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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



چوْن َغرق است در  بی چون

ناگاهاه،بی گبی جا،سویگذرگاه ھا،دروقفھبیرفتن:تفّکر•
.گذرگاه ھاازبیرون

!نیزایننیز،ما•
!اشیاء؟خودسوی•
.شيءنھماندم،مننھرفتم،•
.الشیءدرغرقنداشیاءکھندانستم•
.می رسمالشیءلقاءبھاشیاءلقاءدرکھندانستم•



چوْن َغرق است در  بی چون

مشرب ھا،(سرچشمھ ھاسویمیراث ھاازعبوروھایدگر•
.اصلی)آبشخورھای

)Genealogy(شناسیتبار•
• Hannah Arendt:
… he (Martin Heidegger) knew that the thread of
tradition was broken, was discovering the past
anew.



چوْن َغرق است در  بی چون

:فرمایدتعالیخدای•
يـَْفَعلْ نْ مَ وَ اْلُمْؤِمننيَ ُدونِ ِمنْ ياءَ َأْولِ اْلكاِفرينَ اْلُمْؤِمُنونَ يـَتَِّخذِ ال

ُهمْ تـَتـَُّقواَأنْ ِإالَّ ءٍ َشيْ يفاهللَِّ ِمنَ فـََلْيسَ ذِلكَ  اهللَُّ ُحيَذِّرُُكمُ وَ تُقاةً ِمنـْ
)عمرانآل۳:۲۸(اْلَمصريُ اهللَِّ ِإَىل وَ نـَْفَسهُ 

کھھرومومنین،جایبھولیراکافرانبگیرندنبایدمومنان(
دهکرتقواکھآنمگرنباشد،چیزیھیچدرخداازکند،چنین
وخودش،راشمامی دھدحذرخداورا،تقواییآنھاازباشید
!)شدنگاهاستهللاسوی



چوْن َغرق است در  بی چون

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

!)می گرداندنابودنابود(
۱۸۵۵غزلبلخی،محّمدالدّینجاللموالنا،•

َمجنونُکندسانزینمراسودااینکھدانستمچھ
جیحونُکندراَچشَممدوسازددوزخیراِدلَم
بِْربایَدناگاهمراسیالبیکھدانستمچھ
پُرخونقُْلُزمِ میانِ دَراَْندازدَکشتی اَمچو



چوْن َغرق است در  بی چون

افَدبِْشکتَختھْ تَختھْ کھَکشتیآنبرموجینَدزَ 
گوناگونَگردش ھایزِ فروریزدتَختھھرکھ

رادریاآبِ آنخوَردَسربَرآَردھمنَھنگی
ھامونچونبی آبْ شود بی پایاندریایِ ُچنان

رابَْحرفَرسانَھنگِھامونآننیزِشکافَد
قارونچونقَھرْ دستِ بھناگاھانقَْعرْ درَکَشد
دریانھوماْندھاموننھآمدتبدیل ھااینچو
بی چوندر استَغرقچونْ کھُشدچونِدَگرمندانمچھ
نمی دانممن لیِکناستبسیاردانم ھایچھ
اَْفیونَکفیدریاآندربَندیدَھانازخوردمکھ



کھ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ھا

:حافظ•
مقصودگوھربردمکھگفتممی شدمعاشقچو

داردفشانخونموجچھدریااینکھتمـندانس

می گذریماھـمعشوقکوچھدرکھای
بر حذر باش کھ سر می شکند دیوارش

ھایلچنینگردابیوموجبیموتاریکشب
احل ھاـسارانــبـکـبـساـمالــحدـنـداناـکج



فراز و شیب بیابان عشق دام بالست
رھیزدـال نپـز بـی کـردلـت شیـاسـکج

• Martin Heidegger:
“Ontic-Ontological distinctiveness”
Ontology, Primordial Sources, Genealogy
• Michel Foucault:
Genealogy, Archaeology, Discourse Analysis

ابدیھیمانومحو،وصعق،•
محوبعدصحو•



گرنھ بدنام شویوبا ما منشین 

پُرماهده(زمانیاندکازپسھایدگرآِرنت،ھاناشھادتبھ•
ینظرآنتولوژیخلوتکدهبھسیاسی،-عملیمخاطره)دردسر

."نشد"اّما"شناخت"راوجود.عمرآخرتاکردنشینیعقب
ردداخل،عملینھونظرینھجدّی،طوربھھرگزنیزفوکو•

