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ِحیِ  ـِٰن الرَّ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ
 سازی فایلی آمادهمرحله

تصحیح و ویرایش  سازیپیاده

 هاوّلیّ

ویرایش  تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ

 نهایی

 

 (1پراکندگی وجود و توجّه ) -1 غیبت باطنی و علل آنمفهوم 

مقام سیر باطنی، ، پراکندگی وجود و توجه، لقاء، غیبت، حضور، ظهور، زمانامامکلمات کلیدی: 

 جمعه، قیامت آفاقی، قیامت انفسی.جمع، 

در و هم ظاهرند. ما  ندهم حاضر زمانامام ین نکته را بگوییم کها زماندر بحث دیدار امام

 ،در کالس حضور و غیاب کردند گوییموقت مییک بریم؛کار میبرابر دو چیز بهدر فارسی، غیبت را

حضور و غیاب. امّا یک  حضور است؛ ی مقابلنقطه ،این غیبت تقی غایب بود،حسن حاضر بود و  مثالً

شهادتی که غیب و و چیزی غایب بود.  بود گوییم چیزی ظاهر و آشکارمی دربرابر ظهور است؛غیبت 

آن غیب یعنی  ،یعنی چیزی که مشهود و قابل دیده شدن است ةشهادکار رفته،  ات قرآن بهدر آی

یکی عدم حضور و دیگری عدم  معناست؛شود. پس غیبت به دو چیزی که مخفی است و دیده نمی

 وجود قیّومایم. این را مفصّل برایتان گفتهناپذیر است. ظهور. حضور حضرت که اصالً از عالم انفکاک

جا د. حضرت همهنجا نیست که حضرت حضور نداشته باشلذا هیچ .بر خود عالَم مقدّم است ،معالَ

َتُ َوّلواَفَ َثمَ َايْ َنمفَاََ لذا قرآن هم فرمود: د.نم نیست که حضرت حضور نداشته باشجای عال هیچ د.نحضور دار

در دعای ندبه همان که  ؛اهلل استطرف دیگر هم وجهآن هر طرف رویت را برگردانی،  ؛1َاللَهَََوْجهَُ
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ََوْجهَُاَيَْ خوانیم: می َاَهيَال ذََاللَهَََن َيَ تَ َوج ُه  کنند، رومیخدا به او توجّه  وجه خدا که اولیاءآن  2؟اءَُاْْلَْوليلَْيهه

هر  ،اللَهَََوْجهََُتُ َوّلواَفَ َثمَ َايْ َنمَفاََ: ؛ فرمودکجاست؟ قرآن پاسخ داد زمانامامیعنی  کجاست؟او کنند، می

جای عالم از حضور حجّت خدا خالی  اهلل است. هیچطرف دیگر هم باز وجهآن  ،طرف رویت را برگردانی

ََشيَْ انَارْكنیست. حجّت خدا، اسم اعظم خداست و اسم اعظم خدا  را پر کرده است. در دعای  ءَ َُكلِّ

َُكلََِّشيََْارْكََيََمََلَتَْال تََائهكَََوَبهَاْسمخوانیم: کمیل می -لذا ذرّه ر کرده؛چیز را پ کان همهاراسماء خدا  ؛3ءَ َاَن

از است  یٰ اشدّ و اقوحضور حجّت خدا م، یگفت ه آنجا حضور حجّت خدا نباشد.عالم نیست کای در 

ی مقابل حضور. اگر  نه نقطه ی مقابل ظهور است؛نقطه لذا غیبت .ستزی که آنجاچیآن حضور خود 

که ظهور ندارند.  ستبلکه به این معنا که حضور ندارند، به این معنانه  ،غایبند زمانگوییم اماممی

 هم چند جلسه قبل برایتان خواندم، ی دعای ندبه رااین جملهی این عدم ظهور چیست؟ ریشهحاال 

ْنَُمغَََاََیبهنَ ْفسگوییم: رویم، میمی زمانی اماموقتی قربان صدقه ََلْمََيْخلَُيَ ْنَتَمه نََّب  جانم به فدای  ؛امه

آن  معنای عدم ظهورست.ن همان غیبت بهایپس  جاست.همین ؛نکردهما را ترک غایبی که آن 

طوسی را ین الدّی خواجه نصیرجملهآن چرا ظاهر نیست؟ حاال این حاضر حاضری که ظاهر نیست. 

