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مصدر

مجله عندلیب ،سال  18شماره ،مسلسل  70صفحه  28-26مقاله ای
در باره لوح قناع بقلم دکتر مهدی افنان.
بسم اهّلل العلیم الحکیم

مطلع

يا أ ُّيها المعروف بالعلم و القائم علی شفا حفرة الجهل ...

انتهای لوح

ينقطع عما سواه ا ّنه هو العلیم الحکیم.
يتوجه الی مواله و
ن
َ
َ ...م ْ
ّ

مخاطب

حاجی محمد کريم خان کرمانی

اسامی نفوس مذکوره
اسامی اماکن مذکوره
الواح دیگر مذکور در متن این لوح
الواح دیگر با همین عنوان
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مواضیع و الواح دیگر که با مطالب
این لوح شباهت و ارتباط دارند
نصایح وانذارات احکام
اشارات به کتب مقدسه قبل
مناجاتهای نازله در متن لوح
شئونات و سبک نزولی
ترجمه های این لوح
ترجمه های غیر رسمی
منابع فارسی
منابع عربی
منابع انگلیسی
نسخه شناسی
به خط
نوع نوسخه

سایر مالحظات
1

لوح قناع خطاب به حاجی محمد کریم خان در جواب رساله تنقیدیه وی برساله آقا محمد رضا قناد
شیرازی است.
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اهم مواضیع موجود در این لوح
مفهوم قناع و لثام بطور مجازی برای رجال نیز استفاده می شود در حالی که مفهوم لغوی آنان
هن ولکن است ْع ِم َل فی
رؤس ّ
مخصوص نسوان استّ :
ثم اعلم با ّن القِ ناع مخصوص بالنّساء و َي ْست ْر َن به َ
المطلعین * و کذلک اللّثام مخصوص بالمرا َة يقال لثمت المرأة أی
کنت من
ال ّرجال و الوجه مجازًا ان
ّ
َ
ّثام عن
ّ
ثم است ْع ِم َل فی ال ّرجال و الوجه کما ذکر فی الکتب األدبیّة * ْ
شدت اللّثا َم علی فمها * ّ
أس َف َر الل َ

1

القناع و ِ
قاب ا ّما ِ
الم ْق َن َعة دو جامهاند که نساء روس خود را بآن میپوشانند مخصوص
وجهه أی کشف النّ َ
است از برآی رؤس نساء ولکن در رجال و وجه مجازًا استعمال شده * و همچنین لثام آنست که نساء بآن
دهان خود را میپوشانند چنانچه أهل فارس و ترک ب َی ْشماق تعبیر مینمايند و در رجال و وجه مجازًا
استعمال شده چنانچه در کتب أدبیّه مذکور است *

2
3

لم حقیقی آنست که انسان را به حقیقت نزدیکتر نماید :جواب اين سوال در متن اين لوح نبود
هدف از جواب دادن به اعتراضات آنست که مردم باین اعتراضات از حق ممنوع نشوند :جواب اين
سوال در متن اين لوح نبود
اعتراض حاجی کریمخان دلیل عمده اش جهل اوست نسبت به قواعد قوم و اصالحات آنان :و

4

ِ
لعت
باعتراضک
عت حرم َتک بین عباد اهلل أل ّنا
ک ما ّ
وجدناک علی جهل عظیم * انّ َ
َ
اط َ
بذلک ض ّی َ
کنت من الغافلین
دخلت روض َة المعانی و البیان و
علی قواعد القوم و اصطالحاتِهم و ما
َ
َ

5

عرفت الفصاح َة
حاجی کریم خان به مفاهیم مجازی و تشبیهی الفاظ قناع و لثام آگاه نبوده است :و ما
َ
االستعارة
شبیه و ال
و البالغ َة و ال
َ
المجاز و الالحقیق َة و ال ال ّت َ
َ
هدف از ارسال نامه به حاجی کریم خان هدایت اوست تا شاید از نفس و هوی نجات یافته پیرو
طت فی جنب اهلل و
حق شود :قل ما کان مقصودنا فیما أرسلناه الیک ّاال بان تکون متذکِّرًا فیما ف ّر َ
استهزأت بنا کما استهزأ قوم قبلک
أردت ض ّرنا و
تتّخذ لنفسک الیه سبیال * انّا أردنا هداي َتک و انّک
َ
َ

6

نزل الفرقان من لدی ال َّرحمن قالوا ﴿ا ْن هذا ا َّال
و هم
َ
الیوم فی أسفل الجحیم * ا ّنک من الّذين اذ ّ
علم ما
أساطیر األ ّولین﴾ و اعترضوا علی أکثر آياته فانظر فی االيقان ّ
ثم فی کتب أخری ل َِت َری و َت َ
تکون علی
نفسک لِت ْع ِر َفها و
محمد رسول اهلل و خاتم النّبیّین * انَّا ع ّر
اعترضت به من قبل علی
َ
َ
ّ
فناک َ
َ
رأسک عن فِ راش
بصیرة من لدی البصیر * قل عند ر ّبی خزائن العلوم و علم الخالئق أجمعین * ارفع َ
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الظهور کاستواء الهاء علی الواو
الغفلة لِت
شاهد ذکر اهلل األعظم مستويًا علی عرش ّ
َ
أعظم و
کلمات اهّلل مقدس است از اشارات خلقی و قواعد قوم :تو و أمثال تو گفتهاند که کلمات باب َ

7

أتم غلط است و مخالف است بقواعد قوم * هنوز آنقدر ادراک ننموده که کلمات منزله اله ّیه میزان
ذکر ّ
کلّست و دون او میزان او نمیشود * هر يک از قواعدی که مخالف آيات الهیه است آن قاعده از درجه
اعتبار ساقط
تا انسان از شونات نفس و هوی فارق نگردد از فیوضات حق نصیبی نخواهد برد :تا قلوب و افئده ناس