.نشدشدن/بودنحوزه
د،می ایستساحلبراّمامی رود،اشیاءالیھ ھایژرف ترینتا•

اهللَُّ ُكمُ ُحيَذُِّر "کھمی دارد،گوشآویزهمومنانھ،را،حقّ تحذیر
"!نـَْفَسهُ 



ُ نـَْفَسهُ ُحيَذِّرُُكمُ  اهللَّ
!بگریز، چو یوسف از زلیخا

:حافظ•
اوزلفچینبھرفتمنگردھرزهدلتا

نمی کندنـوطزمـعودـخدرازرـسفزان

شویداماینه یتادـافنـموـچـمـھرـگ
شویامــجوادهــبرابــخھـکبسای
سوزیمعالمومستورندوعاشقما
شویامـدنــبھـرنــگونــیـشـنـماـماـب



:آنجا/اینجا
ھمھ چیز بھ ھم بافتھ

نافلھ/فریضھ•
انتخاب/ضرورت•
بی چون/چون•
عترت/قرآن•
انسان/خدا•
تشبیھ/تنزیھ•
من/او•
مومن/کافرکافر،/مومن•



!؟با کافران چھ کارت گر بت نمی پرستی

نافلھ/فریضھ•
)القیامة۷۵:۲۹(اِبلسَّاقِ السَّاقُ اْلتَـفَّتِ وَ •

)ساقبھساقپیچیدو(
ِضدِّهِ ِإَىل اِنـَْقَلبَ َحدِّهِ َعنْ زَادَ َماُكلّ 

).خودشضدّ بھشددگرگونرا،خودحدّ نوردیددرھرچھ(
ضّدهإىلإنعكسحّدهجاوزماكلّ و

ضّدهانعكسحّدهيءالشّ جاوزاذا



:فراسوی خود و دیگری
!ھم برو از جا و ھم از جا مرو

)Glory/Beauty(شکوهپرزیباییکمال،:او/من•
تشبیھجمال،نزدیک،:من•
تنزیھجالل،دور،:او•
حقیرتواوتقدیسمن،ازاوتنزیھمن،براوتقدّم:جھان گرایی•

من
تنزیلومنتجلیلاو،بھمنتشبیھاو،برمنتقدّم:محلّ گرایی•

او
نزدیکدورِ دور،نزدیکِ :من/توتو؛/مناو؛/منمن،/او•



:فراسوی خود و دیگری
!ھم برو از جا و ھم از جا مرو

• Martin Heidegger (B.&T., trans. Joan
Stambaugh, p. 98):

An essential tendency toward nearness lies in Da-
sein.

).داردقرارزاین-دادرنزدیکیسویجوھریگرایشی(
استدوریازشیوه ایینزدیکیایناّما

Nearness as a mode of remoteness



د رَ  سیدجامھ ِسیَھ کرد ُکفر نوِر ُمَحمَّ
د َرسیدـِک ُمَخلَّ ـْ وفتند ُملـا کـِل بَقـَطبْ 

:الّسالمعلیھ-موسیبھخطابتعالیخدای•

أَْنظُرْ ينأَرِ َربِّ قالَ َربُّهُ َكلََّمهُ وَ ِلميقاتِناُموسىجاءَ َلمَّاوَ 
َمكانَهُ تَـَقرَّ اسْ فَِإنِ اْجلََبلِ ِإَىل اْنظُرْ لِكنِ وَ َتراينَلنْ قالَ ِإلَْيكَ 

ُموسىَخرَّ وَ كًّادَ َجَعَلهُ لِْلَجَبلِ هُ َربُّ َجتَلَّىفـََلمَّاَتراينَفَسْوفَ 
وَّلُ أَ َأ�َ وَ ِإلَْيكَ تـُْبتُ ُسْبحاَنكَ قالَ أَفاقَ فـََلمَّاَصِعقاً 

)األعراف۷:۱۴۳(اْلُمْؤِمننيَ 



افساقِی بی َرنگ و الف ریخت شراب از ِگز
د َرسیددَّ ـِش ُممَ ـیـاف عـرد قـل کـمَ ـِص جَ ـَرق

تکلّمپروردگارشوآمدماگاهوعدهبھموسىچونو
اتمنبھراخودتبنماپروردگارا،"گفت،او،بانمود
ظرنوليمرا،نبینيھرگز"گفت،!"توبرافکنمنظر
،خودشمکانبریابدقرارچونپس،!كوه]آن[برافکن
نمودتجلّيپروردگارشچونپس،!"ببینيمراکھزودا

