پژوهشی در حقیقت قرب به خدا در اسالم
اسماعيل عليخاني



چکيده :از موضوعات مهم دربارة انسان ،سعادت و کمال است .از نگاه اسالم اين
سعادت چیزی جز تقرب به خدای متعال نیست؛ تقربي ارزشي ،سلوکي و از راه عمل
به شريعت ،که با واژگان قرآني «فوز»« ،فالح»« ،عند» و «لقاء» بیان ميشود .از
پرسشهای مطرح دربارة اين موضوع اينکه اين نزديکي به چه معنا و از چه سنخي
است و چه رخ ميدهد که به سالک الي اهلل مقرب ميگويند؛ آيا تحولي حقیقي و
کمالي در او رخ ميدهد يا تشريفاً او را مقرب ميخوانند؟ شاخصههای اين قرب
چیست؟ هدف اين پژوهش بیان چیستي قرب به خدا و ويژگيهای آن است .در اسالم
اين سلوک عرفاني و کمالي ،تحولي حقیقي و وجودی است و با به فعلیت رسیدن
استعدادهای ذاتي شخص با سیر و حرکت اختیاری برقآسا يا متوسط يا کُند ،در قالب
هجرت بهسوی خدای متعال و دگرگوني دروني ،يافتن حیات طیبه و وارد شدن به
عالم نور جلوه ميکند و امری حقیقي ،تشکیکي و اکتسابي است.
کليدواژهها :قرب الي اهلل ،تحول ،هجرت ،حیات ،نور ،تشکیک ،اکتساب

 استاديار مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران
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مقدمه
امکان و لزوم نزديک شدن انسانها به خدای متعال ،از موضوعات مهم در اسالم است .واژة «قرب»
از واژگاني است که در رابطة با خداوند و انسان و ديگر مخلوقات بهکار ميرود و دارای معاني
محسوس مادی ،اعتباری و حقیقي است 1.اما واضح است که در ارتباط با خداوند معنايي غیراز
معنای محسوس مدنظر است .قرب به خدا يک واقعیت معنوی عمیق است که با تعالي و تکامل
روح تحقق مييابد.
يکي از بحثها در باب قرب به خدا اين است که حقیقت و ماهیت آن چیست؟ به بیان ديگر،
برای شخص چه رخ ميدهد که مقرب نامیده ميشود؟ ويژگيها و شاخصههای اين قرب چیست؟
درست است که فهم و درک واقعیات وجودی و معنوی نیازمند شناخت ويژه و نیل به مراتبي از
آن است و نميتوان با مفاهیم ذهني حقیقت آن را تبیین نمود ،بلکه بايد سالکِ آن مسیر بود تا به
حقیقت آن دست يافت ،اما ميتوان براساس تعالیم وحیاني و روايات ،آنچه در باب حقیقت قرب
الي اهلل آمده است را جمعآوری و تحلیل کرد.
بحث موضوعي «قرب به خدا» را ميتوان در کتب عرفاني و اخالقي يافت ،البته شايد بیشترين
سخن را عرفا تحت عنوان قرب نوافل و قرب فرائض يا انسان کامل و بحث فنا مطرح کرده باشند.
البته در اين کتابها نیز تنها به جايگاه قرب و راههای دستيابي به آن اشاره شده است و درواقع
پرداختن به قرب مقدمهای برای بحث ديگر يعني نحوة نیل به آن بوده است .در هیچيک از اين
مباحث به حقیقت قرب توجه نشده است .تنها پارهای از نظرات در باب چیستي قرب الي اهلل مطرح
شده 2که آنهم در حد نظريه باقي است.

قرب به خدا و تعابير مرتبط با آن
از موضوعات مطرح در انسانشناسي ،سعادت انسان است .در اسالم ،سعادت چیزی جز قرب به
خداوند نیست .از منظر اسالم ،اين تقرب کمال انسان است .برای انسان متصف به کمال ،يعني
«انسان کامل» 3تعابیر مختلفي مطرح شده است« :مطهَّر» (واقعه« ،)97 :صدّيق»

(مريم65 :؛ يوسف22 :؛

صافات« ،)21-:شهید» (به معنای شاهد بر اعمال ديگران) (حديد17 :؛ نساء« ،)57 :مرضيّ» (خداوند) (مريم:

« ،)66مخلَص» (مريم« ،)61 :دارای نفس مطمئنه» (فجر )29 :و  . ...يکي از اين تعبیرها نیز« ،مقرَّبِ» نزد
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خداوند است (واقعه .)11-11 :به نظر ميرسد کسي که مقرب بارگاه ربوبي است و از مرحلة تقرب
جستن به مرحلة مقرَب شدن رسیده و درواقع خداوند او را به مقام نزديکي خود راه داده است،
مطهّر ،منوّر ،صدّيق ،شهید ،مرضيّ ،مخلص و  ...نیز است ،اما درواقع چنین نیست که هر کسي که
مطهّر است ،شاهد بر اعمال ديگران ،يا مخلَص نیز باشد و . ...
به بیان ديگر ،نظام اخالقي و معنوی اسالم ،همچون ساير نظامهای اخالقي و عرفاني ،بر اين باور
است که يک مطلوب نهايي برای انسان وجود دارد .اسالم آن مطلوب نهايي را ،که بالفطره برای
انسان مطلوب است و به سعادت (هود 116 :و )111؛ فالح (مؤمنون1 :و 112؛ روم)31 :؛ فوز

(احزاب91 :؛

فتح6 :؛ حديد )12 :و امثال آن تعبیر ميشود ،نزديک شدن به خدای متعال ميداند.
از منظر دين توحیدی اسالم ،هدف اصلي نیل به «حقیقت» يعني خداوند است؛ اهداف ديگر
تبعي است .قرب به خدا ،پیوند با خداوند و سلوک يک مؤمن به جانب خداوند است و نفس پیوند
با حضرت حق کمال است (مطهری.)152 :1351 ،

در اين نگاه ،مؤمن حقیقي تنها طالب خدا است و هر چیز ديگر را نیز برای تقرب به خدا
ميخواهد (طباطبايي ،1353 ،ج352-353 :1؛ ج .)172-171 :2هرچند اين هدف با اهداف تبعي و فوايدی
نیز همراه است .بنابراين  ،با وجود آثار فراوان برای قرب ،قربْ خود مطلوب بالذات است و خود
کمال و سعادت انسان است .پس در قرآن کريم و روايات کمال نهايي انسان به «قرب الي اهلل»
منطبق شده است.
دربارة نزديکي بندگان به خداوند ،اشاره به اين نکته خالي از لطف نیست که ما با دو نوع قرب
مواجه هستیم :قربِ با بار ارزشي مثبت و قرب بدون بار ارزشي و به تعبیر عارفان ،قرب وجودی و
قرب سلوکي (رک :جامي )151 :1391 ،و به بیان سوم ،قرب تکويني و غیرارادی و قرب تشريعي و
ارادی .آيات و روايات فراواني ناظر به قرب تکويني و غیرارزشي 2و بهعبارتي ،نزديکي خداوند به
خلق است؛ حال از نوع در دسترس بودن باشد ،يا احاطة علمي و وجودی (طنطاوی ،1212 ،ج )369 :1و
يا  ...است (رک :آيات حديد2 :؛ ق15 :؛ انفال.)22 :

براساس قرب تکويني فاصلهای میان حق و مخلوقاتش نیست و هیچچیز از خدا دور و غايب
نیست و خداوند حتي از موجودات به خودشان نزديکتر است .قرب خداوند به موجودات به لحاظ
احاطه وجودی او بر مخلوقات است .از منظر قرب وجودی و احاطي و بهتعبیر ما ،قرب با بار ارزشي
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خنثي ،خدا به همة مخلوقات نزديک است ،اما اين نزديکي امتیازی برای آنان بهحساب نميآيد .در
قرب تکويني قرب خدا به مخلوقات مستلزم نزديکي مخلوقات به او نیست.
در قرب ارزشي ،قرب انسان به خداوند مدنظر است؛ راهي که انسان بايد طي کند و به خداوند
نزديک شود .در اينجا دوری از خداوند معنا دارد ،زيرا خود مسئلة «تقرب به خدا» بیانگر فاصلة
میان انسان و خدا است ،که انسان بايد آن را پر کند .میان خدای متعال و خلق ،حتي انسان ،بهرغم
نزديکي خداوند به خلق ،فاصلة وجودی بسیاری است ،به همین سبب انسان نیاز به تقرب و نزديک
شدن دارد .به عبارت ديگر ،تا فاصلهای نباشد ،قرب و نزديکي معنا ندارد (جامي.)225 :1393 ،

