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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



از قیل و قال مدرسھ حالی دلم گرفت

:آِرنت•
چیزیھیچازناشیھایدگرآوازهوشھرتنخست،ھماناز•

وتونمنھوداشت،متعّصبطرفدارانیحلقھ ینھنبود،خاصّ 
.دیگرانازمتفاوتمی کردتدریسموضوعاتی

اندیشورانودانشگاھیانمیاندراّول،جھانیجنگازپس•
والعاتمطبھنسبتگسترده ایسرخوردگیونارضایتیآلمانی

.می شدیافتدانشگاھیبحث ھای
وریسیاحساسسختیبھکھبودند،زدگانیقحطیچونانآنھا•

چھدنبالبھنمی دانستندحالعیندرومی کردند،خشنودی
.می خواھندچھوھستند،



از قیل و قال مدرسھ حالی دلم گرفت

Philosophy was no breadwinner’s study, but rather
the study of resolute starvelings who were, for
that very reason, all the harder to please. They
were in no way disposed toward a wisdom of life
or of the world, and for anyone concerned with
the solution of all riddles there was available a rich
selection of world views and their partisans; it
wasn’t necessary to study philosophy in order to
choose among them.
But what they wanted they didn’t know.



از قیل و قال مدرسھ حالی دلم گرفت

.دنمی خواھنچھمی دانستندخوباّمامی خواھند،چھنمی دانستندآنھا•
دوریانتزاعیپردازینظریھوآکادمیک،بحث ھایوکتاب،از•

.می جستند
"اشیاءخودسوی"فریادشھایدگرازپیشکمیھوِسرلادموند•

.بود
Chronologically, there was Husserl and his cry “To
the things themselves”: and that meant, “Away
from theories, away from books” toward the
establishment of philosophy as a rigorous science
which would take its place alongside other
academic disciplines.



یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم

• Martin Heidegger, Being and Time, trans. By John
Macquarrie & Edward Robinson (P. 50):

Thus, the term ‘phenomenology’ expresses a
maxim which can be formulated as ‘To the things
themselves!’

اصلی]سیپدیدارشنا["فنومنولوژی"]اصطالح[تعبیربنابراین،(
یسو"شود،]قاعده[فرمولھچنینمی تواندکھمی کندبیانرا

!")اشیاءخود



یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم

ود،بمطرحھوسرلکھآنجاتافریاد،اینکھاستآنبرآِرنت•
سویرفتن"ھایدگراّما.بودشورشگرانھغیروخاموناشیانھ

.کرددنبالشورشگرانھگونھ اییبھرا"اشیاءخود
و"دانش پژوھیمتعلَّق"بینبگذاردفرقتوانستھایدگر•

."تفّکرموضوع"
• What these few had in common was—to put it in

Heidegger’s words—that they could distinguish
“between an object of scholarship and a matter
of thought” (Aus der Erfahrung des Denkens,
1947)



یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم

ّکرتفاشیاءخودکھبودآن"اشیاءخودسویرفتن"اقتضای•
.شودتفّکرآنھادربارهکھآننھشوند،

"زمانوبودن"کتابدرمنسجمگونھ ایبھنخستھایدگر•
بیان"اشیاءخودسویرفتن"و"فنومنولوژی"ازراخودتلّقی

.می دھدتوضیحومی کند
تربیشومی کنیم،بسندهکوتاهقول ھاینقلبھاینجادرما•

"اشیاءخودسویرفتن"اینسرانجامکھاینبھمی پردازیم
چرا؟ومی انجامد،کجابھھایدگر



مطرب کجاست تا ھمھ محصول زھد و علم

رفت؟اشیاءخودسویبایدچگونھ•
وشررا“فنومنولوژی"نخستھایدگرکھمی رسدنظربھ•

.می دانداشیاءخودسویرفتنفلسفی
.می دھدتفّکرآغازوفلسفھپایانازخبرسپس،•
نگاه،آ.می  رسدفلسفھپایانبھھایدگرچراکھدیدبایدنخست•

.استمعناییچھبھفلسفھپایانکھفھمید
بھراضربھمھلک ترینھایدگرکھاستاینبرباور•

.استزدهفنومنولوژی



مطرب کجاست تا ھمھ محصول زھد و علم

حطرفرانسویبھرامقالھ اییپاریسدر۱۹۶۴سالدرھایدگر•
:استشدهترجمھچنینانگلیسیبھکھمی کند

The End of Philosophy and the Task of Thinking
(1964)

:فارسیبھ•
)۱۹٦٤(تفّکروظیفھوفلسفھپایان

.دنکرتفّکرھنربامی داندھمراهرافلسفھپایاناوآنجادر•



در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم

• Hannah Arendt:
As to Heidegger’s share in the collapse of
metaphysics, which was imminent anyway, what
we owe him, and only him, is that this collapse
took place in a manner worthy of what had
preceded it: that metaphysics
was thought through to its end, and was not
simply, as it were, overrun by what followed after
it.



