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شاخصههاي قرب به خدا در اسالم و مسيحيت
اسماعيل علیخانی
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است ادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ،تهران ،ایران

چکيده
از موضوعات مهم در ادیان ابراهيمی ،سعادت و کمال انسان است .این سعادت در اسالم و
مسيحيت ،تحول کمالی انسان به جانب خداي متعال و نزدیک شدن به او است .اسالم و مسيحيت،
در موضوع کمال و سعادت انسان داراي اشتراکات بسياري هستند ،البته با توجه به برخی مبانی
االهياتی و انسانشناختی متفاوت ،دربارۀ حقيقت و ماهيت تحول معنوي انسان ،ویژگیها و آثار آن
اختالفاتی نيز دارند .شاخصۀ این تقرب از منظر اسالم و مسيحيت ،وجودي و حقيقی بودن آن ،یعنی
به کمال رساندن استعدادهاي شدن در انسان و شدت یافتن وجود انسان و البته تشکيکی و ذومراتب
بودن آن است که در قالب «حيات و تولد جدید»« ،هجرت به جانب خداوند» و « نورانی شدن»
متجلی میشود .این تحول ،جزئی ،خارجی و اشتدادي است و در اسالم بيشتر اکتسابی و مبتنی بر

ایمان و عمل صالح و در مسيحيت اعطایی و هدیۀ االهی است.

کليدواژهها
قرب ،تحول حقيقی ،تشکيکی ،اکتسابی ،حيات جدید ،فرزند خدا.
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 .1مقدمه
همۀ ادیان و مکاتب براي انسان هدفی در نظر میگيرند ،هرچند مصداق آن متفاوت است.
این هدف ،نيل به « حقيقت» یعنی خود خداوند است ؛ اهداف دیگر تبعی است 5 .از منظر
اسالم این هدف و مطلوب نهایی ،که بالفطره مطلوب انسان است و از آن به سعادت و فوز
و فالح تعبير میکنند و چون مطلوبيتش ذاتی است ،نمیتوان آن را در پرتو مطلوبيت هدف
دیگري توجيه کرد ،نيل به قرب االهی و همنشينی در جوار حضرت حق

است2 .

قرب به خدا پيوند با خداوند است و نفس پيوند با حضرت حق در اسالم کمال
است  9 ،هرچند این هدف با اهداف تبعی و فوایدي نيز همراه است .بنابراین ،با وجود آثار
فراوان براي قرب ،قربْ خود مطلوب بالذات است و خود کمال و سعا دت انسان است.
به بيان دیگر ،آنچه در مورد رابطۀ ویژۀ ميان انسان و خدا ،با درجات متفاوت ،مطرح
است ،همان چيزي است که از آن به «قرب به خدا» تعبير میشود 4 ،که داراي درجات
متفاوت است و باالترین حد آن لقاي حق ،یعنی عروج به سوي خداوند و یا تجلی حق بر
خلق است ،که اوج آن را در معراج رسول اهلل(ص) در اسالم و ظهور خدا در عيسی در
مسيحيت و درجاتی از آن را در مکاشفات اولياء اهلل

می بينيم1 .

انسان از یک امتياز خاص بهرهمند است و آن اینکه به حکم نفخه  6و صورت االهی
بودن 7 ،فطرتش خداجوست .از اینرو ،کمال و سعادت انسان در رفتن به سوي او و پيمودن
 .5مطهري ،مرتضی ،تکامل اجتماعی در اسالم ،تهران ،صدرا 5961 ،ش ،ص  562؛ طباطبایی ،محمد حسين،
الميزان فی تفسير القرآن  ،بيروت ،مؤسسۀ االعلمی للمطبوعات5379 ،م ،ج  ،5صص 964- 969؛ ج ،2
صص .530- 532
 .2مصباح یزدي ،محمدتقی ،اخالق در قرآن ،قم ،مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمينی 5976 ،ش ،ج ،5
ص .21
 .9مطهري ،مرتضی ،ص .562
4. Duper, Louis, Unio Mystica, The State and the Experience, New York, Oxford
University press, 2004, p.4.
 .1کاکایی ،قاسم ،وحدت وجود به روایت ابنعربی و مایستر اکهارت ،تهران ،مرکز بينالمللی گفتگوي
تمدنها؛ هرمس 5915 ،ش ،ص .506
 .6حجر.25 ،
 .7پيدایش.27 :5 ،
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بساط قرب اوست 5 .این تنها انسان است که با توجه به استعدادهایش ،قابليت نزدیک شدن
به خدا را دارد .مطابق بيان قرآن  2و عهد جدید دربارۀ فرزندي خدا 9 ،انسان داراي نوعی
وابستگی هستیشناختی به خداي متعال است .وجود گرایشهاي اخالقی ،کمالطلبی و ...
ناشی از همين وابستگی است.
مطابق االهيات رسمی کليساي کاتوليک ،خداوند آدم را بر صورت خود و شبيه

خود 4

و فرزند خود آفرید 1 .اما آدم با گناه نخستين از خالقش دور و بيگانه شد .او دعوت شده تا
با بازگشت مجدد ،به خدا نزدیک شود  6و نمونۀ خدایی را عمق بخشد و مقدس شود 7 .او
باید بياموزد که دوباره به جانب خداوند گام بردارد و تصویر االهی را با تمام شکوه و
جاللش در روحش بازگرداند .انسان فقط هنگامی انسان است که مانند خدا شود و با خدا
در دوستی و محبت سلوك کند.
مراحل کمال یک انسان مسيحی ،که از عادلشمردگی و نجات آغاز میشود ،تا
تقدیس و اتحاد با خدا و مسيح و حضور در خانوادۀ االهی به پيش میرود .البته باید به این
نکته ظریف توجه داشت که انسان مسيحی پس از ایمان به مسيح و عمل وي در خلقت و
سکونت مسيح در او  ،به مدد روحالقدس ،فرزند خداوند خوانده میشود ؛ یعنی
فرزند خواندگی بالقوه در آنان که برگزیده او شوند و این فرآیند را سپري کنند  ،تحقق
خواهد یافت  ،نه اینکه از ابتدا در سرشت و فطرت همۀ انسانها به ودیعه نهاده شده باشد،
حال آنکه در اسالم آیات م يثاق و الهام گواهند که این امر تکویناً در سرشت همه انسانها
 .5مطهري ،مرتضی ،مقدمهاي بر جهان بينی اسالمی ،قم ،صدرا[ ،بیتا] ،ص .94
 .2اعراف572 ،؛ شمس.1- 7 ،
 .9غالطيان26 :9 ،؛ روميان57- 54 :1 ،؛ افسسيان.1 :5 ،
 .4پيدایش.27 :5 ،
1. Chapman, Geoffrey, The New Jerome Biblical Commentary, London, Oxford,
2000, p.853.
 .6در عهد عتيق کمال انسان لزوماً و بالتصریح «به سوي خدا رفتن و نزدیک شدن به او» نيست ،بلکه در آنجا
اوالً و بالذات این کمال در پيروي و اطاعت از احکام و فرامين االهی نهفته است و اینکه این امر سبب
نزدیکی به خدا بشود یا نشود ،مورد تصریح عهد عتيق نيست ،ولی در عهد جدید البته می توان از این هدف
براي کمال انسان سخن گفت.
 .7روميان.7 :5 ،
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نهفته است و از اینرو سرشتی گناهآلود و ناپاك ندارند .در مسيحيت  ،برخی انسانها در
صيرورت ایمانی خویش به این کمال میرسند  ،ولی در اسالم همۀ انسانها تکویناً چنين
قابليتی دارند .ثمره این تفاوت این است که در مسيحيت ه يچ نوع گرایش اخالقی حاصل
تالش بشري ممدوح نيست و تنها گرایش اخالقیِ حاصل تحولِ ایمان به مسيح مطلوب
است که انسان در کسب آن نقشی ندارد.
اسالم و مسيحيت در موضوع کمال و سعادت انسان داراي اشتراکات بسياري هستند،
هرچند ،با توجه به برخی مبانی متفاوت االهياتی و انسان شناختی ،دربارۀ حقيقت و ماهيت
تحول معنوي انسان ،ویژگیها و آثار آن اختالفاتی نيز دارند .به هر روي ،در اینجا تنها به
شاخصههاي قرب به خدا در اسالم و مسيحيت میپردازیم.
 .2تحول وجودي و حقيقي
در اسالم ،قرب به خداوند به معناي کمال حقيقی و وجودي؛ یعنی به کمال رساندن
استعدادهاي شدن در انسان و شدت یافتن وجود انسان و از این طریق ،نزدیک شدن به
وجود الیتناهی حضرت حق است .کسانی که در جانب خير قدم برمی دارند و استعدادهاي
نيک خود را در حد کمال به فعليت میرسانند « ،خليفۀ خدا» یا «ولیّاهلل» « ،مؤمن کامل یا
حقيقی» یا «انسان کامل» و در نهایت« ،مقرّب» ناميده میشوند  5و کسانی که استعداهاي شر
خود را به فعليت میرسانند « ،دور از خدا» « 2 ،رانده شده» و «مطرود» (حجر  94 ،؛ ص، )77
«طاغوت» (نساء  15 ،و  60و  )75و «ملعون» (احزاب  )65 ،نام میگيرند.
بنابراین ،حقيقت قرب به خدا ،تحول به جانب کمال است؛ بهگونه اي که شخص،
استعدادها و ظرفيتهاي خویش را به جانب انسان کامل شدن شکوفا و بالفعل میسازد و
از این طریق خود را به اسما و صفات خداوند ،در حد ظرفيت خود پيوند میزند .او با
تقرب به خدا ،نورانی میشود (نور  91 ،؛ زمر  22 ،؛ حدید  ،)52 ،به جانب خداوند هجرت
میکند (نساء  500 ،؛ عنکبوت  )26 ،و داراي حياتی جدید « ،حيات طيبه» (نحل  37 ،؛ انعام ،
 )522میشود.
 .5واقعه.50- 55 ،
 .2هود44 ،؛ مؤمنون 45 ،و .44
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بیشک قرب به خداوند در اسالم از سنخ منزلت اعتباري و تشریفی نيست؛ که انسان
در اثر بندگی ،نزد خداوند احترام و منزلت ویژهاي یابد؛ بهگونهاي که در پرتو این منزلت،
مستجاب الدعوه شود .قرب امري نسبی است؛ اگر امر موجب تقرب ،وهمی و غير اصيل
باشد ،نظير تقرب به مخلوقات؛ مانند مقرب درگاه فرعون بودن (شعراء  ،)42- 45 ،یا تقرب
به خدا به واسطۀ امور مادي ،نظير بت ،اموال و اوالد (سبأ  ،)97 ،قرب نيز موهوم و خيالی
است .اما اگر عامل تقرببخش ،ایمان ،عبادت و عمل صالح باشد ،که خود ،حقيقی و داراي
اثر حقيقی و تکوینی است ،قرب حاصل از آن نيز حقيقی خواهد بود و حقيقتاً وجود ،علم
و دیگر اوصاف مقرب ،به وجود ،علم و اوصاف خداوند نزدیک میشود.
نتيجۀ ارزش هاي اخالقی ،کماالت تکوینی روحی است؛ انسانِ داراي ارزش اخالقی
مثبت ،حقيقتاً از نظر وجودي کاملتر است و صرف یک قرارد اد و اعتبار محض نيست 5 .به
بيان دیگر ،از آنجا که ميان روح و افعالش ،رابطهاي حقيقی و وجودي برقرار است ،پيامد
این رابطه نيز امري حقيقی خواهد بود؛ که قرب به خدا و صعود یا برعکس است.
از ميان موجودات ،قلب انسان ویژگی خاصی دارد و آن تقلب احوال و ترقی از
نشئهاي به نشئۀ دیگر ،به وسيلۀ مرگ پس از مرگ و تولد پس از تولد است 2 .انسان
میتواند در سلوك الی اهلل از نازلترین منزل وجود تا باالترین آن سير کند ؛  9سفري از خلق
به سوي حق.
در قرب به خدا ،که مرتبهاي از وجود است ،استعدادهاي ذاتی انسان با حرکت
اختياري  4رو به جلو 1 ،خواه سریع و برقآسا ،مانند انبيا و اولياي خدا  6و خواه متوسط و

