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راهی برای رسیدن به درک حضور خدا و اولیاء خدا
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امیدوارم خداوند ما را مستعد کند که فقط بنشینیم و دیگر خیلی به گفتن و شنیدن نیازی نباشد.
همین که واجد ادب نشستن در محضر اولیاء خدا شویم ،دیگر کار تمام است .همهی مشکالت ما این
است که درک حضور نمیکنیم .گفت:
منو رومی نو مز ودو مزجو زویو یگزروواسز و و

دهای و
هرگزززجود زززر وا زززرو یز زبوشز ز ی و

همهی تقالّها هم برای رسیدن به محضر است؛ برای درک محضر است؛ چون همه در محضر هستیم؛
امّا از در محضر بودن غافلیم و اگر این عنایت شامل حال ما شود که در محضر خدا بودن و در محضر
اولیاء خدا بودن را بچشیم ،درک و لمس کنیم ،دیگر چیزی نمیماند .چون یقیناً از آنطرف اینطور
است و خدای متعال مَعالخلق است؛ همراه خلق خودش است .خداوند یقیناً به بندگانش قریب و
نزدیک است؛ منتها چون توجّه نیست ،از این نزدیکی بهره نمیبریم .محرومیّتها مال غفلت و
بیتوجّهی است .اگر توجّه بیاید دیگر همهچیز تمام است .خداوند که در هستی کار ناتمام ندارد! کار
خدا تمام است .اگر ما بهره نمیبریم برای این است که حواسمان نیست و بیتوجّهیم .او سفره را
چیده ،غذا را سر سفره گذاشته و ما را هم سر سفره نشانده؛ حواسمان جای دیگر است و از این غذای

 .1صاحب مجلس ،استاد را دعوت به سخنرانی میکنند و استاد در مسند سخنرانی مدّتی مینشینند و سکوت میکنند .سپس
میفرمایند :حاجآقا به ما فرمودند برو آنجا بنشین و ما هم اطاعت کردیم .و سپس به مناسبت تعبیر «نشستن» بقیّهی مطالب را
میفرمایند.
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خوشمزهای که جلوی ماست ،لذّت و بهرهای نمیبریم .همین که حواسمان جمع شد همهچیز حاضر
است .بهشت حاضر است .باالتر از بهشت،رضوان حاضر است .باالتر از آن ،مقام عنداللّهی حاضر است.
همهچیز حاضر است؛ ما از خدا دوریم! خدا که به ما نزدیک است؛ ما از اولیاء خدا دوریم! آنها که به ما
نزدیکند .انسان در محضر خدا حرف بزند؟! اگر انسان دید در محضر خدای متعال است ،دیگر اصالً
زبانش به حرف زدن باز میشود؟! در محضر حجّت خدا ،انسان زبانش به حرف زدن باز میشود؟!
حتماً شنیدهاید؛ در احادیث نقل شده که امام مجتبی

در سنین طفولیّت به منزل میآمدند و

سخنان پدر بزرگوارشان را برای مادر بزرگوارشان نقل میکردند .یکبار امیرالمؤمنین

فرمودند:

من هم میخواهم ببینم او چطور صحبتهای مرا نقل میکند .حضرت پشت پردهای قرار گرفتند و
امام مجتبی

خواستند شروع کنند به صحبت ،دیدند نمیشود! نمیشود چون اگر کسی اهل

معرفت و ادراک باشد ،در محضر ولیّ اعظم خدا نمیتواند حرف بزند .حاال امثال بنده اگر جسارت
میکنیم و زبان باز میکنیم ،مال این است که نمیبینیم؛ شاید خودشان پرده میاندازند و ما را غافل
میکنند بهخاطر اینکه حرفی زده شود .حواس ما را پرت میکنند تا غافالنه چهارتا کلمه حرف بزنیم؛
واالّ اگر انسان خودش را در حضور حجّت خدا بداند که یقیناً حجّت خدا همهی عالم را پر کرده است،
َت أَ ْركا َن ُكل َش ْیء 2:ارکان همهچیز را آن حقیقت پر
ك الَّتِی َم ََل ْ
حجّت خدا اسم اعظم خداستَ .و بِأَ ْس َمائِ َ
کرده است! مگر جایی میتواند از حضور حجّت خدا خالی باشد؟! قبالً خدمتتان عرض کردهایم،
همهی هستی مرتبهی نازلهی وجود خود حجّت خداست؛ همهی هستی سایهی وجود حجّت خداست؛
مگر میشود سایه باشد و صاحب سایه نباشد؟! مگر میشود حقیقت نباشد و رقیقه باشد؟ مگر میشود
قیّوم نباشد و سایر چیزها وجود داشته باشد .والیت ،قیّوم همهچیز است؛ همهچیز در عرصهی هستی