آنچه در دين و عرفان تحت عنوان «قرب الي اهلل» مطرح است ،از اين سنخ است و آنچه برای
بنده مهم و سودمند است اين است که او با خدا باشد و به خدا نزديک شود نه خدا با او ،زيرا به
مقتضای نصوص ديني خدا همیشه با او بوده و هست (ابنعربي ،بيتا ،ج .)269 :3قرب کمالي قربي
است که در پرتو ايمان و عمل صالح و بندگي خدا و پیمودن سیر تکامل حاصل شود:
به بیان ديگر ،خداوند دو گونه معیت دارد :معیت مطلق قیومي ،که شامل همهچیز و همهکس
ميشود« :وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ؛ و هر جا که باشید همراه شماست» (حديد )2 :و محصول آن نیز
هدايت فراگیر و عمومي تکويني است« :رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَي؛ پروردگار ما
همان کسي است که آفرينش هر چیزی را به او ارزاني داشته ،سپس هدايتش کرده است» (طه )61 :و
معیت خاص با مؤمنان و اهل تقوا و احسان ،که نتیجهاش هدايت خاص تکويني است (جوادی آملي،

 ،1391ج .)252 :1آيات ذيل به اين نوع معیت اشاره دارد« :إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّ الَّذِينَ هُم
مُّحْسِنُونَ» (نحل« .)821 :أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» (بقره« .)891 :أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ» (انفال« .)17 :إِنَّ اللَّهَ
لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» (عنکبوت.)57 :

از واژگاني که قرآن برای بیان نزديکي مؤمنانِ خاص به خداوند بهکار ميگیرد ،واژگان «فوز»،
«فالح»« ،عند» و «لقاء» است .فوز در لغت بهمعنای رهايي و رستگاری و پیروزی همراه با خیر و
سالمت و دستيابي به خوبي و نعمت است (مصطفوی1316 ،؛ راغب اصفهاني1215 ،؛ ابنمنظور ،1212 ،ذيل

واژة «فاز») .به بیان ديگر ،از آثار و لوازم فوز ،رهايي ،پیروزی ،نجات يافتن و امنیت است ،و نتیجه
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قرب و رضايت خداوند ،ورود به بهشت جاودان و همنشیني با نیکان است« :فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ
أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ» (آلعمران« .)116 :رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» (مائده.)117 :

تعبیر ديگر نزديک به فوز ،واژة «فالح» است .فالح رهايي از بدیها و به خیر و صالح و
مطلوب دست يافتن و ماندن در نعمت و نیکي و دستيابي به سعادتي است که موجب گوارا شدن
حیات انسان در دنیا و آخرت است (طريحي1716 ،؛ راغب اصفهاني1215 ،؛ ابنمنظور ،1212 ،ذيل واژة فلح).

مطابق اين معنا  ،مقربان از مفلحین هستند ،زيرا تا ابد در ناز و نعمت خواهند بود« :وَ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (مجادله.)22 :

و درنهايت ،واژة «عند» است« .عند» به معنای نزديکي است؛ 6که گاهي برای مکان

(انفال،)36 :

اعتقاد و منزلت و رتبه (انفال2 :؛ آلعمران )157 :بهکار ميرود (راغب اصفهاني ،1215 ،ذيل واژة عند) .با
توجه به کاربرد اين واژه در موارد ذکر شده« ،عند» برای مطلق ارتباط و پیوند بهکار ميرود و دو
چیز را به هم پیوند ميدهد (مصطفوی ،1316 ،ذيل واژة عند).

اما آنچه دربارة ارتباط اين واژه با بحث قرب به خدا مطرح است اين است که يکي از
توصیفهايي که برای انسان مقرب مطرح ميشود اين است که او ،به تعبیر بزرگان عرفان ،به مقام
«عنديت» رسیده است (امام خمیني ،1392 ،ج25 :2؛ بحرالعلوم63 :1219 ،؛ جوادی آملي )221-231 :1399 ،و
نزد پروردگار مهربان و در جوار او منزل گزيده است« :إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ
عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِر» (قمر.)62-66 :

چنانکه همسر فرعون از خداوند ميخواهد که در جوار خود برای او منزلي مهیا سازد « :قَالَتْ
رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ» (تحريم .)11 :و شهیدان نزد خدا از روزیهای مادی و معنوی
برخوردارند« :وَ الَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»

(آلعمران:

.)157

از مهمترين ويژگيهای عالم «عنديت» برتری آن بر عالم زمیني و جاودانگي و ماندگاری آن
است« :وَ

مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقَي لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلَي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» (شورا.)35 :
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حقيقت قرب
نزديک شدن به جانب خدای متعال ،تحولي وجودی و حقیقي است ،که در اسالم با واژگاني نظیر
هجرت ،زنده شدن و نوراني شدن تعبیر ميشود.
 .1تحول و دگرگوني
نزديک شدن به خدای متعال نوعي تحول و دگرگوني دروني و حقیقي است .از واژگاني که
بهلحاظ معنايي به اين تحول و دگرگوني نزديک است ،واژگان «انقالب»« ،هجرت»« ،فرار» و ...
است.
انسان مي تواند از نوعي دگرگوني از حیات نباتي و حیواني به حیات ايماني و الهي و هجرت از
گناه و کفر و فسق به جانب خداوند را تجربه کند ،که تحولي حقیقي است .اين تحول و دگرگوني،
که به وسیلة ايمان و عمل صالح رخ ميدهد ،امری اختیاری و بنابراين تکاملي و ارزشي است« :إِنَّا
إِلَي رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ» (شعراء.)61 :

در جهانبیني اسالم ،جهان و انسان ماهیت «از اويي» و «بهسوی اويي» دارد

(بقره.)165 :

افزونبر اين ،انسان از اين امتیاز برخوردار است که واقعیتش خدايي است و خداوند در آفرينش او
عنايتي ويژه داشته و از روح خود در او دمیده است« 5:وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي» (حجر .)27 :از اينرو،
کمال و سعادت انسان ،رفتن بهسوی خداوند و نزديک شدن به اوست (مطهری .)32 :1399 ،يعني ای
انسان تو مسافری و در حال رفتن و هر رفتني منوط به مقصد و مقصود است و مقصود تو خداست؛
تو مسافر الي اهلل هستي .اين صرف احساس روانشناسانه نیست ،بلکه ريشه در ذات و حقیقت انسان
دارد و از مقوالت وجودی اوست .به عبارت ديگر ،اين رفتن بازگشت به وطن و اصل و حقیقت
خويش است.
اين حرکت تکاملي حتي در قیامت نیز ادامه مييابد؛ 9چنانکه آنان در آخرت طالب کامل
شدن نور خويش هستند« :يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ
بِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (تحريم.)1 :

عالمه طباطبايي مينويسد:
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سیاق آيه نشان ميدهد که مغفرت درخواست شده باعث تکمیل نور ايمان ميشود و
اين البته نشان ميدهد که در نور آنها نقصي است .نور همان ايمان و عمل صالح
است و ايمان و عمل آنها بر حسب درجات ايمان نقص دارد و اين گروه در قیامت از
خداوند ميخواهند که نقص ايمانشان را برطرف کند (طباطبايي ،1353 ،ج .)335: 17

اما بسیاری از اين انسانها در اين حرکت تکاملي اشتدادی و بيانتها متوقف ميشوند و در همان
مراحل نباتي و حیواني و يا مراتب پايین انساني ميمانند و ايمان و عمل ،که الزمة تدوام مسیر است،
آنان را در اين راه همراهي نميکند .البته ازآنجاکه انسان از امکانات و استعداد تکامل و صعود
برخوردار است و با سرپوش نهادن بر آنها از سیر صعودی بازميماند ،الزمهاش سیر قهقرايي است.
همة مراحل تحول انساني از سنخ حیات بعد از حیات است و اگر گاهي از مرگ سخن به میان
ميآيد به لحاظ غیبت ظاهری انسان در حال سیر از منزل پیشین است (جوادی آملي ،1391 ،ج.)675 :2

