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:توضیح
1427این کتاب در محرم الحرام سال

قمري با استعانت از حضرت سید الشهدا امام 
حسین علیه السالم در سایه ي الطاف و 
                                 توج هات استاد عباس شهریاري، به منظور 

ِ           ر عموم سالکان  الی اهللا از گیري بیشتبهره
سخنان استاد، به طور مستقیم از نوار 

ي ي نمایش شماره             ویدئویی س لوك با پروانه
در قالب زبان گفتاري تحریر شده 4162/54
.است

در صورت تداوم این توفیق، امید است در 
آینده بتوانیم دیگر بیانات استاد را در همین

.قالب، مکتوب و منتشر نمائیم
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دمهمق
تقدیم به تشنگان حق وحقیقـت، آنـان   
که در این عالم ناسوتی قـدر محبـت خـدا و    
اولیا خدا را می دانند و همواره فارغ از قیل و 

در . قال و ظاهر، به دنبال معبود خود هستند
ـ           این سخنان چنانچه به گروه خاص ی اشـارت    
گردید صرفا جنبه ي تمثیل داشـته و هـدف   

ـ         روه خاص ی نمـی    تکـذیب گـ  از بیان تائید یا
باشد و روي سخن فقط بـا سـالکان الـی اهللا    

.می باشد
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ال حول وال قوه اال با هللا العلی العظیم
بسم اهللا الرحمن الرحیم

یا رحمن و یا رحیم یا ارحم راحمین

شکر خدایی را کـه بـه مـا نعمـت سـخن      
ــ  ِ                ش کر  خــدا صــوري و   . گفــتن ارزانــی فرمــود ُ

روغ شـکر  ظاهري نیست و بنده بـا نگفـتن د  
.خدا را به جا می آورد

معرفــت و شــناخت خداونــدي از طریــق 
ــذیرد،    ــی پ ــورت م ــه از راه دل ص ــان ک عرف
معموال به دو نوع انجام می شـود، ظـاهري و    
باطنی و شناخت حق تعالی از طریـق بـاطن   

.ّ         موث ر می باشد
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کسانی که با عقل خودشـان دنبـال خـدا    
ر می گردند به خدا نمی رسـند یـا خـدا را د   

قالب خود جستجو نمی کنند، یعنی با تزکیه 
نفس و خود شناسی نیسـتند و دنبـال خـدا    
می گردند تـا خـدا را بشناسـند مـوثر نمـی      

تزکیــه نفــس و خــود شناســی باعــث . باشــد
انسان تا زمانی که خود . خداشناسی می شود

.را نشناخته نمی تواند خدا را بشناسد
. در کالم وحی در سوره ي توحیـد داریـم  

ــت   د ــت پرس ــده اي ب ــول اهللا ع ــان رس ر زم
ما بتی ! یا پیامبر: خدمت پیامبر آمدند گفتند

را که می بینیم پرستش می کنـیم، شـما آن   
خدایی را کـه مـی بینیـد و مـی شناسـید و      
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پرستش می کنید به ما نشان بدهیـد تـا مـا    
از طرف حق تعالی نـدا آمـد و   . ایمان بیاوریم

.سوره ي توحید نازل گردید
. »و اهللا احدقل ه« 

        ـ                                   ه و ، اگـر ه و  را از جملـه خـارج بکنـیم و       
ــدیم    ــاکن ب ش ب ــ           س ــو« ِ ــود» ه ــی ش ــو . م ه

» هــا « . مــی باشــد» واو«و » هــا«تفســیرش
اویی که  دیـده نمـی   » واو« اشارت به دل و 

شود ولـی وجـود دارد پـس بایسـتی تزکیـه      
بکنیم، دل را پاك بکنیم و تا دل پاك نشـده  

.نمی توانیم خدا را بشناسیم
ً                                  معموال  خدا شناسی را، در تمثیل ها دریـا  
مثال می زنند و کسـانی کـه عقالنـی دنبـال     
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خدا می گردند، آن را در بیابـان عنـوان مـی    
کنند و حرکـت در عرفـان، عرفـان اسـالمی     

. باعث می شود که انسان معرفت پیدا بکند
عرفان در تمـام آئینهـا وجـود دارد و هـر     

، توأم با عرفان   پیامبري که آمد آئینی را آو رد
. و حامل پیام خاص و عام بود

کسانی که در سیر و سلوك حرکـت مـی   
کنند، به سوي خدا می روند، خـود شناسـی   

.می کنند و به خدا می رسند
گفتیم عرفان در تمام آئینها وجـود دارد و  

. تکمیل ترین عرفان، عرفان اسالمی است
ــرق دارد   ــین ف ــت و آئ ــن یکیس ــر . دی ه

د با توجه به نفس جامعه دین پیامبري که آم
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تکمیل تر شد و آخـرین پیـامبر مـا حضـرت     
بـود و دیـن را تکمیـل    » صـلوات اهللا « محمد

لذا عرفان در اسالم کامل تـرین عرفـان   . کرد
.  است
!الهی"

.اگر به غیر تو بی نیازم به تو نیازمندم
اگر به غیر تو بی پنـاهم امیـد بـه پنـاه تـو      

.دارم
.ُ              وسم به ا نس تو نیازمندماگر از خلق مأی

! الهی
اگر از توجه خلق رهایم محتاج به توجه

.َ                            توا م چون به غیر تو کسی را ندارم
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!الهی
.اگر دردي است بیداري جسم است

