللَّ

اشی او را ثقـه شود در سند این روایت افرادی مانند علی بن حاتم وجود دارد که نجچنانچه مشاهده می
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هـای ) و شیخ طوسـی بـر ایـن بـاور اسـت کـه وی کتاب٢٦٣داند (رجال نجاشی، و صحیح المذهب می

). راوی دیگـر حسـن بـن ٢٨٥ارزشمند زیادی را نگاشته است که قابل اعتماد است (طوسـی، الفهرسـت، 
از راویان و محّدثان نامی و محبوب بن وهب بجلی، معروف به سّراد (زره ساز) و یا زّراد و مکّنی به ابوعلی، 

فقهای امامی کوفه و از مشایخ عظیم الشأن و جلیل القدر است کـه همـه دانشـمندان رجـال بـه وثاقـت او 
اند. شیخ طوسی، ابن محبوب را در زمره یاران امامان موسی بن جعفر و علـی بـن موسـی (ع) شهادت داده

» عین«و » ثقه«). عالمه حّلی درباره وی، تعبیر ٣٣٤ذکر کرده و به توثیق او پرداخته است (رجال الطوسی،
گویـد: او مـورد اطمینـان و جلیـل ). ابن داوود حّلـی می٢٢٢، ش ٩٧برد (خالصة األقوال، ص به کار می

رود. تمام فقها بر این نکته اتفـاق نظـر دارنـد کـه القدر است و از ارکان چهارگانه عصر خویش به شمار می
). روایت شده که پدرش (محبـوب)، چنـدان در ١١٥حیح است (رجال ابن داوود، هرچه او روایت کند، ص

تربیت فرزند خود اهتمام داشت که با وی شرط کرده بود که در مقابل هر حدیثی که از ثقه بزرگوار، علی بن 
؛ أعیان ٢٢٧/ ٣رئاب کوفی، استماع کند و بنویسد، یک درهم پاداش خواهد گرفت (ر.ک: قاموس الرجال، 

). راوی سوم جمیل بن صالح است که نجاشی و عالمه حلی وی را جزو ثقات امامیه ذکـر ٢٣٣/ ٥لشیعة، ا
) و سـرانجام چهـارمین راوی ذریـح بـن محمـد ٣٤؛ حلـی، الخالصـه، ١٢٨اند. (نجاشی، رجـال، نموده

).١٨٩المحاربی است که شیخ طوسی به وثاقت وی شهادت داده است (طوسی، الفهرست، 
دعایی را نقل کرده است کـه بـه گفتـه » مهج الدعوات و منهج العبادات«ووس نیز در کتاب سید بن طا

وی به دعای علوی مصری معروف است که ایشان از امام زمان (ع) این دعا را فراگرفته اسـت و عبـارتی در 
همین مضمون دارد:

اٍد اْلِمْصِری َقاَل َأْخبَ  َثِنی َأْخَبَر َأُبو اْلَحَسِن َعِلی ْبُن َحمَّ ٍد اْلَعَلِوی َقاَل َحدَّ ِه اْلُحَسیُن ْبُن ُمَحمَّ َرِنی َأُبو َعْبِد اللَّ
ُد ْبُن َعِلی اْلَعَلِوی اْلُحَسیِنی اْلِمْصِری: ُمَحمَّ

ًة َال ُبدَّ ِمْن بلوغها َأْو کَتْبَت َلُهْم آَجاًال یَناُلوَنَها َفَقْد ُقْلَت «....  َو َقْوُلـک اْلَحـقُّ َو َفِإْن کْنَت َجَعْلَت َلُهْم ُمدَّ
ُه ما یشاُء َو یْثِبُت َو ِعْنَدُه ُأمُّ اْلکتاِب َفَأَنا َأْسَأُلک ِبکلِّ َما َسَأَلک ِبِه أَ  ْدُق یْمُحوا اللَّ ْنِبیاُؤک َو ُرُسُلک َو َوْعُدک الصِّ

ُبوَن  اِلُحوَن َو َمَالِئکُتک اْلُمَقرَّ َأْن َتْمُحَو ِمْن ُأمِّ اْلکَتـاِب َذِلـک َو َتکُتـَب َلُهـُم َأْسَأُلک ِبَما َسَأَلک ِبِه ِعَباُدک الصَّ
َتُهم  َب آَجاَلُهْم َو َتْقِضی ُمدَّ ی ُتَقرِّ ).٢٨٩طاووس، (ابن....» اِالْضِمْحَالَل َو اْلَمْحَق َحتَّ

همین دعـا را » بحار االنوار«) و مجلسی در ٣٩٩(کفعمی، » در بلد االمین و الدرع الحصین«کفعمی 
از طریق معاویـة بـن » المصباح«) و نیز کفعمی در کتاب ٢٧٥/ ٩٢اند (مجلسی، بحار االنوار، مودهذکر ن