نکتة ديگر اينکه ،در باب سیر انسان به جانب خداوند با دو صراط مواجه هستیم؛ يک صراط
بدون بار ارزشي مثبت است؛ که همگان در آن قرار دارند و در نهايت به مالقات خداوند ميرسند.
آيات زيادی بر اين صراط داللت دارند« :خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ
وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ» (تغابن« .)3 :لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَي اللَّهِ تَصِيرُ األمُورُ» (شورا.)63 :

يک صراط هم ارزشي است؛ يعني راهي است که با اختیار بايد آن را انتخاب کرد و پیمود؛ که
همان دين خدا و برنامة سعادت انسان است و انبیا انسانها را به آن دعوت کردهاند« :وَالَّذِينَ جَاهَدُوا
فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ

سُبُلَنَا» (عنکبوت .)57 :و نتیجة آن هدايت خاص خداوند است( :جوادی آملي ،1391 ،ج:1

« )217إِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» (حج.)62 :

به بیان ديگر ،انسان دارای دو حرکت طبیعي و ارادی و بهتبع آن دارای دو صراط وجودی و
ايماني است .او در حرکت ذاتي و طبیعي خويش با موجودات ديگر همسان است و همچون آنها
در سیر تحولي بوده ،به جانب خداوند در حرکت است؛ هرچند لزوماً به اين معنا نیست که انتهای
اين تحول و انقالب ،لقای خدای رحمان رحیم و وجهه جمالي او باشد .انتهای اين حرکت ،بینا
شدن چشمِ حقیقتبین و ديدن حقايق و مواجه شدن با خداوند در وجهه جاللياش است« :وَ لَوْ
تَرَي إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ» (سجده.)12 :
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اما حرکت ديگر انسان ،که حرکت استکمالي است ،به وسیلة ايمان و افعال ،افکار ،اذکار و
اخالق ايماني است و او را به خداوند نزديک ميسازد .اين حرکت است که ميتوان آن را صراط
مستقیم و ارزشمند دانست؛ برخالف حرکت اولي ذاتي ،که احتمال خطا نیز در آن وجود ندارد
(مالصدرا ،1355 ،ج .)115 :1انسان به سبب قدرت اختیار ،عالوه بر حرکت ذاتي 1،حرکت ارادی نیز
دارد و ميتواند از صراط مستقیم منحرف شود و بهجای سعادت ،مسیر شقاوت را در پیش گیرد .به
همین دلیل است که خدای متعال با کتابهای آسماني و انبیا و ائمه (ع) او را به صراط مستقیم راه
مينمايد .اين هدايت عالوه بر هدايت تکويني است (مالصدرا ،1355 ،ج.)112 :1

به بیان ديگر ،از میان همة راه های منتهي به خداوند ،يک راه مستقیم است و انسان را به خدای
رحمان ميرساند و ديگر راهها انحرافي است و به خدای منتقم منتهي ميشود( :جوادی آملي ،1391 ،ج
 ،9ص « .)17وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَالَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ» (انعام.)163 :

البته ،راه و صراط به جانب خداوند ،راهي زمیني يا آسماني و مادی نیست ،بلکه راهي در درون
انسانهاست .آنان در جان خود سفر ميکنند (مالصدرا ،1355 ،ج .)275 :1به همین دلیل است که
مؤمنان بايد مراقب جان خود باشند« :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ» (مائده.)116 :

به بیان ديگر ،صراط ديني و ايماني در خارج و از پیش ساختهشده نیست ،تا سالک آن را
بپیمايد؛ اين حرکت سالک است که آن را تبديل به صراط ميکند .مسافت و راه ،امری جدای از
متحرک نیست .اخالق و اوصاف روحي از کیفیات نفساني است و با حرکت انسان به فعلیت
ميرسد .عدالت ،تواضع ،سخاوت و  ...هنگامي محقق ميشود که کسي آنها را انجام دهد .اين
انسان است که با عمل به آنها نخست با آنها متحد و سپس به آنها متصف ميشود .به همین سبب
است که حضرات معصومین (ع) خود را صراط مستقیم ميدانند( :مالصدرا ،1355 ،ج« .)271 :1و اهلل
نحن الصراط المستقيم» (عروسي حويزی ،1313 ،ج .)22 :1يا «هم الموازين القسط»

(فیض کاشاني،1212 ،

ج511 :2؛ مجلسي ،1213 ،ج  .)225 :51يا امام عليعلیه السالم به صراط مستقیم توصیف شده است« :عليّ هو
الصراط المستقيم» (عروسي حويزی1313 ،ق ،ج.)22 ،1
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نکتة پاياني اينکه ،چنین نیست که انسان مقرب دارای دو دگرگوني کامالً جدا باشد ،بلکه اين
دو تحول درهم تنیده و در طول هم هستند .به بیان ديگر ،او تحول غیراختیاری را به تحول اختیاری
تبديل ميسازد.

هجرت
تعبیر ديگر برای «تحول» انسان به جانب خداوند« ،هجرت» است .هجرت از ماده «هجر» ،نقطة مقابل
وصل و پیوند و توقف ،بهمعنای جدايي از جايي يا کسي يا ترک چیزی ،خواه به بدن يا به زبان و يا
به قلب است (ابنمنظور1212 ،؛ قرشي ،1362 ،ذيل واژة هجر) .مهاجرت را بدين سبب مهاجرت مينامند
که باعث قطع ارتباط و ترک مکان و دوستان و اقوام است.
هجرت در ادبیات ديني بر دو گونه است :هجرت کبری و هجرت صغری .هجرت کبری ،توبه
از کفر و نفاق و پیوستن به اسالم و نیز هجرت از پلیدی و گناه است« :وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ؛ و از پلیدی
دوری گزين» (مدثر .)6 :حضرت لوط به ابراهیم پیوست و گفت من بهسوی پروردگارم هجرت
ميکنم« :فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَ قَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَي رَبِّي» (عنکبوت .)25 :و هجرت صغری ،کوچیدن از
محیط شرک و کفر به سرزمین اسالم است« :وَ مَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَي اللّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ
يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلي اللّهِ» (نساء)111 :

پیداست که آنچه مهم و برتر است هجرت کبری است و هجرت صغری در مقايسه با هجرت
کبری از اهمیت چنداني برخوردار نیست (رک :جوادی آملي ،1391 ،ج )75-76 :21هرچند در مواردی
مقدمة آن است.
هجرتْ اختیاری است و حرکت در هجرت ،به نحو فرار از جايي و چیزی به جايي و چیزی
ديگر است (جوادی آملي« )112 :1392 ،فَفِرُّوا إِلَي اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ» (ذاريات.)61 :

انتهای هجرت و تحول دروني انسان نیز خالفت الهي است .انسانْ مسافر ،مهاجر و صائر است و
درنهايت سیر خود ،خلیفة خدا ميشود و زمینة تجلي جلوهای از علم ،حکمت و غفران و ستاريت و
ساير اسمای حسنای الهي را در خود متجلي ميسازد .به هر میزان که اين اسما در وجود او بیشتر
متجلي شود ،او در مراتب باالتری از خالفت و قرب الهي قرار ميگیرد.
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 .2زنده شدن
7

صعود «انسان بيجان» بهسوی «انسان حقیقي» ،عبور از مرگ به حیات طیبه و حقیقي و ساحت برتر
وجود است« )Murata, 1992, pp. 43-44( :أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي
النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا» (انعام )122 :و «مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَي وَ هُوَ
11

مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً» (نحل.)79 :

ايمان و عمل صالح باعث حیاتي جديد ،غیر از حیات نباتي و حیواني ميشود ،که از آن به
«حیات طیبه» تعبیر ميکنند 11.واژة «طیب» در لغت به معنای چیز گوارا ،دلچسب ،طبعپسند ،که
ماية آرامش و لذت است و در آن ناراحتي و شکوه و مالل نیست ،آمده است (راغب اصفهاني1215 ،؛
ابنمنظور1212 ،؛ قرشي ،1362 ،ذيل واژة طیب؛ ابنعاشور ،بيتا ،ج.)111 :11

