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(تاریخ دریافت مقاله92/12/12 :ـ تاریخ پذیرش نهایی)93/11/8 :

چکيده

از موضوعات مهم در ادیان توحيدي ،سعادت و کمال انسان است .این سعادت در اسالم و
مسيحيت ،تحول کمالي انسان بهسوی خداي متعال و نزدیک شدن بـه اوسـت .حقيقـت
این تحول از منظر قرآن کریم و عهد جدید ،تحولي وجودي و حقيقي و البته تشـکيکي و
به بيان این دو متن مقدس «حيات و تولد جدید»« ،هجرت به جانـ خداونـد» و «نـوراني
شدن» است .اما به رغم این اشتراکات ،با توجه به تفاوت بنيادین الهيـات و انسـانشناسـي
اسالم و مسيحيتِ مبتني بر نوشته هاي پولس ،این موضوع در این دو سنت نقـا افتـرا
نيز ،دارد .در اسالم ،همۀ بحث پيرامون نزدیـک شـدن بـه خـداي متعـال اسـت ،امـا در
مسيحيت ،مقصود از نزدیک شدن ،همانندي با مسـي ،،یکـي شـدن بـا خـدا ،حضـور در
خانواده الهي و فرزند خدا شدن است .در اسالم ،قرب بيشتر مبتني بر ایمان و عمل صال،
است ،اما در مسيحيت ،قرب ،همچون ایمان ،اعطایي است.

کليدواژهها :اتحاد با خدا ،تحول وجودي ،تشبه به مسي ،،تقدس ،تقرب ،حيات جدیـد،
فرزند خدا.

 .1استادیار مؤسسۀ پژوهشي حکمت و فلسفۀ ایران

IAlikhani@irip.ir
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مقدمه

همه ادیان و مکات هدفي نهایي را براي انسان در نظر مي گيرنـد ،هرچنـد ،مصـدا آن
متفاوت است .از منظر قرآن کریم و اسالم این هدف و مطلوب نهایي ،نيل به مقـام قـرب
به خدا و همنشيني در جوار حضرت حق است .از منظر اسالم آن هـدف نهـایي بـالفطره
مطلوب انسان است و از آن به سعادت ،فوز و فالح تعبير مـيکننـد و چـون مطلـوبيت
ذاتي است ،خدشهبردار نيست و نميتوان آن را در پرتو مطلوبيت هـدف دیگـري توجيـه
کرد (مصباح یزدي :1376 ،ج  ،1ص .)28
به بيان دیگر ،آنچه در مورد رابطۀ ویژۀ ميان انسان و خدا ،بـا درجـات متفـاوت مطـرح
است ،همان چيزي است که از آن به «قرب به خدا» تعبير مـيشـود (.)Dupre, 2004: p. 4
این قرب داراي درجات متفاوت است و باالترین حد آن لقای حـق ،یعنـی عـروج بـهسـوي
خداوند و یا تجلي حق بر خلق است ،کـه اوج آن را در معـراج رسـولهللا (ص) در اسـالم و
ظهور خدا در عيسي در مسـيحيت و درجـاتي از آن را در مکاشـفات اوليـالاهللا مـيبينـيم
(کاکایي :1381 ،ص .)106
انسان از یک امتياز خاص بهرهمند است و آن اینکه بـه حکـم نفخـه (حجـر )21 :و
صــورت (پيــدای  )27 :1 ،الهــي بــودن 1،واقعيــت واقعيــت خــدایي اســت فطــرت
خداجوست .از اینرو ،کمال انسان در رفـتن بـه سـوي او و نزدیـک شـدن بـه اوسـت و
سعادت ،کمال ،نجات ،خير و صالح و فالح در معرفـت خـدا و پرسـت او و پيمـودن
بسا قرب اوست (مطهري ،بـي تـا ،ص  .)34ایـن تنهـا انسـان اسـت کـه بـا توجـه بـه
استعدادهاي نهفته در وجودش ،قابليت آن را دارد که به خدا نزدیک و نزدیکتـر شـود و
مسير تقرب را طي کند .مطابق آیۀ ميثا (اعراف )172 :و نيز آیۀ الهـام (شـمس)8-7 :
در قرآن ،و نيـز فرزنـدي خـدا در عهـد جدیـد (غالطيـان 26 :3 ،روميـان17-14 :8 ،
افسسيان ،)5 :1 ،ميتوان گفت انسان نوعي وابستگي هستيشـناختي بـه خـداي متعـال
دارد .وجود گرای هاي اخالقي ،کمالطلبي و  ...ناشي از همين وابستگي است.
 .1البته در عهد عتيق کمال انسان لزوماً و بالتصری« ،بهسوي خدا رفتن و نزدیک شدن بـه او» نيسـت ،بلکـه در آنجـا اوالً و
بالذات این کمال در پيروي و اطاعت از احکام و فرامين الهي نهفته است و اینکه این امر سب نزدیکي بـه خـدا بشـود
یا نشود مورد تصری ،عهد عتيق نيست ،ولي در عهد جدید ميتوان از این هدف براي کمال انسان سخن گفت.
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البته باید به این نکتۀ ظریف توجه کرد ،انسان مسيحي ،پـس از ایمـان بـه مسـي ،و
عمل وي در خلقت و سکونت مسي ،در او ،به مـدد روحالقـدس ،فرزنـد خداونـد خوانـده
ميشود یعني فرزندخواندگي بالقوه در آنان که برگزیده او شوند و این فراینـد را سـرري
کنند ،تحقق خواهد یافت ،نه اینکه از ابتدا در سرشت و فطرت همۀ انسانها بـه ودیعـه
نهاده شده باشد .حال آنکه در اسالم ،آیـات ميثـا و الهـام گواهنـد ،ایـن امـر بـهطـور
تکوینی در سرشت همۀ انسانها نهفتـه اسـت ،و از ایـنرو سرشـتي گنـاهآلـود و ناپـاک
ندارند .در مسيحيت ،برخي انسانها در صيرورت ایماني خوی به این کمال مـيرسـند،
ولي در اسالم همۀ انسانها بهطور تکوینی چنين قابليتي را دارند .نتيجۀ این تفـاوت نيـز
این است که در مسيحيت عهد جدید ،هر نـوع گـرای اخالقـي حاصـل تـالش بشـري
ممدوح نيست و تنها گرای اخالقيِ حاصل تحولِ ایمان بـه مسـي ،مطلـوب اسـت کـه
انسان در کس آن نقشي ندارد.
اسالم و مسيحيت ،بهواسطۀ اینکه از یک مبدأ سرچشمه گرفتهاند ،در موضوع کمال
و سعادت انسان داراي اشتراکات بسياري هسـتند .هرچنـد ،بـا توجـه بـه برخـي مبـاني
متفاوت الهيـاتي و انسـان شـناختي ،در بـاب حقيقـت و ماهيـت تحـول معنـوي انسـان،
ویژگيها و نيز آثار آن داراي اختالفاتي نيز هستند.
اسالم و مسيحيت در مباني خداشناختي و انسانشناختي قرب به خدا ،از مشـترکات
و تمایزاتي برخوردارند .در بخ مبـاني مشـترک خداشـناختي اسـالم و مسـيحيت ،بـا
موضوعات «خداي شخصي»« ،خداي متعال و خداي در دسترس»« ،خـداي پـي قـدم در
ایجاد رابطه با انسان» و «خداوند بهمنزلۀ نور» مواجه هستيم .برخي از مباني خداشناختي
قرب به خدا نيز مخصوص مسيحيت است ،که عبارتنـد از :مکاشـفه خـدا در عـالم و بـر
انسان از طریق مسي ،،فيض و الهيات کلمه یا مسي،شناسي.
در بخ مباني انسانشناختي قرب به خدا در دو سنت اسالم و مسيحيت نيز ،مباني
مشترکي ،نظير اینکه انسان بر صورت خدا و طرف عهد با خدا و طالـ کمـال مطلـق و
در مسير شدن است ،به چشم مي خـورد .برخـي از مبـاني مخـتال اسـالم اسـت ،نظيـر
توانایي و لياقت انسان براي نيل اختياري به کمال ،پاکسرشـتي و منزلـت واالي انسـان،
خالفت و امانتدار خدا بودن ،همچنان که برخي از مباني نيز مخصوص مسيحيت اسـت،
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نظير آلودهسرشتي انسان و ناتواني انسان براي نجات و تقرب جز با فيض و مسي .،امـا از
آنجا که بررسي مباني مشترک و متفـاوت بحـث قـرب بـه خـدا در اسـالم و مسـيحيت
فرصتی گستردهتر را مي طلبد ،تنها به نقا اشتراک و اختالف این دو سـنت در ماهيـت
این تحول یا قرب به خدا ميپردازیم.
اشتراک در ماهيت قرب

