
دگر ھشتاد سالگی مارتین ھای: ھانا آِرنت
تجدید سنّت: اَْمثالتََجدُِّد 

ـِٰن الرَِّحيمِ ِبْسِم اللَّـِه الرَّمحْ 

جلسھ چھارم
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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؟



Diego Velázquez’s Las Meninas



زالی جوش بادـخنب ھای الی
باده نوشان ازل را نوش باد

ثـََنا َناِينُّ الَأْمحَدَ ْبنُ ُحمَمَّدُ وَ ُموَسىْبنِ َأْمحَدَ ْبنُ َعِليُّ َحدَّ َسْنيُ وَ اْلُمَكتِّبُ سِّ ِهَشامٍ ْبنِ َأْمحَدَ ْبنِ َراِهيمَ ِإبْـ ْبنُ احلُْ
ُهمْ عَ اهللَُّ َرِضيَ اْلَورَّاقُ اهللَِّ َعْبدِ ْبنُ َعِليُّ وَ اْلُمَؤدِّبُ  ثـََناَقاُلوانـْ ْبنِ َبْكرِ َعنْ اْلَقطَّانُ َكرِ�َّ َز ْبنِ َحيَْىي ْبنُ َأْمحَدُ َحدَّ

ثـََناَقالَ َحِبيبٍ ْبنِ اهللَِّ َعْبدِ  ثـََناالَ قَ هُبُْلولٍ ْبنُ َمتِيمُ َحدَّ ُحمَمَّدٍ ْبنِ َجْعَفرِ َعنْ ِمْهَرانَ ْبنِ ُسَلْيَمانَ َعنْ ُمَعاِويَةَ أَبُوَحدَّ
َسْنيِ ْبنِ َعِليِّ أَبِيهِ َعنْ َعِليٍّ ْبنِ ُحمَمَّدِ أَبِيهِ َعنْ  َسْنيِ أَبِيهِ َعنْ احلُْ -ع-طَاِلبٍ َأِيب ْبنِ َعِليِّ يهِ أَبِ َعنْ َعِليٍّ ْبنِ احلُْ
:َقالَ 

أَْنتَ َعِليُّ �َ ِيل قَالَ َعَلْيهِ َدَخْلتُ َلمَّافَـ َدَعاِين اْلَوفَاةُ -ص-اهللَِّ َرُسولَ َحَضَرتْ َلمَّا
َوِيلُّ َولِيِّيوَ َولِيِّيكَ َولِيُّ َمْوِيت بـَْعدَ وَ َحَياِيت ِيف أُمَِّيت وَ َأْهِليَعَلىَخِليَفِيت وَ َوِصيِّي

َكاْلُمْنِكرِ بـَْعِديِلَوَاليَِتكَ اْلُمْنِكرُ َعِليُّ �َ اهللَِّ َعُدوُّ َعُدوِّيوَ َعُدوِّيَعُدوُّكَ وَ اهللَِّ 
ُكلُّ اْلِعْلمِ ِمنَ اَببٍ ْلفَ أَ ِإَيلَّ فََأَسرَّ أَْدَ�ِين ُمثَّ كَ ِمنْ َأ�َ وَ ِمينِّ ِألَنَّكَ َحَياِيت ِيف ِلرَِساَلِيت 

)۶۵۲ص،۲جالخصال،(.اَببٍ أَْلفَ يـَْفَتحُ اَببٍ 



زالی جوش بادـخنب ھای الی
باده نوشان ازل را نوش باد

پدرازعلىبنمحمدخودپدرازاووكردهروایتمحمدبنجعفرامامازمھرانبنسلیمان
:تگفكھطالب،ابىبنعلىخودپدرازعلىبنحسینخودپدرازالحسین،بنعلىخود

،رسیدمخدمتبھچونخواندمرارسید،درمرگراپیامبرچون
ونمدودمانبرمنخلیفھوھستى،منوصىتوعلى،اى:گفت

دوستتودوستمن،مرگازبعدومنزندگىدرمن،پیروان
مندشمنواستمندشمنتودشمنوخدادوستواستمن

ترسالمنكرمنازبعدتووالیتمنكرعلىاى.خدایستدشمن
ھبمراسپستوازمنومنىازتوزیرامنزندگانىدراستمن

ھرازكھگفت،منبھدانشازبابھزارپسگردانیدنزدیكخود
)۲۸۴ص،۲جگیالنى،مدرسترجمھ/الخصال(.گرددگشودهبابھزاربابى



