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  چكيده

در اين مقاله مفهوم حيات عرفـانی و چگـونگی نيـل بـه آن از ديـدگاه پـولس بررسـی        

آيد، وی مدعی است كه پـس   های او برمی شود. بنا بر آنچه از مطالعه و تحليل رساله می

تی تازه حيابه ای كه در راه دمشق برايش رخ داده است،  تغيير كيش، درنتيجۀ تجربهاز 

كه حياتی پاک، معنوی  دهد در مسيح دست يافته و سبك زندگی جديدی را تعليم می

 ۀشايسـت  گونه معرفی كـرده كـه   مسيح و عرفانی است. پولس نيكوترين حيات را زندگیِ

ن غايـت آ خواهـد و   ای كه خدا می گونه زيستن بهحيات عرفانی يعنی . فرزندان خداست

رچند پولس بر فيض خدا در تحقق چنين حياتی تأكيـد  ه .انسان استشدنِ  گونه مسيح

گيرد. او دعا، مراقبه، وارستگی،  ورزد، اما سهم انسان را در رسيدن به آن ناديده نمی می

ايمـان، اميـد و    توكل، پذيرفتن ارادۀ خدا، هماهنگی و همكاری بـا خـدا،  طهارت باطن، 

  داند. ی، يعنی زندگی عرفانی محيات مسيحانههای  را بنيان محبت

  
   .حيات عرفانی، زندگی در مسيح، عرفان، مسيحيت ،: پولسها واژه يدكل
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  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و رفان، سال اديان و ع  ٩٢

  بيان مسئله

در  ،ين شخصـيت تأثيرگـذار در مسـيحيت   تر مهم عنوانِ بهترديد بررسی احوال پولس  بی

 دان و هـی عنـوانِ يـك ال   بـه كه وی بيشتر آنجا دارد؛ اما ازسزايی ابعاد گوناگون، اهميت ب

هـای   شده است، زوايای ديگر شخصيت او و نيز تـأثيرش بـر ديگـر حـوزه     متفكر معرفی

دان يـاد   الهـی  عنـوانِ  بـه چند از او بيشتر ای پنهان مانده است؛ لذا هر اندازه تامسيحيت 

رسـتگاری از  «الهيـاتی پـولس،    ۀين آموزتر مهمشود، ليكن بايد توجه داشت كه حتی  می

 ). نقـش او در p. 227 ,9( ب او اسـتوار اسـت  عناصـر عرفـانی مكتـ    ۀ، بر پاي»طريق ايمان

ست كه برخی اساسـاً عرفـان غيرپولسـی را عرفـان     گيری عرفان مسيحی تا به آنجا شكل

  . ]p.149 ,29[ دانند نمیواقعی 

 نامـۀ او  زيسـت  بخـش  تـرين  مهم دهند،می رخ فرد كي درون در كه اموری اي باطنی امور

 معنـوی  خـود  در. نيسـت  او واقعـی  شـناخت  فـرد  كيـ  ظاهری اعمال شناخت تنها هستند.

. يافـت  را توان محور اصلی شخصـيت انسـان   می كه دل است در پنهان خود عنیي ،)روحانی(

كامالً كشف كرد و  را خود باطن يافت، را خود واقعی خويش كه بود آن افرادی از كیي پولس

اركردن هرچـه  آشـك «كرد. هدف او از اين كـار  آشكار را خود حساس و ترسان نفس محجوب،

 سرچشـمۀ  تـرين  ژرف كـه  . فيضـی ]iCor.15:10[» بود خود شدۀ به الهی نصيب فيض بيشتر

  بود. كرده دگرگون الهی جالل با را او شخصيت او گشته و پاک زندگی

بدون  ،تعاليم و شخصيت پولس سايه افكنده است عنصر عرفانی نيرومندی كه بر اگر

. ای از تعاليم و شخصيت او به عمل نخواهد آمـد تبيين رها شود، هيچ ارزشيابی منصفانه

 متضادبسا  های گوناگون و چه های او ديدگاه دينی و آموزه ۀعنصر عرفانی تجرب ۀباراما در

در راه دمشق ديـد و   او گويند كه میرا  نوریبرخی اعتقاد دارند كه  كه چنانوجود دارد. 

ايـن   ]Acts 22: 7[» كنـی؟  ا مـی من جفـ  ای شائول، ای شائول، چرا بر«ندايی كه شنيد: 

ـ  توان آسان نمی را  حالت  از او حكايـت  رچنـد ه .احـوال عرفـانی دانسـت    ۀگيرانه از مقول

و سخنان  ... تا آسمان سوم ربوده شد«حالتی ديگر كه خود را چون شخصی انگاشت كه 

 طنـين  ،]iiCor. 12: 2-4[ »كنـد  تكلـم هـا   آن بهناگفتنی شنيد كه انسان را جايز نيست 

 كالمش نيست معلوم چراكه ؛است باقی شك جای هم اينجا در ولی. دارد اصيلی عرفانی

 نـدا  ايـن  شنيدن بگيريم، حقيقی معنی به اگر. يا مجازی گرفت حقيقی معنی به بايد را

 هـم  »سـوم  آسـمان « كند. اشاره به ديدارهای عرفانی جدا میپ ۀمقول از را آن خود خودبه

 معنـای  بـه  حقيقـی  هـم  و مجـازی  تواند می هم اكهچر ؛است تشكيك همان دستخوش
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 اصـيل  عرفـانی  طنـين  عبـارت  ايـن  به همه از بيشتر كه چيزی. شود تعبير واقعی ديدار

 اسـت  »لـم كنـد  تكها  آنبه  نيست جايز را انسان كه« عبارتِ و »ناگفتنی« صفت ،دهد می

]25, p.48[ .در مورد پـولس   زچي هيچحالی است كه برخی ديگر اعتقاد دارند كه  اين در

او دارای مشـرب مـذهبی   « بروس معتقد است كه كه چنانتر از عرفان او نيست.  مشخص

بلكـه   ؛توانست به ظاهر ديـن بسـنده كنـد    نمی . او]p.220 ,8[ »عرفانی بوده است عميقاً

  . ]p.v ,9[ن بودآدرصدد رسيدن به باطن ژرف 

 در كـه  كسـانی  بـرای  بلكـه  ان،شناسـ  روان بـرای تنها  نه پولس باطنی ۀتجرب ۀمطالع

 دارند،تالش  مسيحی فعاليت و زندگی نهان در نيروهای از عملی معرفتی آوردن دست هب

 ناشـدنی  درک تنها عقل كه با آن، بواطن عرفانی درک بدون آن به افتني است. راه جالب

 دارنـد،  مسيح با تقرب در زندگی دسترس است كه در برای كسانی آن تنها بوده و اسرار

 و خـدا  آن در كـه  خـود،  درون اسرارآميز قلمرو به خود پولس كه چنان .است يرممكنغ

ـ . نگريسـت تحيـر مـی   شوند، با و يكی می شده رو هروب هم با انسان  را وی غالبـاً  او ۀتجرب

   .]p.2 ,9[كرد  میعالم خاک برده و به قلمرو سرّ وارد  فراسوی

های وی بيشتر ضرورت پيـدا   و آموزهدينی  ۀعنصر عرفانی در تجرب ۀبارلذا مطالعه در

كند تا بتوان در اين مورد قضاوت درستی داشت و به آنچه در ورای تعاليم ظاهری او  می

و ادعـا   حياتی تازه در مسيح دسـت يافـت  كه وی به  بيشتر پی برد، مخصوصاً ،قرار دارد

بررسـی   . برای نيل به اين هدف بايد بهدهد داشت كه سبك زندگی جديدی را تعليم می

ها و زندگی عملی او پرداخت تا از ايـن رهگـذر روشـن     مفهوم و چيستی عرفان در آموزه

و سـبك زنـدگی عرفـانی    توان در زندگی و تعاليم وی به ساحتی عرفانی  شود كه آيا می

   ؟دست يافت. راه رسيدن به آن نوع زندگی چيست

 
  عرفان پولس  

يـا فهـم خاصـی دسـت      عارف بـه بصـيرت   ای است كه در آن  عرفان نوعاً مستلزم تجربه

 امـا  ؛واسـطه)  (خواه از طريق مراقبه، خواه از طريق دعا و خواه از طريق اشراق بی يابد می

. ]Vol. II, PP. 846-8 ,11[ از ماهيت آن ارائه دهد پذيرفتنیتواند توصيفی جامع و  نمی

اما  ؛عرفان است با تعريف ۀمواجه عبارت فوق تا حد زيادی گويای چالش پژوهشگران در

ارتبـاط عرفـان بـا امـر پوشـيده، رازوار،       ،شود شناسی اين واژه مشخص میريشه آنچه از

شـود،   مكاشـفه تعبيـر مـی   ای عارفانه كـه بـه    مخفی، مكنون و باطنی است كه با تجربه

يـك   عنـوانِ  بهخدا  ۀبودن تجرب خاطرِ شخصی به» عرفان« لذا هرچند از .دشو مكشوف می
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توان تعريفی واقعی ارائه كرد؛ اما با اندكی تسامح و در يـك تعريـف    ، نمیموجود متعالی

 اش عبـارت از  شناختی و تـاريخی  های روان مطابق تعريف» عرفان«توان گفت كه  كلی می

وبيش چنين تجربه  كسی است كه كمو عارف  واسطه خداست بیۀ و تجربشهود مستقيم 

 خن، عرفان در پی شناخت مستقيم خـدا و به ديگر س .]pp.9-10 ,27[ مستقيمی را دارد

عارف، نه يـك وجـود انتزاعـی صـرف،      نظرِ؛ بنابراين، خدا ازدرک اتحاد وجودی با اوست

)، consciousness( عرفان با سـه عامـل آگـاهی    .]pp.1-3 ,23[ بلكه متعلق عشق اوست

ای  یاست. آگاه شدنی ) تبيينtransformation( ) و تحول يا دگرگونیpresence( حضور

سـی از غيـب   قد يا امـر  عارف با خدا  ۀصرف است؛ حضوری كه مواجه ۀكه فراتر از تجرب

ای فراطبيعـی، فراعقلـی و گـاه     و تحول كـه عـارف را در حـوزه    كند درآمده را ميسر می

  . ]pp.3-4 ,22[ دهد نما قرار می غيرمنطقی و متناقض

وجود نامرئی از طريق مراقبه اش به معنای دريافت اسرار م واژۀ عرفان در ريشۀ يونانی

پولس راز يا اسرار بر حكمـت نهفتـه خـدا و كنـه      نظرِازو رسيدن به آرامش درون است. 