 .5مصباح یزدي ،محمدتقی ،معارف قرآن ،قم ،مؤسسه در راه حق 5961 ،ش ،ص .972

 .2صدر الدین شيرازي ،محمد ،تفسير القرآن الکریم ،قم ،بيدار5966 ،ش ،ج ،5صص 515- 510؛ همو ،الحکمة
المتعا لية فیاالسفار العقليه االربعه  ،بيروت ،دار احياء التراث العربی5315 ،م ،ج  ،7ص .514
 .9همو ،تفسير القرآن الکریم ،ج  ،5ص .272
 .4طباطبایی ،محمد حسين ،الميزان ،ج  ،9ص .531
 .1در اینجا می توان حرکت قهقرایی و رو به عقب را نيز در نظر گرفت ،که از آن کافران و معاندان است.
 .6نظير اینکه حضرت عيسی عليه السالم در گهواره میفرماید« :إِنِّی عَبْدُ اللَّهِ آتَانِیَ الْکِتَابَ وَجَعَلَنِی نَبِيّاً
وَجَعَلَنِی مُبَارَکاً أَیْنَ مَا کُنتُ » (مریم.)95- 90 ،

552

شاخصه هاي قرب به خدا در اسالم و مسيحيت /پژوهشنامۀ ادیان  ،سال  ، 50شمارۀ  ، 53بهار و تابستان 5931

کند ،مانند سایر مؤمنان ،به فعليت میرسد  5و او از مرحله حيوانی تا مرحله فوق ملک را
میپيماید .این صعود و تعالی ،باال رفتن بر نردبان وجود است .شدت و قوت وجود و کامل
شدن آن است؛ که مساوي است با زیادي و کمال در علم و قدرت و حيات و اراده و
مشيت و در نهایت ،کمال دایره نفوذ و

تصرف2 .

با توجه به مقدمات طی کمال انسانی ،نظير اختيار ،شناخت ،تالش ،حرکت جوهري و
اشتدادي وجود و کماالت انسان ،کمالطلبی انسان و  ، ...انسان در مسير کمال ،جوهر
وجودش تکامل مییابد و همۀ استعدادها و قابليتهاي ذاتی ،معنوي و انسانیاش به فعليت
و کمال

میرسد9 .

با در نظر گرفتن غناي مطلق خداوند و فقر محض انسان نسبت به خداوند ،کمال
انسان در شدت وجود و قرب به خداوند است؛ چنانکه نقص و شقاوت او در ضعف
وجود و دوري از خداوند است .هر اندازه مرتبۀ وجودي انسان باالتر و برتر باشد ،حدود و
قيود عدمی او کمتر و قرب او به کمال مطلق بيشتر خواهد

بود4 .

در مسيحيت نيز ،تقرب به خداوند امري وجودي و حقيقی و به معناي تحول و
دگرگون شدن است .در همۀ واژگانی که در کتاب مقدس براي این نزدیک شدن مطرح
است ،ما با نوعی تحول ،دگرگونی و تغيير حقيقی مواجه هستيم .یکی از االهيدانان مسيحی
میگوید کمال تام ما در حرکت رو به رشد و بدون وقفه است و این کمال ،یک تالش بی
وقفه ،یک حرکت مستمر و یک سفر یا صعود است؛ صعودي هميشگی از محبت ناسوتی
به محبت الهوتی؛ حرکتی از مخلوقات متغير به سوي آنکه دائمی

است1 .

 .5مصباح یزدي ،محمد تقی ،به سوي خوسازي ،قم ،مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمينی 5910 ،ش،
ص .76
 .2مطهري ،مرتضی ،والءها و والیتها ،قم ،صدرا ،بی تا ،ص .61
 .9همان ،ص  17؛ مصباح یزدي ،محمد تقی ،به سوي خودسازي ،صص .214- 219
 .4طباطبایی ،محمد حسين ،طریق عرفان؛ ترجمه و شرح رساله الوالیه  ،ترجمۀ صادق حسنزاده ،قم،
مطبوعات دینی 5916 ،ش ،ص .64
 .1رك :آندرهيل ،اولين ،عارفان مسيحی  ،ترجمۀ احمدرضا مؤیدي و حميد محمودیان ،قم ،مرکز مطالعات و
تحقيقات ادیان و مذاهب 5914 ،ش ،ص .30
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اصل ایمان و فرزند خدا شدن ،تحول و دگرگون شدن جایگاه انسان از رابطۀ بد به
رابطۀ خوب با خدا است 5 .نجات از گناه ازلی و نيل به سعادت ،که از طریق ایمان
امکانپذیر است ،دگرگون شدن ساحت وجود و کنار نهادن وجود آلوده است .در اینجا
شخص وجود جدید مییابد و از این طریق شبيه مسيح

میشود2 .

به بيان دیگر ،تحول در مسيحيت ،رها شدن از اسارت گناه و مرگ ،غلبه بر هر ترس
و هراس بيرونی و درونی و نيل به مصالحه و آشتی با خدا و حيات جدید و جاودانه یافتن
است ،که در ادامه ،در قالب تقدیس ،شکوه و جالل یافتن ،نورانی شدن ،اتحاد با خدا و
مسيح و تشبه به خدا و مسيح خود را نشان

می دهد9 .

تغيير و تحول معنوي و حيات نو یافتن ،به معناي تحول اخالقی و عرفانی نيست،
بلکه دگرگونی کاملِ از مرگ به حيات است .انسان با گناه آدم مُرد و با مرگ مسيح زنده
شد .در اینجا گذر از انسان کهنه ،یعنی آدم ،به سوي انسان نو ،یعنی عيسی مسيح است.
اکنون آفرینش مجدد انسان به صورت تصویر آفریدگارش

است4 .

