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  چكيده
صحبتي با خدا، تحقق معجزات و مستقيم و هم ةمواجه ،يكي از منابع عرفان مسيحي كتاب مقدس است. در عهد قديم

مورد توجه عارفان مسيحي از صدر اول مسيحيت بوده است. در عهد جديد  ،تاريخ بشريت طوركلي مشاركت خداوند دربه
در انكار نفس و تبعيت از  ،هدف سير انسان وصول به ملكوت ترسيم شده و راه رسيدن به اين هدف ،و در اناجيل همنوا

تر بيان شــده اســت. در ايــن هعنوان طريق كمال برجستبه دانسته شده است. در انجيل يوحنا جايگاه عيسي عيسي
ها نيز جز در آفرينش است و وصول به كمال انسان ةخدا، مقدم بر خلقت همه مخلوقات و واسط ةكلم عيسي ،انجيل

 ،راه وصول به عيسي عبادت و رعايت احكام بيان شده است. اما پولس ،از تشبه و اتحاد با او ميسر نيست. در اين انجيل
مسيح، كه بسيار مورد توجه برخي عارفان بعد از وي واقع شد، حيات حقيقي انسان را در ارتباط و با تقويت جايگاه عيسي 

اثــر ، حتي رعايت احكام و شــريعت هــم بيدر اين مسير، برخالف تعاليم روشن عيسي .كنداتحاد با عيسي معرفي مي
  .شوده ميشمرد

  آسمان. عرفان مسيحي، كتاب مقدس، عيسي مسيح، ملكوت :هاكليدواژه
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  مقدمه

واسطه با حقيقت الوهي در اديان الهي اي بييا مواجهه ،به معناي شناخت مستقيم حقايق باطني »عرفان«
بســته بــه ظرفيــت  ،منوط به پاكيزگي دل انســان و عمــق آن ،چنين حقايقي نيافت .اي ديرينه داردسابقه

هــدف ارســال رســوالن از ســوي  معرفتي، عمــده وجودي آدمي است. رسيدن به اين پاكيزگي و عمق
 همگي در جهت حصــول پــاكي ،احكام عملي سلوكي و معارف علمي پيامبرانرو، ازاينخداوند است. 

بــه  ،صاحبان و پيروان حقيقي اديــان الهــي ،شود. بر اين اساسدل و ايصالِ انسان به حقايقْ ارزيابي مي
 به حقايق و معارف بلند دســت ،عداد خودعمل به احكام عملي و سلوكي و به قدر ظرفيت و است ميزان
ترين احكام را بــراي وصــول ترين دين است، متعاليكه كامل ،. اما در آخرين زمان، آخرين دينانديافته

به معناي در تقابل بودن اين  ،ترين حقايق ارائه كرد. كمال دين اسالم نسبت به ساير اديان الهيبه متعالي
به معناي محدود بودن آن است كه با كمــال و  ،در مقابل ساير اديان بودنا زير ؛دين با ساير اديان نيست

كه اسالم عالوه بر وجوه كمالي ساير  است اينكمال اسالم به معناي  ،اطالق آن در تنافي است. بنابراين
نــه در جهــت مخــالف ســاير اديــان كــه  ،اياديان، چيزي افزون هم دارد و قادر است انسان را به مرتبه

  تر از ساير اديان سير دهد.ژرف
يــا  ،زيــاده و نقصــانچــار در طول تاريخ د ،مقدس به جاي ماندهكتاب چه از ديدگاه ما آنچه از اگر

تــوان اشــاراتي از تعــاليم پيــامبران الهــي را در آن مي ،با اين حال .شده استفراواني هاي تعبير و تفسير
م بــا أاي تــويشتر با اين تعاليم و بــالتبع مواجهــهب آشنايي بموجيافت. بررسي و تدقيق در اين اشارات 

هايي ها و زاويهاي است براي كشف بدعتمقدمه چنينهم خواهد بود.بصيرت با دين كامل يعني اسالم 
نقاط اشتراك معتقدات متــدينان بــه اديــان وجود البته  .كه در طول تاريخ در اين اديان ايجاد شده است

  ين اديان را نيز نبايد از نظر دور داشت.الهي و راهي براي تقريب بين ا
كــه  تر به تعاليم عيســيدر عالم مسيحيت، عارفان مسيحي از همان ابتدا سعي كردند با نگاهي عميق

 .به معاني باطني آن نفــوذ كننــد ،بنگرند و از سطح ظاهري اين تعاليم ،در كتاب مقدس انعكاس يافته است
، ، كتاب مقــدسباشدميكه خاستگاه اصلي عرفان مسيحي  ،وجه ايشانيكي از منابع اصلي مورد ت ،بنابراين

گونــه تحقيقــي در ســرآغاز هر ،لذا بررسي نكات و عناصر عرفاني كتاب مقــدس .ويژه عهد جديد استهب
 نظران آن با فاصله گرفتن از تفاسيرصاحب ةعمد ،رسداي كه به نظر ميحوزه ؛حوزه عرفان مسيحي است

انــد. ها باز كــردهراه را براي فهمي متفاوت از اين آموزه ،هاي دين مسيحيتقول از آموزهي و گاه نامعالهيات
  اي است براي ورود به مطالعه تطبيقي بين اسالم و مسيحيت در حوزه عرفان.البته اين خود مقدمه
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عرفان مسيحي تحقيق و پژوهش اندكي صورت گرفته است  ةدر حوز ،در زبان فارسي ازآنجاكه
اي براي كارهايي تطبيقي در حوزه بر آن شديم تا به عنوان مقدمه ،رس ناچيز استع در دستو مناب

نام مسيحي را به اختصار مــرور كنــيم. ها و تعاليم عارفان بهعرفان اسالمي و مسيحي، تاريخ، آموزه
بدان عناصر عرفاني كتاب مقدس را به عنوان منبعي كه عارفان مسيحي ، ابتدا ين هدفاتحقق براي 

در  ،به معنــاي تجــارب ســلوكي و معرفتــي ،هايي از عرفانكنيم و نشانهميبررسي  ،اندتوجه داشته
مستقيم با خداوند را در عهد قديم و سپس به تفكيك در اناجيــل همنــوا، انجيــل يوحنــا و  ةمواجه
  .دهيممورد توجه قرار ميهاي پولس رساله

  عهد قديم

خود عيسي اشارات زيادي به عهد عتيق دارد و زيرا  ؛عتيق داردعرفان مسيحي ريشه در تعاليم عهد 
مكاشفه و ادعاي تجــاربي ، شهود .)12، ص 2007، شلدرك ؛17: 5(متي داند وظيفه خود را اكمال آن مي

، پذيرفته شده بود. اعتقاد به ارتباط مستقيم با خــداروشني در سنت يهودي به  ،واسطه از خداوندبي
نويســندگان عهــد قــديم و از همــه ويژگــي  ،از حضور و واقعيت وجود او شنوريعني يك شهود 

اولــين  ،)27: 1(پيــدايش ســفر پيــدايش  .)40، ص1384(انــدرهيل، باورهاي معتقدين به يهوديت اســت 
 .)6، ص 2008، تپــورا(كشــد ارتباط انسان با خدا را در آفرينش او بر صــورت خــدا بــه تصــوير مي

همــواره وارد تــاريخ بشــريت  ،ن است كه خداوند بعد از خطــاي آدمايبيانگر  ،همچنين عهد قديم
 .)10، ص 2005، نــگيفان(هايي صحبت كند و ايشان را مساعدت نمايدواسطه با انسانشده است تا بي

مكالمــه ، )13ـــ14: 6(پيــدايش در مورد خطر طوفان و امر به ساختن كشــتي  اخطار مستقيم به نوح
، وعده )1ـ8: 17؛ 1ـ2: 12(پيدايش و فرمان به ترك واليت و مولد خويش  مستقيم خداوند با ابراهيم

و ظهور خداوند در بلوطستان ممري براي ابــراهيم و همســرش  )3ـــ6: 15(پيدايش به تكثير نسل وي 
در  شهود رؤياگونه خداوند توسط يعقــوب .)1ـ5: 18(پيدايش هايي از اين موارد است نمونه ،ساره

