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سه عامل مهم در ناتوانی ما از شناخت
« آدم درون »
مهدی سیاح زاده

در مقاله «ولی» و «پیر» (در همین وب سایت) در باب
اولیا اهلل و پیرر و مردرب بره یل رین سرتن لرنون اینر

ایرن

پرسش پیش می آیب یه این پیر یجاست؟ یجا می یر ا او را
یافت یا خ د را یسلیو او یرد و به یمال رسیب؟ در یلسیر های
مثن ی ،اغلب پیر را به عن ا یک دت یت قابرن لمر  ،یرک
انسا آ اه به یمال رسیبه معرفی می یننبن هما یه بیرو از
ما و در پیرام

ما هست ،اما مرا نمری یر انیو او را یصرتی

ببهیون م ل ی می

یب زیررا یره اغلرب انسرا هرا ،ن ینربه

حقیقی نیسننبن چ

چصو ما  ،فاقب آ بینایی معن ی استن

با این حال منظ ر م ل ی از پیر بجز یک انسا واقعی
آدم دبه یه ایثر ملسرین معرفی می یننب ،همرین «آدم درو
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ما» استن هما سلیما ون د ما یه پیش روی ما حاضر اسرت
ولی غیرت (= اینجا یعنی ه ی و هر

هرای زنرب ی) چصرو

های مارا بط ر سحرآمیزی بسنه استن
این سلیما پیش نمله حاضر است
لیک غیرت چصو بنب و ساحر است
٣٧٨٢/٢
چرا چصو اغلب ما انسا ها بسنه اسرت و نمری یر انیو
«آدم درو » خ د را احسا

ینیو؟ چرا نمی ی انیو ماننرب همره

عارفرررا حقیقررری ن رررا از قمیرررنا دانصرررمنبا انسرررا

ررررا،

انبیصررمنبا حقیقرری ،مکنصررلین و متنرررعین بصررر دوسررت،
هنرمنبا و ن یسنب ا یمال را ،و در یک یالم یمام یسانی
یه م فق دبنب ،یکامن انسرا (نره نراب دی انسرا ) را بره پریش
بمرنب ،با آدم درو خ د اریماط ایجاد ینریو؟ م لر ی ایرن نرا
سه دلین اساسی را بیا می ینبن می

یبا

یا ز ن ن و ،خ ابنایی و ،فض ل
او به پیش ما و ،ما از وی مل ل
٣٧٨٣/٢
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می

یبا یا ناآ اه و ناهن هسنیو ،یرا برین خر اب و

بیباری این ن ا قرار داریو یا افزو طلرب (فضر ل) هسرنیو،
با آنکه سلیما پیش ما هست ،از احسا

نم د او افسرده ایو و

نا امیب ن مبام خبا خبا مری ینریو ،ولری یمنرر بره آ چره مری
خ اهیو می رسیون چرا ؟ برای این یها « می خ اهیون» و ایرن
خ اسنن اغلب برای «من» خ د استن برای پروار یرد «مرن»
خ د استن و رنه اصن «خ اسنن » یا «طلب» برای یعالی خر د
و دیگرا یکی از فضاین انسانی استن
ا ر این «خ اسنن برای خ د» را رها ینیو ،ا ر از این
طلب لعننی یه از خ اهش های نل

است ،دست بص ییو ،آ

وقت «سلیما » (نماد انسا آدم دبه) ،خ د را به ما نصرا مری
دهبن در یلیات دم

غزلی دارد یه چنب بیت آ  ،این استا

نمله ی بیقراریت ،از طلب قرار ی ست
طالب بی قرار د  ،یا یه قرار آیبت
نمله ی بی مرادیت ،از طلب مراد ی ست
ور نه همه مراد ها همچ نثار آیبت
عادق ن ر یار د  ،عادق م ر یار نه
یا یه نگار ناز ر ،عادق زار آیبت
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یلیات دم
پ

وقنی می

٣٥۱٥/۱
یبا

یا ز ن ن و ،خ ابنایی و ،فض ل
او به پیش ما و ،ما از وی مل ل
٣٧٨٣/٢
در حقیقت سه عامن م رو در نرای انی مرا از درناخت
«آدم درو » را نام مری برردا ناآ راهی (ن رن)  ،خ ابنرایی و
افزو طلمی (فض لی)ن
مرری

یرربا برره همررین علررن اسررت یرره آدم درو مررا

(سلیما ) -یه هم اره با ما هست  -روی از ما پن ا می ینربن
به سمب این ع امن است یه نمی ی انیو با او ایجاد اریماط ینیو
و ننیجه این یه اغلب با متبر های ایرن ن را سرپ دری مری
ذاریو برر افسررد ی هرا و نامیربی هرا خر د و بطر ر م قرت
نامرادی هرای دردنرا

و بیقرراری هرای یصرنبه ی خر د از

خاطر می زداییون چرا؟ چ ا
 « - ۱ناآگااا ی و لهاال» باعررک یرراهش قرربرت
یصتی

ما می د دن بط ری یه قادر نیسنیو پیام هرا و عالیرو

زود ذر بارقه ماننبی را یره از سر ی آدم درو ،
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سطح خ دآ اه ما می رسب ،یصتی

ببهیون درحالی یه آنرا

یه آ اهی راسنین (نه آ اهی ممننی بر پروار یرد نل
دارنب ،به محر

خ د)