و شنيدن نيست و فراتـر از ذهـن بشـری اسـت و تنهـا از       ديدن قابلذات او و اموری كه 

. بـا توجـه بـه ايـن     ]1Cor. 2: 6-16[اسـت، داللـت دارد    شـدنی  طريق روح خدا دريافت

عنـوانِ   و مكتوبات وی را نيـز بـه   گفتتوان از شخصيت عرفانی پولس سخن  ، میتعريف

عرفان  ۀپرداختن به تعريف واژ. كردنخستين شواهد عرفانی مكتوب در مسيحيت بررسی 

در كاربرد پولسی، كار آسانی نيست. اگر بخواهيد تعريفی را ارائه دهيد كـه شـامل تمـام    

عنوانِ عارف كسی اسـت   ، شايد بتوان گفت پولس بهعرفانی او باشدۀ تجرب طيف تعاليم و

های بلند و روشـن   در جستجوی افقاو  .كه بر وجه درونی (باطنی) امور معنوی نظر دارد

هـای   سـت. او در تجربـه  د آگاهانـه و مشـاركت مسـتقيم بـا او    يت مستقيم خدا و اتحارؤ

كـه در   را »هـا حيـات چيز « آنجـا  در است كه نفس صعود كردهای خود به قلمروی  جذبه

حال، بايد گفت كه پولس يك عـارف محـض    بااين .]pp.4-5 ,9[ بيند گنجد، میبيان نمی

، آيـد  برمیهايش  گونه كه از رساله نبود. گذشته از اين، چيزهايی ديگر نيز بود. پولس، آن

افـرادی كـه ذهنـی نقـاد دارنـد،       نظـرِ از ابعاد شخصيتی بيشتری را در باطن خود دارد و

خـود گـوش جـان     ی درونـی نـداها بـه  رين شخصيت است؛ اما برای كسی كـه  تپيچيده

بـروز و ظهـور   «بـروس،   ۀ. به گفتـ ]p.440 ,13[هاست ترين انسانشده شناخته ،سپارد می

ــر ايمــان در مكتــب پــولس كمتــر از آمــوز  ۀمشخصــ نيكوكــاری يــا  ۀعرفــان مبتنــی ب

 .]p.120,8[ »ايمان نيست وسيلۀ بهپارساشمردگی 
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هـا را   هـايی از انسـان   های پولس برای اهداف عملی نوشته شده و گروه هرچند رساله

چيزی دربارۀ افشای  های عرفانی هستند و مخاطب قرار داده كه فاقد احساسات و تجربه

هـايی   توان با قالب ها می در هريك از آن تأمل شخصی ندارند؛ اما با ۀرازهای عميق تجرب

است. حتـی در   كردههای بعد منتقل  ا به نسلهای عرفانی مسيحی ر آشنا شد كه تجربه

كه هدفی عملی داشته و اشـارات  رساله به غالطيان های نسبتاً غيرعرفانی او مانند  رساله

تـوان   عرفان پولس مـی  شخصی در آن غيرمستقيم و پراكنده است نيز عباراتی را دال بر

لس رسـول، نـه از جانـب    پو ... «گويد:  مشاهده كرد. وی در اولين جمله از اين رساله می

. حالت مكاشفه و ]Ga. 1: 1[ » عيسی مسيح ... وسيلۀ بهانسان، بلكه  وسيلۀ بهانسان و نه 

مكتـوب   هـای  خـوبی در گـزارش   های عرفان است را به ويژگی خلسه كه از حاالت عرفا و

 اشاره شده است كه وقتی او در اعمال رسوالن مثال، دربرای  ديد؛توان  منسوب به او می

نسـبت بـه دعـوت     آن ای بـه او دسـت داد كـه در    كـرد، خلسـه   معبد اورشليم دعـا مـی  

عبـارات   . اين همان حالتی است كه در]Acts 22: 17-21[ فرد خويش آگاه شد منحصربه

جای ديگر، از فراوانی  ) تعبير شده است. درrapture( »خلسه« ۀعارفان بعدی از آن به واژ

 ۀزيـاد، نتيجـ   احتمـالِ  ها كه به اری دائمی همراه با آنو از بيم گويد میمكاشفاتش سخن 

 كنـد  صـحبت مـی   ،هـای او بـوده اسـت    روحی موجود در خلسه ـ مستقيم فشار جسمی

]iiCor. 12: 7-10[بسياری از عارفان بعد هم همراه بوده است. پـولس   ای كه با ؛ بيماری

 ،های خاص خود ويژگی با ،عرفانیكامالً به يك تجربه  یروشن به قرنتيان به رسالۀ دوم در

دانـم! خـدا    دانم! آيا بيـرون از جسـم؟ نمـی    آيا در جسم؟ نمی« گويد: و می كند میاشاره 

انگيز خبر  شوق ۀناپذيری اين تجرب از وصف »سخنان ناگفتنی شنيد« عبارت و با». داند می

  . ]iiCor. 12: 2-5[ دهد می

صورِت ناپيوسـته و در خـالل دورۀ    ريبًا بهاين حاالت عرفانی همراه با مكاشفه و الهام را تق

توان دنبال كرد كه بـه گفتـۀ خـودش از رؤياهـا و مكاشـفات خداونـد        دوم زندگی پولس می

تـوان تصـور كـرد كـه او در ايـن دوره از       . به ديگر سخن، می]iiCor. 12[مند بوده است  بهره

ديد و سوءظنی كـه  حيات معنوی جديدش در پی غلبه بر نفس خويش بوده و همچنان با تر

. امـا  ]Acts 9: 26[ گيـرش بـوده، درگيـر بـوده اسـت      ناپذيری گريبـان  طورِاجتناب از ابتدا به

القدس برگزيده شد، ايـن   روح ازسویِو برای تبليغ  شداعالم  اهنگامی كه دعوتش آشكار

 تر داد كه همان حس گرايانه از رشد معنوی، جای خود را به احساسی عميق مرحله درون

آورش را تأييـد   بـود؛ حسـی كـه كارهـای حيـرت      »تملكِ كامل روح مسيح درآمـدن  به«
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بخـش او در   سـاخت و الهـام   مـی  پـذير  فرسا را بـرايش تحمـل   های طاقت كرد، سختی می

) تعبيـر  openings( »هـا  گشـايش «هايش بود. چيزی كه جـورج فـاكس از آن بـه     نوشته

رفتـار و معاشـرت بـا     اش، در انی). پولس در اين مرحله از سلوک عرف٥٦، ص٢( كند می

خودشـدنش بـرای خـدا و     خودش، بی ۀكرد و به گفت مردم، آرام، جدی و متين عمل می

اوليـه مسـيحی كـه     ۀ. درواقع، برخالفِ جامع]iiCor. 5: 13[ برای مردم بود اش ياریهش

يـك   عنـوانِ  بـه ای داشت، تمايز پولس  العاده ای در نزدشان اهميت فوق های خلسه پديده

بود. منطق او در اين امور چنين بود  مسائل گونه اينخاطرِ عدم وابستگی وی به  عارف، به

آورد. از  بـه حسـاب نمـی    ،معنوی را كه به ديگران كمكی نرساند ۀكه هر موهبت و تجرب

   گويـد:  نگاه او، ارتباط عرفانی روح با مسيح نبايد به لذتی شخصی تبديل شـود. وی مـی  

من  ... ن عطايای معنوی هستيد تا در جمع مسيحيان شاخص باشيدزيرا شما خواها ... «

  . ]iCor. 14: 12[ »دعا خواهم كرد به مدد روح و به مدد عقل

  

 گيری شخصيت عرفانی  شكل

ای بـرای   گانـه  صددند تا با واكاوی نيمۀ دوم حيات پـولس، مراحـل سـه   هرچند برخی در

های  تدريجی بر نفس؛ بينش ۀو غلب های تهذيبی و اخالقی تالش«سلوک عرفانی او يعنی 

تكامل است و احساس اتحاد ناگسستنی  های حيات روبه هايی كه از ويژگی اشراق عميق و

؛ ]p.26 ,27[ترسيم كنند» داد حمايت قرار میهای گسترده او را موردِ با مسيح كه فعاليت

ات معنـوی و  حيـ  عطـفِ  ۀآلودترين نقطـ  حال، ابهام ترين و درعينِ حقيقت، اساسی اما در

. تحـول بزرگـی   كرددنبال  گونه، در راه دمشق فهای مكاش عرفانی پولس را بايد در تجربه

كه از هيچ آزاری نسبت به مسيحيان فروگـذار   »شاؤل متعصب يهودی«كه به سبب آن، 

ای  مكاشـفه  ۀشد. خود پولس اين تجرب و رسولی مبلّغ تبديل  »پولس مقدس« كرد به نمی

را بيش از آنكـه يـك    ]Acts 9: 3-9[ به آن اشاره شده است رسوالن اعمالكتاب  كه در

ها (غيريهوديـان)   انگارد تا برای امت بودن می كيش دينی بداند، دعوتی برای رسول تغييرِ

عطـف را   ۀ. او ايـن نقطـ  ]iCor. 9: 1; 15: 8-10; Ga. 1: 15; Phil. 3: 7-11[ تبليغ كند

دانـد، بلكـه آن را    بـرای تعلـيم بشـری نمـی     ای يك خودآگاهی جديد يا تالش شجاعانه

و دربـارۀ آن   دانـد  مـی مسيح مصلوب و برخاسته  ۀيعنی مكاشف ؛مسيح زنده ای از تجربه

  .]p.26 ,27[ دهد توضيح بيشتری نمی

 بود. تغييرِ بحران و تولد دوباره برای او ۀاين تجربه، لحظ نتيجۀ در كيش پولس تغييرِ
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خود را كسی ديـد كـه مسـيح     . اوكردعنی حيات عرفانی را وارد حياتی ديگر، ي او كيش

تـأثير آن   س تحتولمابقی زندگی پ. ]Phil. 3: 12[ دست آورده برای هميشه ب يك بار و

به صليب حال  كه درعينِ شتای قرار دا لس آن شخص زندهومركز عرفان پ دربود. تجربه 

عيسی مسـيح   در باره يك هباش بود را  پی در آنچه ۀاو هم. ]p.37 ,27[ كشيده شده است

 كـه پـولس در  گويـد: ازآنجا  می اعمال رسوالنب كتا در تفسير اين بخش از» ميلر«يافت. 

مدت زندگانی جسمانی مسيح، هرگز او را نديده بود، وقتی در راه دمشق، آن نور الهی بر 

» خداونـد « مقدسی را كـه  فهميد آن وجود كه وقتیكه تو كيستی؟  پرسيد ،او تجلی كرد

. ]١٣٦، ص ٥[ بسيار متعجـب شـد   ،از عيسای ناصری نيست خاطب ساخته، كسی غيرم

 كنـد كـه عيسـای برخاسـته از     پولس همواره در تمام اشاراتش به اين تحول، بيـان مـی  

شده است. زندگی پولس  او هم ظاهر بر ،شده است شاگردانش ظاهر كه بارها بر مردگان

مطيع شهود آسمانی « قرار داشت. او دائماً تأثير بهت و حيرت ناشی از همين تجربه تحت

 طـورِ  شـد و بـه   او عيـان مـی   دريج، هرآنچه در دل اين شـهود نهفتـه بـود، بـر    ت و به »بود

  كرد. تغذيه می را تصرف و روزافزون، جان او

تمام تحوالت فكری، روحی و معنوی پـولس را در همـان مكاشـفه و     ۀبنابراين، ريش

شدن  و يكی در انكشاف مسيحاساسًا عرفان پولس را  و كرد تحول ابتدايی او بايد جستجو

كيشانش، يا حتی  با هم . پس از اين تحول، پولس بدون بحث و گفتگوكردمعنا  او بايد با

 گزينـی پرداخـت    سه سال را به خلـوت  زمان مدتباره،  يك رسوالن، به شدن بابدون آشنا

]Ga. 1: 11-19[ .عيسی مسيح شنيده بـود و   از آنچهازپيروی  در ی شايدگزين اين خلوت

حقـايق   اد تا ببروصحرا  درخلوت  ۀبود كه به گوش شايد صرفاً به دليل احساس نياز خود

نقل شـده اسـت كـه    . ]p.40 ,27[ الهی را كشف كند ۀرو شود و اراد هش روبا تازه زندگی

   ذرانـد بـه تفكـر گ   جزيـرۀ عربسـتان بـود،    ساله را كه ظـاهراً در شـبه   پولس، اين سفر سه

]17, p.59[طريق اين سكوت و خلوت توانسـت بـه زوايـای پنهـان روح خـود       . پولس از

ايـن   اهميـت دارد  آنچه، هرحال به. ]P. 204 ,9[ دهدشود و به خاموشی گوش فرامسلط 

همين مرحله  گيری شخصيت عرفانی پولس را بايد در شكل عطف در ۀاست كه اوالً نقط

شخصی مسـيح تبيـين    ۀمبنای همين تجرب ن پولس را برو ثانياً تمام عرفا كردجستجو 

كرد.
 

