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 بر …معرفتی امام خمینی )ره( در حکمت و عرفان و فقه و سیاست و ادبیات و - بنیان فکری

 و است تئاتر نمایش یک عالم حضور، یمسئله در. است استوار «حضور» نام با اساسی مفهومی

ن تئاتر یعنی بازیگرا سایر با را خود نسبت بازیگر یک عنوان به بایستمی صحنه این در هرکس

 برای رازمندی الصاله سر کتاب در که زمانی در چه ایشان. نماید تعریف …موجودات و اشیاء و

 احساس مهمشان یدغدغه پربرکتشان، عمر پایانی سنین در چه و شوندمی قائل نماز یاقامه

به  را انسان خود ودیخ به بودن، خدا پیشگاه حضور در حس. است متعال خدای محضر در حضور

اهلل از منظر فلسفی، ما را به یک نظام جامع  دارد. حضور در تلقی امام روحسجده برابر حق وامی

شناسیم و ی هگل را پیرامون مفهوم گایست میمعرفتی سوق خواهد داد. اگر اندیشه -فکری



ی و کانت را با نومن و ی هوسرل را با فنومنولوژشخصیت هیدگر را در مفهوم دازاین و نیز اندیشه

گذار جمهوری فنومن، دکارت با کژیتو و شخصیت مالصدرا با مفهوم حرکت جوهری او، بنیان

 .شناسیماسالمی را فیلسوف و حکیم حضور می

 مقدمه

ی توان حلقهباشد، به جرئت میاش زدودن غفلت میی حضور و درک حضور را که الزمهمسئله

ی حضور و اصل . در میان فالسفه و حکما، همه کم و بیش به مسئلهی علوم انسانی دانستمفقوده

دانند؛ اما ادب مع اهلل می [1]آملی حضور را با توجه به آیه قرآن زادهاند. عالمه حسنحضور پرداخته

هایش به نفس حضور نپرداخته است. حضور در تلقی امام کس در آرا و عقاید و اندیشههیچ تقریباً

ی حضور، توان یکی از معلمین ایشان را در گزارهی محوری است. همچنین میخمینی )ره( مسئله

 .مرحوم سید بن طاووس و کتاب فالح السائل او که به ادب حضور ترجمه شده دانست

نماید که حتی در محضر نوزاد نیز ادب حضور قدری برجسته میضور را بهشریعت اسالم ادب ح

سؤال اساسی اینجاست، شریعتی که حضور یک نوزاد خوابیده را   [2].کندمتناسب او را توصیه می

 !تواند از محضر خدا غافل بماند؟نماید، چطور میمیگونه درک این

ای از آن را در بیان مشهور امام خمینی )ره( و نوع نگاه اسالم به جایگاه انسان در هستی که عصاره

سازی و به طبع آن تلقی ایشان از محضر بودن عالم برای خداوند شاهدیم، جایگاه اساسی در انسان

اهلل اسالم را داراست. برای تقریب مفهوم به مصداق، از کالم امام روحجامعه سازی درشان متناظر با 

 .کنیمگونه آغاز می)ره( این

اگر انسان در محضر یک شخصی که در نظرش محترم است باشد، در حضور او کاری که خالف 

است کند. اگر شما دو تا برادر باشید، در حضور برادر، یک کاری که به ضرر برادر رضای اوست نمی

 [3].کنیدنمی

شود. حضور شما تلقی ایشان از حضور انسان در محضر، بارها و بارها در زندگی هر فردی تکرار می

ان جمع و با همان جلسه در هر جمع و هر محفلی شما را ملزم به رعایت ادب متناسب با هم

 .نمایدمی



صورت حضور دائمی انسان در محضر انتها و بهحال اگر همین مفهوم را در یک دایره وسیع و بی

شود که حضور در محضر خداوند، حیای خداوند تصور کنیم، تلقی امام )ره( کامالً تصدیق می

بایست از سنخ آن نخست می طلبد. گرچه برای فهم صحیح از یک حقیقت،متناسب با خود را می

 [4].حقیقت شد

ایم، محضر خداست؛ ما در محضر جا. اینجا که ما آالن نشستهوتعالی حاضر است همهخدای تبارک

مشغول طبابت هستید. مشغول خدمت هستید.  کنیم، شما در محضر خداخدا داریم صحبت می

روید، ببینید که میاگر این نظر را تقویت کنید که ببینید محضر خداست، باالی سر مریض وقتی

کنید، در که این مریض از خداست و اینجا محضر خداست، در حضور خدا شما دارید طبابت می

ان پیدا بشود، ادراک این مطلب را کنید. اگر این احساس برای انسحضور خدا دارید خدمت می

 و هستیم محضر در ما – سکنات و حرکات همه در –طور باشد که همیشه بکند، وجدانش این

 خطا را پایش انسان اینکه. را کارهایش کندمی تعدیل انسان وتعالی،تبارک خدای است حاضر

نکه غفلت از ای برای شود،می صادر او از نخواسته،خدای معاصی، یا کندمی اشتباهاتی و گذاردمی

 او حضور در باشد، است محترم نظرش در که شخصی …این معانی دارد. اگر انسان در محضر یک

 به که کاری یک برادر، حضور در باشید، برادر تا دو شما اگر. کندنمی اوست رضای خالف که کاری

ات ما سکن و حرکات همه هستیم، خدا حضور در که بفهمیم ما اگر. کنیدنمی است برادر ضرر

کند. حقیقت عصمت انبیا هم همین تحت نظر او و در حضور اوست، در حضور او انسان خطا نمی

زور گردنشان گذاشته باشد که معصیت نکنید؛ طور نیست که یک کسی بهاست. عصمت انبیا این

ماها صحبتش را  اند.اند که محضر خداست؛ این معنا را یافتهها وجدان این معنا را کردهآن

اند که اینجا محضر خداست. وقتی کسی یافت این معنا را و مشاهده کرد ها یافتهکنیم، آنمی

کند؛ دیگر ممکن نیست برایش مخالفت. انسان در محضر یک کسی که محضر را، مخالفت نمی

ف نظر پیشش بزرگ است بخواهد که یک کاری بکند که به او بربخورد، یا معصیتی بکند که برخال

حسب برهان. یک برهان عقلی کند. ما باید این احساس را داشته باشیم؛ بهاوست، در محضرش نمی

جا خدا حاضر است؛ لکن برهان عقلی فایده ندارد؛ باید احساس نفسانی قلب انسان است که همه

 [5].آگاه باشد



ی پرزنس، اندکی به این ی غرب، تلقی مبتنی بر حضور وجود ندارد. اگرچه در فلسفهدر فلسفه

ی اند، در ادامه به بررسی دازاین به معنای هستی حاضر در نگاه هیدگر و فلسفهمعنا نزدیک شده

 .پردازیمپرزنس می

 هستی حاضر هیدگر

ها را که امروز در جامعه سازی انسان ترین آنشناختی، شاخصای انسانهاگر در بین انواع تلقی

مدرن نقش بسزایی ایفا نموده است را برگزیده و بررسی کنیم، به تلقی اگزیستانسیالیسم و سپس 

داند، ولی به عنوان گاه خود را فیلسوف اگزیستانس نمیرسیم. البته هیدگر هیچدازاین هیدگر می

گردد. تبیین نسبت بین وجود و زمان و اش اگزیستانس است، شناخته میفیلسوفی که مسئله

 .کندحلی برای بشر ارائه نمیحضور، حرف جدید مارتین هیدگر بود که البته راه

ی وجود در سو، مسئلهسال گذشته و از عصر افالطون بدین ۰۰۲۲هیدگر معتقد است که در طول 

 .به موجود رسیده استدیدگاه فیلسوفان فروکاست پیدا کرده و 

ی زمان شروع یافت و به نتیجه رسید؛ و در واقع زمان در کرسی نظرات هیدگر، دازاین با دغدغه

توان بیان نمود. یک تر، به این نحو میی دازاین شد. دازاین را در بیان سادهمفهومی است که پایه

ن در مرکز خود دارد که ما در ی عالم و هستی گرفته؛ وی کانوکل در نظر بگیرید که آن را همه

ای در ما برای عدم شدن وجود دارد که طی آن ما مدام میل به نیست این مرکز هستیم. یک اراده