.اگر دوایی است تسلط روح برجسم است
اگر زوالی در جسم است پایان هجر اسـت  

.و میعاد نزدیک است
! الهی

.ستاگر ذوقی است از عشق تو
.اگر غمی است از براي توست

اگــر وجــدي اســت رهــایی روح از کثــرت 
. است
!الهی

.اگر دردي است از درد توست
.اگر بیقراري است از براي توست
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.اگر صبري نیست از براي توست
".وقت تنگ است و کثرت زیاد

»فرازهایی از مناجاتهاي کتاب تجلی عشق« 
»نوشته ي استاد عباس شهریاري«

م که یک سالک الی اهللا بایستی خود گفتی
را تزکیه بکنه، تزکیه ي نفس بکنه، بایسـتی  

مـا  حجاب پرده اي هسـت، . حجابها را برداره
. بین انسان وخداي خود

:دو نوع حجاب هست
.یک، حجاب روحانی یا نورانی

.دوم حجاب ظلمانی یا جسمانی
حجــاب روحــانی یــا نــورانی کــه حضــرت 

.گذاشته استباریتعالی در وجود ما 
:حضرت باریتعالی در قرآن می فرمایند
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و از روح خـودم  » َ َ                    ن ف خت  فیـه  مـن روحـی   « 
.دمیدم در انسانها

و آن روح، روح مجرده می باشد، حضـرت  
حق در روح مجرده حجابی گذاشت مـا بـین   
خودش و انسان و آن حجاب، حجاب نـورانی  

. یا روحانی هست
حجاب نـورانی یـا روحـانی همـون عشـق      

جازیست که انسان باید عشق مجازي را بـه  م
حقیقی تبدیل بکند و به عنوان مثال ما مـی  
توانیم مثال بزنیم در مورد عشق مجازي کـه  
حضرت ابراهیم داراي فرزنـدي شـد بـه نـام     

از طرف خدا امر شد، قربـانی کـن   . اسماعیل
و آن عشق مجازیی بود که پیـامبر  . در راه ما
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یزي کـه در  داشت نسبت به فرزندش و آن چ
کتابها عنوان می کننـد کـه شـیطان آمـد و     
. گفتش که قربانی نکن، ایـن درسـت نیسـت   

این عشق مجازیی بود که به عشـق حقیقـی   
.می بایستی تبدیل می شد

عشق مجازي نیرو ، و کششی است که در 
عشــق .وجــود انســانها گذاشــته شــده اســت

مجازي احساسات پاك و لطیفی هسـت کـه   
.اشدفقط در انسان می ب

انسان بـا غریـزه زنـدگی نمـی کنـد و آن      
اشتباه هست که می گویند در انسان غریـزه  

.وجود دارد لذا فقط حیوان غریزه دارد
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انسان دل دارد و خداوند عشق مجازي بـه او  
.داده تا به عشق حقیقی تبدیل کند

در وجود انسانها تمایل به کـارکردن و زن  
نهـا  همـه ي ای . گرفتن، و رقابـت وجـود دارد  

عشق مجازي هست که حضرت باریتعـالی در  
وجود ما گذاشته و ما بایست آن را به عشـق  

به عنوان مثـال، رقابـت   . حقیقی تبدیل کنیم
یکی از عشقهاي مجازي اسـت کـه حضـرت    
باریتعالی در وجود مـا گذاشـته و در حرکـت    
عرفانی نباید رقابت کرد ولی در امـور مـادي،   

ایـن عشـقی   انسان می تواند رقابـت بکنـد و   
هست که خداوند در وجود ما گذاشته و اگـر  
در عشق مجازي افراط یا تفـریط بکنـیم بـه    
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گناه تبدیل می شود و به حجاب ظلمـانی یـا   
.جسمانی

به عنوان مثال اگر انسان کار نکند، یعنـی  
تفریط کند در این عشق مجازي، باعـث مـی   
شود که دزدي و یـا چشـم داشـت بـه مـال      

این تفـریط در کـار و در   دیگران داشته باشد 
عشق مجـازي هسـت یـا اگـر انسـان زیـاده       
خواهی در وجودش داشته باشد، یعنی افراط 
گر باشد، باعث می شود دست به اخـتالس و  
یا کارهاي دیگر بزند و ایـن افـراط در عشـق    

پس افراط یا تفـریط در عشـق   . مجازي است
مجازي باعث حجاب ظلمانی یا جسمانی می 

کـه عنـوان گردیـد اگـر     شود و همـین طـور   
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رقابت باشد، انسانی رقابت بکنـد و بـه علـت    
عدم توانـایی موفـق بـه کـاري نشـود و اگـر       
ــراي   ــی ب ــک جهنم ــد ی حســادت ورزي بکن
خودش درست کرده که ایـن خـود در میـان    
عوام به عنوان گناه محسوب می شود و خود 
شخص با جهنمی که درست کـرده حسـادت   

.ورزي می کند و در آن می سوزد
پس سیر و سلوك، تزکیه ي نفـس بـراي   

. پاك شدن نفس می باشد
حرکت سالک در منازلهاي عرفـانی باعـث   

ایـن  . از بین رفتن این نوع حجابها مـی شـود  
حجابها با ادب یا ثواب، ذکـر و تزکیـه نفـس    

. موثر است
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ــه    ــفات رذیل ــان ص ــس انس ــه ي نف در تزکی
حیوانی را از دست می دهد و به سـوي خـدا   

حجـاب هـا یکـی پـس از دیگـري      می رود و 
برداشته خواهد شد و عشـق مجـازي اش بـه    

