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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



من از من چرا رنجیده ای؟نـاسـامـان ای یـار 
وز ناوکت پرخون شدم از من چرا رنجیده ای؟

:چھارممکال،-صلیببر-الّسالمعلیھ-عیسیکالمھفتآخرین•
"My God, My God, Why Hast Thou Forsaken
Me?!“ (Matthew 27:46; Mark 15:34)

و۲۷:۴۶متی(“!گذاشتی؟وارامنچرامن،خدایمن،خدای"
)۱۵:۳۴مرقس



از من، چرا رنجیده ای؟
ای جان من، جانان من

… Because the Son had taken sin upon Himself,
the Father turned His back. That mystery is so
great and imponderable that it is not surprising that
Martin Luther is said to have gone into seclusion
for a long time trying to understand it and came
away as confused as when he began….
(An excerpt from The MacArthur New Testament Commentary on
Matthew 27.)

(https://www.gty.org/library/bibleqnas-library/QA0231/why-did-jesus-cry-
my-god-my-god-why-have-you-forsaken-me)



از من گنھ چھ دیده ای
جانـم چـرا رنجیده ای؟

باشد؟چھبُھتانبی ُگناھیبر•
!گردنشبرکردهعاِلمیگناه•
:۹۶۴غزلموالنا،•

دیـــدهپـیــِش ازپَـــردهبَـــردار
باشد؟چھشیطانشیطانکوریِّ 



بی مْن َمرو، چون می َروی
بی تَن َمرو،انْ ـاِن جـای ج

!مرواوبیاشیاءخودسوی•
!مروآنھابیاوسوی•
:٥٦بخشسوم،دفترمثنوی،بلخی،محّمدالدّینجاللموالنا،•

ُشدهانـپنھدرقَْھریـفـلُطْ لیکْ 
آمدهفـلُطْ دلِ درریـھْ ـقَ کھیا
َربّانی ییرـمگدــدانیـکسمـکَ 

جانی ییِمَحکِّ دلْ دربَُودِکشْ 



بی مْن َمرو، چون می َروی
بی تَن َمرو،انْ ـاِن جـای ج

;Spirit/Body(تن/جان• Mind/Body(
)Globalism/Nationalism(ملّی/جھانی•
)Internationalism/Nationalism(ملّی گرایی/جھان وطنی•
)Gesellschaft/Gemeinschaft(روستایی/شھری•
)Elegant/Vulgar(مبتذل/فاخر•
)Self/Other(دیگری/خوداو؛/من•
The(دوگانھبحران• Crisis of Dualities(



بی مْن َمرو، چون می َروی
بی تَن َمرو،انْ ـاِن جـای ج

:سعدی•
رافامازرقدلقایننھیمسویکتازـیـرخـب
رانامواـتقرکـشنـایمـیـدھیـشقّال ادـبرـب

می رودپرستیبتباقبلھ اینوازساعتھر
رااصنامبشکنیمتاکنعرضھمابردـیـتوح

:فیلم•
!سنادرشورشیان

!)شد؟کشتھگناهکدامینبھ(قُِتَلتْ َذْنبٍ أبَِيِ 



عیب رندان مکن ای زاھد پاکیزه سرشت
د نوشتـنـواھـخـو نـر تـران بـکھ گناه دگ

کوهسرموعظۀ•
ردورفتکوھیباالیبھدید،رازیادیجمعیتعیسیوقتی
بازراخوددھاناوو،آمدنداونزدبھشاگردانشونشستآنجا

:دادتعلیمچنینآنھابھکرده
راانبیاھاینوشتھوتوراتتاامآمدهمنکھنکنیدفکر...

راھاآنتابلکھکنم،منسوختاامنیامده.نمایمباطلومنسوخ
ھیچند،ھستجایبرزمینوآسمانتاکھبدانیدیقینھب.کنمتمام

تمامآنھمۀتارفتنخواھدبینازتوراتازاینقطھوحرف
.شود



من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
تشت کار کھ کِ ـد عاقبوَ رَ ی آن دِ ـر کسـھ

بھوندبشکراشریعتاحکامکوچکترینحتیکسیھرگاه،پس
مآدترینپستآسمانیپادشاھیدر،دھدتعلیمچنیندیگران
بھوکنداجراراشریعتکسھرآنکھحال.شدخواھدشمرده

اندهخوبزرگآسمانیپادشاھیدردھد،تعلیمچنیننیزدیگران
وشریعتمعلمانعدالتازشماعدالتتاکھبدانید.شدخواھد
مانیآسپادشاھیداخلبھنباشد،بیشترفریسیفرقۀپیروان

....شدنخواھید
سکھرونکنقتل":شدگفتھمردمبھقدیمدرکھایدشنیده

ھر:گویممیشمابھمناما".شدخواھدمالمتشودقتلمرتکب
....شدخواھدمالمتشود،عصبانیخودبرادربھنسبتکس



