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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



بُرقَع ِز چھره بَرُگشا

:می فرمایدتعالیخدای•
اختََّذَ وَ َحنيفاً راهيمَ ِإبْ ِملَّةَ اتـََّبعَ وَ ُحمِْسنٌ ُهوَ وَ هللَِِّ َوْجَههُ َأْسَلمَ ِممَّنْ ديناً َأْحَسنُ َمنْ وَ 

)النّساء۲:۱۲۵(َخليالً ِإْبراهيمَ اهللَُّ 
خودهچھراستنمودهتسلیمکھآنازدین ترستزیباکسیچھو(

شکیمی کندپیرویواستکردارزیباکھحالیدرخدابھرا
).گرفتخلیلراابراھیمخداوحنیف،راابراھیم



بُرقَع ِز چھره بَرُگشا

اهللَِّ ِإَىل وَ ُوْثقىالْ اِبْلُعْرَوةِ اْسَتْمَسكَ فـََقدِ ُحمِْسنٌ ُهوَ وَ اهللَِّ ِإَىل َوْجَههُ ُيْسِلمْ َمنْ وَ 
)لقمان۳۱:۲۲(اْألُُمورِ عاِقَبةُ 

یبازاوکھحالیدرهللاسویراخودچھره نمایدتسلیمکھھرو(
یسوواستواردستگیره ایبھباشدآویختھدرباشد،کردار

).امورسرانجامخداست
نوافلقربوفرایضقرب•



اِالْنِقطاعِ َكمالُ 

-بطالابيبنعلی،المؤمنینامیرازکھشعبانیھمناجاتدر•
ھلاائمھدیگرکھاستشدهروایتوست،اآمده-المالسّ علیھ

بھهاشاردراند،کردهمیتالوتآننیز-المالسّ علیھم-البیت
:استآمدهرھایی

َختْرِقَ َحّىت لَْيكَ اِ َنَظرِهاِبِضياَّءِ قـُُلوبِناارَ اَْبصَواَنِرْ اِلَْيكَ اِالْنِقطاعِ َكمالَ ىلَهبْ ِاهلى
ِبِعزِّ َعلََّقةً مُ اَْرواُحناَوَتصريَ اْلَعَظَمةِ ِدنِ َمعْ ِاىلفـََتِصلَ النُّورِ ُحُجبَ اْلُقلُوبِ اَْبصارُ 

َتهُ ِجلَالِلكَ َفَصِعقَ َوالَحْظَتهُ كَ فََاجابَ �َديـَْتهُ ِممَّنْ َواْجَعْلىنِاهلىُقْدِسكَ  ِسّراً فَناَجيـْ
...َجْهراً َلكَ َوَعِملَ 



اِالْنِقطاعِ َكمالُ 

دلمانھاىدیدهو!خودتسوىبھكاملإنقطاعمراببخشخدایا(
لدھاىدیدهتاگردانروشنخودسوىبھنگریستننوربھرا

عظمتوبزرگىاصلىمخزنبھوكندپارهرانورھاىپرده
امردهقرارخدایا!گرددقدستعزتبھآویختھماارواحورسد،

توجھمعرضدروداد،پاسختوخواندى،رااوكھكسانىاز
رواینازوگشت،مدھوشتوجاللبرابردراوودادىقرارش

كارتبرایآشكارااوولىپرداختىگویىرازبھاوباپنھانىدر
).دكر



گاِم نَُخستینِ 

• Hannah Arendt:
Every thinker, if only he grows old enough, must
strive to unravel what have actually emerged as the
results of his thought, and he does this simply by
rethinking them. (He will say with Jaspers, “And
now, when you just wanted really to start, you
must die.”) The thinking “I” is ageless, and it is the
curse and the blessing of thinkers, so far as they
exist only in thinking, that they become old
without aging.



گاِم نَُخستینِ 

:۴۳۰غزلبلخی،محّمدالدّین،جاللموالنا،•
ُکنمواپَسجھانصددَمْ یکبھچون

استنــمنِ ـیـستـخُ ـنَ امِ ـگَرمــــگَ ـنْ ـبِ 
)زایشی(آغازینیتفّکر:بیتاینھایدگریفھم•

Inceptual Thinking
:۱۹بخشدوم،دفترمثنوی،بلخی،محّمدالدّین،جاللموالنا،

َعدَمیعنیکارَگھْ دردَرآپَسْ 
ھمبھراصانِعوُصْنعبِبینیتا



خودھر ھستی یی در َوصِل خود، در َوصِل اصِل اصلِ 
نَماُخنبَک زناْن بر نیستی، َدستَک زنان اَْنَدر

:بریدنوانقطاعوھایدگر•
“Das Nichts nichtet” (the nothing nothings)