مقصود مجازگويي نیست ،بلکه مراد حیاتي با ويژگيها و آثار حیات حقیقي ،نظیر امداد الهي،
علم و معرفت است ،که انسانهای دور از خدا از آن محروم هستند« .أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ
وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ» (مجادله )22 :و «جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ» (انعام.)122 :

تأيید و ياری از جانب خداوند (مجادله22 :؛ روم ،)29 :دريافت نور الهي (انعام ،)122 :برطرف شدن
غم و اندوه و ترس و دلهره (انعام )122 :و  ...از کارويژههای اين حیات است .از ويژگيهای مهم اين
حیات ،به شرط وجود شرايط ،پايا و ابدی بودن آن است ،زيرا قرآن برای آن اجل و مدتي تعیین
نميکند ،حال آنکه حیات مادی دارای مدت معیني است .در مراتب باالی همین حیات حقیقي
است که انسان دارندة آن قدرت تصرف بر هستي مييابد و ميتواند به ارادة خدا کار خدايي بکند،
حال آنکه در حیات معمولي تنها ميتوانست کار نباتي و حیواني انجام دهد .ازسویديگر ،علم و
قدرت جديدِ ناشي از اين حیات باعث ميشود چشم حقبین مؤمن بینا شود و امور را مطابق
حقايقشان ببیند و از باطل اعراض کرده ،به حق روی آورد .از اينروست که او فقط طالب و
دوستدار خداوند ،يعني حق مطلق است و جز به او دل نميبندد و جز از او نميهراسد

(طباطبايي،

1353ق ،ج.)322 :12

خالصه اينکه،
خدای سبحان در کالم مجید خود به انسانهای الهي حیات جديدی را نسبت داده که
با مردن سپری نميشود ،بلکه پس از مرگ در ساية واليت خدا محفوظ است .در آن
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زندگي سختي و فرسودگي نیست ،ذلت و شقاوت وجود ندارد ،صاحبان آن زندگي
غرق در محبت پروردگار و خرسند از تقرب درگاه او هستند و جز با سعادت روبرو
نميشوند و در امنیت و سالمت و نشاط و لذتي بهسر ميبرند که با هیچ ترس و خطر و
نابودی آمیخته نیست .آنان چیزهايي را ميبینند و ميشنوند که ديگران از آن
محرومند و عقل و ارادهشان به جايي ميرسد که دست ديگران از آن کوتاه است
(طباطبايي1353 ،ق ،ج.)321 :9

هر چند برخي مفسران ،با توجه به برخي روايات ،مصاديق خاصي ،نظیر رزق و روزی حالل،
زندگي شرافتمندانه همراه با قناعت و خشنودی ،بهشت پرطراوت ،زندگي سعادتمندانه در بهشت
برزخي و ...را برای حیات طیبه ذکر کردهاند (طبرسي ،1711 ،ج ،)932-936 :9اما به نظر ميرسد مقصود
از حیات طیبه ،زندگي آرام ،گوارا ،شاد و بانشاط ،همراه با عافیت و آرامش در ساية ياد خداست؛
که هم ميتواند در دنیا تحقق يابد و هم در آخرت.
البته در پايان تذکر يک نکته رواست و آن اينکه چنین نیست که دارندة حیات حقیقي و طیبه،
يعني مؤمن دارای دو حیات معمولي و طیبه باشد ،بلکه مقصود مراتب تشکیکي حیات است .حیات
طیبه ،همین حیات پیشین است که شکوفا و کامل شده است
 ،1216ج.)112 :21

(طباطبايي ،1353 ،ج323 :12؛ فخررازی،

12

 .3نوراني شدن
سومین عامل تقرب به خداوند نوراني شدن دل آدمي است .شايد بتوان معادل وجود و مراتب آن
در شدت و ضعف و نیز سیر تکاملي موجودات از طريق حرکت جوهری ،اصطالح «نور» و مراتب
شديد و ضعیف آن را قرار داد .نور يکي از واژگان کلیدی و محوری است و نقش مهمي در تعابیر
ديني ايفا ميکند .قرآن انواع متعدد نورهای مادی و معنوی ،نظیر نور خورشید و ماه (نوح15 :؛ يونس:

 ،)6نور خدای متعال (نور ،)36 :نور قرآن (نساء 192؛ تغابن ،)1 :نور ايمان (حديد17 :؛ تحريم )1 :و  ...را
مطرح ميکند .در اينکه آيا همة مصاديق نور حقیقي هستند يا برخي حقیقي و برخي مجازی و
استعاری 13،در میان صاحبنظران اختالف وجود دارد .اما از منظر بسیاری از انديشمندان ،الفاظ
برای روح معاني وضع شدهاند

(مالصدرا ،1355 ،ج161-161 :2؛ فیض کاشاني ،1212 ،ج59-51 :1؛ جوادی

آملي ،1391 ،ج )221 :3بدون اينکه آن معاني مشروط به هیئت و صورت خاص و يا مصداق محسوس يا
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معقول باشد .غرض و غايت از وضع ،يکي است و تحوّل مصاديق دگرگون کنندة معنا نیست .امام
خمیني دربارة واژة «نور» ميفرمايد:
کلمه «نور» که موضوع است از برای آن جهت ظاهريّت بالذّات و مظهريّت للغیر،
گرچه اطالقش به اين انوار عرضیّة دنیاويّه خالي از حقیقت نیست  -زيرا که در اطالق
به آنها جهت محدوديّت و اختالط به ظلمت منظور نیست و همان ظهور ذاتي و
مظهريّت در نظر است  -ولي اطالق آن بر انوار ملکوتیّه ،که ظهورشان کاملتر و به افق
ذاتیّت نزديکتر است ،و مظهريّتشان بیشتر است  -کمّیّتاً و کیفیّتاً  -و اختالطشان به
ظلمت و نقص کمتر است ،به حقیقت نزديکتر است؛ و اطالقش بر انوار جبروتیّه به
همین بیان نزديکتر به حقیقت است ،و اطالقش بر ذات مقدس حق جلّ و عال ،که
نور االنوار و خالص از همة جهات ظلمت است و صرف نور و نور صرف ميباشد،
حقیقت محض و خالص است .بلکه توان گفت که اگر «نور» وضع شده باشد برای
«ظاهر بذاته و مظهر لغیره» اطالق آن بر غیر حقتعالي در نظر عقول جزئیّه حقیقت
است؛ و امّا نزد عقول مؤيّده و اصحاب معرفت مجاز است ،و فقط اطالقش بر
حقتعالي حقیقت است (امام خمیني.)261 :1392 ،

چنانکه استاد مطهری ميگويد وقتي ما نور را بهمعنای پیدا و پیداکننده گرفتیم ،حال پیدا برای
چشم يا عقل و يا دل ،به اين معنا درست است که ما خدای متعال را هم «نور» بدانیم ،يعني حقیقتي
که در ذات خود پیدا و پیداکنندة غیر است .به اين معنا ديگر هیچچیزی در مقابل خدا نور نیست،
يعني همة نورها در مقابل خدا ظلمتاند ،زيرا آن چیزی که در ذات خودش پیدا و پیداکننده است
فقط خدا است ،اشیای ديگر اگر پیدا و پیداکننده هستند ،خدا آنها را پیدا و پیداکننده کرده است
(رک :مطهری ،1391 ،ج.)71-112 :2

نور در عرفان نیز چیزی شبیه به همین معناست ،اال اينکه در نظر عارف ،اختالف نورها به چیزی
است که بر ذات آنها عارض ميشود ،نظیر امکان و وجوب .از منظر عرفان ،اين احکام مربوط به
تجلیات و تعینات نور است .حقیقت نور يکي است و تعدد نور به لحاظ اختالف مظاهر و قابلها
است (مالصدرا ،1355 ،ج  .)321 :2تفاوت در نور به شدت و ضعف و درواقع به صورت تشکیکي
است .باالترين درجة نور ،نور الهي است ،که نور هرچیز و ظهور هرچیزی است ،سپس نورهای
عالي عقلي و نفسي و درنهايت ،نورهای سافل عنصری و مادی است (مطهری ،1391 ،ج.)361 :2
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بنابراين ،با توجه به طولي بودن معنا و ديدگاه وضع الفاظ برای روح معاني ،نهتنها نور بودن
خداوند حقیقي است و نه استعاری ،بلکه نور مؤمنان نیز حقیقي است ،ازاينرو دارای اثر بوده،
راهنمای سیر آنان بهسوی خدای متعال و بهشت خواهد بود (رک :حديد 12 :و 21؛ تحريم1 :؛ انعام.)122 :
در نقطة مقابل نیز ظلمت انسانهای دور از خدا حقیقي است ،که نميتوانند بهسوی حقتعالي
حرکت کنند (رک :نور21 :؛ بقره.)19 :

