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ـِٰن الرَِّحيمِ ِبْسِم اللَّـِه الرَّمحْ 

جلسھ سوم
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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



چھ؟



کنمکنی زان چیز رامت میچیزی کھ رامش می

سھآِرنتھاناھایدگر،سالگیھشتادبزرگداشتمقالھدر•
:می کندبرجستھراھایدگرمھمّ ویژگی

بردنورفتنباآنکردننووسنّت،علیھھایدگرشورشگری-۱
"یاءاشخودسوی"رفتنبااینو.آنختمونھاییپایانھ یتاآن

.بود
ونھعالماتحقیقمتعلّقبین"نھادنفرقوکردنتفّکر-۲

."تفّکرموضوع
.حیرت-۳



واصل و سرگردانم

فت،گرخواھیمپیدیگرجاییدررا"حیرت"بحثهللا،شاءإن•
:بیتدوایناشارهبابازاینجادرو

:٤۱۳غزلسعدی،•
مـدانالشـجموصفنـمکھ،استروینھآن
مـرانـحینـمھـکرسـپریـدگازثـدیـحنـای

مـنـیـی بـمنـمکھعـنـصُ نـایھـن،دـنـنـیـبھمھ
ی خوانمـمنـمکھشـقـننـایھـن،وانندـخھمھ
دوستطالبِ بودسرگشتھکھنیستعجبآن

رگردانمـسولـواصنـمکھتـاسنـایعجب



ای با من و پنھان چو دل

.اشیاءخودسویرفتن•
چرا؟•
چیستند؟اشیاء•
متعیّنوجود•
مطلقشھادت•
روزوشبتنیدگیھمدر•
فرقوجمعاحدیّت•



تو کعبھ ای ھر جا روم قصد مقامت می کنم

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،...
و،ھستندمشیّتمظاھروتعیّناتازشھود،یاغیبعوالماز

بھھاعیّنتنسبتچھاگراستیكىھاتعیّنھمھبھمشیّتنسبت
.استمتفاوتمشیّت



تو کعبھ ای ھر جا روم قصد مقامت می کنم

خستینن-علیھمهللارضوان-شامخینعرفاىطریقھبھبنامشیّت
ھماناند،شدهموجودآنتوسطوجودمراتبدیگرواستصادر
شدهنقلالسالم،علیھصادق،امامازكافىروایتدركھطور

تدقیق."یئةبالمشاالشیاءخلقثمّ بنفسھاالمشیئةهللاخلق"است،
وسرّ اصحابنظرازمطلبتحقیقوروایتاینمضموندر

راتبمدراساساً،كھاستاینطریقتوسلوكبزرگانوحقیقت
تاوسونداردوجودالھیھمطلقھمشیّتجزموجودىھیچخلقى،

است،مجردتعلقاتوتعیّناتھمھازوموجودبالذاتكھ



تو کعبھ ای ھر جا روم قصد مقامت می کنم

ھحقّ وحدتظلّ كھ،استظلیّھھحقّ وحدتصاحبكھاوستو
مانندو،ندانبوییدهنیزراوجودرایحھتعیّناتاما.باشدمىحقیقیھ
ازھمھوھمھ...پنداردمىآبراآنتشنھفردكھھستندسرابى
یالىخواعتبارھاتعیّنواستآنمظاھرازوالھىمشیّتشئون
"خیالفىیالخالعالم"است،گفتھكبیرشیخكھچناننیستند،بیش
وظھورىاوظھورجزرو،ایناز.استخیالاندرخیالعالم
سریانومشیّتشمولمعناىونداردوجودشأنىاوشأنجز

ینھمنیزالھیّتمقامورحمتبسطوالھىھویّتاطالقووجود
].داردمختصریتصحیحوویراشبھنیازترجمھاین[.است



از شب، روز زاید، و از عالَم، آدم رویَد

:)٤۷صالة،الصّ سرّ (علیھتعالیهللارضوان-خمینیامام•
بھتوجھھبو،كردندتبعید،التنزلقبلقربِ بساطِ از،رااوپس،

ھكزیراگرددظلمانیھحجبواردكھآنتانمودنددعوتطبیعت
َلَقدْ "،تَعَالىقالَ .كردنتواندآنخرقنشود،حجابدرواردتا