به بيان دیگر ،حيات تازه و تازه شدن و تحول ،معنایش بيش از نوسازي معنوي یا
بهبود درونی است .حتی بيش از نو شدن فکر و رفتار است .خدا شخصی جدید را ،جداي
از شخص پيشين ،براي شکوه و جالل مهيا میسازد .این شکوه و جالل فراتر از حد و
اندازه

است1 .

در مسيحيت کاتوليک ،نو شدن به معناي خلسهاي کوتاه نيست ،بلکه حياتِ جدیدِ
پایدار است .در اینجا روح القدس ،همچون عامل مؤثر در حيات و تولد نو ،نقش ایفا میکند
و پيوسته سرشت مؤمنان را متحول میسازد ،تا هنگامۀ بازگشت مسيح ،که این تحول کامل
میشود6 .

5. Buttrick, George Arthur, The Interpreter’s Bible: the Holy Scriptures, New
York, Abingdon Press, 1952, vol.10, p.484.
2. Duper, Louis, p.4.
9. Buttrick, George Arthur, vol. 9, p.391.
4. Peterson, David, Possessed by God, a New Testament Theology of
Sanctification, Michigan, W. B. Eerdmans, 1995, p.132.
1. Ibid, p.130.
6. Buttrick, George Arthur, vol. 11, pp.545- 546.
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کلمۀ یونانی که براي تحول به کار برده شده« ،متامورفومتا»  5 ،به معناي تغيير شکل
دادن  2است 9 .در اینجا نه فقط نمود بيرونی ،که بخش حياتی و اصلی شخص تغيير مییابد
شبيه مسيح میشود؛ که خود تصویر حقيقی خدا است 4 .تحول چيزي است که همگان ،به
مثابۀ نتيجۀ رؤیت خدا در چهرۀ عيسی مسيح تجربه

میکنند1 .

تولد با مسيح ،تحولی عظيم و مهم است ،که در اعماق سرشت انسان رخ میدهد .در
اینجا انسان قدیم ،که انسان غرایز و خطاها بود ،با مرگ مسيح میميرد و به طبيعت جدید
متحول میشود و با مسيح ،حيات جدید ،همراه با اميال و عواطف روحی آسمانی مییابد.
در اینجا او از ظلمت خواستنیهاي این دنيایی رها شده ،به شکوه نور و جاودانگی دست
مییابد6 .

پس از تغيير و دگرگونی با ایمان ،مؤمنان مقدس میشوند .این عمل دگرگونسازي
تدوام مییابد تا هنگامی که مؤمنان خدا را چهره به چهره ببينند 7 .به بيان دیگر ،تحول کامل
در رستاخيز محقق

میشود1 .

این تحول ،کار خدا در انسانها از سوي روحالقدس است .نخستين هدیۀ خداوند به
کسانی که به شکوه و جالل پسر خدا و در نتيجه زندگی ابدي دست یابند ،روحالقدس
است 3 .عمل نوسازي روح القدس انسانها را به جانب ایمان به عيسی ،بهمثابۀ منجی و
سرور میکشاند .این عمل آنان را تقدیس میکند .هنگامی که مؤمنان به کار مسيح براي
خود اعتماد میکنند و به دنبال انعکاس پيامدهاي عملی اتحاد با مسيح در زندگیشان

5. metamorphoametha
2. remodel
 .9فيليپيان.6 :5 ،
4. Peterson, David, p.124.
 .1اول قرنتيان.43 :51 ،
 .6المسکين ،االب متی ،شرح رسالة القدیس بولس الرسول الی اهل رو مية ،قاهره ،دیر القدیس انبا5332 ،م،
ص .902
7. Ibid, p.137.
1. Ibid, p.125.
 .3دوم قرنتيان.1 :1 ،
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هستند ،کار نوسازي روحالقدس در آنان تداوم مییابد .در ادامه ،روحالقدس انسانها را
براي تحول نهایی ،که نشانگر پایان فرایند تحول در رستاخيز است ،مهيا میسازد 5 .در اینجا
روحالقدس مؤمنان را حرکت میدهد و قادر میسازد که تقدسی را که الزمۀ تقدیسشان در
مسيح است ابراز دارند.
کار مستمر روح القدس در مؤمنان باعث نوسازي ذهن و قلب آنان میشود .نوسازي
ذهن و قلب باعث تحول و دگرگونی خصيصه و رفتار شخص

میشود2 .

عمل نوسازي روحالقدس آغازگر فرایند حيات جدید و تازگی است ،که ذهن و قلب
درونی  9یا انسانيت باطنی  4را ،مطابق تصویر خالقش  1دگرگون میسازد .ساخت انسان
مطابق تصویر خدا تنها در مسيح محقق میشود .آفرینش مجدد انسان توسط خدا مطابق
الگوي پسرش است ،که کامالً شبيه

خداست6 .

 .3تشکيکي و ذومراتب بودن قرب
قرب مانند ایمان ،تقوي ،برّ و  ...داراي مراتب است و چنين نيست که همۀ مقربان در یک
رتبه و درجه باشند .قرب به خدا د اراي مراتب مختلف و شاید بتوان گفت بینهایت

است 7

و اگر وصول به عالیترین مرتبۀ آن براي همه ميسر نباشد ،رسيدن به نازلترین مراتب آن،
براي همگان ميسور

است1 .

برخی از مقربان در این مسير از استعداد تام برخوردارند و در مقام علم و عمل
موحدند .اینان به مرحلۀ یقين میرسند و دلبستگی و وابستگیشان فقط به خداوند است.

5. Ibid, p.124.
2. Ibid, p.133.
 .9روميان 2 :52؛  2قرنتيان56 :4 ،؛ افسسيان.57- 56 :9 ،
”4. “Inner person” or “inner being
 .1کولسيان.50 :9 ،
 .6کولسيان51 :5 ،؛  2قرنتيان4 :4 ،؛ فيلپيان6 :2 ،؛ .Ibid, p.132
 .7ابن عجيبه ،احمد بن محمد ،البحر المدید فی تفسير القرآن المجيد ،بيروت ،دار الفکر 5420 ،ق ،ج ،2
ص .193
 .1مصباح یزدي ،محمدتقی ،به سوي خودسازي ،ص .71
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این گروه با ملحق شدن به عالم اسما و صفات ،در خداوند فانی هستند .برخی نيز ملحق به
پربهجتترین نور عزت حق میشوند .در نهایت ،به درجهاي از قرب به خدا میرسيم که
اوج ایمان و اتصال به حضرت حق است و ميان بنده و خداي متعال به اندازۀ «قاب قوسين
او ادنی» فاصله است ،که به رسول مکرم اسالم صلی اهلل عليه و آله اختصاص دارد .تعبير
«قاب قوسين او ادنی» بيانگر حداکثر ميزان قرب ممکن براي انسان است .بنابراین ،آنچه
دربارۀ قرب االهی مطرح است ،اصطالحی است عام که از سطحیترین تا عالیترین مراتب
قرب االهی را در بر میگيرد.
یکی از نامهاي خداي متعال « ذي المعارج» است« 5 .معارج» جمع «مِعرَج»  ،به معناي
چيزي است که با آن به سمت باال حرکت میکنند 2 .این نام داللت بر این امر دارد که
مراتب نزدیکی به خداي متعال بسيار است 9 .فخر رازي میگوید «معارج» به معناي ابزار
صعود و نردبان است و مقصود ،مقامات ملکوت است که فرشتگان هنگام مراجعه به خداي
سبحان بر آن عروج میکنند 4 .اما عالمه طباطبایی میگوید مقصود این است که خداي
سبحان معارجی از ملکوت و مقامات دارد که مالئکه و روح و در مرحلۀ بعد انسانها ،به
حسب قربی که به خدا دارند ،در آن مقامات باال میروند .این مقامات ،حقایق ملکوتی و
واقعيتهاي خارجی هستند ،نه چون مقامات دنيایی که وهمی و اعتبارياند 1 .صاحب تفسير
روح المعانی نيز می گوید مقصود از معارج ،مقامات قربی است که مؤمنين با ایمان و عمل
صالحشان ،بر حسب اختالف ارزششان بدان ارتقا

مییابند6 .

