
 و مراقبه رادبِ حضو
 

 

لو کشف الغطاءعن الناس فنظروا الی وصل ما نیب اهلل و نیب المؤمن خضعت للمؤمن راقبهم و تسهل هل امورهم و »

 «اعتهم شالنت ط 

راه رب آاننم اگر رپده اه از میان ربداشته میشد و مردم حضور حضرت رپوردگار را با خود می دیدند گردنهایشان رد آن حضور پانیی می افتاد و کا

 .آسان میشد و عبادات آسان

 ((ع) امام جعفر صادق)

 

 

 دوختم      رب    سوی     ما      از     چشم       دو    سوختم                                                             هک          سان      آن        شمعت          حضور      رد

 ان توان          دیده         گشت     شعاعش       کز            جان                                                    اتفت   سان    آن  رویت   آفتاب 

 نیست      چیه     خاطر      هب       رپتو       همین     جز  نیست                                                                    چیپ    رپ          اندهی               جز           دلم     رد 



 ظلمتی        را           بنگرم            رب        طرف       نور                                   رغور                                   کز        بادم                  شرم       باشی        تو        ات 

 

 

 

 

 منست        آن        دلنواز    شاهد    سّر         و       راز                                                          ره         کجایم         با         ز         من          گویم   هک                 با

 شهید   هم     حاضر   قلبم           این          نوید                                                           هک   هم   او      انظر      هم     ره         زمان             آید            هب     

 ت استادحضر

 

 

می نشيند     تو  جاي  به  محبوب  برخاستي  چون مي بيني   تو  وقتي  .# 

توقّفت ناداني است، آنچه از توكل و عدم مصلحت خواهي براي سالك در اين 

راه شنيدي همين داستان است و تا تو هستي او نيايد، حضور كامل آنجا دست 

 (842ص عبادت عاشقاهن)                            .دهد كه تو نباشي

 

در اقوال و در : ادب به ظاهر تنها تعلق نگيرد بلکه ادب را سه نمود بود.    #

رفتار و در احوال، و رفتار را بايد با احوال تطبيق دهی که خالف آن ريا بود 

و چون حال مستقر گردد گفتار و رفتار تابع آن باشد و ادب کامل آن بود که 

. حبوب را آشکار و پنهان يکی استتو، مراقب هر سه باشی که آن سلطان م

بودند بعضی که عمری تکيه به ديوار ندادند و استادم حضرت آيت هللا 

را چهل سال مالزم بودم يک لحظه هم او را نشسته در حالت تربيع  نجابت



نديدم با ساق های الغری که داشت هميشه دو زانو می نشست و دستهايش 

(844عبادت عاشقاهن ص)                       .  روی زانو بود

 

چون بر ساحت كبريايي مقصد نائل آمدي آنجا را ادبي خاص بود كه در .    #

و  آن منزل نظر جز از او بايد گرفت و سراپرده دل از غير بايد خالي ساخت

 (54تخلی ص)                                                                                                                                                                                                                           .سپس ظهور معشوق را انتظار برد تا درآيد

 

اي عزيز آنكه پروردگار خويش را شناخت نظر از او باز نگرفت و در .    #

                .برابر عظمتش يك لحظه از ادب در پيشگاه او غافل نماند

 (531سارغسحرص)                                 

 

شهيد يعنی حاضر، آن حاضری که عالم نيز هست، وقتی گفته می شود .    #

فالن بر موضوعی شاهد است، يعنی او در آن موضوع حاضر بوده و بر آن 

بنابراين خداوند آن حاضر عليم . واقعه اشراف داشته و عاِلم آن واقعه بوده است

سّر آن دانی  .معشوق را در ادبيات شاهد گفته اند: نکته ای لطيف بشنو. است

هر جا عاشق . که چيست؟ در دل عاشق، معشوق هميشه حاضر و شهيد است

هر صبح که از خواب . رود معشوق در جانش نشسته، بی او خلوت نتواند

از اين . با هر که سخن گويد در حقيقت با اوست. برخيزد او در نظرش باشد

 (521 ص  6تجلی)          .روست که معشوق را شهيد و شاهد گفته اند

 