 البته به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه تنها راوی اين مـاجرای غيرمعمـول، كـه   

و حتـی بـه اعتقـاد برخـی اساسـاً       بنای شخصيت جديـد پـولس را شـكل داد   زيرتنها  نه

اسـت! و بـرای    ، فقط خـودِ پـولس  ]Vol.6, P.178 ,20[ مسيحيت جديدی را بنياد نهاد
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اقـرار   بايـد  هـانس گونـگ   ۀو به گفت ز اعتماد به گزارش او وجود ندارداثبات آن راهی ج

كردن مسيح، درنهايت، سـرّی   دگرگونی درونی پولس، از آزار مسيحيان تا تبليغ« كه كرد

  . ]٢١، ص ٤[ »نيافتنی است دست

بـاب   ه به روميانناموی در اين سه سال به تهذيب اخالقی مشغول بود و چنانچه از 

وجـود وی   هـای عـالی و دانـی در    ناپذير ميـان انگيـزه   پايان جدال ینوع ،آيد میرب هفتم

و  شـود حياتی تازه متولـد   جريان داشت كه سرانجام توانست نسبت به گناه بميرد و در

 ۀازجمل. ]p.41 ,27[ گيرد قرار الهی الهامات و مكاشفات معرض در ،پس از غلبه بر نفس

 ]5-2 :12[ قرنتيـان دوم رسـاله   درآسـمان سـوم    صعود بهۀ تجرب به ات اشارهآن مكاشف

بـه او   ـ زندگی در مسيح ـ حياتی تازه های عرفانی بود كه اين تجربه است. پولس معتقد

اما پولس ماننـد   ؛است كردهتبديل  »مخلوقی جديد« او را به .]Ga. 2: 20[ بخشيده است

او هـدفی اجتمـاعی را   ، شـت خود نگاه ندا ی را نزدهای عرفان عرفای بزرگ هرگز دريافت

ـ  .به ديگران بازگويد ،آنچه را دريافته است كردد و تالش ردنبال ك او،  ۀواسـط  بـی  ۀتجرب

او، ارتباط معنوی نظرِ  به .وقف خدمت به خدا و مردم كند كامالًتا خود را  شتوی را وادا

 دينی كه از ميـان آن پديـد آمـده    ۀبخشيدن به جامع از حيات گاه هيچخدا،  واسطه با بی

 »مخلوقی جديد« بهتوانند  مینيز  رهای ديگ است كه انسان او معتقد .ناتوان نيست است،

حقيقت اين زندگی را ه كموريت دارد أم او .را تجربه كننداو زندگی جديد و شوند تبديل 

 يافته تقدس كامالًزندگی  ،ابددست ي جديد حيات اين كسی كه به. منتقل سازدها  به آن

 .]Rom. 8: 21[ نامد می »الل فرزندان خداجآزادی « كه پولس آن را داردواقعی آزادی و 

پـی   است. پولس درن آ ت از ثمراتقوآرامش و ای كه هدفش اتحاد با خداست و  زندگی

 آگاهانه كامالً یارتباط ها بتوانند در انسانآن  گسترش اين نوع زندگی عرفانی بود كه در

 ،اشـكال و مراتـب گونـاگون    ۀهمـ  درو عـارف  اين ارتباط بين خدا  ند.زندگی كنخدا  اب

آكنـده از   يعنـی زنـدگی سراسـر   ، فراگيـر و صـميمانه   همواره ارتباطی مبتنی بر محبت

گذرد و از اموری معنوی  مراحل گوناگونی می سير كمالی خود از اين زندگی در .ستاخد

سـكوت   آميخته بـا  تأمل ،قرائت كتاب مقدس ،، ذكردعا ،عبادت راه كه از كند میتغذيه 

  .شود كسب می... دربارۀ خدا و

  

  حيات عرفانی

هـا   ، آنايـن  از فراتـر  ند؛نيسـت بخـش   معنويـت نظـری و  فقـط  اموری های عرفانی  آموزه
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نگرشـی عميـق بـه    ، سـازند تر  را غنیاو زندگی ، كنندتوانند در عمل به انسان كمك  می

آرامش برای او فراهم آورنـد.   زندگی سرشار از سكينه وو  ببخشندجريانات زندگی به او 

ها را از خشكی، سردی و خـأل خـارج    تواند روح و معنای زندگی باشد و انسان عرفان می

واقع، عرفان به دنبال يـك نـوع زنـدگی     در .به او بخشدعاشقانه و عرفانی  یحياتو  كند

علم رؤيت  بودن، خدا معنوی، با یحياتكه  شود میتعبير  حيات عرفانیاست كه از آن به 

منازع و بدون شرطی ۀ اين نوع حيات، عشق بالاز مشخص .ستخدا و علم محبت به خدا

، بـا عاشـق   عـارف لـذا   ؛كند جهان هستی نثار می ۀبه خود، خدا و به هم رفاست كه عا

هـای   خواهد اين نوع روشنايی دل و اين بصيرت را به انسـان  او می .مهربان مترادف است

و بتواننـد   كننـد ها هم لذت عشـق الهـی را درک    كه آن ای گونه بهيگر هم منتقل كند، د

حيــات عرفــانی  داشــته باشــند.ای  زنــدگی پــاک و طيبــه مهربــانی،عشــق و  يــتدرنها

مجـال   ،شـكل زندگی است كه در آن همۀ ابعاد انسـانی بـه بهتـرين    ۀ ترين نحو مطلوب

 صالح عمل و عميق داشتن معرفتی ،تیمهم چنين حيا ۀمشخص كنند. شكوفايی پيدا می

. روح زندگی پرداختتهذيب نفس و تدبر  ،تفكركه برای نيل به آن بايد به  است خالصانه

  حب الهی است.  عرفانی

شود، بـه دنبـال ارائـه     آغاز میمسيحيت با خود از جهت تاريخی كه عرفان مسيحی 

هـای   كـه نامـه   انست. پولسن آن را حيات عرفانی دتوا كه می وعی زندگی آرمانی استن

 های مسيحی است، درصدد طرح چنين زندگی است كه وی از آن به وی نخستين نوشته

 تعاليم عرفـانی  آموزگار و عارف يك كه خود نظرِ پولس به .كند تعبير می »زندگی در مسيح«

ت قـرار اسـ   اگـر  امـا  ،]iCor. 11: 7[ »سازد خدا را نمايان می جالل و صورت«بود، روح انسان

های جسمی و روحی پاک شود و با خداترسی  آلودگی ۀبايد از هم، بازگردد نزد خدا به دوباره

، عاقبت دلبستگی به امـور نفسـانی  «، گويد می او. ]iiCor. 7: 1[ مقدس سازد كامالًخود را 

زيـرا دلبسـتگی بـه امـور      ،رامـش اسـت  آپيروی از امور روحانی حيات و  عاقبتمرگ و 

 بينی روشن و غلبه بر نفس طريق . سالك از]Rom. 8: 6-7[ »داستنفسانی دشمنی با خ

ديداری كه تنها برای كسـانی كـه شايسـتگی     ؛شود نائل خدا ديدار به تواند می محبت و

را كه هرگـز چشـمی نديـده و گوشـی      چيزهايی«ممكن است. خدا  ،دريافت آن را دارند

خدا  .است كرده اران خود مهيابرای دوستد است، خطور نكرده ینشنيده و به خاطر انسان

روح القـدوس  زيـرا   ؛اسـت  كـرده كشـف  ما  راز راه الهام ب ،روح خود وسيلۀ بهرا  همه ينا

او را  كـه  كسـانی  .]iCor. 2: 9, 10[ »كنـد  يات الهـی را كشـف مـی   نچيز حتی كنه  همه
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از ، نـد ك زنـدگی مـی  ها  آن با وها  آن و خدا در خدا هستند اند فرزندان اند و ديده شناخته

زيـرا  « .كننـد  می زندگی او با آگاهانه اتحاد ها در آن ،پس آن از و كند طريق آنان عمل می

   »ندفرزنـدان خـدا هسـت   ايشـان   ،شـوند  روح خـدا هـدايت مـی    وسيلۀ بهكسانی كه ۀ هم

]Rom. 8: 14[ويراتص ۀهم در كنيم و پولس بذر مفهوم خداگونگی را مشاهده می . اينجا 

جمـال   ديـده بـر   كه كسانی چگونه كه دهد می نشان، برد به كار می هك ای عرفانی زيبای

را در  جـالل خـدا   نقاب بیۀ چهربا چون ما  ۀهم« :شوند خداگونه می خود، اند دوخته خدا

كار خداوند  ،شويم و اين كار بدل میتم به همان صورتجالل از جالل تا  ،يمنگر می هآين

  .]iiCor. 3: 18[ »است يعنی روح القدوس

 و يا فقط بـرای خـود   دكن نمی از ما فقط برای خود زندگی يك هيچ«: گويد می لسوپ

و اگر بميريم برای خداونـد   مكني برای خداوند زندگی می ،مكني اگر زيست می د،مير نمی

زيرا بـه همـين سـبب     ؛به خداوند متعلق هستيم ،اه زنده و خواه مرده. پس خوميريم می

 عارف .]Rom. 14: 9-7[ »مردگان و زندگان باشد تا خداوندِو دوباره زنده شد  درمسيح مُ

 يـك  بلكـه  ها برای او يك دگما نيسـت،  عبارت اين كه معنی اين به گراست؛ انسانی واقع

 بـرای  اسـت،  خلق شده برايش كه زندگی كمال آن نيل به برای روح دعوت .دعوت است

 كردن كامـل خـود  ؛ واگذارشود نمی لمس و شود نمی ديده كه »آن« در ساختن خود فانی«

اتحـاد بـا آن    .باشـد  وابسـته  ديگـران  يـا  و خـود  به اينكه بدون ،»مطلق حقيقت« آن به

گـرفتن علـم    ناديـده  واسطۀ بهترين بخش وجودی خود  ترين و اصيل با شريف» ناشناخته«

از چگونگی نيل بـه   درک آوردن كه دست معرفتی را به مطلق، جهل اين از سرانجام خود؛

 كمال در »يگانه مطلق« اين درک برای ممكنهای  راه ۀهم .]p.81 ,23[ »وان استآن نات

در همـه   بـوده و  مافوق همه او« شود كه پولس يافت می ۀاين گفت در »ودخبخش  حيات«

   .]Eph. 4: 6[ »است ساكن همه در كند و كار می

تر  با رشد حيات معنوی در پولس، اعتقاد وی به يگانگی با روح مسيح عميق زمان هم

 ۀشد تا جايی كه در يكی از سـخنان بسـيار مهمـی كـه در آخـرين رسـال       و پايدارتر می

   »بخشـد  را دارم در مسـيح كـه مـرا تقويـت مـی      هرچيـز  قـوت «گويد:  معتبرش آمده می

]Phil. 4: 13[كـردن تمـام    (مسـيح) قـدرتی را يافـت كـه بـرای بـرآورده       دخداون . او در

اشاره بـه يـك نـوع     ،. اين درواقع]P. 218 ,9[ های زندگی مسيحی بدان نياز بود خواسته

 توانـد هـر   بلكـه مـی   ؛منـد بـود   آن بهـره  خودش ازتنها  نه حيات جديدی دارد كه پولس

  مسيحی واقعی را نيز به مخلوقی جديد تبديل كند. 