در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم

“The end of philosophy,” as Heidegger says in Zur
Sache des Denkens (On the Matter of Thinking);
but it was an end that is a credit to philosophy and
holds her in honor, prepared for by one who was
most profoundly bound to her and her tradition.
For a lifetime he based his seminars and lectures
on the philosophers’ texts, and only in his old age
did he venture to give a seminar on a text of his
own.



در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم

است؟معناییچھبھاینجادرپایان•
.جوھره ھاباموردھاشدنجایگزین•
دنکرضربجوھرهبھکھکسیبرایضربجدولپایان:مثال•

.استیافتھدست
ریعتشجوھرهبھکھانسان ھاییباتشریعنھشریعت،پایان•

.یافتھ انددست
علیھهللاصلی-محّمدحضرتانبیاء،خاتمدرنبوتختمازپیش•

لیھمع-انبیاءامامت،ووالیتدرنبّوتتداومو،-سلّموآلھو
.می آوردنددیگریکمشابھشریعتیبیشوکم-الّسالم



یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم

:تشریعینبوتختمومنزلتحدیث•
ثـََنا• ثـََناَغْيَالَن،ْبنُ َحمُْمودُ َحدَّ ثـََناالزَُّبْريِيُّ،ْمحَدَ أَ أَبُوَحدَّ اهللَِّ َعْبدِ َعنْ رِيٌك،شَ َحدَّ

،دِ َعبْ ْبنِ َجاِبرِ َعنْ َعِقيٍل،ْبنِ ُحمَمَّدِ ْبنِ  -مسلّ وعليههللاصلى-النَِّيبَّ َأنَّ اهللَِّ
َنِيبَّ الَ أَنَّهُ ِإالَّ ُموَسىِمنْ اُرونَ هَ ِمبَْنزَِلةِ ِمينِّ أَْنتَ "ِلَعِليٍّ قَالَ 

)المناقبکتابترمذی،جامع("بـَْعِدي

Narrated Jabir bin 'Abdullah:
that the Prophet ملسو هيلع هللا ىلص said to 'Ali: "You are to me in
the position that Harun was to Musa, except that
there is no Prophet after me."



یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم

مخاتاولیاءوگشود،رابودنآغازدرراه"انبیاءخاتم"چون•
والیتآغازوشریعتپایانداد،قرارآغازدرنیزراخود

.دادخبرراامامتوختمی
.ھستندخدایانآغازدر•
.ھستندآغازتملّکدرکھشدندپیداانسان ھایی•
دیدگاه ھاونحلھ ھاومکتب ھاونظام ھاوچیزھاھمھپایاناینان•

.می آورندھمراهبھرانووجدیدجریان ھایآغازو



یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم

ده اندرسیآغازبھکھآنانبرایتنھابلکھھمھ،براینھالبتھ،•
.استرسیدهفرانظام ھاپایان

ختموایانپنیست،فھمیدنوبودنفلسفیپایانفلسفھ،پایان•
سیستمی ھاانپایبلکھنیست،تشریعپایاننیزتشریعینبّوت

وعترت،برکتبھھمآناست،ثابتوخشکشرعی
فقادرھستند،تعالیخدایتملّکدروآغازدرکھانسان ھایی

.اوبامشیئت



یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم

• Hannah Arendt:
…as Plato once remarked, that “the beginning is
also a god; so long as he dwells among men, he
saves all things” (Laws 775), …



یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم

• Martin Heidegger (C.P. p. 13-14):
And joined up in the joining of be-ing, we stand at
the disposal of the gods. Seeking itself is the goal.
And that means that "goals" are still too much in
the foreground and still take place ahead of be-ing-
and thus bury what is needful.



یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم

ایانخدتصّرفمحلّ درماوجود،اتّصالمحلّ درآمدنجمعباو
معنيبدانآنو.استھدفخودشجويوجست.گیریمميقرار
،دارندقرار]ما[رويفرادرحدّ ازبیشھنوز"اھداف"کھاست

ندفترتیب،بدینو-مي شوندواقعوجودازجلوترچنانھمو
.استنیازراآنچھکنندمي



یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم

If gods are the undecided, because at the beginning
the opening for godding is still denied, what does it
mean to say: at the disposal of the gods? That word
means to stand ready for being used in opening the
open. And those are used the hardest who must
first tune to the openness of this opening and
accomplish the attunement to this opening, by
enthinking and making questionable the essential
sway of truth.



یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم

کھآنخاطربھھستند،ھانشدهگرفتھتصمیم]ھمان[خدایاناگر
چھایناست،نشدهگشودهآنانبرايھنوزالوھیّتبابآغاز،در

یعنيکلمھآن؟خدایانتصّرفتحت:شودگفتھکھداردمعنایي
کھيآنھایو.فاتحھآغازدرشدنگرفتھبکاربرايایستادنآماده

بایدکھھستندکسانيشوندميبکارگرفتھشکلترینسختبھ
اینبااقوفبخشندتحقّقوفاتحھاینآغازباورزندوفاقنخست
یضانفکردنپرسشقابلوکردن،فکرخالقانھبارا،افتتاح
.حقیقتذاتي



یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم

At the “disposal of the gods” means to stand far
away and outside-outside the familiarity of
“beings" and interpretations of them. It means to
belong to those who are most remote, to belong to
those for whom the flight of the gods in their
furthest withdrawal remains most near.



یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم

ازیرونب-ایستادنبیرونودوریعني"خدایانتصّرفتحت"در
آنھایيبانگرفتتعلّقیعنيآن.آنانتفسیرو"وجودات"مألوفیت

گریزآنھابرايکھآنھایيباداشتنتعلّقھستند،دورترینکھ
.ماندميباقيتریننزدیکشانفراقتریندستدوردرخدایان



یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم

We are already moving within an other truth, even
as we are still in the crossing (within a more
originary transformation of what is ownmost to
“true" and “correct").

کھاميھنگحتّیمي کنیم،حرکتدیگرحقیقتيدروندرھنوزما
برايآنچھاصیل  ترتحّولدرون(ھستیمگذرگاهدرھنوزما
).استاصیل ترین"درست"و"راست"



یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم

چگونھ؟هللا،برایقیام•
ھمھازبیرونو،-اّولتعیّنجز-تعیّناتھمھازشدنرھا•

درالیتعحقّ تملّکبھوالھی،مشیئتافقدرایستادنچیزھا
اوستمشیئتچھھرتابودناوخدمتدرواوعبدفقطآمدن،

.شودجاریوکند،بروزوظھورعبداینطریقاز
چیست؟مشیئت•
....اّولینمخلوق،اّولینصادر،اّولینذکر،اّولین•



مشیئت

:الّسالمعلیھ-صادقامام•
-اهللَِّ َعْبدِ َأِيب َعنْ أَُذيـَْنةَ ْبنِ ُعَمرَ َعنْ ُعَمْريٍ َأِيب اْبنِ َعنِ أَبِيهِ َعنْ ِإبـَْراِهيمَ ْبنُ َعِليُّ •

.ةِ اِبْلَمِشيئَ اْألَْشَياءَ َخَلقَ ُمثَّ بِنَـْفِسَهااْلَمِشيَئةَ اهللَُّ َخَلقَ :قَالَ -ع
)۱۱۰ص،۱جاإلسالمية،.طالكايف،(

آنخودبارامشیئتخدا:فرمودالّسالمعلیھ-صادقامام...(
).آفریدمشیئتبارااشیاءسپسآفرید،

رجوعت،مشیئبیشتربحثوشریف،حدیثاینتوضیحبرای•
یخِ شفُصوِص شرحِ دربی گاھیگریزگاهِ "۱۰جلسھبھشود

"!طایی



مشیئت

:الّسالمعلیھ-رضاامام•
َقالَ :قَالَ الرَّْمحَنِ دِ َعبْ ْبنِ يُوُنسَ َعنْ َمرَّارٍ ْبنِ لَ ِإْمسَاِعيَعنْ أَبِيهِ َعنْ ِإبـْرَاِهيمَ ْبنُ َعِليُّ 

