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بیرون از خود برای او

:می فرمایدتعالیخدای•
اُقلْ  ُمثَّ رادىفُ وَ َمْثىنهللَِِّ ُقوُمواتَـ َأنْ ِبواِحَدةٍ أَِعُظُكمْ ِإمنَّ

َبْنيَ ُكمْ لَ َنذيرٌ ِإالَّ ُهوَ ِإنْ ةٍ ِجنَّ ِمنْ ِبصاِحِبُكمْ ماتـَتَـَفكَُّروا
)سبأ۳۴:۴۶(َشديدٍ َعذابٍ َيَديْ 

کنیدقیامکھیکی،بھراشمامی دھمپندکھنیستاینجزبگو(
شمااحبصنیستکنید،تفّکرسپس،.یکیکودو،دوهللابرای

ازیشپشمابراىدھنده ایبیممگراونیستپوشیدگی ای،ھیچرا
!)شدیدعذابی



حجاب نوری: میراث 

:می فرمایدتعالیخدای•
آابَء�َجْد�وَ ِإ�َّ ُمْرتَُفوهاقالَ ِإالَّ ذيرٍ نَ ِمنْ قـَْريَةٍ يفقـَْبِلكَ ِمنْ َأْرَسْلناماَكذِلكَ وَ 

ُتُكمْ َلوْ وَ أَ قالَ ُمْقَتُدونَ آاثرِِهمْ َعلىِإ�َّ وَ أُمَّةٍ َعلى َعَلْيهِ ْدمتُْ َوجَ ِممَّاأبَِْهدىِجئـْ
)الّزخرف۲۳:۴۳-۲۴(كاِفُرونَ ِبهِ أُْرِسْلُتمْ ِمباِإ�َّ قاُلواآابءَُكمْ 

بیمھیچدھکده ایھیچدرتوازپیشنفرستادیمسان،بدینو(
برراانپدرانمیافتیمما:گفتندزدگانشرفاهکھآنمگردھنده ای

حتّیآیا:گفت.ھستیمپیروانآنانآثاربرماو،]طریقتی[اّمتی
آنربیافتیدآنچھازاستھدایت گرتر]آنچھ[راشمابیاورماگر

).ھستیمرکافشده ایدفرستادهبدانبدانچھما:گفتند!را؟پدرانتان



با تو بی لْب این زماْن من نو بھ نو
رازھــاِی ُکـھـنـھ گـویــم مـی ِشـنـو

وَ ِإْسحاقَ وَ ِإْمساعيلَ وَ ِإْبراهيمَ َعلىأُْنزِلَ ماوَ َعَلْيناأُْنزِلَ ماوَ اِبهللَِّ آَمنَّاُقلْ 
َأَحدٍ َبْنيَ َفّرِقُ نُـ الَرهبِِّمْ ِمنْ لنَِّبيُّونَ اوَ عيسىوَ ُموسىأُوِيتَ ماوَ اْألَْسباطِ وَ يـَْعُقوبَ 

ُهمْ  )عمرانآل۳:۸۴(ُمْسِلُمونَ َلهُ َحنْنُ وَ ِمنـْ

آنچھو،استشدهنازلمابرآنچھوخدابھآوردیمایمان:بگو(
شدهنازلاسباطویعقوبواسحاقواسماعیلوابراھیمبر

انپروردگارشجانبازءانبیاوعیسىوموسىبھآنچھو،است
اراوماو،آنانازکیھیچبیننمی گذاریمفرق،استشدهداده

).ھستیمھماھنگ



با تو بی لْب این زماْن من نو بھ نو
رازھــاِی ُکـھـنـھ گـویــم مـی ِشـنـو

نآانگلیسیمترجمانوھایدگرتوسطّ کھ"tradition"واژه•
ترجمھ"سنّت"بھفارسیدراغلباست،شدهبردهبکار

معنایبھعموماکریمقرآندر"سنّت"کلمھولیمی شود،
ارزشیبارومی باشد،...و،"خصلت"،"سیرت"،"روش"