العــاده هــاي خــارقو تعبيــر خواب )13: 28(پيــدايش به آسمان كشيده شده بود  صعود از نردباني كه
  .)10، ص 2005، نگيفان(در مصر همگي نشان از حضور خداوند دارد يوسف
اي مشــتعل كــه ســوخته اســت كــه خداونــد در بوتــه قله عارفان در سنت عبري موسي ،شكيب
براي خروج فرزندان اســرائيل  مأموريت موسي همچنين در .)4: 3(پيدايش با وي سخن گفت  ،شدنمي

سوي كنعان و جريان آب و طعام در بيابان، حضــور و عملكــرد مســتقيم خداونــد به ،به اعجازْ از مصر
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سخن گفتن خداوند با موسي در كوه سينا نيز شاهدي بر اين شهود و حضور  .)31: 14(خروج ظهور دارد 
با برخي مخلوقات  ،برخالف خداي خالقِ يوناني ،عهد عتيق خداوند ،بر اين اساس .)6: 34(خروج است 
خطاب خداونــد  .)1ـــ9: 24(خروج شوند هايي صميمانه دارد و برخي به رؤيت او نائل ميوگوگفتخود 

يا اين عبارت اشعيا كه  ،)12: 19(اول پادشاهان » بيرون آي و به حضور خداوند در كوه بايست«كه  ،ايليابه 
هاي پادشاه مرد خداوند را ديدم كه بر كرسي بلند و عالي نشسته بود و هيكل از دامن در سالي كه عزيا«

شواهدي بر اين امرند. اين نحوه مواجهه بــا  ،)1ـ2: 6(اشعيا » وي پر بود و سرافين باالي آن ايستاده بودند
از  خصوصــاً«كــه عرفــان مســيحي  شدهين امر سبب ا .ظهور يافته است داودويژه در مزامير به ،خداوند

هــاي و غــزل غزل هوشــع، حزقيــال، ارميــاهاي در كتاب ،)40، ص1384(اندرهيل، » مزامير داود تغذيه كند
مشــهود  صحبتي خداوند و مشاهده او و حضــور مســتقيم او در تــاريخ بشــريت كــامالًهم سليمان
  .)6ـ5، ص 2004 ،نگيك ؛12، ص 2005، نگيفان؛ 9، ص 1985، اومان(است

  وااناجيل همن

تعاليم عرفاني خود را نه در مجالسي عرفاني و نزد صــاحبان اســرار، بلكــه بــراي عمــوم  ،عيسي مسيح
ايشان نيز اين تعاليم را نه به تفكيك كه در ضــمن ســاير  .كردشنوندگان خود به اقتضا شرايط عنوان مي

بنــدي تعــاليمي اخالقــي رده گاه به عنوان ،تعاليم عرفاني ايشان ،كردند. بنابراينآوري ميتعاليم وي گرد
چــه محققــان و عارفــان مســيحي ره. )1، ص 2008، پــورا(و تفسيري اخالقي از آنها داده شده است  شده

  يافتند.ميسلوكي را از آن در اند و حقايقي عرفاني ونگاهي ويژه به اين تعاليم داشته
وصول به ملكــوت  ،انسانْ و غايت كمالي در عباراتي هدف تبليغ عيسي همنوا، چه در اناجيلاگر

تمركــز خــود را  ،اما ما در بحث اناجيل همنوا ،)43: 4؛ لوقا 15: 1؛ مرقس 33: 6(متي خداوند بيان شده است 
بسيار مورد توجه عارفان مسيحي قرار گرفته است كه  دهيماي اختصاص ميدر تبيين عارفانه و سالكانه

بحث از غايت كمالي انسان را ذيل عنوان انجيل و  )89بند  218، ص 2009، بهمه؛ 103، ص 1382كمپيس،  :ك.(ر
اناجيل همنوا را در اين كلمــات ة و زاهدان شايد بتوان تعاليم عارفانه ،وصفكنيم. با اين يوحنا اشاره مي

بايــد اگر كسي بخواهد مــرا پيــروي كنــد مي :پس به همه گفت«: )1، ص 2008، پورا(عيسي خالصه كرد 
رك. ؛ 24: 16. متــي 23: 9(لوقا  »صليب خود را هر روزه بردارد و مرا متابعت كند ،نموده نفس خود را انكار

  .)103، ص 1382كمپيس، 
عزم راسخ در تبعيت  .2انكار خود؛  .1حيات كامل مسيحي مبتني بر اين دو اصل است:  ،بر اين اساس

تعلق به مســيح  ،انكار خود بيشتر شودبه هر مقدار كه  ؛اي متقابل دارندرابطه ،از عيسي مسيح. اين دو اصل
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انكــار «مــراد از  .)1، ص 2008، پــورا(موجبي براي انكار بيشــتر اســت  ،شود و تعلق بيشتر به مسيحبيشتر مي
انقطاع از خود و امور متعلق به نفس است و براي وصول به اين امر مراقبــت، دعــا و عبــادت و بــه  ،»خودْ

بسته به مراتــب  ،بنابراين. )1، ص 2008، پورا(بهترين سالح است  ،)22ـ23: 3(اول يوحنا تعبيري رعايت احكام 
كمــال انقطــاع نــه صــرفاً در حــذف  ،مراقبت و عبادت، انقطاع نيز مراتبي دارد. از ديدگاه معنويت مسيحي

چــه بــراي اگر ،چه اينكــه تــرك محرمــات ؛كه پرهيز از امور مباح و حالل نيز هست ،محرمات از زندگي
از همــه افــراد  ،كــه ايــن امــرروشن است البته  .)2ص همان، (اما براي كمال كافي نيست  ،استنجات الزم 

  خوانيم:متي مي 19كه در فصل لذا خود عيسي مسيح نيز به اين امر توجه داده است. چنان .آيدنميبر
ي را گفت: از و» اي استاد نيكو چه عمل نيكو كنم تا حيات جاودانه يابم؟« :ناگاه شخصي آمده وي را گفت

 ،چه سبب مرا نيكو گفتي و حال آنكه كسي نيكو نيست جز خدا فقط. ليكن اگر بخواهي داخل حيات شــوي
احكام را نگه دار. بدو گفت: كدام احكام؟ عيسي گفت: قتل مكن، زنا مكن، دزدي مكن، شهادت دروغ مده 

ديگــر مــرا چــه  ،امطفوليت نگاه داشتهو پدر و مادر خود را حرمت دار. جوان وي را گفت: همه اينها را از 
ناقص است؟ عيسي بدو گفت: اگر بخواهي كامل شوي رفته مايملك خود را بفروش و به فقرا بــده كــه در 

  .)17ـ31: 10. مرقس 18ـ30: 18. لوقا16ـ21: 19(متيآسمان گنجي خواهي داشت و آمده مرا متابعت نما 
توانــد نمي ،ر كسي اين نحــوه انقطــاع را نداشــته باشــداگ .بنابراين، اين انقطاعْ انقطاعي مطلق است

روي گردانيــده  ،رفتنــدتبعيتي مطلق از عيسي داشته باشد. هنگامي كــه جمعــي كثيــر همــراه او مي
حتــي جــان  ،بديشان گفت: اگر كسي نزد من آيد و پدر و مادر و زن و اوالد و برادران و خواهران

 ،بود. هر كه صليب خود را برندارد و از عقب مــن نيايــدتواند خود را دشمن ندارد، شاگرد من نمي
  .)25ـ27: 14(لوقا تواند شاگرد من باشد نمي

بر محبت به همنوعان و همســايگان، تعبيــر  ،روشن است كه با توجه به دستورات عيسي مسيح
تعبير  كه همين جريان را متي با اينچنان .معنايي متفاوت خواهد داشت ،كنددشمني كه لوقا بيان مي

اليق من نباشد و هر كه پسر يا دختر را  ،هر كه پدر و مادر را بيش از من دوست دارد« كند:بيان مي
اليــق  ،اليق من نباشد. و هر كه صليب خود را برنداشته از عقب من نيايد ،از من زياده دوست دارد

  .)37ـ39: 10(متي  »من نباشد
كند. يافت محبت و معرفت ن انقطاع را بيان ميخود وجه اي ،بر اساس انجيل لوقا ،عيسي مسيح

بــه طــور مطلــق و  ،طلبد و آن انكار نفس اســتخدا، امر دشواري است كه ابزار خاص خود را مي
  ؛اي كمدر واقع طلب غايتي سترگ است با توشه ،كسب امري مادون آن