قرآن و عهد جدید نزدیک شدن به خداي متعال را «تحولي وجودي و حقيقي» مي داننـد
که در قال تعبيرهایي نظير «حيات نو»  -عبور از حيات ظاهري و حيواني (مرگ واقعي)
به حيات طيبه (حيات حقيقي) « ،-هجرت از خود به خدا و ساحت برتر وجود» و «نوراني
شدن» بيان ميکنند.
 .1حيات جديد

در اسالم ،صعود انسان بهسوی حضرت حق ،عبور از مرگ بـه حيـات طيبـه و حقيقـي و
ساحت برتر وجود (انعام 122 :نحل )97 :اسـت ( .)Murata, 1992: pp. 43-44از منظـر
قرآن ،کساني که با حضرت حق پيوند ندارند و به او نزدیک نيستند ،بهرغم برخورداري از
حيات نباتي و حيواني ،مردگاني بي نيستند (فاطر.)22 :
با توجه به آیه «یَا أَیُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّـکَ کَـادِحإ إِلَـي رَبـکَ کَـدْحاً فَمُلَاقِيـهِ» (انشـقا )6 :
ميتوان گفت ،همۀ مراحل سير انساني از سنخ حيات ،بعد از حيات است (جوادي آملـي،
 :1378ج  ،2ص  .)596تأیيد و یاري از جان خداوند (مجادلـه 22 :روم ،)47 :دریافـت
نور الهي (نور 35 :زمر ،)22 :برطرف شدن غم و انـدوه و تـرس و دلهـره (انعـام 48 :آل
عمران 174 :مائده )69 :و  ...از کارویژههاي این حيات است .البته این تحـول معنـوي و
البته حقيقي در اسالم با ایمان و عمل صال ،،عبودیت و راهنمایي پيشوایان حقيقي ،کـه
1
مظهر عبودیت محض خداوند هستند ،محقق ميشود.

 .1از آنجا که این مقاله درصدد بيان اصل تحول وجودي انسان بوده است و نه امور دیگـر مربـو بـه قـرب ،نظيـر
مباني قرب و اموري که انسانها را مقرب خدا ميسازند و  ،...زیـرا هـر کـدام از آنهـا خـود مقالـهاي مجـزا را
ميطلبد ،در بيان عوامل نيل به قرب نيز به همين اشاره بسنده ميکنيم.
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در مسيحيت نيز با واژگان «حيات جدید» و «حيات جاودان» روبهرو هسـتيم .الهيـات
مسيحي بر این باور است که با گناه آدم ،مرگ وارد جهان شد و با صلي مسي ،،حيـات
جدید و جاودان (اول قرنتيان 22-21 :15 ،روميان .)18-15 :5 ،کسانيکـه بـه عيسـي
مسي ،ایمان بياورند ،از حيات جدید و جاودان برخـوردار شـده و دیگـران از آن محـروم
خواهند شـد (ر.ك :جماعـۀ مـن الالهـوتيين :1986 ،ج  ،6ص Chapman, 150-149
 .)2000, P. 812یک مسيحي ،با ایمان تولد نو ميیابـد (یوحنـا .)3:3 ،در اینجـا شـخال
وجود جدید ميیابد و از این طریق شبيه مسي ،مـيشـود (« .)Duper, 2004, P. 4پـس
هرگاه با مسي ،مردیم یقين ميدانيم که با او زیست خواهيم کرد» (روميان.)8 :6 ،
در کتاب مقدس نيز ،همچون قرآن با این نکته روبهرو هستيم که بيایمانان مردگاني
بي نيستند (متي .)22-21 :8 ،البته یک تفاوت در نگاه اسالم و مسـيحيت بـه حيـات
جدید مؤمن و مقرب خدا ،این است که مسيحيت بر این باور است که ایمان به مسـي ،و
تولد تازه توسط خدا ،در حکم تولد مسي ،در وجود شخال مؤمن و ورود مجدد مسي ،به
جهان است .در اینجا جسم و روح مؤمن ،جسم و روح مسي ،است .مطابق ایـن نگـاه ،در
تولد تازه هر مسيحي خدا ورودي دگرباره را به جهان تدارک ميبيند تا جهانِ دستخوش
آشــوب ،گنــاه و نــابودی را دوبــاره احيــا و آن را بــهطــور فعــال از درون منقل ـ نمایــد
(افسسيان .)19:1 ،با سکونت مسي ،در ایمـانداران توسـط روحالقـدس ،ایـن عمـلکـرد
تداوم ميیابد .اما در اسالم ،این حيات نو صرفاً تحـولي معنـوي و البتـه حقيقـي اسـت و
چنين نيست که کسي در وجود دیگري زنده و در او ساکن شده یا حلول کند.
 .2نوراني شدن

در هر دو سنت اسالم و مسيحي ،خدا نور است (نور 35 :اول یوحنا )5 :1 ،و مؤمنـان بـا
نزدیک شدن به خداي متعال نوراني ميشوند .نـوري کـه راه سـلوک مؤمنـان بـهسـوی
خداوند را روشن ميکند ،نور خاص ایمان و معرفت اسـت (زمـر 22 :حدیـد .)19 :آنـان
بهوسيله این نور به اعمال صال ،راه ميیابند و دل و دیدۀ آنان روشن ميشود در نتيجه،
بهسوي سعادت جاودانه هدایت ميشوند ،و آنچه در دنيا برايشان پنهان است در قيامت
برايشان آشکار ميشود (طباطبایي ، 1414 ،ج  ،15ص .)123

100

ادیان و عرفان ،سال چهل و هفتم ،شماره یکم ،بهار و تابستان 1393

از منظر قرآن ،انسان اعضا و جوارح ادارکي و تحریکي باطني دارد که بهوسـيله آنهـا
با حقایق غيبي در ارتبا است .بهعالوه ،نفس انسان مدام در حال تحول اسـت و در هـر
لحظهای ،شأني جدید بر او عارض ميشود و در اثر اکتساب به اخال  ،به حقایق مختلـف
نوراني یا ظلماني تبدیل ميشود .در واقع نفس مقرب ،با فعل ،قول و نيت نيـک بـه نـور
تبدیل ميشود (صدرالمتألهين :1366 ،ج  ،8ص .)247-245
تقرب انسانها به خدا بهوسيله تقوا ،نزدیک شدن به منبع نور و کمـال نـوري یـافتن
است 1.انسان مقرب با چنين نوري نوراني ميبيند ،ميشنود و عمل ميکند .هنگـاميکـه
2
مؤمن نوراني ميشود خدا پرده از دل او برميدارد و حقایق را به او نشان میدهد.
در مسيحيت نيز ،با نوراني شدن مؤمنان مقرب خدا روبهرو هستيم .مطابق این آیين،
انسانها تا پي از ایمـان بـه مسـي ،در تـاریکي افکارشـان (افسسـيان )18 :4 ،بـهسـر
ميبرند .این خداست که آنان را از تاریکي به نور خود فراميخواند و بـه ملکـوت پسـرش
در نور وارد ميسازد (کولسيان .)12 :1 ،کسانيکـه همچـون پسـر حقيقـي نـور زنـدگي
کنند ،نور الهي را متجلي ميسازند (متي.)16-14 :5 ،
از تفاوتهاي مسيحيت با اسالم در همين موضوع این است که ،در مسيحيت ،مسي،
خدا است و با خدا متحد بنابراین ،مسيحيان بـا خـداي متجسـد نـوراني و کلمـۀ الهـي
روبهرو هستند و سالک با این نور منور ميشود (یوحنا 12 :8 ،یوحنـا .)46 :12 ،مطـابق
بيان کتاب مقدس ،مؤمنان به مسـي ،،در نـور او وارد مـيشـوند و همچـون پسـران نـور
(افسسيان )8 :5 ،زندگي ميکنند (.)Dufour, 1992, P. 280
البته همچنانکه در بحث «حيات جدید» اشاره شد ،اسـالم و مسـيحيت در ابزارهـا و
عوامل نوراني شدن انسان تفاوتهایي دارند .در اسالم ایمان ،معرفت و عمل صال ،فـرد را
نوراني ميسازد ،اما در مسيحيت صرفاً ایمان بـه مسـي ،چنـين کـارکردي دارد و عمـل
صال ،پس از ایمان تحقق پيدا میکند و تنها نتيجه آن است و مقدمه در کس نورانيـت
انسان محسوب نميشود بلکه بههيچ عنوان دخالتي در این امر ندارد.