ود،بیفتامدھوشموسىوگرداند،متالشىراآنكوه،بر
یوسکردمتوبھتویي،کھپاکا"گفت،آمد،خودبھچون

!"باشمیننمؤماّولینمنوتو



ت ماستـیّ ـب جمعـوجـھ او مــتـف آشفــزل
دچون چنین است پس آشفتھ ترش باید کر

:عربیابنشیخ
آینھدرآینھ

:قاعده•
أبَِْضَداِدَهااَألْشَياءُ تـُْعَرفُ 

)ضدھایشانبامی شوندشناختھیاءاش(
:مالصدرا•

ْسَباهِباأبَِ إّال تـُْعَرفُ البابِ سْ األَ َذواتُ 
).اسباب شانبامگرنشوندشناختھدارندگانسبب(



:دست تو دست خدا
بشکن، ورنھ بشکنم

:الّسالمعلیھ-موسیوساحران•
ما؟یاتو
:فرعونبا•

َقِلبُ رَبِّناِإىلِإ�َّ َضْريَ ال"نیست،گزندی "ونَ ُمنـْ
عصاءدربارهموسیباخدا•
!کنیمتعیینشماتابیافکنشنکن،تعریفشتو•



:دست تو دست خدا
بشکن، ورنھ بشکنم

:فرمایدتعالیخدای•
َبلْ قالَ أَْلقىَمنْ َأوَّلَ َنُكونَ َأنْ ِإمَّاوَ تـُْلِقيَ َأنْ ِإمَّاُموسى�قاُلوا
)طھ۶۵:۲۰-۶۶(أَْلُقوا

کھیمباشکسیاّولمایاوافکنی،تویاموسی،ای"گفتند،(
!")افکنید]شما[بلکھ"گفت،"افکنیم؟

َعليمٌ ءٍ َشيْ ِبُكلِّ ُهوَ وَ باِطنُ الْ وَ الظَّاِهرُ وَ اْآلِخرُ وَ اْألَوَّلُ ُهوَ •
)الحدید۵۷:۳(



آینھ در آینھ

نَْفثيحكمتفص"در-علیھتعالیهللارضوان-عربیابنشیخ•
:)ترجمھ،۶۲ص،۱ج(الحکمفصوصاز"ِشیثيَكِلَمةدر

اینازتجلّيورؤیتبھشبیھ ترونزدیک ترمثالیھیچو...
،می بینیآینھدرراصورتکھھنگامیو.نیست]آینھمثال[

اگرو....راآننبینیھرگزرا،آینھجْرمببینیکھبکوشخودت
دریستنغایتیآنفوقکھراغایتیباشیچشیدهرا،اینچشیدی

درراخودتمیافکنرنجبھومورزطمعپس،.مخلوقحقّ 
یستنآنبعدوندارد،وجودأصًال کھدرجھ،اینازرفتنباالتر
.محضعدممگر



آینھ در آینھ

ردھستیاوآینھتوورا،خودتدیدنتدراستتوآینھاوپس،
.اوخودجزنباشدکھرا،أحكام شانظھوروخودأسماءرؤیتش

.مبھمو،شدبرھمودرھمأمرپس،
:۹۹غزلبلخی،محّمدالدّینجاللموالنا،•

خودُرخِ دیدیآیِنِھدرتـوچـو
تماشا؟باشدکجاخوش تَرآناز

نَُگـنـجیآیینھدرکـردمَغـلَـط
اَْشیاُکلِ المی شـودنـوَرتزِ 



Différance
تباین

• Jacques Derrida:
The term différance means "difference and deferral
of meaning.“ … the French word différer means
both "to defer" and "to differ". … The first
(relating to deferral) is the notion that words and
signs can never fully summon forth what they
mean, but can only be defined through appeal to
additional words, from which they differ.



Différance
تباین

Thus, meaning is forever "deferred" or postponed
through an endless chain of signifiers.
(wikipedia.org)

:مثال•
.گریختمخانھبھمدرسھازمن

حافظ•
گفتندیارفـزلزـکتـی نھایـبشرحاین

آمدعبارتکاندرھزارانازستحرفی



د نشینـمـو با صـرست مشـم پـگفتم صن
گفتا بھ کوی عشق ھم این و ھم آن کنند

:حافظ•
دلسنگینآنکھگفتتواننکتھاینکھبا
اوستباریمـمیـیسـعدمورااـمتـشـکُ 
دارشیـرامـگتـاسدانـقـتـمعازظـافـح

اوستبامکرمروحبسبخشایشکھزان
!معتقداناکرام•
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