و » حاضر است،  (ص)ی وقتی محبوب حاضر است، وقتی دمحم بار.    #

«  ،(532بقره آهی  ) و باشد پيامبر بر شما گواه»  « يکون الّرسول عليکم شهيدا  

از ترس . همدم چه جويی؟ حضور او بهترين قرين و ياد او بس شيرين است

 (525همان ص)      .استمگوی تا او کس است و از اغيار مالف تا او يار 



                

 

چون مادر فرزندش را از همه محبوب تر دارد، اگر از فرزندش پرسد .    #

چون خداوند بنده . تو را: که را بيش دوست داری؟ ادب اقتضا کند که بگويد

اش را دوست دارد و بنده را، رب و خالق و رازق و مبدأ و مرجع اوست ادب 

 .مع هللا اقتضا کند که بنده از او جز او نخواهد

 بود  هک  اولیاء                                          بجویند غیر  از  خدا  از  خدا   خالف   طریقت

مناجات )يا نعيمی و جنتی يا دنيايی و آخرتی: و بنده مؤدّب آن بود که عرض کرد

. و عبد صالح را سزد که در هر عمل جز قصد قربت او نداشته باشد. (المریدین

             « .  قل اّن صلواتی و نسکی و محيای و مماتی هلل رب العالمين» :بنابراين

 ( 55انداگشیه ش)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 (97شهمان )                                                                                                                                        .عبادت به بهشت می رساند، ادب به خدا! عزيزا.   # 

 

       . باالترين مرحله ادب درپيشگاه حق تعالی، خود را در ميان نديدن است.    #

 (21همان ش )                                        

نهايت ادب را از حضرت ايّوب ياد بگيريم، نمی گويد خدايا شفا بده، .    #

               (78همان ش  )    «.اين بنده مريض است و تو ارحم الراحمينی» :بلکه می فرمايد

 



 «دَع نَفَسک ِلَخاِلِقَها يَفَعُل ِبها ما يَشاء ال تَدُخل فی البَين»  .    #

       واگذار نفست را به آفريدگارش تا با آن هرچه خواهد کند، تو در ميان نباش) 

 ( (فیه ما فیه مولوی)

اين بهترين شرط ادب بندگی و اوج مبارزه   با نفس است، چه در مبارزه با و  

                                        .نيّات آن را واپس زنی و اين جا اصل و ريشه را قطع کنینفس، تم

 (861تجّلی آخر ص)                                                                                                                                    

 

ف          بی               ارتباطی       .   #
کلّ اس  رّب        هست                             قیاس             بی               ت

ّ
 انس     جان     با    را        الن

چون حضرت رّب االرباب را با مربوب، همه دم حضور قيّومی است و يک 

لحظه اگر نظر ربوبيّت او برداشته شود مربوب معدوم است، بنابراين ارتباط 

هو حيات کل »: از خالق به مخلوق، ارتباط دائمی است، تو با او حيات داری

 . (     (5اصول کافی جلد )   او حيات هر چيزی است  )«   شیء

با او می بينی، با او می شنوی، و با او راه می روی و همه اکتسابات تو با  

پس از ناحيه او ارتباط لحظه ای قطع نمی شود؛ نه در منزل  نه  در . اوست

 گذرگاه،  نه  در  خواب  نه در بيداری نه در مسجد نه در 

يف که بنده اين حضور را کمتر در اّما صد ح. ميخانه نه در سفر نه در حضر

 (24صهدهد سبا )   .        می يابد و اگر در می يافت لحظه ای از حضرتش غافل نبود

 نمی دانستم  را    تو     بودی  من    یا                                                          نمی دانستم    را       بودی تو   من     با 



 دانستم نمی      را    تو   بودی    ات من                                                          دانستم   را    تو  و  میان منرفتم ز 

 (فیض کاشانی)
 