« .1یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ یُؤْتِکُمْ کِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ نُوراًْ» (حدید.)28 :
« .2وَ کَذَلِکَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَکُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ األَرْضِ» (انعام.)75 :

تحول وجودي انسان در قرآن و عهد جدید

 .3تحول حقيقي و وجودي

101

در اسالم حرکت بهسوی خداوند با تحول و دگرگوني حقيقي همراه اسـت .واژگـاني کـه
قرآن براي این تحول بهکار مـيبـرد« ،صـيرورت» (انشـقا « )6 :انقـالب» (شـعرالا )50 :و
«هجرت» (مدثر 5 :عنکبوت )26 :است .همين واژگان بيانگر این اسـت کـه ایـن تحـول،
صرف احساس روانشناسانه نيست ،بلکه ریشه در ذات و حقيقت انسان دارد و از مقوالت
وجودي اوست.
در اسالم شایستگيها و ویژگيهایي که افراد را نزد خداوند مقـرب مـيسـازد ،نظيـر
ایمان ،عمل نيک و تقوا حقيقي هستند .بنابراین ،خود قرب نيز امري وجـودي و حقيقـي
خواهد بود و وجود ،علم ،و دیگر اوصاف مقرب ،به وجود ،علم و اوصـاف خداونـد نزدیـک
ميشود.
اینکه انسان از این امتياز برخوردار شده که جانشين خدا و ولـيهللا شـود ،نشـان از
این امر دارد که او ميتواند بهطور حقيقی سير کند .انسان با پيمودن راه بندگي خداوند،
درجات قرب به خدا را از مرحله حيواني تا مرحله فو ملک ميپيماید و نردبان وجـود را
پله پله تا مالقات خدا طي ميکند و وجودش قوي و کامـل مـيشـود در نتيجـه ،علـم،
قدرت ،حيات ،اراده ،مشيت و در نهایت ،دایره نفوذ و تصـرف او زیـاد و کامـل مـيشـود
(مطهري ،بيتا ،ص  .)68به بيان دیگر ،در اسالم انسان ،در سير تحول و ارتقاي وجـودي
در نردبان کمال ،نق اساسي دارد.
در مسيحيت این تحول بنياديتر است زیرا سرشت انسان بـا گنـاه آدم آلـوده شـده و
اکنون با فدیۀ مسي ،متحول شده و تغيير یافته است .این تحول بهحدي اسـت کـه او را از
«عبد خدا» به «فرزند خدا» و در ادامه مسير کمال ،به فرزند محبوب خـدا تبـدیل مـيکنـد.
این تحول را اینطور ميتوان بيان کرد ،در مسيحيت ،انسان با ایمان و فيض ازلـي از فسـاد
اخالقي طاهر مـيشـود ،پـر از روحالقـدس مـيشـود (اعمـال ،)24 :11 ،کامـل مـيشـود
(افسسيان ،)13 :4 ،شبيه به مسي ،ميشود (تيسن ،بيتـا :ص  ،)273محبـوب خـدا شـده،
وارث شکوه و جالل خدا ميشود (افسسيان ،)18 :1 ،و هدف نهایي مسي ،را که نيل انسان
ها به حيات ابدي آسماني است ،تحقق ميبخشد (االميرکاني :1890 ،ج  ،2ص .)412
این تحول معنوي ،دگرگوني کاملِ از مرگ به حيات است .انسان با گناه آدم مُرد و با
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مرگ مسي ،زنده شد (اول قرنتيان 21 :15 ،روميان )15 :5 ،و بدینسان حقيقتاً به خدا
نزدیک شد .در اینجا گذر از انسان کهنه ،یعني آدم ،به سـوي انسـان نـو ،یعنـي عيسـي
مسي ،است .اکنون آفرین مجدد انسان بهصورت تصویر آفریدگارش اسـت ( Peterson,
.)1995: P. 132
البته واض ،است که هيچیک از مراحل این تحول ناشي از دگرگوني و صـيرورت مختارانـه
انسان نيسـت ،بلکـه ابـداعي ،دفعـي ،حلـولي و از طریـق فـيض مسـي ،اسـت .بنـابراین ،در
مسيحيت ،اصل ایمان و فرزند خدا شدن ،تحول و دگرگون شدن سـاحت وجـودي و جایگـاه
انسان از رابطۀ بد به رابطۀ خوب با خدا است (.)Buttrick, 1952: VOL. 10, P. 484
در کليساي کاتوليک ،عادلشمردگي یک استحالۀ حقيقي در انسان ایجاد مـيکنـد و
فقط آمرزش گناهان نيست ،بلکه موج تطهير و احياي مجـدد اسـت .تولـد بـا مسـي،
تحولي بنيادین است ،که در اعما سرشت انسان رخ ميدهد .در اینجا انسان قـدیم ،کـه
انسان غرایز و خطاها بود ،با مرگ مسي ،ميميرد و با طبيعت جدیـد متحـول مـيشـود
(المسکين :1992 ،ص .)302
 .4تشکيکي بودن تحول

ویژگي دیگر قرب به خدا در اسالم و مسيحيت ،تشکيکي و تدریجي بـودن آن اسـت .در
اسالم امور ارزشي ،نظير ایمان ،تقوا و  ...درجات متفاوت دارند و چنين نيسـت کـه همـه
در یک رتبه قرار گيرند .مقربان ،با توجه به درجه و اخالص ایمان و نيـز عمـل نيـک ،بـا
درجات متفاوت کمال بـه «مخلصـين» (صـافات« ،)160-159 :مـوقنين» (ذاریـات،)20 :
«منيبين» (غـافر« ،)13 :مطهـرون» (واقعـه« ،)79-77 :اوليـالا» (یـونس« ،)62 :صـدیقين»
(نسالا )69 :و  ...نائل ميشوند.
از نکات قابل توجه در بيان قرآن ،در باب مرات قرب این است که قرآن گاه انسانها
را داراي درجه یا درجات ميداند 1،گاه نيز ميفرماید کساني که اوصاف کمـالي در جـان
2
شان رسوخ کرده است ،خود تبدیل به درجه ميشوند و معيار ارزش و درجه هستند.
« .1لَّهُمْ دَرَجَاتإ عِندَ رَبهِمْ» (انفال)4 :
« .2هُمْ دَرَجَاتإ عِندَ اللّهِ» (آل عمران)163 :

تحول وجودي انسان در قرآن و عهد جدید

103

از سوي دیگر ،آنچه تعيينکننده این مرات و درجـات اسـت ،ایمـان ،عمـل نيـک و
معرفت است .به بيان دیگر ،چون مرات ایمان و عمل صال ،بهطور کمـی و کيفـی در آن
نق دارد ،قرب داراي زیادت و نقصان است (فت 4 :،توبه.)124 :
نکتۀ دیگر اینکه ،در نگاه قرآن قرب و بُعد قابل جمع شدن در یک شـخال هسـتند،
همچنانکه ایمان (یوسف )106 :یعني ،همانگونهکه مراتبي از ایمان با مراتبي از کفـر و
شرك قابل جمع است ،مراتبي از قرب نيز با مراتبي از بُعد قابل جمع است .تنهـا مراتـ
باالي قرب است که از بُعد بري است و آنهم براي اکثر افراد و مقربان حاصل نميشود.
در نهایت اینکه ،حرکت انسان بهسوی خداي متعال سيري تدریجي را طي ميکنـد،
هرچند لزوماً چنين نيست .در خود واژۀ «تقرّب» نزدیکي تدریجي نهفتـه اسـت .حرکـت
استکمالي انسان از صفر شروع ميشود و تـا حـد کمـال نهـایي ادامـه دارد (نحـل.)78 :
واژگان قرآني «سبقت» (واقعـه 11-10 :مائـده 48 :مؤمنـون )61-57 :و «سـرعت» (آل
عمران 133 :مؤمنون )61 -57 :در ایمان و عمل نيک ،نشاندهندۀ ایـن اسـت کـه ایـن
سير صعودي ،تکاملي و تدریجي است.
در مسيحيت نيز ،سير کمالي انسان داراي مرات متفاوت و تدریجي است .ایـن سـير
کمالي با ایمان به مسي ،شروع ميشود و تا تشبه کامـل بـه او تـدام مـيیابـد .بـه بيـان
الهياتي ،کمال تدریجي یک مسيحي مشتمل بر عادلشمردگي ،تقدیس و با شکوه شـدن
در مسي ،است .عمل کاملسازي انسان تحولي مستمر و با کمـک روحالقـدس و فعاليـت
تدریجي وي در انسان از طریق مواهب است (اعمال )28 :2 ،و خداوند بهتدریج انسـان
ها را تا روز عيسي مسي ،،یعني روز بازگشت او ،کامل خواهد ساخت ( Buttrice, 1952:
 .)VOL. 11, P. 22مؤمن کمکم خطاها و گناهان را ميميرانـد و بـه کمـال مـيرسـد و
شبيه به مسي ،ميشود (االميرکـاني ،پيشـين ،ج  ،2ص  367الفغـالي :1995 ،ج  ،5ص
 .)280این امر هنگامي محقق ميشود که او با مشارکت در کلمۀ خـدا ،یعنـي مسـي،،
شریک طبيعت الهي شود (اسحق ساکا :2003 ،ص .)42
شاهد بر تدریجي بودن این تحول و تکامل این است ،نخست ،مؤمنان بهوسيلۀ ایمـان
به مسي ،عادل شمرده ميشوند (روميان ،)24-21 :3 ،از عبد خدا بودن بـه فرزنـد خـدا
شدن ارتقا ميیابند (روميان 18 :5 ،غالطيـان 23 :3 ،غالطيـان 3-1 :5 ،غالطيـان:4 ،