.عشق حقیقی تبدیل می شود
اگر کار می کند و هر قدمی که برمی دارد 
براي رضاي خداست، همـه چیـزش خـدایی    

کسانی که در سیر و سلوك حرکت . می شود
می کنند اگر شـغلی را وارد باشـند، بداننـد،    

. وب می شوددنبال آن شغل نروند گناه محس
بایستی کار کـرد، زحمـت کشـید و حرکـت     

.کرد، این حرکت به سوي خداست
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گفتــیم در حرکتهــاي ســلوکی اول شــریعت 
.است، دوم طریقت و یکسو نگریستن

اگر انسان در هرکاري با ذکر و فکر کـاري  
ــاند آن در    ــان برس ــه پای ــد و ب ــام بده را انج

یکسـو  راستاي خداست، یکسو با خدا اسـت، 
است و دچار گناه و عصیان نخواهد نگریستن 

. شد
براي از بین بردن حجـاب هـاي ظلمـانی    

ــه  ــا تزکی ــردن  انســان ب ــاك ک ــس و پ ي نف
ضمیرش باعث می شود که به سـمت انسـان   
کامل شدن حرکت کند، بایستی عادت هـا را  
.از بین ببرد و بایستی نفسها را شناسایی کرد
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ِ                                        نفس  بعضـی از نفسـها، نفسـهاي نامطمئنـه     
است و این خاطره اي می باشد که در عادت 

بایستی نفـی خـواطر   . وجود یک انسان است
کرد و این عادتها را از بین برد و از خـود دور  

. کرد
در وجود انسان بت هایی کـه ایجـاد مـی    
ــرار داده و آن را    ــه ق ــان آن را ا له ــود انس                                 ش
پرستش می کند و آن بت باعث از بین رفتن 

اي درون خود را او می شود و باید سالک بته
از بین برده تـا در راه سـیر و سـلوك موفـق     

.شود
گفتیم عادت، خودش یـک نفـس اسـت و    

مـی تـوان مثـال زد    . نفس هم عـادت اسـت  
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بعضی از نفسها همانند عادت اسـت و بعضـی   
از عادتها نفسه، و بایسـتی عادتهـا را از بـین    

بـه  . برد و این امر یک شبه انجام نخواهد شد
کـه در حــین راننــدگی  عنـوان مثــال کســی  

راهنما نمی زند و این عادت کرده که راهنمـا  
. نمی زند، در سر پیچها باید حضور پیدا کـرد 

یعنی در حین راننـدگی حضـور پیـدا بکنـد     
متوجه باشد بـه محـض اینکـه در سـر پـیچ      
رسید باید راهنما بزند بعـد از مـدت زمـانی،    
                                   این عادت  راهنما نـزدن در وجـودش از بـین    

ایـن عـادت راهنمـا زدن بجــایش    مـی رود و  
.جایگزین می شود
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ً                           اگر انسان دائما  حضور پیدا کند یعنی با ذکر 
ً                              و فکــر باشــد و دائمــا  یکســو باشــد، یکســو  
نگریستن باعث می شود که انسان خطا نکند 
و در حضور واقع شود و به مرور زمان، عـادت  
ــ                         و آن نفــس نامطمئن ه اش برداشــته شــده و    ّ

. تهذیب نفس می شود
مورد نفس، هر آنچه خداونـد در قـرآن   در

می فرماید ما می توانیم سه تا نفس را عنوان 
ّ            ّ       ِِ   نفس نامطمئن ه، نفس مطمئن ه و نفـس    : کنیم

                                             لو امــه و همــانطور کــه در د عاهــایمون  مــی  
ایـن بـه   » َ َ    َ ْ  ظ ل م ت  ن ف سی«خوانیـم، می گوییم 

ّـ     معنی اینکه به اون نفسی که نفـس مطمئن ه    
و گنـاه باعـث شـده    خودمان به علت عصیان 
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ّ  که نفس نامطمئنه را جایگزین نفس مطمئن ه 
. بکنیم و نفس به علت گناه ایجاد مـی شـود  

وقتی انسان دچار گناه می شـود و بـه مـرور    
ــد و در     ــی آی ــل در م ــه فع ــو ه ب ــان از ق                                        زم
ناخودآگاي انسان ثبت مـی شـود و بایسـتی    

.انسان ناخودآگاي خود را پاك کرد
ر دست و پاي نفس مانند زنجیري هست ب

انسانها و انسان را از نیکی و از تفکر خوب باز 
.می دارد و این خود حجابی است بس عظیم

       اگر انسان گناه کند به علـت گنـاه، ایجـاد     
ما دو نـوع گنـاه داریـم، یـک     .        نفس  می شود

. گناه صغیره که با تفکر باعث گناه مـی شـود  
دوم، اگر عملی را انسان انجام دهد اول تفکر 
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بعــد از قــوه بــه فعــل درآورد، آن گنــاه کنـد 
.کبیره است

گناه صـغیره بـا تفکـر در مـورد عمـل نـا       
. شایست، انجام خواهد شد

تفکر هر عملـی کـه تـوأم بـا گنـاه باشـد       
گفتیم حجاب است و اگـر ایـن عمـل انجـام     

.شود حجاب اندر حجاب خواهد شد
یک سالک وقتی وارد سیر و سـلوك  مـی   

ناه می گردد یعنـی  شود دنبال نقطه شروع گ
جایی که گناه شروع مـی شـود آن نقطـه را    
شناسایی می کند و در حضور قرارمی گیـرد  
و با تزکیه ي نفس دیگر دچار گناه و عصیان 