 .5معارج.9 ،
 .2طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،بيروت ،دار و مکتبة الهالل5311 ،؛ قرشی ،علی اکبر ،قاموس قرآن،
تهران ،دار الکتب االسالميه5912 ،؛ راغب اصفهانی ،حسينبن محمد ،مفردات الفاظ القرآن ،بيروت ،الدار
الشاميه ،دمشق ،دارالقلم 5456 ،ق ،ماده «عرج».
 .9ابن عاشور ،محمدطاهر ،التحریر و التنویر ،بی تا ،صص 541 ،23
 .4فخر رازي ،محمد ،التفسير الکبير ،بيروت ،دار الفکر 5401 ،ق ،ج  ،90ص .522
 .1طباطبایی ،محمد حسين ،الميزان ،ج  ،20ص .7
 .6آلوسی بغدادي ،شهاب الدین ،روح المعانی فی تفسير قرآن العظيم و السبع المثانی ،بيروت ،دار احياء
التراث العربی ،بیتا ،ج  ،23صص  12و .16
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قرآن در وصف مؤمنان حقيقی ،آنان را داراي مراتب نزدیکی به خداوند میداند:
«أُوْلئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ» 5 .این تفسير که مقصود از درجات در آیۀ
شریفه درجات بهشت باشد ،تفسير صحيح ی نيست ،بلکه مقصود درجات قرب به مقام
پروردگار است؛ هر چند هر یک از اینها مالزم با دیگري

است2 .

البته باید توجه داشت که مقصود این است که همۀ درجات از آن همۀ مؤمنان و
مقربان است ،نه اینکه هر یک از آنان به تنهایی داراي جميع این درجات هستند .چرا که
درجات به تبع ایمان و معرفت مؤمنان است ،که ذو مراتب است 9 .مؤید این سخن آیۀ
شریفه است که میفرماید« :یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ

دَرَ جَاتٍ»4 .

از سوي دیگر ،مقربان به ميزان معرفت و سير تکاملیشان ،داراي رتبۀ نزدیکی به
خداوند هستند  1و شاید بتوان گفت که تفاوت ميان درجۀ نزدیکی آنان با خداوند ،با توجه
به ظرفيت وجوديشان ،به تعداد آنان باشد .هر کس به ميزان معرفتش از خداوند به انوار
االهی نزدیک میشود ،تا میرسد به انسان کامل ،که به همۀ ابعاد معرفت االهی دست
مییابد6 .

مردم بر حسب مراتب قرب و بُعد از خداوند متعال ،مراتب مختلفی از علم و عمل
دارند 7 ،و الزمه اختالف این مراتب این است که آنچه اهل یک مرتبه درك میکند و
میپذیرد ،غير از آن چيزي باشد که اهل مرتبۀ دیگر دریافت می دارد .به همين دليل است که
از منظر قرآن  ،بندگان ،مطابق علم و مع رفت خویش ،به
«مطهرون» « 2 ،اولياء» « 9 ،مقربين»  4و «صدیقين»  1تقسيم

 .5انفال.4 ،
 .2طباطبایی ،محمد حسين ،الميزان ،ج  ،3ص .59
 .9همان ،ج  ،1ص .52
 .4مجادله.55 ،
 .1ابن عجيبه ،احمدبن محمد ،ج  ،5ص .495
 .6بقره.95 ،
 .7آلوسی بغدادي ،شهاب الدین ،ج  ،26ص .540
 .1صافات.560- 513 ،
 .3انعام.71 ،

«مخلصين» « 1 ،موقنين» « 3 ،منيبين» 5 ،

میشوند6 .
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بنابراین ،قرب و کمال ،تشکيکی و داراي مراتب است  7و کسی که به معناي تام و
اصطالحی مقرَّب نيست و در اوج مراتب قرب قرار ندارد ،میتواند درجه پایينتري از قُرب
را داشته باشد و این دور میتواند تا حدّي ادامه یابد که از شمول این مفهوم خارج شود .در
واقع قرب و بعد االهی ،داراي نصاب و شرایطی است که میتوان از ایمان و توحيد در
الوهيت به عنوان حدّ نصاب آن یاد

کرد1 .

با توجه به موضوع تشکيک در وجود و اشتداد جوهر نفس انسانی ،نفس و روح
انسان ،بهرغم واحد و بسيط بودن ،داراي مراتب طولی و قابل تکامل است 3 .البته نفوس
بشري در قرب به خدا و دوري از او متفاوت هستند؛ برخی از نفوس  ،همچون نفوس انبيا،
تام و کامل هستند و همۀ درجات کمال را پيموده و به همۀ فعليتهاي ممکن دست
یافته ا ند50 .

 .4درجهدار شدن و درجه شدن
گاه درجه و یا درجات براي انسانها مطرح است ،گاه نيز تبدیل شدن خود انسانها به
درجه و رتبه .اگر کسی سلوك االهی و عرفانیاش از مرتبۀ حال به مرتبۀ ملکه برسد و
اوصاف کمال در جان او رسوخ کند و جزء ذات و هویت او گردد ،از درجهدار بودن فراتر
رفته ،خود معيار ارزش و درجه میشود ،چنانکه علم و عالم ،عمل و عامل و تحقيق و

 .5غافر.59 ،
 .2واقعه.73- 77 ،
 .9یونس.62 ،
 .4واقعه.55- 50 ،
 .1نساء.63 ،
 .6طباطبایی ،محمد حسين ،الميزان ،ج  ،9ص .67
 .7طباطبایی ،محمدحسين ،رسالة الوال ية ،تهران ،انتشارات اسالمی 5960 ،ش ،ص .16
 .1مصباح یزدي ،محمدتقی ،معارف قرآن ،ص .14
 .3همو ،فلسفه اخالق ،تهران ،اطالعات 5970 ،ش ،صص  569و .563
 .50طباطبایی ،محمد حسين ،الميزان ،ج  ،5ص .514
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محقق با هم اتحاد دارند 5 .اولياء اهلل خود درجۀ حقيقی هستند و در ميزان درجه و نوع آن
برخی بر دیگري برتري

دارند2 .

قرآن کریم با ظرافت تفاوت این دو گروه را بيان می دارد  ،دربارۀ اهل درجه میفرماید:
«أُوْلَئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ»  9 ،و دربارۀ کسانی که خود تبدیل به درجه
و رتبه شده اند ،میفرماید« :هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ

اللّهِ»4 .

در مسيحيت ،دربارۀ تعابيري نظير فرزند خدا شدن و تقدیس و نجات ،با دو گونه
آیات مواجه هستيم :از یک سو آیاتی که میگویند انسان به محض ایمان به مسيح و رسالت
او ،فرزند خدا و مقدس میشود 1 .از سوي دیگر ،آیاتی که به این امر اشاره و بلکه تصریح
دارند که کسانی که شبيه به عيسی میشوند و مراتب کمال را طی میکنند ،مقدس و فرزند
خدا

میشوند6 .

در جمع این دو دسته آیات باید گفت که ،اینها هم در مرحلۀ اول (نجات) محقق
میشود و هم در مرحلۀ دوم (کمال)  ،زیرا این امور تشکيکی و ذومراتب هستند؛ مراتب
پایينْ ،فرزند خدا شدن ،یا فرزند معمولی خدا بودن و مقدس شدن است که با صليب
محقق میشود؛ هم چنانکه مراتب کاملْ ،تقدیس و فرزند کامل و محبوب خدا شدن است
که با حيات و رستاخيز مسيح و تشبه به او محقق میشود.
عالوه بر این  ،اصل نجات تشکيکی است؛ نجات حقيقی و کامل در آینده واقع خواهد
شد و به واسطۀ آن مرگ و ناله و درد مغلوب

میشود7 .

 .5رك :فخر رازي ،محمد ،ج ،7ص 77؛ نيشابوري ،نظامالدین حسنبن محمد ،تفسير غرائب القرآن و رغائب
الفرقان ،قاهرة ،مکتبة مصطفی البابی الحلبی و اوالده 5915 ،ق ،ج  ،2صص .905- 902
 .2جوادي آملی ،عبداهلل ،تفسير تسنيم ،قم ،اسراء 5971 ،ش ،ج  ،52ص .43
 .9انفال 4 ،و طه.71 ،
 .4آل عمران.569 ،
 .1رك :غالطيان4- 7 :4 ،؛ روميان51- 57 :1 ،؛ غالطيان9:26 ،؛ اعمال26:51 ،؛ اول قرنتيان2 :5 ،؛ 55 :6؛ دوم
تسالونيکيان59 :2 ،؛ عبرانيان.54 ،50 :50 ،
 .6رك :روميان:1 ،؛ روميان23 :1 ،؛ غالطيان27 :9 ،؛ غالطيان.20 :2 ،
 .7مکاشفه.4 :25 ،

520

شاخصه هاي قرب به خدا در اسالم و مسيحيت /پژوهشنامۀ ادیان  ،سال  ، 50شمارۀ  ، 53بهار و تابستان 5931

هدف فعل خداوند در رستگاري مؤمنان ،مشتمل بر عادلشمردگی 5 ،تقدیس  2و با
شکوه ساختن  9آنهاست .در واقع ،آخرین مرحلۀ عمل فداء براي مؤمنان ،رساندن مؤمنان به
شکوه و جالل مسيح است .البته این امور ،همچون حلقههاي یک زنجير است که نمیتوان
هيچ کدام را نادیده

گرفت4 .