8

سد
بذکر اين و آن مشغول از عرف روضه رضوان محروم * بشنو نصح اين مسجون را و ببازوی يقین ّ
محکم متین بنا کن شايد از يأجوج نفس و هوی محفوظ ماني و بعنايت خضر ايّام بکوثر بقا فائز شوی و
توجه نمائی
بمنظر أکبر ّ

9

دنیا دارای اهمیت و بقائی نبوده و باید از آن منقطع گشت چه که همواره در حال تغییر و تحول است:
کر فی تغییرها و انقالبها
دنیا را بقائی نه و طالبان آنرا وفائي مشهود نه ال
الدنیا ف ّ
تطمئن من ّ
َّ
علوم ظاهره دارای ارزشی نبوده مگر انکه به ذیور تقوی مزین باشد و ما را به سلطان معلوم رساند :بعلوم
لکل عزيز
لکل فرح مالل و
لکل صارم کاللٌ و
کل ذی علم علیم * فاعلم
ّ
ّ
ّ
ظاهره افتخار منما * و فوق ّ

10

لکل عالم َزلّة * تقوی پیشه کن و بدبستان علم الهی وارد شو * ا ّتقوا اهلل و يعلّمکم اهلل قلب را از
ذِ لّة و
ّ
ک عن
اشارات قوم ّ
مقدس نما تا بتجلّیات أسماء و صفات الهی من َّور شود * َد ِع العلو َم النّها َم َنعتْ َ
سلطان المعلوم
کلمات الهی میزان اتم است و هر قاعده ای که مخالف آیات الهی است آن قاعده از درجه اعتبار

11

ساق است :کلمات منزله الهیّه میزان کلّست و دون او میزان او نمیشود * هر يک از قواعدی که مخالف
آيات الهیه است آن قاعده از درجه اعتبار ساقط
در قرآن نیز آیاتی موجود است که به ظاهر مخالف قواعد قوم به نظر می آید :از جمله اعتراض مشرکین
ن رسل ِِه﴾ اعتراض نمودهاند که احد را ما بین نه و
أح ٍد مِ ْ
ین َ
در اين آيه مبارکه بود که میفرمايد ﴿ال ن َف ِّرق َب َ
باين جهة بر کلمه محکمهالهیّه اعتراض و استهزاء نمودهاند * و همچنین بر آيه مبارکه ﴿ َخ َل َق لکم ما فی
سبع سموات﴾ اعتراض نمودهاند که اين مخالف آيات
ن َ
السماء َفس ّو اه ّ
ثم استوی الی ّ
األرض جمیعًا ّ
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ديگر است چه که در أکثر آيات سبقت خلق سما بر ارض نازل شده * و همچنین بر آيه مبارکه ﴿ َخ َل ْقنا
آدم﴾ اعتراض نمودهاند که سجود مالئکه قبل از تصوير
ص ّو ْر ناکم ث ّم قلنا للمالئکةِ ْ
کم ّ
اسجدوا ِال َ
ثم َ
خلق بوده * و اعتراضاتیکه در اين آيه مبارکه الهیّه نمودهاند البتّه استماع نمودهايد * و همچنین بر آيه
وب َشديد العقاب﴾ اعتراض نمودهاند که شديد العقاب صفت مضاف
نب قا ِبل ال ّت ِ
مبارکه ﴿غافِ ر الذّ ِ
بفاعل است نعت معرفه واقع شده و مفید تعريف نیست * و همچنین در حکايت زلیخا که میفرمايد ﴿و
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ِ
ک ک ْن ِ
ک ا َّن ِ
اس َت ْغفِ ِری ل َِذ ْن ِب ِ
الخاطئین﴾ اعتراض نمودهاند که بايد خاطآت باشد چنانچه از قواعد
ن
ْ
ت مِ َ
قوم است در جمع مؤ ّنث و همچنین بر آيه مبارکه ﴿و کلم ٌة مِ ْنه اسمه المسیح﴾ اعتراض نمودهاند که
َکل َِم ْه تأنیث دارد و ضمیر راجع بکلمه بايد مؤنّث باشد * و همچنین در ﴿احدی الک َب ْر﴾ و أمثال آن *
مختصر انکه قريب سیصد موضع است که علمای آنعصر و بعد بر خاتم أنبیاء و سلطان أصفیاء اعتراض
نمودهاند چه در معانی و چه در ألفاظ و گفتهاند اين کلمات أکثر آن غلط است و نسبت جنون و فساد
بآن معدن عقل دادهاند
بگو ای غافل )خطاب به حاجی کریم خان) حضرت نقطه اولی همان کسی است که شیخ احمد و
سید کاظم به او بشارت دادند و هر نفسی که اعترض نماید بدرستی از همج رعاع محسوب است :و

13

السموات و األرضین * قل يا أ ّيها الغافل اسمع َت َغ ّني
الّذی اعترض الیو َم ا ّنه من همج ِرعاع عند اهلل فاط ِر ّ
َ
الورقاء علی أفنان سدرة المنتهی و ال تکن من الجاهلین * ا ّن هذا هو الّذی أخبرکم به کاظم و أحمد و
من قبلهما النّبیُّون و المرسلون
جمیع اعتراصات علما از غل و بغضا بوده چنانچه بعضی از علما جواب این اعتراضات را بقواعد قوم
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غل و بغضاء بوده چنانچه بعضی
داده اند :نمودهاند چنانچه بعد معلوم و واضح شد که آن اعتراضات از ّ
علما جواب بعضی از اعتراضات را بقواعد دادهاند
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