).٣٢-٣١عّمار از امام صادق (ع) دعایی را قریب به همین مضمون آورده است (کفعمی، 
ْثِبْتِنـی ِعْنـَدک َسـِعیدًا اْلکَتاِب َشـَقاِئی َو ِحْرَمـاِنی َو أَ َفاْمُح ِمْن ُأمِّ «شود عبارت همانگونه که مشاهده می
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الکتاب است در روایت اول و عبارات مشابه آن در دو روایت بعدی، نّص در این معناست که این أمّ » َمْرُزوقاً 

الکتاب به نام کتاب محو و اثبات وجود گیرد نه اینکه کتاب دیگری در کنار أمکه ظرف محو و اثبات قرار می
داشته باشد!

های متقدمین و متأخرین از اهل سنت و شـیعه انجـام داده ای که نگارنده در کتابده. با بررسی گستر٢
توان ادعا نمود روایتی که طبرسی در مجمع البیان از قول ابن عبـاس نقـل نمـوده اسـت در منـابع است می

یـی و تفسیری اهل سنت تنها از طریق عکرمه به ابن عباس نسبت داده شده است و در هیچ یک از منابع روا
حصین بـه پیـامبر (ص) نسـبت داده نشـده بنتفسیری اهل سنت نه از طریق ابن عباس و نه از طریق عمران

/ ٥؛ میبـدی، ١٠٦/ ٣؛ شوکانی، ٥٠١/ ٢جوزی، ؛ ابن٦٥/ ٤؛ سیوطی، الدر المنثور، ٢٧/ ٣است! (بغوی، 
جدی وجود دارد! آنچه ایـن رو باید گفت در صحت انتساب این روایت به پیامبر (ص) تردید ). از این٢١٢

کند این است که اگر واقعًا چنین روایتی از پیـامبر (ص) صـادر گردیـده اسـت، چـرا در تردید را تقویت می
روایات شیعه و اهل سنت، روایتی که معاضد این روایت بوده و حداقل با مضمون آن قرابت معنـایی داشـته 

و این روایت تعارض وجود دارد!باشد، وجود ندارد! بلکه میان روایات معتبر دیگر
شود:اکنون برای حل این تعارض نکاتی چند بیان می

الف. به دلیل پیشی گرفتن تفسیر مجمع البیان به لحاظ تاریخی بر سایر منابع تفسیری و حدیثی و یکی 
مجمع الیبـان بودن سند و داللت محتوایی روایت در این منابع و نیز به دلیل اینکه این روایت، غیر از تفسیر

شود که همه کسانی که ایـن روایـت را در هیچ کتاب تفسیری و روایی معتبر دیگری نیامده است، معلوم می
انـد و یـا از البیان بهـره بردهاند در نقل حدیث یا مستقیمًا از متن تفسیر مجمعهای خود ذکر نمودهدر کتاب

اند. لذا با تشکیک در ود داشته است، استفاده کردهالبیان وجهایی که میان عصر مؤلف و تفسیر مجمعکتاب
ها دچار ضعف خواهند شد.سند حدیث همه این نقل

شود، طبرسی آن را از طریق عکرمه از ابن عباس نقل نموده ب. همانگونه که از سند روایت استفاده می
از پیامبر (ص) نیز نقـل و در ادامه به این مطلب اشاره کرده است که این حدیث از طریق عمران بن حصین 

شده است! اوًال این روایت در تفسیرهای روایی شیعه تنها در دو کتاب الصافی و نور الثقلین آمده اسـت کـه 
اند و در هیچ یک از منابع حدیثی و تفسیری شـیعه قبـل از ها نیز از مجمع البیان آن را نقل نمودههر دوی آن

همین ضعف سندی است که سید هاشم بحرانی در تفسـیر روایـی البیان وجود ندارد و شاید به دلیلمجمع
). نکتـه دیگـر ایـن ٢٧٢-٢٦٤/ ٣سوره رعد این روایت را نیاورده اسـت. (بحرانـی، ٣٩البرهان در ذیل آیه 

های تفسیری اهل سنت تنها از طریق عکرمه به ابـن عبـاس نسـبت داده شـده است که این روایت در کتاب
/ ٣های روایی و تفسیری اهل سنت به پیامبر نسبت داده نشـده اسـت (بغـوی، اباست و در هیچ یک از کت
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). نتیجه اینکه ٢١٢/ ٥؛ میبدی، ١٠٦/ ٣؛ شوکانی، ٥٠١/ ٢جوزی، ؛ ابن٦٥/ ٤؛ سیوطی، الدر المنثور، ٢٧

وجـود که در استناد این روایت به پیامبر (ص) تردید وجود دارد و روایتی که در انتساب آن به پیـامبر تردیـد
داشته باشد، توان مقابله با روایات معتبر را نخواهد داشت.