ج آن را بكند كه آيا زيرا كيست از شما كه قصد بناي برجي داشته باشد و اول ننشيند تا براورد خر
هــر كــه  .قوت تمام كردن آن را دارد يا نه؟ كه مبادا چون بنيادش نهاد و قادر بر تمام كردنش نشد

١٣٤     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

كنان گويد اين شخص عمارتي شروع كرده و نتوانست به انجــامش رســاند يــا كــدام ببيند تمسخر
تأمل نمايد كه آيا به ده هزار جز اينكه اول نشسته  ،پادشاه است كه براي مقاتله با پادشاه ديگر برود

  .)28ـ35: 14آيد (لوقا سپاه قدرت مقاومت با كسي را دارد كه با بيست هزار لشكر بر وي مي
اينكه همين نحو انكــار و انقطــاع را  چه ؛)58: 9(لوقا اول كسي است كه چنين منقطع است  ،خود عيسي

هيچ ترديدي، از خــود و مايملــك يح، بينيز حواريون عيسي از خود ظهور دادند و به دعوت عيسي مس
از آن پس بيرون رفتــه بــاجگيري را ديــد كــه : «)16ـ20: 1(مرقس شستند و به عيسي پيوستند  خود دست

بر باجگاه نشسته ديد. او را گفت: از عقب من بيا. در حال همــه چيــز را تــرك كــرده  ،الوي نام داشت
  .)10ـ10:12همچنين متي  9: 9تي . م27: 5(لوقا  »برخاست و در عقب وي روانه شد

كس  هر آن .)3: 5(متي شرط ورود به ملكوت خداست  ،يافت فقر روحي و انقطاع قلبيحال، با اين 
  .)4، ص 2008، پورا(اليق همراهي نخواهد بود  ،كه در اين امر اندك ترديدي داشته باشد

خــود را وداع  ةاهــل خانــ كنم ليكن اول رخصت ده تــاخداوندا تو را پيروي مي :كسي ديگر گفت
از پشــت ســر نگــاه كنــد شايســته  ،نمايم. عيسي وي را گفت: كسي كه دست به شخم زدن دراز كــرده

  .)62: 9(لوقا باشد ملكوت خدا نمي
 ،به تنهايي كمال نيست ،شودترك خود آنچنان كه مثالً در رواقيون ديده مي ،اما در معنويت مسيحي

به معناي عشق  ،خود. اين دف تشبه و اقتدا به مسيح و عشق به او باشدبلكه الزم است اين انقطاع به ه
  .)5، ص 2008، پورا؛ 35(كمپيس، ص به خدا و عشق خدا به انسان خواهد بود 

را در مركز توجه عرفــان مســيحي  )mathetesيا تعبير يوناني  discipleship(مفهوم شاگردي  ،اين امر
اي از اعمال و نه مسيحي بودن نه انجام مجموعه ،ر اين اساسب .)14، ص 2007، شلدرك(دهد قرار مي

زندگي در ايــن دنياســت در تبعيــت و  ةبلكه مسيحي بودن شيو ،اي باورهاستاعتقاد صرف به پاره
هاي متعــارف دارد. معنــايي متفــاوت از شــاگردي ،شاگردي در عهد جديد .)همان(ارادت به عيسي 

پــردازد جوي شــاگرد ميواين استاد است كــه بــه جســت .اينجا استادْ خود شخصي برگزيده است
بــر  .)16: 15(يوحنا گزيند و شاگرد را برمي )35ـ42: 1؛ يوحنا 1ـ11: 5؛ لوقا: 18ـ22: 4؛ متي 16ـ20: 1(مرقس 

چنين شاگردي قبل از تبعيت از  .شاگردي پاسخي است از ناحيه شاگرد به دعوت استاد ،اين اساس
گو اينكه شاگردي، مقتضي ترك همــه  .)16: 2مرقس  ؛9: 9(متي اجتماعي نيست داراي موقعيتي  ،استاد

منجر به شــراكت در عيســي و  ،چنين حركت و عزمي است .)25: 14(لوقا امور و تغييري كلي است 
  .)15، ص 2007، شلدرك(دروني كردن ملكوت خدا در وجود انسان است 

همچون او  .تر به استاد خود باشدايرين نزديكگاه شاگردي واقعي است كه از سهمچنين شاگرد آن
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 )12: 6(لوقا و نيايش باشد  )10: 6. متي 42: 26. متي 2: 11(لوقا اهل دعا ، )10ـ11: 5(متي ها را تحمل كند سختي
لذا عشق به عيسي در كمال خود  .استاد خود عاشق ديگران است .)25: 6(متي الهي  ةو تسليم محض اراد

 ،كه پسر انسان نيامد تــا مخــدوم شــودچنان«همچون عيسي در خدمت ديگران باشيم:  طلبد كهاز ما مي
  .)28: 20(متي » بلكه تا خدمت كند و جان خود را در راه بسياري فدا سازد

  رود:ميشمار به اصل محبت به ديگران يكي از دو حكم برتر شريعت ،بر اين اساس
ي وي را گفت: اينكه خداوند خداي خود را به همــه اي استاد كدام حكم در شريعت بزرگتر است؟ عيس

دل و تمامي نفس و تمامي فكر خود محبت نما. اين است حكم اول و اعظم. و دوم مثل آن است يعنــي 
  .)37ـ40: 22(متي خود را مثل خود محبت نما ة همساي

 ،عشق به عيسيلذا  .شوندانسان با تشبه به عيسي به وي نزديك و با او يكي مي ،مسيحي ةدر انديش
واقع عيســي را در ،اگر همسايه را دوست بداريم ،در اين صورت ،طلبدخود عشق به همسايه را مي

 ،عشقي كه بدان خــدا را دوســت داريــم«بر آن است كه  قديس توماسچه اينكه  ؛ايمداشته دوست
لــذا مطــابق  .)8، ص 2008 ،پــورا(» داريمخود را دوست مــي ةبعينه همان عشقي است كه بدان همساي

واقع اطعــام و عيــادت و ام، عيادت و پوشاندن برادران، دردر روز داوري اطع ،انجيل متي 25فصل 
متضمن فروتني  ،محبت به ديگران ةهمچنين آموز .)36ـ41: 25(متي شده است  پوشاندن عيسي دانسته

  باشد.نيز مي حوي مؤثر در انقطاعكه به ن ،)1ـ11: 23(متي و دوري از سروري بر ديگران است 

  انجيل يوحنا

تعــاليم  ،از اناجيل ديگــر داشتن تمايالت عرفاني، بيشدليل به  ،نظران يوحنابه اعتقاد برخي صاحب
 ةدر اين انجيــل رابطــ ،از اين ديدگاه .)10، ص 2008، پورا(عرفاني عيسي مسيح را منعكس كرده است 

او بــه . )19؛ ص 2007،  شــلدرك؛ 18ـ17، ص 2005، نگيفان(ر.ك: تر بيان شده است صميمانه ،خدا با عيسي
گيرد و از او حقــايق كه همواره با اوست، از پدر فرامي، )28: 8(يوحنا كند خدا به عنوان پدر اشاره مي

عيسي و پدر  ةرابط ،)26ـ28: 8(يوحنا از پدر شنيده است  ،كندو هرچه بيان مي )40: 8(يوحنا شنود را مي
او از ناحيــه پــدر بــه . )45: 12(يوحنا پدر را ديده است  ،هر كس او را ببيندبه قدري نزديك است كه 

ها آمده است. عيســي در اوســت و او در عيســي عنوان ظهور عشق و اميد براي مخلوقات و انسان
  .)11: 14(يوحنا 

 تر يافته است. شاگردانمعنايي متمايز و تفصيلي ،همچنين اقتدا و تشبه به مسيح در انجيل يوحنا
 ،اي خاص با خدا دارند. ديگر بنده و خدمتكار خدا نيستندرابطه ،مسيح نيز به جهت تشبه به عيسي

١٣٦     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

ايشان نيز اين دنيايي نيستند  ،طور كه عيسي از اين دنيا نيستهمان .)15: 15(يوحنا بلكه دوستان اويند 
؛ 15: 15؛ 23و  16ـــ17: 14يوحنا (بينند شود و آنان او را ميروح حقيقت در آنها ساكن مي .)16: 17(يوحنا 