زالی جوش بادـخنب ھای الی
باده نوشان ازل را نوش باد

ثـََنا• :َقالَ يَزِيدَ ْبنِ ُعَمرَ َعنْ احلََْكمِ ْبنِ ِهَشامِ َعنْ يُوُنسَ َعنْ ِعْمَرانَ َأِيب ْبنِ َحيَْىي َعنْ َهاِشمٍ ْبنُ ِإبـَْراِهيمُ َحدَّ

اَببٍ ُكلُّ بٍ ابَ أَْلفَ -ع-َعِلّياً َعلَّمَ اهللَِّ ولَ َرسُ َأنَّ بـََلَغَنا-ع-اهللَِّ َعْبدِ ِألَِيب قـُْلتُ 
ُكلُّ فـََتحَ اَببٍ أَْلفَ اْلَبابُ َذِلكَ فـََتحَ َواِحداً اَبابً َعلََّمهُ َبلْ ِيل فـََقالَ اَببٍ أَْلفَ فـََتحَ 
)۳۰٤ص،۱ج،-علیھمهللاصلى-دمحمّ آلفضائلفيالدرجاتبصائر(.اَببٍ أَْلفَ اَببٍ 

گفتم،-مالّسالعلیھ-]صادقجعفرامام[هللا،عبدابيبھ:گفت...(
-مسلّ وآلھوعلیھهللاصلی-هللارسولکھاسترسیدهمابھ

دهگشوبابیھرازکھباب،ھزاررا-الّسالمعلیھ-علیآموخت
وباب،یکرااوآموختبلکھ"گفت،مراپس،".بابھزارشد
").رابابھزارگشودبابیھرکھرا،بابھزارگشودبابآن



!برای ویران شدنبسازید 

:الّسالمعلیھ-طالبابيبنعليامام•
نھج(لِْلَخَرابواابـْنُ وَ لِْلَفَناءِ اْمجَُعواوَ ْلَمْوتِ لِ ِلُدوايـَْومٍ ُكلِّ ِيف يـَُناِديَمَلكاً هللَِِّ ِإنَّ 

)۱۲۷کلمھالبالغة،
:می زندبانگروزھردرکھاستفرشتھ ایراخدایھمانا،(

رایببسازیددادن،دستازبرایکنیدجمعمردن،برایبزایید
!)شدنویران

استشھدیآوازشان،ایندروھستند،آدمیخیرخواهمالئکھ•
.شرنگباآمیختھ



!برای ویران شدنبسازید 

• Hannah Arendt:
A consequence of this is that thinking acts in a
peculiarly destructive or critical way toward its
own results. To be sure, since the philosophical
schools of antiquity, philosophers have exhibited
an annoying inclination toward system building,



!برای ویران شدنبسازید 

and we often have trouble disassembling the
constructions they have built, when trying to
uncover what they really thought. This inclination
does not stem from thinking itself, but from quite
other needs, themselves thoroughly legitimate.



سنّت حجاب نوری: ھایدگر

• Martin Heidegger (B&T P.43):
When tradition thus becomes master, it does so in
such a way that what it 'transmits' is made so
inaccessible, proximally and for the most part, that
it rather becomes concealed. Tradition takes what
has come down to us and delivers it over to self-
evidence; it blocks our access to those primordial
'sources' from which the categories and concepts
handed down to us have been in part quite
genuinely drawn.



سنّت حجاب نوری: ھایدگر

Indeed, it makes us forget that they have had such
an origin, and makes us suppose that the necessity
of going back to these sources is something which
we need not even understand. Dasein has had its
historicality so thoroughly uprooted by tradition
that it confines its interest to the multiformity of
possible types, directions, and standpoints of
philosophical activity in the most exotic and alien
of cultures;



سنّت حجاب نوری: ھایدگر

and by this very interest it seeks to veil the fact
that it has no ground of its own to stand on.
Consequently, despite all its historiological
interests and all its zeal for an Interpretation which
is philologically 'objective' ["sachliche"], Dasein
no longer understands the most elementary
conditions which would alone enable it to go back
to the past in a positive manner and make it
productively its own.



سنّت حجاب نوری: ھایدگر

ی یابد،م)چیرگی(َسرَوریسانبدین)میراث(سنّتکھھنگامی
دستچنانمی دھدانتقالراآنچھکھمی کندچنینگونھ اییبھ

ارآنعوض،درکھعمده،طوربھوابتداءدرمی شود،نایافتنی
داھتببھومی گیرداسترسیدهمابھراآنچھسنّت.می پوشاند
"سرچشمھ ھای"آنبھرامادسترسیمی کندسدّ آنمی سپارد؛

ده اند،رسیمابھکھمفاھیمیومقوالتآنھاازکھ)پیشینی(اولیھ
سنّتحقیقت،در.شده اند)کشیده(نوشیدهاصیلکامالجھتی،از
چنانارآنھاکھببریمیاداز]بالکلّ [ماتامی شودسبب]حتّی[