شد مدام( و از طرفی دیگر، یک نیرویی از بیرون ما را به هست شدن میل شدن داریم. )برون

ین معلق بودن، همان زده شدن مدام( و انسان بین این دونیرو معلق است. ادهد. )پسمی

 [6].اگزیستانسیالیسم )اصالت موجود در خارج بستر وجود( است



 

یک هواپیما را تصور کنید که در ارتفاع چند هزار پایی و با سرعت معمول پانصد کیلومتر درحرکت 

ی آن بریدگی و شکافی قرار دارد که طبعاً به دلیل اختالف فشار هوای ای از بدنهاست. در گوشه



خل و بیرون هواپیما در آن ارتفاع، همچون یک جاروبرقی مکنده، اجسام با سرعت به سمت دا

دهد. شوند؛ و نیرویی هم از بیرون شکاف، مجدداً اجسام را به داخل هل میبیرون کشیده می

رفت و نیست شدن موجود است و نه امکان گیرد که نه امکان برونثباتی شکل میوضعیت بی

 [7].ماندن

ی شویم، هراس از نیست شدن و دلهرهتر میتصور اینکه هرلحظه و هر ثانیه به پایان خود نزدیک

ورت ی وجود داشتن یا نداشتن و اینکه در این زمان به کجا صیروجودی را در پی دارد. دلهره

ی وجود )با توجه به نگاه در این فلسفه« شدن»کنیم. الزم به ذکر است که منظور از می

و سپس هیدگر( یعنی از ابتدا هستیم اما چیزی نیستیم؛ سپس « ژان پل سارتر»و « گوردیرکهکی»

 .شویمچیزی می

طرابی که این ی ما در کجاست. اضدر این نگاه، معلوم نیست ما کجای هستی قرار داریم و ریشه

 .گورد و سارتر استیرکهسازد حاصل دیدگاه هیدگر و کیتعلیق، برای انسان می

 شمارد: اگزیستانس انسانی و اگزیستانس علمیهیدگر اگزیستانس را دودسته می

گیرد. به این نحو که علم، ابتدا هیچ است و از عدم و نسبت بین این دودسته را مبنای خود می

رفته چیزی شود. پس انسان نیز ابتدا هیچ است، رفتهکم فربه و پرشاخ و برگ میشروع نموده و کم

 .آیدشود یا به وجود میمی

گیرد( رفته شکل میاگزیستانس اولیه، اگزیستانس انسانی ست. )که در ابتدا ماهیتی ندارد و رفته

گردد، یک حد ده میهای انسان افزورود و بر آگاهیپیش میبه میزانی که اگزیستانس علمی به

ی وضعیت من کنندهگیرد که آن، بیانوسطی بین این دو )اگزیستانس انسانی و علمی( شکل می

 )حالیه(حال است.  هر در



 



شده است و بر طبق این تلقی ی ما، به قیام ظهوری یا تقرر ظهوری ترجمهاگزیستانس حالیه

شود؛ زیرا حتی باهم ساالن خودم متفاوت می ی من با پدر و با استادم وهیدگر، اگزیستانس حالیه

 .ایمدر شرایط و ماهیت متفاوتی بوده

بر اساس نگاه هانس گادامر )درتلقی هرمنوتیک( آن چیزی که معرفت و شناخت مرا شکل داده که 

شود گفت فردی که در طول دوران ی من است، قابل تأویل است؛ یعنی میاگزیستانس حالیه

بایست بوده باشد؛ و معرفت و شدنش اشتباهی ه، آن آدمی نیست که میگرفتاش شکلزندگی

 .گرفتهشکل

 فرض کنید کسی معرفت و باور و یقین و فکر شمارا دستخوش تغییر نماید، در نگاه گادامر،

 (Hans-Georg Gadamer)ایم، اشتباهی این شدیم؛ و چیز دیگر بودهشود که ما یکمعلوم می

 .گرفته بودهشکل غلطمعرفت قبلی ما به



 



دری، انسان را به ناگاه به ی پردهدری است. این کلمهافتد، یک تَهَتُک و پردهاتفاقی که در اینجا می

گونه نیز هست. الثئا در اگزیستانس و نگاه هیدگر اندازد؛ و همینیاد الثئا )میل به نامستوری( می

 .کند تا شکل بگیرددری میبسیار برجسته است؛ یعنی انسان تهتک و پرده

 هستی ما در حضور

شود. )هستی حاضر ما( و این نوع نگاه، خود چیز در نسبت با ما تعریف میدر نگاه هیدگر، همه

 .بنیادی است

اما اگر بگوییم ما در حضور هستیم، یا در حضور نیستیم، هستی ما در نسبت با حضور و محضر 

مع، به این صورت دیده بشود که: من در جمع شود. برای مثال، حضور من در یک جسنجیده می

بینم. گیرم و خودم را در حضور میاز خود بیرون آمده و در نسبت با این جمع دیده و شکل می

آور باشد. )که اضطراب هم حاکی از نقص و ابهام این تلقی، دیگر خود بنیاد نیست که اضطراب

 :است.( بلکه غیر بنیاد است. به این نحو که

 .، درهرحال و هر شکل، در محضر خداست. آنچه مانع رسیدن من به خداست، خودم هستمانسان 

 برخیز میان از حافظ خودی حجاب خود تو             میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

ذکر « اال بذکر اهلل تطمئن القلوب»بودن در محضر خدا، اضطراب و نگرانی و تشویش در پی ندارد. 

 .لبی، حاصل این نگاه استی قو طمأنینه

من، در هستی حاضر هیدگر، چون به هیچ کجا مرتبط نیستم، چون ریشه ندارم، چون در محضر 

 .کسی نیستم، پس معلق و آشفته هستم

اما همزمان « والعاقبه للمتقین»اما من، در حضور خدا، نگرانی و اضطراب از عاقبت خوددارم، 

تر است، فرصت هر تر و جامعضر کسی که از من کاملطمأنینه و آرامش حاصل از بودن در مح

نماید و هرچه به آن حقیقت مطلق اضطراب و آشفتگی و سرگشتگی بیهوده را از من سلب می

 .رسیمگیرد و به آرامش و اطمینان و ذکر مینزدیک بشویم، هستی ما نیز بیشتر شکل می



ترین انسان غرب( و من در نگاه ان معنویعنوو این تفاوت بین من، در انسان فرانسه و آلمان )به

 .اسالم است

 متافیزیک حضور

کند، پس از منظر نگاه ما به حضور در بیان حضرت امام )ره(، به دلیل آنکه ماهیت ماورائی پیدا می

ی غیبی پیدا مایهشود. هرآن چه که در دین بنی غرب، قائم به موضوع متافیزیک میفالسفه

ها غیب را ذهنی کند. در حقیقت آنی متافیزیکی قلمداد میی آن را پدیدهی غربکند، فلسفهمی

نمایند. اگر ما نیز همین سیر را در پی بگیریم، آن استنباط پندارند و بر همین اساس تعریف میمی

 .آیدموردنظر ما از حضور به دست نمی

حوزه  ۱شناسی ست در تیشناسی و هسی علوم مدرن که حاکی از نوع نگاه آنان به معرفتدامنه

 .شده استدیده

 که گرایش اخترفیزیک در ی عالم از بعد فیزیکی آنشناسی )کاسمولوژی( مطالعهکیهان

 .پردازدی این گستره میفیزیک علوم پایه به مطالعه

 شناسی مادیحیات شناسی )بایولوژی( زیست. 

 شناسی )آنتروپولوژی( شناخت بشره انسانانسان. 

 گرددی متافیزیک بررسی می)سمیولوژی( زبان در حوزهشناسی زبان. 