ور غوطــه .)23: 14(يوحنا خدا خانه خود را در ايشان قرار داده است و ايشان در خدا ساكنند  .)13: 16
هاي آتــش گاه كه روز پنطيكاست به ناگاه زبانــهآن ،در ايشان هم ظهور يافت ،شدن عيسي در آتش
از  ،القــدسكه به جهت اتحاد عيســي بــا روححتي شفاگري هم . )1ـ4: 2(اعمال بديشان ظاهر گشت 

حقيقــت اتحــاد و مشــاركت  ،براي ايشان نيز حاصل است. بر اين اساس ،استي هاي عيسويژگي
، ص 2007، شلدرك(دهد محور اساسي انجيل يوحنا را در بعد عرفاني تشكيل مي ،وجودي با كلمة اهللا

  .)73ص ، 1379گروه مؤلفان، ؛ ر.ك: 21
در كمــال انســان و وصــول بــه ملكــوت  ،در اين انجيل جايگاه عيســي ،يدگاههمچنين از اين د

او حيات است، نــور  ،عيسي واسطه فيض است ،تر بيان شده است. در اين انديشهها برجستهآسمان
  باب نجات است. ،است، راه و راستي است

كسي كــه مــرا  ،هستم من نور عالم .)10: 10نجات يابد (يوحنا  ،من در هستم. هر كه از من داخل گردد
  .)35، ص 1382رك. كمپيس، ؛ 12: 8بلكه نور حيات را يابد(يوحنا  ،در ظلمت سالك نشود ،متابعت كند

در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود. همان در ابتدا نــزد خــدا بــود. همــه چيــز 
فت. در او حيات بــود و حيــات او آفريده شد و به غير از او چيزي از موجودات وجود نيا ةبواسط

  .)1ـ4: 1نور انسان بود (يوحنا 
آيــد. اگــر مــرا مــن نمية عيسي گفت: من راه و راستي و حيات هستم. هيچ كس نزد پــدر جــز بوســيل

  .)5ـ10: 14... كسي كه مرا ديد پدر را ديده است...(يوحنا  ،شناختيدپدر مرا نيز مي ،شناختيدمي
كنــد كــه فقــط متعــالي و داراي جــالل مسيحيت خدايي را تصوير مي براي ،شناسيمسيحگونه اين

كه فرزنــد خــود را در ميــان ايگونهبه ،بلكه خداوندي نزديك و داراي عشق و محبت است ،نيست
فــارغ از . )11، ص 1985 ،اومــان(تا خلق به مــدد او صــعود يابنــد ،)9: 4(اول يوحنا خلق نازل كرده است 

ها انسانيا تجسد او در ميان  ،از جمله اعتقاد به فرزند براي خداوند ،ظريههاي غيرمعقول اين نجنبه
ترين موجــودات بــه خداونــد در ميــان تنــزل نزديــك ـ نايي حقيقي فهم شوندمع در صورتيكهدرـ 

به خداوند باز كرد تا  تشبه ،نهايتدر راه را براي تعالي انسان با تشبه به چنين موجودي و  ،هاانسان
همچنين پسر  ،كه پدر در خود حيات داردزيرا همچنان« .)9: 4(اول يوحنا ز طريق او حيات يابد انسان ا

  .)26: 5(يوحنا » را نيز عطا كرده است كه در خود حيات داشته باشد
مشــاركت در ســرّ عيســي يعنــي «حيات معنوي انسان در گرو ارتباط با عيسي اســت.  ،بنابراين
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» شــودبخشد و از طريق آن انسان دوباره متولد ميسان حيات ميمشاركت در چنين حياتي كه به ان
كند كه از طريق عيســي عهد جديد همواره از حياتي صحبت مي ،بر اين اساس .)11، ص 1985، اومان(

  .)4: 1؛ دوم پطرس: 14ـ16: 3؛ 12: 1(يوحنا به انسان داده شده است 
انسان به معناي  ةجدايي عضوي از پيكر سر در حقيقت انسان است. ةمنزلعيسي به ،از اين منظر

 ةطــور كــه شــاخلذا همان. )10، ص 2008، پــورا(اي جز مرگ ندارد جدايي از تدبير مغز است و نتيجه
براي ادامه حيات بايد با اصل درخت مــرتبط باشــد و از آن جــدا نشــود، حيــات معنــوي  ،درخت

  مسيحي نيز به اتصال با عيسي است.
ســازد و آن را دور مي ،اي در من كه ميوه نياورددر من باغبان است. هر شاخهمن تاك حقيقي هستم و پ

مثل شاخه بيرون انداختــه  ،كند تا بيشتر ميوه آرد... اگر كسي در من نماندآن را پاك مي ،هر چه ميوه آرد
  .)1ـ6: 15(يوحنا  شوداندازند و سوخته ميخشكد و آنها را جمع كرده در آتش ميشود و ميمي

كــه او هم وجه زحمت و رياضــت و شود هم وجه حيات معنوي مسيحي روشن مي، ر اين تعبيرد
چــه بيشــتر ايــن حيــات معنــوي ول ثمرات هري براي پاك شدن حقيقت انسان و موجب حصملاع

اگر اين رابطــه قطــع  .خود را با عيسي حفظ كند ةاست. لذا انسان بايد با نماز و عبادت دائمي رابط
نشانه محبت بــه عيســي  ،ي در انتظار او خواهد بود. اين اعمال و عبادات در واقعشود، مرگي معنو

  .)22: 14(يوحنا باشد نيز مي
كــه عبــارت  ،)36: 3(يوحنــا تعبير شده است  »ايمان«از اين حيات معنوي به  ،در انجيل يوحنا

بر اساس اناجيل  ،هاين تولد دوبار .)5: 3(يوحنا دهد است از تولدي دوباره كه براي انسان رخ مي
ملكــوت  .)15، ص 2005، نــگيفان(چهارگانه تعبيري ديگر است از ورود انسان به ملكوت خداوند 

توبــه « :نيز بيان شده و شرط آن توبه قرار داده شده بود توسط يحيي خداوند قبل از عيسي
ه در موعظــه ويــژبــه ،اما در سخنان عيسي .)1: 3(متي » زيرا ملكوت آسمان نزديك است ؛كنيد

در كلمــات  ،چه در برخــي مــوارداگر. )17: 6؛ لوقا 10: 5؛ 17: 4(متي  تر بيان شده استكوه برجسته
بعد از مــرگ طبيعــي  ،شناسانه دارد و بر ظهور ملكوت خداوندعيسي اين عبارت معنايي فرجام

نظر اســت ردظهور ملكوت در همــين دنيــا مــو ،اما در بسياري موارد .)1ـ13: 25(متي داللت دارد 
، نــگيفان(يافت قدرت و حضــور خداونــد اســت  ،مراد از آن. )32و  31و  23و  18و  10ـ12: 13(متي 
. ايــن امــر بــر )13، ص 1985، اومان(و قابل تكامل است  )21: 17(لوقا كه امري دروني  )15، ص 2005

  .)21، ص 2007، شلدرك(يافت مشاركت وجودي با كلمه خداست  ،انجيل يوحنااساس 
كه در انجيل يوحنا با تعابيري همچون اتحاد با خداونــد نيــز  ،ورود به ملكوت خداوند ،بنابراين

١٣٨     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

ن اســت كــه ايــن ايــاساسي در عرفان كتاب مقدس  ةاما نكت .نهايت سير انسان است ،شودبيان مي
  .)15ـ16: 4؛ 22ـ23: 3(اول يوحنا پذير نيست وصول و اتحاد جز از طريق عيسي امكان

كالم ايشان به من ايمان خواهند آورد تا  ةوسيلهبلكه براي آنها نيز كه ب ،كنماينها فقط سؤال مي و نه براي
كه تو اي پدر در من هستي و من در تو، ايشان نيز در ما يك باشند تا جهان ايمــان چنان .همه يك گردند

  .)20ـ23: 17آرد كه تو مرا فرستادي (يوحنا 
شفاگر بودن  ،كه در اناجيل زياد تكرار شده است ،ترين آنهامله برجستهاز ج .چنين وصولي لوازمي دارد