است،بودهمنشأیی



سنّت حجاب نوری: ھایدگر

بدینبازگشتضرورتبریمگمانکھمی داردآنبرراماو
.اشدبآنفھم بھاحتیاجیحتّیراماکھنیستچیزیسرچشمھ ھا

 سپاردمیسنّتدستبھچنانراخودتاریخ مندیسانبدیندازاین
اتنھمی داردمحدودراعالقھ اشکھشدنریشھ کنسراسربرای

فیفلسکنشاحتمالینظرگاھایوجھت ھا،انواع،گوناگونیبھ
مینھخودباوفرھنگ ھا؛بیگانھ ترینوغریب ترینوعجیبدر

اصّ خبنیانیکھراواقعیّتاینداردپنھانتامی کوشدعالقھ،
.بایستدآنبرتانداردخود



سنّت حجاب نوری: ھایدگر

شوقشوشورھمھوتاریخی اشعالیقھمھرغمبھنتیجھ،در
دیگرندازای،)زبانی(فیلولوژیکحیثازواقعیتفسیریبرای

او نمودندمیتواناتنھاییبھکھراشرایطیابتدایی تریننمی فھمد
آناختنسخودآنِ ازومثبتشیوه ایبھگذشتھبھبازگشتبررا
.ثمربخششیوه ایبھ



در دل و جان خانھ کردی عاقبت

Hannah Arendt:
… or speaks generally of the thinker’s “backward
glance” at his own work, “which always becomes
a retractatio,” not actually a recanting, but rather a
fresh rethinking of what was already thought
(in Zur Sache des Denkens, pp. 61, 30, 78).



:آب و آتش بھ ھم آمیختھ ای از لب لعل
!یعنی چھ؟

:)محّمدالدّین،شمسخواجھ(حافظ•
نرودجانودللوحازتونقشھرگزم
نرودخرامانسروآنمنیادازھرگز

آوردجمعدلمسالچلبھکھفضلیوعلم
ببرداـمـغـیھـبھـانـمستسـرگـنآنمـرسـت

جھانباغگلبھننازدکھاورـبیمی
دانستخزانیبادغارتگریکھھر



:آب و آتش بھ ھم آمیختھ ای از لب لعل
!یعنی چھ؟

:)محّمدالدّین،شمسخواجھ(حافظ•
بـردبنیادمزتونازعـشـوهحالیا

کندبنیادچھحکیمانھربارهـدگتا

:۱۱۶رباعیخیّام،•
میزندشآفرینعقلکھاستجامی

میزندشجبینبرمھرزبوسھصد
لطیفجـامچنیندھـرکوزه گراین

میزندشزمینبـربـازومی سـازد



چھ؟



Diego Velázquez’s Las Meninas



رژیم ھا و کلیشھ ھا: مثال
حبس پرنده ھا

BBC-والسکزازشاھکاریرازگشایی:ندیمھ ھا Newsفارسی
والسکوئزایسیلوادِ رودریگزدیھ گو

Diego:اسپانیاییبھ( Rodríguez de Silva y Velázquez)
)۱۶۶۰اوت۶درگذشتھ–۱۵۹۹ژوئن۶زاده)
.چھارمفیلیپدرباراسپانیاییاشنقّ 

Las Meninas
Why Diego Velázquez’s Las Meninas Continues to
Inspire New Interpretations – YouTube



اگر امروز در بر من ببندی
درافتم ھر دمی از بام دیگر

تصویرھا:مثال•
چگونھ؟:اشیاءخودسوی•
بھ،)stillness(سکونوسکوتیاتفرید،وتجرید:تفّکر•

آِرنتتعبیر
است؟ممکنمطلقسکوتوسکوندرتفّکرآیا•
یا،شنیدنبرای:غوطھ وریوتعلّقعیندرتفریدوتجرید•

دیدن



اگر امروز در بر من ببندی
درافتم ھر دمی از بام دیگر

:فرمایدتعالیخدای•
)األعراف۷:۲۰٤(تـُْرَمحُونَ َلَعلَُّكمْ واْ أَنِصتُ وَ َلهُ فَاْسَتِمُعواْ اْلُقْرآنُ قُرِىءَ ِإَذاوَ 
باشیدخاموشودھیدفراگوششود،خواندهقرآنكھھنگامى(

!)شویدخدارحمتمشمولشاید
شرطیشپکھچرانیست،ممکنپیشینھبیوآزادمطلقاتفّکر•

.استداشتنمسألھتفّکر

.دورگاهباشند،نزدیکبسیارگاهھاپیشینھ •



اگر امروز در بر من ببندی
درافتم ھر دمی از بام دیگر

طبیعینجھاوبدندرھبوطشدگی،پرتاب:سافلیناسفلبھردّ •
اجتماعیو

.ندمی باشمسألھکودکونوزادبرایبدنیخامتعلّقات:مثال•
باندچھرنیستند،تفّکراھلمعنا،بدینابدان،ازقبلارواح•