ٌرََوََعَدُمُهَ یادتان هست: َُلْطٌفَآخه َوََتَصرُّفُُه ّناَ[َغْيَبُتهَُ]ُوجوُدُهَُلْطفٌَ  از جانب ماست! زمانغیبت امام 4؛مه

-مورد خدا بهدر ی ثمالیدر دعای ابوحمزه سجّاد لذا همان تعبیری که امام غیبت از جانب ماست!

ََقريُبَ د:ندار که به خدا عرضه میرود؛  کار میمورد والیت هم بهدر ،برندکار می َاهلَْيَك َل َالّراحه ََان  َو

َ ََعْنَ .خواهد به سوی تو سفر کند، راهش بسیار نزدیک است کسی که میاْلَمساَفةه؛ ُب َاَن َكَْلََتْحَتجه َو

سوی تو به یو سفرکننده  هر دو جور روایت شده() .1[َوَنكََداُلَْعماْْلََوَنَكَ]داْْلماُلََاْنََتْحُجبَ ُهُمَََخْلقهَكَاهّْلَ
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ََسأََلَكَاَهخود قرآن هم فرمود:  راهش خیلی نزدیک است! خدا نزدیک است.  ،7ٰيبٌََقَرََينَّفَاَهيََعنَََّيعهبادذا

شود یا چیزی پشت چیزی قایم شده که دیده نمیرفته شود؟ حتماً حاال این نزدیک چرا دیده نمی

ُبََعْنَ :ندبه خدا عرض کرد سجّادامّا امام شود!روی خودش کشیده که دیده نمی َاَن َكَْلََتْحَتجه َو

َاْنََاهّْلَ .ای که دیده نشویبر خودت نکشیدههم تو پرده و حجابی  ،کینزد یتو خدای من، ،َخْلقهكََ

ها حجابی در برابر دیدگان آنها جز این نیست که آمال و آرزوهای دنیوی انسان ،وَنكَََتْحُجبَ ُهُمَاْْلماُلَد

حجاب بر دیدگان . تو حجابی بر خود نکشیدی که دیده نشوی. گذارد تو را ببینندشده که نمی

ّنا بینند. پس غیبت از ماست.آنهاست که تو را نمی َمه به  . چرا غایب است؟ راجعغیبت از ماست ،َغْيَبُتُه

ا هست کند. خدا االن اینج به حجّت خدا هم عین همان است، فرق نمی ، راجعیممطمئنّاین را خدا که 

امام  االن اینجا هستند. زمان ینید؟ امامببینید؟ چرا نمیرا می خدا یا نه؟ االن اینجا خدا هست.

ّنابینیم؟ بینیم؟ چرا نمیرا می زمان ما یعنی چه؟ علّتش این است که ما االن اینجا نیستیم.  َغْيَبُتُهَمه

 !ما االن اینجا نیستیم، یعنی چه؟ یعنی توجّه ما ؛االن اینجا هستند زماناماماالن اینجا نیستیم. 

در جاهای متنوّع و متفرّق است و  در االن نیست؛ ؛در گذشته و آینده است ه ماتوجّ !اءَُاْْلَْوليلَْيههَيَ تَ َوج ُهَاَه

چیزهایی است که در آن به  تیم. بخشی از حواس و فکرمان راجعو اینجا نیست؛ لذا ما االن اینجا نیس

کنیم که به آنها فکر می خوریم و راجعمیی آنها را و غصّهحواسمان به آنهاست  ؛اق افتادهگذشته اتّف

 ؛ه آینده استجّ. بخشی از حواسمان هم متوطوری نشده بود و امثالهمطوری شد؟ کاشکی اینچرا این

رده از حواسمان در یک خ بعد هم در این جلسه نیستیم که!. ..و  چه کار کنم؟ کجا بروم؟ شود؟چه می

پخش  ..در کوچه و خیابان است.دانم نمیرده یک خ ست؛سر کار ااز حواسمان یک خرده  خانه است؛

! اینجا! نیستیم! این االن پخش شدیم.ولو و هم در مکان  لو شدیم و پخش شدیم؛هم در زمان وشدیم! 