104

ادیان و عرفان ،سال چهل و هفتم ،شماره یکم ،بهار و تابستان 1393

 ،)7-4آنگاه بهواسطۀ نزول روحالقدس و هدیه و تسلي او بر آنان (لوقا12 :12 13 :11 ،
یوحنــا 22 :20 ،یوحنــا 26 :14 ،اعمــال 44-45 :10 52 :13 55 :7 4 :2 ،و  )47در
مسي ،و با مسي ،تقدیس( 1اول قرنتيان )30 :1 ،و انسان کامل ميشـوند (افسسـيان:4 ،
 )13و با خدا و مسي ،یکي ميشوند (دوم پطرس  4 :1اول قرنتيان 17 :6 ،افسسيان :5
.)32-31
 .5رهآورد قرب

قرب به خدا در هریک از دو سنت اسالم و مسيحيت آثار و پيامـدهایي دارد و همچنـين
داراي ابعاد و آثار بينشي ،گرایشي و کنشـي اسـت .در اسـالم ،اخالقيـات انسـان مقـرب
انعکاسي تام از اخالقيات الهي است .او با دیگران با عدالت و صداقت رفتار ميکنـد ،ظلـم
نميکند ،زیرا خداوند هميشه چنين ميکند .خداوند علـيم ،حکـيم ،حـي ،عزیـز ،غفـار،
ستار ،جواد ،عفو و  ...است ،او نيز به ميزان سلوک در این مسير ،مظهر اسـماي حسـناي
خداوند ميشود.
از سوي دیگر ،انسان مقرب به بهترین و پایدارترین لذتها ،نظير رضـایت (مجادلـه:
 22بينه )8-7 :و محبت (بقره 165 :مائده 54 :آل عمـران 148 :صـف )4 :خداونـد و
جنتِ حضور به بارگاره ربوبي دست ميیابد (قمر )55-54 :و خداوند همدم خلـوت انـس
او ميشود 2.در چنين حالتي است که چشم حقيقتبين او بـاز مـيشـود و بـا نـور خـدا
زندگي ميکند (زمر .)22 :هنگاميکه این معرفت کاملتر شد او با علم حضوري ميیابـد
که عين ربط و تعلق به خداوند است .چنين انساني ،به ميزان علم به اسمالا الهي ،خليفـۀ
خدا و انسان کامل است (جوادي آملي :1378 ،ج  ،1ص  .)41او در سایه نزدیـک شـدن
به خداي متعال ،صفت قدرت شکوفا و کامل ميشود و بهمراتـ بـاالي قـدرت ممکـن
براي یک انسان و به مقام والیت و سيطره بر هستي میرسد .البته این نکته مهـم اسـت،
 .1مسي ،دو کار انجام داد :نخست ،با صلي وضعيت انسان را در مقابل خداوند تغيير داد و اصـالح کـرد ،کـه آن را
«عادلشمردگي» گویند .دوم اینکه ،حالت فعلي انسان را نيز تغييـر داد و اصـالح کـرد ،کـه بـه آن «تقـدیس»
گویند .عادلشمردگي و تقدیس قابل انفکاک از یکدیگر نيستند (وليم بـارکلي ،تفسـير العهـد الجدیـد ،رسـال
رومي  ،ص  92وليم ادي ،الکنز الجليل في تفسير االنجيل ،ج  ،5ص .)121
« .2اللهم أنت آنس االنسين» «أنت المونس لهم حيث اوحشتهم العوالم» (دعاي عرفه).
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هرچند در این مرحله حيطه خالفت انسان کامل ،زمين و یا موجـودات مـادي نيسـت ،و
در کل نظام آفرین و جميع ماسـويهللا خليفـه خداونـد اسـت (همـان :ج  ،1ص 38
همو :1374 ،ص  ،)192-191و تدبير امور 1به اذن خدا بهدست اوست (مائـده ،)110 :او
هنوز عبد خدا و انسان است و همۀ امور از سوی خداوند است .او تنها دسـتي اسـت کـه
قدرت خدا از آن بروز ميکند« :وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَـکِنَّ اللّهَ رَمَي» (انفال.)17 :
در این مرحله است که خودیت مقرب از بـين مـيرود (صـدر المتـألهين :1363 ،ص
 )388و ميان حق تعالي و او وابستگي شدید ایجاد ميشـود و انيـت شـخال منـدک در
وجود حق تعالي و صفات حق تعالي در او متجلي ميشود بهگونهاي که با حق ميبينـد،
ميشنود ،عمل ميکند و بهوجود حقاني حق باقي ميگردد (همـو :1366 ،ج  ،1ص 95
ج  ،4ص  87همو :1360 ،ص  .)98در نهایـت ،او بـه «لقـالاهللا» و «رؤیـت الهـي» نایـل
ميشود و در جوار رحمت الهي استقرار ميیابد (قمر.)55-54 :
در مسيحيت نيز قرب به خدا آثاري براي صاح قرب دارد .خدا مقربـان و شـاگردان
حقيقي مسي ،و متحدان با او (روميان )9 :8 ،را با روحالقدس تعميد ميدهد (اعمـال:1 ،
 ،)16 :11 5-4روحالقدس را بر آنان نازل ميکند (اعمال  )8 :1و در آنان سـکونت مـي
یابد (روميان .)9 :8 ،در اینجا ،روحالقدس نهتنها با مؤمنان ،که در مؤمنان اسـت (یوحنـا،
 .)17-:14با سکونت روحالقدس در مقربان ،این روحالقـدس اسـت کـه در آنـان فعاليـت
ميکند (یوحنا.)8-3 :3 ،
هرچند حضور روحالقدس در مقربان نتيجه تقرب آنان به خداوند است و از این لحاظ
سنت مسيحي با اسالم مشترک است ،اما در اسالم چيزي به نـام سـکونت و حلـول روح
القدس در مقرب وجود ندارد و مؤمنان بهصورت مستقيم با خداي واحد روبهرو هستند.
از آثار دیگر تقرب به خداوند در مسيحيت ،دستیابي بهنـوعي جانشـيني از مسـي ،و
والیت بر امور است .شاگردان و مقربان عيسي مسي ،در امر خلقت و بازخریـد بـا خـدا و
مسي ،سهيم ميشوند ( )Buttrice, 1952: VOL. 10, P. 518و به آنان اسراري داده مي
 « .1بکم فت ،هللا و بکم یختم و بکم ینزل الغيث و بکم یمسک السمالا ان تقع علي االرض اال باذنه بکم یـنفّس الهـم
و یکشف الضر» (مفاتي ،الجنان ،زیارت جامعه کبيره)« ،ارادة الرب في مقادیر امـوره تهـبط الـيکم و تصـدر مـن
بيوتکم» (بحار االنوار ،ج  ،98ص  ،153زیارت اول از هفت زیارت مطلق امام حسين عليه السالم).
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شود که دیگران از آن بيخبرند 1،و قـدرت بـر انجـام کارهـاي خـار عـادت مـيیابنـد
(فيلريان 13:4 ،اعمال.)4-1 :2 12 :5 ،
2
رهآورد پایاني کمال در مسيحيت ،شهود چهرهبهچهره خداونـد یـا «رؤیـت سـعيده»
است .این رؤیت ،شناخت حقيقي خداوند بهصورت واض ،اسـت .در مسـيحيت ،بـرخالف
اسالم 3،این رؤیت تنها در آخرت محقق ميشود زماني که مسي ،ظهور کند (اول یوحنا،
 .)2 :3انسانها در این دنيا جالل خدا را در آیينه ميبينند .در واقع ،آنچه آنـان دریافـت
ميکنند ،شناخت جالل خدا در چهرۀ عيسي مسي ،است .این شناخت در رؤیت خداونـد
در قيامت کامل ميشود (.)Maldame, 2005: VOL. 3, pp. 1684-5
تفاوت در ماهيت قرب
 .1تقرب يا اتحاد