در عمل حجابها را  برمـی دارد،  . نخواهد شد
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نفـی خــواطر مـی کنــد و آن چیـزي کــه در    
ــه      ــود ک ــی ش ــته م ــت برداش ــنش هس ذه

را انجـام ندهـد،   ناخودآگاه، گنـاه یـا افعـالی    
ً               وقتی برداشته شود، انسـان دائمـا  در حضـور    
باشد هیچ وقت دچار لغزش و گنـاه نخواهـد   

. شد
عرفان شناخت گناه است و سالک بایستی 
شناخت کاملی از گناه پیـدا بکنـد تـا بتوانـد     

. تزکیه ي نفس پیدا بکند
ــیر و   ــاي س ــالکین وارد حرکته ــی س وقت

پیـدا             سلوکی می شوند بایـد شـناخت  گنـاه   
بکنند یعنی علت گنـاه چیسـت، از کجـا و از    

کـه ایـن   . چه نقطه اي گناه شروع می شـود 



)اثر استاد عباس شهریاري(کتاب سلوك 

-26 -

همان نفس است و با شناخت نفس و تزکیـه  
ِ                     نفس و از بین بردن نفـس  نامطمئنـه باعـث    
ِ                می شود که انسـان بـه سـوي انسـان  کامـل      

. شدن حرکت کند
حضرت باریتعالی در شش مرحله انسان را 

َ                       ول ا سـماء و صـفات بـود،    آفرید که مرحلـه  ا 
مرحلـه  . مرحله  دوم کل عالم ممکنـات بـود  

سوم جبروت بود مرحله چهارم روح و مرحله 
.پنجم مثال و مرحله ششم جسم

گفتیم خداوند در قرآن می فرمایـد کـه از   
آیا حیـف نیسـت کـه    . روح خودم خلق کردم

انسان بـا توجـه بـه اینکـه اشـرف مخلوقـات       
هست گناه و معصیت بکند؟ 
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عده اي از انسانها قدر و منزلت انسان را نمی 
دانند لذا کمک از اجنـه مـی گیرنـد و اجنـه     
اشرف مخلوقات نیسـت ولـی انسـان اشـرف     

.مخلوقات هست
انســان اگــر پــاك شــود واال مــی شــود و  
رستگار خواهد شد و روح انسان به علت پاك 
شدن از قید و بند و از اسـارت نفـس خـارج    

. خواهد شد
ِ                         تی از دار  دنیا مـی رونـد، نفـس    انسانها وق

َ ِ         مثل زنجیري هسـت بـه پایشـان و در عـال م      
بعدي این نفس باعث مـی شـود کـه انسـان     
نتواند حرکـت و بـه عبـادت و تسـبیح حـق      
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بپردازد و در جایگـاه پـائین تـري قـرار مـی      
. گیرد

                                   سالک  الی اهللا مثل یک مسـافر تنهـا مـی    
.ماند

به عنوان مثـال سـالک کسـی اسـت کـه      
ــده و  مرخصــی ــالم ش ــن ع ــه و وارد ای گرفت

بایستی سعی کند که ایـن مرخصـی از بـین    
نرود و دست خالی بر نگردد، بایـد کـار را در   

گفتیم مسـافر، مسـافري   . این عالم تمام کرد
. است تنها، خودش و خودش

عمل پاك شدن در سیر و سلوك از درون 
. شخص و توسط خود شخص انجام می شود
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شـته باشـیم کـه در    ما اگر فـرض بـر ایـن دا   
حرکت سلوکی مان حرکـت مـی کنـیم مـی     
توانیم مثال بـزنیم کـه مـی خـواهیم بـرویم      
خراســان و اگــر خراســان را در نظــر داشــته 

امــام -باشـیم و بخـواهیم بـرویم زیـارت آقـا     
هشتم، این هـدف، هـدف اولیـه مـا اسـت و      
بایســتی ایــن مســافر داراي شــرایط خاصــی 

:باشد
هدف-1
مرکب-2
هبلد را-3
توشه راه-4
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هدف در سیر و سلوك فقط بـه سـوي خـدا    
است و انسان در حرکـت، منازلهـایی را طـی    
می کند و در سیر و سـلوك مثـل مسـافري    
می مانـد کـه از محیطـی بـه سـمت مشـهد       

در . حرکت و بایسـتی منـازلی را طـی بکنـد    
. سیر و سلوك هم این عمل انجام می شود

یک سالک حرکت مـی کنـد و بـه سـوي     
می رود، یک مسـافر قصـد مـی کنـد و     خدا 

.هدفـش زیـارت آقـا امـام هشـتم می باشد
یک مسافر بایستی داراي مرکـب باشـد و   
مرکب در عرفـان ایمـان شـخص اسـت، هـر      
اندازه ایمان شخص قوي تر باشد سریعتر بـه  

. مقصد می رسد
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گفتــیم بایســتی داراي راه بلــد باشــد یعنــی 
رده و استادي داشته باشد که خود حرکت کـ 

                                          راه میانب ر را بدانـد کـه در کجاهـا چـاه و یـا      
جانورانی هستند تا در راه باز نماند و از بـین  

.نرود
یک شخص در حرکت عرفانی نمی توانـد  

.به تنهایی سلوك و حرکت کند
»   بی پیر مرو به خرابات که ظلمـات اسـت  « 

و بایست استادي را انتخـاب کـرد کـه خـود     
ــه و  ــتاد، آن راه را رفت ــر اس ــد و  اگ وارد باش