ب. روایت تفسیر عیاشی
کنـد کـه ممکـن اسـت مـورد اسـتناد سوره رعد روایتی را ذکر می٣٩عیاشی در تفسیر خود در ذیل آیه 

باشد. متن روایت چنین است:» لوح محو و اثبات«معتقدان 
اِر ْبِن ُموَسی َعْن أَ « ُه ما یشاُء َو یْثِبُت َو ِعْنَدُه ُأمُّ اْلکتاِب َعْن َعمَّ ِه یْمُحوا اللَّ ِه ع ُسِئَل َعْن َقْوِل اللَّ ِبی َعْبِد اللَّ

َعاُء اْلَقَضـاَء َو ذَ  ِذی یـُردُّ الـدُّ ُه َما یَشاُء َو یْثِبُت َفِمْن َذِلک الَّ َعاُء َقاَل ِإَن َذِلک اْلکَتاَب کَتاٌب یْمُحو اللَّ ِلـک الـدُّ
َعاُء ِفیِه َشیئًا.َمک ی ِإَذا َصاَر ِإَلی ُأمِّ اْلکَتاِب َلْم یْغِن الدُّ ِذی یَردُّ ِبِه اْلَقَضاُء َحتَّ ).٢٢٠/ ٢(عّیاشی، » ُتوٌب َعَلیِه الَّ

این روایت نیز با روایات معتبر دیگری که در این زمینه وارد شده است متعارض است. لـذا در مـورد آن 
عادل و تراجیح عمل شود.نیز باید به قواعد باب ت

گیرد:این روایت از جهت سند و داللت مورد خدشه قرار می
الف. اشکال سندی

شـود کـه . عیاشی در نقل این روایت سند آن را به صورت کامل ذکر نکرده است و این خود سبب می١
روایت مرسله باشد و دچار ضعف سندی شود.

کنـد بـه ار گرفته و مسـتقیمًا روایـت را از معصـوم نقـل می. عّمار بن موسی که در سند این روایت قر٢
تصریح برخی از دانشمندان رجال فطحی مذهب بوده و در احادیثش اضطراب وجود دارد (ر.ک: نرم افـزار 
درایة الحدیث، طراحی شده براساس مبانی آیـت اللـه شـبیری زنجـانی) و اضـطراب در حـدیث، حتـی در 

شـود و سـبب طـرح بط نبودن راوی و در نتیجـه ضـعف روایـات او میفرضی که راوی ثقه باشد، سبب ضا
توان از اشـکاالت گردد. بر فرض که عمار بن موسی معتبر و ثقه دانسته شود نمیروایت در مقام تعارض می

گردد صرف نظر نمود.دیگر که سبب ضعف سند این روایت می
نابع روایی ما نیامده است.. این روایت جز در کتاب تفسیر عّیاشی در هیچ کدام از م٣

ب. اشکال محتوایی
محتوای این روایت با دو دسته از روایات متعارض است:

گفته بدان اشاره شد. در این روایـات کـه بـه صـورت الف. دسته اول روایاتی است که در مباحث پیش
خواهـد اگـر وند میخورد که دعاکننده از خداادعیه معتبر وارد شده است این مطلب به روشنی به چشم می

الکتـاب بـردارد و او را در زمـره سـعداء الکتاب در زمره اشقیاء ثبت کرده است، شقاوت او را از أمّ او را در أمّ 
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»َفاْمُح ِمْن ُأمِّ اْلکَتاِب َشَقاِئی َو ِحْرَماِنی َو َأْثِبْتِنی ِعْنَدک َسِعیدًا َمْرُزوقاً «بنویسد. 

دارد، حتی اگر محکم شده باشـد، ظـاهر کند، دعا قضا را برمین میب. دسته دوم روایاتی است که بیا
َعاُء ِفیِه َشیئاً «این روایات با عبارت  ی ِإَذا َصاَر ِإَلی ُأمِّ اْلکَتاِب َلْم یْغِن الدُّ تعارض دارد.» َحتَّ

عبـارات با کنار هم قرار دادن-که در عبارات پیشین نیز بدان اشاره گردید-ج. دسته سوم روایاتی است 
ِه َعـزَّ َو «و » فعلم عند الله مخزون لم یطلع علیه أحدا من خلقه«ها مانند آن ِذی ِعْنَد اللَّ ا اْلَمکُفوُف َفُهَو الَّ َأمَّ