هرچند اسالم و مسيحيت ،بهواسطۀ اینکه از یک مبدأ سرچشمه گرفتهانـد ،در موضـوع
کمال و سعادت انسان داراي اشتراکات بسياري هستند ،تفاوتهاي بنيادیني نيز در ایـن
موضوع دارند .تصویر قرآن از الوهيت اختصاص به خداي متعال دارد (بقره 163 :طـه8 :
و  14تغابن 13 :و  )...و ماسوااللّه همه بنده خـدا هسـتند (مـریم 94 :رعـد 15 :نحـل:
 .)49انسان قرآن ،عبد خدا و مخلـو اوسـت و بـاالترین مقـام بـراي او نيـز عبودیـت و
باالترین رابطه ،رابطۀ عبد و رب است .انسان قـرآن بـهلحـاظ هسـتي شناسـي و معرفـت
شناسي فاصله بسياري بـا خـداي متعـال دارد .مطـابق ایـن نگـاه ،کسـي نمـيتوانـد در
خداوندي خدا سهيم شود و بهگونهاي با او متحد شود که به مقـام خـدایي دسـت یابـد.
تعبيراتي نيز که در عرفان اسالمي از باب اتحاد بنده با خدا مطرح است ،نه از بـاب یکـي
شدن با خداوند ،بلکه بهمعناي فاني شدن عبد در رب و شهود این امر اسـت کـه بنـده و
بلکه همۀ مخلوقات ،فقر محض و او غني محض است.
« .1دانستن اسرار ملکوت آسمان بهشما عطا شده است ،ليکن بدیشان عطا نشده» (متي.)11 :13 ،
2. Beatific Vision

 .3الزم به ذکر نيست که از منظر اسالم رؤیت عرفاني و شناخت قلبي در دنيا نيز ممکن اسـت ،ولـي شـناخت ذات
خداوند در دنيا و آخرت ممکن نيست و جز طيفي از متکلمان مسلمان (اشـاعره) کسـي بـه رؤیـت بـهمعنـاي
دیدن خداوند در آخرت باور ندارد.

تحول وجودي انسان در قرآن و عهد جدید

107

درست است که انسان با خدا در برخي از امور ،نظير اصل وجـود سـهيم اسـت ،امـا در
مرات وجود ،فاصله بسياري ميان خدا و انسان وجود دارد .از یـک سـو ،وجـود بـينهایـت،
بيحد و حصر و کمال مطلق خداوند ،و از سوي دیگر ،وجود محدود و ضعيف انسان است.
بهرغم اینکه قرآن رابطۀ بين خـدا و انسـانهـا را بسـيار نزدیـک و صـميمي مطـرح
ميکند ،نظير اینکه خداوند به انسانها نزدیـک (بقـره 115 :حدیـد )4 :و حتـي از رگ
گردنشان به آنان نزدیکتر است (  ،)16 :و از نجواي آنان با خبر است (مجادله )7 :و با
آنان رابطۀ صميمانه و دوستانه دارد (مائده ،)54 :اما حریم خداوندي را مخصوص خداوند
ميداند و اجازه نميدهد کسي به این جایگاه تعرض کند (نسالا 171 :مائـده 73 :انعـام:
 19اعراف 59 :و  73و  .)...به همين دليل ،انسانِ قرآن تنها ميتواند بهخدا نزدیک شـود
و کمال او نيز ،در نزدیک شدن به خداوند است بهگونهاي که علم ناقال خود را بـه علـم
کامل او پيوند زند .وجود ضعيف خود را با وجود او قوي کند و در یک کالم اسـتعدادهاي
انساني خود را شکوفا سازد تا انسان کامل شود ،نه اینکه خدا یا فرزند خدا.
در اسالم نيز ،انسان بهدليل کرامت ناشي از علم به اسمالا و روح الهي ،جانشـين خـدا
بر روي زمين است کاري که حتي فرشـتگان شایسـتگي احـراز آن را ندارنـد .از ایـنرو،
انسان کامل ،بهدليل اینکه مظهر اسماي حسناي الهي است ،بهنوعي خداگونـه و وجهـي
از وجوه حق است (صدرالمتألهين :1366 ،ج  ،3ص  ،)7و ميتواند در هستي تصرف کند
و کار خار عادت انجام دهد ،اما هيچیک از این اوصاف و امور او را از انسان و عبـد خـدا
بودن خارج نميسازد .او با وجود همۀ این اوصاف ،انسان کامل است و بهاذن خـدا و اراده
تشریعي و تکویني خدا ميتواند این امور را انجام دهد.
اما در مسيحيت ،با تصویري متفاوت از تقرب به خداوند مواجه هستيم .در این سنت،
خداوند یکبار خود را توسط تجسد متجلي ساخت و شکل انسان بهخود گرفت تا انسـان
از نعمت خدایي برخوردار شود (بوبرینکسيوي :1991 ،ص  .)56تجسـد و مکاشـفه راه را
براي سایر انسانها هموار کرد تا آنان نيز بتوانند در خانواده الهـي حضـور یابنـد و بـا آن
یکي شوند (:)Barton and Muddiman, 2001: P. 1099
نقشه غيرقابل تغيير خدا همواره این بوده است که ما را در خـانوادۀ الهـي
خود به فرزندي برذیرد (افسسيان.)5 :1 ،
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خدا انسان شد تا انسانها بتوانند خدا شوند .نزول شخصيت الهي مسي ،،انسانهـا را
قادر ميسازد که در روح القدس صعود کنند .بدین ترتي  ،کار رهایيبخ مسي ،با هدف
نهایی مخلوقات ،که همانا یگانگي با خداست ،ارتبا مستقيم پيدا ميکنـد (مـکگـراث،
 :1385ص  .)460-459مسي ،از اینرو طبيعت انسان به خود گرفت و درد و رنج بشر را
داوطلبانه به جان خرید که ميخواست انسانها را به سط ،قـدرت و توانـایي خـود ارتقـا
بخشد (همان ،ص  .)451او با رنج ،صلي و رستاخيزش ،صورت خـدایي انسـان را بـه او
بازگرداند (المسکين :1992 ،ص  408عبدالملک :1995 ،ص .)718
در مسيحيت تنها راه داشتن حيات کامل ،زندگي همچون عضوي از اعضـاي خـانواده
الهي است .مسي ،این رابطه ميـان انسـان و خـدا را آشـکار سـاخت ( Buttrice, 1952:
 .)VOL. 9, P. 67خداوند به آناني که به مسي ،ایمان آورند و بـهمراتـ کمـال برسـند،
روح خود را اعطا ميکند .حضور روحالقدس در آنان امـري حقيقـي اسـت نـه شـاعرانه و
تشریفاتي ( .)Ibid: VOL. 11, P. 55مؤمنان با دریافت روحالقدس از خداوند ،فرزند خدا
ميشوند ( .)Ibid: VOL. 10, P. 527بنابراین ،هدف نهـایی مسـيحيت ،خداگونـه شـدن
انسان و سهيم شدن در طبيعت خداوندي است:
وعدههاي بينهایت عظيم و گرانبها به ما داده شد تا شما به اینها شریکِ
طبيعتِ الهي گردید (دوم پطرس.)4 :1 ،
مطابق این بيان ،مؤمن در ذات الهي شریک ميشـود و بـا خداونـد یـک روح و متحـد
است  1بنابراین ،همچون خدا جاودان مـيشـود (ولـيم ادي :1973 ،ج  ،5ص  .)98چنـين
شخصي تا حد ممکن به مسي ،همانند شده اسـت .او در خـدا مشـارکت دارد و بـه ميـزان
مشارکت در الوهيت ،از نور الهي برخوردار ميشود (بوبرینکسيوي :1999 ،ص .)75-74
شخال تازهتولدیافته ،روحاني (اول قرنتيان  )1 :3 15 :2اسـت ،در امـور خـدا تفکـر
ميکند (اول قرنتيان )13-11 :2 ،و بهحس روح زنـدگي مـيکنـد (روميـان17-4 :8 ،
غالطيان .)26-16 :5 ،او پسر خدا است (روميان.)14 :8 ،
این اتحاد را بهگونهاي دیگر نيز ميتوان ترسيم کـرد و آن ایـنکـه ،مسـي ،خداسـت و
اتحاد با او و پيوستن به او ،اتحاد و پيوند با خدا است .به بيان کتاب مقدس ،خـدا و مسـي،
« .1کسي که با خدا بريوندد ،با او یک روح است» (اول قرنتيان.)17 :6 ،
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در مؤمنان به مسي ،،سکونت خواهنـد گزیـد و آنـان در حيـات ،مـرگ ،قيامـت و مسـکن
گزیدن مسي ،در آسمان سهيم مـيشـوند (متـي المسـکين :1990 ،ج  :2ص  .)855ایـن
اتحاد با مسي( ،،افسسيان 22-20 :2 ،افسسيان 31 :5 ،مکاشـفه 7 :19 ،اول قرنتيـان:6 ،
15و  )12 :12به بيان کتاب مقدس ،سکونت مؤمنـان در خـدا و مسـي ،و سـکونت خـدا و
مسي ،در مؤمنان است 1،که باعث یکي شدن مؤمن و مسي ،و خدا ميشود:
تا همه یک گردند ،چنانکه تو اي پدر در من هستي و من در تو ،تا ایشـان
نيز در ما یک باشند (یوحنا.)22-21 :17 ،
 .2تقرب به خدا يا تشبه به انسان