به بيان دیگر ،بهرغم اینکه ،همۀ مؤمنان مسيحی بهتساوي با ایمان عادل شمرده
میشوند و با خدا مصالحه میکنند ،در مراحل بعد ،با توجه به ميزان کسب فيض ،از
درجات متفاوتی از فرزندي خدا برخوردارند .برخی از فقرات کتاب مقدس به این امر
تصریح دارند که مؤمنان از درجات و مراتبی برخوردارند« :دل شما مضطرب نشود! به خدا
ایمان آورید به من نيز ایمان آورید .در خانۀ پدر من منزل  1بسيار

است»6 .

هر چند معناي ظاهري آیه این است که من به منزل اصلی خود ،یعنی جاهاي
آسمانی  7بازمیگردم؛ که به زودي منزل شما نيز خواهد بود ،پس خود را آمادۀ آن منزل
کنيد 1 ،اما تعبير «منزل» در اینجا بيانگر درجات و مراتب نزدیکی بندگان به خداوند است.
بنابراین میتوان گفت جایگاه آرمانی انسان در مسيحيت تشکيکی و ذومراتب

است3 .

5. justification
2. sanctification
9. glorification
 .4ادي ،وليم ،الکنز الجليل فی تفسير االنجيل  ،بيروت ،مجمع الکنائس فی الشرق االردنی5379 ،م ،ج ،1
ص .594
1. Mon_ay
 .6یوحنا.5- 2 :52 ،
 .7افسسيان20 :5 ،؛ .6 :2
 .1بارکلی ،وليم ،تفسير العهد الجدید ،رسالة الرو مية ،قاهره ،دار الثقافه5317 ،م ،ص .211
 .3البته عارفان مسيحی ،به رغم کثرت تشکيکی مراتب کمال و درجات و مراحل متعدد آن ،در یک
تقسيمبندي ،مراحل سهگانه «تزکيه» )« ،(Purgationاشراق» ) )Illuminationو «اتحاد » (  )Unionرا براي
کمال برشمرده اند ،که نخست نوافالطونيان به کار بردند و سپس نویسندگان حيات معنوي مسيحی آن را
اقتباس کردند .البته این بيان موازي با قاعده «سالک مبتدي » (« ،)Beginnerخبره » (  )Proficientو «انسان
کامل » (  )Perfectاست ،که بسياري از مربيان قرون وسطی آن را ترجيح می دادند .این مراحل می توانند تحقق
داشته باشند ،جز یک مرحلۀ برتر که ذخيرۀ جهان دیگر است و آن شهود خداوند در بهشت ،یا «رؤیت
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ویژگی دیگر قرب ،استمرار آن است .عمل کاملسازي انسان تحولی مستمر است و
خداوند به تدریج انسانها را تا روز عيسی مسيح  ،یعنی روز بازگشت او ،کامل خواهد
ساخت5 .

از سوي دیگر ،سير کامل شدن انسان و تکميل شدن تقدیس ،تدریجی است .مؤمن به
تدریج خطاها و گناهان را میميراند و به کمال میرسد و شبيه به مسيح میشود 2 .این امر
هنگامی محقق میشود که او با مشارکت در کلمۀ خدا ،یعنی مسيح ،شریک طبيعت االهی
شود9 .

در اندرون مؤمن هنوز دو نيروي خير و شر درگيرند .در این درگيري درونی روح
القدس به مؤمن کمک میکند تا بر طبيعت فاسد غالب شده ،همانند مسيح شود .بدینسان،
انسان جدید رشد میکند و انسان پيشين ضعيف میشود و روح مسيح در او قوي میشود و
روحالقدس در قلب او ساکن

میگردد4 .

کسانی که بر عهد ایمان به مسيح و اعتماد به او استوار بمانند ،سرشت درونیشان هر
روز تجدید میشود؛ هر چند طبيعت بيرونیشان رو به زوال مینهد 1 .به همين دليل است
که آنان به تدریج ترفيع یافته ،از اسارت گناه و بندگی به فرزندي خدا و بعد به امين و
وکيل امور خدا بودن ارتقا

مییابند6 .

سعيده » (  )Beatific Visionاست (کاپلستون ،فردریک ،تاریخ فلسفه ( ،فلسفۀ قرون وسطی) ،ترجمۀ ابراهيم
دادجو ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی 5917 ،ش ،ج  ،2ص  .)976هرچند درباره حضرت عيسی این
اختالف وجود دارد که آیا او در دنيا نيز به رؤیت سعيده خداوند نائل آمده است یا خير .برخی نظير آکویناس
بر این باورند که چنين شهودي براي او رخ داده است .براي توضيح بيشتر ،رك:
Aquinas, Thomas, Summa Theologiae, New York, Cambridge university press,
2006, Vol.54, pp.182-6.
5. Buttrick, George Arthur, vol.11, p.22.
 .2انس االميرکانی ،جيمس ،نظام التعليم فی علم الالهوت القویم ،قاهره ،مطبعة االميرکان5130 ،م ،ج ،2
ص 967؛ الفغالی ،خوري بولس ،المدخل الی الکتاب المقدس ،بيروت ،ا لمکتبة البولسية5331 ،م ،ج  ،1ص .210
 .9اسحق ساکا ،المطران ،تفسير القداس  ،بيروت ،منشورات دیر مار یعقوب البرادعی2009 ،م ،ص .42
 .4انس االميرکانی ،جيمس ،ص .975
 .1دوم قرنتيان56 :4 ،؛ . Ibid, vol.11, p.59
6. Ibid, vol.8, p.233.
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 .5نکاتي در باب تشکيکي بودن قرب
دربارۀ تشکيکی بودن قرب ،نکاتی قابل توجه است:

 .1 .5اشتدادي بودن قرب
الزمۀ تشکيکی بودن قرب ،اشتدادي بودن آن است .مطابق حرکت جوهري و نيز حرکت
جوهري اشتدادي 5 ،روح نيز داراي حرکت و تکامل به سوي بینهایت است و به صورت
دقيقتر ،داراي حرکت جوهري اشتدادي است .ميل روح به کمال ،داراي هيچ حد و مرزي
نيست و در هيچ جا متوقف

نمیشود2 .

با توجه به اینکه قرب ،حرکت و تحول جوهر انسانی است و تحول در جوهر نيز
اشتدادي است ،انسان در نزدیک شدن به خد اي متعال ،در هر مقطعی  ،کماالت و
ویژگیهایی را دریافت می دارد ،در عين اینکه کماالت و ویژگیهاي سابق را نيز داراست؛
بنابراین بر کماالت او افزوده می شود .به تعبير دیگر ،انسان در حال تقرب ،در هر لحظه ،
عالوه بر اینکه نزدیکی سابق را حفظ میکند ،به نزدیکی جدیدي نيز دست مییابد .این
نکته در خود واژۀ «تقرب»  ،یعنی نزدیکی تدریجی ،نيز نهفته است.
حرکت استکمالی یک موجود عبارت از تغييرات تدریجی است ،که با به وجود آمدن
آنها ،استعداد آن موجود براي نيل به صفتی وجودي (کمال) به فعليت

میرسد9 .

اینکه قرآن «سبقت گيرندگان» را مقربان میداند  5و مؤمنان را ترغيب به سرعت و
سبقت در ایمان و عمل نيک میکند  2و یا سبقت گيرندگان در امور نيک را مورد تمجيد
قرار میدهد 9 ،نشان از این امر دارد که این سير صعودي و تکاملی است.
 .5رك :صدرالدین شيرازي ،محمد ،الحکمة المتعالية ،ج ،9صص 924- 921؛ عبودیت ،عبدالرسول ،نظام
حکمت صدرایی :تشکيک در وجود ،قم ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی 5919 ،ش ،ج  ،5صص - 990
.927
 .2همان ،ج  ،5ص  990؛ مصباح یزدي ،محمدتقی ،فلسفه اخالق ،ص .564
 .9مصباح یزدي ،محمدتقی ،به سوي خودسازي ،ص .541
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البته تدریجی و اشتدادي بودن قرب االهی جزء مقوم و ذاتی آن نيست ،بلکه امري
نوعی است؛ یعنی حرکت کمالی نوع انسانها به صورت تدریجی و اشتدادي به اوج خود
میرسد ،اما این بدان معنا نيست که برخی از انسانها در اثر برخی از اعمال و حاالت
نتوانند ره صد ساله را در یک شب طی کنند.
در مسيحيت نيز این تحول ،به صورت تدریجی 4 ،پيوسته و رو به رشد و اشتدادي
است .انسانها پيوسته نياز دارند که تازه و متحول شوند ،تا شبيه مسيح شوند 1 .این
دگرگونی در همين دنيا محقق

میشود6 .