).می کندنابودنابود().می گرداندنیستنیست(
ھستھستی/اشیاءنیستی•
)مریم۱۹:۹۵(فـَْرداً اْلِقياَمةِ يـَْومَ آتيهِ ُكلُُّهمْ وَ •
ساعتآمدن•



خودھر ھستی یی در َوصِل خود، در َوصِل اصِل اصلِ 
نَماُخنبَک زناْن بر نیستی، َدستَک زنان اَْنَدر

:۴۳۰غزلبلخی،محّمدالدّین،جاللموالنا،•
بَرُگشاچھرهزِ بُرقَعآ،َسرخوشماَمجِلِس در

لکھسانزان یَشاماَ�ّْ یَْفعَلُ ایآمدی،اَوَّ
بینَرستھھستیْ بَندِ ازبین،َجستھدیوانگانِ 

بَالدامِ بَُوددلکینبین،دل بَستھبی دلیْ در
ُشدسیرَوالیَتزیندلُشد،دیرھینبیازوتَر

بیازوتَرُگفتنِ زینَرھانبازشوُکنَمستَش



!بادا کھ بادا

• Hannah Arendt:
… and he does not think for the sake of any result
whatever, but because he is a “thinking, that is, a
musing being” (ibid.).

بھلکھب،-باشدچھھر-نتیجھ ایھیچخاطربھنمی کندتفّکراو...
.فکردرغرقیعنی-متفّکراستموجودی"اوکھآنخاطر



!بادا کھ بادا

• Martin Heidegger (Discourse on Thinking: A
Translation of Gelassenheit, p. 56) (Gelassenheit,
P.27):
… the approaching tide of technological revolution
in the atomic age could so captivate, bewitch,
dazzle, and beguile man that calculative thinking
may someday come to be accepted and practiced
as the only way of thinking.



!بادا کھ بادا

What great danger then might move upon us?
Then, there might go hand in hand with the
greatest ingenuity in calculative planning and
inventing indifference toward meditative thinking,
total thoughtlessness. And then? Then, man would
have denied and thrown away his own special,
nature—that he is a meditative being. Therefore,
the issue is the saving of man's essential nature.
Therefore, the issue is keeping meditative thinking
alive.



!بادا کھ بادا

Yet releasement toward things and openness to the
mystery never happen of themselves. They do not
befall us accidentally. Both flourish only through
persistent, courageous thinking.



!بادا کھ بادا

واندمی تاتمیعصردرتکنولوژیکیانقالبآورندهرویموج...
روزیھککندافسونوِخیره،وجادو،وبفریبد،راانسانقدرآن

تنھاعنوانھبشودگرفتھبکاروپذیرفتھشایدحسابگرانھتفّکر
.تفّکرشیوه

ممکن،آنگاهشویم؟بزرگیخطرچھگرفتارمااستممکنآنگاه،
ونھحسابگرابرنامھ ریزیدرنوآوریبزرگ ترینشکمدراست

تامّ ی فکریبژرف اندیش،تفّکربھنسبتاختراع گرانھبی تفاوتی
چھ؟آنگاهو.باشدافتادهجا 



!بادا کھ بادا

اصّ خسرشتباشدافکندهدوروباشد،کردهانکارانسانآنگاه،
اتنجمسألھبنابراین،.استمتفّکرموجودیاوکھ-راخودش
رتفکّ نگھداشتنزندهمسألھپس،.استانسانذاتیسرشت

.است]اصیل[
رازبھنسبتبودنبازواشیاءبرابردرشدنَعرضھحال،اینبا

زلنامابرتصادفیآنھا.نمی افتداتّفاقخودخودیبھھرگز
کوفاششجاعانھوپایدارتفّکرطریقازتنھادواین.نمی شوند
.می شوند



!بادا کھ بادا

• Gelassenheit:
English: Releasement ; …
An important part of Amish life is Gelassenheit
(German pronunciation: [ɡəˈlas.ən.haɪ̯t]),
yieldedness, letting be, or submission to the will of
God (in modern German approximately:
composure, tranquility, serenity). This concept
derives from the Bible when Jesus said, “not my
will but thine be done,”…



!بادا کھ بادا

)ِگلَِسنھایت("Gelassenheit"آمیشیحیاتازمھّمیبخشی
دربودنتسلیمدادن،بودناجازه،)دادنتن(دادنراهاست،
،)متانت(وقار:تقریبامدرنآلمانیدر[خداستارادهبرابر

کھآنجاانجیل،ازاستبرگرفتھمفھوماین.]صفاءآرامش،
جاریتواراده یبلکھمناراده ینھ"گفت،-الّسالمعلیھ-عیسی