در نظرگاه دين ،انسان دارای اعضا و جوارح ادارکي و تحريکي باطني است و به وسیلة آن
اعضا با حقايق غیبي در ارتباط است و با فقدان هر حس باطني از شهود حقیقت غیبي مربوط به آن
حس محروم ميشود (جوادی آملي ،1391 ،ج  .)211 :12نفس انساني مدام در حال تحول است و در هر
آني ،شأني جديد بر او عارض ميشود و براثر اکتساب به اخالق ،به حقايق مختلف نوراني يا
ظلماني تبديل ميشود .درواقع ،نفس براثر حرکت جوهری ،با هر فعل و قول و نیتي ،در ذات خود
متحول ميشود و نفس مقرب به نور تبديل ميشود (مال صدرا ،1711 ،ج .)229-262 :1

همانگونه که هرچه يک شيای به منبع نور حسي نزديکتر باشد ،نورانيتر و روشنتر از
چیزی است که از آن دورتر است ،به همینسان انسان هرچه به منبع نور حقیقي ،که خدای متعال
است ،نزديکتر باشد ،نورانيتر است .به تعبیر ديگر ،همانگونه که شخص با قرار گرفتن دربرابر
نور خورشید ،روشن ميشود ،با آنکه نور خورشید عارضي است ،اگر روی خود را به جانب خدا
کند ،بهراستي نوراني ميشود (فخررازی ،1216 ،ج « .)111 :21يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ» (آلعمران )115 :و
«نُورُهُمْ يَسْعَي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ» (تحريم.)1 :

نور ايمان و معرفت
عالوهبر نور عام الهي ،که سبب روشني و ظهور و بروز همة مخلوقات ميشود ،نور ديگری از
جانب خداوند به مؤمنان اختصاص دارد ،که نور ايمان و معرفت است .خداوند مؤمنان را با نور
خود ،که نور هر نوری است و آسمان و زمین را با آن روشن ميسازد ،راهنمايي ميکند« :يَهْدِي
اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ» (نور« .)36 :اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَي النُّوُرِ» (بقره.)269 :

خداوند به واسطة ايمان ،مؤمنان را متحول ساخته ،از تاريکيهای جهالت و ظلم و فساد به جانب
روشنايي وارد ميسازد .اين نور خاص ايمان و معرفت است که به وسیلة آن راه سلوک مؤمنان به
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جانب خداوند روشن ميشود (طباطبايي ،1353 ،ج .)123 :16چنانکه در جای ديگر ميفرمايد« :أَفَمَن
شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَي نُورٍ مِّن رَّبِّهِ» (زمر )22 :و «وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ
الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَدَاء عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ» (حديد )17 :و «جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي
النَّاسِ» (انعام.)122 :

مقصود از اين نور ،علم و معرفتي است که سبب راهيابي انسان در اعتقاد و عمل به حق ميشود؛
چیزی که ديگران از آن بيبهرهاند (طباطبايي،1353 ،ج .)321 :12مؤمنان با اين نورِ خاص ،به اعمال
صالح راه مييابند و دل و ديدة آنان در روزی که دلها و ديدهها زير و رو ميشود ،با آن روشن
ميشود ،و درنتیجه بهسوی سعادت جاودانة خود هدايت ميشوند و آنچه در دنیا برایشان غیب بود
در آن روز برایشان عیان ميشود (طباطبايي ،1353 ،ج .)123 :16

اعمال و عقايد حق مصداق معنوی نور است و اعمال و عقايد باطل مصداق غیبي ظلمت و
استعمال لفظ در مصداق غیبي آن مانند استعمال در مصداق مشهود ،استعمال حقیقي است نه
مجازی و استعاری .به بیان ديگر ،الفاظي مانند کفر و ايمان ،به حقايق تکويني دروني انسان تکیه
دارند .ايمان روح را نوراني ميکند .عمل به معارف و اخالق و احکام ديني باعث اثر تکويني در
روح انسان شده ،آن را نوراني ميسازد .انسانهای بصیر در همین دنیا آن حقايق تکويني را ميبینند
و ديگران در قیامت (جوادی آملي ،1391 ،ج.)221-221 :12

با تقويت مراتب ايمان و عمل نیک نور مؤمنان کاملتر و بیشتر ميشود و بالتبع از ظلمتشان
کاسته ميشود .نور ايمان بهتدريج بر قلب مؤمن ميتابد و پیوسته افزايش يافته ،حقیقتش کامل مي
شود .اين نور نخست باعث خشیت از خدا ،هنگام توجه به حضرت حق ميشود« :إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ» (انفال ،)2 :سپس با سیر در آيات خداوند ،رشد و نمو مييابد و
ايمان صاحب آن قوی شده ،به مرحلة يقین ميرسد« :وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ

زَادَتْهُمْ إِيمَانا» (انفال)2 :

و با فزوني ايمان ،به مقام پروردگار و جايگاه خود معرفت مييابد؛ تا جايي که همهچیز را از آن
خدای متعال و وابسته به خداوند ميبیند ،به همین روی به او توکل ميکند و او را وکیل امور خود
قرار ميدهد و به تصمیم او برای خود خرسند ميشود و به آن گردن ميدهد« :وَ عَلَي رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ» (انفال ،)2 :و درنهايت به مقام عبوديت و اخالص دست مييابد (طباطبايي ،1353 ،ج .)11 :1
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اين نور ،روح زندهای است که مؤمن با آن حیات دارد« :أَوَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ
نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها» (انعام.)122 :

خداوند به دنبال اين نور ،حیاتي جديد ،افزونبر حیات پیشین که از آن همگان است ،به مؤمن
ميبخشد (طباطبايي ،1353 ،ج .)271 :2

مؤمن با نور الهي ،خیر و شر و راه نجات و رستگاری را تشخیص ميدهد؛ حال آنکه کساني
که از اين نور محروم هستند ،در زندگي سرگردانند و بیشتر آن را به آزمون و خطا ميگذرانند و يا
ره به سقوط ميبرند .انسان مقرب با چنین نوری تمام وجودش نوراني ميشود ،نوراني ميبیند ،مي
شنود و عمل ميکند .در اينجا همهچیز برای او روشن و مکشوف ميشود و خدا پرده از دل او
برميدارد« :كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَ مَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ»
(مطففین )21-11 :و «وَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ األَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ

الْمُوقِنِينَ» (انعام:

.)96

مؤمنان و صالحاني که از نور هدايت بهرهمند شوند ،هم در دنیا نوراني ميشوند و هم در آخرت
و خداوند زندگيشان ،يعني وجودشان را دگرگون ميسازد .آنان زندگي نوری دارند ،که با آن در
میان مردم معاشرت ميکنند ،چنانکه آيه  122سوره انعام به آن تصريح داشت و در آخرت نیز با
آن سیر ميکنند« :يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا» (تحريم.)1 :