ازبرخیمی کند،فرقکالم،سوقوسمتبھبستھآن،
.برگردانده اند"تُراث"بھرا"tradition"عربمترجمان

دمی شوبدیھیچندانشدهچیرهمیراثکھاستآنبرھایدگر•
بھرجوعازمادارندهبازومانعومی گرددحجابکھ

آنازمستقیمخودتاآناصیلآبشخورھایوسرچشمھ ھا
.بنوشیم



با تو بی لْب این زماْن من نو بھ نو
رازھــاِی ُکـھـنـھ گـویــم مـی ِشـنـو

۳:۸۴("...ماوَ َعَلْيناأُْنزِلَ ماوَ اِبهللَِّ آَمنَّاُقلْ "تعالی،خدایقولدر•
حضرتکھبداناستاشارتی"َعَلْيناأُْنزِلَ ما"تقدّم،)عمرانآل

وت،اسسرچشمھعینخود-سلّموآلھوعلیھهللاصلی-محّمد
برایآنچھواوست،حقیقتبیکراندریایازآبشخورھاھمھ

و-مسلّ وآلھوعلیھهللاصلی-اوبرایاست،میراثدیگران
ازاستتنّزلیبلکھنیست،میراث-الّسالمعلیھم-محّمدیّون

ردکھخود،جدیدونوتجربھ ھایدرخودشاناصیلتنّزالت
.ستاآنغیرحقیقت،درولی،پیشینیانبااستشبیھظاھر



با تو بی لْب این زماْن من نو بھ نو
رازھــاِی ُکـھـنـھ گـویــم مـی ِشـنـو

Hannah Arendt:
Heidegger never thinks “about” something; he
thinks something. In this entirely uncontemplative
activity, he penetrates to the depths, but not to
discover, let alone bring to light, some ultimate,
secure foundations which one could say had been
undiscovered earlier in this manner. Rather, he
persistently remains there, underground, in order to
lay down pathways and fix “trail marks” (a
collection of texts from the years 1929-1962 had
this title, Wegmarken).



با تو بی لْب این زماْن من نو بھ نو
رازھــاِی ُکـھـنـھ گـویــم مـی ِشـنـو

This thinking may set tasks for itself; it may deal
with “problems”; it naturally, indeed always, has
something specific with which it is particularly
occupied or, more precisely, by which it is
specifically aroused; but one cannot say that it has
a goal. It is unceasingly active, and even the laying
down of paths itself is conducive to opening up a
new dimension of thought, rather than to reaching
a goal sighted beforehand and guided thereto.



نقش غلط مبین کھ ھمان لوح ساده ایم

غریزیعلمحتّیندارد،معرفتیوعلمھیچتولّدبدودرانسان•
رااییابزارھولیندارد،نیزرااّولیّاتوبدیھیّات،فطری،

ارتباطدرخودازبیرونوپیرامونجھانباآنھاباکھدارد
واّولیّاتتدریجبھجھانتجربھمحضبھومی گیردقرار

شودرجوع(.می شوددارارادیگرمعارفوعلوموبدیھیّات
دربندگی/یلگی:محّمدیفرقانوقرآن،۷۶-۷۷جلسھبھ

!)انسانیحجاب



نقش غلط مبین کھ ھمان لوح ساده ایم

:می فرمایدتعالیخدای•
وَ اْألَْبصارَ وَ السَّْمعَ َلُكمُ َجَعلَ وَ َشْيئاً ُمونَ تـَْعلَ الأُمَّهاِتُكمْ بُطُونِ ِمنْ َأْخَرَجُكمْ اهللَُّ وَ 

)النّحل۱۶:۷۸(َتْشُكُرونَ َلَعلَُّكمْ اْألَْفِئَدةَ 
ھیچکھ]حالیدر[مادران تانشکم ھایازراشماآوردبیرونهللاو(