 .2 .5احاطة مرتبة باال بر مرتبة پايين
در سلسله مراتب تشکيکی قرب ،هر مرتبۀ باالتر ،از مرتبۀ پایينی وسيعتر بوده ،بر آن احاطه
دارد و در مقابل ،هر مرتبۀ پایين ،ضعيفتر و محدودتر از مرتبۀ باالیی است و از اینرو
همين قصور رتبه مایۀ حجاب او از مشاهدۀ مرتبۀ باالتر است .پس شأن مقربان نيز ،به لحاظ
کثرت و قلت وسائط متفاوت است.
بنابراین ،مراتب وجود و کماالت وجودي مقربان تشکيکی است .مطابق این تصویر،
گروهها اشتراکات و امتيازاتی دارند و بنابراین از دو گونه قانون عام و خاص پيروي
میکنند .اسالم با توجه به اشتراکات آنها ،احکام عملی و نظري عام براي آنان در نظر گرفته
است .عالوه بر آنکه هر گروه احکام عملی و نظري خاص خود را نيز داراست .به عنوان
نمونه ،چيزهایی که براي گروههاي اول و دوم مستحب به حساب میآید ،براي گروه سوم،
که اهل جذبه و محبت االهی هستند ،واجب

است7 .

 .5واقعه.55- 50 ،
 .2آل عمران 599 ،و مائده.41 ،
 .9مؤمنون. 65 ،
 .4دوم قرنتيان.51 :9 ،
 .1دوم قرنتيان.51 :9 ،
6. Peterson, David, p.128.
 .7طباطبایی ،محمدحسين ،رسالة الوال ية ،صص .96- 49
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 .3 .5نقش عمل در اختالف رتبه
اختالفات فردي در قرب  ،که منجر به تعداد فراوانی از صور قرب میشود  ،از اندراج اعمال
قلبی و بدنی در قرب نشأت میگيرد .ازدیاد و نقصانپذیري قرب به این مسأله پيوند
می خورد که آیا «عمل» نيز مندرج در مفهوم قرب است یا خير .یعنی آیا بعد از ایمان  ،عمل
صالح نيز در ساختار ذاتی قرب مندرج است یا

خير5 .

شاید بتوان به گونهاي دیگر قضيه سلسله مراتبی بودن قرب را تبيين کرد؛ اینکه ،چون
مراتب ایمان و عمل صالح کماً و کيفاً در آن نقش دارد  ،قرب داراي زیادت و نقصان است.
اینکه قرآن به «زیادي» ایمان اشاره دارد  2نشانگر این است که عنصري در ایمان وجود
به نام «عمل» که باعث تغيير و شدت و ضعف ایمان میشود .به همينسان  ،در قرب نيز این
عنصر میتواند مؤثر باشد و موجب کمی یا زیادي قرب شود.
از سوي دیگر ،قرب نوعی عمل باطنی قلب است ،که مبناي حقيقی آن «احساس
حضور پيوسته» در برابر خداوند است و «عمل» چيزي است که در پی آن میآید .بنابراین
پيوسته عملی را به دنبال دارد که مورد رضایت خداوند است .قرب حالت باطنیِ تصدیق،
معرفت ،محبت ،انس ،اميد و خشيت است؛ لکن حاالت باطنی ضرورتاً باید در ظاهر متجلی
شوند و لوازمی را در پی داشته باشند.
رابطه اعمال باطنی و قلبی و اعمال ظاهري و جوارحی در قرب ،همچون رابطه قلب
و بدن است؛ همانگونه که موجود زندۀ بدون قلب و جود ندارد ،به همينسان نمیتوان
مقربی را تصور کرد که تنها عمل جوارحی داشته باشد ،بدون اینکه از اعمال باطنی
برخوردار باشد و برعکس .با این بيان  ،نقص و کمال قرب ،مفاهيمی نسبی میشوند و تعداد
مراتبشان به تعداد افراد است .براي نمونه ،مقام قرب کسی که محبت به خدا و رسول
دارد  ،اخالص در عمل دارد  ،همه جا حضور خدا را احساس میکند عبادتش عاشقانه است
و توکل مطلق به خدا دارد  ،کاملتر از مرتبۀ کسی است که تنها محبت به خدا و رسول و
خوف از خدا دارد .و به همين ترتيب این سلسله میتواند تغيير یابد.
 .5ایزوتسو ،توشیهيکو ،مفهوم ایمان در کالم اسالمی  ،ترجمه زهرا پورسينا ،تهران ،سروش 5971 ،ش،
ص .293
 .2فتح4 ،؛ توبه.524 ،
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البته در مسيحيت ،نيل به نجات و کمال ،اعطایی و هدیۀ رایگان االهی است و انسان
و عمل او در آن نقشی ندارد.

 .4 .5مسئوليت و اعطاء به ميزان رتبه
به ميزان باال رفتن درجات قرب ،هم مسئوليت افراد بيشتر میشود و هم پاداش آنان .عتاب
و حسابرسی از درجات باالي قرب بيش از درجات پایين است ،همچنانکه کنار زدن
حجاب ها و گشودن چشم دل آنان به روي حقایق نيز بيش از درجات پایين

است5 .

 .6اکتسابي و اعطايي بودن قرب
از موضوعات مطرح دربارۀ قرب این است که آیا قرب فقط از ناحيه خداوند حاصل
میشود و انسان تنها در برابر آن واکنش نشان میدهد؟ به عبارت دیگر آیا فقط خداست که
خود را به انسان نزدیک میکند و یا برخی انسانها را به خود نزدیک میسازد ،یا نيل به این
حالت حاصل اعمال انسان است؟ و یا حالتی است دوسویه که هر دو عامل االهی و انسانی
در آن دخيلاند؟
خداوند خود را به انسانها نزدیک میسازد و از آنان دعوت میکند که به او نزدیک
شوند و منتظر واکنش آنان است 2 ،اما اصل نزدیک شدن به خدا یا دور شدن از او ناشی از
خود انسانها است و این عملکرد خود آنهاست که آنان را به خدا نزدیک یا از او دور
میسازد 9 .درست است که ،این خداست که هر که را بخواهد هدایت و هر که را بخواهد
گمراه میسازد 4 ،اما هنگامی خداوند دل گمراهان را برمیگرداند که آنان از حق برگردند و

 .5ابنعجيبه ،احمد بن محمد ،ج  ،5صص .105 ،435
 .2رك :بقره.516 ،
 .9رك :بقره6- 7 ،؛ جاثيه.29 ،
 .4نحل.39 ،
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فاسق شوند  5و در مقابل ،کسانی را هدایت میکند که هدایت را بپذیرند و به سوي او
بازگردند2 .

در اسالم ،مقام قرب خداوندي با ایمان و عمل صالح و عبادت قابل تحصيل

است9 .

اما ،نکتۀ قابل توجه این است که هر چند انسان خود را شایسته اعطاي خدا قرار میدهد،
ولی این به تنهایی کفایت نمیکند .توفيق ،امداد و لطف خاص خداوند را نيز نباید از نظر
دور داشت .در اینجا دو مطلب را باید از هم تفکيک کرد:
نخست اینکه خداوند متولی امور همگان است و فاعليت امور بالذات از آن خداي
متعال است .هر کس خط و مشی و جهتی دارد که خود انتخاب میکند ،اما آنکه او را در
آن جهت پيش میبرد خداوند است 4 .خداوند به هر دو گروه کمک میکند؛ کسی که راه
نيک را برگزیند ،فرشتگان االهی او را به مقصد میرسانند و کسی که راه بد را انتخاب کند،
شياط ين ـ مظهر اسم مضل خدا ـ او را تا جهنم هدایت میکنند 1 .نه تنها خداوند وسيلۀ
پيمودن راه را مهيا میسازد ،بلکه رفتن راه را نيز سهل و آسان میکند 6 ،تا اهل بهشت آسان
به بهشت و اهل جهنم راحت به جهنم

برسند7 .

بنابراین ،همۀ کارها ،حتی در زمينۀ مسائل اخالقی ،نظير هدایت و ضاللت و ...
استقالالً از خداوند است 1 .اما باید توجه داشت که در اینجا فاعليت االهی در طول فاعليت
انسان است و به معناي سلب اختيار از انسان نيست.
و دوم ،توفيق و امداد ویژۀ خداوند به بندگان خاص است .بندهاي که به مقام قرب و
شهود و اخالص رسيده است ،خداوند متولی امور او میشود 3 .چنانکه حدیث قرب نوافل
 .5صف.1 ،
 .2محمد57 ،؛ رعد.27 ،
 .9رك :هود ،29 ،رعد ،23 ،جاثيه ،90 ،توبه ،11 ،توبه.20 ،
 .4بقره.541 ،
 .1زخرف91 ،؛ اسراء 51- 20 ،؛ جوادي آملی ،عبداهلل ،ج  ،7ص .469
 .6عبس.20 ،
 .7ليل1- 7 ،؛ .1- 50
 .1قصص.16 ،
 .3طباطبایی ،محمد حسين ،الميزان ،ج  ،55ص .79
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به این امر تصریح دارد که بنده هنگامی که محبوب خداي متعال واقع شد ،خداوند چشم و
گوش و دست و پاي او میشود و به جاي او کار میکند و کارهاي او را تدبير

میکند5 .