 

شناسی )آنتولوژی( شناسی )اپیستمیولوژی( و هستیی چهارم این گستره، پیوند بین معرفتالیه

نامید و مبنای شناخت آن را نیز در لوگوس است. هراکلیتوس، نظم حاکم بر جهان را خدا می



این دیدگاه هر آنچه که عینیت فیزیکی نداشته است،  های بعد، فالسفه طبقدانست. در دورهمی

نمایند؛ و با این اساس، غیب و ماوراء و ی متافیزیک بررسی میآن را ذهنی تلقی کرده و در حوزه

 و زبان با نسبت در متافیزیک شأن کهدرحالی. دانندمی متافیزیکی را نیستند عینی که …روح و

تر بررسی غیب و خدا و ی دقیقنس فیزیک یا الترا فیزیک حوزهبعدالطبیعه است و نه ماوراء. تراما

 .روح و نفس خواهد بود

سو، اصالت از آن عینیت بود؛ که در عصر روشنگری و از سوی کانت، ی ارسطو تا بدیناز دوره

سپس ویتگنشتاین مطرح نمود که زبان ابزار اپیستمیولوژیک  [8].اصالت از اَبژه به سوژه تغییر یافت

 ۷۲۲گیرد؛ و بر این اساس در طول سوژه یا همان ذهن ماست؛ و بین سوبژه و اَبژه زبان جای می

 .سال گذشته زبان اصالت گرفت

بان، کلمه است. از زمانی که زبان گیری زمبنای متافیزیک در درخت فلسفه و همچنین ماده شکل

اصالت گرفت، فیلسوفانی چون نیچه، هیدگر، ژاک دریدا تمرکزشان را بر روی تخریب متافیزیک و 

 .زبان گذاشتند؛ و بنابراین حمله به متافیزیک در بخش لوگوس انجام گرفت

ا تخریب کرده یا ی معنا دارد ری نیچه، او و چند تن دیگر سعی کردند تا هرآن چه جنبهدر دوره

زیر سؤال ببرند. بیان اصالت ماده )ماتریالیست( از آلمان توسط فوئرباخ؛ بنیان نمودن نظام طبقات 

ی تکامل داروین که خلقت انسان را امری طبیعی و اجتماعی مادی توسط مارکس؛ و فرضیه

 .کردهیچ دخالت وجود ماورائی را بیان میتصادفی بی

همانند کانت )در صدسال پیش از او(  (Edmund Husserl) ند هوسرلابتدای قرن گذشته، ادمو

ی خود یعنی پدیدارشناسی تالشش بر این بود که متافیزیک را اصالح یا احیا نماید. او در فلسفه

شده است و برای نجات آن به دنبال بیان داشت که لوگوس در آرخه آلوده [9] (فنومنولوژی)

 [11].مفهومی به نام آرخه ناب بود



 



ها و هایش دانششاخهاش فیزیک، اش متافیزیک، ساقهرنه دکارت: فلسفه درختی است که ریشه

 .اش تکنیک استمیوه

 حضور در نگاه دریدا

ی سازی اندیشهجهان فنومنولوژیکال هوسرل، نامش آرخه ناب بود؛ اما کار اصلی را در نقد و خنثی

انجام داد. بر طبق فرض او، لوگوس از حیث  (Jacques Derrida) هوسرل، ژاک دریدا

ی که لوگوس محور )لوگوس سنتریزم( است باید تخریب محدودیت، عامل انحراف است و متافیزیک

 :نمایداو دو حضور را به این شکل تعریف می (Déconstruction) .بشود

 رساند یا گفتار او؟طور مثال، آیا نوشتار یک فرد حضور او را بیشتر میبه

در اینجا ی حضور البته کلمه(تر است یا گفتارش؟ درواقع، حضور این فرد در نوشتارش ملموس

تر است اصطالح صحیحی نیست. منظور دریدا از حضور یعنی که نوشتار یک فرد به خود او نزدیک

 )یا گفتار او

صورت تر است؛ یعنی اگر فردی بهگیرد که در گفتار حضور غلیظدریدا از طرح این سخن نتیجه می

ی زمانی گذشت، ورهشود؛ اما اگر یک دحضوری صحبت کند، حضور آن معنا برای ما متجلی می

دهد و گویی معنا به تعویق افتاده. این تعویق معنا، حال دیگر این معنی همان معنای سابق را نمی

 [11].تعویق حضور است

توان اندیشه و کرده و نابش سازیم، آنگاه میده اولیه را اصالحاعتقاد هوسرل بر این بود که اگر ما

ای گوید که پشت هر مفهومی، غرض و انگیزهتفکر را اصالح نمود و دریدا در پاسخ او چنین می

خواهد ای دیگر بوده است. هوسرل چگونه میمستور است و ماقبل آن نیز مفهومی دیگر باانگیزه



 !سایی و اصالح نماید؟ی اصلی را شناغرض و انگیزه

 

ی الیه ۱ها و نباتات و انسان )از منظر دریدا، زبان و مفهوم، اعتبار است و برعکس کهکشان

شناسی علوم مدرن( عینیت فیزیکی ندارد. پس در طول هر عصر و دوره و زمانی به معرفت

رقم érance)Diff( [12]ترتیب دیفرناینافتد. بهگیرد و معنا به تعویق میچیزی تعلق مییک

 .خورده و چیزی بنام متافیزیک معنا ندارد

پذیرد؛ اما روش او در ی هوسرل در خصوص آلوده شدن لوگوس را میدر حقیقت دریدا ادله

دو راهی یا دوآلیزم گونه که مالحظه نمودید، یکداند. پس همانمیدستیابی به آرخه ناب را باطل 

ی دریدا که دچار یک بین حق و باطل در اینجا پدید آمد. در ادامه خواهد آمد که همین اندیشه

 .دوآلیزم شده است، با اساس شالوده شکنی خودش در تقابل است

 حضور معنا و معنا در حضور

داند و بر همین اساس او تر از نوشتار میا حضور معنا در گفتار غلیظتر بیان شد که آقای دریدپیش

کند، در بعد دیگر گفتار و ای که آقای دریدا از آن غفلت مینماید؛ اما نکتهمتافیزیک را تخریب می

 .کندی چشم و گوش را فراموش میهای پایهنوشتار، یعنی دیدن و شنیدن است. او بخش

شناسی و ی علق، یک دوره انسانآوری در آیات ابتدایی سورهقرآن کریم به طرز شگفت

شناسی که تمام اجزای گوش و چشم و گفتار و نوشتار را در کنار هم و در جایگاه حقیقی هستی

 .آوردی خود درمیخود دیده است، بیان آقای دریدا به هیمنه

 عَلَِّمَ الَِّذِی ﴾۹﴿ الْأَکرَم  وَرَب ِّک اقْرَأْ ﴾۰﴿ عَلَقٍ مِنْ الْإِنسَانَ خَلَقَ ﴾۷﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِِّک الَِّذِی خَلَقَ

 ﴾۰﴿ یعْلَمْ لَمْ مَا الْإِنسَانَ عَلَِّمَ ﴾۱﴿ بِالْقَلَمِ

اند، از علم لدنی برخوردار بوده دانستهکه علم خواندن و نوشتن را نمیرسول اکرم )ص( درحالی

شان، اولین کالم واردشده به او پیام خواندن توجه است که باوجود عدم سواد ایاند و جالببوده

 !است. اقرا



ی نشانه، آوا، وسیلهی سمع و بصر و افئده؛ و بهشنود. باواسطهپس در حقیقت انسان کامل، ابتدا می

 !مفهوم، تصور، لوگوس

ترتیب، معنا در حضور و ایننویسد و بهگوید و میخواند و آنگاه میی چشم میواسطهو سپس به

 :شودور در معنا به این نحو تکمیل میحض



 

را بنیان نمود. تعریف صحیحی  (Déconstruction) دریدا با ابداع دیفرنس، مکتب دیکنسراکشن

 .است« پیرامون-ی مرکزبرهم زدن رابطه»توان ارائه کرد، که از دیکنسراکشن می



 



گیرند، یکی اصل و دیگری فرع ینهاد هستند که وقتی در مقابل هم قرار م-مفاهیم دارای یک برابر

گیرد و پیرامون نام می-ی مرکزنهاد قائده-شود. در تفکر کالسیک، این دوآلیزم برابرآن می

اش حرکت پرگار است. اساسی که برای شناخت گونه که از نامش پیداست، صورت فیزیکیهمان

 .ی شمسی استپیرامون وجود دارد، در ساختار منظومه-ی مرکزقاعده

 

 

 



 

توان ترسیم کرد که در نسبت بین باشد، به این صورت میآنچه را که منظور نظر دریدا می

عنوان فرودین، اگر خورشید از این منظومه حذف بشود، زمین خورشید به عنوان فرادین و زمین به

تا نماید شود و به همین ترتیب دریدا اصل را حذف میی خورشید رها میآزادشده و از زیر سلطه