عالوه بر . )14، ص 2005، نگيفان(است كه هم در خود عيسي به نحو اتم ظهور كرد و هم در رسوالن وي 
ب بروز و ظهور معجزات ديگــري از موجالقدس خود يافت ملكوت آسمان و اتحاد با روح ،بخشيشفا

  .)15، ص 2005، نگيفان(ش است كه در اناجيل گزارش داده شده است عيسي و شاگردان
آنكــه در بنــد جســم و بــدن  .بايد توسط خود خداوند بيان شود، اما شرط ورود به اين ملكوت

توبه از گناه كه در عبــارات عيســي تكــرار شــده  .)13، ص 1985، اومــان(داند راه صعود را نمي ،است
: 1؛ مــرقس 17: 5(متــي و تولد دوباره در خداوند معرفي شده است  راه ورود به ملكوت آسمان ،است

 ؛11، ص 2008، پــورا(با ايمــان و تعميــد ميســر اســت  ،اين حيات معنوي و تولد دوباره .)3:3؛ لوقا 15
  .)13، ص 1985، اومان

طور كه عيسي در بدن ظاهر شد و در تفسيري رمزي تعميد تشبه به عيسي است. همان ،در اين بيان
پس با به زير خاك رفتن بدن، حقيقت او به آسمان عروج كرد، مسيحي نيز با به زير آب رفتن، مــرگ س

  تا با حقيقتي معنوي از آب به در آيد و در اقتدايي به مسيح، با وي جاودانه شود.اوست بدن جسم و 
ر نوعي تشبه در بدن و روح عيسي است. ســكونت عيســي د ،عشاء رباني نيز از منظري تمثيلي

حيــاتِ شــاخه، بــه  ،محملي است براي چنين تفسيري از عشاء رباني. بر ايــن اســاس ،انسانِ معتقدْ
به تغذيه از خود عيســي  ،تغذيه از اصل درختي است كه بدان متصل است و حيات معنوي مسيحي

سيح عد بشري ماتحاد رمزگونه، حيات معنوي كه ب العاده وبا اين همراهي فوق .)53ـ59: 6(يوحنا است 
پس عيسي خود غذايي . )11، ص 2008، پورا( كنداز خداوند دريافت كرده بود، نفس مؤمن را لبريز مي

براي حيات معنوي است و هر كسي كه عيسي را در خود پياده كند و ظاهر و باطن خود را عيسوي 
  كند، حياتي جاودان خواهد يافت:

ات هستم. پدران شما در بيابان ني دارد. من نان حيحيات جاودا ،گويم هر كه به من ايمان آردبه شما مي
نميرد. من هستم آن  ،را خوردند و مردند اين ناني است كه از آسمان نازل شد تا هر كه از آن بخورد من

نان زنده كه از آسمان نازل شد. اگر كسي از اين نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و ناني كه من عطا 
  .)48ـ51: 6(يوحنا بخشم ت كه آن را به جهت حيات جهان ميجسم من اس ،كنممي
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دانان از اين بيانات دارند، عارفــان مســيحي اتحــاد گاه خالف عقلي كه الهي فارغ از تفسيرهاي متعدد و
گير دارد فهمند؛ اتحادي كه در عبارات انجيل يوحنا حضوري چشممعنوي مسيحي و عيسي را از آن مي

اتحاد عيسي با خداونــد،  دليل به ، اين اتحاد و شراكت با عيسي. )30: 10. و 3: 15. و 20: 14. و10: 14(يوحنــا 
  .)4: 1. رساله دوم پطرس 3: 1(رساله اول يوحنا اتحاد و شراكت با خداوند نيز خواهد بود 

مؤمنــان  ،)5: 9و  46: 12(يوحنــا چنان است كه اگر عيســي نــور جهــان اســت  ،اين شراكت در عيسي
دوستي و محبت به همســايه هــم تفســيري حال، با اين  .)36: 12(يوحنا روند شمار ميآن نور بهفرزندان 

مبناي محبت به همسايه است كــه بــر اســاس  ،در اينجا نه صرفاً تقليد و تشبه به مسيح ؛يابدمتفاوت مي
بت به اعضا دهد كه محاي معنوي را شكل ميخانواده ،شراكتِ مؤمنان با عيسي، حضور در عيسي ةآموز

عشــق و  ،بــر ايــن اســاس .)14، ص 2008، پورا؛ 20ـ24: 17(يوحنا رود شمار ميدر حقيقت محبت به كل به
اي است تا مســيحي دريابــد كــه آيــا خداونــد را دوســت خود نشانه ،محبت به برادران و سپس عيسي

  .)10ـ11: 2(رساله اول يوحنا دارد مي
 ،خود را محتاج بيند و رحمــت خــود را از او بــاز دارد كسي كه معيشت دنيوي دارد و برادر اما

گويــد كــه خــدا را محبــت باگر كســي  .)17: 3(رساله اول يوحنا چگونه محبت خدا در او ساكن است 
محبــت  ،زيرا كسي كه برادري را كه ديــده اســت ؛ستا دروغگو، نم و از برادر خود نفرت داركمي

  .)21: 4(رساله اول يوحنا ه است محبت نمايد؟ چگونه ممكن است خدايي را كه نديد ،ننمايد

  تعاليم پولس

او را به جســم  ،ارتباطي ظاهري با او نداشته. وي رودنميشمار به از حواريون عيسي ،پولس
ها مخالفــت از سال پسو  از عروج عيسيپس چه اينكه وي  ؛)16: 5(دوم قرنتياننشناخته است 
 ،ايــنوجود در مسير دمشق به مسيحيت گرويده است. با اي بر اساس مكاشفه ،و آزار مسيحيان

در كتاب مقدس مســيحيان  ،وي نماينده امكان ارتباط معنوي با عيسي است و چهارده رساله او
  جاي گرفته است.

كــه «دانند و برآنند كــه را عرفاني مي پولسعمدتاً بنياد تعاليم ، عارفان و محققان عرفان مسيحي
با اين ديدگاه كه  ،شناسدمسيحيت مي ةدهنددان و سازمانبه عنوان يك الهيبايد ديدگاهي كه او را 

 ،از ايــن ديــدگاه .)54، ص 1384(انــدرهيل، » تصحيح شود ،دانداو را صاحب تأمالت بزرگ عرفاني مي
» مسيح بود كه در تاريخ جهان مؤثر واقع شده ةاش دربارقديس دقيقاً به دليل نگرش عرفاني پولس«

١٤٠     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

قديس تمام آنچه به نحو بســيار بــارزي عرفــان واقعــاً  پولسبا « ،در اين اعتقاد .)50، ص (هماناست 
بخش كارهــاي تبليغــي او شــد و ترين شكل آن در جهان شكوفا شد و الهامدر غني ،مسيحي است

را عــارف هــم  پــولساست كــه اگــر  شنورالبته  .)40(همان، ص » نوپا منتقل شد ةتوسط او به جامع
هايي كه وي ضمن كارهــاي ها و دشواريبلكه عمدتاً سختي ،نشين نبوده استفي عزلتبدانيم، عار

رفته است. از ايــن شمار به هاي سلوكي اوجزء رياضت ،تبليغي و اجتماعي خود متحمل شده است
هاي تهــذيبي، طريقت عرفــاني يعنــي رياضــت ةگانتوان مراحل سههم مي پولسدر حيات  ،ديدگاه
و هم تعاليمي مسيح محور در  )46(همان، ص و احساس اتحاد با مسيح را بازيافت  هاي اشراقيبينش

  تبيين و تعبير باورهاي مسيحي.
  خطاب به قرنتيان مشاهده كرد: پولستوان از جمله در بيانات هاي تهذيبي را ميرياضت

از  كرر. از يهوديان پــنج مرتبــهها مدر مرگ ها بيشتر،در زندان ها زيادتر،تر، در تازيانهها افزوندر محنت
سار شدم. سه كرت شكسته كشتي چهل يك كم تازيانه خوردم. سه مرتبه مرا چوب زدند. يك دفعه سنگ

روزي در دريا به سر بردم. در سفرها بارها؛ در خطرهاي نهرها؛ در خطرهاي دزدان؛ در خطرها شدم. شبانه
شهر؛ در خطرها در بيابــان؛ در خطرهــا در دريــا؛ در  ها؛ در خطرها دراز قوم خود و در خطرها از امت