درست است که انسان به تنهایی سير به جانب حق تعالی را آغاز میکند ،اما در ادامۀ
مسير ،امداد االهی مددکار او می شود و در اثر توجه به هدایت عام تکوینی و تشریعی
خداوند ،الیق هدایت خاص خداوند ،نظير محبت و والیت میشود .این هدایتهاي ویژۀ
خداوند با تالش و کوشش به دست نمی آیند ،بلکه اشراقات ربانی هستند که خداوند بر دل
بندۀ مخلص

میتاباند2 .

خود کلمۀ مقرَب ،که رساتر از قریب است ،بر این امر داللت دارد ،زیرا صيغۀ مجهول
است و داللت بر اصطفاء و برگزیده شدن

دارد9 .

حضرت علی عليه السالم در ترسيم حاکميت مطلق اراده و مشيت االهی میفرماید:
« خدایا! برایم نيرویی نيست تا با آن از معصيتت بگریزم ،مگر آنگاه که با محبتت مرا بيدار
نمودي و آن گونه که خواستی باشم شدم ،پس تو را به خاطر وارد ساختنم در کرمت و پاك
ساختن قلبم از غفلت خود شکر

کردم»4 .

امام حسين عليه السالم در دعاي عرفه میفرماید« :تو آن کسی هستی که نورها را در
دل دوستا نت تاباندي ،تا آنجا که تو را شناختند و به یگانگی ستودند و تو آن کسی هستی
که دیگران را از دل دوستانت محو کردي ،تا آنجا که جز تو را دوست ندارند و به غير تو
پناه

نمی برند»1 .

در اینجا خداوند کسانی را امداد میکند که خود در اثر اخالص و بندگی ،مسير
هدایت و لطف خداوندي را براي خویشتن هموار کرده باشند .به بيان دیگر ،زمينۀ این
امدادها و توفيقها و الطاف االهی از سوي بنده است ،چنانکه حدیث شریف قدسی بيان
می دارد« :هر کس یک وجب به من نزدیک شود ،یک زراع به او نزدیک میشوم و هر کس
 .5کلينی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،تهران ،المکتبۀ االسالميۀ ،5211 ،ج  ،2ص 912؛ بخاري ،ابو عبداهلل محمد
بن اسماعيل ،صحيح البخاري ،بيروت ،دار احياء التراث العربی 5401 ،ق ،ج  ،1ص .932
 .2مصباح یزدي ،محمدتقی ،به سوي خودسازي ،صص 255- 252؛ بقره217 ،؛ مائده.56 ،
 .9ابن عاشور ،محمد طاهر ،التحریر و التنویر ،بی جا ،بی نا ،بی تا ،ج  ،54ص .923
 .4قمی ،عباس ،مفاتيح الجنان  ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی 5961 ،ش ،ص .253
 .1همان ،ص .911
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آرام به سمت من آید ،هرولهکنان به جان بش میآیم» 5 .و در حدیث قدسی معراج آمده است
که« ،هر کس در مسير رضایت من قدم بردارد  ،سه ویژگی به او میبخشم :شکر ،ذکر،
محبت»2 .

اما در مسيحيت ،از آنجا که انسان از فرزندي خدا ساقط شده است و خود نمیتواند
ره به رستگاري ببرد ،خدا باید دستگير او شده ،او را دوباره به مقام شایستۀ پيشين
بازگرداند .به همين دليل جایگاه آرمانی انسان در مسيحيت اعطایی و هدیۀ االهی است.
انسانها توسط فيض االهی و فدیه مسيح به خدا نزدیک میشوند و تالش و عملشان براي
نيل به این مقام کافی نيست .رشد و پيشرفت اخالقی و نيز قدوسيت ،هدیۀ خدا به انسان
است .انسانها ارائه کنندۀ چيزهایی هستند که از خدا می دانند و میگيرند.
ایمان در مسيحيت ،داراي دو عنصر مثبت ،یعنی اعتماد کامل به رحمت یا فيض
رایگان خدا ،به جاي تالش و شایستگی شخص ،و عنصر منفی ،یعنی آگاهی از فقدان
شایستگی و توانایی براي نيل به رهایی و کمال

است9 .

کمال مسيحی ،واکنش مکرر انسان به فراخوانهاي جدید و مکرر خداوند

است4 .

چنين نيست که انسان به سمت هدف حرکت کند ،بلکه هدف به انسان نزدیک و نزدیکتر
میشود .این ملکوت خداست که بر انسانها وارد میشود ،نه اینکه آنان ملکوت خدا را
بسازند1 .

 .5ابن ابی جمهور ،محمدبن زینالدین ،عوالی اللئالی العزیزیه فی االحادیث الدینيه ،قم ،مطبعه سيدالشهداء،
 5409ق ،ج  ،5ص 12؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار  ،بيروت ،دار احياء التراث العربی 5409 ،ق ،ج ،14
ص .530
 .2کلينی ،محمد بن یعقوب ،ج  ،2ص .912
9. Buttrick, George Arthur, vol. 9, pp.392-4.
4. Funish. V. D., Theology and Ethics in Poule, Nashville, TN: Abingdon, 1968,
pp.239-240.
1. Forde, G. C., “The Lutheran view” in: Christian Spirituality: Five Views of
Sanctifications, Downers Gorve, IL: InterVarsity press, 1995, p.29.
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قداست نه با تالش اخالقی محقق میشود و نه با شریعت خدا 5 .قداست این است که
آنچه را که مسيح بر صليب کرد ،بر صليب کنند و زندگی جدیدي که به آنان اهداء شده را
تداوم بخشند .فعاليت انسان الزم است ،اما نه جدا و متمایز از فعاليت روح و خدا.
خالصه آنکه زندگی مقدس مبتنی بر این واقعيت است که روح قدوسيت  2مؤمنان را
در تملک خود گرفته است و پاسخ مثبت آنان را به ارائۀ حيات نو از سوي خداوند ممکن
میسازد .روح خدا انسانها را قادر میسازد تا در راه خدا گام

بگذارند9 .

هویت یک مؤمن مسيحی با مسيح و انجيل شکل گرفته است ،نه با شخصيت پيشين
یا دستآوردهاي خویش .درجات یک مسيحی نيز تنها به فيض خدا وابسته است نه به
تالش خود

شخص4 .

او نياز به منجی آسمانی و قيّم زمينی دارد؛ منجی آسمانی همان مسيح مصلوب است
و قيّم زمينی ،سران کليسا .از قرن دوم به بعد حجيت و واسطۀ فيض بودن سرسلسلۀ
اسقفها در مسيحيت تصویب شد؛  1هر چند کليساي اصالحی قرن شانزدهم نياز انسان به

قيّم و واسطه را حذف کرد و خودکشيشی را مطرح کرد 6 .البته با پذیرش دیدگاه کتاب
مقدس دربارۀ ناتوانی انسان براي رستگاري خویشتن ،سخن پروتستانها از استحکام
چندانی برخوردار نيست.
 .7جمع قرب و بعد در مؤمن

5. Peterson, David, p.112.
 .2روميان.4 :5 ،
9. Ibid, p.113.
4. Ibid, p.48.
 .1جوان گریدي ،مسيحيت و بدعتها  ،ترجمه عبدالرحيم سليمانی ،قم ،طه 5977 ،ش ،صص 536- 531؛ کرنز،
ارل ،سرگذشت مسيحيت در طول تاریخ  ،ترجمه آرمان رشيدي ،تهران ،آموزشگاه کتاب مقدس5334 ،م،
ص .39
 .6جی ،لسلی دانستن ،آیين پروتستان  ،ترجمه عبدالرحيم سليمانی ،قم ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمينی 5915 ،ش ،صص  49- 44و 11- 13؛ جيمس انس االميرکانی ،ج  ،2ص .61
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هر دو حالت قُرب و بُعد میتواند در مؤمن باشد ،هر چند این دو حالت نمیتواند صفت
غير مؤمن باشد؛ یعنی به محض اینکه شخص از حيطه ایمان خارج شد ،مقام قرب ،حتی
پایينترین مرتبه آن نيز در او وجود نخواهد داشت .میتوان مؤمنی را تصور کرد که در اثر
انجام عملی ناشایست بهطور موقت از خدا دور شود ،اما این دوري موقت است و او را،
همچون منافق و کافر ،به کلی از خداوند دور و مشمول خلود در آتش نمیسازد .این بدان
معناست که قرب و بعد ممکن است به خوبی با هم در یک قلب جمع شوند .در چنين
موردي ممکن است یک بخش از بُعد در قلب با بخشهاي دیگر قرب همراه باشد و از
اینجا میتوان گفت که سهم قلب از هر یک از قرب و بعد که بيشتر باشد  ،تأثير آن در
زندگی دنيوي و اخروي شخص نيز بيشتر خواهد بود« .إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ»  5و
«وَ لَوْ أَشْرَکُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا کَانُواْ یَعْمَلُونَ» 2 .بنابراین ،به هر ميزان که بعد با قرب همراه
میشود  ،درجه قرب کمتر میشود و به ميزانی که قرب بيشتر قلب را احاطه میکند  ،کاملتر
میشود.
به بيان دیگر ،قرب و بعد از اموري هستند که به خودي خود شدت و ضعف
میپذیرند و نسبت به یکدیگر متفاوت میشوند ،به همين دليل است که امکان اینکه هر دو
در یک شخص جمع شوند وجود دارد .کسی که مقرب است نسبت به کسی که دور است،
مقرب است ،اما نسبت به کسی که از او مقربتر است ،دور است .واضح است که در این
صورت ميان دو مرتبۀ اعالي قرب و بعد مراتب مختلفی از قرب و بعد وجود دارد ،که با
هم قابل جمع هستند .شاهد این امر ،جمع اخالق و صفات حق و باطل در درون انسان
هاست؛ مانند اینکه کسی ادعاي ایمان به خدا دارد ،اما از نامالیمات و مصيبتها هراسان
است ،در حالی که متذکر این امر است که همه چيز به دست خداوند است و یا بر این باور
است که همۀ عزتها از آن خدا است ،اما از غير خدا عزت و مقام میطلبد و یا هر دري را
براي رزق میکوبد ،حال آن که رزقش را خدا تضمين کرده