نسبت با  فرع آزادشده و برجسته شود. او ابتدا مرکز را در نسبت با پیرامون؛ و سپس خدا را در

گیرد تا فروع آزاد شوند و به همین ترتیب مهتر را در نسبت با کهتر؛ شمال را در نسبت جهان می



ول؛ گفتار را با جنوب؛ معنا را در نسبت با صورت؛ روح را در نسبت با جسم؛ دال را در نسبت با مدل

 .در نسبت با نوشتار

 

ی شمسی بگیریم، گونه است که اگر خورشید را از منظومهشود، اینپرسش اساسی که مطرح می

 !شود؟کننده است چه میتکلیف زمین که حیاتش در نسبت با خورشید تعیین

 گسل شناسی

دسته از مفاهیمی که وقتی باشند. آن نهاد می-گونه که بیان گردید، مفاهیم دارای یک برابرهمان

گیرد، در دیالکتیک آن را تضاد گیرند، یکی اصل و دیگری در فرع آن قرار میمقابل هم قرار می

عنوان الگوی ین و یانگ مطرح سال پیش در چین به ۰۲۲۲نامند. این تلقی در بیش از می

اس این دوآلیزم را در شود. مثالً شب در نسبت با روز و زن در نسبت با مرد. آقای دریدا اسمی

 .گرددها از بین بروند، دوآلیزم آزاد میدانست و معتقد بود که اگر نشانهها مینشانه

جز ی معناداری مبتنی بر یک نشانه است. پس اگر نشانی حذف گردد، چیزی بهدرواقع هر انگاره

زده است و معنا را رقم ها، مرگماند. انهدام نشانهمعنا و ساینس خشک و برهنه باقی نمیصورت بی

شود. ها منجر میاین نوع نگاه دریدا که خود آن را از مارکس و نیچه برگرفته است، به انواع مرگ

-(بارت رولند نگاه در) مؤلف مرگ -(هیوم دیوید نگاه در) علت مرگ – مرکز مرگ –مرگ خدا 

 )داروین تطور در( نفس و روح مرگ

کند؛ زمانی که این ساختار را تولید می (Structure) تاریچیدمان مفاهیم در کنار هم یک ساخ

 .(super Structuralism) ایمیافتهزیر سؤال برده و منهدم نماییم، به مافوق آن ساختار سابق دست

تر است، تر. مهمها و مرکزی که محبوبتخریب استراکچر در نزد دریدا و با زیر سؤال بردن رابطه

  ساختارگرایی انجامید و به این صورت شالوده شکنیانجام گشته و به مافوق 

(Déconstruction) [13] گرددعایدمان می. 



نمود، گونه که در ادامه مالحظه خواهید اثر این ساختارشکنی در قرآن به چه نحو است؟ همان

شناسی خاص متأسفانه این نوع ساختارشکنی بیشتر تأثیر تخریب را بر معرفت حاصل از معرفت

 .قرآنی مترتب است



 



فرمایید. بر های مقابل هم را در تصویر باال مالحظه میی محدودی از مفاهیم قرآن، دوتاییدامنه

فش در پیرامون آن قرار های بنهای سبزرنگ، مرکز و بخشپیرامون، بخش-ی مرکزطبق قاعده

نسراکشن دریدا، در صورت زدودن لیست سمت راست یعنی ای دیکگیرند. براساس فلسفهمی

 .ای از مفاهیم موهن برجای خواهد ماندی گستردهمرکزها، دامنه

 هستی در حضور

دیهی پیرامون ب-ی مرکزباشند. آنچه در قاعدهخدا گرایی و بشر گرایی، دو ابر پارادایم جهانی می

ای با دو مرکز مجزا وجود ندارد؛ که بر های دو مرکزه است. بدان معنا که هیچ دایرهست، نفی دایره

توان اثبات کرد که این دو ابر پارادایم، هم خدامحور و مرکز باشد و هم انسان. پس میاساس آن

 .کامالً مجزای از هم هستند

بایست در پارادایم خود یعنی خدا گرایی بررسی یبا این توضیح، رویکرد اسالم در نگاه به محضر، م

 .گردد

 مختصری در باب حیات حقیقی

از منظر قرآن تمامی مخلوقات هر آن در تسبیح پروردگار خویش هستند و جن و ملک و انسان و 

باشند. در نگاه حکمی امام راحل )ره(، هریک از حیوانات و نباتات، هر یک از حیات برخوردار می

برند، دارای حیات هستند؛ اما در این بین، کار ای که از عالم غیب مینها به قدر بهرهموجودات ت

های ظلمانی از ارزش انسان به دلیل اشتغال به طبیعت هم دشوارتر و هم در صورت عبور از حجاب

 .و اهمیت بسیار واالتری برخوردار است

باشد؛ و حیاتْ ات محض است میاز برای جمیع موجودات حظِّ بلکه حظوظی از عالم غیب که حی

 …ساری در تمام دار وجود است

دار وجود اصل حیات و حقیقتِ علم و شعور است؛ و تسبیح موجودات، تسبیح نطقی شعوری ارادی 

ها به حسب حظِّی که از وجود دارند به مقام است، نه تکوینی ذاتی که محجوبان گویند؛ و تمام آن

و چون اشتغال به طبیعت و انغمار در کثرتْ هیچ موجودی معرفت دارند  -جلِّت عظمته -باری



تر است، مگر آنکه از جلباب بشریت چون انسان ندارد، از این جهت از همه موجودات محجوب

حجاب به مشاهده جمال جمیل خارج شده و خرق حجب کثرت و غیریت کرده باشد که بی

تر است؛ و او حق را به تمام شئون الهیه ها جامعپردازد؛ پس حمد و مدح او از تمام حمدها و مدح

 [41].و تمام اسما و صفات ستایش و عبادت کند

 جویندو میا لقای کنان تسبیح           ذرات جهان ثنای حق می گویند

 پویندمی او راه فصیح ذکر با             شان پنداریمما کوردالن خاموش

ی او، ما دریدا معتقد بود که در پشت هر مفهومی، غرضی نهفته است. حال، بر طبق همین گفته

 .ی خود را از آفرینش هستی بیان داردنیز باید به خداوند سبحان حق بدهیم که غرض و انگیزه

 ۰۵ –الذاریات  (إِلَِّا لِیعْب د ونِ وَمَا خَلَقْت  الْجِنَِّ وَالْإِنسَ)

 .خداوند خالق، جنیان و گل سرسبد خلقتش یعنی انسان را برای عبادت خود آفریده

گردد و بنا به انسان نیز چیزی جز عبد نیست. تمام هستی انسان، در عبد بودن او خالصه می

خداوند بزرگ »ن است. ی شریف ناظر بر لیعرفوی امام صادق )ع(، لیعبدون در این آیهفرموده

بندگان را نیافریده مگر به خاطر این که او را بشناسند، هنگامی که او را بشناسند عبادتش 

و پیداست که انسان،  [51]«. شوندنیاز میکه بندگی او کنند از بندگی غیر او بیکنند و هنگامیمی

به میزانی که در این مصیر بکوشد، همان مقدار از عنایات الهی برخوردار خواهد شد. به این ترتیب 

شود. امام خمینی )ره( در حکمت خود، حیات در عبودیت حق تعالی، مراتب و مقامات دیده می

 .دانندتنها از آن عبداهلل میآید ی عبودیت حقیقی به دست میحقیقی را که در نتیجه

ی نماز را ذکر خود قرار داده است. ذکر و تذکر، ی طه، غایت اقامهسوره ۷۱خداوند متعال در آیه 

ای در ی مسئلهشود که باور دربارهباشد و تنها زمانی میسر میای غیر از تفکر و تدبر میمرتبه

ی مرکزی ساحت انسان و تذکر، در هستهانسان تبدیل به یقین گشته باشد. جایگاه جوشش ذکر 

گونه که انسان در همان»دارند یعنی فؤاد اوست. امام خمینی )ره( با یک مثال، در این باره بیان می

چه را که با شدت تذکر جزو فطریات کند، مگر آنوقت ضعف و بیماری، همه چیز را فراموش می



اهلل و محمدرسول اهلل و علی ولی اهلل نیز تا در لوح دل ی او شده باشد؛ پس اعتقاد به الاله اال ثانویه