در آخرت بنده حضور حق تعالی را در انجام گناهان به چشم حق اليقين .    #

                                           .مشاهده می کند، ولی بسا اينجا از اين حضور غافل باشد

 (54 همان ص)                                         

 

مراقبت، نخست مرحله اش کشيک دادن بر اندام است تا هيچ عضو .    #

انسان از حضور حضرت احديّت غافل نماند و سرکشی نکند، چشم، نامحرم 

نبيند و گوش، هزل و لغو نشنود و زبان، از ذکر غافل نماند و به غيبت و 

س  دروغ نپردازد و گام، به مجلس معصيت وارد نشود  و  کام،  با  حرام  تما

خاطرات درون بود که آينه جان را از مرحله دّوم، مراقبت از .  نداشته  باشد

و اّما مرحله سّوم مراقبت، زير پای خود را کشيدن و از خود . آن ها بزداييم

بينی و خود خواهی به درآمدن است که چون اين کار صورت گيرد سلوک به 

 (858همان ص )     ه معرفتانجام رسيده باشد و اين کار حاصل نشود جز در ساي

  

 دلنواز        آن       منست          با          کجایم        ره             راز                       و         سّر     شاهد        ز       من       گویم         هک           با  .   #

 یدشه    هم    حاضر      هم     انظر       او   هم      هک         نوید                              این           قلبم        هب            آید             زمان        ره                                               

 رت استادحض

 



به   بحث مراقبه را از زبان استادم مرحوم آيت هللا شيخ حسنعلی نجابت .   #

مراقبه طوری است از اطوار نفس، نفس خود ترقی کرده که به :   )دقّت بخوان

مراقبه پرداخته است؛ خود مراقبه يک نحوه ترقی است، کسی که مراقب 

، غافل خودش هست، به اعمال و رفتار خويش می نگرد، سالکی بيدار است

نيست، نمی گذارد نفسش  از  ناحيه  چشمش يا از ناحيه گوشش يا اعضای 

ببيند، حتّی متوّجه خياالتش هست، دقّت می کند که اين خيال که ديگر آسيب 

ذهن او را فرا گرفته است از کجاست؟ اجنبی است يا آشناست؟ روی هم رفته 

  صاحِب الميزان بنده مشّرف شدم خدمت. اکثر خياالت به درد نمی خورد

من غير از مراقبه هيچ چيز ديگر ندارم، من آنجا ها نرفتم، در خدمت : فرمود

فقط مراقبه را آموختم، تمام کمال در نزد اين بزرگوار مراقبه  (ره) آقای قاضی

خدا رحمتش کند اين مرد خيلی منّور بود، مراقبه او را يک دسته گل کرده . بود

خيلی خوشتر از اين عالم است، باری تمام ارزش بود، مسلّم آن جايی که رفته 

اگر کسی مراقب خودش . مال مراقبه است، اصال  بی مراقبه سلوک معنی ندارد

نباشد اصال  آدم نيست، آن که مراقبت ندارد توقع چه دارد؟ نشئه روحانيّت را 

خداوند می خواهد به انسان تقديم کند، اّما وقتی شخص مراقب نيست صالحيت 

ندارد تا چيزی را کسب کند، اين گونه نيست که مراقبت آدم را در  معنوی

صدی هفتاد احتمال دارد عالوه بر صفای خاطر ادراک . منزل خود نگه دارد

همه ارزش ما در اين است که آدمی نفس خودش را . آدمی را عوض کند

   .(فراموش نکند، وقتی خدا را فراموش نکرد هميشه مراقب است

 (858همان ص )                                        

با . اغلب ورشکستگان بازار، آنانند که به حساب دخل و خرج نمی رسند.    #

می دانستند و از اسراف و زياده  را ثروتمند يگران خوداعتبار بانک و وجوه د

روزی کوس رسوائيشان بر سر بازار زدند، دست تهی، خانه . روی غافل

زين رو خوش بر آن . رويران، ياران فراری و دشمناِن طلب کار همه در کا

بازرگان که همه روز به حساب خود بنگرد، ضررها را جبران نمايد و از 

مگوی من تجارت ندارم و اهل کسب ! ای عزيز. زوائد بکاهد و آبرو نگه دارد

 . نيستم، که همه در کار کسب و بازاريم



 ((ع)مام علیا.         دنيا بازار زيان است)«  الدُّنيا سُوُق الُخسران » 