 .2سیدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص 607؛ کفعمی ،بلداالمین ،ص 111؛ مجلسی ،زادالمعاد ،ص  70و محدّثقمّی،
مفاتیحالجنان ،دعای کمیل.
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به قیّومیّت حجّت خدا برپاست که مظهر تامّ اسم قیّوم حضرت حق است؛ همهجا هست! هیچ جا از
وجود حجّت خدا خالی نیست .همانطور که هیچجا خالی از خود حضرت حق نیست.
اگر ادراک شود که ما در محضر خدای متعال هستیم ،طبیعتاً دیگر جایی برای حرف نمیماند؛ جایی
برای صحبت نمیماند .انسان سکوت میکند و آن سکوت چقدر بزرگ است! سکوت خیلی بزرگ است؛
سکوتی که ناشی از درکِ در محضر بودن است .آن ادبی که یک فرد اهل معرفت در محضر خدا و در
محضر اولیاء خدا میکند ،شاید ساعتها مینشیند و انسان متعجّب میماند که او چرا اینطور ساکت
نشسته است .این حرف زدنهای ما ،چه حرفهای ظاهری که به زبان ،لب و امثال اینها میزنیم و چه
حرفهایی که در ذهنمان میزنیم؛ گاهی گوشهای نشستهایم و ظاهراً هم با کسی حرف نمیزنیم ،امّا
خدا میداند درونمان چه خبر است! در ذهنمان دائماً در گفتگو و بحث هستیم؛ در اظهار نظر هستیم؛
در مورد دیگران در قضاوت هستیم و ظاهرمان ساکت است .گاهی ذهن هم ساکت میشود ،باز یک
الیهی عمیقتر وجودمان دارد حرف میزند؛ در دلمان داریم حرف میزنیم؛ آرزوهایمان ،آرمانهایمان،
خواستههایمان ،حبّ و بغضهایمان؛ اینها همه ظهورات وجود ماست؛ اگر اینها خاموش شود یعنی آن
درک محضر شود؛ آنچه که مانع است ،آنچه که حجاب است ،آنچه که مایهی محرومیّت است ،آن
برداشته میشود .در نتیجه خدای متعال روزی ما کند که بتوانیم نشستن در محضر اولیاء خدا و این
سکوت را تمرین کنیم.
خداوند حاجآقا دوالبی را رحمت کند؛ ایشان میفرمودند :شبی ،نصف شبی اگر خدا توفیق داد بیدار
شدی و نماز شب خواندی یا مثالً ذکری گفتی ،عبادتی کردی ،تالوت قرآنی کردی ،این کارها که تمام
شد ،چند دقیقه ساکت بنشین؛ ساکت بنشین در محضر خدا؛ همین که ساکت نشستی اینها تمرین
نشستن در محضر حق در این دنیاست .ما این تمرین را کم انجام دادهایم؛ معموالً تا مینشینیم یا به
محض ورود به حرم چه کار میکنیم؟ یک زیارتنامه باز میکنیم شروع میکنیم به خواندن؛ وقتی

3

زیارتنامه تمام شد ،شروع میکنیم به چیزهای دیگر؛ صلوات فرستادن ،ذکر گفتن و  ،...همهی اینها
خوب است؛ همهی اینها قشنگ است؛ امّا مدّتی هم ساکت بنشین ببین از آنطرف چه میگویند! البتّه
قشنگ است؛ نماز شب خواندی ،قرآن خواندی ،ذکر گفتی ،نوش جانت! اینها همه از اینطرف است؛
ولی خداوند آنطرف متکلّم است و متکلّم بودن خداوند مثل ما نیست که بعضی وقتها حرف میزنیم
و گاهی سکوت میکنیم .آن حقیقت دائم در حال سخن گفتن است؛ منتها این جنجالی که در وجود
ما برپاست ،نمیگذارد آن صدا را بشنویم .حجّت خدا یک لحظه سکوت نمیکند ،منتها این قیلوقالی
که درون ما برپاست ،نمیگذارد آن صدا را در باطن خودمان بشنویم .اینها از جان ما آمدهاند! اینکه
راجع به پیامبراکرم