         ُــ                اســتاد وارد نباشــد هــر د وي آنهــا گ م و       
سرگردان خواهند شد و طعمه جانورانی  می 
شوند که در مسیر راه آنها واقع شده اند، پس 
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راه بلد یا استاد بایستی وارد باشد و بدانـد در  
کجــاي راه خطــر هســت و دســت ســالک را 

. بگیرد و به سوي هدف حرکت کند
ي بعدي است که باید توشه ي راه مرحله 

توشـه ي  . یک مسافر توشه راه داشـته باشـد  
اگر عشـق نباشـد یـک    . راه همان عشق است

سالک نمی تواند حرکت کند مثـل مسـافري   
می ماند به علت ضعف و عدم توانایی از راه و 
از مسافرت باز مانده باشـد و حرکـت، یکسـو    

بـه   نگریستن هست و فقط بایستی بـا توجـه   
. راهنمایی استاد حرکت کند

اي خوش آب وـافرت جـن مسـاگر در ای
هوایی دید نباید ایستاد و توقف کرد و در
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در سـیر  . همان جا ماند و بایست حرکت کرد
و سلوك، بعضـی از سـالکان وقتـی شـهودي     
برایشان باز می شود فکر مـی کننـد کـه بـه     
مراتب رسیده اند و این خود همانند مسافري 

که در یک مکانی را خـوش آب و هـوا   هست 
.           می بیند و در آن جا س کنی می کند

    در حرکتهاي سلوکی باعث ایجاد و از قـو ه  
به فعل در آمدن انرژي هاي درونی می شود، 
مثل انرژي درمانی و غیره و اگر به آن توجـه  
بکند همه ي اینها باعث حجاب یـک سـالک   

. می گردد
کـه کسـب   بایستی توجه به نیرو و انرژي 

می کند نداشته باشد تا از راه باز نمانـد، و از  



)اثر استاد عباس شهریاري(کتاب سلوك 

-34-

اگـر  . یک استاد و راهنما بایـد اسـتفاده کـرد   
شخصی از چندین راهنما استفاده کند باعث 
سردرگمی خواهد شد چرا را که هر اسـتادي  

.                  یک روش خاص ی را دارا می باشد
براي حرکت در سـلوك اگـر غیـر از ایـن     

نی سـالک مـی   باشد باعث گمراهی و سرگردا
. شود

ســالک هــر آنچــه را دیــد و کســب کــرد  
نبایست باز گو کند اسراري است که براي آن 
سالک باز شده است و هر انرژي و قـدرتی را  
که دسترسی پیدا کرد باید از خود دور کنـد  
و از آن فاصله بگیرد چرا که از راه باز خواهـد  

. ماند
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درحرکتهاي عرفانی راه مشخص شـده، فقـط   
خداست که با ذکر و فکر با ریاضت بـا  بسوي 

روزه با حضور پیدا کردن باعـث حرکـت مـی    
شود و انسان نباید حال پرسـت باشـد و اگـر    
سالکی ذکرهاي خفی و جلـی را انجـام داد و   
حالش دگرگون شد و به این حال عادت کرد 
و این خود حال پرستی است و خدا پرسـتی  

. نمی باشد و بایستی حرکت کرد
رروزش از روز قـبلش بهتـر تـا    بایستی هـ 

حجاب ها برداشته شود تا به سمت حقیقـت  
. پیش برود

ً                                 معموال  تصو ر بعضی از انسانها عرفان، دعا 
َ               ا ا ذکاري هست که درـد و یـنویسی می باش
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                                          ب عد مادي بکار می رود و این عرفـان و خـدا   
. شناسی نیست

در عرفان مواد مخـدر، گـنج، هیپنـوتیزم،    
ا نویسی، همه همه اینهـا باعـث   مانیتیزم، دع

سرگردانی یک سالک می شود و یک سـالک  
. را از راه باز می دارد

                 ـ       سالکی که با نی ت پاك و بـاخلوص نی ت و    
بــا یــک هــدف مشــخص شــده، وارد ســیر و 
سلوك می شود هدفش اهللا است و نبایسـتی  
به این نوع حرکتها رو بیاورد و بـه آن عـادت   

.ماندکند، چرا که از راه باز می
در عرفان و سیر و سلوك  ما دو نوع ذکر

ري ذکر ـت، و دیگـی ذکر افعالیسـداریم یک
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. نفقه است
ذکر افعالی براي کسانی هست کـه خـارج   
از سیر و سلوك عمل می کنند یعنی ذکـري  
را می گویند تا چیزي را مشاهده بکنند ولـی  
سالک الی اهللا هیچ وقت توجه به این ذکرهـا  

که عاشـق اسـت و چیـزي نمـی     چون . ندارد
خواهد و چیزي را نمـی خواهـد ببینـد و در    
ذکر هر دم و بازدمش با خداي خودش وصل 

. می شود
در حرکتهاي سلوکی اگر کسـی عملـی را   
انجام دهـد و منتظرجـواب باشـد ایـن خـود      
حجاب اسـت و اگـر چیـزي ببینـد و بـه آن      

اب است، ـاب اندر حجـتوجه بکند خود حج
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.َ       ذکر ن فقه استپس این ذکر، 
ً                    ً               عموما  یک سالک بایسـت دائمـا  هـر دم و    
بازدمش با خدا و دائم الوضو باشد، و مراقبـت  
از دل بکند تا خطورهـا را از بـین ببـرد و بـا     

