
 
 

  
  
  
  
  

  *قرآن و ارزش اخالقی تقرب به خدا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ابراهیم سجادي سید
  محقق و پژوهشگر

  

  
  

  
  

  
  
  
  
  

  

  تقرب در مطالعات غیر اسالمی
گذاري اخالق بر مبناي خداجویی و قرب الهی، اختصاص به مطالعات  پایه
و قرآنی ندارد و از موضوعات قابل توجه فالسفه اخالق نامسلمان در  اسالمی

هاي معرفتی از این نوع،  نگاهی به داده. آید مقاطع مختلف تاریخ نیز به حساب می
کند ـ که براي هر چه  اي مسأله را فراهم می به این دلیل که زمینه مطالعه مقایسه 

  .نماید مهم میبهتر فهمیدن نظریه قرآن یقیناً مؤثر است ـ 

                                            
 . 1/12/1391: تاریخ تأیید، 17/10/1391: تاریخ دریافت* 

  :چکیده
عنوان معیار ارزش در آثار  تقرب به خدا به: آنچه در این مقاله به مطالعه گرفته شده است

جا مانده از فالسفه و متدینان پیش از میالد و پس از میالد قابل ردیابی و مطالعه  به
. ردقرآن به عنوان تکمیل کننده تعالیم ادیان در این رابطه نگاه ویژه دا. اي است مقایسه

هاي به عمل آمده از تقرب، ماهیت آن را به  این نوشتار در کنار نگاه نقادانه به تعریف
گیرد و امتیاز این معیار را بر دیگر معیارها مطرح در حوزه فلسفه اخالق به  مطالعه می
  .گذارد نمایش می

  
  :ها کلیدواژه

  صفات خدا /اهل نعمت /خالفت انسان /قرآن /تقرب
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. نگاه به قرب الهی به عنوان معیار فعل اخالقی، ریشه در عمق تاریخ دارد
جا مانده از دانشمندان پیش از میالد در حوزه اخالق،  به) هر چند کلی و(اظهارات 

شباهت داشتن . دارد اي دور پرده برمی اي از وجود چنین تفکري در گذشته گونه به
در اظهارات ) 103/همان، (یان و جلب محبت آنان و تأسی به خدا) 37/بکر، (

) م40-م ق25(اسکندري اعتقاد فیلون . ارسطو، یک نمونه از تفکر یاد شده است
این را نیز  ،)26/جعفري، (» شرّ حقیقی دوري و بعد از خداوند است«که مبنی بر این

  . باشد فهماند که قرب به خداوند منشأ خیر حقیقی می می
اسرائیل با نسبت دادن  اي هفتم و پنجم پیش از میالد، انبیاي بنیه در فاصله سده

صفاتی اخالقی چون عدل، لطف و عشق به خداوند، در پی این بودند که این 
هاي اخالقی به حساب آید و خداوند موجود سزاوار عشق و پرستش  صفات، آرمان

ر عرفانی یهود در تفک). 179/اسمیت، (و از لحاظ اخالقی، داراي کمال معرفی شود 
نفس مملو از محبت «رسد که در آن  اي می این عشق قابل تحقق است و به مرتبه

او ... هاي عشق در شعف و نور، قلبی به بند کشیده شده است  اهللا است و با رشته
عاشق دیگر به سود و زیان ... سازد  شادمان است که اراده خالق خویش را کامل می

همه چیز . همه اینها زودگذر است  زیرا از نظر او،... کند  خویش در این عالم فکر نمی
  )152/گرشوم شولم، (» .دهد فانی است، مگر آنچه او به اراده خالق خویش انجام می

خداوند خداي خویش را به تمامی «پس از میالد و بر اساس این آیات از انجیل 
ترین و  این است بزرگ. دل و تمامی جان و تمامی ذهن خویش دوست بدار

نوع خویش را چون خویشتن دوست  هم: حکم دوم همانند آن است. نخستین حکم
عهد (» .هاي پیامبران وابسته به این دو حکم است تمامی شریعت و کتاب. بدار

؛ پیشنهاد شکل گیري نظام اخالقی بر پایه خداجویی به )222/جدید، انجیل متی، 
عنوان منبع تمام دستورات تر مطرح شد و دوست داشتن خدا به  صورت جدي

  )126/فرانکنا، . (اخالقی معرفی گردید
با فضیلت اصلی خواندن خدمت عاشقانه و ) م430-354(قدیس آگوستین 

، در توضیح )74/بکر، (هاي آسمانی  تفسیر زندگی دنیایی به سفري به سوي خانه
  :گفت اخالق متکی بر خداجویی می
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آید؛ زیرا  به روشنی نتیجه به دست می... اگر خدا خیر اعالي انسان باشد، «
معناي نیک زیستن است و نیک زیستن، چیزي جز  وجوي خیر اعلی به جست

  )2/104کاپلستون، (» .دوست داشتن خدا از صمیم قلب و از جان و دل نیست
دانست و بر این باور بود که  وجوي خدا را ذاتی انسان می آگوستین جست

است و تنها با رسیدن به مقام قرب الهی، جاي تشویش در باطن او همیشه فعال 
  :خوانیم در نیایش به جا مانده از وي می. سپارد خود را به آرامش می

تو ما را به صورت خویش آفریدي و قلب ما ناآرام است، تا آن هنگام ! خدایا«
  )140/زاگال، (» !که در تو آرامش یابد، اي خداي من
نی، وصول، شهود، شناخت و حب خدا در قرون وسطی بین فالسفه غرب التی

به عنوان هدف زندگی و واالترین خیر، به صورت گسترده مورد پذیرش قرار 
گفتند اگر  ، بودند کسانی که می16و  15، 14در قرون ). 105و  88/بکر، (گرفت 

انسان متفکر، محبوب خدا باشد، باید داراي فضایل اخالقی و فضایل عقالنی باشد؛ 
  )104/همان، . (دارد، هرچند عالم باشد ن شرور را دوست نمیزیرا خدا انسا