بینیم؟ چون ما االن اینجا را نمی چرا ایشان اینجا هست!!! !االن زمانامام را خوب یادتان باشد!!
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 ،وجودمان را کنیمیعنی متمرکز  شویم،اگر االن اینجا حاضر حاال بینیم. نیستیم؛ لذا حضرت را نمی

-بین میعدسی یا ذرّه ،ید جلوی نور خورشیدا هبینیم. دیدحضرت را می وجودمان را،کانونی کنیم 

 کند؛میکانونی  ،در یک نقطهآن را و کند میکه پخش است جمع را نوری این  ،محدّب عدسی گیرند؟

شود؛ یعنی وجودم کانونی عدسی، آن  با« من»که  درست کنیماگر یک عدسی حاال کند. متمرکز می

، های متنوّعهای گذشته و آینده و در مکانحالت پخش بودن در زماناین از  االن در اینجا جمع شوم؛

 ،اینجا هستکه االن را حقیقتی طور شود، آن اینجا. اگر اینمتمرکز شود در االن، ، وجودم جمع شود

ٰ. 7استتمرکز  وکانونی شدن  این .شنوم بینم و سخنش را میمی

شوی؛ یعنی به اگر این کار را بکنی، متمرکز می ینده و از جاهای متعدّد منصرف شد.باید از گذشته و آ

در یک  شود؛جمع میوجودمان  ،و اینجا« آن»ی در این نقطه رسیم.جمع که در عرفان داریم می مقام

ی نقطه در .رسیمو به وحدت می آییمدرمیر و پراکندگی ثّتکاین شود. از متمرکز میی واحد نقطه

شویم. تعبیر حضور قلبی هم که در نماز و عبادات داریم همین است. حضور و اینجا متمرکز می «آن»

جا و هر از آنجا  ته و آینده منصرف شو، بیا در االن!یعنی اینکه از گذشحضور قلب  ، یعنی همین؛قلب

گوییم در نماز حضور قلب  میاینکه  حضور قلب!شود می ،اق بیفتداگر این اتّفبیا در اینجا.  منصرف شو،

جمع کن  ، این راپخش است های عالم و زمانکه در همه وجودت رایعنی همین؛ یعنی  ،باید داشت

در االن و  اینجاست؛ی زندگی در اکنون و نتیجه ،متمرکزش کن در االن و اینجا. ظهور .جااینبیاور 

ه ظهور حجّت چ حقیقت جمع در وجود خویشتن؛ آن ی جمع است؛ رسیدن بهنتیجه ،اینجاست. ظهور

ٰاْلُجُمَعةَهََيَ ْومَهجمعه از  ی ی نهم سورهسخن گفته است. آیهٰاْلُجُمَعهََيَ ْومَهقرآن از  چه ظهور خود خدا. ،خدا

 گویی؟خوانی چه میرا که میزمان جمعه زیارت امامچیست؟ روز ٰاْلُجُمَعهََيَ ْومَهسخن گفته است. 

                                            

مدیتیشن و امثال اینهاست که فرد بتواند  اند، بحث تمرکز، مدیتیشن، ترنسها را در این زمینه خواندههای غربی. کسانی که کتاب2

  تمرکز کند، وجود خودش را متمرکز کند. 
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ََوَُهَوَيَ ْوُمَكَاْلُمتَ َوق عَََُاَيَ ْومَُذ  َه نيَنََعلََاْلُجُمَعةه َلهْلُمْؤمه َظُهوُرَكََوَاْلَفَرُجَفيهه روزی روز جمعه  یعنی ؛8َيَدْيكَََىَ فيهه

دست تو مؤمنین در این روز بهرود و اینکه فرج برای  توقّع ظهور تو در این روز میو است که انتظار 

ٰ روز ظهور حجّت خداست. شود،که انسان جمع می روزی، هاْلُجُمعََََيَ ْومَُ. پس شودحاصل 

َيَ ْومَُاگر به  لیدر اوّ اال ظهور خود خدا؛ یعنی لقاء خدا چگونه است؟؛ حت خدا بوداین ظهور حجّ

حجّت خدا  ،سیر باطنی خودت برسیی اْلُجُمَعهَيَ ْومَُ نه،عالَم بیرون ی اْلُجُمَعهَيَ ْومَُ، ی وجود خودتاْلُجُمَعه