یقدم فیـه مـا یشـاء و یـؤخر مـا -و علم عنده مخزون«و نیز عبارت » ِعْلمًا اْسَتْأَثَر ِبهِ «و » َجلَّ ِفی ُأمِّ اْلکَتاِب 
این نتیجه به دست آمد که مراد از علـم مکفـوفی کـه نـزد خداونـد » ما یشاء و یثبت ما یشاءو یمحو -یشاء

الکتاب است.شود و ظرف آن أممتعال است، همان علم مستأثری است که بدا در آن حاصل می

گیري نتیجه
ایـات بکـار آید که اصطالح لوح محو و اثبات در قـرآن و رواز آنچه که گفته شد این نتیجه به دست می

لوح محو و «نرفته و تنها در مورد لوح محفوظ آمده است. همچنین سخن عالمه مجلسی که مبدع اصطالح 
؛ همـو، مـرآة ١٣٠/ ٤اند (مجلسـی، بحـار االنـوار، اند و خاستگاه آن را آیات و روایات دانستهبوده» اثبات

الکتاب ظرف محو و اثبات دانسته ها أمنشود. نیز وجود دعاهای معتبری که در آ) باطل می١٣٢/ ٢العقول، 
کنـد. همـین رو میالکتاب است، با اشکال جـدی روبـهشده بود این ادعا را که لوح محو واثبات، غیر از أمّ 

الکتـاب را ظـرف العقول در توجیه دعاهایی کـه أماشکال سبب شده است که عالمه مجلسی در کتاب مرآة
الکتاب و لـوح محفـوظ دوگـانگی قائـل شـوند و محـو و اثبـات را بـه کند میان أممحو و اثبات معرفی می

الکتاب نسبت دهند و لوح محفوظ را مصون از تغییر بدانند! عین عبارت ایشان در باب السعادة و الشـقاء أم
إن من کتبه الله" أی علم الله منه السعادة و کتب له ذلک فـی اللـوح «..."در شرح حدیث سوم چنین است: 

، ال لوح المحو و اإلثبات، فال ینافی ما ورد فی األدعیة الکثیرة" إن کنت کتبتنی شقیا فـامح مـن أم المحفوظ
).١٧٠/ ٢(همان، ....» الکتاب شقائی" فإن المراد به لوح المحو و اإلثبات 

فت:توان به نتایج زیر دست یابا توجه به روایاتی که در زمینه بدا و لوح محو و اثبات وارد شده است می
باشـد، یکـی اسـت ولـی هـیچ . مساله محو و اثبات با اصل بدا که از ضروریات اعتقـادی شـیعه می١

ضرورتی ندارد که برای تبیین دیدگاه بدا به جعل اصطالحی به نام لوح محو و اثبات رو بیاوریم، بلکه همین 
بیـین دیـدگاه بـدا بسـنده که معنای بدا بر مصادیقی همچون تأثیر دعا و صدقه و صله رحم، حمل شود در ت

ای که بـر شـرح اصـول کـافی مالصـالح مازنـدرانی گونه که عالمه شعرانی نیز در حاشیهخواهد بود. همان
نگاشته است، بر همین باور است. ایشان در ایـن کتـاب پـس از اینکـه عبـارت عالمـه مجلسـی در تبیـین 
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نویسد:ه چنین میدارد، با نگرشی منتقداناصطالح لوح محو و اثبات را بیان می

علی کل حال فحمل البداء علی تأثیر الدعاء و الصدقات و صلة الرحم حسن جدا لکنه لـیس مـن «...
ء اذ ال حاجة الی االلتزام بلوح المحو و االثبات فیه بل اذا اعتقد االنسان أن القضاء البداء المصطلح فی شی

و طول العمر و الغنی بعـد الفقـر بعـد حصـول ال یتغیر و أن علمه تعالی تعلق بحصول الصحة من المرض
اسباب طبیعیة کشرب الدواء و التجارة و السعی فی طلب الرزق أو أسباب روحانیة کصلة الرحم و الدعاء و 
التضرع کفی فی السعی و الطلب و فی الدعاء أیضا و بذلک یجمع بین القول بالقضاء و القدر و بین اختیـار 

/ ٤(مازندرانی، » لعمل لتحصیل معاشه و معاده من غیر أن نلتزم بالبداء المصطلحالعبد و تکلیفه بالسعی و ا
٣٣٩.(

های دیگری مانند لوح محفوظ، کتاب مبین، کتـاب حفـیظ، کتـاب مرقـوم، الکتاب در قرآن با ناماز أمّ 
، یـس/ ٧٨، واقعـه/ ٢٠و ٩، مطففـین/ ٤، ق/ ٥٩، انعام/ ٢٢کتاب مکنون، امام و... یاد شده است (بروج/ 