در ) م1224-1274(بین فالسفه اخالق قرون وسطی، قدیس توماس آکوئین 
رابطه با وصول و شهود خداوند به عنوان مبناي کارهاي اخالقی، بیشتر و نسبتاً 

  :اندیشد و چنین می) 2/509کاپلستون، (تر سخن گفته  صریح
ثروت، لذت حسی، قدرت و . خوبی و نیکویی نامتناهی استانسان دنبال «

تواند و تنها یک خیر نامتناهی  شهرت، هیچ کدام خواست او را تأمین نمی
خدا همان خیر نامتناهی است که انسان . تواند موجب رضایت خاطر او شود می

  )139/زاگال، (» .وجوي آن است در جست
اوند ارزش متعالی و منشأ و معیار در نگاه اخالقی این فیلسوف کلیسایی، خد

شود که در این جهان  هاست و سعادت در شناخت و عشق به او خالصه می ارزش
از این منظر، . به صورت ناقص و در آخرت به صورت کامل و دست یافتنی است

آن افعالی خیرند که به تحصیل چنین سعادتی رهنمون شوند یا با نیل به آن، سازگار 
کاپلستون، . (الی شرّند که با تحصیل چنین سعادتی ناسازگارندباشند و آن افع

2/523(  
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  نقد و ارزیابی
واقعیت این است که قرب به خدا نزد فالسفه اخالق در غرب، جایگاه سایر 
معیارها را ندارد و نتوانسته است توجه جدي را به خود بگیرد و به رشد و بالندگی 

دارد و خاستگاه آن عمدتاً یهودیت و  شاید به این دلیل که ماهیت دینی .برسد
باشد و فلسفه اخالق، بالندگی خود را مدیون نهضت روشنگري و  مسیحیت می

داند که با محوریت دین در زندگی دنیوي  فراگیر شدن تفکر سکوالریستی می
اي بازخوانی شده است  تقرب در هر دو آیین به گونه  عالوه بر این،! ناسازگار است

  .تواند کنار بیاید گرایی، دو شاخص عمده نهضت روشنگر نمی ت و کثرتکه با عقالنی
ناکامی تفکر اخالقی تقرب محور و برون اسالمی که ریشه در یهودیت و 
مسیحیت دارد، تردید ناپذیر است و در هر دو بعد نظري و عملی، به وضوح قابل 

اتی بودن گناه و پندار نادرست علماي هر دو آیین در رابطه با ذ. باشد مشاهده می
سرشت فضیلت ستیزي و راه اصالح آن، با خردپذیري تقرب به خدا ـ به عنوان 
معیار و سازنده عمل اخالقی ـ ناسازگار است و مانع مقبولیت و همگانی شدن این 

  .آید معیار به حساب می
هاي تلمودي، اوالد آدم گرفتار گناه  مطابق یکی از سنت  بر اساس عرفان یهودي،

ه شدند و نقصی در زاد و ولد حضرت حوا پس از نزدیک شدن مار شیطان به اولی
با تجلی خدا در سینا سبب برطرف شدن آن عیب از «او، به وجود آمد، ولی 

از آنجا که بیگانگان تجربه . فرزند معیوب باقی ماند) بیگانه(اسرائیل شد و گوي 
. ان و نیمه شیطان باقی ماندنداند، نیمه انس پاك کننده ظهور خدا در سینا را نداشته

بر این اساس هر فرد یهودي نوعی قابلیت نبوت به ارث دارد که به تنهایی وي را 
هر یهودي داراي دو «به تعبیر دیگر، » .سازد از فکر و اراده خدا آگاهی یابد قادر می

روح حیوانی در باالترین طبقات . یک روح حیوانی و یک روح الهی: روح است
این روح منبع شرور است، اما در عین حال منشأ . شیطان ریشه داردنیروهاي 

خیرهاي طبیعی مانند مهربانی و نیکخواهی نیز هست؛ چرا که در طبقه نور نیز 
. روح الهی در خدا ریشه دارد یا به یک معنا، بخشی از خداست... ریشه دارد 

وح حیوانی آنان نیز در نه تنها فاقد روح الهی هستند، بلکه ر] غیر یهودي[بیگانگان 
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تري از عالم شیطان ریشه  هاي پایین مقایسه با روح حیوانی یهودیان از الیه
بر این اساس بیگانگان فاقد اخالقند، تمایل ندارند از زندگی زمین فراتر » .گیرند می

  )349/آلن آنترمن، . (باشند روند و نسبت به امور الهی، نادان می
ق ستیزي و ارزشمداري در تفکر مسیحیت نیز با دوري و تقرب به خدا و اخال

از این منظر، به دلیل گناه آدم و حوا، ! هایی البته با تفاوت. گناه اولیه ارتباط دارد
شوند؛ یعنی با روح آلوده، تمایل فطري به گریز از  ها گناهکار متولد می تمام انسان

ی، چشم به جهان خدا، اسیر شیطان و انگیزه تالش بر خالف عقل و قانون اله
به سبب رنج و مرگ مسیح، ... در پی غسل تعمید و اعتراف به گناه و . گشایند می

. شود بهاي هر دو نوع گناه مسیحیان پرداخته و رستگاري و رابطه با خدا برقرار می
  )469/پترسون، (

در نتیجه این ارتباط،   غرض خداوند چیزي بیشتر از رابطه برقرار کردن است،
حی باید به آفریده جدید تبدیل شود، باید شخصیت و منش خود را به آن فرد مسی

. خواهد و انسان را براي آن ساخته است نوع شخصیتی استحاله دهد که خداوند می
براي تحقق این . تر تبدیل شود تر و پرتسامح تر، آرام تر، بانشاط باید به فردي مهربان

بر ). 475/همان، (س حاجت است امر به کمک شخص سوم تثلیث، یعنی روح القد
گیرد که او از روح القدس پر  اساس انجیل، استحاله یاد شده زمانی صورت می

با مندي  بهره«باشد، روح القدس در او نافذ باشد و در او مأوي بگیرد تا به مقام 
  )478همان، . (و بالفعل در حیات الهی سهیم باشد» استفاضه از ذات الوهی نایل آید

