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  سخنان مارتین هایدگر

 

 

 جمالت مارتین هایدگر
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 سخنان و جمالت مارتین هایدگر

 ۹۱۹۲مه  ۶۲درگذشته  - ۹۸۸۱سپتامبر  ۶۲هایدِگِر زاده  مارتین

ای نوین  فیلسوفان قرن بیستم بود. او با شیوه یکی از معروفترین

های بسیاری  فلسفه او بر دیدگاه .پرداخت وجود به تأمل درباره

 .از فالسفه بعد از او اثر گذاشت

…………….. 

 

باسرپوشی بپوشانی که دارای  اند اما اگر آنها را گیاهان فاقد عقل

زنند ،  بیرون می جا یک سوراخ باشد آنها به دنبال نور از همان

 کنیم؟ پس چرا ما با داشتن عقل نور را دنبال نمی

 مارتین هایدگر

  

 

 جمالت هایدگر
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 هاست پیشه ی همه ترینِ گناه بی» قلمرو که و زبان

 .هست نیز «خطرناک ترینِ همه ی داشته ها

 رتین هایدگرما

  

 

 جمالت آموزنده هایدگر

  

 برانگیزترین موضوع اندیشه 

 ی عصر تفکر برانگیز ما  درباره

 ! اندیشیم این است که ما هنوز نمی 

 مارتین هایدگر
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 جمالت هایدگر

  

و تنها برای  برای مردم شهر اغلب عجیب است که یک نفر، تک

چنین مدت طوالنی و مالل آوری میان کوه ها و بین روستایی ها 

سر برد اما اسم این تنهایی نیست؛ خلوت است. در کالن  به

جای دیگری تنها بود اما هیچوقت نمی  شهرها می شود از هر

اصیل خلوت  شود احساس خلوت کرد. قدرت عجیب و خصلت

گزینی، در جداکردنمان از جمع نیست بلکه در فرافکندن کل 

 !...به گستره ی نزدیک حضور اشیاست وجودمان

 رمارتین هایدگ

  

 

 سخنان مارتین هایدگر 
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 ما برای تفسیر آواز و غزل آماده نیستیم

 بلکه هیچ حقی هم در این کار نداریم

زیرا قلمرویی که در آن گفتگو بین شعر و اندیشه برقرار است به 

 .ابل کشف شدن . دسترسی و تفحص در اندیشه استآهستگی ق

  مارتین هایدگر

  

 

 مارتین هایدگر

  

حتی اگر در مسیر درستی هم باشی؛ اگر حرکت نکنی تو را زیر 

 !خواهند گرفت

 مارتین هایدگر
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 جمالت فلسفی هایدگر

  

 بزرگ ترین قدرتی که یک شخص دارد

 .قدرت انتخاب اوست

 مارتین هایدگر

  

 

 سخنان مارتین هایدگر

  

 سرخوشی آگاهانه، دروازه ایست به جاودانگی

 مارتین هایدگر
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 جمالت آموزنده هایدگر

  

آن کس که اندیشه های بزرگ دارد ، باید خطاهای بزرگ   

 . مرتکب شود

 مارتین هایدگر

  

 

 مارتین هایدگر

  

فضای زمان به طور معمول در درک فاصله بین دو نقطه زمانی 

 اندازه گیری شده است
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 .نتیجه محاسبه زمان است

  مارتین هایدگر

  

 

 سخنان فلسفی مارتین هایدگر

  

کسی که بهتر از همه فکر می کند، بدتر از دیگران هم مرتکب 

 .اشتباه می شود

 مارتین هایدگر

  

 

 ت آموزنده هایدگرجمال
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 .بزرگ ترین قدرتی که یک شخص دارد، قدرت انتخاب اوست

 مارتین هایدگر

  

 

 جمالت هایدگر

  

وقت نداشتن یعنی زمان را به اکنون بد و ناجور هر روزگی 

 .افکندن

 .ده بودن. زمان را به وجود می آورد و فرا می دهددر آین

اکنون را می سازد و می پردازد و مجال می دهد تا گذشته. در 

 .خویش مکرر شود” زنده بوده ی“کیفیت 

  مارتین هایدگر

  

www.softgozar.com



 

11 
 

 

 جمالت مارتین هایدگر

  

نی دنیایی ما در دنیا وجود داریم و باید تالش کنیم خود را با قوانی

 .که داخل آن هستیم سازگار کنیم

اینکه ما زندگی خودمان را با گفتگوی عادی پر می کنیم نشانگر 

 اینست که

فکر میکنیم قراره تا ابد در این دنیا زندگی کنیم. بنابراین روزهای 

 متوالی را هدر می دهیم

  مارتین هایدگر

  

 

 جمالت هایدگر
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برانگیزِ ما، این است که ما  ی تامل ی زمانه برانگیزترین نکته تامل

 !کنیم همچنان تامل نمی

  مارتین هایدگر

  

  بیتوته :گردآوری
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