١٢.(
. محو و اثبات در ذات خداوند متعال راه نداشته و با علم ازلی او که عین ذات اوست، ارتباطی ندارد. ٢

ای از بلکه به مرتبه فعل خداوند که همان مخلوقات هستند، مربوط است. از این رو محو و اثبات بـه مرتبـه
شـود. از همـین الکتاب تعبیر میو روایات به أمشود که از آن در اصطالح آیات مراتب هستی تطبیق داده می

شود! (معرفت، دانند، روشن میالکتاب را علم ازلی و ذاتی خداوند میجا بطالن سخن کسانی که مراد از أم
).٥٢٢/ ١التفسیر و المفسرون، 

آمدهای جهان دو گونه است: نخسـت علـومی اسـت کـه . علوم انبیا و رسل و مالئکه نسبت به پیش٣
گاه ساخته است و دیگر علومی است که به خداوند خد اوند متعال به آنان تعلیم داده و آنان را از محتوای آن آ

گاه نیست. محو و اثبات و بـدا در همـان علمـی رخ می دهـد کـه متعال اختصاص دارد و هیچ کس از آن آ
ه را اراده کنـد، اثبـات اختصاص به خداوند متعال دارد و خداوند متعال هرچه را که بخواهـد محـو و هرچـ

نماید.می
. دسته دیگری از روایات وجود دارد که علم خداوند را به دو دسته علم مبذول و علم مکفوف تقسـیم ٤

داند که خداوند به انبیاء و مالئکه و رسل تعلیم نموده اسـت و کند. این روایات، علم مبذول را علمی میمی
الکتـاب وجـود ز علم مکفوف نیز علمی است که نزد خداوند متعال در أمّ دانند. مراد اائمه (ع) نیز آن را می

کند.دارد و زمانی که به مرحله اجرا برسد ظهور پیدا می
شـود علمـی کـه در برخـی روایـات بـه . با ضمیمه کردن برخی از روایات به برخی دیگر، روشن می٥

یات دیگر با نام علم مبذول آمـده و در آن بـدا مالئکه و رسل و انبیاء نسبت داده شده، همان است که در روا
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شود کـه بـرای خداونـد متعـال علـم دیگـری وجـود دارد کـه یابد. از برخی روایات نیز استفاده میراه نمی

شود، این علم همان است که ائمه (ع) در اختصاص به او داشته و از آن با نام علم مخزون و مکفوف یاد می
اند؛ یعنـی بـدا یـا محـو و اثبـات در الکتاب دانستهاند و ظرف آن را أمأثر نامیدهروایات دیگر آن را علم مست

شود نه در لوحی به نام لوح محو و اثبات که هیچ خاستگاه قرآنی یا روایی ندارد!الکتاب واقع میأمّ 
دهـد، هنگامی که بدا در علم مستأثر رخ می«. با توجه به روایت علی بن جعفر که در آن آمده است: ٦

گاه می تعارض ظاهری میان این دسته از روایات و روایاتی که علم » گرداندخداوند متعال ائمه (ع) را از آن آ
رود. توضیح مطلب اینکـه در برخـی دهد، از میان میمخزون یا مکفوف را به خداوند متعال اختصاص می

مکفوف نام برده شده است که به انبیـا و روایات همانگونه که اشاره گردید، از علمی با عنوان علم مخزون و 
رسل و مالئکه داده نشده است و گفته شده است که تنها خداوند متعال بدان عالم است. در دسته دیگری از 

ها را از روایات آمده است که ائمه (ع) عالم بما کان و ما هو کائن تا روز قیامت، هستند و خداوند متعال آن
گاه نموده است. براساس روایت علی بن جعفر، علم مخزون و مکفـوف در روایـات دسـته همه رویدادها آ

شوند و روایات دسته دوم بر علم فعلی او کـه اول بر علم ازلی خداوند متعال که عین ذات اوست، حمل می
گردند. یعنی تا زمانی که علم ازلی خداوند متعال که عـین ذات اوسـت در دهد، حمل میدر آن بدا رخ می

رو هر و مقام فعل به وجود عینی درنیاید چون هیچ مخلوقی به کنه ذات خداوند متعال راه ندارد، ازاینخارج
گیـرد ولـی وقتـی از مقـام ذات او بـه علمی که به مقام ذات او مربوط شود، در دسترس هیچ کس قـرار نمی

تواننـد از آن دار باشند، میصورت فعل تجلی کند، کسانی مانند ائمه (ع) که از مرتبه وجودی باالیی برخور
گاه شوند. البته چون این علم در مرتبه فعل واقع می یابـد و شود، بر علم فعلی خداونـد متعـال انطبـاق میآ