. خورد ها، با اراده آدم و حوا رقم می تیب دوري از خدا براي تمام انسانبدین تر
تقرب به خدا در مورد تنها مسیحیان، با اراده دو شخص از اشخاص تثلیث عینیت 

کند که به گفته اصحاب کلیسا، خرد بشري اجازه و توان ورود به ساحت آن  پیدا می
  )216/علی زمانی، ! (را ندارد

  
  قرب شناسی با نگاه قرآنیضرورت و اهمیت 

» مهیمناً علیه«قرآن که نسبت به باورهاي اهل کتاب نگاه نقادانه دارد و با عبارت 
تکمیل و پیرایش را در مورد محتواي کتب آسمانی گذشته ضروري ) 48/مائده(
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، با تأکید بر لیاقت انسان، اصالت عقل و )4/156؛ قاسمی، 8/198فضل اهللا، (داند  می
جایگزینی اخالق متکی بر قرب الهی را به جاي اخالق سکوالریستی  اهمیت علم،
  .کند و بر اهمیت غیر قابل تصور آن اصرار دارد پیشنهاد می

هاست و  از منظر قرآن، بازگشت به سوي خداوند، سرنوشت حتمی تمام انسان
اوج خسران ). 42/، نور28/آل عمران(گیرد  هاي متفاوتی صورت می به گونه

اي از آنها به  و اوج رستگاري که دو گونه برجسته) 5/، کهف5/نمل، 22/هود(
. تر از خود اشاره دارد آید، هر کدام به سلسله مراتب درازي پایین حساب می

رستگاري در باالترین سطح از آنِ کسانی است که در دنیا به مقام قرب الهی و 
را گروهی از پیشینیان و  اند و آنها ها دست یافته انگیزه خیررسانی پیوسته به انسان

، سکنا داده »جنّات النعیم«دهند و با پذیرایی ویژه در  اندکی از پسینیان تشکیل می
  ). 89و  88؛ 10-26/ واقعه(شوند  می

برآیند دعوت ) یافتگان به مقام قرب الهی و دست(شکل گیري گروه مقربان 
آیات . باشند نیوي میها در عرصه زندگی د عمومی است که مخاطبان آن، تمام انسان

ها  ها، در این جهت که باید غایت رفتار انسان رغم تفاوت مربوط به این دعوت به
هایی از این دست آیات  نمونه. تقرب به خداوند باشد، صراحت تردید ناپذیري دارد

  :عبارت است از
 )15/فاطر( )الْحمید غَنیالْ هو واللَّه اللَّه إِلَى الْفُقَرَاء أَنْتُم النَّاس أَیها یا(
 ستایش و حمد گونه هر شایسته و نیاز بی که است خداوند تنها خدایید؛ به محتاج شما !مردم اي«

  »!است
 )50/ذاریات( )مبِینٌ نَذیرٌ منْه لَکُم إِنِّی اللَّه إِلَى فَفرُّوا(
  »!آشکارم يا دهنده بیم شما براي او سوي از من بگریزید، که خدا سوي به پس«
 )10/فاطر( )یرْفَعه الصالح والْعملُ الطَّیب الْکَلم یصعد إِلَیه جمیعا الْعزَّةُ فَللَّه الْعزَّةَ یرِید کَانَ منْ(
مؤمن [ پاکیزه سخنان خداست؛ براي عزت است، بداند که تمام پی قدرت و غلبه در که کسی«

  ».وسیله باال رفتن اوست صالح عمل کند، و می صعود او يسو به] معتقد به کلمه توحید
)کینَ أُولَئونَ الَّذعتَغُونَ یدإِلَى یب هِمبیلَۀَ رسالْو مأَیه 57/اسراء( )أَقْرَب( 
 به) تقرب براي( اي وسیله خوانند، خودشان عنوان خدا می به) مشرکان( آنان که را کسانی«

  ».تر نزدیک چه هر اي سیلهجویند، و می پروردگارشان
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 )تُفْلحونَ لَعلَّکُم سبِیله فی وجاهدوا الْوسیلَۀَ إِلَیه وابتَغُوا اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا(
 )35/مائده(
 او به تقرب براي اي وسیله و! بپرهیزید خدا) فرمان مخالفت( از! اید آورده ایمان که کسانی اي«
  »!شوید رستگار که کنید، باشد جهاد او راه در و! جوییدب
 )110/کهف( )أَحدا ربه بِعبادةِ یشْرِك وال صالحا عمالً فَلْیعملْ ربه لقَاء یرْجو کَانَ فَمنْ(
 در را کس هیچ دهد، و انجام شایسته کاري دارد، باید امید پروردگارش لقاي به که هر پس«

  »!نکند شریک پروردگارش تعباد
 لَهم فَأُولَئک صالحا وعملَ آمنَ منْ إِلَّا زلْفَى عنْدنَا تُقَرِّبکُم بِالَّتی أَولَادکُم ولَا أَموالُکُم وما(

زَاءج فا الضِّعلُوا بِممع مهی وف نُونَ الْغُرُفَات37/سبأ( )آم( 
 عمل و بیاورند ایمان که کسانی سازد، جز نمی مقرب ما نزد را شما هرگز نفرزندانتا و اموال«

 آنها و اند؛ داده انجام که است کارهایی برابر در مضاعف پاداش آنان براي که دهند انجام صالحی
  »!بود خواهند امنیت) نهایت( در) بهشتی( هاي غرفه در
 مهاجِرًا بیته منْ یخْرُج ومنْ وسعۀً کَثیرًا مرَاغَما أَرضِالْ فی یجِد اللَّه سبِیلِ فی یهاجِرْ ومنْ(

 )100/نساء( )اللَّه علَى أَجرُه وقَع فَقَد الْموت یدرِکْه ثُم ورسوله اللَّه إِلَى
ه ب کس هر و. یابد می زمین در اي گسترده و فراوان امن کند، جاهاي هجرت خدا راه در که کسی«