همانگونه که گذشت ،کمال انسان در اسالم تقرب به خداي متعال است .در قرآن همـه
مسيرها و نگاهها به خدا پایان ميپذیرد همچنانکه همـه چيـز از او آغـاز گشـته اسـت
(بقره 156 :نور 42 :فاطر 18 :شعرالا 50 :عنکبوت 21 :انشـقا  .)6 :زیـرا اوسـت کـه
غني (فاطر )15 :و کامل مطلق و جاودان اسـت و دیگـران بـدون او فقيـر ،هـيچ و فـاني
هستند (الرحمن .)27-26 ،بنابراین ،این تقرب بـهخـدا اسـت کـه کمـال و سـعادت بـه
حساب ميآید.
هر چند ،در اسالم بحث تخلق به اخال الهي و رنگ خدایي یافتن وجـود دارد ،امـا بـاز
سخن از نزدیکي است نه یکي شدن و اتحاد .عالوه بر اینکه قرآن بههيچوجه بـه انسـانهـا
اجازه نميدهد وارد حریم اوصاف ذاتي خداوند ،نظير الوهيت ،رازقيت ،خالقيت و  ...شوند.
از سوي دیگر ،انسانِ قرآن به الگو و واسطه نياز دارد ،اما آن الگو نيز از جنس خود او
(آلعمران )164 :و به بياني انسان کامـل اسـت (احـزاب .)21 :امـا مسـيحيت ایـن نيـاز
طبيعي و فطري را منحرف ساخت ،به ناروا حدود الهي را بر هم زد و این الگو را الهـي در
نظر گرفت .در اسالم نيز ،این ایدهآلها با حفظ حدود وجود دارند .ایـن امـر در قـرآن در
قال «پيامبر» و «امام» مطرح مي شود ،که مراجعه به او همچون مراجعه بهخدا و نافرماني
از او نافرماني از خداست( :نسالا 14 :جن« )23 :إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَـا یُبَـایِعُونَ اللَّـهًَ»،
« .1هرکه اقرار ميکند که عيسي پسر خداست ،خدا در وي ساکن است و او در خدا» (اول یوحنـا )15-12 :4 ،نيـز
(اول یوحنا 4:16 ،اول یوحنا 23 :3 ،یوحنا.)23 :14 ،
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(فت )10 :،و «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةإ حَسَنَ إ لمَن کَانَ یَرْجُو اللَّـهَ وَالْيَـوْمَ الْـرخِ َر
وَذَکَرَ اللَّهَ کَثِيراً» (احزاب )21 :و «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُـواْ الرَّسُـولَ وَأُوْلِـي
األَمْرِ مِنکُمْ» (نسالا.)59 :
اگر شأن و منزلت رسولهللا و امام درک شود ،نياز به برهم زدن حدود الهي نيسـت.
درک عنوان عظيم «رسولهللا» ،و این که او مستقيم با خداوند مرتبط اسـت و از سـوي او
براي انسانها آمده است ،نق مهمي در این امر ایفا مـي کنـد .بـهعنـوان نمونـه ،قـرآن
ميفرماید ،شما براي کارهاي نارواي خوی استغفار کنيد ،رسولهللا (ص) نيز براي شـما
استغفار کند ،که اگر استغفار شما براي رستگاريتان کافي نباشـد ،اسـتغفار رسـول خـدا
(ص) شر کافي براي بخش خداي متعال است (نسالا.)64 :
اما در مسيحيت ،همانند مسي ،شدن مطرح است .مطابق الهيات مسيحي ،مسي ،نـه
راهنماي بشري ،که خودْ خداست .او به شکل بندگان درآمد ،بيآنکه شکل خـدایي را از
دست بدهد ،تا سرمشقي براي آدميان باشد (یاسررس :1363 ،ص .)66-56
مسيحيت از این منظر ،در ميان ادیان ابراهيمي متفاوت است ،چرا که مطابق رویکرد
مسيحي ،بنيانگذار آن صرفاً یک پيـامبر و الگـوي هـدایت و چهـرهاي الهـي نيسـت او
واسطه بين خدا و انسان است (اول تيموتائوس.)5:2 ،
بهعقيدۀ آگوسـتين ،عيسـي دو جنبـۀ بشـري و الهـي دارد عيسـي بـهعنـوان بشـر
سرمشقي براي انسانهاست ،اما مسي ،خودْ خداست و اگر به او ایمـان بياورنـد ،آنـان را
نجات ميبخشد .مسي ،با تجسد در قال انسان ،با ارائۀ الگویي آرماني ،بـهعنـوان فرزنـد
محبوب خدا ،شرایط الزم براي فرزند خدا و نيز فرزند کامل و محبوب خدا شدن را بـراي
انسانها مهيا کرده و بدین ترتي  ،مؤمنان به خود را تقدیس می کنـد و بـا خـود و خـدا
متحد ميسازد (یوحنا .)12 :17
آگوستين ميگوید:
بنابراین ،سراس ميگذاریم که نهتنها مسيحي ،بلکه خودِ مسي ،شـدهایـم.
چه ،اگر او سر است و ما اعضا ،پس تمام آدمي مسي ،است :هـم او و هـم
ما (یاسررس ،پيشين ،ص .)59
در مسيحيت با تفسيري واقعيتر و عينيتر و در نتيجه ،مافو طبيعيتـر از مضـمون
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تشبه به خدا روبهرو هستيم .در این دین ،خداوند با مجسمنمودن خوی در کالبد جسمِ
مادي بشر ،نق اقتدا به بشر را ایفا ميکنـد و بـدین ترتيـ  ،تشـبه بـه خـدا از طریـق
واسطه و بهصورت غيرمستقيم و با عنوان اقتدا به مسي ،،محقق ميشود (وليم مکدونلـد،
 :1998ج  ،1ص  .)751تعبير نامههاي پولس این است که مؤمنان بـه مسـي ،،شـبيه او
ميشوند و از این جهت فرزند خدا هستند:
زیرا خدا که از ابتدا ميدانست چه کساني بهسوي او خواهند آمـد ،چنـين
اراده فرمود که اینان به شباهت فرزندش درآینـد تـا مسـي ،فرزنـد ارشـد
باشد و آنان برادران او (روميان.)29 :8 ،
انسان با گناه نخستين هبـو کـرد و درمانـده شـد .بنـابراین ،بایـد فـيض و منجـي
بهکمک او بيایند تا او را تطهير و رستگار سازند .تمام این امر توسط عيسي مسي ،ميسـر
ميشود (اول قرنتيان .)1 :24 ،مسي ،انکشاف نهایي جالل و شکوه خـدا ،آشـکارکننده و
آغازگر عمل بازخرید خدا است ( .)Buttrick, op. tic, VOL. 11, P. 179تا مسي ،خدا را
در زندگي خداگونهاش 1متجلي نسازد ،مسيحيان نه از خدا در کمال آگاهي دارند و نـه
ميتوانند او را بيابند ( .)Ibid, P. 180انسان با مسي ،،چهرۀ حقيقي خدا و حضور فعال او
را کشف ميکند (بولس باسيم :1991 ،ص .)94
در مسيحيت ،کمال انسان تنها در پيروي از کاملترین انسـان ،یعنـي خـدا  -انسـان
است (جورج برانتل :1381 ،ص  )210و ارزش هر شخال تنها با درجۀ ایمان و پيوند بـا
مسي ،در فيض معين ميشود (همان ،ص « .)128جـدا از مـن هـيچ نمـيتوانيـد کـرد»
(یوحنا.)5 :15 ،
کتاب مقدس در مواضع بسياري ،تحقق صورت نهایي مسي ،را بـراي مؤمنـان مطـرح
ميکند (دوم قرنتيان 18 :3 ،اول یوحنـا ،)2 :3 ،تـا آنـان را از قصـد نهـایي خداونـد در
فرستادن پسر آگاه سازد ،که دستیابي به شکوه و جالل آینـده مسـي ،اسـت ( Barton
 )and Muddiman, 2001: p. 1099و اینکه همانند پسر تا ابد در محضر ربوبي خداونـد
جاودان بماند (متي المسکين :1992 ،ص .)408
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از موضوعات مطرح در باب قرب به خدا این است ،آیا انسان در نيل بـه قـرب نقـ ایفـا
ميکند و خود لحظه به لحظه طي مسير ميکند و به مقصد نزدیک ميشود ،یا همچـون
مسافري است که کسي و چيزي او را بهسوي مقصدي ميبرد.
با توجه به مباني انسانشناختي اسالم یعني ،اختيار و تحـولپـذیري انسـان و لـوازم
اختيار ،یعني شناخت ،قدرت و ميل ،تکامل انسـان اکتسـابي اسـت .اسـالم بـر ضـرورت
مسئوليت اخالقي بشر تأکيد دارد .سعادت در اسالم بهسب شایستگي انسان اسـت .هـر
انساني آزاد آفریده شده و ميتواند ميان خوب و بد دست به انتخاب بزند .یک مسـلمان،
با تکيه بر تعاليم الهي و پيروي از الگوهایي همچون معصومين (ع) ميتواند زندگي خالی
از گناه داشته باشد .همچنين ،با کمک قرآن (یس 9 :و  ،)82عقل (بقره 164 :حـج46 :
روم 24 :و  28جاثيه 5 :و  )...و الگوي نبوي (احزاب ،)21 :به کمال برسد.
در قرآن آیات فراواني داللت بر این امر دارد که مقام قـرب خداونـدي را بـا ایمـان و
عمل صال ،و عبادت مي توان بهدست آورد (بهعنوان نمونـه ،هـود ،23 :رعـد ،29:جاثيـه:
 ،30توبه ،88 :توبه .)20 :البته ،هرچند انسان خود را شایسته اعطاي خدا میداند ،امـا از
فاعليت تکویني خداوند و نيز نق توفيق و امداد الهي نباید غافل بود .حد اختيار انسان،
انتخاب راه و عمل است ،اما این خداوند است که عمل را به نتيجـه مـيرسـاند (جـوادي
آملي :1387 ،ج  ،1ص  .)492نيز ،امدادهاي الهي اشراقات رباني هستند که خداونـد بـر
دل بندگان مخلال ميتاباند.
در قرآن فاعليت حقيقي الهي انکار نميشود ،اما انسان نيز داراي اختيار است .بنـابراین،