محو و اثبات در آن، منافاتی با علم ازلی خداوند متعال که عین ذات اوست ندارد.
و و اثبـات مـورد اسـتناد قـرار بگیـرد تواند از سوی طرفداران اصطالح لـوح محـ. تنها روایاتی که می٧

اند. این روایات هم از جهت سند و روایاتی است که عیاشی در تفسیر خود و طبرسی در مجمع البیان آورده
اند.هم از جهت داللت مورد خدشه قرار گرفته

در آیه رو اصطالح لوح محو و اثبات هیچ خاستگاه قرآنی و روایی ندارد و ظرف محو و اثباتی کهاز این
الکتاب است که در این آیه بدان اشاره شده و روایات زیادی درباره آن وارد سوره رعد آمده است همان أمّ ٣٩

های دیگری مانند لوح محفوظ، کتـاب مبـین، کتـاب حفـیظ، کتـاب الکتاب در قرآن با نامشده است. از أمّ 
واند راهگشای تحقیقات بعدی در زمینه مراتب تمرقوم، کتاب مکنون، امام و... یاد شده است. این مقاله می

شناسی لوح محفوظ قرار گیـرد و تفسـیر جدیـدی از لـوح محفـوظ ارائـه دهـد و علم فعلی در حوزه هستی
شود:پیآمدهای مهمی را به دنبال داشته باشد. در ذیل به برخی از این پیآمدها اشاره می
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فعلی خداونـد متعـال واقـع شـده اسـت مطـابق بـا الکتاب ظرف علم . از آنجا که لوح محفوظ یا أمّ ١
کند. ایـن سوره رعد، نوعی محو و اثبات در آن راه پیدا می٣٩ای از مراتب هستی است که براساس آیه مرتبه

دهد؛ زیرا بر طبق روایـات و بایست غیر از تغییر و تبدیلی باشد که در عالم طبیعت رخ میمحو و اثبات می
الکتاب، باالتر از مرتبه وجـودی عـالم طبیعـت محفوظ وجود دارد، مرتبه وجودی أمّ آیاتی که در زمینه لوح

رو در هر یک از این عوالم به دلیل اخـتالف مراتـب است و میان آن دو نوعی رابطه طولی برقرار است. ازاین
مـراد از باشد. پس نباید گمـان کـرد کـه وجودی، نظام خاصی حاکم است که تغییر متناسب با آن مرتبه می

شود. البته اثبات این معنا از راه برهـان محو و اثبات همان تغییر و تبدیلی است که در عالم ماده مشاهده می
ای دیگر است و این مقام گنجایش آن را ندارد.عقلی، نیازمند نگارش مقاله

عـد از آن خـالف آن اند و ب. در برخی روایات آمده است که انبیا و ائمه از وقوع رویدادهایی خبر داده٢
هایی داده شـده رویداد به وقوع پیوسته است. در توجیه این روایات از سوی دانشمندان علوم اسالمی پاسـخ

ها گفته شده است که نفس نبـی یـا امـام در خبرهـایی کـه از غیـب است در یکی از مشهورترین این پاسخ
باشـد. اگـر ظ و دیگری لوح محو و اثبـات میها لوح محفودهد با دو لوح در ارتباط است که یکی از آنمی

صورت ممکن است به دلیل وجود محـو و اثبـات ارتباط نفس نبی یا امام با لوح محو و اثبات باشد، در این
در آن لوح، آن رویداد به وقوع نپیوندد ولی اگر با لوح محفوظ ارتباط حاصـل شـود، علـم او تخلـف بـردار 

).٢٤٦/ ١٠نخواهد بود (مکارم شیرازی، 
گـردد؛ رو میای که در این مقاله به دست آمده است، این پاسخ با چالشی اساسی روبـهبراساس نتیجه

رو الکتـاب نیسـت، از ایـنزیرا آنچه که محو و اثبات بدان تعلق گرفته است، چیزی جز لوح محفـوظ یـا أمّ 
ا توجه به روایاتی که عنـوان شـد، تواند لوح محو و اثبات تلقی شود، از سوی دیگر بخاستگاه علم امام نمی

برای توجیه علم امام یا پیامبر و تغییراتی که در برخی از اخبار آنان روی داده اسـت، بایـد پاسـخ دیگـری را 
جستجو نمود.