    ١٠١   پولس ۀحيات عرفانی در انديش

شـود كـه او بـيش از آنكـه درصـدد       های پولس و سخنان وی چنين برداشت می از رساله

خواهد كلماتی بيابد تا به آن وسـيله ايـن حقيقـت روشـن را بـه       ابداع نوعی الهيات باشد، می

  » كنـد ...   كـنم ... بلكـه مسـيح در مـن زنـدگی مـی       من زندگی نمی«ديگران منتقل كند كه: 

]Ga. 2: 20[اصـلی مسـيحی   » گوهر ايمان«ۀ عرفانی، مسئوليت ابالغ . پولس پس از اين تجرب

كه اين خود از  ]٦٣، ص٣[را به عهده گرفت و مشتاق انتقال آن به مسيحيان غيريهودی شد 

فضای عرفانی حيات وی حاكی است. اين درواقع، همان عنصر عرفانی پيام پولس اسـت كـه   

  .  ]p.227 ,9[توار است وی بر پايۀ آن اس» رستگاری از طريق ايمان«آموزۀ حقوقی 

 مشـاهده  قابـل  رسـالۀ اول قرنتيـان   نگارش ۀدور در های عرفانی اوليه پولس برداشت

جدی ميان انسان روحی يـا عقالنـی و انسـان دارای درک     اين دوره، وی تمايز است. در

شـود، سـخن بـه     از حكمت پنهان كه توسط روح باطنی آشكار مـی  معنوی قائل است و

. ]iCor.2: 10[ »كنـد  های خدا را نيز تفحص می چيز حتی عمق همه وحر« آورد: ميان می

رشـدی از   بـه ۀ ميانی زندگی اوست، معنـای رو دور كه نشانگر رسالۀ به روميانسپس در 

 آگـاهی سـر   ای از فضای تـازه  در كامالًاكنون  دهد. او قدرت پايداری و آزادی را ارائه می

خلقتـی جديـد يافتـه اسـت و احسـاس آزادی       و شده آزاد وسيلۀ روح حيات به، برآورده

  .]Rom. 8: 21[ نامد می »آزادی جالل فرزندان خدا« كند؛ آزادی كه آن را می

تواند  واسطه می بی ۀكه فقط تجرب لس به حقيقت اسرارآميزی دست يافتواقع، پو در

بـت  اين جهان محدود همۀ امور با هم دركارند تا به مح آن را به ما عرضه كند؛ اينكه در

ها و فشارهای زندگی عملی ارتبـاط   خدا برسند. او ميان اين اطمينان ارزشمند با سختی

ثمـرات   عنـوانِ  بـه تـوان   بنابراين، آرامش و قوت را می ؛]Rom. 8: 35-37[ كند برقرار می

رويـم،   او مـی ۀ مانـد  جـای  های به وقتی به سراغ آخرين نامه . اماكرد عرفان پولس قلمداد

يابيم؛ چيزی كه موجـب قـدرت جسـمی و     حيات و آرامش غالب را میازپيش، اين  بيش

تواند آن را از بين ببرد. البته ايـن   شود كه هيچ نوع ابتالی خارجی نمی لذتی معنوی می

هـا   اين رساله . درديدنيز  رساله به كولسيان و دررساله به فيليپيان  توان در روحيه را می

كنيم؛ يعنـی   عرفانی و اقتضائات عملی را مشاهده می ديدگاه تری، تركيبی از كامل نحوِ به

متعلق بـه ايـن جهـان. ايـن     فشارهای مستقيم  تركيبی از لذات متعلق به جهان ديگر و

سـروكار دارنـد، از تـابش نـوری روحـانی جـان        مسائلترين  كه با عينی درحالی ها رساله

شـود؛ يعنـی    اسـتنباط مـی  هـا   اند. تقريباً تمام دانش مربوط به حيات باطنی از آن گرفته

 و طلب انـزوا  ،بر تواضع و محبت تأكيد ،نفس نمای لذت و تأديبِ متناقض تركيب دو امر



  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و رفان، سال اديان و ع  ١٠٢

توان  می ،واقع . در]phil. 2: 1-9; 3: 8; 4: 13[ منشأ قدرت عنوانِ بهاتحاد با مسيح  ۀآموز

سـاتی  احسا آميخته با الهیحياتی  در بلوغ كامل معنوی كه پولس با كردچنين برداشت 

 افعـال و  ۀهمـ  كـه بـر   الهـی كند؛ متواضع و عميقاً آگاه از نيروی واقعی  قوی زندگی می

  دارد.  تصميمات او تأثير

كسانی كه به دسـت   شود كه حداقل برخی از ها نيز چنين استنباط می از برخی نامه

های معنوی عميقی دست يافته بودند. به همين جهـت پـولس    به تجربه ايمان آوردند او

 ؛ يعنی كسانی كه به واقعيات اسرارآميز]Phil. 3: 15[ دكن خطاب می »كامل« ن افراد رااي

انـد و همـراه    كشانده شده »يافته تقدس كامالًزندگی « و به شدهوارد  »مسيح ۀتولد دوبار«

پاداش ترک كامل نفس كـه   عنوانِ بهكنند. او به اين گروه  تالش می »در پی مقصد« با او

اعمـاق   در ناپذير دهد كه آرامشی بيان وعده می »دنيوی است هرچيز بهتوجهی  بی«همان

بخـش نامتنـاهی كـه ورای ادراک     شـد: حضـور آرام   تسليم ساكن خواهد كامالًهای  جان

اولـين  «بـود.   ها در برابـر نوسـانات خواهـد    احساسات و انديشه ۀانسان است، محافظ هم

»اندرهيل
١

ننده سنت بزرگ عرفـانی مسـيحيت   كپولس را يك عارف راستين و ايجادكه  

توان دست  عرفانی پولس می ۀب تجرباين عبارت، به لُ است كه در كند، معتقد معرفی می

خـدای جـاودانی و    های او از شـخص مسـيح زنـده و از    دريافت ای كه در آن يافت؛ نقطه

 شناسـیِ  . بـه اعتقـاد وی پـولس همـواره بـا مسـيح      ]p.26 ,27[ پيوندد المكان به هم می

كه خويشتن  خدای نامتناهی و نامتغير گرايانه و پرشور و شوق خود، فهمی عميق از اقعو

های سـرّی پـولس، او را واداشـت كـه      ساخت، در ذهن داشت. تجربه مسيح متبلور را در

اما  ؛]Col. 2: 9[ »پر از الوهيت« و ]iiCor. 1: 20[ »همه در او بلی«مسيح را چنين بيابد: 

گرايــی  نـوعی تعـالی   اش از روح بــاطنی مسـيح در  ی شخصـی نگـرش قدسـی او و آگـاه   

ـ  دريای بی« شود، نوعی آگاهی همراه با تحير از وحصر پوشانده میحد بی رتالطم كران و پ

خدا كل در كـل  «آورند.  معنا و ارزش خود را از همين امر به دست می و آن دو» الوهيت

انتظار آن است. به اين دليـل   آخرين بيان اوست از كمالی كه در ،]iCor. 15: 28[ »است

 كـار ه سالكان بايد ب كه شود می ارائهيی ها دستورالعمل اغلب ،برای رسيدن به اين مقصد

خود  روحو  كردهتمركز ی امور معنو ، بركنند غلبه پست خود عتيبتوانند بر طب بندند تا

  بخشند. تعالی را

  

                                                                                                                             
1. Evelyn Underhill 



    ١٠٣   پولس ۀحيات عرفانی در انديش

  های دستيابی به حيات عرفانی راه

كار بندند تا بتواننـد بـر   ه سالكان بايد ب كه دهند می ارائه رايی ها دستورالعمل اغلب عرفا

 پـولس  در سـخنان  غالبـاً . هرچنـد  متمركز شوندی امور معنو كرده و بر نفس خود غلبه

 ،دركـل  و او انـد  هـم تفكيـك نشـده    وضـوح از  به خدا سویِ بهمراحل سير معنوی انسان 

از  یعرفـان ی رشـد و پيشـرفت زنـدگ    و در نـدارد  ارتباط دراين مند نظاميی ها دستورالعمل

تـوان اسـتنباط    در سخنان وی می تأملبا ، اما كند دوری میساختگی  ای ياجبار زِيهرچ

مرحلـه  چنـد  او اين سير، پس از تهذيب نفس و اكتساب فضايل اخالقی، نظرِ  به كرد كه

توان به قواعد  میدارد، اما در اظهارات وی  تأكيدالهی در اين راه  فيض بر هرچند او  .دارد

ی عرفـان ی به پرورش زنـدگ  تواند و اصولی دست يافت كه راهنمای زندگی وی بوده و می

:ها به شرح زير است ين آنتر مهم. كنددر طالبانش نيز كمك 
١

  

 
  دعا ـ

ترين  بزرگاست.  رشد معنوی و رسيدن به آرامش درونی انسانهای مهم  راهدعا يكی از 

ترين حالت انسـان در   ست. باشكوهوه، دادن حق دعا به اخشيدب انساننعمتی كه خدا به 

زماني كه او خاضعانه و خاشعانه در محضر معبود خـود اظهـار    ؛استلحظه دعا و نيايش 

 در مـؤثر ی يـ رويبـود و دعـا را ن   پولس خود اهل دعـا  طلبد. و از او ياري مي هدرك ناتواني 

 همه در بلكه كرد، می دعا خود یزندگ گبزرهای  بحران درتنها  نه او .ديد خود میی زندگ

هـا   كـرد و از آن  كردن سـفارش مـی  كـرد و ديگـران را بـه دعـا     حال از دعا استمداد مـی 

 »كننـد  پيوسـته دعـا  «و  ]Rom. xii. 12[ »خسـته نشـوند   از دعـا «هرگـز   كه خواست می

]iThess. v. 17[. و  سمقد را خواستِ گرانيد دعا برای خود و خود،ی زندگ انيجر در او

آن « :گفـت  یو مسته نشانۀ آگاهی از فرزندِخدابودن دان را ديد و دعا به خدا دم حيات خود می

گرداند و مـا   سازد، شما را فرزندان خدا می روحی كه خدا به شما داده است، شما را برده نمی

 عـا د قلبی وقت  ].Rom. 8: 15[» پدر ابا، ای«زنيم:  به كمك اين روح در پيشگاه خدا فرياد می

. ]p.196 ,9[اسـت   دعـا كامـل   كنند، می دعا دهان و قلبی وقت  است؛ی دعايش واقع كند، می

متاع دنيوی است كه  آوردن دست بهی ای برا مرتبه، دعا وسيله نيتر نييپا دعا مراتبی دارد. در

 بـه  دنيرسی برای ا لهيوس مرتبه، نيباالتر در دعا  دعا هميشه كارايی ندارد. نينظرِ پولس، ا به

    اثر نيست. عقيم و بی كه هرگز خدا در زندگی است

 شـود كـه دعـا بـه مفهـوم      درستی روشن مـی  پولس زمانی به زندگی در البته، جايگاه دعا

 يـك  عنـوانِ  خداست، تلقـی شـود و بـه    مستقيم عمل يا بازتاب كه نيرويی مؤثر در زندگی او



  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و رفان، سال اديان و ع  ١٠٤

بـرای  «كنـد كـه    معرفی می خود را كسی او. در خدمت خير به ديگران باشد اجتماعی نيروی

 . او]Col. 4: 12[ »باشـند  و كامـل خواهد كه اسـتوار و بـالغ    كند و از خدا می ديگران دعا می

 كمـك  ديگـران  دعاهـای  از و شـود  قبول مـی  ديگران در حق دعاهايش كه داشت يقين

 هـا  از آن نيـز  كنـد و بارهـا   می دعا مخاطبانش برای خودهای  نامه در رو، ازاين .گرفت می

وی در  ].iThess. 5: 25[ »كنيـد  دعـا  مـا  بـرای  بـرادران،  ای« كنـد كـه   مـی  درخواسـت 

 یخـدا بـرا   سـویِ مقدرشـده از  ای لهيوس نيست؛ بلكه دعا را دعا قدرت ۀفلسف جستجوی

  .]pp.197-198 ,9[ داند انسان می تأثير فزونی قدرت

 در ت.سـ ين معـاف  آن از كس چيه كه است كاركردن كردندعا عتقد است كهپولس م

موظـف   كـه  كـرد  می احساس او .استی اجتماع خدمتی پولس، دعا نوع یِشخص ۀتجرب

دعا برای ديگران موجب  .استی دعايی كه آزاد از خودخواه كند، دعا گرانيدی است برا

 مطلـق  اوج عـرش قـدرت   چنان عالی باشد كه بـه  دعای بايد .شود ها می با آنی همدرد

 بيشتر از دعـا بـه ديگـران    چيز هيچ .كند نسان نفوذا و چنان ژرف كه به باطن قلب رسد