این روز  :9ٰينَََوَاْْلَو لَََجَمْعناُكمََََْاْلَفْصلَهََذاَيَ ْومَُه َ فرماید: میکریم قرآن ؟ لقاء خود خدا چهحاال بینی. را می

و در  :10َجْمعاَ َََفَجَمْعناُهمََْوَنُفهَخَفهيَالصُّورهَ ایم.داوری و جداکردن است که شما و پیشینیان را جمع کرده

َاْلَجْمعَهََيَ ْوَمََيْجَمُعُكمَْ کنیم.طرزی عجیب جمع میی آنها را بهصور دمیده شود پس همه آنگاه که  :11ٰلهيَ ْومه

َالنَّذَ ٰد.رَشما را برای روز جمع گرد آوَ آن، روزی است که مردم برای آن جمع  :12ٰاسَُلهَكَيَ ْوٌمََمْجموٌعََلُه

َاْلَجْمع پس روز قیامت هم روز جمع است؛ شوند.کرده می ها را روزی است که خدا انسان است. ٰيَ ْومه

قیامت انفسی. در در قیامت آفاقی، چه در چه حاال  رسند؛ها به جمع مییعنی انسان کند؛ جمع می

َرةٌَيَ ْوَمئهذ َََوهٌَُوج شود؟چه می رسید،از جمع به این مرتبه اگر انسان قیامت انفسی هم   :13رَبِّهاَناظهَرةٌَََلىَ اهََناضه

َاْلَجْمعبه  کنند.به ربّ خودشان نظر میهای شاداب و سرشار از نشاط که آن چهره ََلىَ اهَ ،که رسیدندٰٰيَ ْومه

پخش بودن در این وجودمان از ما کند که جا وقتی ظهور میحقیقت حاضر در همهپس آن  .رَبِّهاَناظهَرةٌَ

                                            

 الجنان. مفاتیحقمی، محدّثو  38االسبوع، ص جمالطاووس، سیّدبن. 8

 .38ی آیه، التی مرس سوره . 9
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  .9ی ، آیهی تغابن. سوره11

  .103ی ، آیهی هود . سوره12
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-در یوم اتّفاق می ،در اکنون و اینجا متمرکز و کانونی شود. لقاءبیاید زمان و مکان نجات پیدا کند و 

، رَبِّهاَناظهَرةٌَََلىَ اهَ ،خداخود و هم دیدار است  اْلُجُمَعهَيَ ْومَه ،و ظهور حضرت زمانافتد؛ لذا هم دیدار امام

َاْلَجْمع َاْلَجْمعاین  ؛است اْلُجُمَعهَيَ ْومَهآن است.  يَ ْومه یا روز هم یوم افتد. فاق میاست. پس در یوم اتّ يَ ْومه

 ،حجّت خدالقاء  چه راه پیدا کرد؛ این لقاء در روشنایی یومشود به از لیل می منتهی .دیگر روشن است

توان به روشنایی روز راه پیدا کرد. از تاریکی شب میشود به یوم راه پیدا کرد. از لیل می. چه لقاء خدا

َلةَُدر لیل باید کار کرد تا به  َلةَُرسید و از  اْلَقْدرَلَي ْ رسد. اگر در لیل دنیا می 14قاءلّلانسان به یوم ا ،اْلَقْدرَلَي ْ

َلةَُبه  ،کار کنی َلةَُ دنیاست؛ مالرسی. لیل  می اْلَقْدرَلَي ْ برزخ سیر باطنی سالک است. در لیل  مال اْلَقْدرَلَي ْ

از از تعلّقات، منصرف کنی  ؛متمرکز کنیکنی؛ کنی وجودت را کانونی سعی می کنی؛دنیا کار می

کنی وجودت را از این پراکندگی تقّال می .های به گذشته و آینده، به اینجا و آنجاتوّجهاز ، ها دلبستگی

َلةَُدربیاوری. کار در  َلةَُانصراف در این رسد. وقتی باطنیت به نتیجه میسیر  اْلَقْدرَلَي ْ طور کامل به اْلَقْدرَلَي ْ

َلةَُافتد؟ قی میاینجا جمع شدی، چه اتّفا_صورت گرفت و در اکنون شود قاء منجر میلّال به یوم اْلَقْدرَلَي ْ