جاء ُك ْم َر ُس ٌ
ول ِم ْن أَنْـ ُف ِس ُك ْم 3:یعنی آن حقیقت از نفس خودت
هست :لََق ْد َ

بیرون آمده؛ از درون تو بیرون آمده؛ درون خودت است! همین جمالتی که از مصباح خواندند به
عبارات زیارت جامعهی کبیره اشاره دارد که ما ظرفیم و آنها مظروف؛ آن حقیقت در باطن ماست .هم
ِ
ِ
س ُک ْم فِی الن ِ
ورُک ْم فِی الْ ُقبُوِر 4.وآنواقیق و
فوس ،هم أَ ْروا ُح ُك ْم فِی ْالَ ْر ِ
أَنْـ ُف ُ
واح ،هم أَ ْسما ُؤُك ْم فی ْالَ ْسماء ،هم قُـبُ ُ
ردنوم س ودوم و اریجوبیردنو نب لوآنومیوگردیم .اگر چیزی هم در بیرون ظهور کرده ،همانی است که در
باطن ما بوده ،و در بیرون ظهور کرده است .حقیقت آن در باطن بوده ،منتها ما آنقدر سرمان گرم
است ،یا به بیرون سرمان گرم است یا به افکار ،آمال و آرزوهای بیرون ،و آن حقیقتی را که در باطنمان
یص َعلَی ُک ْم 5:برای اینکه به شما خیر برساند حرص و
است نمیبینیم .آن حقیقتی را که قرآن فرمودَ :حر ٌ
ولعی بینهایت دارد؛ منتها آنها مراعات اختیار بشر را میکنند ،تا دم در میآیند؛ امّا در را مثل بعضیها
نمیشکنند که به زور وارد شوند .حرمت اختیار بشر را مراعات میکنند؛ صبر میکنند تا انسان خودش

 .3سورهی توبه ،آیهی .121
 .4صدوق ،منالیحضرهالفقیه ،ج  ،2ص 717؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،99ص  132؛ محدّثنوری ،مستدرک ،ج  ،10ص  424و
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در را باز کند .در را که باز کرد ،آنوقت میبیند آن کسی را که فکر میکرد اووووه! چقدر دور است و
مدام اینطرف و آنطرف دنبالش میگشت ،أَیْن ب ِقیَّةُ ِ
اهلل الَّتِی ال تَ ْخلُو 6،مدام أَیْ َن أَیْ َن میگفت ،کجاست
َ َ
آن حقیقت؟ همین که سکوت کرد ،همین که این در را باز کرد ،یعنی همین که «خواست» در ما
ایجاد شد ،میبینیم که همان جاست .آن حقیقت همان جاست! فیض کاشانی یک بیت شعر دارد که
میگوید:
گفت وکهونیکوب گروش یدورسیدهوب شی

گفتجوبهوک مودصل وخراهجورسیدوردزی

حواست جای دیگر است؛ چون او هست ،تو هستی! چون او هست ،تو هستی! نه اینکه تو اینجا هستی
و منتظری که او بیاید .چون او هست ،تو هستی! شعاع وجود اوست که بهصورت تو ظهور کرده و اینجا
نشستهای .علیایّحال اگر سکوت کنیم یعنی سکوت را تمرین کنیم ،اگر همین جلسه طوری میشد
که ما طاقت میآوردیم و میآمدیم اینجا دور هم مینشستیم و هیچکس حرف نمیزد ،هیچکس
مدّاحی نمیکرد ،نه سخنرانی و نه چیز دیگری و طاقت میآوردیم که یک ربع ،نیم ساعت با توجّه به
خدا و اولیاء خدا بنشینیم و خودمان را در محضر ببینیم ،یقیناً بهرهی ما بیشتر از آنی میشد که از
این صحبتها و گفتگوها میبریم؛ منتها برای بشر اوایلِ راه سخت است که با سکوت طاقت بیاورد.
از این صحبتها و گفتگوها بهره میبریم؛ منتها تنزیل میشود و در حال بحث ظهور میکند .تنزیل
میشود؛ یعنی همین که آن حقیقت به لفظ درمیآید ،آن را رقیق کردهاند و به ما دادهاند و دیگر به
آن غلظت اصلی نیست .آن حقیقت وقتی میخواهد اوّل به مفهوم تبدیل شود ،چون آن حقیقت که
مفهوم نیست ،همینکه به مفهوم تبدیل شد ،یک مرتبه تنزیل شد؛ آن مفهوم همین که شکل عبارات
را گرفت ،یک مرتبه تنزیل شد؛ وقتی آن عبارات به زبان من جاری شد ،یک مرتبه تنزیل شد؛ دقّت
میکنید؟! لذا انسان چیزی نگوید و همان حضور را درک کند! چون آن حقیقت حتی متعیّن به تکثّر