 رسد، پاداش فرا مرگش رود، سپس بیرون خود خانه او، از پیامبر و خدا سوي به مهاجرت عنوان
  ».خداست بر او
 )26/عنکبوت( )الْحکیم الْعزِیزُ هو إِنَّه ربی إِلَى مهاجِرٌ إِنِّی قَالَ(
  »!است حکیم و قدرت صاحب او که کنم می هجرت پروردگارم سويه ب من: گفت) ابراهیم(«
 )99/صافات( )سیهدینِ ربی إِلَى ذَاهب إِنِّی وقَالَ(
  »!کرد خواهد هدایت مرا روم، او می پروردگارم سوي به من: گفت) ابراهیم( و«
 )8/مزمل( )تَبتیالً إِلَیه وتَبتَّلْ ربک اسم واذْکُرِ(
  »!ه سوي خدا گریختنیبگریز ب] از هر چیز[ و کن یاد را پروردگارت نام و«
 )19/علق( )واقْتَرِب واسجد تُطعه لَا کَلَّا(
  »!جوي تقرب) خدا به( و نما سجده مکن، و اطاعت را او هرگز ؛)پندارد می طغیانگر آن که( نیست چنان«
 )161/انعام( )حنیفًا إِبرَاهیم ملَّۀَ قیما دینًا مستَقیمٍ صرَاط إِلَى ربی هدانی إِنَّنی قُلْ(
 آیین ؛)دنیا و دین سعادت ضامن و( پابرجا آیینی کرده؛ هدایت راست راه به مرا پروردگارم: بگو«

  ».برگرداند روي خرافی هاي آیین از که ابراهیم؛
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معرفی مکرر دین . در بیشتر آیات فوق، دعوت به تقرب آمیخته با هشدار است
، در حقیقت معرفی راه )بار 72(» سبیل اهللا«و ) بار 36(» صراط مستقیم«به عنوان 

که نپیمودن آن، محرومیت از قرار ) 1/147قرطبی، (رسیدن به مقام قرب الهی است 
. را در پی دارد» اسفل سافلین«و خطر سقوط به » علیین«گرفتن در فراترین مقام 

 وقَلیلٌ(که حضور پسینیان در جمع مقربان اندك است، ) به گفته قرآن(این حقیقت 
نیز با تأسف و تهدید همراه است و جوامع انسانی پسین  )14/واقعه( )الْآخرِینَ منَ

هاي دنیوي و اخروي ناشی از تقرب  توجهی بیشتر نسبت به تباهی را متهم به بی
حرم در پیش است و «: پس این بحث را باید جدي گرفت، وگرنه. کند گریزي می

  .»و اگر خفتی، مردي حرامی از پس، اگر رفتی، بردي
به عنوان » قرب به خدا«ت معرف اگویا وجود پرحجم و انبوه آیات و روای

در عرف » الی اهللا بۀقر«هاي  غایت رفتار و افعال اخالقی سبب شده است که واژه
ولی تحقیق و پژوهش راهبردي این . ها به حساب آید ترین واژه مسلمانان، مأنوس

ها گام  رغم این واقعیت که اعمال انسان باشد و به مسأله همچنان جایش خالی می
» اسفل سافلین«و » سجین«یا به سوي پایین، » علیین«برداشتن او به سوي باال و 

اي را در عرصه  کمتر مسلمانی وجود دارد که چنین دغدغه ،)27/18مطهري، (است 
  . فکر و عمل، مسأله زندگی خود بداند

ر کتب عرفان که وظیفه توضیح سیر و سلوك گی البته حجم حجیم و بسیار چشم
آید، ولی به دلیل  الی اهللا را به عهده دارد، میراث فرهنگی ارزشمندي به حساب می

نهایت نامأنوس و  هاي بی ها و عبارت هاي متخصصانه، استفاده از واژه نگري ژرف
سته رهنمودهاي کلی و نه چندان قابل فهم براي مبتالیان به بیماري غفلت، نتوان

! به سوي خود جلب کند است به عنوان نسخه شفابخش، توجه تقرب گریزان را
است، در بحث غایت فعل ) 57/یونس( )شفاء لِّما فی الصدور(پس نگاه قرآن که 

سکوالریستی  باشد تا حرکت رو به پیش تفکر اخالقی، نیازمند پردازش کارآمدتري می
ان در عصر حاضر، رو به توسعه و مهار، و قصد تقرب در زندگی انسان مسلم

  . همگانی شدن گذارد
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  معنا و حقیقت
چونان  .هاي استواري در رابطه با نیاز فوق برداشت شده است خوشبختانه گام

که در این نوشته خواهید دید، بزرگانی همچون عالمه طباطبایی، شهید صدر، شهید 
گونه پردازش را به هاي ورود به این  مطهري و آیت اهللا جوادي آملی، روزنه

گویا در پناه آن جرأت . اند صورت تردید ناپذیري فرا روي حقیقت جویان قرار داده
و زمینه طرح و معرفی قرب و تقرب به خداوند، به عنوان غایت و هدف فعل 

قرب به «: اخالقی، نظریه دین در حوزه فلسفه اخالق، فراهم آمده و گفته شده است
کاري که بیشترین تأثیر را در قرب به خدا . ذاتی داردخداوند براي انسان ارزش 

داشته باشد، یعنی موجب تقرب کامل شود، بیشترین ارزش مثبت را داراست و 
کاري که بیشترین تأثیر را در دور شدن از خدا داشته باشد، داراي بیشترین ارزش 

اري براي شم رود و بین این دو، مراتب بی منفی بوده و بدترین رذیلت به شمار می
  )138/فلسفه اخالق، (» .وجود دارد... قرب و بعد 

نگاه کاربردي به متن فوق با سؤال از چیستی قرب به خدا همراه است که 
طلبد، زیرا تنها بر اساس جواب جامع، قناعت بخش و متکی  جواب تحقق پذیر می

ام قرب بر واقعیت، زمینه برنامه ریزي براي هجرت به سوي خداوند و رسیدن به مق
  . شود الهی به عنوان هدف عینی و قابل حس، فراهم می