 .5هود.554 ،
 .2انعام.11 ،
 .9رك :طباطبایی ،محمدحسين ،الميزان ،ج  ،55ص .547

است9 .
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یعنی همانگونه که مراتبی از ایمان با مراتبی از کفر و شرك قابل جمع است 5 ،مراتبی
از قرب نيز با مراتبی از بعد قابل جمع است .تنها مراتب باالي قرب است که از بُعد بري
است و آن هم براي اکثر افراد و مقربان حاصل نمیشود.
بنابراین «قرب و بعد چون نسبی هستند ،در مقایسه ميان برخی از منازل و مراحل،
امکان تحقق بُعد در مقام قرب وجود دارد ،و توبۀ برخی از بندگان صالح و مقرب خداوند،
به معناي بازگشت از جایگاه پيشين و حرکت به سمت جایگاه رفيعتر و مقربتر ،به همين
معناست .همانگونه که در توبۀ حضرت آدم 2 ،حضرت موسی  9و برخی دیگر از انبيا  4شاهد
آن

هستيم»1 .

 .8جزئي و خارجي بودن قرب
قرب امري جزئی است ،نه کلی و عام که تنها در ذهن وجود داشته باشد؛ قرب در عالم
خارج وجود دارد .امور جزئی مميزات فردي خاص خود را دارند؛ یعنی اینگونه نيست که
ما یک قرب داشته باشيم که براي همۀ مقربان برابر باشد و آنان داراي مراتب خاص و
مميزات نباشند .قرب نوع منحصر به فردي نيست که مراتب نپذیرد .آنچه در بيرون وجود
دارد یک قرب کلی و عام نيست  ،بلکه از آنِ مقربی خاص است  ،درست همانگونه که
«انسانيت» جداي از هر انسان متشخصِ متصف به آن وجود ندارد .به همين ترتيب  ,هر
مقربی داراي رتبهاي از قرب است که خاص اوست؛ هر چند ممکن است مراتب قرب دو
یا چند مقرب یکسان باشد و هر چند در عالم واقع هر دو را مقرب بخوانند .به همين دليل
است که میتوانيم بگویيم قرب زیادت و نقصان میپذیرد و در ميان انسانها میتوان
اختالف مراتب قرب را در نظر گرفت.

 .5یوسف.506 ،
 .2بقره.97 :
 .9اعراف.549 :
 .4بقره.521 :
 .1طباطبایی ،محمدحسين ،الميزان ،ج  ،4ص .69
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 .9نتيجه
حاصل این نوشتار این است که قرب به خدا تحولی وجودي و حقيقی است نه اعتباري ،تا
جایی که این تحول میتواند او را به موجودي جدید تبدیل کند .چنين تحولی با اختيار و
عمل خود انسان ،به دو سوي تعالی و تنزل امکانپذیر است .مؤمن حقيقتاً در سير تکاملی
خویش به جانب خداي رحمان ،تحول وجودي مییابد و اینگونه نيست که اعتباراً و
تشریفاً او را مقرّب خدا بنامند .جوهر او حقيقتاً تغيير مییابد و به موجودي االهی ،نورانی،
کامل ،زنده ،شاهد بر اعمال مخلوقات و ولیّ ،یعنی محيط بر هستی تبدیل میشود؛ یعنی
تبدیل به موجودي میشود که به لحاظ وجودي نزدیک به وجود نورانی ،حیّ ،قادر ،محيط
و داراي اسماي حسناي خداي متعال است و بنابراین کار خدایی میکند .پيداست که لوازم
چنين تحولی ،متخلق شدن به اخالق و اوصاف خداوندي است و نتيجه و غایت آن،
مخلَص ،مطهَّر ،مرضیّ و مطمئن شدن است.
با این نگاه است که میتوان سير تدریجی انسان به سوي خداوند را بهگونهاي
ملموستر ترسيم کرد .زیرا این تحليل بر این باور است که انسانها در هر لحظه گریزي از
پيمودن راه و به یک سو رفتن ندارند .از اینرو اگر بخواهند هویت خویش را به صورت
انسانی رقم بزنند باید به خدا نزدیک شوند.
از سوي دیگر ،تدریجی بودن قرب بدین معناست که انسان از آغاز حقيقتاً به خدا
نزدیک نبوده است ،نه اینکه نزدیک بوده و خود از آن باخبر نبوده است .او در این مرحله
واقعاً تغيير کرده و به شخصی غير از شخص اوليهاش تبدیل شده است .البته در اسالم،
انسان به اندازهاي به خداي متعال نزدیک میشود که امکان نزدیکی وجود دارد .به عبارت
دیگر ،او در مقابل خداوند هم چنان عبد است و این رابطۀ مخلوق و خالقی و عبد و
معبودي هم چنان پابرجاست .سخن بر سر نزدیک شدن است نه یکی شدن .برخالف
مسيحيت که این تقرب به معناي یکی شدن با مسيح ،یعنی خدا و حضور در خانوادۀ االهی
است .انسان مسيحی پس از ایمان به مسيح و عمل وي در خلقت و سکونت مس يح در او ،
به مدد روحالقدس  ،فرزند خداوند خوانده میشود.
نکتۀ دیگر این است که ،قرب در اسالم ،اکتسابی و ناشی از ایمان و عمل نيک خود
مقرب و البته با توفيق و امداد االهی است ،اما در مسيحيت ،کامالً اعطایی و هدیۀ االهی
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است .در مسيحيت  ،به دليل فيض و برگزیدگی ،برخی انسانها در صيرورت ایمانی خویش
به این کمال میرسند  ،ولی در اسالم همۀ انسانها تکویناً چنين قابليتی دارند .ثمره این
تفاوت این است که در مسيحيت عهد جدید ه يچ نوع گرایش اخالقی حاصل تالش بشري
ممدوح نيست و تنها گرایش اخالقیِ حاصل تحولِ ایمان به مسيح مطلوب است که انسان
در کسب آن نقشی ندارد .درجات یک مسيحی نيز تنها به فيض خدا وابسته است نه به
تالش خود شخص .او براي نجات و کمال ،نياز به منجی آسمانی ،یعنی مسيح و قيّم زمينی،
یعنی سران کليسا دارد.
در مسيحيت واسطه گري مسيح نقشی محوري در کمال و تقرب به خداوند ایفا
میکند ،چيزي که در اسالم ،در ق الب والیت و محبت حضرات معصومين قابل توجه است.
البته توجه به این نکته مهم است که در مسيحيت ،این تقرب و کمال تنها از طریق الگوي
پسر خداست ،که کامالً شبيه خداست.
در پایان باید توجه داشت که هر یک از مراتب قرب براي کسانی محقق میشود که
افزون بر امکانات نوعی انسان ،امکانات نيل به آن مرتبه را نيز در اختيار داشته باشند .به
همين دليل ،دستیابی به مراتب باالي قرب نياز به تهيه امکانات و مقدمات بيشتر و برتر
دارد .و از آنجا که قرآن کریم باالترین مرتبۀ قرب االهی ،یعنی مقام خليفۀ اللهی را براي
انسان مطرح کرده است ،پس قطعاً مقدمات و زمينههاي نيل به آن جایگاه رفيع را نيز براي
انسان مهيا کرده است .تنها مرتبهاي از کمال که انسان از آن عاجز است ،وجود مطلق و یا
استقالل وجودي است ،که خاص خداوند است.
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