 قـرار ی الهـ  تـأثير  معرض در را او روح و برساند خدا با شتريب اتحاد به را تواند انسان نمی

و آن  ]Eph. 6: 18[ »كرد می دعا نيبرای مقدس مخصوصاً ها انسان ۀهمی برا« دهد. لذا او

 ].iTim.2: 1[ دانست سرافرازی می آرامش و صلح و كمال خداترسی و زندگی در ۀرا ماي

 كـامالً او را  ۀتـا اراد  ،ها بينش و فهم روحـانی عطـا كنـد    انسانكند كه خدا به  او دعا می

او را خشنود سازند  كامالً ،زندگی كنند ،خداست ۀبتوانند طوری كه شايستو  كننددرک 

رت قـد  حسـبِ كنـد كـه بر   طلـب مـی  خـدا  همچنـين از  و . ارشد كنند ویو در معرفت 

ها را تقويت كند تـا بـا شـادی و صـبر هرچيـزی را       با تمام نيروی خود آن ش وپرشكوه

  .]Col. 1: 9-11[ تحمل كنند

  

  آسمانی چيزهای بر تمركزو مراقبه ـ 

شـود كـه بخـش     در رؤيای عارفان، با مـراقبـه، همواره دری به عالـم غيب گشـوده مـی  

دنيـای   شـهود  سفری به ژرفای درون و عبارت است ازمراقبه  .نـورانی وجـود آنان است

به اصـل وجـود   و از اين طريق اتصال خود  اصل وجودرای كشف ای ب وسيله آن وعميق 

ـ است.  آرامش روحی هستی و نيل به ۀكه سرچشم ذات اقدس الهی  ۀبا اين سفر و تجرب

. به زند ائنات لبخند میكبه و ت رها اناماليم نوعز هر ا شده،خش ب لذتو  آن، زندگی زيبا

  .كند می زندگی ارزشمندتر و تر عميق ،چيزها درون به نظركردن با عارف ،همين جهت
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زنـدگی   ش تقويـت هدفكه گزينی در بيابان آغاز كرد  لس زندگی مسيحی خود را با عزلتوپ

آمـاده   اش آينده تا بتواند خود را برای انجام بهتر مسئوليت بودخود از طريق مراقبه و دعا  طنیبا

بـا ايـن   در اين دوره و  .فايده نبود بی ،در خلوت با خود و خدا ،تنهايیدورۀ اين  در دگینز .سازد

عيسـی مسـيح    ض موجـود در در فـي  و او پيشـرفت بـود   سرعت درحالِ او به كار زندگی نوپيدای

الع چندانی وجود نـدارد؛ امـا آنچـه مسـلم     ط. از اين دوره و نحوۀ زندگی پولس اشد نيرومند می

  .]p.199 ,9[ به مراقبه و تفكر گذشته استگزينی  عزلت اين است، بخشی از

 پـرداختن بـه خيـال باطـل،     جـای  بـه ذهن  است كه اثرگذار و سودمند زمانی مراقبه

 متعلـق  .شـود  متمركز بلند متعالی و افكار امور بر و باشد داشته متفكرانه و فعال حالتی

 تالش نوع هر .كند تغذيه تواند می یواقع چيز از تنها آدمی روح زيرا باشد؛ واقعی بايد آن

 غـذاها  انـواع  از پـر  ای سـفره  از تصـويری  نگاه بـه  با خود گرسنگی فرونشاندن آالم برای

دربـارۀ   ،برادران ای در خاتمه«: گويد می واقعی مراقبه بر تأكيدبا  لذا پولس. است بيهوده

 ستايش قابلِ و عالی هرچه و نيكنام داشتنی، دوست پاک، درست، شريف، راست، هرآنچه

 بـه مراقبـه   هـا  سـاعت بتـوان   تا كرد بايد بيشتری تالش .]Phil. 4: 8[ »بينديشيد ،است

 را خيـاالت  تمام افكـار و « هر مانعی را در نيل به معرفت خدا از ميان برداشت و نشست،

 تحـت فرمـان   كـه  اسـت  خـود  مالك كسی]. iiCor. 10: 5[ »درآورد مسيح فرمان تحت

و  كنـد  محافظت پادگان مانند يك قلب خود از انسان بايد. است خود كاراف مالك مسيح

 بـدی،  فكـر  هـيچ . كند بررسی زياد دقت با ،كند می خطور ذهنش به كه را ای انديشه هر

 مقـدس  و خـالص  افكـار  بايـد از  تنهـا . ندهد راه قلبش خانه را به ظاهر جذاب به هرچند

ای زياد، ممكـن اسـت بـه     های مراقبه رينتم . سالك حقيقت با]p.201 ,9[ كرد استقبال

دهد و به احساسـی از   ای دست يابد كه طی آن خودآگاهی خويش را از دست می تجربه

 تـوان  مـی  تأمـل و مراقبـه  رسـد. بـا    مـی  ،تری است هستی كه سرشار از هوشياری وسيع

يـك   ،اسـاس آن  و بـر  دست آوردبه ی رسيد كه قدرت الهی برای درک حقايق را جاي به

خداونـد   وكن  تأملگويم  در آنچه می« گويد: پولس می كه چنان؛ داشتدگی خداپسند زن

  .]iiTim. 2: 7[ »را بفهمیچيز  همه سازد كه ترا قادر می

  

  وارستگی درونی ـ

هـای  چيز ازتنهـا   نه ماسوای خدا قطع عالقه كرد؛از  بايد قرب الهی برای ارتباط با خدا و

 ].p.202 ,9[ وارسته شـد مانع ارتباط با خدا نيز آلود، اما  اهغيرگن هرچيز بلكه از ،آلود گناه
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 انسان از وابستگی به شدنآزاد و رهامعنی  به )Detachment( انقطاع يا تبتل ،وارستگی

ورع و قلبی است كه با مراعات  یكمالاز غيرخدا انقطاع  .ستسویِ خدا در سير به هرچيز

ع از آن حيث اهميت دارد كه تنها راه رسيدن انقطا .وصول است قابلِتقوا و انجام وظايف 

ين فضـيلت از  است. لذا عرفا انقطاع را عالی الهیبه وحدت با خدا و يافتن صورت ازلی 

. پولس به وارستگی و عدم دلبسـتگی بـه   ]pp.285-294 ,18[ دانند فضائل میۀ ميان هم

ها را از  های آن، انسان خوشی دنيا ودانستن تأكيد ورزيده و با ناپايدارچيزهای غيرخدايی 

 ،پـس  ازايـن  وقت زيادی باقی نمانده است و ،ای برادران« دارد: بستن به آن برحذر می دل

ن طوری اعزادار .هستند گويا مجرد حتی آنانی كه زن دارند بايد طوری زندگی كنند كه

خوشـی را  كـه گـويی    ندطوری زندگی كن نگويی غمی ندارند. خوشحاال كنند كهرفتار 

نيسـتند   ،دنا هخريد لك آنچهكه گويی ما خريداران طوری رفتار كنند ند وا هفراموش كرد

ان ين جهـ ا ۀكه دلبست طوری زندگی كنند ،كسانی كه به كارهای دنيوی اشتغال دارند و

او  .]iCor. 7: 29-31[ »بـين خواهـد رفـت    زودی از زيرا حالت كنـونی جهـان بـه    ؛نشوند

دنيا را دوست زيرا در دلی كه  يد،دنيا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبند بهكند كه  سفارش می

دارد نظـر  قلبی خدا به  و نظر و توجه خداست  جايگاه. قلب انسان محبت خدا نيست ،دارد می

 شـود. پـس   خدا، سليم مـی مملو از محبت  حب به غير شد و تهی ازاست. قلبی كه پاک  كه

داشتن خـود   نگه كه پولس در لزوم پاک چناننبايد راه داد.  آنغير او را در  ؛قلب حرم خداست

روح خـدا در شـما سـاكن     د وخـدا هسـتي   ۀدانيد كه شما خان آيا نمی«گويد:  و قلب خود می

ـ  سـاخت؛ زيـرا   اگر كسی خانه خدا را آلوده سازد خدا او را تباه خواهد ؟است خـدا بايـد   ۀ خان

ـ قلـب پـاک    ،. پـس ]iCor. 3: 16-17[ »پاک و مقدس باشد و آن خانه شـما هسـتيد    ۀخان

   .استمحبوب، محل ارتباط با او و دريافت فيض الهي 

بـا دوسـتان خـود همـراه     انسـان  كه  معنا نيست  اين به خالی بودن باطن از غيرخدا

ـ    ،در ظاهر با خلق استانسان وارسته نباشد؛  . او سـت خدا ااما در باطن از آنـان جـدا و ب

روحش در ملكوت سير  ،آورد دنيا را به جاى مى بوده و اموركه در بين مردم  حال درعينِ

گزينی نيست، بلكه به معنای  طلبی يا عزلتمخلوقات به معنای انزوا . لذا انقطاع ازدكن می

خود را تـرک   خود شروع كرد و بايد ازچيز  همه هاست. برای ترک ترک پيوند قلبی با آن

امـا  ]. P. 6 ,10[ ايـم  را تـرک كـرده  ز چيـ  همـه  درواقـع  ؛گفت. وقتی خود را ترک گفتيم

بودن از  تهی. است بهتر ،باشد همراه بيرونی جدايی با كه هنگامی وارستگی باطنی، اغلب

ــودن همــ ــات پرب ــات تهــی از خداســتۀ مخلوق ــودن از مخلوق ــودن از و پرب    خداســت ب
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]28, p.121[هـای   از وابسـتگی « :دهـد  خـدا دسـتور مـی    گـاهی  گويد كـه  پولس می ؛ لذا

چه شراكتی بين نيكی و شرارت است و چـه  ا زير ؛ايمان دوری كنيد ناسب با افراد بینام

رفاقتی بين روشنايی و تاريكی؟ چـه تـوافقی بـين مسـيح و ابلـيس وجـود دارد و چـه        

 ها هسـت؟  اشتراكی بين خانه خدا و بت يا چه وجه ايمان؟ و دار و بی هماهنگی بين ايمان

بـه   ،دآنـان جـدا سـازي    هـا خـارج شـويد و خـود را از     آن فرمايد از ميان خداوند می و ...

البتـه، انسـان   . ]iiCor. 6: 17[ »های ناپاک دست نزنيد و من شما را خواهم پذيرفت چيز

چرخش  و وكار كسب ميان در. باشد ها جدا آن از جمع، اما ميان در اوقات تواند گاهی می

پيش  وت گزيند و وارستگی را درخل خدا باطن خود با در تواند می روح، اجتماعی زندگی

دارد؛ چـون   آرامـش خـاص   ینـوع  ،كسی كه به فضيلت وارسـتگی آراسـته اسـت    .گيرد

آوردن چيـزی از آن او را مغـرور    دسـت  دنيـا او را انـدوهگين و بـه    دادن چيزی از دستاز

 كنـد  می تأكيداوست. لذا پولس  ۀنخواهد كرد. آنچه برای او مهم و باقی است خدا و اراد

تا به ابـد   ،را به جا آورد ارادۀ خدا كهاما هر فت،د رنتمايالت دنيوی از بين خواه ون جها

دربـارۀ آنچـه در عـالم     سـت و بـه چيزهـای آسـمانی دل ب   پس بايد  .دكرزيست خواهد 

  . ]Col. 3:1-2[ نديشيدا ،ستباال

  

  طهارت باطنی ـ

داند كه در  ان خدا میهای خادم پولس طهارت باطنی، معرفت، صبر و مهربانی را از نشانه

گنـاه  او معتقد است كه  ].iiCor. 6: 6-7[ دشو آاليش آشكار می داشتن زندگی پاک و بی

حكمت « ، كهشود میذهن به اسرار الهی  دستيابیو مانع  كند میهای روح را تيره  پنجره

   »گيـرد  نمـی  قـرار  ،شـود و در بـدنی كـه بـه گنـاه آلـوده اسـت        نمـی  به جان شرور وارد

]Wis. 1:4 قلـب از   سـازی  پـاک  ،اتحـاد عرفـانی  رسيدن به مقـام  ]. نخستين شرط برای

ناپاكی جسـم   بياييد خود را از هر« دخواه پيروان خود میاز پولس  كه چنانغيرخداست. 