مسئول همۀ ادعاها ،اعمال ،رفتار (عنکبـوت 13 :احـزاب 8 :زخـرف )19 :و حتـي اعضـا و
جوارح خوی است (اسرالا .)36 :ایمان و عمل اختياري است و از بيرون بر انسـان تحميـل
نميشود (انسان )3 :و نق راهنمایان بيروني ،متحول ساختن درون خود انسان است.
خداوند خود را به انسانها نزدیک ميسازد و از آنان دعـوت بـه تقـرب بـهسـوي خـود
ميکند و منتظر عمل آنان است (بقره ،)186 :و این انسانها هستند که با عملکـرد خـود،
به خدا نزدیک یا از او دور مي شوند .این کارکرد خود کافران و فاسقان است که باعـث مـي
شود خدا آنان را از نزد خوی براند و بر دلشان مهر بزنـد (بقـره 7-6 :جاثيـه .)23 :هـم
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چنانکه عملکرد خود مقربان است که باعث ميشود خدا آنـان را بـه خـود نزدیـک سـازد
(محمد.)17 :
بنابراین ،در اسالم قرب بيشتر از پایين به باالست و بـهواسـطه ایمـان ،عمـل و بنـدگي
خود شخال حاصل مي شود« :وَ مَا أَمْوَالُکُمْ وَ لَا أَوْلَادُکُم بِالَّتِي تُقَـربُکُمْ عِنـدَنَا زُلْفَـي إِلَّـا مَـنْ
آمَنَ وَ عَمِـلَ صَـالِحاً» (سـبأ .)37 :مـالک سـعادت در اسـالم ،ایمـان و عمـل نيـک اسـت
(طباطبایي :1414 ،ج  ،1ص  215طبرسي :1988 ،ج  ،1ص « :)147وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُـواْ
الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ خَالِدِینَ فِيهَا أَبَداً» (نسالا.)122 :
سير صعودي قرب الـيهللا بـا سـبقت در ایمـان و کـار پسـندیده بـهپـي مـيرود:
«وَالسَّابِقُونَ األَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ األَنصَارِ وَ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِي اللّـهُ عَـنْهُمْ وَ
رَضُواْ عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا األَنْهَارُ خَالِدِینَ فِيهَـا أَبَـداً ذَلِـکَ الْفَـوْزُ الْعَظِـيمُ»
(توبه.)100:
از منظر قرآن ،هر درجه از عمل نيک بهتناس وصفي که دارد ،باعـث صـعود انسـان
ميشود ،همچنانکه عمل غير صال ،به ميزان زشتياش انسان را از خدا دور مـيسـازد« .وَ
لِکُلٍّ دَرَجَاتإ ممَّا عَمِلُوا وَ لِيوَفيهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ هُمْ لَایظْلَمُونَ» (احقاف.)19 :
انسان قرآن ،براي نيل به بارگاه ربوبي نياز بهواسطه و قيّم نـدارد و پيوسـته و در هـر
جا (بقره )115 :و هروقت (سجده )16 :مي تواند با حضرت حق رابطه برقرار سـازد و از او
یاري بخواهد (غافر )60 :و با او نجوا کند (اعراف.)205 :
در اسالم اینگونه نيست که کساني با فيض ازلي خداوند برگزیده شده باشند و نجات
یابند ،بلکه انسانها همگي به سوي خدا دعوت شدهاند و باید با تالش و مجاهدت ،باعـث
نجات خوی شوند و نتيجۀ تالش خود را که یـافتن راه حـق اسـت بچشـند (عنکبـوت:
 .)69پاکي و آلودگي انسان با اعمال او حاصل ميشـود و جـزو طينـت او نيسـت .انسـان
ميتواند عمر خود را بدون گناه سرري کند و الزامي نيست که حتماً گنهکار باشد.
بنابراین ،قرب به خدا در قرآن از ناحيۀ ایمان ،عمـل نيـک و بنـدگي خـدا و تسـليم
بودن در برابر فرامين او محقق ميشود.
اما در مسيحيت کاتوليکي ،این نزدیکي بيشتر از باال به پایين است بيشـتر از ناحيـۀ
خداست ناشي از فيض خدا و عمل نجاتبخ مسي ،و حضـور روحالقـدس در مـؤمنين
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است .در سنت مسيحي ،همهچيز از پي تعيين شده و انسان همچون مهماني است کـه
بر سر سفره آمادۀ فيض الهي و منجي آسماني مينشيند .در اینجا ،منابع نجـات و کمـال
در درون بشر قرار ندارد و هيچیک از افراد بشر قابليت رستگاری خود را ندارد.
از آنجا که انسـان مسـيحي از فرزنـدي خـدا سـاقط شـده و خـود ره بـه رسـتگاري
نميتواند ببرد ،خدا باید دست گير او شده ،او را دوباره بهمقام شایستهاي که داشته است،
بازگرداند .این امر توسط فيضالهي و فدیه مسي ،محقق ميشود .پيشرفت اخالقي و نيـز
قدوسيت ،هدیۀ خدا به انسان ،در مراحل مختلف زندگي اوست.
انسان مسيحيت ،به بيان پولس ،آنچنان صغير و مهجـور اسـت (غالطيـان)7-1 :4 ،
که نميتواند حتي خویشتن را از مهلکه گناه نخسين نجات بخشد ،چه رسد بـه ایـنکـه
بتواند خود را به خدا برساند .در اینجا ،او نيـاز بـه منجـي آسـماني و قـيّم زمينـي دارد
منجي آسماني همان مسي ،مصلوب است و قيّم زميني سـران کليسـا (گریـدي:1377 ،
ص  198-196کرنز :1994 ،ص .)93
در مسيحيت ،از آنجا که ایمان موهبت الهي است و کساني ميتواننـد ایمـان بياورنـد
که از پي برگزیده شده باشند ،انسان نق اصلي را در نزدیک شـدن بـه خداونـد ایفـا
نميکند .بنابراین ،اسباب نيل به قرب در بيرون از فرد قرار دارد و او تنها دریافتکننـدۀ
این هدیه الهي است.
کمال مسيحي ،بيان تالش تدریجي انسان براي محقق کردن اسـتعداهاي درونـياش
نيست ،بلکه واکن او به فراخوانهاي جدید و مکرر خداوند است ( Funish, 1968: pp.
 .)239-240چنين نيست که انسان به سمت هدف حرکت کند ،بلکه هدف بـه او نزدیـک
و نزدیکتر ميشود .این ملکوت خداست که بر انسانها وارد ميشـود ،نـه ایـنکـه آنـان
ملکوت خدا را بسـازند ( .)Forde, 1995: P. 29.الهـيدانـان مسـيحي حتـي آیـينهـاي
مقدس را نيز ،نشانۀ کار خدا در مؤمنين برگزیده دانسته و آن را یادآور چيزي مـيداننـد
که پي تـر توسـط فـيض رخ داده اسـت یعنـي رنـج مسـي ،و شـکوه و جـالل آینـده
(.)Aquinas, 2006: VOL. 3, P. 60
در مسيحيت ،مفهوم کلي سعادت شامل ،مجموعهاي از حقایق مستمر فيض اسـت .همـه
چيز از فيض خدا است (اول قرنتيان  10 :15دوم قرنتيان  9 :12افسسيان  7 :1روميـان :6
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 14روميان  24 :3اعمال رسـوالن 23 :11 33 :4 ،دوم قرنتيـان  12 :1عبرانيـان 28 :12
عبرانيــان  16 :4عبرانيــان  9 :13دوم تســالونيکيان  .)16 :2مطــابق تفســير آگوســتين و
نامههاي پولس ،فيض بههمگان بخشيده نميشود فقط «برگزیدگان» به فـيض نجـات دسـت
ميیابند (توني لين :1380 ،ص  .)87هرچند تأثير کار مسي ،در دسترس همگـان قـرار دارد،
ولي براي برگزیدگان مـؤثر اسـت (تيسـن ،پيشـين ،ص  .)229-228در نتيجـه ،آنهـا کـه
برگزیده نشدهاند کاري نميتوانند بکنند (گریدي ،پيشين ،ص .)188-187
مطابق الهيات پولسي ،خدا انسانها را بـراي خـدمت بـه خـود و فضـایي خـاص را مهيـا
ســاخته تــا بتواننــد در آن خــدمت کننــد ( .)Buttrick, op. tic. VOL. 10, p. 647خــدا
درخواستهاي اخالقي را در انسان ایجاد ميکند و روح خـدا آنچـه خواسـته شـده را محقـق
ميسازد .خدا در انسانها اراده انجام امور را ایجاد ميکند و قدرت غلبه بر سختيهـا را فـراهم
ميسازد .انسان از خود هيچ ندارد ،حتي ایمان ،هدیه خدا به انسان است ( Ibid, VOL. 9, p.
 .)526مردم نمي توانند فيض را دریافت دارند ،تنها کاري که ميتوانند بکنند تشـکر در مقابـل
فيض اعطایي است ( .)Ibid, VOL. 11, p. 55درجات یک مسيحي هم تنهـا بـه فـيض خـدا
وابسته است نه به تالش خـود شـخال ( .)Peterson, 1995: P. 48بنـابراین ،جایگـاه آرمـاني
انسان در مسيحيت اعطایي و هدیه الهي است.
پس ،مطابق کليساي کاتوليـک ،عمـل باعـث رسـتگاري و کمـال نيسـت .رهـایي در
مسيحيت تضمين شده و ایمن است .یک مسيحي عمل نيک انجام ميدهـد ،چـون قـبالً
نجات یافته است .اعمال نيک نتيجه ایمان و تقدیس (تيطس )14-11 :2 ،و تشکر مؤمن
از خدا اسـت نـه علـت آن ( )Buttrick,1952: VOL. 10, p. 647و شایسـتگي و لياقـت
انسان (:)Ibid, VOL. 11, P. 544
نجات خود را به ترس و لرز به عمـل آوریـد .زیـرا خداسـت کـه در شـما برحسـ
رضامندي خود هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد ميکند (فيلريان.)13-12 :2 ،
نتيجهگيری