ِبَقْولِ يـَُقوُلواملَْ َدرِيَّةَ اْلقَ َفِإنَّ اْلَقَدرِيَّةِ َقْولِ بِ تـَُقلْ َال يُوُنسُ �َ عالرَِّضااحلََْسنِ أَبُوِيل 
هللَِِّ احلَْْمدُ قَاُلوانَّةِ اجلَْ َأْهلَ فَِإنَّ -ِإبِْليسَ َقْولِ بِ َال وَ النَّارِ َأْهلِ ِبَقْولِ َال وَ اْجلَنَّةِ َأْهلِ 

َغَلَبتْ رَبَّناالنَّارِ َأْهلُ َقالَ وَ اهللَُّ دا�َ هَ َأنْ الَلوْ لِنَـْهَتِديَ ُكنَّاماوَ ِهلذاَهدا�الَِّذي
أَُقولُ َمااهللَِّ وَ ُقْلتُ فَـ َأْغَويـَْتِين ِمباَربِّ بِْليسُ إِ قَالَ وَ ضالِّنيَ قـَْوماً ُكنَّاوَ ِشْقَوتُناَعَلْينا

يُوُنسُ �َ فـََقالَ ىَقضَ وَ َقدَّرَ وَ أَرَادَ وَ اهللَُّ َشاءَ امبَِ ِإالَّ َيُكونُ َال أَُقولُ َلِكينِّ وَ ِبَقْوهلِِمْ 
.َقَضىوَ َقدَّرَ وَ أَرَادَ وَ اهللَُّ َشاءَ َماِإالَّ َيُكونُ َال َهَكَذالَْيسَ 



مشیئت

رَاَدةُ امَ فـَتَـْعَلمُ اْألَوَّلُ الذِّْكرُ يَ هِ قَالَ َال قـُْلتُ اْلَمِشيَئةُ َماتـَْعَلمُ يُوُنسُ �َ  َال قـُْلتُ اْإلِ
َوْضعُ وَ َدَسةُ اْهلَنْ ِهيَ َقالَ َال قـُْلتُ اْلَقَدرُ امَ فـَتَـْعَلمُ َيَشاءُ َماَعَلىاْلَعزِميَةُ ِهيَ قَالَ 

بـْرَامُ ُهوَ اْلَقَضاءُ وَ َقالَ ُمثَّ َقالَ اْلَفَناءِ وَ اْلبَـَقاءِ ِمنَ اْحلُُدودِ  قَالَ اْلَعْنيِ ِإَقاَمةُ وَ اْإلِ
.طالكافي،(.َغْفَلةٍ ِيف َعْنهُ ُكْنتُ َشْيئاً ِيل َتْحتَ فَـ قـُْلتُ وَ رَْأَسهُ أُقـَبِّلَ َأنْ فَاْسَتْأَذنـُْتهُ 
)۱۵۷-۱۵۸ص،۱جاإلسالمیة،



مشیئت

منبھ-الّسالمعلیھ-رضاابوالحسن،:گویدالّرحمنعبدبنیونس
اھلسخنھنقَدَریھزیرامگو،را)تفویضاھل(قَدَریّھسخن:فرمود
راچرا،ابلیسسخننھورا،آتشاھلسخننھومی گویند،رابھشت

َهدا�َ نْ أَ الَلوْ لِنَـْهَتِديَ ُكنَّاماوَ ِهلذاَهدا�الَِّذيهللَِِّ اْحلَْمدُ "گفتند،بھشتاھلکھ
بھرامانمودھدایتكھراست،خداىسپاس()األعراف۷:۴۳("اهللَُّ 

ھدایتراماخدااگرشویمھدایتکھنبودیمچنانماواین،
"نيَ ضالِّ قـَْوماً ُكنَّاوَ ْقَوتُناشِ َعَلْيناَغَلَبتْ َربَّنا"گفتند،آتشاھلو!)نمی فرمود

ماوشقاوتمان،مابرشدچیرهپروردگارا،()المؤمنون۲۳:۱۰۶(
)الحجر۱۵:۳۹("ِين َأْغَويـْتَ ِمباَربِّ "گفت،ابلیسو!)بودیمگمراهگروھى