پـولس،  نظرِ  به ].iiCor. 7: 1[ »خدا، تقدس را به كمال رسانيم با ترس از و روح بزداييم و

   اسـت مهـم  خـدا و مصـاحبت بـا او    رسيدن بـه معرفـت   بيرون و درون برای  سازی پاک

]9, p. 208اسـت برخورداری از حضور خدا پاكی از گناه و  ]. شرط برقراری ارتباط با خدا 

توانيـد   نمـی  و اگر زندگی ناپاكی داشـته باشـيد،   ارادۀ خدا پاكی و طهارت شماست« كه

  ].vol. 9, p.85 ,24[ »مقدس و پاک باشيد

در پيشرفت  است. »حيات معنوی«به  دستيابیو كمال سلوک  عارفان، هدف ۀبه گفت
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های ناشی  تواند از تاريكی طی آن می با روحی سالك، سه مرحله مشخص وجود دارد كه

تطهير و تصفيه، «ند از زندگی مبتنی برا ها عبارت از ارضای تمايالت پست رهايی يابد. آن

ين مراحل بگذرد تـا بتوانـد بـه آفتـاب     ا از سالك طريقت بايد]. p.42 ,19[ »اشراق و اتحاد

پولس هرگز قبول نـدارد كـه روح   جالل الهی بنشيند.  ۀآنجا به نظار شود و در نائلحقيقت 

نوع پاكی دست يابد كه گناه نتواند آن را آلـوده سـازد و درنتيجـه از تطهيـر     يك تواند به  می

، بايـد  كننـد  میتولد تازه تطهير  كسانی كه خود را مدام در آب ،اعتقاد او به بلكه ؛شودنياز  بی

 چيزی نيست كـه يـك بـار و    سازی پاکد. كنن سازی پاکهای زندگی  از آلودگی را مكرر خود

و بـه  الـذا  ]. p.210 ,9[كرد مدام مجاهده  برای هميشه انجام شده باشد. برای كسب آن بايد

 دا روی آورنـد كند كه از گناهان خود توبـه كننـد و بـه خـ     يهوديان و يونانيان اخطار می

]Acts, 20: 21[ .تـوان خداونـد  تـا ب  به رياضت نفس پرداخت ساختن قلب بايد برای پاک 

 :]iThess. 4: 3[ خواند خدا ما را به زندگی پاک می لذا ؛]Thess, 4: 7 1[ ددي(مسيح) را 

مين أهمراه است، آرزوی زندگی آرام، كاركردن برای تبا محبت به يكديگر  ای كه زندگی

  .]iThess. 4: 9-12[ نكردن در كار ديگران فضولی معاش و

 
  تسليم نفس ـ

 كـاری  كـه  اسـت  اين ،دهد انجام می انشبندگدر حق  خدا لطفی كه ترين بزرگ و اولين

 كه كسانی. كنند پيشرفت تا بتوانند كنند ارادۀ خدا تسليم را خود ۀارادها  آن كه كند می

 هسـتند. بـدون   او تسـليم  امـری  هـر  در كننـد،  می تجربه را او بخش حيات حضور كمال

 ۀاراد فنـاكردن  بـدون  شخصـی، های  خواسته و اهداف از پوشی چشم بدون نفس، تسليم

 بـرای  الزم شـرط  داشت. توان نمی دين تر عميق امور از ای تجربه هيچ ،ارادۀ خدا در خود

 پـولس  كـه  چنـان . ]pp.211-212 ,9[ تسـليم اسـت   انسـان  در وجـود  خدا گزيدن سكنی

 ،انـد  بازگشته زندگی به مرگ از كه كسانی مانند و كنيد تسليم خدا به را خود« گويد می

نيز  ديگری شكل موضوع به . اين]Rom. 6: 13[ »بگذاريد او ياردر اخت را خود وجود تمام

توجـه بـه ايـن     بـا  ،نابـرادر ، ای بنـابراين «بيان شده اسـت:   نامه به روميانفصل دوازدهم  در

ـ عنواِن  های خود را به كنم بدن شما درخواست میهای الهی از  رحمت انی زنـده و مقـدس   قرب

 شـكل  همبه او تقديم كنيد. عبادت روحانی و معقول شما همين است.  ،كه پسنديده خداست

وجود شما تغيير شكل يابد تا بتوانيد ارادۀ خـدا   ،وسيلۀ تجديد افكار جهان نشويد بلكه بهاين 

. ]Rom. 12: 1-2[»دبشناسـي  ،مفيد و پسنديده و كامل اسـت ه كرا تشخيص بدهيد و آنچه را 

قلب تسليم  داشتن با خدا است كه تنها وعده، است انسان نهايی هدف كه ارادۀ خدا شناختن
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كنـد،   مـی  آنگاه كه انسان خود را كامالً تسليم خـدا  توان به آن دست يافت. بردار می و فرمان

  .]pp.212-213 ,9[ وستانتظار ا رسد كه خدا در می جايی به

 بود عملی شد، ظاهر او به راه در كه هنگامی مسيح،) Lord( خداوند به پولس تسليم

 مسـيح  ناديده حضور پيش در هميشه او. بود پايبند آن به خود زندگی ۀدور تمام در كه

 فرمـان  او از خـود  عمـر  تمـام  در و كـرد  مـی  اعتراف او خداوندگاری به زد، می زانو زنده

 ۀهم. شد تر كامل ها سال گذشت با و بود ناپذير برگشت و قطعی ابتدا از او يمتسل. برد می

زيـرا عيسـی    ؛]pp.210-211 ,9[ آن تسـليم بـود   ۀاو ثمـر  مسيحی زندگی بزرگ تجارب

 دوی اطاعت توانست بسيار سرافراز شـو تركردن خود و پذيرفتن مرگ از ر مسيح با پست

]Phil. 2: 6-10[.  عيسی مسيح آموخت. را ازپس بايد تسليم به خدا  

  

  پذيرفتن فعال خدا و نيروگرفتن از او ـ

عيسـی   ـ در رابطه با خداوند« كرد: بايد قابليت پذيرش اراده و فعل خدا در خود را فعال

بايد با روی تنها  نه انسان .]Eph. 6: 10[ »نيرو بگيريد وااز قدرت عظيم باشيد و  - مسيح

توجـه  ؛ برای برقراری ارتباط با او باشد در تالش گاهانهآ بلكه، اطاعت كند خدا گشاده از

 يـه او تغذ ابدی عشق از قوت و او سيراب گردد قدرت چشمه از به خود جلب نمايد؛ را او

از «دارد اظهـار مـی  از او  خدا و نيروگرفتن پذيرش فعالبا  در ارتباطلس وپ كه چنان .كند

ايمـان،   بودن كامل به ح القدوس، بستهاز رو پرشدن .]Eph. 5: 18[ »پر شويدروح القدوس 

ايـن  . هسـت  ايمان كه دارد ادامه زمانی فيض روح القدوس تنها. است دسترس در برای همه

ای  قاعـده ]، Matt. 9: 29[ »برای شما انجام بشود شما بر طبق ايمان«گفتۀ عيسی مسيح كه 

   كنـد  مـی  يافـت ای خدا و فيض او را در انسان با چه پيمانه كه كند می مشخص است كه

]9, p.213[. كند نمی انيب نيا از تر روشن و بهتر رای معنو استمداد جا چيه پولس شايد 

زره كاملی را كه خـدا بـرای   ]. Rom. 13: 14[ »خود را با عيسی مسيح مسلح سازيد« كه

 هـای شـيطان ايسـتادگی كنيـد     شما تهيه كرده به تن كنيد تا بتوانيد در مقابل نيرنـگ 

]Eph. 6: 11[. خداست. آنگـاه كـه    روح از پرشدنی معن كردن به تن زره كامل خدا را به

در نيـايش  و  شـده  بيدار و بينـای بـه خـدا    كامالً اوروح « شود آدمی منجذب در خدا می

   »شـود  مـی دور و غايـب   جهان محسوسـات و همچنـين از خويشـتن بـه     از خدا اتحاد با

], p.10221[. و زنـدگی را   شود میزنده نسبت به خدا  فقطو مرده چيز  همه او نسبت به

به همين دليل، پـولس  . ]col. 3: 10[ رسد و به معرفت كامل خدا می كند میاز نو شروع 



  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و رفان، سال اديان و ع  ١١٠

 اتحاد در خدا به نسبت اما مرده، گناه به نسبت را خود ديبا زين شما طور همين«يد: گو می

 خودخـواه،  خودسر، گناهكار، عتيطب يعنی؛ ]Rom. 6: 11[ »ديبدان زنده حيمسی سيع با

. پس بايد حس نسبت به گنـاه مـردن و   ]p.215 ,9[ بميرانيد را خودپرست و فتهيخودش

خـود را   درون دری الهـ ی زندگشدن را مدام در خود زنده نگه داشت؛  نسبت به خدا زنده

شـكوفايی آن   ۀدر انتظـار لحظـ   نفـس  اعتمادبه با حركت كرد؛ خدا سویِ به و كردتقويت 

نـو   كـامالً در اين صورت است كه دل و ذهن آدمی . به آن اميدوار بود نشست و هميشه

 سـت و بـه صـورت خدا  نيـك و پـاک    كند كه واقعاً ای را پيدا می و او شخصيت تازه شده

]Eph. 4: 23-24[روح خـود در آن زنـدگی    وسيلۀ بهشود كه خدا  و به بنايی تبديل می. ا

  . ]Eph. 2: 22[ كند می

  

  تماد به او توكل بر خدا و اع ـ

 غيـر خـالی نكـرده    از اسـتغنا برای  كاملطورِ به خود را بيشتر از پولس حال تابه كس هيچ

 فيتوصـ  گونـه  اين بوهمه عقوبي كه ديرسی ا مرتبه بهدر اين مورد  او .]p. 216 ,9[ است

ـ ز ؛نـدارم  چيز هيچ من«: ديگو می انسان حالت آن در كند، می  برهنـه  و انيـ عر كـامالً  راي

ی جـار  یآب مانند اما .ندارم قدرت ازی رسم چيه رايز ،دهم انجامی كار توانم مین ،هستم

ی بـرا  خـدا  تنها و ستمين »یهست« از یصورت از شيبی زيچ رايز هستم، چيه من ،هستم

 جـاودان  »یهسـت « بـه   خـود ی ستين با نشستن دری طور همين واست  »هستم من« من

 و مـن ی خـدا  تـا  باشـد،  من در همه خدا تا م،نداری ا اراده چيه خود از و كنم می افتخار

 . ]p.142 ,7[ »باشد من درچيز  همه

ی يكوينی برايی جا منی نفسان عتيطب دری عني ؛من در كه دانم یم« :ديگویم پولس

ـ  ؛هسـت  مـن  دركردن  یكين به ليم اگرچه رايز؛ ستين  »نـدارم  را آن انجـام  قـدرت ی ول

]Rom. 7: 18[. ام كـرده  افتيدر خدا از« تمن اس دريی كوين از هرچه« ]Cor. 4: 7i[ .او 

 كـه  كنـد  می صحبت خدا زا ای گونه به. بيند می خدا در راو اخالقی ی نباطی اساس زندگ

ه كـ  مبيـن  نمـی  یخود ليـاقت  در« دارد: ها قرار انسان مای ذهنی ندهايفرا ۀهم پشت و در

 .ياقت ما از جانب خداستبلكه ل !يم. خيرا هبگويم ما صالحيت انجام چنين كاری را داشت

بـی  كتو ايـن پيمـان يـك سـند      ماو ما را اليق گردانيد كه خدمتگزار پيمان جديد باشي

ـ . ا]iiCor. 3: 5[ »دبخشـ  روح خـدا حيـات مـی    ... تسنيست، بلكه از روح خدا  بـدان  ني