د چھ ھشیار و چھ مستـب یارنـھمھ کس طال
نشتھمھ جا خانھ عشق است چھ مسجد چھ کِ 

شمابھمنماا!"نکنزنا":استشدهگفتھکھایدشنیده...
دلدرکند،نظرزنیبھشھوترویازمردیھرگاه:گویممی

ھیگمراباعثتوراستچشماگرپس.استکردهزنااوباخود
ویعضکھاستبھترزیرا،اندازدوروبکشراآنشود،میتو
ندهکافجھنمبھبدنتمامبااینکھتابدھیدستازراخودبدناز

ردووببرراآنسازد،میگمراهراتوراستتدستاگر.شوی
بدھیدستازراخودبدنازعضویکھاستبھترزیرا،انداز

.بیفتیجھنمبھبدنتمامبااینکھتا



ناامیدم مکن از سابقھ لطف ازل
تو پس پرده چھ دانی کھ کھ خوب است و کھ زشت

دھد،طالقراخودزنکھمردیھر":استشدهگفتھھمچنین
یکسھر:گویممیشمابھمنماا".بدھداوبھایطالقنامھباید
زناکاریبھرااودھد،طالقزناتعلّ بھجزراخودزنکھ
.کندمیزنانماید،ازدواجزنیچنینباھرکسوکشاندمی



نھ من از پرده تقوا بھ درافتادم و بس
شتھِ ت بِ ـد از دسـابز بھشتِ ـدرم نیـپ

روغدقسم":شدگفتھمردمبھقدیمدرکھایدشنیدهھمچنین....
عملایکردهیادخداوندنامبھکھسوگندیھربھونخور

آسمانبھنھنکن،یادقسموجھھیچبھ:گویممیمناما".نما
اوست،اندازپایکھزیرازمینبھنھاست،خداعرشکھزیرا

رسبھنھواستبزرگپادشاهآنشھرکھزیرااورشلیمبھنھ
سخنپس.کنیسفیدیاسیاهراآنازمویینیستیقادرزیراخود،
.استشیطانازاینبرزیاده.باشدنھیابلیفقطشما



اگر خواھی کھ روزافزون بود کار
اندازی دیگرـن داد و رسمـکرھا

• Gospel of Matthew: Sermon on the Mount:
Chapter 5

17 Think not that I am come to destroy the law, or
the prophets: I am not come to destroy, but to
fulfil.
18 For verily I say unto you, Till heaven and earth
pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from
the law, till all be fulfilled.



اگر خواھی کھ روزافزون بود کار
اندازی دیگرـن داد و رسمـکرھا

19 Whosoever therefore shall break one
of these least commandments, and shall
teach men so, he shall be called the
least in the kingdom of heaven: but
whosoever shall do and teach them, the
same shall be called great in the
kingdom of heaven.



ّوار آمدمباال َمنَم، پَستی َمنَم، چون َچرْخ دَ 

وآلھوعلیھهللاصلی-محّمدحضرتبھخطابتعالیخدای•
:سلّم

)الشعراء۲۶:۲۱۵(اْلُمْؤِمننيَ ِمنَ اتـَّبَـَعكَ ِلَمنِ َجناَحكَ اْخِفضْ وَ 
راوتمی نمایندپیرویکھکسانیبرایرابال ھایتآورفرودو(

!)مومنیناز
شبخچھارم،دفترمثنوی،بلخی،محّمدالدّینجاللموالنا،•

۱۳۹:
جلیلپرآنبگشایداراحمد

جبرئیلدـَ مانبیھوشدـابتا



اْألَْرِض ِإلهٌ َو ِيف َو ُهَو الَّذي ِيف السَّماِء ِإلهٌ 

:دوگانھ ھابحران•
ایندررا،خودوداشتن،نظردررا)گربھ ھاوسگ ھا(دیگری
.باختنمیانھ،
!نکردنخوردھمترهبرایتومردن،دیگریبرای

کردن؟عملمحلّیوکردنفکرجھانی
Think globally, act locally!

چگونھ؟•
!سربیدوھرمھربانی•
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Gaze
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دریدهچشم

ھوس گریاوتماشاگرنھتجاوزگر،تصاحب گر،نگاه•
گفت زدهشیاوتحسین گرنھسرکوب گر،تحقیر گر،تخریب گر،•
تجسس گر،آزارگر،تنبیھ گر،•
نحس،چشمشوم،چشمبد،چشم•

• The panopticon:



دریدهچشم

• The panopticon:
The panopticon is a disciplinary concept brought
to life in the form of a central observation tower
placed within a circle of prison cells. From the
tower, a guard can see every cell and inmate but
the inmates can't see into the tower. Prisoners will
never know whether or not they are being watched.



دریدهچشم

The panopticon is a type of institutional building
and a system of control designed by the
English philosopher and social theorist Jeremy
Bentham in the 18th century. The concept of the
design is to allow all prisoners of an institution to
be observed by a single security guard, without the
inmates being able to tell whether they are being
watched.
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