!)مراكردىراهبیكھآنسبببھپروردگارا،(



مشیئت

نباشد]ىچیز[مي گویملیکننمی گویم،راایشانسخنمنخدا،بھقسم"گفتم،
فرمود،".راندقضاونماید،تقدیروكند،ارادهوخواھد،خدابدانچھمگر

و،كندارادهوخواھد،خداآنچھمگرنباشد]چیزى[نیست،چنینیونساى"
!"نھ"م،گفت"چیست؟مشیئتمی دانىآیایونسای.راندقضاونماید،تقدیر

د،فرمو!"نھ"گفتم،"چیست؟ارادهمي دانىآیااست،اّولذكرآن"فرمود،
!"نھ"گفتم،"چیست؟قدرمي دانىآیامي خواھد،آنچھبراستعزیمت"

محكمقضاو"فرمود،سپس".رافناءوبقااستمرزبندىوَھندَسھ"فرمود،
".استعینداشتنبرپاوساختن
گفتم،وببوسم،را-الّسالمعلیھ-اوسرتااوازخواستماجازه:گویدیونس

".بودمخبربىآنازكھگشودىبرایمراچیزی"



گستره و سپری شوندگی مشیئت

رھایسحدعایدر-الّسالمعلیھ-الباقرمحّمدٍ جعفر،ابوامام•
:رمضانمبارکماه
َأْسأَُلكَ ِإّينِ ُهمَّ اللَّ َماِضَيةٌ َمِشيَِّتكَ ُكلُ وَ اَهاأِبَْمضَ َمِشيَِّتكَ ِمنْ َأْسأَُلكَ ِإّينِ اللَُّهمَّ 

...ُكلَِّهاِمبَِشيَِّتكَ 
بھوتمشیئتازتوازمی کنمدرخواستمنکھدرستیبھخدایا،(

پیشتومشیئتھمھوآن،]رونده ترینپیش[شونده ترینسپری
ھبتوازمی کنمدرخواستمنکھدرستیبھخدایااست،رونده

!)آنھمگیتومشیئت



گستره و سپری شوندگی مشیئت

در-لیھعتعالیهللارضوان-آشتیانیالدّینجاللسیّدمرحوم•
هللارضوان-خمینیاماماثر"الھدایھمصباح"برخودمقدمھ
:می فرمایدچنین)۱۸ص(،-علیھتعالی

نآو.استمشیّتاظاللازارادهواراده،اعالىمرتبھ"مشیّت"
استیّتمشمتعلَّقشودمىظاھرثانىتعیّندراقدسفیضبھچھ
مستورھمیشھعلمیھحضرتدركھشودمىنیزامورىشاملو
مشیّتھمانتنّزلوتعیّنارادهو.دارنداباعینىوجودقبولازو

.اندذاتظلھمھواّول،تعیّناظاللازدوھرو.است



گستره و سپری شوندگی مشیئت

دعاءشرحدرنیز-علیھتعالیهللارضوان-خمینیامام•
:می فرمایدچنین)۱۰۰-۱۰٤صفارسى،ترجمھ(سحر

َأْسأَُلكَ ِإّينِ ُهمَّ اللَّ َماِضَيةٌ َمِشيَِّتكَ ُكلُ وَ اَهاأِبَْمضَ َمِشيَِّتكَ ِمنْ َأْسأَُلكَ ِإّينِ اللَُّهمَّ 
...ُكلَِّهاِمبَِشيَِّتكَ 

اعمجود،وسلسلھتمامىكھبداندالھىتوفیقبھبایدسالكپس،...
وھستندمشیّتمظاھروتعیّناتازشھود،یاغیبعوالماز

بھھاعیّنتنسبتچھاگراست؛یكىھاتعیّنھمھبھمشیّتنسبت
.استمتفاوتمشیّت


	هانا آرِنت: هشتاد سالگی مارتين هايدگر �تَجَدُّدِ اَمْثال: تجديد سنّت
	بيرون از خود برای او
	از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت
	از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت
	از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت
	یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم
	یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم
	یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم
	مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم
	مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم
	در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم
	در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم
	در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم
	یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم
	یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم
	یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم
	یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم
	یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم
	یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم
	یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم
	یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم
	یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم
	یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم
	یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم
	یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم
	مشيئت
	مشيئت
	مشيئت
	مشيئت
	مشيئت
	گستره و سپری شوندگی مشيئت
	گستره و سپری شوندگی مشيئت
	گستره و سپری شوندگی مشيئت