  
  ها ها و تلقی تعریف

توجه و تالش جهت یافتن و ارائه جواب قابل قبول، با توجه به قدمت واژه 
قرب به خدا، و دستاورد آشفته ناشی از آن در مطالعات دین شناختی، در خور 

رائه شده، واقعاً تأمل برانگیز و هاي ا تفاوت لفظی و محتوایی تعریف. مطالعه است
در چند نمونه از . باشد بازگو کننده ضرورت بازخوانی تعریف قرب الهی می

  :خوانیم هایی که به سؤال از چیستی قرب به خدا داده شده است، می پاسخ
قرب به حق از اهداف انبیاست و این قرب، غیر از قرب در اصطالح فقه «. یک
و قصد امتثال است و این قرب از حدود وجود بشر قرب فقهی قصد امر . ماست

رسد که  اي می است؛ به این معنا که انسان در نتیجه عبادت و عبودیت حق، به مرتبه
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فقط حیثیت الهی محرك . شود هاي اجتماعی در نفس او پیدا نمی هیچ یک از انگیزه
  )60/اسدي، (» .اوست
فاتی است که توصیف قرب بنده به خداوند در حقیقت دستیابی به ص. دو

توصیف انسان به آن صفات در سطح توصیف ] البته. [خداوند با آنها درست است
نیازي که  رسد؛ مانند توصیف حکمت، علم، حلم، رحمت و بی خداوند به آنها نمی

سري، خشم و نیازهاي بدن به اندازه توان بشري  هاي نادانی، سبک با زدودن پلیدي
  )»قرب«انی، واژه اصفهراغب (» .شود حاصل می

ما از فهم حقیقت ] که... [منظور نزدیکی و قرب معنوي به خداوند است «. سه
شک این قرب در پی اطاعت خدا و انجام رفتاري که مورد رضایت  بی. آن عاجزیم

شود و در نتیجه این قرب، عنایت و توجه  و خشنودي خداوند است، حاصل می
مصباح (» .کند درخواست او را اجابت می گردد و دعا و خداوند به بنده جلب می

  )9/یزدي، 
در نزد «در این نگاه، قرب به خداوند امري معنوي، واقعی و به معناي . چهار

به عنوان نمونه در سه آیه زیر، . باشد است که مورد تأیید آیات قرآن می» خدا بودن
هشت و خداوند درباره مقام و منزلت شهید در پیشگاهش، و مقام متقیان در ب

  :گوید تقاضاي همسر فرعون می
 )169/عمران آل( )یرْزقُونَ ربهِم عنْد أَحیاء بلْ أَمواتًا اللَّه سبِیلِ فی قُتلُوا الَّذینَ تَحسبنَّ ولَا(
 نزد اند، و زنده آنان بلکه! شدند، مردگانند کشته خدا راه در که کسانی مبر گمان هرگز«

  ».شوند می داده زيرو پروردگارشان
 )54-55/قمر( )مقْتَدرٍ ملیک عنْد صدقٍ مقْعد فی* ونَهرٍ جنَّات فی الْمتَّقینَ إِنَّ(
  »!مقتدر مالک خداوند نزد صدق جایگاه دارند، در جاي بهشتی نهرهاي و ها باغ در پرهیزکاران یقیناً«
)ضَرَبو ثَالً اللَّهینَ ملَّذنُ لواآم رَأَتنَ امورْعإِذْ ف قَالَت بنِ ری ابل كنْدیتًا عی بنَّۀِ فالْج( 
 )11/تحریم(
 اي خانه! پروردگارا: گفت که هنگام آن است، در زده مثل فرعون همسر مؤمنان، به براي خداوند«

  ».بساز بهشت در خودت نزد من براي
هاي مادي و جسمی، به  سأله از جنبهاز این منظر، عقل انسان با تنزیه و تجرید م

موجودات  کند که جان انسان از اي که با مقام و شأن الهی سازگار آید، درك می گونه
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مجرد و از سنخ علم، بلکه عین علم است و تکامل آن با علم حضوري که عین 
تر گردد، نفس  هر قدر علم حضوري نفس قوي. شود باشد، حاصل می نفس می

تر،  تر باشد، علم حضوري و شهودي آن وسیع و هر قدر نفس قويشود  تر می کامل
  . تر و شدیدتر است کامل

پس منظور از تقرب به خداوند در پرتو اعمال اختیاري و عبادت این است که 
اي برسد که خداوند را بهتر درك و شهود کند و شناخت او منحصر به  انسان به مرتبه

هیم نباشد، بلکه با علم حضوري به خداوند شناخت حصولی و از طریق الفاظ و مفا
  )10/همان، . (معرفت پیدا کند و همچنین با علم حضوري، صفات الهی را درك کند

منظور از قرب انسان به خدا در مباحث ارزشی، رسیدن به مقام درك «. پنج
واسطه از رابطه وجودي خود با خداوند است؛ مقامی که به اختیار انسان  عمیق و بی

اثر تکامل حقیقی نفس حاصل شود و هدف نهایی و مطلوب اصلی، انسان  و در
توان گفت هر  با توجه به معناي قرب می... است و براي وي ارزش ذاتی دارد 

کاري که انسان را از جهت انگیزه و نیت از مستقل داشتن غیر خدا، توجه استقاللی 
ر و وابستگی کامل همه به غیر او و در یک کلمه، از شرك دور کرده، به درك فق

  )134و  129/فلسفه اخالق، (» .چیز به خداوند نزدیک کند، موجب تقرب است
  

  ارزیابی
اي، به  گوید و به گونه ها در وادیی سخن می ها و نگاه تردید تمام تعریف بی

هاي موجود  ماهیت یا آثار قرب به خدا اشاره دارد، ولی تک بعدي نگري و تفاوت
ترین سرفصل معارف مربوط به  که کلیدي» قرب«جایگاه عنوان بین آنها در خور 

در نگاه اول، الهی بودن انگیزه، . باشد دهد، نمی خلقت و زندگی انسان را تشکیل می
نگاه دوم، اخالق الهی، در نگاه سوم، قرب معنوي دور از درك انسان، در نگاه  در