ْنسانَ َخَلْقَنا )التّین۴:۹۵-۵("ساِفِلنيَ َأْسَفلَ ْد�هُ َردَ ُمثَّ تـَْقِوميٍ َأْحَسنِ ِيف اْإلِ
یتجامعازاست،ظلمانیھحجبآخرینكھسافلین،اسفلبھردّ 
رتحضدرصفاتوءاسماتعلیمالزمھواستالھیّھاعجوبھاین

.استعلمیھ



از شب، روز زاید، و از عالَم، آدم رویَد

حشر"علىتعلیقات(علیھتعالیهللارضوان-خمینیامام•
:)ترجمھ،۶۱-۶۲ص،"األنسمصباح"و"الحكمفصوص

َاوَ "،)قیصری(اوقول و(]"...ْيِين اْلعَ اْلُوُجودِ ِيف [ُصرِيَّةِ اْلُعنْ َنْشأَتُهُ أَتَخَّرَ إمنَّ
])...عینیوجوددر[افتادتاخیربھاوعنصریپیدایش

ْسفَلَ أَ "وھفتمزمیناعتباربھافتادنشتأّخربھکھمی گویم
.استبودنش)پَست ھاپَست ترین("سافِلینَ 



از شب، روز زاید، و از عالَم، آدم رویَد

شدممكنرااوھمگی شان،حجاب ھا،درشدواقعچونپس،
اّول"کھسانھماناست"اآلخرینآِخر"اووآنھا،دریدن
غایتوِنھایاتنِھایتبھرجوعراستاوواست،"األّولین
ومطلق،شھادتتاھویّتغیبازآمدهفروداوستوغایات،
باحجاب ھاجمیعازشدنبیرونراستاووالقدر،لیلةاوست
استتاراست،قیامتروزخوداوپس،.اودرقیامتروزظھور

....استالقدرلیلةاحمدىتعیّندراحدىنور



تو کعبھ ای ھر جا روم قصد مقامت می کنم

اشیاء؟ھمھسوی.اشیاءخودسوی•

درآنھاھمھسویرفتنومی باشند،متناھیغیراشیاءھمھ•
.نداردامکانجمعبدونمطلق،تفرقھوکثرت

وصفصاز"آدمیّھکلمھدرإلھیھحکمتفصّ "بھشودرجوع•
!عربیابنشیخالحکم

اتچیزی،ھرسویکاملوتامّ رفتنشودگفتھاستممکن•
.می گشایددیگرچیزھایسویرادریچھ ھاییآن،نھایت



تو کعبھ ای ھر جا روم قصد مقامت می کنم

اسم ھایھمھهللاسماءازاسمیھراستشدهگفتھکھآنمثل•
ھمھشود،دارارااسمیھرکھھرودارد،خودبارادیگر
.باشددارارااسم ھا

یاربسخودغیرچیزیھرازمعرفتیوداراییچنیناّوالاّما•
ابھستندھمعینکھحالعیندراسماءثانیاواست،دشوار

ورینحکمتفصّ "بھشودرجوع(.دارندنیزفرقدیگریک
ص،۱جعربی،ابنشیخالحکمفصوصاز"یوسفیکلمھدر

۱۰۴!(



تو کعبھ ای ھر جا روم قصد مقامت می کنم

است"جامعبود"کھانسان،شناختیانفس،معرفتپس،•
.استپروردگارشناختراهبھترین

رایبراهبھترینرا"دازاین"شناختنیزھایدگرھمین،برای•
.دانست)وجود(بودنمعنایشناخت

:فرمود-سلّموآلھوعلیھهللاصلی-هللارسول•

شناختھرا،خودنفسناختشکھھر("رَبَّهُ َعَرفَ فـََقدْ نـَْفَسهُ َعَرفَ َمنْ "
).راپروردگارشباشد



تو کعبھ ای ھر جا روم قصد مقامت می کنم

.اشیاءخودسوی•
چگونھ؟•
آنتولوژیک-۲آنتیک،-۱:)دانشعلم،(معرفت.الف•
تکنولوژیک-۱:)عملتصّرف،ودخلاراده،(قدرت.ب•

.۳،)...فرھنگی،سیاسی،اخالقی،(ھنری-۲،)صنعتیفنّی،(
)نافذمشیئتوخواست،"فیکونکن"امر(وجودی



ھستی/چیستی

• John Macquarrie and Edward Robinson,
translators of Heidegger’s “Sein und Zeit” into
English, in footnote 3 of p. 31 make the
following comment about the distinction of the
terms “ontical” and “ontological”:

While the terms 'ontisch' ('ontical') and
'ontologisch' ('ontological') are not explicitly
defined, their meanings will emerge rather clearly.