توان به این پرسش داد که متناسب با قواعد عقلی و روایات دیگـر اسـت و آن اینکـه پاسخی دیگری می
کنـد، بیـت (ع) معرفـی میکه در آن لوح محفـوظ را معلـول انـوار وجـودی اهلاگر این روایت به روایاتی 

شود که مقام وجـودی اهـل بیـت (ع) بـاالتر از لـوح محفـوظ اسـت. در ضمیمه شود این نکته استفاده می
صورت معنای روایت پیشین که در آن بدا را به علم مستأثر نسـبت داده بـود و اهـل بیـت (ع) را پـس از این

شود. توضیح مطلب اینکـه )، روشن می٢٩٩/ ١؛ کلینی، ٣٢٦، عالم بدان دانسته بود (عریضی، حصول بدا
که همان علم او به -علم ذاتی و ازلی خداوند متعال که عین ذات اوست، اگر بخواهد به صورت علم فعلی 

گاه می-هاستمخلوقات پس از آفرینش آن سـت کـه در شود، همان اظاهر شود، اولین موجودی که از آن آ
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هاست، یعنی باطن وجودی ائمه اطهار (ع) که براساس روایـات بسـیار در سلسله صدور هستی، برترین آن

اند، اولین کسانی خواهند بود که ظرف علم فعلی (بـدا) او صدر سلسله هستی از خداوند متعال صادر شده
بـه خداونـد متعـال اختصـاص داده گیرند و مواردی از علم که براساس روایات دیگر اهل بیت (ع) قرار می

شوند که چون عین ذات اوست، هیچ کس را راهـی شده است، بر علم ازلی و ذاتی خداوند متعال حمل می
برای فهم آن نیست.
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یعة الی تصانیف الشیعةآقابزرگ طهراني، محمد محسن،  ق.۱۴۰۳، بیروت، داراالضواء، چاپ سوم، الذر

محقق و مصحح: قسم الدراسات اإلسـالمیة مؤسسـة البعثـة،،البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانی، هاشم بن سلیمان
.۱۳۷۴قم، مؤسسه بعثه، چاپ اول، 
ق.١٤٠١، بیروت، دارالفکر، حیح بخاریصبخاری، محمد بن اسماعیل، 

داراحیـاء التـراث ، بیـروت، تحقیق: عبدالرزاق المهـدی،معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، بغوی، حسین بن مسعود
ق.۱۴۲۰، چاپ اول، العربی
، راثدار إحیـاء التـ، بیـروت، تحقیق: عبد الله محمـود شـحاته، تفسیر مقاتل بن سلیمان،مقاتل بن سلیمان،بلخی

ق.۱۴۲۳چاپ اول، 
دار احیاء ، بیروت، تحقیق: محمد عبد الرحمن المرعشلی، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، عبدالله بن عمر،بیضاوی

ق.۱۴۱۸، چاپ اول، التراث العربی
ق.۱۴۲۳، چاپ دوم، دار العلوم، بیروت، تبیین القرآن، محمد،حسینی شیرازی

، محقق/ مصحح: هاشم رسولی محالتی، قم، انتشارات اسماعیلیان، ر نور الثقلینتفسیحویزی، عبدعلی بن جمعه، 
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ق.۱۴۱۵چاپ چهارم، 

یب القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  ، تحقیق: صـفوان عـدنان داودی، دمشـق/ بیـروت، المفردات فی غر
ق.١٤١٢دارالعلم/ الدار الشامیة، چاپ اول، 

، تحقیق: علی اصغر حکمت، تهران، انتشارات کشف األسرار و عدة األبرار، رشیدالدین میبدی، احمد بن ابی سعد
.۱۳۷۱امیر کبیر، چاپ پنجم، 

جـا، (حواشـی بـر بحـار االنـوار)، چـاپ اول، بینقدهای عالمه طباطبائی بر عالمـه مجلسـیرضوی، مرتضی، 
کتابخانه مجازی سایت بینش نو.

تا.جا، بی، بیبحر العلومد، نصربن محمدبن احم،سمرقندی
، تهران، فرهنگ نشر نو، تحقیق: علی اکبر سعیدی سیرجانی، تفسیر سور آبادی، ابوبکر عتیق بن محمد،سور آبادی

.۱۳۸۰چاپ اول، 
ق.۱۴۰۴، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، قم، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، بکرسیوطي، عبدالرحمن بن ابي

المملکـة العربیـة -، عربستان، دار ابن عفـان للنشـر والتوزیـع اج علی مسلمالدیب___________________، 
ق.۱۴۱۶السعودیة، چاپ اول، 

ق.۱۴۱۴، دمشق/ بیروت، دار ابن کثیر، دار الکلم الطیب، چاپ اول، فتح القدیر،محمد بن علی،شوکانی
می جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم، ، قم، دفتر انتشارات اسالالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین، 

ق.١٤١٧چاپ پنجم، 
، تهران، انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قـم، چـاپ تفسیر جوامع الجامعطبرسی، فضل بن حسن، 

.۱۳۷۷اول، 
، با مقدمه محمد جواد بالغی، تهران، انتشارات ناصر خسرو، مجمع البیان فی تفسیر القرآن______________، 