چهارم، شهود خداوند و در نگاه پنجم، عدم احساس استقالل وجودي انسان و 
سایر موجودات، عمده شده است که هیچ کدام به تنهایی یا در کنار هم، به عنوان 

این واقعیت را . ر نگرفته استها در مباحث اخالقی مورد مطالعه قرا معیار ارزش
این احتمال که منشأ آن تردید نسبت به قابلیت . توان ناشی از غفلت دانست نمی

  .نماید تر می هاي اخالقی باشد، قابل قبول آنها براي توجیه ارزش
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تر و  ریشه در قرآن دارد و براي تعریف دقیق» قرب به خدا«به هر حال مباحث 
تر و مطالعه  تاب آسمانی کمک گرفت و به تتبع گستردهتر باید از خود این ک کامل
  .تر آن پرداخت عمیق
  

  مفهوم شناخت قرب
هایی است که مواردي از آن در قرآن کریم هم  داراي انواع و گونه» قرب«

  :کاربرد یافته است
  )35/بقره( )الشَّجرَةَ هذه تَقْرَبا ولَا(: قرب مکانی* 
  )1/انبیاء( )حسابهم نَّاسِلل اقْتَرَب(: قرب زمانی* 
  )214/شعراء( )الْأَقْرَبِینَ عشیرَتَک وأَنْذر(: قرب نسبی* 

... *  
رو  ازاین توان تفسیر کرد،  هاي فوق نمی را در شاکله» قرب به خدا«مسلماً 

  :از جمله. هاي جایگزینی مطرح شده است برداشت
دارد و این واژه، ناظر به در قرآن کریم معنایی مجازي » قرب به خدا«. 1

این تفسیر با این پرسش مواجه است که . خشنودي و رضایت خداوند از فرد است
خشنودي در موجودات مادي، تفسیري عارضی دارد؛ به این معنا که فرد خشنود 

کند و از حالت ناراحتی یا  تبدیل حالت در مورد شخص یا چیزي پیدا می
توان خشنودي و  طبعاً با این برداشت نمی. سدر تفاوتی، به حالت خشنودي می بی
رو باید  ازاین. که او محل عوارض نیستنیایت را به خداوند نسبت داد، چه ارض

خشنودي و رضایت را نیز در کاربردي مجازي براي او تعبیر کرد و مراد از آن را، 
  .بروز آثار آن دانست که نزول و وفور رحمت و نعمت نسبت به عبد مقرب باشد

گیرد و  ، این واژه از معناي مجازي فاصله می»قرب«در نگاهی دیگر به مفهوم . 2
بین خدا و » تقرب«در این تعریف، ما دو گونه . کند تعریفی عینی و واقعی پیدا می

  .اند عبد داریم که هر دو واقعی و وجودي
چهار گونه تعبیر از   در آیات قرآن کریم،. نخست قرب خداوند به انسان است

  :ین قرب وجود داردا
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  ).إنَّه قَریب(کند؛ مانند  ها را بیان می ـ آیاتی که اصل قرب خدا به انسان
 إِلَیه أَقْرَب نَحنُ(تر از دیگران است؛ مانند  گوید خدا به ما نزدیک ـ آیاتی که می

نْکُم85/واقعه( )م.(  
 ونَحنُ(ند؛ مانند دا تر می مان نزدیک ـ آیاتی که خداوند را به ما از اجزاي جسمی

أَقْرَب نْ إِلَیهلِ مبح رِید16/ق( )الْو(.  
 أَنَّ واعلَموا(مانند  کند؛  تر معرفی می ـ آیاتی که خدا را از خودمان به ما نزدیک

ولُ اللَّهینَ یحب رْءالْم قَلْبِه24/انفال( )و.(  
جودي خداوند نسبت رسد که مجموعه آیات فوق، ناظر به احاطه و به نظر می

اي که طرف مقابل، وابستگی و فقر مطلق  هاست؛ احاطه به موجودات و انسان
اي که میان خواست انسان و حرکت  مشابه همان رابطه. وجودي را به همراه دارد

دست و پایش وجود دارد که یک لحظه تغییر تصمیم، پا و دست را از حرکت باز 
توان حقیقتاً به کار برد که هیچ  این تعبیر را می دارد و در نتیجه، همان گونه که می

تر از اراده انسان نیست، در مورد رابطه خدا و  چیز به حرکت اعضاي بدن، نزدیک
  .انسان نیز چونان کاربردي، استعمال حقیقی و نه مجازي است

این مفهوم از تقرب گاه در همان معناي قرب . دوم قرب انسان به خداوند است
شوند که کاربردي  رود و در نتیجه دو مفهوم متضایف می ن به کار میخدا به انسا
به انسان نزدیک است، ) به معنایی که گذشت(چه اینکه وقتی خداوند . متحد دارند

  .طبعاً به همین معنا، انسان هم به او نزدیک خواهد بود
است اما در کاربردهاي قرآنی ـ روایی، معنایی دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته 

به (  »قرب خدا به انسان«را از مفهومی متضایف با » قرب انسان به خدا«و در نتیجه 
: نقل شده است 7رو از امام حسین در آورده است، ازاین) معنایی که گفته شد

  )1/223، فیض کاشانی(» . إلهی ما أقربک منی و أبعدنی عنک«
  :ردتوان در پرتوي برخی از مقدمات ارائه ک این معنا را می

قرآن کریم از این . است» روح الهی«و » ماده«انسان موجودي مرکب از  -1
  ).29/حجر( )روحی منْ فیه ونَفَخْت سویتُه فَإِذَا(: گوید ترکیب چنین می
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انسان همان گونه که در بعد جسمی و مادي خویش، از والدت به بعد،  -2
از این . خویش نیز سیر و سلوك دارد کند، در ابعاد روحانی تغییر و تکامل پیدا می

 إِلَى کَادح إِنَّک الْإِنْسانُ أَیها یا(: سلوك روحی با تعبیراتی یاد شده است؛ از جمله
کبا رحکَد یهلَاق6/انشقاق( )فَم(.  
یادکرد . نهایت در تمامی ابعاد و اوصاف وجودي است خداوند کمال بی -3