اينکه از تابیدن نور به «سعي و دويدن» تعبیر کرده است ،بیانگر اين امر است که آنان بهسوی
درجات بهشت در حال دويدن و سعي هستند و مسیرهای سعادت و مقامات قرب يکي پس از
ديگری برایشان روشن ميشود ،تا آنجا که نورشان کامل ميشود (طباطبايي ،1353 ،ج .)166 :17و
اينکه نورشان ساطع است و تا مسیر زيادی را روشن ميکند ،از اينروست که وجودشان نوراني
است ،نه اينکه چراغي به خود بسته باشند .آنان نور دارند ،نه ابزار نور .اين نور نور حقیقي است که
خداوند برای مؤمنان قرار داده است (ابنعاشور ،بيتا ،ج .)332 :21
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شاخصههاي عام قرب به خدا
با توجه به آنچه در باب حقیقت قرب به خدا مطرح شد ،ميتوان اين قرب را دارای شاخصههايي
دانست ،که برخي از آنها به قرار ذيل است:
 .1تحول وجودي و حقيقي
ازآنجاکه میان روح و افعالش ،رابطهای حقیقي و وجودی برقرار است ،پیامد اين رابطه نیز امری
حقیقي خواهد بود؛ که قرب به خدا و صعود يا برعکس است .بنابراين قرب الي اهلل ،قرب کمالي و
درجة وجودی و حقیقي است ،نه اعتباری و تشريفاتي.
به بیان ديگر ،در قرب به خدای متعال ،ويژگيها و شايستگيهايي که باعث اين منزلت نزد
خداوند ميشوند ،حقیقي هستند و در افراد محقق ميشوند؛ بنابراين خود قرب نیز امری وجودی و
حقیقي است و حقیقتاً وجود ،علم و ديگر اوصاف مقرب به وجود و علم و اوصاف خداوند نزديک
ميشود .نتیجة ارزشهای اخالقي ،کماالت تکويني روحي است .انسانِ دارای ارزش اخالقي مثبت،
بهراستي از نظر وجودی کاملتر است و صرف يک قرارداد و اعتبار محض نیست

(مصباح يزدی،

.)392 :1351

در قرب به خدا ،که مرتبهای از وجود است ،استعدادهای ذاتي انسان با حرکت اختیاری
(طباطبايي ،1353 ،ج )176 :3رو به جلو 16،خواه سريع و برقآسا ،مانند انبیا و اولیای خدا 15و خواه
متوسط و کند ،مانند ساير مؤمنان ،به فعلیت ميرسد (مصباح يزدی .)95 :1311 ،انسان با پیمودن راه
بندگي خداوند ،درجات قرب به خدا را طي ميکند و از مرحلة حیواني تا مرحلة فوق ملک را
ميپیمايد .اين صعود و تعالي ،باال رفتن بر نردبان وجود است .شدت و قوت وجود و کامل شدن
آن است؛ که مساوی است با زيادی و کمال در علم و قدرت و حیات و اراده و مشیت و درنهايت،
کمال دايرة نفوذ و تصرف (مطهری ،بيتا.)51 ،

با توجه به مقدمات طي کمال انساني ،انسان مسیر کمال را طي ميکند و جوهر وجودش تکامل
مييابد و همة استعداها و قابلیتهای ذاتي ،معنوی و انسانياش به فعلیت و کمال ميرسد
بيتا19 ،؛ مصباح يزدی.)263-262 :1311 ،

(مطهری،
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 .2تشكيكي بودن قرب
قرب مانند ايمان ،تقوی ،برّ و  ...دارای مراتب است و چنین نیست که فقط دارای يک مرتبه بوده،
همة مقربان در يک رتبه و درجه باشند .قرب به خدا دارای مراتب مختلف است و اگر وصول به
عاليترين مرتبة آن برای همه میسر نباشد ،رسیدن به نازلترين مراتب آن ،برای همگان میسور است
(مصباح يزدی .)96 :1311 ،همانگونه که ايمان از شهادت به يگانگي خداوند تا مراتب اوج باور به
خداوند را شامل ميشود ،از مرحلة نیل به مقام قرب تا اوج صعود به جانب خداوند ،مراتبي از قرب
و شايد بتوان گفت مراتبي بينهايت از آن وجود دارد (ابنعجیبه ،1221 ،ج .)637 :2مقربان ،با توجه به
درجه و اخالص ايمان و نیز عمل نیکشان ،به درجات متفاوت کمال نائل ميشوند .اشرف اين
مقربان رسول خدا (ص) و سپس اهلبیت(ع) و بعد ياران و دوستان خاص آن حضرات هستند.
مقربان ،با توجه به درجه و اخالص ايمان و نیز عمل نیک ،به درجات متفاوت «مخلصین»
(صافات« ،)151-167 :موقنین» (ذاريات« ،)21 :منیبین» (غافر« ،)13 :مطهرون» (واقعه« ،)97-99 :اولیاء» (يونس:

 )52و «صديقین» (نساء )57 :و  ...تقسیم ميشوند.
البته بايد توجه داشت که مقصود اين است که همة درجات از آن همة مؤمنان و مقربان است،
نه اينکه همة آنان بهتنهايي دارای جمیع اين درجات هستند .چرا که درجات بهتبع ايمان مؤمنان
است ،که ذومراتب است (طباطبايي ،1353 ،ج .)12 :1

درجهدار شدن و درجه شدن
گاه درجه و يا درجات گوناگون برای مؤمنان مطرح است« :أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ
عِندَ رَبِّهِمْ» (انفال .)2 :گاه نیز خود انسانها تبديل به درجه و رتبه ميشوند« :هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللّهِ»
(آلعمران .)153 :با توجه به اينکه درجات معنوی ،همچون تقوی ،حقیقي و دارای بار ارزشي است
(رک :مجادله11 :؛ حديد11 :؛ انعام156 :؛ زخرف ،)32 :انسان ميتواند به جايي برسد که خودش عین درجه
بشود ،نه اينکه درجهای برای او مطرح باشد ،چنانکه علم و عالم ،عمل و عامل و تحقیق و محقق
با هم اتحاد دارند (رک :فخررازی ،1216 ،ج 99 :9؛ نیشابوری ،1311 ،ج .)311-312 :2اولیاء اهلل خود درجة
حقیقي هستند و در میزان درجه و نوع آن برخي بر ديگری برتری دارند
.)27

(جوادی آملي ،1391 ،ج:12
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اگر کسي سلوک الهي و عرفانياش از مرتبة حال بگذرد و به مرتبة ملکه برسد و اوصاف کمالي در
جان او رسوخ کند و جزء ذات و هويت او گردد ،چنین شخصي از درجهدار بودن فراتر رفته ،خود
معیار ارزش و درجه ميشود .در اينجا سخن از اتحاد وجودی علم و عمل و ايمان با عالم و عامل و
مؤمن است .بنابراين ،سخن برخي مفسران در تفسیر اين آية شريفه که مقصود اين باشد که آنان
دارای درجات و مراتب رفیع هستند( ،رک :طوسي ،1212 ،ج39 :3؛ طبرسي ،1711 ،ج  )196 :2درست
نیست و آيه بیانگر آن است که آنان براثر صعود کمالي خود تبديل به درجه و معیار شدهاند (جوادی
آملي ،1391 ،ج.)27 :12

 .2اكتسابي بودن قرب
با توجه به مباني انسانشناختي اسالم ،نظیر اختیار و تحولپذيری انسان و لوازم اختیار ،يعني شناخت،
قدرت و میل ،تکامل انسان اکتسابي است .اسالم بر ضرورت مسئولیت اخالقي بشر تأکید دارد.
سعادت در اسالم به سبب شايستگي انسان و در پرتو بندگي خدا و پیمودن مسیر تکامل است .او
(ع)

ميتواند ابتدا با کمک قرآن (يس 7 :و  ،)12و محبت اهلبیت

(شوری ،)23 :و نیز عقل (بقره152 :؛ حج:

25؛ روم 22 :و 21؛ جاثیه 6 :و  )...همچنین الگوی نبوی (احزاب ،)21 :به کمال برسد.
مالک سعادت در اسالم ،ايمان و عمل نیک است (طباطبايي ،1353 ،ج 216 :1؛ طبرسي ،1711 ،ج :1

 .)129با ايمان ،عمل نیک و عبادت ميتوان به مقام قرب خداوندی دست يافت« :وَ مَا أَمْوَالُكُمْ وَ لَا
أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَي إِلَّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ

صَالِحاً» (سبأ39 :؛ هود ،23 :رعد ،27:جاثیه ،31 :توبه:

 21و 11؛ نساء.)122 :

البته ،انسان خود را شايسته اعطای خدا قرار ميدهد ،اما از فاعلیت تکويني خداوند و نیز نقش
توفیق و امداد الهي نبايد غافل بود .امدادهای الهي اشراقات رباني بر دل بندگان مخلص هستند .حد
اختیار انسان ،انتخاب راه و عمل است ،اما اين خداوند است که عمل را به ثمر ميرساند