های موت تمام این معارف منقش نشده و صورت باطن نفس نشده باشد، پس در سکرات و سختی

 [61].«شوداز خاطر او محو می

 دیت حقیقیعبو

از منظر امام )ره( انسان تا در حجاب انانیت است، خودخواه و خودپرست بوده و معبود او هواهای 

نفسانیه اوست پس در لباس عبودیت در نخواهد آمد؛ زیرا که همچنان نظر او نظر ابلیس لعین 

ت یافتن به مقام السالم را دید و خود را از او برتر یافت. انسان برای دساست که خود و آدم علیه

عبودیت، نخست باید از این مرحله بگذرد و به مقامی برسد که جز پروردگار خود را نبیند و نیابد و 

 .به تعبیر امام )ره( مستغرق در الوهیت و فنای در حضرت حق گردد

ای سالک باید متحقِّق به مقام اسم اللَِّه شود در عبادت؛ و تحقِّق به این مقامْ حقیقت عبودیت که فن

 الوهیت در مستغرق را خود{ سالک انسان مقام، این در} …باشد؛ در حضرت ربوبیت است، می

باطن و مغز آن ربوبیت  ها الرُِّب وبِیه؛ بندگی خدا جواهری است کهالْع ب ودیه  جَوْهَرَهٌ کنه :[71]بیند

 [81].است

را به این دلیل « بِعَبْدِهِ س بْحانَ الَِّذی أَسْری»همچنین ایشان اشاره به عبد در آیه اول سوره اسراء 

ن غبار انیت و خودی و استقالل، عروج به معراج قرب را ممکن دانند که عبودیت و فقر و زدودمی

 .سازدمی

گردد؛ اگر عبد، عبودیت کند، پس ربوبیت خداوند که همواره جاری و ساری است شامل حال او می

 .خوردگونه حیات رقم میو این

قدم بوده؛ و از این منزل دو راه در پیش دارد که با قدم انسان تا منزل حیوانیت با سایر حیوانات هم

اختیار باید طی کند: یکی منزل سعادت که صراط مستقیم رَبِِّ الْعلَمِین است: إِنَِّ رَبِِّی عَلی صِرطٍ 

وا و اعضای مملکت خود م سْتَقِیمٍ؛ و یکی راه شقاوت که طریق معوج شیطان رجیم است. پس اگر ق

را در تصرف رَبِِّ الْعلَمِین داد و مربّا به تربیت او شد، کم کم قلب که سلطان این مملکت است، 



تسلیم او شود؛ و دل که مربوب رَبِِّ الْعلَمِین شد، سایر جنود به او اقتدا کنند و مملکت یکسره 

 [91] .مربوب او گردد

گونه که مالحظه نمودید، سقل مرکزی بنیاد حکمی حکیم بزرگوار، امام خمینی )ره( بر همان 

ی فطرت خود، شود که با پیشینهاستوار است. حیات حقیقی تنها شامل انسانی می« حضور»ی پایه

داوند باری تعالی داشته باشد؛ و این حس در ابتدا نوعی حیا را همواره احساس حضور در محضر خ

عالم محضر خداست، در محضر »ای که امام )ره( در آن بیان مشهورشان که گونهدر پی دارد. به



، حیا را مدنظر دارند؛ و این احساس حضور در محضر تا بدان جا پیش «خداوند معصیت نکنید

بیند و فانی در ی برای خود و دیگر مخلوقات عالم امکان نمیگونه موجودیترود که عبد، هیچمی

 .گرددحق می

های هستی در تلقی اسالم مطرح است، غیرازآن حضور خود بنیادی است که حضوری که در الیه

داند. حضور موردنظر تر میدارد و در نوشتار، آن را درنیافته و در گفتار ملموسژاک دریدا بیان می

 .ر بنیاد استاسالم، حضور غی

چنینی است. البته حیات شناسی علم مدرن پس آنچه از حیات، منظور نظر اسالم است، حیاتی این

در بعد مادی که شامل مادیات زندگی انسان و بعد حیوانی او است، جایگاه خود را داراست. 

حقیقی،  شود، حیاتتوان دریافت که برای این انسانی که در عبد بودن خالصه میروشنی میبه

تنها حیات مادی نیست. حیات حقیقی، ریشه در حیا دارد. ربوبیت رب، در قبال عبودیت عبد، 

زند، حیاست. نماید و آنچه حیات را برای انسان رقم میهستی انسان عابد را در حضور ترسیم می

م مدرن( ی علوی دامنهالیه ۱شناسی مدرن، بیان شد که انسان در زبانش است. )در آن در انسان

 .دانندشناسند و حیات را تنها حیات مادی میخدا را نیز هستی می



 

سو به دست خدای سبحان است و از از نگاه قرآن کریم فطرت انسانی، حبل متینی است که از یک

دیگر سو به گردن انسان و این رشته هرچند آسیب دیدنی و نادیده انگاشتنی و باریک شدنی است، 

 [21] .و از میان رفتنی نیست اما هرگز گسستنی

 حکمت حضور

اند شان اعوجاج چندانی نداشته است، امام راحل )ره( بودهاز معدود فالسفه که دگردیسی معرفتی

ی ی این مسائل، دغدغههایشان ثابت است. از جملهبحث شان برخی محورکه در طول عمر طوالنی

های پایانی عمر سالگی و چه در سالحضور است. ایشان چه در کتاب سر الصاله در سنین چهل

ی امام ی مهم تأکید دارند. در حقیقت، نخ تسبیح و خط ثابت اندیشهمبارکشان بر این مسئله

ی عالم در محضر خداوند ی حضور همهایشان، مسئلهی اول و آخر معرفتی خمینی )ره( در مرحله

 .است



ی کتاب سر الصاله، حس بودن در محضر خداوند است و این حالت انسان را به سجده در عصاره

نماید. ی تئاتر مسئله را روشن میدارد. اگر از نگاه فلسفی بنگریم، مثال صحنهپیشگاه حق وامی

بازیگران این صحنه هستند. اگر روزی تمام زندگی شما و ها و موجودات به مثابه ی انسانهمه

ی حاالت و گفتار شمارا چون یک فیلم سینمایی برای همگان پخش نمایند، چه حالی به شما همه

 [12] دست خواهد داد؟

 

ودیت، انطباق ادب ادراک با ادب تحفظ و ادب حضور و ادب حدود، در درک حضور و محیط عب

 .درک حدود و حفظ حضور و حفظ حدود، مبتنی بر بستر شریعت و حکمت است



باید به حفظ حضور گام اول در تلقی محضرمدار، درک در حضور بودن است. سپس این مرحله می

شود. طبعاً هر ، درک حضور معنا گرفته و محقق میکه حفظ حضور صورت بگیردبیانجامد. آنگاه

های حضوری یک حدودی دارد و حضورهای متفاوت، حدهای متفاوت دارند. حضور در جمع انسان

طلبد. فرهیخته، حضور در جمع کودکان، حضور در جمع خانواده هریک حدود خاص خود را می

 ۷۷۰و  ۷۷۷شود. آیات می پس از درک حدود، گام چهارم که حفظ این حدود است، محقق

ی خداوند به مؤمنین که با خدای خود معامله کردند، تعدادی از ی توبه، پس از بیان وعدهسوره

 «…اللِّهِ لِح د ودِ وَالْحَافِظُونَ …»ی دوم، به ویژگی کند. در پایان آیههای آنان را یاد میویژگی

 رقم قبلی گام سه بایستمی آن، مهندسی جهت و آیه فراز این به رسیدن برای پس. دارد اشاره

 .باشد خورده

گیرد. نخست تقوا و سپس فرقان. بصیرت شرعی مشخص درک حدود نیز طی دو مرحله انجام می

 ۰۳نماید که چه چیزی معروف است و چه چیزی منکر و آن نیز خود حاصل تقواست. طبق آیه می

 از انسان حال، این حفظ و ورزیدن تقوا اثر در «…فُرْقَاناً کمْلَِّ یجْعَل اللِّهَ تَتَِّقُواْ إَن…»سوره انفال، 

 از حق تا یابدمی دست معرفتی بصیرت نوعی به فرقان توسط و رفته فراتر شرعی بصیرت یمرحله