کھباشددل ھا،وچشم ھاوگوششمابرایدادقرارونمی دانستید،
!)باشیدشکرگزار

وکار،شبرایھستندتورھاییتنھاوتنھاتفّکرھموابزاراینھم•
اگرتاانانسبرایپذیرندگیوقابلیّتیاآمادگینوعیآورندهفراھم
.آنگرفتنبرباشدتواناشد،ھبھبدوچیزی



جان علوی ھوس چاه زنخدان تو داشت
دست در حلقھ آن زلف َخم انـدر َخم زد

مسألھ اییحلّ ھمتوجّ کھاستانسانیفعّالیّتنوعبرترینتفّکر•
.می باشد

نوعیومسألھ داری،تفّکربرایضروریوالزمشرط•
.استروانی/روحیدردمندی

تعلّقدرگرفتنقرارباانسانبراینیزدردمندیوداریمسألھ•
.می شودآغاززمیندربدنیسختی ھایوتنگناھاوبدنبھ

یرتعبباکریمقرآندرزمینبھآمدنفرودونزولوھبوطاز•
.می فرمایدیادنیز"سافلیناسفل"بھردّ 



جان علوی ھوس چاه زنخدان تو داشت
دست در حلقھ آن زلف َخم انـدر َخم زد

ھ،نتیجدرودارد،فرقدیگریبایکھرشخصیتجربھ ھای•
.می آوردفراھمراخاّصیآمادگییکھر

ھبھ ھاھاتنآنھانیستند،انسانیکماالتکنندهایجادآمادگی ھااّما•
.ھستندتعالیخدایھایبخشش وعطایاو

وتفردیّ می شودبخششزمینیسفل ھایدرآنچھمھمّ ویژگی•
یجھ،نتدرواست،تامّ بودنملموسوشفّافیّتوتشخصّ 
.دارندھمراهبھرایقینووجد،وذوقبرترین

.گوناگونسفل ھایبھاوستردّ میزانبھانسانیھرعروج•



ت موجھ ماستجمال چھره تو حجّ 

از"موسويكلمھدرِعْلويحكمتفصّ "درعربیابنشیخ•
بارهدر)۱۹۸ص،۱جالحكم،فصوص(الحکمفصوص
یاصندوقدر-الّسالمعلیھ-موسیشدندادهقرارحکمت
-۱۸۸جلسھبھشودرجوعترجمھ،(می فرمایدچنینتابوت
:)طاییشیخفصوصشرحدربی گاھیگریزگاه۱۸۷

ریا،ددرشدنشافکندهوتابوت،درشدنشگذاشتھحكمتاّماو
ھبعلم،ازبرایششدحاصلآنچھدریاواوست،ناسوتتابوت

اىقووفكرىنظرىقّوهرااوبخشیدآنچھازجسم،اینواسطھ
سنفاینبراىآنھاامثالوآنھاازیکھیچکھخیالي،وحّسي

....عنصريجسماینوجودبھمگرنباشدانسانى



ت موجھ ماستجمال چھره تو حجّ 

بھشددادهفرمانجسم،ایندرآمدحاصلنفسچونپس،
تىآالراقواایناوبرايدادقرارخداآن،تدبیروآندرتصّرف

یرتدبدرآنازبودفرمودهارادهخدابدانچھآنھاباشودواصلتا
ھباوپس.پروردگارآرامشوسكینھبودآندركھتابوت،این

آن،با،پس.علمانواعبرقوااینبایابددستتاشدافکندهدریا
نھماآنتدبیركنندهروحکھاستچناناگرچھکھاوبھفھماند
اوھمراهپس،.بدانمگرراآنكندنميتدبیراواست،پادشاه
بھتعبیرآنازكھرا،ناسوتایندرآمدهپدیدقواىاینگرداند
.حکمت ھاواشاراتبابدرمي شودتابوت