 كند می عمل ماهای  اراده و ها قلب بر هم خدا. خداست ازی راست به ما اقتيل كه معناست



    ١١١   پولس ۀحيات عرفانی در انديش

 مـا  بـه  راكردن  عمل و دنيورز محبت فكركردن، قدرت او. ماهای  شهياند و عقل بر مه و

 . كند می عطا

هـای   خواسـته  تمـام  بـه يی پاسخگوی برا افت كهي را قدرتی خدا در نيهمچن پولس

 بـار  تحـت  كـه ی زمـان  يا بود ضعف فشار تحت كهی هنگام او. است الزمی حيمسی زندگ

 كـه  چنـان . افـت ي روبخشيـ ن كننده یبانيپشت قدرتی ودخ در داشت، قرار نيسنگ فيوظا

 »هسـتم  قـادر ی كـار  هـر  انجـام  به كند، می تيتقو مرا كه حيمس وسيلۀ به من« :ديگو می

]Phil. 4: 13 .[بينص او كه ضیيف و هستم هستم، امروز آنچه خدا ضيف وسيلۀ به اما« يا 

 مـن  واقعاً گرچه ،دميكش متزح شتريب شانيا ۀهم از من رايز ؛نبود هودهيب ،ديگردان من

  ].iCor. 15: 10[ »كرد می كار من با كه بود خدا ضيف بلكه ،نبودم

خدا قادر است كه هر نوع بركتی را به شما  و«ورزد:  بارها بر كفايت فيض خدا تأكيد می او

حتـی بـيش از آن داشـته باشـيد تـا بتوانيـد بـا         انـدازۀ كفايـت و   بـه  ،عطا فرمايد تا هميشه

فيض خدا بـرای انسـان    .]iiCor. 9: 8[» وبخشش كنيد خير و نيكو بذل ی در امورسخاوتمند

پس چقـدر بيشـتر بـا    « :گويد ؛ لذا می]iiCor. 12: 9[ شود كامل میكافی است و در ضعف او 

 .]iiCor. 12: 9[» فراگيـرد به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم كرد تا قدرت مسيح مرا  سرتم

ا زيست كه خدا همۀ احتياجات انسان را با ثروت عظـيم خـود رفـع    پس بايد با اعتماد به خد

بياييد تا با دليری به تخت فـيض بخـش خـدا    «كند كه  ؛ لذا دعوت می]Phil. 4: 19[كند  می

  .]Heb. 4: 16[ »نزديك شويم تا رحمت يافته و در وقت احتياج از او فيض يابيم

 
  با خدا همكاری ـ

 گفتـه  ايـن  در وضوح به نفس، درون در خدا كار و رادها با خود فعاليت ساختن كیي لزوم

 از كـه  خداسـت  زيرا ؛برسانيد كمال به ولرز ترس با را خود نجات«: است شده بيان پولس

 اسـتدالل  .]Phil. 2: 12-13[ »كند می ايجاد شما در را هركاری قدرت و اراده خود، لطف

 طبيعـت  بخش انرژی و کكند و محر می عمل هستی مركز در خدا چون كه است اين او

 خـدا  كـه  بداند و سازد تر كامل را خود نجات تا كند كار بيشتر بايد انسان است، اخالقی

خـدا كـه او را يـاری     بر شتريباو بايد  .كند می كار او با و او رستگاری وی در تحقق برای

 مانجـا  خـدا  كـه  اسـت  یزيچ آن يینها ۀجيبداند كه نت و خود بر نه كند، هيتك ،كند می

 دسـت  مصـنوع « را آن پولس كه دارد دخالت يینها محصول در ای اندازه به خدا. دهد می

 انـدازه  همـان  را بـه  انسان سهم خود، یجا در ،حال بااين. خواند می] Eph. 2: 10[ »خدا

 ].pp.219-220 ,9[ داند می مهم خدا سهم
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 مـا  در او. دهـد  انجام ما وسيلۀ به خواهد می كه است چيزی ،كند می ما در خدا آنچه

 ].Eph. 3: 16[ »سازد در درون خود قوی و نيرومند می روح وسيلۀ به« را ما و كند می كار

را او  آنچهو  ماو را به عمل آوريۀ  مجهز گرداند تا اراد كامالًكارهای نيك  ۀهم به« تا ما را

 او انرژی ].Heb. 13: 21[ »مسيح در ما به انجام برساند عيسی وسيلۀ بهسازد  خوشنود می

بايـد افتخـار   . دهيم انجام را او كارهای كند تا بتوانيم خاص خود را به ما عطا می مقدس

مشترک را انجام  هدف او همكاری كنيم تا يك با خدا شويم؛» همكاران« بتوانيم كه كنيم

خدا  داشته باشند. توافق يكديگر با كه كنند توانند با هم كار زيرا دو نفر زمانی می .دهيم

 انسـان  بـدون  او چيزهای بيشـتری وجـود دارد كـه   ، نشيند می ر انتظار همكاری انساند

 اخالقی، خود شريك گرداند با را او تا گذارد در انسان می خدا تأثيری كه. دهد نمی انجام

 هستند او هوشمند و آزاد عامالن بلكه نيستند، او كور ها ابزار زيرا انسان؛ ارشادی است و

]9, p.220.[ همكـاری  وی خدا با، دهد می پاسخ خدمت خدا برای دعوت به كسی ههرگا 

لـو آبيـاری   ومـن كاشـتم آپ  « پولس كه ۀاين گفت. بخشد می بركت را كارهايش و كند می

 همكاری روشن اصل بيانگر]، iCor. 3: 6[ »استو با خدمنوولی اصل كار يعنی رشد ؛كرد

كسی . آور نيست غامض و اعجاب هرگز انسان تالش ترين ضعيف به خدا پاسخ. است الهی

 ؛اسـت بـا خد نمو وكند، اهميت زيادی ندارد، كار عمده در رشـد  كارد و آبياری می كه می

 تحقـق چنـين   ].iCor. 3: 7[ ها، در خدمت خدا، همكـاران او هسـتيم   بنابراين، ما انسان

 ممكن، تاسآيد از آن م مینظرِ  به كه دارد، اعمالی امكان خدا با همكاری از بااليی سطح

بخشد و مـا در وجـود خـود و     اعمال تحقق می آن خدا خود را در كه باشد اعمالی است

  ].p.221 ,9[ دهيم زندگی خود خدا را جالل می

 وتـرين   شـريف  ــ  اسـت  عارفانـه  اتحـاد  يـك  كـه  ــ  عمـل  در خـدا  بـا  اتحاد اين از

ن رشـد  وجـودی خـود چنـا    ۀمرتبـ  در انسـان ، درواقـع . خيزد زندگی برمیترين  سودمند

 در بخش زندگی قدرتی خدا، پولسنظرِ  به بخشد. تحقق می را عملی اتحاد اين كند كه می

 مفيـد بـرای خـود و    زنـدگی  ايجـاد  بـا آن بـرای   تواند می او كه قدرتی؛ انسان است روح

 در و تقرب جويـد  خدا به كه او رسد به موفقيت می تالش زمانی اين. تالش كند ديگران

 دست خود سرنوشت به باالترين و اودان خدا با او همكاری كندج فرساندن اهدا كمال به

  ].p.222 ,9([يابد می

 
   ايمان ـ

بـه   كـه خـدا  حياتی اسـت   ،شود نيز ناميده میحيات روحى و معنوى  عرفانی كهحيات 



    ١١٣   پولس ۀحيات عرفانی در انديش

. پولس ايمان را اصل اساسی كند عطا مى ،دهد كه عمل شايسته انجام مى یانسان باايمان

دوره نجـات دانسـته و در    ۀ) و وسـيل p.38 ,15[مسـيحيان   ۀرجستمسيحيت و ويژگی ب

   دهــد بيــان از مفهــوم آن را ارائــه مــیتــرين  و عميــقتــرين  مســيحيت اوليــه گســترده

]12, p.327[. ستخدا فعل بلكه ،يستن انسان فعل ايمان ]Eph. 8: 2[. وجود داردی زيچ 

ۀ  همـ  به گذارد، می تأثير ما افكار ازی اريبس بر رد،يگ میفرا را ما ذهن و ديآ می خدا از كه

  .ميشو می آن ميتسل ما كه ای گونه به بخشد، می شكل به آن و دهد می جهت افكار ما

د ايـن  ، هرچن]Rom. 12: 3[ را بخواهد هديه خدا برای هر انسانی است كه آن ايمان

. مفهوم پولسی ايمان دو عنصر عبرانـی و يونـانی را در   ]p. 49 ,15[رشد است  ايمان قابلِ

. پولس در تعريـف ايمـان   ]p.9 ,14[ يعنی اعتقاد، اعتماد و وفاداری ؛دارد باره يك بهخود 

و ايمان يعنی  ، واقع خواهد شدايمان يعنی اطمينان به اينكه آنچه اميد داريم« گويد: می

. ايمـان،  ]Heb. 11: 1[ »گرچـه قـادر بـه ديدنشـان نيسـتيم      ،به آنچه اعتقاد داريميقين 

 :iCor. 13[ ها را به حركـت درآورد  تواند كوه بخشِ اعتماد و اطمينانی است كه می الهام

تا پايه ايمان شـما بـر خـود    « . در ايمان بايد به خدا اعتماد كرد نه بر عقل بشری:)2-13

. در اين تعريف، پولس به پيوند ايمان و اميد ]iCor. 2: 5[ »سانخدا باشد نه بر حكمت ان

كند. ايمان اميد به چيزهايی است كه وعده داده شده است. اين اميد ريشـه در   اشاره می

ايـم و اميـد    ما با اميد نجـات يافتـه  « :گويد اعتماد به خدا دارد. پولس در تعريف اميد می

پس وقتی برای چيزی كه هنوز رخ نداده،  ... ريميعنی انتظار دريافت چيزی كه هنوز ندا

  . ]Rom. 8: 24-25[ »صبر و حوصله منتظر آن بمانيم به خدا اميدواريم، بايد با

مهم آن است كه ايمانی داشته باشيم كه از «كند:  ايمان از طريق محبت عمل می اما

د كـه ايمـان   شـو  . از اين بيان و موارد مشابه معلـوم مـی  ]Ga. 5: 6[ »آن محبت بجوشد

. ايمـان در  ]p.327 ,12[ كنـد  مفهومی پوياست كه فعاليت خود را در محبت آشـكار مـی  

 گانه و ابـزاری بـرای كسـب سـعادت ابـدی اسـت       كنار اميد و محبت يكی از فضايل سه

]Rom. 10: 13-15[ .شمردگی، زنـدگی جديـد، ايمنـی از     پولس نتايج ايمان را نجات، عادل

آورد داخـل   كسی كـه ايمـان مـی    داند. های خدا می دريافت وعده شرور و دشمنان، آرامش و

. ]Heb. 4: 1-3[ شود و آنان كه ايمان نياورند، هرگز روی آرامش را نخواهند ديـد  آرامش می

شـود. ايـن مفهـوم در رسـاالت      ايمان به خدا موجب حيات روحانی و زندگی واقعی مـی 

ان از زندگی مـادی فراتـر رفتـه و در    ايم واسطۀ به مؤمنانشود كه  پولس بسيار ديده می

است. البته، اين حيات تا  مؤمنانكنند. پس زندگی واقعی و جاودان از آن  روح زيست می

  .]iThess. 3: 7-8[ باشند قدم ثابتدر ايمان استوار و  مؤمنانزمانی است كه 
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    محبتـ 

 رنتيـان رسـالۀ اول ق در  آندر خصـوص  سـته و  ولس محبت را بهترين فضـيلت الهـی دان  پ

اگر به زبان فرشتگان سخن گويم و محبـت نداشـته باشـم، طبلـی پرهيـاهو يـا       «گويد:  می

علم را بـدانم و ايمـان كامـل داشـته      ۀ؛ اگر نبوت داشته باشم و جميع اسرار و هممهست...