 .گردد روشن او برای باطل

و عمیقاً تأثیر هر یک را بر دیگری با ادله فلسفی « ظاهر و باطن»حضرت امام در مباحث مربوط به 

اند. از نظر ایشان راه ورود به باطن حقیقت جز از طریق ظاهر شریعت کشف نوری اثبات کرده

بخشد و نتیجه و تأثیر این بحث اساسی محال است و از طرفی باطن است که ظاهر را شکل می

 های اربعین و آداب الصاله درای دارد. امام در کتابالعادهاهمیت فوق« در نسبت الفاظ و معانی»

« زبان ظاهر»و « زبان قلب»بحث نسبتاً مستوفایی در « ادب تفهیم»و « ذکر»مباحث مربوط به 

اند. عبداهلل پس از احساس حضور در محضر الهی، در ابتدای امر توجهش به ظاهر مطرح فرموده

ر شود. دهایی از انوار باطن بر قلب سالک گشوده میگردد و در اثر مراقبه ظاهر، روزنهمعطوف می

شود. در ابتدا زبان ظاهر معلم قلب بود و با باز شدن این مقام زبان قلب که بسته بود گشوده می

 [22] .گرددزبان قلب، ظاهر تابع و متعلم می

 .دانندن را تأدب به ظاهر میامام راحل )ره( راه وصول به باط



اهل باطن بدانند که وصول به مقصد اصلی و غایت حقیقی، جز تطهیر ظاهر و باطن نیست؛ و 

تشبّث به صورت و ظاهر، به لُبّ و باطن نتوان رسید؛ و بدون تلبّس به لباس ظاهر شریعت، راه بی

 [32] .رایع استبه باطن نتوان پیدا کرد؛ پس در ترک ظاهرْ ابطال ظاهر و باطن ش

پس حفظ حدود شرعی )ظاهری( با حفظ حدود حکمی )باطنی( از هم متمایز اما به هم 

ی امنهگیرد و حکمت دی درک حدود و درک حضور را دربرمیاند. چراکه شریعت دامنهپیوسته

ی حدود تر از دروازهنماید پیشحفظ حضور و حفظ حدود. کسی که حفظ حدود حکمی می

شرعی گذشته است و به دلیل آگاهانه بودن حفظ حدود حکمی، پس ارزش بیشتری را به همراه 

 .ی ادب حضور در نگاه امام حکیم )ره( استدارد. این، راز کلمه

بایست مفاهیم ادب، حدود، هجرت نیز ر این مفهوم میجهت درک درست از مفهوم حضور، عالوه ب

 .هریک به درستی تبیین گردند

 .پردازیمدر ادامه به بررسی اجمالی این مفاهیم می

 ادب

شود که انسان درک حضور داشته باشد، ادب او باال خواهد بود. یک فرد وقتی با ادب تلقی میزمانی

و در محضر شما، حفظ حضور و حدود شمارا  که درک نماید در محضر شما قرار گرفته است

 .نمایدمی

دارند، حول مفهوم ادب بیان می [42]ی خود به فرزندشانتمام آنچه که امام خمینی )ره( در نامه

« عالم محضر خداست. در محضر خدا معصیت نکنیم»شهور ایشان ی محضور خداوند است و جمله

 .بیانگر حفظ ادب و حیا در پیشگاه خداوند است



 

که به فرهنگ ترجمه شده است،  (Culture) ی یونانی کولتور یا کالچرادب را مقابل واژه

اهیم دید که دانیم. در ذیل ادب، تربیت قرار دارد. با شرح مختصری که در ادامه آمده است، خومی

 .گیردتری را نسبت به فرهنگ در برمیی وسیعادب گستره

هایش اش فیزیک، شاخهاش متافیزیک، ساقهفلسفه در تعریف رنه دکارت، درختی است که ریشه

 [52] .اش تکنیک استها و میوهدانش

باشد. در طبیعت )نیچر( نامستور شده، اتفاقی عادی رخ کالچر یا فرهنگ، روح این درخت می

شود، این ای که توجه مجذوب آن میکند. از لحظهدهد که توجه ذهن را به خود جلب میمی

مثابه یک ی عادی نیست و تبدیل به اُبژه )متعلق شناسا( شده است و به حادثه دیگر یک مسئله

ی کشت شده شود. سوبژه )فاعل شناسا( اُبژه را همچون دانهدانه، در زمین ذهن انسان کشت می

ی جوانه زدن برسد. اگر دانه در همین مرحله بماند و جوانه نزند، کند تا به مرحلهپرداخت می



ان معناست که زند، بدیعنی اُبژه به باور تبدیل نشده است. وقتی جوانه از دل خاک به بیرون می

ها به آن باور دارند، این مراحل را تبدیل به یک باور در وجود انسان شده است. هر آنچه که انسان

زند، باور و فرهنگ پدید آمده و زمانی که به ی تازه که از دل خاک به بیرون میکند. جوانهطی می

شده است. پس تولید یک درخت تنومندی مبدل شود و میوه بدهد، یعنی فرهنگ به دیگران ارائه

 .نمایدی آن به دیگران، این مراحل را طی میفرهنگ تا ارائه

ای در قالب اشکالی که به کالچر یا فرهنگ وارد است، محدود گشتن آن در طبیعت است. تا حادثه

طبیعت یا نیچر رخ ندهد، قابلیت رشد فرهنگی را دارا نخواهد بود و اساساً هر آنچه که تعین پذیر 

 .باشد، در درخت فلسفه دیده نخواهد شدن

اش تقوا اش یقین، شاخهراهکار این اشکال در اسالم دیده شده است. ایمان، درختی است که ریشه

کند. انسانی که در قلب او درخت ایمان باشد. این درخت در زمین قلب رشد میاش حیا میو میوه

کند و انسان ایمان را از قلب دریافت می کند، ذهن او همچون آیینه، نور درخترشد و نمو می

 .گرددی ایمان خود، تأدیب میحکیم، بر پایه

گردد )در آغازد. با حیا رازمند میادب در انسان حکیم، به جای آرخه )بذر درخت فلسفه( از آیه می

د مقابل الثئا که میل به نامستوری ست.( و عامل شکوفایی او فطرت )به جای مفهوم لوگوس( خواه

 .بود

 .باشددر حقیقت عامل شکوفایی انسان، ادب او از حیث فطرت می

انسان مؤمن اگر حضور خدای متعال را ادراک نماید و آن را حفظ کند، ادب ِ در عبودیت را برتافته 

داند که حتی در محضر نوزاد خوابیده نیز است. شریعت اسالم ادب حضور را به قدری برجسته می

 توان از حضور خداوند غافل ماند؟نماید، پس چگونه میر او را توصیه میادب متناظر با حضو

 

 انسان، مخلوقی حدپذیر



بایستی بتواند حق را از انسان یک موجود تصمیم مدار است. پس برای تعالی تصمیم خود، می

 چنین که کسی. ببیند را …باطل از هم متمایز ببیند. تا حد بین خوب و بد، زشت و زیبا و

شود. اخالقیات و بخش عمده را شامل می ۱ حدود،. است شده حدود به قائل بپذیرد، را زیتمای

 چگونگی فهم. بشوند منطبق نیز هم با است ممکن و( شرع) خدا حکم – قانون – عرف –فطریات 

 .نمایدمی نزدیک فطرت به را ما حدودگذاری،

حدی برای زندگی انسان قائل ترین آن یعنی مکتب لیبرال، هیچ برخی مکاتب من جمله مهم

شمارد. اقتصاد در تعریف مکتب لیبرال نیست و هرگونه حدگذاری را موجب سلب آزادی انسان می

یعنی تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود و این بدان معناست که هیچ حدی در نیازهای 

زادی انسان نیست. چراکه انسان بر او متصور نیست؛ اما در واقع قائل بودن حد، به معنای سلب آ

 .نمایدزندگی بشر او را از پذیرفتن انواع حدودها ناگزیر می

اولین این حدود، حد فیزیولوژیکی و طبیعی است. زندگی بشر در سرمای کوهستان و گرمای  -

کند. صحرا، هریک شرایط خاص خود را داراست که انسان را ملزم به رعایت حدود خاص خود می

 .ها را نداردامکان زندگی در اعماق آبطبیعت انسان، 

ی اوست. انسان متفکر، محدود در مفاهیم گانهشناسی انسان، محصور در حواس پنجنظام معرفت -