هــا بارهــا؛ در گرســنگي و تشــنگي؛ در خوابيخطرها در ميان برادران كذبه؛ در محنت و مشقت؛ در بي
  .)23ـ28: 11ها بارها؛ در سرما و عرياني (دوم قرنتيان روزه

؛ 6ـــ11: 22(اعمال رسوالن خورد زياد به چشم مي پولسهاي بازگويي رؤياها و ادعاي مكاشفات در رساله
مرحلــه  ،آيدشمار ميكه منشأ تعاليم عرفاني او هم به ،ترين مرحله حيات وياما مهم .)2ـ7: 12دوم قرنتيان

انــدرهيل،  :ك.(رباشد يا نــه درصدد ابداع نوعي الهيات  پولساعم از اينكه احساس اتحاد با مسيح است. 
من زندگي «اوست كه بر سنگ قبر وي نيز نوشته شده است:  نسخمحور تعاليم وي اين  ،)60، ص1384
كه در جاي ديگر چنان .)20: 2(غالطيان » كندكنم ليكن نه من بعد از اين، بلكه مسيح در من زندگي ميمي

: 1(فيلپيــان » االن نيز مسيح در بدن من جالل خواهد يافت خواه در حيات و خواه در موت«گويد: نيز مي
را بايد به دنبال داشته باشد كــه همچــون عيســي  مداپيبالطبع اين  ،حضور عيسي در انسان گونهاين .)20

ه فكر و احساس و عمل عيسي است آن كس ك شنورلذا  .و همچون او عمل كند )5: 2(فيلپيان فكر كند 
وجــود ال ؤالبته جاي اين س .)27، ص 2008، پــورا(در دعواي خود ناراست خواهد بود  ،آفريني نكندرا باز
تا به چه اندازه بر اين اعتقاد خود استوار مانــد و فكــر و عمــل خــويش را در تشــبه بــه  پولسكه دارد 
  داشت.نگه  عيسي

زيــرا كــه در او همــه « :داندزاده تمامي آفريدگان ميمسيح را صورت خداي ناديده و نخست پولس
هــا و تخت يــدني و ناديــدني واز چيزهــاي د ،آنچه در آسمان و آنچه بر زمــين اســت ،چيز آفريده شد
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او و براي او آفريده شد و او قبل از همه است و در او همه ة وسيلهها و رياسات و قوات همه بسلطنت
خلقت اســت، راه منحصــري اســت  ةاين مسيح كه به اين تعبير واسط .)15ـ18: 1(كولسيان» چيز قيام دارد

يعني انساني كه ؛ خدا و انسان يك متوسطي استزيرا خدا واحد است و در ميان «براي وصول به خدا: 
  .)5: 2(اول تيموتاؤس » مسيح عيسي باشد كه خود را در راه همه فدا كرد

محوري، راه منحصر هدايت را در دريافت حيات معنوي و در ارائه نظامي مبتني بر اين مسيح پولس
رّ تعميد نيز بيانگر همين حقيقــت س ،اتحاد با حيات عيسي دانست. از ديدگاه وي ،روحاني و به تعبيري

ميرد و با سر به در آوردن نه، جسم و گناه ميهاست. مسيحي با به زير آب رفتن در تعميد از انسانيت ك
ايــن  .)16ص  ،2008، پورا(همچون انساني تازه متولد شده در حيات عيسي حياتي جاودانه خواهد داشت 

  به مرگ و رستاخيز عيسي است. تشبه
دانيد كه جميع ما كــه در مســيح چگونه ديگر در آن زيست كنيم؟ يا نمي ،اني كه از گناه مرديمحاشا ماي

در موت او تعميد يافتيم؟ پس چونكه در موت او تعميد يافتيم با او دفن شــديم تــا  ،عيسي تعميد يافتيم
 ؛فتــار نمــاييمما نيز در تازگي حيات ر ،آنكه به همين قسمي كه مسيح به جالل پدر از مردگان برخاست

دانيم كه زيرا اين را مي؛ زيرا اگر بر مثال موت او متحد گشتيم هر آينه در قيامت وي نيز چنين خواهيم شد
زيرا هر كه مرد از  ؛ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته ديگر گناه را بندگي نكنيم ةانسانيت كهن

  .)2ـ11: 6گناه مبرا شده است (روميان 
بيان معجزات او و در وصف مريدان،  ،اناجيل همنوا در توصيف عيسي ةاگر محور انديش ،سبر اين اسا

فهم مشاركت وجودي با كلمه خداست،  ،تبعيت مطلق از عيسي است و اگر محور انديشه انجيل يوحنا
 .)21ص  ،2007، شلدرك(مبتني بر تفسيري خاص از رستاخيز عيساي مصلوب شده است  پولسيمعنويت 
تا موجبي باشد براي هــدايت و  ،به خواست و فعل خدا عيساي مصلوب شده برخاست ،اساس بر اين

سهيم شدن مسيحي در مرگ و رستاخيز عيسي و تشبه به او نيز به دست خــدا حال، تغيير انسان. با اين 
  خواهد بود.

روح  ،قابلمفاهيم جسم، انسانيت كهنه و گناه و در م ،پولسدر تحقق اين مرگ و رستاخيز در تفكر 
و انسانيت جديد نقشي اساسي دارد. انسان الزم است همچو عيسي از جسم و انســانيت كهنــه و گنــاه 

بر بــدن و  پولستأكيد حال، بميرد تا به مانند عيسي در حياتي جديد و با انسانيتي جديد برخيزد. با اين 
مراد از  .)16ص  ،2007، شلدرك(به مراتب بيش از اناجيل چهارگانه است  ،قوت هواهاي نفساني در انسان

طبيعت انسان يا نفس اماره است كه با گناه آلوده شده است و يا به تعبيــري كــه  ،جسم يا بدن در اينجا
شأني از انسان است كه با گناه اوليه تنها گذاشته شــده  ،)18: 5(روميان كند از عهد عتيق استفاده مي پولس

١٤٢     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

سرچشــمه  ،، سركش در برابــر روح اســت و نفــس امــاره اوچنين انساني. )17ص ،2007، شــلدرك(است 
گناهان شخصي است. بر اين اساس، كار مرتبه بدني گناه و دشمني با خدا و لذا از دســت دادن حيــات 

اني كــه بــر كســكننــد و در چيزهاي جسم تفكر مي ،كه بر حسب جسم هستندكساني زيرا ؛ ابدي است
تفكر روح حيــات و  اما ت كه تفكر جسم موت است،جه در چيزهاي روح. از آن ،حسب روح هستند

زيــرا  ؛كنــدچونكه شريعت خدا را اطاعت نمي ،كه تفكر جسم دشمني با خداست زانروسالمتي است. 
  .)5ـ9: 8(روميان توانند خدا را خشنود سازند نمي ،تواند هم بكند و كساني كه جسماني هستندنمي

بــه  ،صه شود كه با در بند كردن جسم و انســانيت كهنــهبايد در اين خال ،تالش مسيحي معتقدهمة 
ي تا آنكه شما از جهت رفتار گذشته ...: «)9ـ10: 3(كولسيان ل شود و تولدي دوباره يابد يبدتانساني جديد 

گردد از خود بيرون كنيد و به روح ذهن خود تازه خود انسانيت كهنه را كه از شهوات فريبنده فاسد مي
  .)22ـ23: 4(افسسيان  »شويد

: 3؛ كولسيان 24: 5؛ غالطيان 13: 8(روميان بر آن اصرار دارد  پولسطلبد كه اي دائمي ميمبارزه ،اين امر
؛ اول 7: 4؛ دوم تيموتاؤس 27: 9(اول قرنتيان دارد: خود و ديگران را نيز بدان وامي ظاهراً .)10: 4؛ دوم قرنتيان 5

در مقابــل شــيطان و  ،ر اينكه در مقابل بدن و نفس آدمــي اســتعالوه ب ،اين مبارزه. )12: 6تيموتاؤس 
خــود چنــين شــعار  پــولسكــه چنــان ،)11ـ17: 6؛ افسسيان 11:3(دوم قرنتيان هاي دنيا نيز هست وسوسه

او دنيــا بــراي ة وسيلهحاشا كه من فخر كنم جز از صليب خداوند ما عيسي مسيح كه ب«دهد كه مي
  .)14: 6(غالطيان » من مصلوب شد و من براي دنيا