بـبـیـن کھ سیب زنـخـدان تـو چھ می گوید
ھزار یوسف مصری فتاده در چھ ماست

)۳(اْألَِمنيِ اْلبَـَلدِ َوَهَذا)۲(ِسيِننيَ َوُطورِ )۱(ُتونِ َوالزَّيْـ َوالتِّنيِ الرَِّحيمِ الرَّْمحَـٰنِ اللَّـهِ ِبْسمِ 
نَسانَ َخَلْقَناَلَقدْ  آَمُنواالَِّذينَ ِإالَّ )۵(نيَ َساِفلِ َأْسَفلَ َرَدْدَ�هُ ُمثَّ )۴(تـَْقِوميٍ َأْحَسنِ ِيف اْإلِ

اهللَُّ أَلَْيسَ )۷(ينِ اِبلدِّ بـَْعدُ ُيَكذُِّبكَ َفَما)۶(َممُْنونٍ َغْريُ َأْجرٌ فـََلُهمْ الصَّاِحلَاتِ َوَعِمُلوا
)۸(اْحلَاِكِمنيَ أبَِْحَكمِ 

کوهبھو،)۱(زیتونوانجیربھقسم،رحیمورحمانخداىنامبھ
بھتریندرراانسانماكھ)۳(امنسرزمیناینبھو،)۲(سینا

 ھاپستترینپستبھراندیمپسبازرااوسپس)۴(آفریدیمبرپایی
كھدادند،انجامراصالحاتوآوردندایمانكھراكسانىمگر)۵(

راتومى داردواچھھنوزپس،)۶(ناشدنىقطعاستپاداشىراآنان
)۸!(نیست؟حاكمینحاکم ترینخداآیا)۷(!پاداش؟خواندندروغبھ



بـبـیـن کھ سیب زنـخـدان تـو چھ می گوید
ھزار یوسف مصری فتاده در چھ ماست

ھچازکرده اندصالحعملوآورده اندایمانکھکسانیاستثناء•
است؟باب

نانآحقّ درسافلیناسفلاست،خلقدرحقّ شھودھمراهچون•
.ھستنیزعلیینأعلی

یافتنمظھریسعھ:چیست؟ناپذیرپایانپاداش•
.آنازپسدینتکذیبامکانعدم•
!یافتن؟مظھریسعھازبرتر)جزایی(پاداشیچھ•



عاشِق جوِر یار شو، عاشِق ِمھِر یار نی
تتـا کـھ نِـگاِر نـازَگـر، عـاشـِق زار آیَدَ 



ُمطرِب مھتاب رو، آنچھ شنیدی بگو
ما َھمگان َمْحرمیم، آنچھ بِدیدی بگو

Ludwig(بتھوونفانلودویگ• van Beethoven(
https://www.bbc.com/persian/magazine-55348557
https://youtu.be/FIBxeDFxugk

بتھوون با کدام گوش می شنید؟•
ش؟گفتنوشنیدندراوزمینیشیرینوتلختجاربنقش•
مبتذل؟فاخرمی شود،فاخرمبتذلچگونھ•
خاّصیبویوشکلورنگوجنس)الوھیّت(بودنفاخر•

.ندارد



ُمطرِب مھتاب رو، آنچھ شنیدی بگو
ما َھمگان َمْحرمیم، آنچھ بِدیدی بگو

• A man possesses talent; genius possesses the
man.

شدگانتسخیر:مجذوبان•

:استشدهگفتھ•
َقَلْنيِ الثـَّ َعَملَ تـَُوازِياحلَْقِّ َجَذاَبتِ ِمنْ َجْذبَةٌ 

)انجنّیوانسیانعملبااستبرابرحقّ جذبھ ھایازذبھ ایج(

.حسناتبھسیئاتتبدیل•



تلقین و درس اھل نظر یک اشارت است
گـفــتـــم کـنــایـتــی و مکــرر نـمـی کـنــم

ازروحاستغناءسرّ استاینشنید،بھترشد،کرچونبتھوون•
.کمالازپسعنصریبدن

.دکرگداییخوبمی بایستورزیدن،استغناءازپیشاّما•
چرارا،حرفیکحتّیاستگرفتنخوب،کردنگداییخوب•