ی باالتر، دریافت تواند تفکر کند که ذهن او مملو از مفاهیم باشد و در مرتبهاست؛ زیرا زمانی می

مریض و ذهن آلوده و جان بدون تقوا، انسان توان شهودی نیز حدود خاص خود را داراست. با قلب 

 .ادراک معنایی و عقبایی و مناسبات ماورائی را ندارد

ها و موارد متعدد دیگر، حدی است که برای زندگی بشر تعریف شده است و همگان ی اینهمه

انسانی نهند. به همین نسبت، معین نمودن حد در مناسبات اجتماعی و روابط ناچار بدان سرمیبه

دهد. روابط بین والدین و فرزندان، استاد و شاگرد، رئیس و هم معنای سلب آزادی انسان را نمی

 .بود خواهد آن پذیرش به ناگزیر ناخواه خواه انسانی هر که دارند حدودی هریک …مرئوس و

 ایجاد وادی ایمن با حدود الهی



ادراک با ادب تحفظ و ادب حضور و  تر اشاره شد، محیط عبودیت، انطباق ادبطور که پیشهمان

ادب حدود، در درک حضور و درک حدود و حفظ حضور و حفظ حدود، مبتنی بر بستر شریعت و 

آید. این وادی ایمن، معروف و ای یک وادی ایمن به وجود میحکمت است. به تبع چنین انگاره

ک یک وادی را رقم بزند که به منکر را کنار زدن، حد سلبی و ایجابی را برتافتن است. تا این تفکی

 .شودآن حرم اطالق می



یک لیست قطور و بلندباال از حدود ایجابی خداوند، از اوامری که باید انجام بشود )معروف( و یک 

لیست دیگر از نهی از کارهایی که نباید انجام بشود، در شرع اسالم تعیین شده است. ایجاد حرم 

هایی به صورت عمودی در هر دو طرف اطراف بزرگراه ببینید. میله الهی را در مثال، چون گارد ریل

به یکدیگر متصل نموده های هر طرف بزرگراه بر زمین نهاده شده و یک نوار فلزی افقی نیز میله

است. گارد ریل سمت راست بزرگراه را حدود ایجابی خداوند در نظر آورید و گارد ریل سمت چپ 

تبع ایجاد این گارد ریل ها و حفظ و بسط آن، وادی ایمن ایجاد شده و  بزرگراه را حدود سلبی. به

ها را از خطر پرتاب شدن به گردد. محافظان دو طرف بزرگراه، اتومبیلحرم بزرگراه معلوم می

نماید. حرم الهی نیز با ایجاد و حفظ و بسط حدود الهی اعم از معروف و بیرون از بزرگراه حفظ می

 .گرددایجاد میصورت منکر، بدین

ها مبتنی بر حدود توجه به این نکته ضروری است که هرکسی به هر حرمی محرم نیست. حرم

گردد تا به حریم تر میالیه تنگآغازد و الیهشوند. حرم در جامعه، از حرم ملی میتعریف می

ریزی شود. در اینجا، دو نظام طرحتر تبدیل میهای کوچکخانواده و در آن نیز به حریم

تابد، ریزی مدرن که حدودی را برنمیگردند. در طرحاستراتژیک مدرن و اسالم، از هم متمایز می

ی مشکالت برای عدم تعریف صحیح شوند؛ زیرا بخش عمدهمشکالت به صورت گسترده تکثیر می

ی هنماید. در اسالم ابتدائا بخش عمدسازی او را معین میحدود الهی که حدود انسان و تصمیم

سازی رود و سپس برای مسائل باقیمانده چارهی برتافتن حدود، کنار میوسیلهمشکالت به

اش در تبیین و تدقیق و تشخیص حدود ریزی استراتژیک حرم مدار، پایهگردد. پس نظام طرحمی

له ای دارد و از مبحث این مقاگردد که شرح گستردهاست. بر این مبنا، پارادایم متفاوت تعریف می

 [62] .جداست

 هجرت

ی انسان مسلمان شیعه جایگاه بسزایی دارد. در اسالم از دو نوع هجرت یاد هجرت، در اندیشه

دهد. ز هجرت تشکیل میشود. هجرت آفاقی و انفسی. در حقیقت اساس حضور و حیات را نیمی

نماید ای این حضور را ادراک میانسان هر آن در محضر پروردگار خویش قرار دارد؛ اما تنها لحظه

ی ترتیب، یک هجرت انفسی الزمهاینکه از خود بیرون آمده و در محضر حق خود را بسنجد. به

 .تحقق درک حضور انسان عابد مسلمان است



 .بقره، به دو نحو آمده استسوره  ۰۰۱هجرت بر طبق آیه 

اهلل ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاوهم الطاغوت یخرجونهم » 

 «… من النور الی الظلمات

 هجرت از ظلمات متکثر به نور واحد

 هجرت از نور واحد به ظلمات متکثر

داوند متعال با والیت خود، ظلمات هجرت منظور نظر این آیه، هجرتی درونی و انفسی است. خ

 .سازددرونی را از انسان گرفته و او را به نور فطرت درون خودش رهنمون ساخته و متعالی می

سالک الی اللَِّه باید به قلب خود در وقت تسمیه بفهماند که تمام موجودات ظاهره و باطنه و تمام 

ه به ظهور اسماء اللَِّه ظاهرند؛ و جمیع حرکات عوالم غیب و شهادت، در تحت تربیت اسماء اللَِّه، بلک

و سکنات او و تمام عالم به قیومیت اسم اللَِّه االعظم است؛ پس محامد او از برای حق و عبادت و 

 [72].اطاعت و توحید و اخالص او همه به قیومیت اسم اللَِّه است



 گیرینتیجه

ی با توجه به توضیحاتی که ارائه گشت، جایگاه حقیقی تلقی حضور در اسالم، در مقابل فلسفه

 :شودنسراکشن در طرح جامع حضور به صورت شکل زیر دیده میادیک

 

مؤمن را ملزم  ای که انسانگردد و قاعدهحکمت حضور، الجرم به درک حدود الهی و حفظ آن می

 .نماید، تقوا استبه حفظ حدود می

ای است تا شما به قلب بفهمید، بفهمید که همه عالم محضر خداست، این محتاج به یک مجاهده

ایم، اگر قلب ما این معنا را ادراک بکند. ما اآلن در محضر خدا ما اآلن در محضر خدا نشسته

رود. ن بیابد این مطلب را، از معصیت کنار میهستیم، همین مجلس محضر خداست. اگر قلب انسا

 [82].ها برای این است که انسان نیافته این مسائل راتمام معصیت

ی، سبب حذف معنا از صورت در نگاه ژاک دریدا در شالوده شکنی و با رد کردن آوا و نشان 

شده است؛ زیرا آیت بر گردد. طبق این نگاه، اگر نشانی از آیت زدوده گردد، پس حضور هم زدهمی

بستر حضور، دارای نشانی است. همچنین آیت، اساس و ماهیت حکمت است و با نفی معنا و آیت، 

 .شده استحکمت نیز تخریب

 کامالً دریدا نگاه در حضور معنا با و هیدگر دازاین در هستی حاضر ترتیب حکمت حضور، بااینبه

 .است تقابل در حتی و متفاوت



گفتن و نوشتن خود بنیاد است؛ اما شنیدن و خواندن، غیر بنیاد است و دارای مقام استعالیی. 