.۱۳۷۲چاپ سوم، 
ق.١٤١٢، بیروت، دارالمعرفة، چاپ اول، جامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، محمد بن جریر، 

تحقیق: با مقدمه شیخ آغـابزرگ تهرانـی و تحقیـق احمـد قصـیر ، التبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن،طوسی
تا.، بیدار احیاء التراث العربی، بیروت، عاملی

، محقق/ مصحح: جواد قیومی اصـفهانی، قـم، مؤسسـة النشـر االسـالمی رجال الطوسی__، _____________
.۱۳۷۳التابعة لجامعة المدرسین، چاپ سوم، 

، محقق/ مصحح: مؤسسة آل البیـت علـیهم السـالم مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتهاعریضی، علی بن جعفر، 
ق.۱۴۰۹پ اول، إلحیاء التراث، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السالم، چا

نجـف اشـرف، دارمحمدصـادق بحرالعلـوم،(الخالصة)، محقق و مصحح:رجالیوسف، بنحسنعالمه حلی،
ق.۱۴۱۱الذخائر، چاپ دوم، 
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محالتی، تهران، المطبعة العلمیة، چـاپ ، محقق/ مصحح: هاشم رسولیتفسیر العیاشیعیاشی، محمد بن مسعود، 

ق.۱۳۸۰اول، 
ق.١٤٢٠مر، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، فخر رازی، محمد بن ع

، تحقیق: محمدحسین درایتی و محمدرضا األصفی فی تفسیر القرآنفیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، 
ق.١٤١٨نعمتی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ اول، 

، تحقیق: حسین اعلمی، تهـران، انتشـارات افی فی تفسیر القرآنالص____________________________، 
ق.١٤١٥الصدر، چاپ دوم، 

.١٣٦٤، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ اول، الجامع ألحکام القرآنقرطبی محمد بن احمد، 
ان ، تحقیق: حسین درگـاهی، تهـران، سـازمتفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبقمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، 

.١٣٦٨چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسالمی، چاپ اول، 
، تهـران، کتابفروشـی محمـد حسـن علمـی، تفسیر منهج الصادقین فی الـزام المخـالفینکاشانی، مأل فتح الله، 

١٣٣٦.
، چاپ اول، مؤسسة األعلمی للمطبوعات، بیروت، البلد األمین و الدرع الحصین، کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی

ق.۱۴۱۸
، محقـق/ مصـحح: علـی اکبـر غفـاری و محمـد آخونـدی، تهـران، دار الکتـب الکـافیکلینی، محمد بن یعقوب،
ق.١٤٠٧اإلسالمیة، چاپ چهارم، 

۱۳۸۲، تهران، المکتبة اإلسالمیة، چاپ اول، األصول و الروضة-شرح الکافیمازندرانی، محمد صالح بن احمد، 
ق.

، بیـروت، دار إحیـاء التـراث العربـی، موسسـة الوفـاء، چـاپ دوم، ر االنواربحامجلسی، محمدباقر بن محمد تقی، 
ق.١٤٠٣

، تحقیق: هاشم رسولی محالتی، تهـران، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول____________________، 
ق.١٤٠٤دارالکتب االسالمیة، چاپ دوم، 

تا.، بیروت دارالفکر، بیصحیح مسلممسلم بن حجاج، 
ق.١٤١٥، قم، مؤسسة النشر االسالمی، چاپ دوم، التمهید فی علوم القرآنمحمد هادی، معرفت،

.۱۳۷۹جا، مؤسسه فرهنگی التمهید، چاپ اول، ، بیالتفسیر و المفسرون_____________، 
تا.، قم، انتشارات بنیاد بعثت، بیالتفسیر المبین، محمد جواد،مغنیه

ق.١٤١٣، قم، الموتمر العالمی للشیخ المفید، چاپ اول، ت االمامیةتصحیح اعتقادامفید، محمدبن محمد، 
یة_____________،  ق.١٤١٣، قم، الموتمر العالمی للشیخ المفید، چاپ اول، مسائل العکبر
.١٣٧٤، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ اول، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر، 
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قم، مؤسسة النشر االسالمی التابعـه لجامعـة المدرسـین، چـاپ ششـم، ، رجال النجاشینجاشی، احمد بن علی، 

۱۳۶۵.
ق.۱۴۰۵، بیروت، دار االضواء، چاپ دوم، تلخیص المحصلنصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، 

۱۴۱۶، چـاپ اول، دار الکتب العلمیه، بیروت، تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، حسن بن محمد،نیشابوری
ق.

دار ، بیـروت، تحقیق: حنیف بن حسن القاسـمی، إیجاز البیان عن معانی القرآن، محمود بن ابو الحسن،نیشابوری
.ق۱۴۱۵، چاپ اول، الغرب االسالمی