)۲۲:۴۲لوقا(!"باد
https://en.wikipedia.org/wiki/Ordnung#Gelassenheit



!بادا کھ بادا

• Gelassenheit: Often translated as "releasement,"
Heidegger's concept of Gelassenheit has been
explained as "the spirit
of disponibilité [availability] before What-Is
which permits us simply to let things be in
whatever may be their uncertainty and their
mystery."

https://en.wikipedia.org/wiki/Heideggerian_terminology



از َسبَب سوزیش من سودایی اَم
وفَسطایی اَمـو سـدر خیاالتَش چ

ص،۶جیحیى،عثمان.تالمكیة،الفتوحات(عربیابنشیخ•
۱۲۳-۱۲۱(:

)النّازعات۷۹:۲۴("اْألَْعلىرَبُُّكمُ َأ�َ "می گوید،جاھلپس)۱۳۱(
وعینھمآنکھ-کنندهتحمیقیا،)ھستمشمابرترپرودگارمن(

۲۸:۳۸("يَغريِْ ِإلهٍ ِمنْ َلُكمْ َعِلْمتُ ما"می گوید،یا.استجھلاز
ممكنگاهو!)منغیرمعبودیشمابراینمی دانم()القصص

کھبدانعالمخودش،پیشباشدبودهدروغگوییاست
)الّزخرف۴۳:۵۴("َفَأطاُعوهُ قـَْوَمهُ فَاْسَتَخفَّ "لیكندروغگوست،

).کردندشاطاعتورا،خودقومکردتحمیقپس،(



از َسبَب سوزیش من سودایی اَم
وفَسطایی اَمـو سـدر خیاالتَش چ

یالنفگماشتمکاربھمنی؛فالنبرکردملطفمن"می گوید،و
نماگروراقرآنواوستنزدکھیعلمرافالنیآموختممنرا؛

ھکحالیدر"می داندآنچھازراچیزیھیچنمی دانستنمی بودم،
"ُرونَ َتذَكَّ َفالأَ َخيُْلقُ الَكَمنْ َخيُْلقُ َفَمنْ أَ "می گوید،کھراخدااستشنیده

ھکاستکسیمانندمی آفریندکھکسیآیا()النّحل۱۶:۱۷(
،!)نمی شوید؟آوریادپسآیا!نمی آفریند؟



از َسبَب سوزیش من سودایی اَم
وفَسطایی اَمـو سـدر خیاالتَش چ

"ِلُكمْ قـَبْ ِمنْ الَِّذينَ وَ َخَلَقُكمْ الَِّذيرَبَُّكمُ اْعُبُدواالنَّاسُ أَيـَُّها�"فرمود،و
ھکرا،پروردگارتانکنیدپرستشمردمان،ای()البقرة۲:۲۱(

اسبابھمانآنھاو،)بودندشماازپیشراآنانوراشماآفرید
.]آنھاتوسطّ نھ[شدیدایجادآنھانزدکھبودند،

ادایجاسباببامامی پنداردکھکسیبھ]قرآن[سپس،)۱۳۲(
"تـَْعَلُمونَ أَنـُْتمْ وَ داداً أَنْ هللَِِّ َجتَْعُلواَفال"می گوید،آنھا،نزدنھشدیم،

یحالدرراھمتایانیخدابرایندھیدقرارپس،()البقرة۲:۲۲(
.�َّ جزبھنیستخالقییعنی،)می دانیدشماکھ



از َسبَب سوزیش من سودایی اَم
وفَسطایی اَمـو سـدر خیاالتَش چ

د،خوبرایراآنمی کندادّعاراکھھرالوھیتفرمودنفىپس،
،نھو عاادّ اگرآن،شایستھ یبرایراآنفرموداثباتو�َّ

،باراآنمی کرد آننبدادادشھادتپس.می بودمشركمثل�َّ
باھمھاین.معنىوحسّ وشرع،وعقلرویازهللابرای

می کندبلند]مؤذن[سپس،.اّوالدلیلکنندهتصّورمانندخودش،
...را،خودغیربشنوایاندتاآنباراخودصدای



از َسبَب سوزیش من سودایی اَم
وفَسطایی اَمـو سـدر خیاالتَش چ

،-تعالى-اوقولازغافلِ وجاھل،ومدّعی ،وآموز،علماز
آنقرفرمودتعلیمالّرحمن()الّرحمن۲:۵۵-۱("اْلُقْرآنَ َعلَّمَ الرَّْمحنُ "

ْنسانَ َخَلقَ "مثل،آن،أمثالو،)را ۴:۵۵-۳("انَ اْلَبيَعلََّمهُ اْإلِ
حكمکردقطعپس،،)بیانرااوآموختراانسانآفرید()الّرحمن
.گفتنشچھارودو،و،"شھادت"معنىاستاینورا،اسباب
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