ذات احدیت، تذکر این نکته است که واالترین  انحصاري اسماء حسنی درباره
مطلبی که بارها و بارها در قرآن کریم از آن . سطح اوصاف جالل و جمال از اوست

  .یاد شده است
اي یکسان از لحاظ وجودي با این کمال مطلق  موجودات هستی فاصله -4

لیس را به و اب) 172/نساء(کند  خداوند از مالئک به عنوان مقربان یاد می. ندارند
  ).34/حجر(کند  و دور از خود معرفی می» رجیم«عنوان موجودي 

تواند فاصله خود را با کمال مطلق  انسان در سیر و سلوك روحی خویش می -5
هاي وجودي خویش به او  تکاهش دهد و با آراستگی به صفات کمالی، بر مشابه
را براي خود ...  ولی خدا و بیفزاید و شؤونی چون خالفت خدا، برگزیده خدا، 

کند، چونان نگاهی را منتقل  توصیفاتی که قرآن کریم از انبیاي الهی می. تحصیل کند
 )أَدنَى أَو قَوسینِ قَاب فَکَانَ* فَتَدلَّى دنَا ثُم(: درباره خاتم پیامبران فرمود. کند می

  .)8-9/نجم(
سیر و سلوك روحی  توان نتیجه گرفت که انسان در می در پرتوي این مقدمات، 

هایش را با کمال مطلق کاهش دهد و به هر میزان  تواند فاصله ـ وجودي خود، می
  .که این فاصله را بکاهد، از قرب بیشتر برخوردار است

رسد که انسان در سیر و  مسیر پیموده شده در نهایت به این نتیجه می: پرسش
ه خویش را با کمال مطلق فاصل  تواند با تخلق به اخالق الهی، سلوك روحی، می

همچنان آیا حال با این تقریر، . کاهش دهد و در نتیجه، مشابهت وصفی با او بیابد
در چونان معنایی، کاربردي مجازي است؛ چه » قرب به خدا«توان گفت که کاربرد  می

  ؟)مگر در کاربردي مجازي(  توان مشابه با چیزي را قریب به او دانست اینکه نمی
  .توان پاسخ داد شکال فوق چند گونه میبه ا: پاسخ
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به عنوان . هاي وصفی، کاربردي مجازي نیست در تشابه» قرب«کاربرد : نخست
سازان معروف  دستی از آثار نقاشان و مجسمه ساز چیره نمونه، اگر نقاش و مجسمه

سختی از  اي که به گونه کپی برداري کند، به... چونان لئوناردو داوینچی، میکل آنژ و 
کپی «ها، کاربرد این جمله که  نسخه اصل تمییز داده شود، آیا در چونان نقاشی

هاي  رسد که در قرب ، کاربردي مجازي است؟ به نظر می»نزدیک به اصل است
. را کاربردي حقیقی دانست» قرب«توان استعمال واژه  می... مکانی، زمانی، نسبی و 

  .ا حقیقی تلقی کردتوان این کاربرد ر هاي وصفی نیز می در تشابه
بدین معنا که ما . حقیقت واحد تشکیکی است» هستی«در فلسفه صدرایی، : دوم

رو نیستیم، چه اینکه هستی از وحدت  هایی که ذاتاً متباین باشند، روبه با هستی
نظیر . داراي مراتب طولی و عرضی است  حقیقی برخوردار است، اما در عین حال،

  .ا داراي مراتب متعدد و متنوعنور که حقیقت واحد است، ام
در کانون ) که واجب الوجود بالذات است(خداوند  ،»هستی«با این تفسیر از 

طبعاً هر . هایی از او قرار دارند هستی قرار دارد و مراتب دیگر هستی، با فاصله
با این . تر است موجود که از هستی شدیدتر و باالتر برخوردار باشد، به او نزدیک

هاي کمال یافته، واقعاً و حقیقتاً به او  وداتی چون فرشتگان و یا انسانتفسیر موج
  .تر به او قرار دارند ترند، چون در مرتبه وجودي نزدیک نزدیک

طرفه نیست، بلکه دوسویه  هاي وصفی و خلقی عبد به خدا یک تشابه: سوم
شود  یحاصل م» قرب خدا به عبد«اي دیگر از  است؛ یعنی پس از این اوصاف، گونه

. یابد تفاوت می) یعنی احاطه وجودي که نسبت به کل هستی است(که با قرب عام 
خی از آیات و روایات، به راي از روایات به تصریح و در ب این موضوع در پاره

توان به حدیث قدسی اشاره کرد که در منابع  از جمله می. اشارت بیان شده است
ه دو سند و با تغییرات مختصر در در کافی ب. شیعی و اهل سنت نقل شده است

 علَیه افْتَرَضْت مما إِلَی أَحب ء بِشَی عبد إِلَی تَقَرَّب ما«: تعابیر حدیث چنین آمده است
و إِنَّه تَقَرَّبلَی لَۀِ إِلَیتَّى بِالنَّافح هبفَإِذَا أُح تُهببأَح کُنْت هعمي سالَّذ سیعم بِه و رَهصي بالَّذ 

  )2/352کلینی، (» ...بِها  یبطش الَّتی یده و بِه ینْطقُ الَّذي لسانَه و بِه یبصرُ
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] اما. [کند ترین افعالند که بندگانم را پیش من مقرب می انجام واجبات محبوب«
شود که من او را  یک میام از طریق آن چندان به من نزد در مورد مستحبات، بنده

شنود،  شوم که با آن می پس از آنکه او را دوست بدارم، گوش او می. دوست بدارم
و   کند، شوم که با آن نطق می بیند، و زبان او می گردم که با آن می دیدگان او می

  » ... .نماید  دستی که با آن تکاپو می
به . شود نیز دیده میحدیث فوق عالوه بر مصادر شیعی، در منابع اهل سنت 