.گفتن ذکر با خدا  ارتباط پیدا کند
: به قول شاعر

خوشا آنان که دائم در نمازند
زارشـون بیبهشت جاودون با

منظور از نماز دائم در اینجا ذکر است کـه  
.                     هر د م و بازدمش با خدا است

نماز یومیه، نمازي است براي عروج سالک 
و ذکرسالک،سالک را آماده عروج می کند که 

شـود و نمـاز   عروج در نماز یومیه انجام مـی 
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ِ                                   معراج  یک مومن و سالک و نماز یومیـه یـک   
داي خـودش  قیام و حرکت و عروج بـراي خـ  

.می باشد
ً                              یک سـالک دائمـا  از درون بـه ذکـر خـدا      
مشغول است و هیچ ذکري را بـه زبـان نمـی    
   آورد و هر دم و بازدمش که نفسی  می ک شد 

.با یاد خدا است
یک سالک هیچ ذکري را براي رسیدن بـه  
                                      امور ماد ي اسـتفاده نمـی کنـد و ایـن ذکـر      
. ارتباطی هستش ما بین سالک و حق تعـالی 

ذکـر نفقـه و یـک سـالک هـیچ وقـت       یعنی 
دعایی را نمی نویسد و با خودش حمل نمـی  
کند به عنوان مثال دعایی را بنویسـد کـه در   
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ِّ               پیش مردم عزیز باشـد و یـا از شـر  شـیطان     
.محفوظ باشد

وقتی ذکر در درون یک سالک جا گرفـت  
ِّ                                     از شر  شیاطین و انفاس نـا مطمئنـه مصـون    

.خواهد شد
ــوع   ــن ن ــا ســالک نبایســتی ای ــا را ب دعاه

خودش حمل کنـد و یـا بنویسـد و یـا از آن     
استفاده بکند چونکه اگر اثر داشته باشد، یک 
پوششی می شود تـا یـک شـخص بـه گنـاه      

.خودش ادامه بدهد
یک سالک همیشه دنبال ایـن هسـت کـه    
خود را بشناسد، اگر گناهانش مسـتور بمانـد   
اگــر خلــق اعتــراض نکننــد و باعــث کفــر و  
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ستور شدن گناه می شود و پوشیده شدن و م
چشم باطنش کـور مـی شـود و نمـی توانـد      
حقیقت را ببیند و بـه اصـالح خـود بپـردازد     

.پس بایست به این مسائل توجه نداشت
یک سـالک وجـودش شفاسـت بـر بـالین      
مریض چون ذکرش، ذکر درونش از خفی بـه  
قلبی تبدیل میشود و همین طور مراتب پیدا 

چنـد  : ا می گوید  می کند به قول یکی از ع رف
صباحی من بودم بـا دلـم یعنـی مـن بـه دل      
اشارت می کردم و از کانـال دل بـا زبـان دل    
با خداي خودم صحبت می کـردم و در راز و  

چند صـباحی دل بـود   . نیاز و در ارتباط بودم
با من، یعنی، اگر یادم می رفت و در حضور و 
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ِ                       ازحضور خارج مـی شـدم دل  بنـده  بـه مـن      
ضربان قلب و حالتهایی که اشارت می کرد و

براي سالک پیش مـی آیـد شـروع بـه ذکـر      
. گفتن و ادامه ذکر می دهد

چند صباحی نه من با دل هسـتم نـه دل   
این به این معنی هست که تمام ذرات . با من

وجود یک انسان ذکر می گوید یعنی سـالک  
به مرحله اي می رسد که تمام سلول هـایش  

مـی خوانـد   ذکر می گوید و وقتی کـه نمـاز  
زبان نماینـده مـی شـود و تمـام سـلولها آن      
الفاظی که زبان بیان مـی کنـد تمـام وجـود     

. انسان آن ذکر را می گو ید
ی که خداوند خلق کرده، ذکر حقـتمام ذرات
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ما روایت هاي زیادي داریم در . را می گویند
مورد حیوانات، در مورد درخت ها، همه جان 

از رسول اکرم . ددارند و ذکر حق را می گوین
:ما روایت داریم

حیوانی را که حالل گوشت است نبایستی 
داغ کرد به این معنی کـه ایـن حیـوان ذکـر     

.حق را می گوید
تمام ذرات، ذکر حق را می گویند و ذرات 

.وجودي ما بایستی ذکر حق را بگوید
                                         ع رفا گویند، اگر سالکی دو رکعت نمـاز بـا   

عـده  . سـت           حضور خواند تا آخر ع مـرش کافی 
اي تصور می کنند دیگر نباید نماز خوانـد، و  
اگر کسی چنین نمازي را بخواند تا آخر عمر 
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یعنی تمام . دنبال این نوع نماز خواندن است
نمازهاي یومیه اش را به وقـت مـی خوانـد و    
بدنبال این فرصـت هسـت تـا وصـل شـود و      
حضور پیدا کند و تمـام وجـودش بـا خـداي     

ح و جسـم در ارتبـاط   خودش راز و نیـاز و رو 
با حـق قـرار بگیـرد و از خـود بـی خـود و و       
دگرگون می شود و امکان دارد در ایـن نـوع   

ایـن  . نمازها گریه بکند و از خود خارج شـود 
همان نماز باحضور است و نمـازي اسـت کـه    
یک سالک در بهترین وجه انجام می دهـد و  
چنین نماز همان نمـاز و معـراج یـک مـومن     