شنویم. پس خداوند متعال با زبان آیت با ما سخن گفته است و ما نیز به زبان فطرت و عقل می

 .شود تا گفتن و نوشتنا بیشتر درگرو خواندن و شنیدن محقق میتعالی م

 

 :نوشتپی

 ۷۱ آیه –سوره مبارکه جن  [۷]

دستور مهم اسالم در این مرحله این است زن و شوهر عمل زناشویی خود را حتی از طفل شیرخوار پنهان  [۰]

به خدا سوگند اگر مردی با همسرش آمیزش کند و در اتاق طفل بیداری »فرماید: کنند، رسول خدا )ص( می

کند و سخنانشان و حتی صدای نفس کشیدنشان را بشنود آن کودک  باشد که آن دو را در حال جماع مشاهده

 ۰۲۲٫، ص ۰کافی، ج « .هرگز موفق نخواهد شد و آلوده به زنا خواهد شد

 ۷۷۲ صفحه – هـشتم جلد –صحیفه نور  [۹]

 ۰۵۲ صفحه – انسان متأله حیات –اهلل جوادی آملی آیت [۱]

 ۷۷۲ صفحه – هـشتم جلد –ر صحیفه نو [۰]

 .های مختلفبرگرفته از کتاب هستی و زمان هیدگر در ترجمه [۵]

 .از مجموعه جلسات کلبه کرامت ۰۱۲جلسه  -تعریف دکتر حسن عباسی از دازاین [۱]

 http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39210 [۱]  

 پدیدارشناسی [۳]

Phenomenology http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36627 

ت است. موجودی که مقدم هوسرل با پدیدارشناسی استعالیی خود، به دنبال موجودی است که ذاتاً نخس [۷۲]

 .ی جهانی استبر هر ابژه

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39210
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36627


E., Husserl, Cartesian Meditations, p.156 

ی وی، از آورد. به عقیدهروی میمحوری به توضیح مفهوم کالم« ی گراماتولوژیدرباره»دریدا در اثر خود  [۷۷]

خوبی این ابهام را به« دیفرنس»محوری، رجحان وبرتری گفتار بر نوشتار است و واژه های کالسیک کالمویژگی

 نظام  کند کهل میاستدال چنین «آوا» عنوانبه زبان، از «محورانهکالم» تعبیر رد با سپس سازد.منعکس می

 .ندارد بیرونی التح زبان نظامبه نسبت نوشتار،

های دوره ظهور مشروعیت، فصلنامه میرزایی، حسین و پروین، امین؛ نمایش دیگری: جایگاه غرب در سفرنامه

 ۷۲۰٫-۱۱، ص ۳، دوره سوم، شماره ۷۹۱۳تحقیقات فرهنگی، بهار 

 ۷۵۹٫ص  ،۷۹۱۰میلنر، اندرو و جف براویت؛ درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر، جمال محمدی، تهران، ققنوس، 

[۷۰] Différance is a French term coined by Jacques Derrida, 

deliberately homophonous with the word “différence”. Différance plays on the fact 

that the French word différer means both “to defer” and “to differ.” 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Diff%C3%A9rance – پدیاویکی

 این. برساخت صریح چنداننه مفهومی با دریدا ژاک فرانسه معاصر فیلسوف را Déconstruction اصطالح [۷۹]

در  که کرده ایجاد آن برای تریمتفاوت کاربردهای و بسط دریدا و است بوده فرانسه زبان در قبل از اصطالح

فلسفی آن اشاره خواهد شد. بحث اصلی دریدا -و کارکرد زبانیهای دیگر این نوشته به مفهوم این اصطالح بخش

هایی وجود داشته است؛ مثل ها و دوقطبیگوید در تاریخ بشر همیشه دوگانگیشود که میازاینجا شروع می

 اساس هااین که …دوگانگی جوهر و عرض یا علت و معلول، زن و مرد، آسمان و زمین، مکتوب و شفاهی و 

 از یکی ایفلسفه هر و دهندمی تشکیل را تفکر شالوده هادوگانگی این مختلف، هایفلسفه در. هستند بشر تفکر

 از که برسد مقامی به باید بشر گویدمی دریدا اما دارد؛ وجود هادوگانگی بنابراین است؛ پذیرفته را هادوگانگی این

ها بوده و فت کند؟ چون اسیر این دوگانگیآزاد شود. چرا فلسفه در عصر جدید نتوانسته پیشر هادوگانگی این

 .بیندها میچیز را در قالب علت و معلول، ماده و غیر ماده، جوهر و عرض و امثال اینهمه

http://fa.wikipedia.org 

 .نقل و تحقیق -خش تفسیر سوره حمد از کتاب آداب الصاله امام خمینیب [۷۱]

http://en.wikipedia.org/wiki/Diff%C3%A9rance
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C


خوانیم که امام حسین )ع( در برابر اصحابش آمد و چنین فرمود: ان اللَِّه م صادق )ع( میدر حدیثی از اما [۷۰]

خداوند ( ۹عز و جل ما خلق العباد اال لیعرفوه، فاذا عرفوه عبدوه، فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عباده من سواه: )

کنند و ه او را بشناسند عبادتش میکبزرگ بندگان را نیافریده مگر به خاطر اینکه او را بشناسند، هنگامی

 .شوندنیاز میکه بندگی او کنند از بندگی غیر او بیهنگامی

 ۹۳۵، ص ۰۰ش، نوبت اول، ج ۷۹۱۱مکارم شیرازی ناصر، تفسیر نمونه، ناشر دار الکتب اإلسالمیه، تهران، 

 .ایقاظ ایمانی -بخش تفسیر سوره حمد از کتاب آداب الصاله امام خمینی [۷۵]

 .وصل -بخش تفسیر سوره حمد از کتاب سر الصاله امام خمینی [۷۱]

 ۷۲۲مصباح الشریعه، باب  [۷۱]

 .ایقاظ ایمانی -لصاله امام خمینیبخش تفسیر سوره حمد از کتاب آداب ا [۷۳]

 ۱۲صفحه -کتاب حیات حقیقی انسان در قرآن -اهلل جوادی آملیآیت [۰۲]

رویکرد حدود مدار -از مجموعه جلسات کلبه کرامت ۰۰۲ جلسه – عباسی حسن تعریف حضور از استاد [۰۷]

)۹( 

 ۰۲۷صفحه -۹۱شماره -۱۲پاییز -مجله حضور [۰۰]

 .تنبیه ایمانی -بخش تفسیر سوره حمد از کتاب آداب الصاله امام خمینی [۰۹]

تیر  ۰۵، بخشی از اندرزهای اخالقی، عرفانی حضرت امام )ره( که در تاریخ ۰۷۲، ص ۷۱صحیفه امام، ج  [۰۱]

 .خطاب به فرزندشان مرحوم حاج احمدآقا نگاشته شده است ۷۱۲۱شوال  ۷۱، ۷۹۵۹

 :در نگاه رنه دکارت -درخت فلسفه )معرفت( [۰۰]

اند هایی که از تنه روییدههای درخت مابعدالطبیعه )متافیزیک( و تنه آن طبیعیات )فیزیک( است و شاخهریشه»

. در این طرح، «ها را به سه دسته اصلی کاهش داد: پزشکی، مکانیک و اخالقتوان آنتمام علوم دیگرند که می

شود دنبال مزایایی متافیزیک پایه و بنیان است اما این معرفت و معرفت برگرفته از فیزیک که بر روی آن بنا می



گونه که میوه و ثمره یک درخت را همان»آید: عملی هستند که از علوم پزشکی، مکانیک و اخالق به دست می

سان فایده عملی فلسفه نیز وابسته به آن ریشه و تنه آن، به همین های آن برچید و نه ازتوان از سرشاخهتنها می

 «شوندهای دیگر فراگرفته میهایی است که پس از بخشبخش

 استنفورد فلسفی المعارف دایره به نقل از: – ۲۰/۲۹/۷۹۱۱ روزنامه / ایران

 رویکرد حدود مدار-از مجموعه جلسات کلبه کرامت ۰۷۱و  ۰۷۵ جلسات –رجوع شود به [۰۵]

 .وصل -بخش تفسیر سوره حمد از کتاب سر الصاله امام خمینی [۰۱]

 ۱۰٫، ص ۷۷صحیفه نور، ج  [۰۱]

 :باشدمطالب این مقاله برگرفته از جلسات زیر به ترتیب اهمیت می

 )۰۱۰ – ۰۱۱ – ۰۹۱(حضور 

 )۰۰۲ – ۰۷۱ – ۰۷۵(رویکرد حدود مدار 

 )۷۷۷ جلسه –فلسفه فرهنگ و حکمت ادب (ادبستان 

 )۰۱۷ – ۹۱۷(دکترین زمان 

 )۰۱۲(انسان در مدرنیته 

 )۹۹۱ – ۹۹۰ – ۹۹۱(ریزی استراتژیک اسالم تاریخ طرح

 )۹۳۳( ۰رویکرد حیات مدار 

 )۹۰۵( ۰سبک زندگی 

 عینوشته خانم مطهره مطی

http://www.bashgah.net/fa/category/show/58370