دریافرت پیرامی یرا بارقره ای از آ راهی نراب

سلیما ونر د درا  ،آ را حلری مری یننرب و سرمب دریافرت
آ اهی های دیگر می د نبن دانصرمنبا و انبیصرمنبا انسرا
را یه در راه یکامرن یرار مری یننرب ،از ایرن رروه آ اهرا
هسننبن می بینیب؟ م لر ی نتسرنین عامرن عربم اریمراط برا آدم
درو را ،ن ن و ناآ اهی می دانبن م لر ی از بیرا ایرن نکنره
خسنه نمی د د یه بگ یبا برای رسیب به یمال ،بایب آ اهی
را در خ د افزو ینیون
« - ٢خوابناکی» .خ ابنا

ییست؟ یسی یره برین

خ اب و بیباری استن در این رابطه ،انسا هرا سره دسرنه انربن
روه اول یسانی یه بکلی خلنه انبن این هرا رر چره آ راهی
دوره ی حی انی را دارنب ،از آ اهی دوره انسانی یو ب ره انربن
ینبا «دنیا را آب بمرد ،این ا را

مثلی در فارسی هست یه می

خ اب برده استن» این ها حی ا های انسا نمایی هسرننب یره
بین خ ب و بب ،خیر ودر یلاوت قاین نیسننبن

یی نا دا ،

در این دوره ی از حیات انسانی خ د ،خلنه استن به هیچ چیرز
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این ن ا یاری نبارنب ،نز به خ یصنن خر یشن خر د دریلنه
انب و دنیا را به ص رت طعمه ای می بیننب یه بایب به هر ص رت
ممکن دکار یننبن درصب یمی از مردم ن را در ایرن رروه
خلنه هسننبن
روه دوم انسا هایی هسننب یه بیبارنبن این بیرباری
به معنی آ اهی استن ایرن هرا نزدیرک بره حرب ایثرر آ راهی
انسانی رسیبه انب یه هو مرز آدمیت استن این ها با آدم درو
خ د مبام در اریماطنبن درصب یمی از مردم ن ا ما نزو ایرن
روه هسننبن
روه س م انسا هرایی هسرننب یره راهی خ ابنرب و
اهی بیبارن یعنی خ ابنا

انبن اهی به سر ی آدم روی مری

آورنب و زمانی به س ی حی ا ن اهی چنرا یمرایالت آدمیرت
در آنا مصاهبه می د د یه به نظر می رسب ،آدم دبه انرب ،و
زمانی چنا اسیر خ ی حی انیت می د نب یه به نظر می رسرب
در ابنبای راه انسانیت خ د هسننبن ایثریت مردم ن ا ما ایرن
چنین انبن م لر ی مری
استن برای آ ی

یربا خ ابنرایی بربیرین حرال انسرا

یه خ ابیربه و رفنرار دوره ی حی انیرت

خ د است ،فعالً یاری نمی د د یرردن امرا م لر ی ،مثنر ی را
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ها یالیف یرده اسرت یرا

برای همین روه س م یعنی خ ابنا

هر لحظه درصب رایش آنا به مرحله ی آدمیت بیصنر و بیصنر
د دن
« - ٣فضولی»  .فض ل در اصن به معنی طالب فضن
و یمال استن اما هم اره به معنی یاوه

و یسی یره در یرار

دیگرا بی م رد دخالت می ینب آمبه استن م ل ی و بسیاری
از داعرا و ادیما ما ،فض ل را به یسی اطالق می یننب یره
بیش از لیاقت خ د ،طالب بادبن یعنی «بیش خ اه» بادبن پر
فض ل به معنی افرزو طلرب اسرتن م لر ی در ایرن بیرت مری
یب یکی دیگر از ع املی یه م نب می د د ،آدم درو ما
و یا مردب یامن بیرو از ون د مرا ،از مرا دوری ینرب ،افرزو
رفنرار ایرن م ریمت فرزو

طلمی مرا اسرتن ن را مرا اینر

خ اهی استن هیچ چیرز راضری درا نمری ینربن همر اره یرو
دارنبن چرا؟ برای این یه نل

راهمر دا استن و نل

ای است یها
هلت دریا را درآدامب هن ز
یو نگردد س زش آ خلق س ز
۱٣٧٦/۱
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ا ر می خر اهیو برا مردربیامن درو مرا و یرا

پ

بیرو از ما ،ایجاد اریماط ینیو بایب این سه عامن مزاحو یکامن
را از خ د دور ینیون وقنی چنین یردیو ،یعنی وقنی ن ن را از
خ د دور یردیو و آ اه دبیو ،وقنی خ ابنایی را از خ د دور
یردیو و بیبار دبیو ،وقنی افزو خ اهی را از ح زه ی اعمال
خ ر د دور یررردیو ،آ وقررت اسررت یرره در واق ر یسررلیو «آدم
درو » خ د یه عین حضرت حق است ،می در یو و بره حرق
می پی نبیون آ وقتا
ر بپی نبی ببا ده ،ده د ی
س ی هر ادبیر یا یی می روی ؟
همنصینی مقمال  ،چ
چ

ییمیاست

نظر دا  ،ییمیایی ،خ د یجاست؟

٢٦٨٧/۱
***
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