َلةَُ ، دنیاست؛اوّل لیلِ رسد، که قیامت است. میو روز دیدار فرا یوم  ،و این یوم است؛ برزخ اْلَقْدرَلَي ْ

قیامت صغری که ظهور حجّت شود؛ چه آن ظهور واقع میاست؛ ولذا در سیر باطنیش سالک  یالقیامه

 . قیامت کبری که ظهور خود خداستچه  ست،خدا

از قدر مهم است، گیرد. اینکه شب و روز جمعه اینجا نشأت میاز همینهم  ت شب و روز جمعهاهمّیّ

-تأکید می همهاین نماز جمعه قرآن روی اینکه ،فضیلت دارد همهغسل جمعه اینجاست. اینکه همین

ثواب دارد همه  نایبرای همین است. برای مقام جمع و به جمع رسیدن است. اینکه نماز جماعت  ،کند

ی مالئکه مشغول شوند، قدرت نوشتن ثواب این نماز را همه ،گویند اگر نمازگزاران ده نفر شوندمی که

این کسی به رسیدن به این جمع! و  جمع است.این رسیدن به مال  ؛مال همین استمه رند. اینها هندا

                                            

َعثُنيَلهلهقائهكََََيَ ْومََی سجّادیّه، دعای روز عرفه: صحیفه 14  .َتَ ب ْ
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آید. نور خیلی کار از او برمیآن موقع کند و به ظهور راه پیدا می ،یعنی کانونی شود جمع برسد،

-ا متمرکز نور راین بین با یک ذرّهشما امّا  تواند کند؟ هیچ!خورشید وقتی پخش است، چه کار می

بزند. خیلی کارهای دیگر از آن تواند یک تکّه چوب یا کاغذ را آتش کند؟ میچه قدرتی پیدا می ،کنید

وقتی وجود ر هم ظاهراً همین قاعده حاکم است. ی لیزآید؛ چون متمرکز و کانونی شد. در اشعهمیبر

های عجیبی از ، خیلی قدرتبرسدآید. به مقام جمع که انسان کانونی شود، خیلی کارها از او برمی

 ؛ها چیست. در وجود خودتان هستر نیست که آن قدرتوّکند. االن برایتان قابل تصانسان ظهور می

داند انسان  متمرکز شوید، خدا میاگر خواهد که متمرکزش کند.  ولی االن پخش است. یک عدسی می

آید. مقام جمع، منشأ ای از او برمیادهالع کارهای خارق ت.عظیمی در عالم اس چه قدرت کند.چه می

 ست. کات ههاست. در جمع شدن خیلی برخیلی کار

-شوند و میجمع می کند،یک زن با یک مرد ازدواج میوقتی هایی است به آن نکته که این هم اشاره

 اقدر باطن انسان هم این اتّفوجود آمدن یک فرزند! بهچیست؟ ی این جمع شدن گویند جماع. میوه

در باطن انسان با هم ازدواج کنند، یعنی با نفس. اگر نفس و عقل و همسر، است ، عقل افتد؛ شوهرمی

گیرد. اگر نفس قبول کند که از عقل تمکین و اطاعت کند، ازدواج باطنی صورت می هم توافق کنند،

-ع فرزندی بهری شود، از این جمامطیع و فرمانب همسرِ ،مکین کندبیاید و تنفس به ازدواج عقل در

  !دل اهل !صاحبدلشود میوقت این فرد آن آید که قلب و دل است.وجود می

خواستم بگویم این است: کسی که دنبال ظهور است باید جمع شود. خودش را از این میآنچه خوب، 

زندگی کند. منسوب  «آن»در  بیاید وو آینده خودش را نجات دهد. پخش بودن نجات دهد. از گذشته 

ََمضیَ که فرمودند: است  حضرت امیر به َفاَت بیخودی چرا  !تمام شد. آنچه گذشت، گذشت ،ما

َسََکنی؟ خودت را مشغول فکر کردن به آن می َما َفَاَْيَن؟يَََو ینده بیاید، هم قرار است در آ آنچه أتيَك