جا كنم و محبت نداشته باشم، هـيچ هسـتم؛ اگـر جميـع      هها را جاب باشم به حدی كه كوه

قه بدهم و بدن خود را به آتش بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته اموال خود را به صد

برد؛ محبت كبر و  محبت، حليم و مهربان است؛ محبت حسد نمی م.بر باشم، هيچ سود نمی

گيرد و سوءظن  شود؛ خشم نمی غرور ندارد، اطوار ناپسنديده ندارد و نفع خود را طالب نمی

ها باشـد، نيسـت خواهـد شـد و اگـر       اما اگر نبوت شود و محبت هرگز ساقط نمی ... ندارد؛

ها، انتها پذيرفت و اگر علم، زايل خواهد شد؛ والحال اين سه چيز يعنی ايمان، اميـد و   نازب

]؛ از ايـن سـخنان،   iCor. 13: 2-13[ »ها محبـت اسـت   اين تر گمحبت باقی است؛ اما بزر

است بـه حـدی كـه بـه      پيداست كه جايگاه محبت در مسيحيت، جايگاهی واال و عظيم

  . گفتۀ پولس، نبوت بدون محبت هيچ و مرتبۀ محبت از ايمان باالتر است

است. اين واژه به عشق ) Agape( آگاپهبرای محبت الهی  عهد جديدكاررفته در  واژۀ به

ورزد.  خدا به اقتضای ذات خود محبـت مـی   .غرضانۀ خدا به انسان اشاره دارد خالصانه و بی

كه  سته اوشدن ب عشق به خدا تسليم. ستبه او دا انعكاسی از عشق خدابه خانسان عشق 

همـۀ احكـام خـدا در ايـن     آن است كه  پولس بر متجلی گردد.محبت به همسايه بايد در 

  .]Rom. 13: 9[ خالصه شده است »خود محبت نما مانندهمسايه خود را «حكم كه 

ها  به انسان نظرِ او عشق خدا به دانست. خداوند می محبتشدن خود را مديون  پولس مسيحی

 .]iiCor. 5: 18-19[ هـد واسطۀ عيسی مسيح با خود مصالحه د را بهها  سبب شده است كه آن

هـای حيـات    هـا را شـالوده   و آن هپولس ايمان، اميد و محبت را در يك گـروه جـای داد  

، روصـب ور با امـ  ۀمواجه ، درخو نرممحبت اهل  ].iCor. 13: 13[ كند مسيحانه قلمداد می

، پاک از حسد، كبر، خودبينی، خشم، كينه و رفتار ناشايست است؛ از راستی شـاد و از  مهربان

باور و اميدوار است. لذا پولس در ترسيم زنـدگی   ناراستی ناراحت هستند؛ در همه حال خوش

پس مانند برگزيدگان مقدّس و محبـوب خـدا،   «گويد:  پاک و مقدس خطاب به مسيحيان می

و  همديگر را عفو كنيـد  بردباری ملبس سازيد.و  ، فروتنی، ماليمتمهرباني ،رحمته ب اخود ر

» كند و تكميل می پيوندد چيز را به هم می اضافه كنيد، زيرا محبت همهبر اين همه محبت را 

]Col. 3: 12-14[    سرانجام، بايد گفت كه ايمان و محبت موجب تغييـری اساسـی در رابطـه .
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تولـد  «ای است كه با عبارات  قدر اساسی و ريشه شود. اين تغيير آن ران میفرد با خدا و با ديگ

  .]p.47 ,16[ شود از آن ياد می» تولد دوباره«و » جديد

  

  نتيجه

نگرشـی ژرف  ، بـا اعطـای   نآفراتر از بلكه  ند؛نيستنظری فقط اموری های عرفانی  آموزه

جديـدی بـه انسـان    ، زنـدگی  خالصـانه  صـالح  عمل و عميق معرفتینسبت به هستی و 

 بوده و سرشـار از محبـت، غنـا، سـكينه و    خشكی، سردی و خأل  دوراز بهحياتی  ببخشد؛

پاک و معنوی،  یحياتكه  شود میتعبير  حيات عرفانیآرامش است. از اين نوع زندگی به 

بـه   رفمنازع و بدون شرطی است كه عاحياتی، عشق بال ويژگی چنين .است بودنباخدا

كـه   اسـت ، بـا عاشـق مهربـان متـرادف     عـارف لذا  ؛هان هستی داردج ۀخود، خدا و هم

 شكلها به بهترين  مۀ ابعاد انسانی آنو ه شودخواهد با ديگران در اين زندگی سهيم  می

 ۀه و وسـيل حياتی كه همچون هنر حقيقت جهان معنا را به نمايش گـذارد  .گرددشكوفا 

و تحقـق سـعادت بشـر در     بـوده كـه غايـت تمـام اديـان     حياتی  .شود میظهور حقيقت 

  .شود بدان تعريف می دستيابی

ـ   ، مانند ديگر سنتمسيحی عرفان وعی زنـدگی آرمـانی   های عرفانی به دنبال ارائـه ن

تـوان   های پولس و سخنان وی می توان آن را حيات عرفانی دانست. از رساله كه می است

او درصدد ابداع  ست.كيش، وی را وارد حياتی ديگر كرده ا تغييرِ چنين برداشت كرد كه

حياتی تازه در مسيح دست يافتـه و سـبك   ، بلكه مدعی بوده كه به يستنوعی الهيات ن

د. پـولس  كنـ  مـی تعبير  »زندگی در مسيح«كه از آن به  دهد زندگی جديدی را تعليم می

كسانی  .شايسته فرزندان خداست گونه معرفی كرده كه نيكوترين حيات را زندگی مسيح

حياتی كنند و از  می زندگی او با آگاهانه اتحاد ها در و آن استها  آن با وها  آن خدا دركه 

كنيم. زنـدگی و مـرگ    بذر مفهوم خداگونگی را مشاهده می در اينجا .عرفانی برخوردارند

و ايثـار بـوده و غـايتش صـورت     محبـت  حياتی كه مبتنی بـر   ست.افقط برای خد ها آن

  است. كردن  خدايی پيدا

و همواره  شتهای عرفانی را نزد خود نگاه ندا عرفای بزرگ هرگز دريافتمانند  پولس

واسطه با خـدا،   ارتباط معنوی بی .گويدچه را دريافته است به ديگران بازآن كرد میتالش 

او  .نداشـت بازدينی كه از ميان آن پديد آمـده   ۀبخشيدن به جامع از حياتاو را  گاه هيچ

موريت أرا تجربه كنند و او ماو زندگی جديد  توانند میز ني رهای ديگ كه انسانبود  معتقد
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دست جديد  حيات اين كسی كه به. منتقل سازدها  حقيقت اين زندگی را به آنه كدارد 

آزادی «كـه پـولس آن را    داردواقعی آزادی ای دارد و يك  يافته تقدس كامالًزندگی  ،ابدي

ت از قـو آرامـش و  حاد با خداست و ای كه هدفش ات . زندگینامد می »الل فرزندان خداج

هـا   انسـان است. پولس در پی گسترش اين نوع زندگی عرفانی بود كـه در آن  ن آثمرات 

آكنـده از  يعنی زنـدگی سراسـر   ، فراگير و صميمانه مبتنی بر محبت یبتوانند در ارتباط

 به دوباره قرار است كه اگر سازد خدا را نمايان می جالل و صورت روح انسان .ا قرار گيرندخد

خـود را   خداترسـی های جسمی و روحی پاک شود و با  بايد از همه آلودگی، بازگردد نزد خدا

 دهد كه مشخصه اصلی آن محبـت  مقدس سازد. چنين كاری در زندگی عرفانی رخ می كامالً

 . است دوستانه نوع اعمال به خدا و انجامغرضانۀ  خالصانه و بی

 تأكيـد الهی در اين راه  فيض بر هرچند اوكرد كه  استنباطهای پولس  نامه بررسیبا 

هايی آراست و مقامـاتی را   چنين حياتی بايد خود را به فضيلتبرای رسيدن به اما  ؛دارد

  طی كرد:

و نيل بـه مقـام    رشد معنوی انسان و رسيدن به آرامش درونیهای مهم  راهيكی از  ـ

 اجتمـاعی  نيروی يك عنوانِ بهبود كه خواهد  مؤثرالبته، دعا زمانی  ؛استاتحاد با خدا دع

  .خدمت خير به ديگران باشد در

را كشف كند  اصل وجود خودشود كه انسان  مراقبه و تمركز بر امور الهی سبب می ـ

و از  شـود متصـل   ،هستی اوسـت  ۀكه سرچشمبه وجود ذات اقدس الهی و از اين طريق 

  در زندگی برخوردار گردد. آرامش روحی

، از يـك نـوع آرامـش خاصـی در زنـدگی      شـده  نائـل ام وارسـتگی  كسی كه به مق ـ

دادن چيزی او را  دستاز ، نهسبت به دنيا رغبت و دلبستگی نداردبرخوردار است؛ چون ن

د. آنچـه بـرای او مهـم و    كنـ  او را مغرور میآوردن چيزی  دست كند و نه به اندوهگين می

  است.به چيزهای آسمانی ن بست ابدی در دلزيست خدا و اراده او است.  ،باقی است

كـردن   و تهیپاكی از گناه  عرفانی و نيل به مقام اتحاد شرط برقراری ارتباط با خدا ـ

چنين  ۀخوانده است. نشانكه خدا ما را به يك زندگی پاک فرا چنان .استخد غير از قلب

ــه يكــديگر، آر ــدگی آرام، كــارزنــدگی محبــت ب ــأ زوی زن ــرای ت مين معــاش و كــردن ب

  ردن در امور ديگران است.نك دخالت

 امـری  هـر  در اند، كرده تجربه خدا را بخش حيات و اشراقی حضور كمال كه كسانی ـ

 اهداف دارند. از برمی ميان از است،ه آن در او كار مانع كه را یهرچيز و هستند او تسليم
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  د.سازن فانی می ارادۀ خدا را در خود ۀكرده و اراد پوشی شخصی خود چشمهای  خواسته و

او خـود را   قـدرت  چشـمۀ  ازكـرد.   بايد قابليت پذيرش اراده و فعل خدا در خـود را فعـال   ـ

  نمود تا بتوان فيض و عنايت او را به خود جلب كرد. او تغذيه ابدی عشق از قوت و سيراب كرد

پـاک و  ی زندگهای  خواسته تمام بهيی پاسخگوی برا وجود دارد كه قدرتی خدا در ـ

پس در زندگی بايد به او توكل كـرد و بـه رحمـت و فـيض اليـزال او       است. عرفانی الزم

  اعتماد داشت و از آن كمك گرفت.

ساخت و در خدمت خـدا، همكـار او بـود.     كیي خدا كار و اراده با خود بايد فعاليت ـ

 و كنـد  مـی  همكـاری  وی خدا بـا ، دهد می پاسخ خدمت خدا برای دعوت به كسی هرگاه

مفيـد بـرای خـود و     تواند يك زندگی از اين طريق انسان می .دده می بركت را كارهايش

  ديگران رقم زند.

ايمان اعتماد به چيزهايی است كه خدا وعده داده است. آن هديه خدا برای انسـان   ـ

كنـد   نجات او است. ايمان با اميد و صبر همراه است و از طريق محبت عمل می ۀو وسيل

  .شود میو همراه با آرامش و موجب حيات روحانی و زندگی واقعی 

محبت بـه خـدا و همسـايه را تمـام      و دبوتكميل شريعت با محبت درصدد  عيسی ـ

محبـت   .گزين سـازد جـاي با محبـت   را خواست شريعت اما پولس می ؛ستدان شريعت می

هد. عيسی مسيح با خود مصالحه د واسطۀ بهرا ها  سبب شده است كه آنها  به انسان خدا

  ، يعنی زندگی عرفانی هستند.حيات مسيحانههای  بنيان حبتايمان، اميد و م
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