، پورا(القدس اتحاد معنوي دارد تولد انساني جديد است كه با عيسي و روح ،حاصل اين مبارزه
 ،اتحــاد بــا مســيح .)26ـ27: 4(غالطيان كند در عباراتي به اين اتحاد تصريح مي ،پولس .)21ص  ،2008
ر فــرد معتقــد نيــز متجلــي ويژه اسرار مرگ و رستاخيز دبه ،اي است كه رموز حيات منجيگونهبه

با مرگ عيسي از عالم بيــرون  ،گناهي كه با آدم وارد عالم شده بود. )23ص  ،2008 ،پــورا(خواهد بود 
معــدوم شــدن گنــاه را نيــز  ،ها اگر در مرگ عيسي با وي متحد شوندتمامي انسانرو، . ازاينرفت

زيــرا كــه شــريعت روح « ؛مشاهده خواهند كرد و در حيات معنوي خود بدون گناه خواهنــد بــود
زيــرا ايــن را . «)3: 8(روميــان » حيات در مسيح عيسي مــرا از شــريعت گنــاه و مــوت آزاد گردانيــد

ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معــدوم گشــته ديگــر گنــاه را بنــدگي  ةدانيم كه انسانيت كهنمي
  .)7: 6(روميان  »نكنيم

با محبت  ،مؤمنان كه با عيسي متحدند ة. جامعهستاجتماعي هم  رثاداراي آ ،انديشه اتحاد با عيسي
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القدس نيز با ايشــان متحــد خواهــد ورزند و به اتحاد با عيسي، روحبه عيسي به يكديگر نيز محبت مي
هر شخص مسيحي هم  ازآنجاكهمسيحيان است و  ةالقدس، روح كليسا و جامعروح ،بر اين اساس .بود

؛ 13: 12(اول قرنتيان باشد روح روح هر شخص مسيحي نيز مي ،القدسدر واقع روح ،با عيسي متحد است
 ،مســيحيت اســت ةدر جسم عيسي كــه كــل جامعــ ،مؤمنان با مراسم عشاء ربانيزيرا  .)16: 3؛ 18ـــ19: 6

  گردد.متحد مي ،است القدس كه روح اين جامعهد و با روحنشوشريك مي
اتحــاد  ،ت معنوي و روحاني و به تعبيريحيا ،آنچه اهميت دارد پولساز ديدگاه  ،بر اين اساس

 ،و احياناً غفلت از ساير تعاليم عيســي پولسمحور در مسيح ةاين انديش ةبا حيات عيسي است. غلب
عدم اســتمداد از حواريــون بــود  ،در سلوك ديني و به اعتراف خود وي پولسكه ناشي از استقالل 

مــورد  ،تعــاليم و شــيوه عملــي واداشــت كــه گــاهرا در مواردي به ابداع  پولس .)16ـــ17: 1(غالطيان 
شخصــي  ةتجرباساس بر  پولساز جمله  .)11: 2(غالطيان رضايت حواريون حضرت عيسي نيز نبود 

، ص 3، ج1390، دورانــت :ك.(رخــود  ةخود و شرايط تبليغــي و همســويي بــا تفكــرات مردمــان زمانــ
ديــن مســيحيت  در حقيقت اصــلِ ،)15: 6(غالطيان بر آن است كه عمل به شريعت موسي  ،)689ـ685

بلكه همانطور كه لطف خداونــد عيســي را از قبــر  ،يعني اتحاد معنوي با عيسي نقشي اساسي ندارد
يعنــي ملكــوت  ،برانگيخت، اين فيض و لطف خداست كه صاحبان اعمال صالح را بــه ايــن مرتبــه

آدمي را به عيسي برســاند و  ن است كهاينهايت فائده شريعت  منظر،كند. از اين خداوند واصل مي
  اي بر عمل به شريعت مترتب نخواهد بود.فائده ،با شناخت عيسي
 ،اما چون ايمان آمــد ،پس شريعت الالي [دايه] ما شد تا به مسيح برساند تا از ايمان عادل شمرده شويم«

  .)24ـ25: 3(غالطيان  »ديگر زير دست الال نيستيم
است  شنوردانست و مي ا ملزم به تبعيت از شريعت موسيخود ر ،در عمل و تعليم اما عيسي

توصيه شــده اســت  پولسكه توسط اناجيل و خود  ،به عنوان اصل اوليه عرفاني ،كه تشبه به عيسي
  نيز اقتضاي تبعيت از شريعت را دارد:

 ؛ه تا تمام كــنمبلك ،ام تا باطل نمايمام تا تورات يا صحف انبيا را باطل سازم. نيامدهگمان مبريد كه آمده
اي از تورات هرگز زائل نخواهد همزه يا نقطه ،گويم تا آسمان و زمين زايل نشودزيرا هر آينه به شما مي

 ،ترين را بشكند و به مردم چنين تعليم دهدپس هر كه يكي از اين احكام كوچك ،واقع شود ؟؟ههشد تا 
او در ملكــوت آســمان  ،رد و تعلــيم نمايــدعمل آوهدر ملكوت آسمان كمترين شمرده شود. اما هر كه ب

  .)17ـ20: 5بزرگ خوانده خواهد شد (متي 
رعايــت  ،كنــد. از ديــدگاه وياز منظري خاص و توأم با بدبيني به شريعت موســي نظــر مي ،پولس اما

هاي نقش عمل به شريعت در وصول به ملكــوت خداونــد در رســاله ،شريعت الزم نيست. با اين حال

١٤٤     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

گويد كه شريعت صرفاً براي كامالن و آنان كه گاهي به نحوي سخن مي ،ابهام است. ويهمراه با  پولس
  اي ندارد:اثر و فايده ،انداند و با او رستاخيز داشتهدر موت عيسي شريك شده

 ،گويم) كه مادامي كه انســان زنــده اســتدانيد (زيرا كه با عارفين شريعت سخن مياي برادران آيا نمي
اما هر گــاه  ،كمراني دارد؟ زيرا زن منكوحه بر حسب شريعت به شوهر زنده بسته استشريعت بر وي ح
وساطت جسد مسيح هاي برادران من شما نيز ب ،از شريعت شوهرش آزاد شود. ... بنابراين ،شوهرش بميرد

ت يعني با او كه از مردگان برخاست تا بــه جهــ ؛براي شريعت مرده شديد تا خود را به ديگري بپيونديد
مــرديم از شــريعت آزاد شــديم  ،خدا ثمر آوريم ... اما الحال چون براي آن چيزي كه در آن بسته بوديم

  .)1ـ6: 7بحدي كه در تازگي روح بندگي كنيم نه در كهنگي حرف (روميان 
بر  ،مانع انجام هر امر خالف شرعي است ،دهدوصول به كمال كه با اتحاد با عيسي رخ ميحال، با اين 

اعمال  پولساعمال شريعت كه از ديدگاه رو، ازاينبدون وصول به كمال.  ،نجام ظاهري شريعتخالف ا
چه ســايرين بــراي رســيدن بــه اگر .حاصلندبي ،اندبراي آنان كه جسم را مصلوب ساخته ،جسم هستند

  بايد آنها را به كار گيرند: ،ملكوت خداوند
جا نخواهيد آورد... اما اگر از روح هــدايت شــديد  پس شهوات جسم را به .اما گويم به روح رفتار كنيد

پرســتي و يعنــي زنــا و فســق و ناپــاكي و فجــور و بت ؛زير شريعت نيستيد. اعمال جسم آشكار است
ها و حسد و قتل و مستي و لهو و جادوگري و دشمني و نزاع و كينه و خشم و تعصب و شقاق و بدعت

ن كارها وارث ملكوت كه قبل از آن دادم كه كنندگان چنيچنان .دهملعب و امثال اينها كه شما را خبر مي
 اندها و شهواتش مصــلوب ســاختهجسم را با هواس ،باشند... و آناني كه از آن مسيح ميشوندخدا نمي

  .)16ـ25: 5(غالطيان 
را واداشت كه تفسيري خاص از عمــل بــه شــريعت  يناسئكوآو  آگوستينامثال  ،پولسبيانات  چنيناين
از تفاوت ميــان شــريعت محبــت و  ،اكويناسكه چنان .)389ـــ388، ص 2، ج1384، پيترز :ك.ر(ته باشند. داش