نماز عروج روحش مثل روح هست، و در این 
مادري می ماندکه فرزندش را ندیده و بعد از 
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مدت زمان طوالنی کـه فرزنـدش را دیـد بـه     
.جاي اینکه خوشحال باشد گریه می کند

روح هم در این حالت قـرار مـی گیـرد از    
قید و بندها خـارج مـی شـود و بـه وحـدت         

می رسد با خداي خودش راز و نیاز می کنـد  
ارج و بـه وحـدت مـی رسـد در     و از کثرت خ

این لحظه جز حق کسی را نمی بینـد و ایـن   
عمل در حین ذکر خفی هم انجام می شـود،  
یک سالک وقتی ذکر خفی را انجام می دهد 
دچار یک چنـین حرکتـی مـی شـود و یـک      
ارتباط و حضور است، از کثرت خارج شـده و  

.به وحدت می رسد
یـها و رحمت باري تعالها همه نعمتاین
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هست که فقط نصیب انسانها گردیده، انسانی 
کــه اشــرف مخلوقــات هســت و از همــه     

.موجودات واالتر و باالتر است
انسانی که موصوف می شود به صفات حـق و  

انسان کامل تبدیل می شود و به درجه ي به
.اولیاء خدائی می رسد

انسانی که عروج مـی کنـد و از خـود بـی     
. هسـت خود می شود و این بهترین حرکـت 

این حال نیسـت، بلکـه ایـن یـک حقیقـت و      
واقعیت هست که یک سالک بـه آن مرتبـه و   

.درجه می رسد
راب نمی نوشدـشِِی  ِالک هیچ وقت م  ـیک س
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     ِ                         و این م ی، م ی  نفسانی است ولی در حرکـت 
هاي سلوکی وقتی سالک به مرتبه اي رسـید  
مست حق می شود و آن مستی و از خود بی 

گـرفتن و عـروج کـردن    خود شدن و جذبـه  
. هست

یک سالک هیچ وقت حشیش و یـا امثـال   
. اینها را مصرف نمی کند تا سـیري را ببینـد  

و کسی که مصـرف  . این بزرگترین اشتباست
می کند سیري را مشـاهده نمـی کنـد و بـه     

.  حقیقت نمی رسد
یک سالک الی اهللا وقتی به مرحلـه یقـین   

                      رسید پاك شد بـرایش کشـف  شـهود ایجـاد       
                             کشف  شهود واقعـی نـه ظـاهري و    . می شود
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کسانی که حشیش می کشند و مـی گوینـد   
.سیري را ما مشاهده کردیم این دروغ است

این سیر نیست و اختالالتی در مغز هست 
ــ             کــه ایــن نــوع  اخــتالالت را کرامــت و س یر    
خودشان می دانند و قبل از اینکه حشیش را 
بکشند، تفکر می کننـد و در حـین و بعـد از    
کشیدن چیزهایی را سلولهاي مغزي و ذهـن  
   در آنها ایجاد و تفکر می کنند که این را س یر 

شـهود و کشـف   . می نامند، این اشتباه اسـت 
جایگــاه دیگــري دارد و یــک حقیقــت دیگــر 

.هست
اسرار حرف هاي نگفتنـی هسـت کـه هـر     
سالک در سیر و سـلوك بـه آن مـی رسـد و     
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م آن دنیایی هست بسیار شیرین و زیبا و تما
.حقیقت الهی می باشد

تمام اسرار الهی و اسـرار خلقـت و اسـرار    
عالمها، مانند عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم 
جبروت و عالم الهوت براي سالک در شـهود  

. باز می شود
پس کسانی که بـه مـواد مخـدر،  رو مـی     
آورند با مواد مخدر انرژي مـی گیرنـد بـراي    

ی اسـت  اینکه حالی بکنند ایـن حـال پرسـت   
یا کسـانی کـه حشـیش    . مثل تریاك و غیره

می کشند تا بتوانند سیري را مشاهده بکنند 
این سیر نیست، این بزرگترین اشتباه است و 
َ   َ                               این ت و ه م ه، ت و ه می هست کـه توسـط ذهـن    
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     انجام می شود و حقیقت ندارد و ایـن کشـف    
. شهود نیست

کشف، نداهاي درونی هسـت کـه توسـط    
گـاي انسـان زده و از کانـال    هاتفی به ناخودآ

ـ                  و با پنج تـا حس ی کـه مـا در      . دل می شنود
وقتی خداوند . ظاهر داریم در باطن هم داریم

جسم حضرت آدم را خلق کرد روایـت شـده   
است، چهل صباح ما بین مکه و مدینه بـود و  
در این مدت تمام مسـائل ظـاهري، پـنج تـا     
      ِ                              حس  ظاهري  باطن، به ظاهر آمد و ثبت شـد  

یست از کانال دل حرکت کرد دل را پاك و با
اگر دل پاك باشـد انسـان بـه حقیقـت      . کرد

می رسـد و بـراي پـاك کـردن دل و دیـدن      



)اثر استاد عباس شهریاري(کتاب سلوك 

-51 -

حقیقت مثل یک المپی هست که نـور از آن  
ساطع می شود و اگـر هفـت فیلتـر بـر روي     
المپ بگذاریم، براي رویـت حقیقـی آن نـور    

. باید آن هفت فیلتر را برداریم
ك باید حجاب هایی را کـه  در سیر و سلو

ایجاد شده و خودمان ایجاد کـرده ایـم بایـد    
برداریم و عشق مجازي که حجاب روحـانی و  
نورانی هست به عشق حقیقی تبدیل کنیم و 
کسانی که عشق مجازیشان به عشق حقیقـی  
تبدیل می شود و یا حجاب هـاي نورانیشـان   
برداشته می شود دیگر انسان عادي نیسـتند  