 ((ص)حضرت محّمد         .   دنيا کشتزار آخرت است)«  الدُّنيا َمزَرَعهُ اآلِخَره » 

پس تو نيز در اين بازار دنيا همه شب به حساب روز خود برس و زيان ها را 

 (65مرغ سلیمان ص)                     .با توبه و عمل خير جبران نما

 

چون خورشيد عشق بر دل سالک پرتو افکند ديگر جز معشوق نمی بيند .    #

                   .و جز به ميل او سخن نمی گويد، و يک لحظه از حضور او روی بر نمی تابد

 (589ص همان)                                        

 

 

 (سؤال از محضر استاد   ) 

 سئوال

استاد گرامی چه کنيم تا مراقبه مثل حضور در نماز باشد يعنی عالم محضر  #

 خدا باشد؟ مراقبه يعنی چه و چند مرحله دارد؟

 جواب



حضرت حّی  هک جانتان ، «بحول اهلل وقّوهت اقوم واقعد» ات این معرفت ربایتان حاصل نشود هک هن تنها

مراقبه یعنی کشیک دادن  .این حضور حاصل نمی شود  شما با اوست،  و باز شدن رهیاست  و ضربان قلب  

 .کامل آن  رب خاطرات و اندیشه اهست   رفتار و مرتبهربگفتار وکردار و 

 سئوال

 راهنمايی بفرماييد که برای حضور دائم چه بايد کرد ؟ #

 جواب

هُوَ مَعَکُمْ  »  .توهج  داشته  باشیدبا معرفت معّیت حضرت حق تعالی و حضور  رد محضر او  نسزد شما را هک هب جای  دیگر  

او ازرگ « »مِنْ حَبْلِ الْوَرید نَحْنُ اَقْرَبُ الَیْهِ»   (4سوره حدیدآهی) «او با شماست ره جا  هک هستید»  «اَیْنَما کُنْتُمْ

 «56سوره ق آهی        گردن هب ما زندیکتراست

 سئوال

به شاگردان نزديک خود که در امر مراقبه   مرحوم آقای طباطبايی# 

مشرف به حضور  مع هللا  شده  بودند  دستور  نشستن  به توجه می دادند و 



قرائت سوره انشراح و ضحی را سفارش  می کردند تا از ثقالت تمثالت مثاليه 

 کاسته شود نظر شما درباره توجه عرفانی و نحوه آن چيست؟

 جواب

جالالالز دسالالالیور مالالالمود ن وفرمودنالالالد و دسالالالا آمر ایالالالن دو سالالالوره مسالالالتند باشالالالد و امالالالا بعالالالد از   رگالالالوارمسالالاللم آن ز: سالالالالم علالالالیکم 

 «...هُالوَ مَعَکُالمْ »: و آیالایی نییالر« ( ذکرر ضضرر   )  الهو اال هو» :هک  آنکه بنده از نظر ااقتعدی هب اینجا رسید

  «ولالالالالم یعالالالالن موالالالاله االالالال  ی وا ن  کالالالالان  کالالالالان اهلل»(ع) و حالالالالدیت مسالالالالتند هب امالالالالام صالالالالادق «،اَیْنَمالالالالاتولوا فالالالال م وهج اهلّل »

هک ات آدمالی  رد . همالین مماشالای موبالوب اسالت حالال نسسال ن هب تالوهج بالا ینتالرین خ ناله و طرالی خالاطرات  هب.  ونظاریآنها

 .دنیاست توهج دائم و مستمر نمی تواند باشد، و رهآنچه را خداوند توفیق عنایت فرمود غنیمت است
 

 
 