  شريعت ترس سخن به ميان آورند:
از آنهاست... باري ناقصان كه هريك  مبتني بر كمال و نقص ،هاي ميان شريعت قديم و جديدهمه تفاوت

 درحاليكه .شوندآميز هدايت ميم دادن كارهاي فضيلتاي به انجابه شيوه ،اندهنوز به فضيلت خو نگرفته
اند با اســباب زيرا آنان كه به فضيلت عادت نكرده ؛اي ديگراند به شيوهكامالن كه به فضيلت عادت كرده

 .شوندآميز هدايت مي... به انجام دادن كارهاي فضيلتي پاداشبيروني مانند ترساندن از مجازات يا وعده
آنان كه داراي عادت فضيلت هستند  ،شود... از سوي ديگرشريعت شريعت ترس خوانده مي اين ،روازاين

... انجام دهند. از اينجاست كه شريعت جديد آميز را به خاطر عشق به فضيلتلتميل دارند كارهاي فضي
 ،كنديشود... زيرا هنگامي كه انسان به سبب ترس از مجازات از گناهان دوري مشريعت محبت ناميده مي

انساني كه به سبب عشق به درســتكاري از گنــاه ة اراده او به طور مطلق از گناه بيزار نيست برخالف اراد
  .)390، ص 2ج كند... (همان،دوري مي
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هــا كلمات بسياري نيز دارد كه داللت بر انكار شريعت به صورت مطلق و براي همــه انســان ،پولساما 
؛ 63ص ، 1393ك. باغبــاني، .ر؛ 1ـــ4: 8: 12ـــ21: 5؛ 13: 4، 21: 3روميــان  ؛11ـــ16: 6؛ 1ـــ6: 5؛ 1ـ20: 3(غالطيان دارد 
  .)106ـ104 ص ،1382نژاد، زيبايي

ختنه ني بلكه يهود آن است كــه  ،زيرا آنكه در ظاهر است يهودي نيست و آنچه در ظاهر در جسم است
به اعمال شريعت  ازآنجاكه« .)29: 2(روميان  »در باطن باشد و ختنه آنكه قلبي باشد در روح نه در حرف

دانيم كه انسان بدون زيرا يقين مي« ؛)20: 3(روميان  »هيچ بشري در حضور او عادل شمرده نخواهد شد
  .)28: 3(روميان  »شودايمان عادل شمرده مي ،اعمال شريعت محض

ن عيســي بــا از همان ابتدا موردي براي اختالف حواريــو همين كلمات در نفي مطلق شريعت موسي
: 6(غالطيــان نيز بــدان معتــرف اســت  پولسامري كه عالوه بر لوقا در اعمال رسوالن خود  ؛است پولس

در دفاع از  پولسمطالبي كامالً بر خالف  ،رهبر كلسياي اورشليم و از رسوالن عيسي ،يعقوب .)11ـ15
  گويد:شريعت نگاشته است. وي مي

تواند ايمان ميويد ايمان دارم وقتي كه عمل ندارد. آيا اگر كسي گ .اي برادران من چه سود دارد
ايمان نيز اگر اعمال ندارد در خود مرده است... و ليكن اي مرد باطل آيــا  ...او را نجات بخشد؟

وقتي كه پسر  ،خواهي دانست كه ايمان بدون عمل باطل است؟ آيا پدر ما به اعمال عادل نشدمي
نه از  ،شودبينيد كه انسان از اعمال عادل شمرده مييد ... پس ميخود اسحاق را به قربانگاه گذران

  .)14ـ26: 2ايمان تنها (يعقوب 
ناچار شد در  جرومبود كه برخي همچون برجسته به قدري  ،و ساير حواريون پولساين اختالفات بين 

بــر  كه همگي داللــت يعقوبو  پطرسهمچون  ،و حواريون او جمع بين كلمات عهد عتيق و عيسي
توجيهاتي گاه ناهمساز بيــان  پولسبا كلمات  ،عمل به شريعت و عدم نسخ احكام شريعت موسي دارد

  .)393ـ394 ص ،2، ج1384، (رك. پيترزكنند 

  گيرينتيجه

 ة. مواجهــاســت عهد جديد و قــديمشامل كتاب مقدس است كه  ،شك يكي از منابع عرفان مسيحييب
از جمله مواردي است كه در عهد عتيــق گــزارش  ،حقق معجزاتصحبتي با خدا و تمستقيم با خدا، هم

 ،شده است. در عهد جديد نيز عناصر عرفاني كه در طول قرون مورد توجه عارفان مسيحي بوده اســت
بيش از ســاير  ،داشتن تمايالت عرفانيدليل يوحنا به  :چه محققان مسيحي معتقدنداست. اگرزياد بسيار 

عد سلوكي توان تعاليمي عرفاني در باما ميرا انعكاس دهد،  عرفاني عيسياناجيل توانسته است تعاليم 
تعبيــري كمتــر، بــه كلمــات و تعــاليم دليل و معرفتي در اناجيل همنواي متي، مرقس و لوقا يافت كه به 

١٤٦     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

ملكــوت  نيــافت ،رسند. هدف انسان و نهايت سير انســان در ايــن اناجيــلتر به نظر مينزديك عيسي
راه سلوك به اين غايــت در انكــار نفــس و  ،رسيدن به ملكوت و به تعبيري ةشده و وسيلخداوند بيان 

 ،پولسهاي مشترك اين اناجيل با انجيل يوحنا و رساله ةتبعيت و تشبه به عيسي دانسته شده است. نقط
 ،هرچند در انجيل يوحنــا .تأكيد بر وساطت عيسي مسيح در رسيدن به هدف و وصول به مقصود است

هاي رايج آن زمــان تبيــين شــده با نظامي متأثر از فلسفه اين حقيقت احياناً ،پولسهاي يژه در رسالهوبه
كه همان  ،هاو هم راه كمال انسانه است تر شدجايگاه عيسي مسيح برجسته ،است. در انجيل يوحنا هم

تحليــل و تعبيــري خداونــد در نتيجــه، با مطرح كردن اتحاد با عيســي و  ،تبعيت و تشبه به عيسي است
از طريق اتحاد با عيسي تفســير  ،تر پيدا كرد و هدف يعني رسيدن به ملكوتْ به اتحاد با خداوندمتفاوت

رعايت احكام و شريعت معرفي شده است. امــا راه مواجهــه  ،اتحاد با عيسي ةمقدم ،شد. در اين انجيل
كــالم  ،اي قلبــيا مواجهه و مشاهدهبه ادعاي خود ب پولسمتفاوت بود.  ،و تعاليم وي با عيسي پولس

آنكه در محضر شاگردان خاص بي ،ي خودهاها بعد از عروج آسماني وي شنيد و به گفتهعيسي را سال
خود ابتدا در عربستان و سپس در ساير بالد به ارشاد پرداخت. شايد ايــن عــدم  ،تعليمي ببيند عيسي

واسطه و به ناگاه بــراي پولســي كــه بــدون بي شدگيو تخيل هدايت اتصال به سنت شاگردان عيسي
ب شد كه وي جايگاه عيسي موجها عمر خود را در آزار مسيحيان صرف كرده بود، سلوكي مدت ةسابق

بدون توجه به شريعتي كه خود عيسي تبعيــت از آن  ،و ايمان به وي را به عنوان تنها راه كمال و نجات
در بسياري از مــوارد در  ،كه عمل به شريعت و رعايت احكامايگونهبه ،را توصيه كرده بود، تقويت كند

مــرگ و  در اين انديشه جسم، انسانيت نخســتين، ،پولساثر تلقي شد. كلمات وي در نجات و كمال بي
بر آن است كه انسان بــا وســاطت  يو .داندنايافته ميهاي انسان كمالاز ويژگي ،شريعت را در كنار هم

اين حيات معنــوي حيــاتي دائمــي  ؛از جسم رها شده حياتي معنوي خواهد داشت ،عيسي و اتحاد با او
زند و رعايت شريعت براي است كه مرگي در آن راه ندارد و خود انسانيتي جديد را براي انسان رقم مي

 در پــولسة معنا خواهد بود. نقد انديشبي ،كه با محبت به عيسي به هدف نائل شده است ،انسان جديد
  طلبد.مجالي ديگر مي ،ن ادعاها خودايهريك 
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