(جوادی

آملي ،1391 ،ج .)272 :1بهرغم فاعلیت حقیقي الهي ،انسان نیز دارای اختیار است و بنابراين مسئول همة
ادعاها ،اعمال ،رفتار (عنکبوت13 :؛ احزاب1 :؛ زخرف )17 :و حتي اعضا و جوارح خويش است

(اسراء:

 .)35ايمان و عمل ،اختیاری است و از بیرون بر انسان تحمیل نميشود (انسان )3 :و نقش راهنمايان
بیروني متحول ساختن درون انسان است .خداوند خود را به انسانها نزديک ميسازد و از آنان
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دعوت به تقرب بهسوی خود ميکند و منتظر واکنش آنان است (بقره)115 :؛ اين عملکرد خود
آنهاست که آنان را به خدا نزديک (محمد )19 :يا از او دور ميسازد (بقره5- 9:؛ جاثیه.)23 :

نتيجه
مطابق آنچه گذشت ،قرب به خدا تحول وجودیِ حقیقي و کمالي است .انسان موجودی تحولپذير
است و اين تحول حقیقي است نه اعتباری و تشريفي .چنین تحولي با اختیار و عمل انسان ،به دو
سوی تعالي و تنزل امکانپذير است .تحول تعاليجويانة انسان با تعابیر هجرت ،حیات طیبه و نوراني
شدن توصیف ميشود؛ چنانکه تحول نزولي و ناشي از سوء اختیار ،به مرگ و منشأ اثر نبودن (فاطر:
 ،)22رفتن به سمت حیوانیت (انفال22 :و 66؛ اعراف197 :؛ فرقان )22 :و مسخ شدن (بقره ،)56 :ظلمت (نور:

 )21-37و  ...تعبیر ميشود.
مؤمن حقیقتاً در سیر تکاملي خويش به جانب خدای رحمان و رحیم ،تحول وجودی مييابد و
اينگونه نیست که اعتباراً و تشريفاً او را مقرّب خدا بنامند؛ جوهر او حقیقتاً تغییر مييابد و به
موجودی الهي ،نوراني ،کامل ،زنده ،شاهد بر اعمال مخلوقات و وليّ ،يعني محیط بر هستي تبديل
ميشود؛ يعني تبديل به موجودی نوراني ،حيّ ،قادر ،محیط و دارای اسمای حسنای خدای متعال
ميگردد .بنابراين کار خدايي ميکند .معرفت و مشاهداتي که در اين مسیر برای بنده حاصل مي
شود ،بر مرتبة وجودیاش ميافزايد و بهتدريج جوهر ذاتش را کاملتر ميسازد .پیداست که لوازم
چنین تحولي ،متخلق شدن به اخالق و اوصاف خداوندی است و نتیجه و غايت آن مخلَص ،مطهَّر،
مرضيّ و مطمئن شدن است.
بنابراين ،قرب به خدا يعني به فعلیت رسیدن استعدادهای ذاتي شخص با سیر و حرکت اختیاری
برقآسا يا متوسط يا کُند .در اين نگاه ،انسان براثر تکامل و شکوفا کردن استعداهای انساني و کنار
نهادن نقصها و ضعفها ،به کمال مطلق نزديکتر ميشود .پیداست که در اينجا مقصود اين نیست
که انسان با افزايش علم و قدرت و ساير صفات مادی به کمال ميرسد و به خداوند نزديک
ميشود .مقصود اين است که انسان مؤمن براثر لطف خداوند ،به شناخت و بصیرت بااليي دست
مييابد و اعمالش را براساس آن شناخت برای خداوند خالص ميکند و هرچه باالتر ميرود اين
احساس برايش واضحتر ميشود که همهچیز از خداست و او از خود چیزی ندارد .ولي بههرحال
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آنچه رخ ميدهد اين است که استعدادهای انساني و الهي او شکفته ميشود و بهراستي شايستة
عنوان خليفةاللهي ميشود؛ يعني به شئون و اوصاف حقیقي دست مييابد ،نه اينکه تشريفاً و اعتباراً
خداوند عنوان خلیفه و مقرب را به او بدهد.
بنابراين ،مقصود از بیشتر شدن صفات وجودی ،بیشتر شدن صفات وجودی کمالي است ،نه هر
صفتي .منظور از علم ،علم به حقايق هستي است ،نه علم رياضي و فیزيک .منظور از قدرت ،قدرت
تصرف در هستي و کار خارق عادت انجام دادن است ،نه قدرت جسماني .به عبارت ديگر ،مقرب
به مقام واليت دست مييابد و ميتواند به اذن اهلل در هستي تصرف کند .پس نفس او براثر اين
نزديکي ،قوی شده و قدرت الهي يافته است.
البته اين قرب هیچگاه فقر وجودی عبد را برطرف نميسازد .بهعبارتديگر ،او دربرابرخداوند
همچنان عبد است و اين رابطة مخلوق و خالقي و عبد و معبودی همچنان پابرجاست .ثانیاً اين
نزديکي به اذن و توفیق خود خداوند است.
از سوی ديگر ،همانگونه که از کلمة «تقرب» پیداست ،قرب فرايندی تدريجي و تکاملي است
و بنده به تدريج ،براثر تقويت ايمان و عمل صالح ،به خداوند نزديک ميشود .او از آغاز حقیقتاً به
خدا نزديک نبوده است ،نه اينکه نزديک بوده و خود از آن باخبر نبوده است .او در اين مرحله واقعاً
تغییر کرده و به شخصي غیر از شخص اولیهاش تبديل شده است.
درنهايت اينکه ،قرب به خدا امری حقیقي و وجودی ،تشکیکي و اکتسابي است.

پي نوشتها
قرب به معنای نزديکي زماني و مکاني (بقره36:؛ يوسف51:؛ ذاريات ،)29-25:نزديکي خويشااوندی و
نسبي يا سببي (نساء( ،)9:شعراء212:؛ روم )31:و احاطة کامل داشتن بر چیزی (ق.)15:

برای ديدن اين نظريات بنگريد به :شهید مطهری ،والءها و واليتها؛ نیز انساان کامال ،مجلساي ،مارآة
العقول؛ نیز عین الحیات؛ محمدتقي مصباح يزدی ،خودشناسي برای خودسازی ،نیز بهسوی خودسازی.
ما در اينجا درصدد بیان «انسان کامل» در اصطالح عرفا نیستیم ،بلکه مقصود بیان انساان کامال از منظار
قرآن است که در قالب تعابیری نظیر «مطهر»« ،مرضي»« ،مخلَص»« ،مقرب» و  ...بیان ميشاود .در اداماه
نیز خواهد آمد که «کمال» در اين «انسان کامل» تشکیکي است و از نخستین درجاة ورود باه کماال ياا
حد نصاب کمال و تقرب تا مراتب نهايي را شامل ميشود.
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منظور از «غیرارزشي» در اينجا بدين معناست که اين قرب بهخودیخود بارای انساان ارزش باهحسااب
نميآيد ،زيرا اوالً اختصاص به انسان ندارد و ثانیاً به صورت تکويني است و نه اکتسابي و اختیاری و از
طريق پیمودن طريق الي اهلل.
مخالفت و عناد نیز که از کلمة «عند» گرفته ميشود ،که محل بحث نیست.
ما در اينجا درصدد بیان اين نکته نیستیم که مقصود از نفخ روح الهي در انسان چیست؛ آيا مقصود بیاان
تشريفي است يا مقصود نهادن جلوهای از اسما و صفات الهي در انسان و يا . ...
تداوم غیر از آغاز شدن است؛ حرکت کمالي بايد در دنیا آغاز شود ،اما ميتواند در قیامت تداوم يابد.
حرکت ذاتي انسان حرکت در جوهر انسان است و همچون حرکتهاای ديگار دارای فاعال و قابال و
مسافت و آغاز و پايان است ،اما فرقش اين است که در اين حرکت ،مساافت حرکات ،خاود متحارک
است ،که خود انسان باشد (مالصدرا ،تفسیر القرآن الکريم ،ج.)112 :1

قرآن نقطة مقابل حیات مؤمنان را مرگ ميداناد و کاافران را ،باهرغام برخاورداری از حیاات نبااتي و
حیواني ،مرده و اهل قبور ميداند؛ يعني برای حیات آنهاا اثار حقیقاي قائال نیسات (نمال11 :؛ روم62 :؛
فاطر.)22 :

موالنا در ترسیم اين مرگ و حیات ميگويد:
از جماااادی مااااردم و نااااامي شاااادم

و ز نماااا ماااردم ز حیاااوان سااار زدم

ماااااردم از حیاااااواني و آدم شااااادم

پس چه ترسم کي ز مردن کم شاوم

حملاااااة ديگااااار بمیااااارم از بشااااار

تااا باارآرم از مالئااک بااال و پاار...