.ح واالیی دارندو داراي رو
انها را به علت ندانستن، ـی از انسـمردم بعض
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گنهکار می دانند یکی از فرمایشات موال علی 
علیه السالم در نهج البالغه که مردم انسان را 
درك نمی کننـد و نمـی شناسـند و دشـمن     
انسان می شوند یا مثل ترسی می مانـد کـه   
انسان از عدم آگاهی می ترسد وقتی آگـاهی  

. کرد ترس او از بین می رودپیدا
در والیت، والیت مرتضی علی و در سیر و 
سلوك کینه معنی و مفهومی ندارد چون کـه  
کینه باعث حجاب و قساوت قلب می گردد و 
کسانی که کینه از دلشان برداشته می شـود  
رها می شوند و این رهایی باعث می شود که 

لوكـیر و سـواند بهتر در سـالک بتـک سـی
. حرکت کند
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در مورد مراقبت از دل و مراقبـه، مراقبـت از   
:دل دو نوع هست

.مراقبه، پاسبانی از دل هست- 1
سالکی که پاك شود هر آنچه بیند سیر - 2

.اوست
یک سالک الی اهللا در هر حال باید 
مراقبت از دل کند و فرکانس هایی که به 
سمت دلش می آید باید دفع کند تا انرژي 

وقتی انرژي روحانی . ي شودروحانیش قو
یک شخصی قوي شود دیگر تفکر بیجا به 

. سمتش نخواهد آمد
انها مدت زمانی را فکرـً             معموال ، بعضی از انس

قه،ـدن ده دقیـً             کنند مثال  قبل از خوابیمی
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یک ربع یا بیشتر تفکر می کنند به جاهاي 
مختلف می روند و برمی گردند و این نوع 

طلوبی ندارد در آخر تفکر هیچ نتیجه ي م
انسان یادش می رود که در مورد چه چیزي 

. تفکر می کرده است
مراقبت از دل پاسبانی است و در سیر و 
سلوك نقش بسیار ارزنده اي دارد و این 
باعث می شود که هر تفکري به سراغش 
ّ     نیاید و در تفکر کردن، خطا نکند و تسل ط بر 
تفکر خودش پیدا می کند و یک نوع 

ت از دل ـبانی و نگهبانی است و حراسپاس
ویت روح و تقویت روحـد و باعث تقـمی باش

. بر جسم می شود
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یک سالک بایست قبل از نماز بنشیند و 
مراقبت از دل بکند تا خطورهایی که در نماز 
براي ایشان ایجاد می شود دفع کند و وجه 
دیگر مراقبه آن است که انسان به مرحله و 

د و مراقبت از دل می کند و مراتبی  می رس
وقتی ذکر می گوید داراي یک حرکت 
خاصی می شود، بعد از آن سکوت می کند و 
در مراقبت می نشیند و حقیقتی برایش 

.آشکار می شود

!الهی"
ی ـرهایو آنم استـاگر دردي دارم در جس

ودنـاره نمـو پدهاـد و بنـت از قیـروح اس
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.شق مجازي استِ                زنجیر  حجاب روحانی و ع

!الهی
اگر آتشی در درونم افروختی 

و شعله ور ساختی به امر و عشق توست
تا رگ و پی مجازم را به حقیقـت تبـدیل   

کنی
ّ            و این تصر ف روح بر جسم

. و به آتش کشیدن جسم است

!الهی
اگر خلق مرا براي نفس خود قربانی کنند

اگر هجرتی بر من حادث شود 
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شومَ ْ      و اسیر ن ف س خلق 
اگر خلق با تهمت و افترا

مرا از خویش و تبار و از مردم دور کنند
اگر خلق مرا با نفس خود مورد معاملـه بـا   

.دیگران قرار دهند
اگر خلق صحبت مرا به هذیان گویی 

و دروغ گــویی در راه تــو و بــراي تــو رواج    
می دهند

اگر خلق مرا از خود برانند 
به سوي تو خوانند 

ا بر باد دهندهستی ام ر
.تا وجودم را حس نکنم
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!الهی
اگر از خلق عذابی باشد

رهایی جسم از مجاز است 
و هدایت به سوي حقیقت 

.و توشه اي براي ریاضت

!الهی
اگر خلق آتشی برافروزند

هستی ام را بسوزانند 
و از سوختن آن نوري پدید آیـد، هـدایت   

راه بنده خواهد شد 
سم و خاکسترش دواي درد ج

و رهایی از حجاب 
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و ریاضتی است بر نفسم 
و رهایی روح است از حجاب نورانی 

".و رهایی از ظلمات جسم
»فرازهایی از مناجات کتاب تجلی عشق« 

»نوشته ي استاد عباس شهریاري «

عرفان دو بخش دارد، عرفان نظري و عرفان 
با توجه به کمبود وقت امیدوارم که . عملی

دایی عرفان نظري را به سمع مطالب ابت
عزیزان رسانده و توفیق حرکت سالکان حق 
.ّ           و حقیقت را از درگاه خداوند من ان خواستارم

»والسالم«
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آثاردیگرجهت دریافت سالکان می توانند
ب ـدریافت کتاستاد عباس شهریاري والکترونیکی

:تی عرفانی به نشانی اینترن
shahriari.com-www.abbashttp://

.مراجعه نمایند