.می کنندتفّکرعنصریابدانازپسوابدان
.استشکاریتورمسألھ ایدرتفّکریھر•



اگر امروز در بر من ببندی
درافتم ھر دمی از بام دیگر

"عسما"بھراالسایرینمنازلدھمبابانصاریعبدهللاخواجھ•
وْ لَ وَ "،می کندیادتعالیخدایقولاینازوددھمی اختصاص

آناندرخدااگرو()األنفال۸:۲۳("َألَْمسََعُهمْ َخْرياً ِفيِهمْ هللاَعِلمَ 
.)راآنھاشنوایاندمیقطعاداشت،میسراغخیرى

:استگفتھخواجھکالمشرحدرتلمسانیالدّینعفیف•
پساست،متنبّھقدربھإنتباه]و[است،إنتباهحقیقتسماعنكتھ
گفتھو.آنازخویشنصیببریابدتنبّھبشنود،رامعنییچون
،وطنشتابردمیھمراهو،راکسیھراستکشاننده:استشده

.خودخاصّ مقصودبھیابدمیتنبّھآنازکسھریعنی



اگر امروز در بر من ببندی
درافتم ھر دمی از بام دیگر

تیسندرآنچھکھھستند،بدیھیقدرآنسنّت ھاوھاپیشینھ•
فھمیدهمطلقحقّ دیگرسنّتیدرگاهاست،البطالنظاھردیگر

می شود

دیوارکھمی یابیچنینکھآنجاتازدندیواربھسر:مثال•
می زندسربھراخودش



اگر امروز در بر من ببندی
درافتم ھر دمی از بام دیگر

• William J. Richardson:
“Being and Time”, obviously, was published in
1927, but he was unsatisfied obviously with the
results of his work, by 1930, he began to give
publicly a lecture that became “On the Essence of
Truth”, and in that lecture, “On the Essence of
Truth”, he comes to the point of saying of two
things, as I perceive it,



اگر امروز در بر من ببندی
درافتم ھر دمی از بام دیگر

that after knocking his head against this particular
wall in 1927, he still wasn't satisfied with the
answer and somehow, but this is my fantasy, he
wants to experience if you keep knocking your
head against the wall, soon enough, you get the
impression that the wall is heading, knocking itself
against you.



اگر امروز در بر من ببندی
درافتم ھر دمی از بام دیگر

فکروذھنوقلببرجداگانھچیزیتصویری،مثالدوایناز•
می کندخطورکسیھر

،مختلفاوقاتدرخاصّ فردییامختلف،افرادکھھنگامی•
آنھاھتجرببرخاّصیرژیممی یابند،رایکسانچیزیظاھراً،

آنرنظای...وبرداری،الگووتقلیدشبیھراآنکھاستحاکم
.تفّکرازمی داردشبازومی کند،

بحثاصالنیستند،غلطیادرستخطورھااینازیکھیچ•
روااینجادرآن،منطقیعامیانھمعنایبھغلطی،ودرست
.نیست
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عقیدهمبحثیرژیم ھایبسترسازیوواسطھ  بھاگر•
)discursive regimes of belief(،ووفاقواجماعنمی بود

ممکن...واخالقی،سیاسی،اجتماعی،نظری،ھمگرایی
راخودخاصّ کردارھایوباورھاکسیھرونمی بود،
.می داشت

باتندمی توانسدارندبیشتری"مظھریسعھ"کھکسانیالبتھ،•
ھرچندباشند،ھمراهوھمنوا،آنھابادیگرانافق ھایدرنزول

.نیستعینیّتویکسانییھھمراوھمنواییآن



اگر امروز در بر من ببندی
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دارد،فرقھمگراییووفاقباھمراھیوھمنواییاینجادرگرچھ•
.نیستھمعینکلمھدقیقمعنایبھافرادباورھایحال،دوھردر

.ماستبخشیدن"مظھریسعھ"تفّکراتوتعلّقاتاینکار•
بازبازبازبازییکمثل•

استانسانیحیاتالزمھکھخالقیّتیونوآوریاینجاستاز•
ُکشنساناوسرکوبگررژیم ھایتعلّقاتناب،واصیلتفّکربدون•

۹:۹۱-۱۰("َدسَّاَهاَمنَخابَ َقدْ وَ زَكَّاَهاَمنأَفْـَلحَ َقدْ "می باشند،
)الّشمس
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