باااار ديگااار از ملاااک قرباااان شاااوم

آنچاااه انااادر وهااام ناياااد آن شاااوم
(مثنوی ،دفتر سوم)

درمقابل آن حیات تلخ و ناگوار است ،که از آن کساني است که از خدا دورند (طه.)122 :
برخي بر اين باورند که جايگاه حیات طیبه دنیا نیست ،بلکه آخرت يا برزخ است .بارای مشااهده اقاوال
در اين باب بنگريد به :آلوسي ،تفسیر آلوسي ،ج .229 ،225 :12
شايد بتوان گفت با توجه به آيه «لَیْسَ کمِثْلِهِ شَيْءٌ» ،تعبیر «خدا نور اسات» ،خاالي از اساتعاره نباشاد.
چراکه خداوند را نميتوان از سنخ نورهای شناختهشده دانست .اما اگر معتقد باه طاولي باودن معااني و
وضع الفاظ برای روح معاني باشیم ،ميتوان گفت خداوند حقیقتاً نور است و بلکه نور حقیقاي اسات و
ساير نورها نور خود را از او ميگیرند .البته پیداست که در اينجا نور خداوند از سنخ مصاديق امکااني و
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شناختهشده نور نیست .همچنانکه ميگويیم خداوند وجود يا علیم و قدير است؛کاه مقصاود مصااديق
امکاني علم و قدرت و وجود نیست.
چنانکه حضرت علي(ع) در مناجات شعبانیه ميفرماياد« :الهي هب لي كمال االنقطاع اليك و أنر ابصـار
قلوبنا بضياء نظرها اليك حتي تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الي معدن العظمة فتصير ارواحنـا
معلقة بعز قدسك».
در اينجا ميتوان حرکت قهقرايي و رو به عقب را نیز در نظر گرفت ،که از آن کافران و معاندان است.
نظیر اينکه حضرت عیسي(ع) در گهواره ميفرمايد« :إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِـي نَبِيّـاً وَجَعَلَنِـي
مُبَارَكاً» (مريم.)31-31 :

كتابنامه


قرآن کريم



ابنمنظور ،محمدبن مکرم1212( .ق) ،لسان العرب ،بیروت :دار صادر.



ابنعاشور ،محمدطاهر( .بيتا) ،التحرير و التنوير ،بيجا ،بينا.



ابنعجیبه ،احمدبن محمد1221( .ق) ،البحر المديد في تفسیر القرآن المجید ,بیروت :دارالفکر.



ابنعربي ،محیيالدين( .بيتا) ،فتوحات المكية ،دوره چهار جلدی ،بیروت :دار صادر.



آلوسي ،ابوالفضل شهابالدين محمود( .بيتا) ،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع
المثاني ،تصحیح محمود شکری آلوسي ،تهران :جهان.



امام خمیني ،روح اهلل ،)1392( .آداب الصالة ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني.



ااااااااااااااااااااااا  ،)1392( .مصباح الهداية ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني.



بحرالعلوم ،محمدمهدی1219( .ق) ،رساله سیر و سلوک ،تهران :نشر عالمه طباطبايي.

 جامي ،عبدالرحمن ،)1393( .نفحات األنس من حضرات القدس ،تهران :اطالعات.


اااااااااااااااا ،)1391( .نقد النصوص في شرح الفصوص ،تهران :مؤسسة مطالعات و تحقیقات
فرهنگي.



جوادی آملي ،عبداهلل ،)1391( .تفسیر تسنیم ،قم :اسراء.

پژوهشی در حقیقت قرب به خدا در اسالم
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ااااااااااااااااااا  ،)1392( .تفسیر موضوعي قرآن کريم ،صورت و سیرت انسان در قرآن ،تهران:
مرکز نشر فرهنگي رجاء.



اااااااااااااااااااا ،)1399( .تفسیر موضوعي قرآن کريم؛ حیات حقیقي انسان در قرآن ،قم :اسراء.



راغب اصفهاني ،حسینبن محمد1215( .ق) ،مفردات الفاظ القرآن ،بیروت :الدار الشامیه ،دمشق،
دارالقلم.



مالصدرا ،صدرالدين محمد شیرازی ،)1355( .تفسیر القرآن الکريم( ،دوره 5جلدی) ،قم :بیدار.



ااااااااااااااااااااااااا ،)1711( .الحكمة المتعالية ،بیروت :دار احیاء التراث العربي.




طباطبايي ،محمدحسین1353( .ق) ،المیزان ،بیروت :مؤسسة اعلمي.
اااااااااااااااااااااا ،)1315( .طريق عرفان :ترجمه و شرح رساله الواليه ،ترجمة صادق حسنزاده،
قم :مطبوعات ديني.



طبرسي ،فضلبن حسن ،)1711( .مجمع البیان ،بیروت :دار المعرفة للطباعة و النشر.



الطريحي ،فخرالدين ،)1716( .مجمع البحرين ،بیروت :دار و مكتبة الهالل.



طوسي ،محمدبن حسن1212( .ق) ،التبیان في تفسیر القرآن ،بیروت :دار احیاء التراث العربي.



طنطاوی ،محمد1212( .ق) ،،التفسیر الوسیط للقرآن الکريم ،بیروت :دار احیاء التراث العربي.



عروسي حويزی ،عليبن جمعه1313( .ق) ،تفسیر نور الثقلین ،قم :مجاهدی.



فخررازی ،محمد1216(.ق) ،التفسیر الکبیر ،بیروت :دارالفکر..



فراهیدی ،خلیلبن احمد1212( .ق) ،کتاب العین ،قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 فیض کاشاني ،محسن1212( .ق) ،الصافي في تفسیر القرآن ،بیروت :موسسة اعلمي.


ااااااااااااااااااااا ،)1361( .علم الیقین في اصولالدين ،قم :بیدار.



قرشي ،علياکبر ،)1362( .قاموس قرآن ،تهران :دار الکتب االسالمیه.

 مجلسي ،محمدباقر1213( .ق) ،بحاراالنوار ،بیروت ،دار احیاء التراث العربي.
 ااااااااااااااااا ،)1317( .عین الحیات ،اصفهان :نقش نگین.

 ااااااااااااااااا ،)1353( .مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،تهران :دار الکتب االسالمیه.


محمدی ریشهری ،محمد ،)1391( .میزان الحكمة ،قم :مکتب االعالم االسالمي.

پژوهشنامه عرفان /دو فصلنامه /شماره دوازدهم

44



مصباح يزدی ،محمدتقي ،)1311( .بهسوی خودسازی ،قم :مؤسسة آموزشي و پژوهشي
امام خمیني.



اااااااااااااااااااااااا ،)1351( .معارف قرآن ،قم :مؤسسه در راه حق.



مصطفوی ،حسن ،)1316( .التحقیق في کلمات القرآن ،قم :مرکز نشر آثار عالمه مصطفوی.



مطهری ،مرتضي ،)1391( .آشنايي با قرآن ،قم :صدرا.

 اااااااااااااااااااااا  ،)1351( .تکامل اجتماعي انسان ،تهران :صدرا.


اااااااااااااااااااااا  ،)1399( .مقدمهای بر جهانبیني اسالمي ،تهران :صدرا.



اااااااااااااااااااااا ( .بيتا) ،والءها و واليتها ،قم :صدرا.



مولوی ،جاللالدين محمد ،)1353( .مثنوی معنوی ،تصحیح نیکلسون ،تهران :امیرکبیر.

 نیشابوری ،نظامالدين حسنبن محمد1311( .ق) ،تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان ،قاهره:
مكتبة مصطفي البابي الحلبي و اوالده.
Sachiko Murata, The Tao of Islam, Albany, suny press, 1992.