 .7ابنمشهدی ،مزارالکبیر ،ص 561؛ سیدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،1ص  297و مفاتیحالجنان ،دعای ندبه.
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ِ 7
نیست .میدانید قرآن تَـ ْن ِز ِ
ِ
ِ
یم!
ین است؛ تنزیل است .آن حقیقت قرآن لَ َدیْنا ل ََعلی َحك ٌ
یل م ْن َرب الْعالَم َ
ٌ
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یعنی آن حقیقتی که لَ َدینا لَعلِی ح ِكیم بود ،آمد شد تَـ ْن ِز ِ
ِ
ین! شد بِلِسان َع َربِی ُمبِین! 9اینها
ْ َ َ ٌ
یل م ْن َرب الْعالَم َ
ٌ
تنزیل آن حقیقت است؛ واالّ حقیقت قرآن سوره ندارد؛ حقیقت قرآن آیه ندارد؛ حقیقت قرآن کلمه
ندارد؛ لفظ ندارد؛ حرکت ندارد؛ حقیقت قرآن هیچکدام از اینها را ندارد؛ حقیقت قرآن یک حقیقت
واحد است .لذا دیدید که در یک عنایت همهی آن به پیغمبر

داده شد :إِنا أَنْـ َزلْناهُ فِی لَْیـلَ ِة الْ َق ْد ِر؛
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همانی که در مرتبهی تنزیل بیستوسه سال طول کشید .آن حقیقت ،حقیقت غیر متکثّر است؛ وقتی
میخواهد ظهور پیدا کند ،تکثّر پیدا میکند .وقتی میخواهد به الفاظ و عبارات تبدیل شود ،کتاب
شود ،نوشته و امثال اینها شود ،تنزیل پیدا میکند .لذا اگر کسی به قبل از این مفاهیم راه پیدا کند،
دیگر اصالً به الفاظ هم نیازی نیست و آن حقیقت قرآن را یکجا میگیرد .بههرحال همین حرف
زدنهای من هم عرض کردم که نشاندهندهی غفلت ماست!
امیدوارم خدای متعال ما را با این انواری که در باطن ماست و بعضاً کم توجّهیم ،آشنا کند .جسارت
نمیکنم ،خودم را عرض میکنم؛ کم توجّهیم و کم بهره میبریم .آن حقیقت را به ما دادهاند ،کم بهره
میبریم! خدا رحمت کند حاج آقای دوالبی را ،میفرمودند :شما گاهی در جیبتان کلّی پول دارید ،امّا
یادتان نیست که پول دارید؛ گوشهی خیابان میایستید و میگویید :من چطور تا خانهام بروم؟ آخر هم
مجبور میشوید با چه زحمتی در آفتاب داغ و سر ظهر در تابستان راه طوالنی را پیاده تا خانه بروید.
خانه که رسیدید ،دارید لباستان را درمیآورید ،یکدفعه دستتان به جیبتان میخورد و میبینید ای
داد بیداد! چقدر پول در جیبتان بود و اینهمه راه را مجبور شدید پیاده بیایید! در جیبتان بود ،توجّه
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نداشتید! امیدوارم خدای متعال آن عطایایی را که در وجود دوستان اهلبیت

قرار داده ،این توجّه

را هم نصیب آنها کند که از آن بهره ببرند.

اَ ٰ
لی ُم َح َّمد و ِ
آل ُم َح َّمد َو َعج ْل فَـ َر َج ُه ْم
ع
ل
ِّ
ص
َ
م
ه
لل
َّ
ٰ
َ
ُ
َ
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