ھستی/چیستی

Ontological inquiry is concerned primarily with
Being; ontical inquiry is concerned primarily with
entities and the facts about them.

ً آنتولوژیکالپژوھش( پژوھشوجود؛بھاستمتوّجھعمدتا
ً آنتیکال وطمربواقعیّت ھایوماھیّاتبھاستمتوّجھعمدتا

).بدانھا



گشایش ھای خاتم

بردنونرفتباآنکننده ینووسنّت،علیھشورشگریھایدگر•
.آنختمونھاییپایانھ یتاآن

ھبستدرھایگشودنعینآندرشدنخاتموچیزیکردنختم •
.استآنمانده

:۲بخش،۶دفترمثنوی،بلخی،محّمدالدّینجاللموالنا،•

دستاُستادْ بََردَصْنعَتدرکھچون

تواستبرتـَصْنعَ َختْمِ گوییتونھ



گشایش ھای خاتم

یـمـاتَ ـخوــتاــَختْم ھادِ ـشـگُ در

یـمـاتَ ـحانـشـخـروحْ بَ انِ ـھـجدر

رادــمُ ـالْ دـمَّ ـُمحَ اراتِ ـاِشتـسـھ

ادـُگشدَرـاَنْ ادْ ـُگشدَرـاَنْ ادْ ـُگشلـکُ 

اوانِ ـجرـبنـریـآفزارانـھدـص

اودانِ ــرزنــفدورِ ودومــقُ رــب



"خود اشیاء"، تا "ساِفلنيَ َأْسَفلَ "تا 

اشیاءدامدرتجربیعلوم•
ده ھاایدامدرافتادنواشیاء،دامازرھاییھوِسرلفنومنولوژی•
)زایشی(آغازینیتفّکرتافنومنولوژیاز:ھایدگر•

)Inceptual Thinking(
.استتفّکروعموضبامتفّکرفاصلھنوعیمستلزمتفّکر:آِرنت•



با ما و پنھان چون پری

Compared with other places in the world, the
habitations of human affairs, the residence of the
thinker is a “place of stillness” (Zur Sache des
Denkens, p. 75). Originally it is wonder itself
which begets and spreads the stillness; and it is
because of this stillness that being shielded against
all sounds, even the sound of one’s own voice,
becomes an indispensable condition for thinking to
evolve out of wonder.



با ما و پنھان چون پری

Enclosed in this stillness there happens a peculiar
metamorphosis which affects everything falling
within the dimension of thinking in Heidegger’s
sense. In its essential seclusion from the world,
thinking always has to do only with things absent,
with matters, facts, or events which are withdrawn
from direct perception. If you stand face to face
with a man, you perceive him, to be sure, in his
bodily presence, but you are not thinking of him.



با ما و پنھان چون پری

And if you think about him while he is present,
you are secretly withdrawing from the direct
encounter. In order to come close, in thinking, to a
thing or to a human being, it or he must lie for
direct perception in the distance. Thinking, says
Heidegger, is “coming-into-nearness to the distant”
(Gelassenheit p. 45; cf. Discourse on Thinking, p.
68).



ما در پیالھ عکس رخ یار دیده ایم

بیندنافکنفاصلھواست،نزدیکبسیارخودشبھانسانچون•
)self-objectification(خودانگاشتنشيوخودش،وخود

بایدومی توانندبیرونیعینیاشیاءاست،دشوارغایتبھ
کھنآخاطربھھموسبب،بدینھمشوند،واقعتفّکرموضوع

یلذّتوذوقدو،اینبرافزونومی کند،زندگیآنھاجھاندر
ردیگجاییازھست،بودنملموسومحسوسوفردیّتدرکھ
عوالمبھنمی شودبردهارمغانبھنمی شود،آوردهدستبھ

.دیگر
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