بیخودی چرا  ؛یی نباشدممکن است تو بمیری و اصالً فردا ای باشد!ست آیندهاصالً معلوم نی کجاست؟
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 ؛15نَهَعَدَميََْنَالََْصَةَبَ يَُْفرَْالََْأتيَكَفَاَْيَن؟َُقْمَفَاْغَتنهمَهيَََوَماَسَََماَفاَتََمضیَ  کنی؟خودت را مشغول فکر به آینده می

 این همان مقام جمع است. غنیمت بشمار. ،یعنی گذشته و آینده را بلند شو و فرصت بین دو عدم،

 گفت:

 دیدار و لقاء رسیدن.آن اینجا و به _ی اکنونآمدن در نقطه الی خوش باش؛ یعنی همان مقام جمع؛ح

فرمود: تو لذا زند.  گره می ها و آینده ها گذشتهی این است. آمال و آرزوها ما را به لذا مالقات میوه

َدَّْلَاهَ .ایحجاب بر خود نپوشانده َاْْلماُل ََتْحُجبَ ُهُم آمال و آرزوهای مردم حجاب شده و  این. وَنكَََاْن

تو که  !به منی یچسبیدهتو که همین االن  ی!جا روبروی منگذارد تو را ببینند. تو که همین نمی

َبینمت؟ مگر نفرمود:  چرا نمی خود منی!همین االن در وجود  َاْلُمْنَتظهرينََّنَاَهفَانْ َتظهروا َن َمه شما  ،17يََمَعُكْم

 چون او اینجا ؟شبینیمماست چرا نمی عمََ. پس اگر من با خود شما هستم ،يََمَعُكمَّْنَاهَ ،انتظار بکشید

 گفت: یستم! من اینجا ن ست؛ه

 ای؟ب شنیدهـود حاضر غایـز وجـهرگ
 

 ستمیان جمع و دلم جای دیگر امن در  
 

من  هستند؛که حضرت  !حضرت هستند بیاورند! ما باید تشریف بیاوریم! لذا نگوییم حضرت تشریف

بیرون  ،من باید از پشت حجاب گذشته و آینده، از پشت حجاب تفرّق در مکان نیستم! من باید بیایم؛

َفَ َثمَ َايْ َنمَفاََجا هستند ببینم. حاال فهمیدید که ینرا که همبیایم و حضرتی  برای دیدن  ؟اللَهَََوْجهََُتُ َوّلوا

پشت این کوه و آن کوه،  ،که بروم این طرف و آن طرفطی کنم باید ی مکانی را فاصله نهحضرت 
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 هیچ از او یاد مکن از دی که گذشت

 کنـاد مـته بنیـده و گذشـبر نام
 

 اد مکنـفری فردا که نیامـده است 

 باد مکنعمر بر  حالی خوش باش و
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بیایم من باید فقط ، طی شود، هیچالزم است ی زمانی فاصله نهو  ،در دل آن بیابان ،وسط آن صحرا

 خدا را ببینم.  تا خودِ ؛تا حضرت را ببینم !اینجا !االن

 ی دیدن خود خداست و اگرمقدّمه ،ی قیامت کبری است. دیدن حضرتمقدّمه قیامت صغری ،گفتم

 اینجا_ر اکنوند ،راهش همین است ،استالی اهلل آرمان یک سالک  ،اهلللقاء حضرت و لقاء دستیابی به

دانید ما چه موقع پخش میچون را بکند. عنایت  این ی ما خدا به همهشاءاهلل نجمع شدن است. ا

وقتی  !دله کنی صد دله، دل یکدلهای یکگفت:  هایمان زیاد است.شویم؟ وقتی که دلبستگی می

 بعضی از این چیزها،  ؛مپیش چیزهایی است که دوستشان داریحواسمان خوب، دلبستگی داریم، 

 آنجاست. بعضی چیزها اینجاست؛ بعضی چیزها مان است؛هابعضی چیزها آینده هایمان است؛گذشته

 نیرالمؤمنیام ریبه تعبدله شویم، . اگر بتوانیم یکهایمان پخش هستیمپخش است. کنار محبوب

 ، وِردمانلیکم یدر دعا نیرالمؤمنیام ریبه تعبباز  و همّمان همّ واحد شود، ،اشتردر نامه به مالک

را عنایت این  ی ما شاءاهلل خدا به همه نکنیم. اوقت به حقیقت ظهور راه پیدا می آن ،واحد شودرد وِ

 کند. 
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