آنازبابھزارانرا،حرفیکھمانبگیریخوبچونکھ
ودیگر،بابھزارھزاران،آنازھریکازوشود،گشوده
.بی نھایتتاگونھھمین



تلقین و درس اھل نظر یک اشارت است
گـفــتـــم کـنــایـتــی و مکــرر نـمـی کـنــم

رَبُّكَ قالَ ِإذْ وَ "،تعالیخدایقولدر"تـَْعَلُمونَ الماَأْعَلمُ ِإّينِ "راز•
وَ فيهايـُْفِسدُ َمنْ فيهاَجتَْعلُ أَ اُلواقَخليَفةً اْألَْرضِ ِيف جاِعلٌ ِإّينِ لِْلَمالِئَكةِ 

"تـَْعَلُمونَ الماَأْعَلمُ ِإّينِ قالَ َلكَ نـَُقدِّسُ وَ ِحبَْمِدكَ ُنَسبِّحُ َحنْنُ وَ الدِّماءَ َيْسِفكُ 
)البقرة۲:۳۰(
:۳۲۳غزلبلخی،محّمدالدّینجاللموالنا،•

نییارِمھرِ عاشقِ شو،یارجورِ عاشقِ 
آیَدَتزارعـاشقِ نـازَگـر،نِـگارِ کـھتـا



گوِش بـی گوشی َدرین َدْم بَر ُگشا
ابَـھـــِر راِز یَـْفـعَـــُل ْهللا  مــا یَش

:۸۸بخشاّول،دفترمثنوی،محّمد،الدّینجاللموالنا،•
َحــاللراکاِمـلنـکـتـھ ســتولُـقـمــھ

اللمـی باشَمـخـور،کامـل،نھ یـیتو
توِجْنِس نیزبان،اوگوشی،توچون

اَْنـِصـتوابِـفَــرمــودَحـقراگـوش ھـا
لکـودکْ  شیـْرنـوشبِــزایَــدچــوناَوَّ
گـوشُجـمـلـھاوبُـَودخـاُمـشُمـدّتــی
دوخــتــنلَـــبْ مــی بــایَـــدَشُمـدّتــی

آمـوخـتــنُســَخــناوتـاُســَخــن،از



گوِش بـی گوشی َدرین َدْم بَر ُگشا
ابَـھـــِر راِز یَـْفـعَـــُل ْهللا  مــا یَش

مـی ُکـنـدتــی تــیوگــوشنـبـاشدَورْ 
مـی ُکـنـدگـیـتـیُگـنـگِراخـویـشـتـن

گــوشزآغــازْ نَـبُـدِکـشْ اصـلـیَکـرِّ 
جـوش؟نُْطقْ درُکـنـدِکـیبـاشـد،الل
َحالللُـقـمـھ یْ اززایَـدِحْکَمـتوِعْلـم

ـتوعـشــق َحالللُـقـمـھ یْ ازآیـدِرقـَّ
داموبـیـنـیّ َحـَسـدتـولُـقـمـھزِ چـون
َحـرامدانراآنزایَـد،َغفلَـتوَجْھـل

....

....



گوِش بـی گوشی َدرین َدْم بَر ُگشا
ابَـھـــِر راِز یَـْفـعَـــُل ْهللا  مــا یَش

....

....
دََھــد؟بَــرجــووکاریگـنــدمھـیـچ

دََھــد؟َخـرُکـّره یْ کـھاسـبـیدیـده یـی
انـدیشـھ ھابَـَرشواسـتتُـْخــملُـقـمـھ
انـدیشـھ ھاگــوھــرشوبَـْحــرلُـقـمـھ
دَھـاناَْنــدَرَحــالللُـقـمــھ یْ اززایَــد
جھـانآنَرفـتـنَعـْزمِ ِخـدَمـت،َمـْیــلِ 
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