بهرغم اشتراکاتي که درباره اوصـاف خداونـد در اسـالم و مسـيحيت وجـود دارد ،الهيـات و
انسان شناسي مسيحي ،که مبتني بر نوشتههاي پولس و یوحنا در عهد جدید است ،تفـاوت
بنيادین با الهيات و انسانشناسي اسالمي دارد .این دو اختالف از ریشـهايتـرین اختالفـات
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این دو سنت است ،بهگونهاي که سایر اختالفـات نيـز ناشـي از همـين دو اخـتالف اسـت.
بههمين دليل ،در ماهيت قرب به خدا نيز ،بهرغم اینکـه هـر دو سـنت ،حقيقـت نزدیـک
شدن به خداي متعال را تحولي وجودي و حقيقي و نه اعتباري مـيداننـد بـهگونـهاي کـه
انسان در این دو سنت به ميزان مثبت شدن رابطهاش با خداوند ،متحول شـده ،بـه حيـات
جدید دست ميیابد و نوراني ميشود ،اما در کيفيت قـرب ،تفـاوت وجـود دارد .در اسـالم،
همۀ بحث پيرامون نزدیک شدن بهخداي متعال است انسان به هر مقـامي هـم برسـد بـاز
انسان ،عبد و مخلو است .در اینجا هرگز سخن از هماننـدي بـا خـدا و یکـي شـدن بـا او
مطرح نيست .اما در مسيحيت ،مقصود از نزدیک شدن ،همانندي با مسي ،،یکـي شـدن بـا
خدا ،حضور در خانواده الهي و فرزند خدا شدن است .این تقرب ،بهنـوعي اتحـاد بـا خـدا و
باعث سکونت ،حضور و حلول روحالقدس ،یعني خداي سوم در مقربان است.
از سوي دیگر ،انساني که الهيات مسيحي ،ترسيم ميکنـد نيـاز بـه پيـامبر و راهنمـا
براي نزدیک شدن به خدا ندارد ،بلکه به منجي نياز دارد .او کسـي را مـيخواهـد کـه بـا
فدیۀ گناه آدم ،او را که از خدا دور است ،به خدا نزدیک کند ،و چون همۀ انسانها اسـير
گناه هستند ،این فرد نميتواند یک انسان باشد .پس او فرزند خدا است که انسان شده و
سایر انسانها را نجات ميدهد .پس ،در مسيحيت قرب همچون ایمان اعطایي است.
آنچه در باب قرب به خدا در مسيحيت مي توان گفت این است که ،آموزههاي مرتبط
با قرب به خدا ،نظير فيض و گناه نخستين و بیتأثير بـودن عمـل نيـک در رسـتگاري و
کمال انسان ،نامفهوم و غيرعقالنـي و بـراي خواننـدگان عهـد جدیـد غيـر قابـل فهـم و
معماگونــه اســت .نامــههــا و اســتداللهــاي پــولس دربــارۀ شــریعت ،ایم ـان ،فــيض و
عادلشمردگی پيچيده و وراي درک خواننده کتاب مقدس اسـت .هـر مسـيحي آگـاهي
ميداند که اساس پيام انجيل در کلماتي نظير فيض و بخش قرار دارد ،بـا ایـنحـال ،او
بدون توجه به این امر که اعمال نيک تأثيري ندارند ،چگونه ميتواند به وعظ و بيان ایـن
خبر خوش برردازد.
نتيجۀ این ابهام این است ،که با وجود آراي عقلگریز ،نظير آلودگي سرشت بـا گنـاه
دیگري ،یا بار گناه دیگري را بر دوش کشيدن ،نجات از سوي دیگـري و  ...جـایي بـراي
اختيار و مسئوليت اخالقي باقي نمـي مانـد .بـا نگـاه الهيـاتي پـولس و بعـدها ،کليسـاي
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کاتوليک ،با فيض و ایمان ،نيازي به شـریعت و فرمـان هـای اخالقـي نيسـت و بنـابراین،
اخال بيارزش ميشود.
عادلشمردگي رایگان باعث جري شدن انسانها و باز بودن راه گناه براي آنان اسـت.
رهایي و کمال از بيرون و نه از خود شخال ،باعث بيتوجهي به عمـل نيـک اسـت ،زیـرا
این باور وجود دارد که رستگاري و سعادت بـهدسـت دیگـري اسـت و عمـل تـأثيري در
کمال ندارد.
نظریه فيض و برگزیدگي ،خدا را مسئول مردود شدن برخي از انسانها ميداند ،زیـرا
خدا عدهاي را براي رستگاري برگزیده و عدهاي را رد کرده یا حداقل برنگزیـده و وانهـاده
است .این نظریه باعث تضعيف بشارت ميشود اگر فقط برگزیدگان نجات ميیابند ،پـس
چرا ،باید به مسي ،و آیين او بشارت داد و مردم را به آن فراخواند.
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