 إِلَی أَحب ء بِشَی عبدي إِلَی تَقَرَّب و ما«: عنوان نمونه در صحیح بخاري آمده است
 سمعه کُنْت أَحببتُه فَإِذَا أُحبه حتَّى بِالنَّوافلَ إِلَی وما یزالُ عبدي یتَقَرَّب علَیه افْتَرَضْتُه مما
يالَّذ عمسی بِه و رَهصي برُ الَّذصبی بِه و هدالَّذي ی شطبشی بها  یمالَّذي ی لَهرِج ا وبِه...« 
  )11/414عسقالنی، : ، رك6502بخاري، کتاب الرقاق، باب التواضع، ح(

کنید، این حدیث در دو متن اصلی شیعی و اهل  همان گونه که مالحظه می
به . اند آن را آورده است و منابع دیگر روایی نیز در هر دو فرقه، سنت یاد شده 

آیت اهللا میزرا جواد ملکی تبریزي آن حدیث قدسی را متفق علیه بین  جهتهمین 
و شیخ بهایی آن را حدیث صحیح السندي ) 24/لقاء اهللا، (داند  اهل اسالم می

  )532/ اربعین،(داند که مشهور میان شیعه و اهل سنت است  می
وجوه . توان داشت حال با توجه به جایگاه حدیث، چه تفسیري از آن می

  :از جمله ،اند گوناگونی را برشمرده
رسد که از خود جسمانی و  اي می بنده با انجام واجبات و مستحبات، به نقطه. 1

نشیند و  جاي اعضاي مادي او می خداوند به. شود مادي خویش غافل و منصرف می
به همان معناي غیر مادي که درباره او به کار (گوش و دست خدا  بنده با چشم و

  )531/همان، . (پردازد شنود و به فعالیت می بیند و می می) رفته است
اعضاي مادي و دنیوي که . دارد... چشم، دست و   هر انسانی دو نوع گوش،. 2

پردازند، اما  میبینند و به فعالیت  شنوند، می رو به فنایند، و اعضایی روحانی که می
این اعضاي روحانی، ودیعه خداوندند که پس از انجام . یابند ضعف و فتور نمی

  )10/392مجلسی، . (رسند واجبات و نوافل، به نقطه ظهور و بروز می
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تواند برسد که امور خود را به خدا تفویض کند و راضی  اي می انسان به نقطه. 3
قلب و قواي خود را در اختیار او گذارد و در اي که عقل،  گونه به رضاي او باشد، به

  )393/همان، . (اش حکومت کند این مرحله، مشیت او بر ساحات مختلف وجودي
) گیرد تر قرار می هایی دقیق هبتو تفاسیر دیگري که شاید در ر(وق ف يها برداشت

د اي برس تواند با انجام واجبات و مستحبات، به نقطه نشانگر آن است که انسان می
یک معناي اعتباري و یا استعاري  که قرب خدا را به انسان فراهم آورد و این تقرب، 

  .نیست، بلکه حقیقت واقعی است که در یکی از اشکال فوق قابل تصویر است
  

  هاي اخالقی تقرب، معیار ارزش
، این پرسش مطرح »قرب به خدا«وي نکات یاد شده در مفهوم شناسی در پرت

رفتارهاي اخالقی در ساحت وجودي، عامل و مؤثر در تقربند، اما شود که مسلماً  می
  در ساحت ارزشی، چه نسبتی میان آن دو برقرار است؟

رسد که تفسیر درست آن است که صفات و اعمال اخالقی چون  به نظر می
اي معکوس با ساحت وجودي  یعنی رابطه(موجب قرب به خداوندند، ارزشمندند 

  ).کنند پیدا می
در مسیحیت و نیز اشاعره مسلمان،  » امر الهی«رداشت فوق با نظریه البته ب

در آن نظریه، تا وقتی که خداوند چیزي را خوب یا بد معرفی . تفاوتی روشن دارد
و در جاي (اما این مدعا مخدوش است . توان آن را خوب یا بد دانست نکند، نمی

شن با مدعاي این اي رو و فاصله) هایی گفته شده است خود در نقد آن سخن
معیار ارزشمداري صفات و افعال » تقرب به خدا«در این مدعا، . جستار دارد

چیزهایی  شود و نه امر خدا؛ چه اینکه با قطع نظر از امر خداوند، اخالقی شناخته می
  .است که موجب تقرب به خداوندند و قابل دسترسی براي فهم بشر هم هستند

، انسان در تفسیر قرآنی، براي خویش سیر و توضیح آنکه همان گونه که گذشت
یعنی حضرت حق را ) کمال مطلق(سلوك روحانی قائل است و مقصد اعلی 

که در این (کند  شناسد و طبعاً او را با اوصاف جاللی و جمالی تصویر می می
تصویر، عقل و نقل نقش گذارند که اوصافش را هم در عنوان و هم در تعریف و 
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توان گفت که هر چه را در تقرب به  پس از این مقدمات، می). دبرداشت معرفی کنن
آید  برمی شناسد و در صدد تحلی و آراستگی به آن او مؤثر بیند، آن را صفت کمال می

به عبارت . کند و هر صفت را که با او ناهمساز بیند، پیراستگی از آن را دنبال می
  :توان پاسخ داد گونه میدیگر، در پاسخ اینکه چرا فالن عمل خوب است، چند 

  ).نظریه سودگرایی(ید و سودمند است فچون براي انجام دهنده، م* 
  ).نظریه فضیلت گرایی(سازد  چون براي انجام دهنده، شخصیتی انسانی را می* 
  ).نظریه امر الهی(چون خداوند فرموده است * 
  ...و * 

مال مطلق آن است که چون مرتبه وجودي انسان را به ک اما پاسخ دیگر
  .سازد تر می نزدیک) خداوند(

  .کند رسد که ادبیات قرآنی، پاسخ اخیر را تأیید می به نظر می
قائل است که انسان با باورها و » صراط«خداوند براي زندگی انسان،  :گواه اول

» صراط مستقیم«او این صراط را به عنوان . گذرد ملکات و رفتارهاي خود از آن می
همچنین مکرراً ). 126/انعام( )مستَقیما ربک صرَاطُ هذَا(کند؛  ی میمعرف» صراط رب«و 

  ).57/، فرقان7/غافر(و واژگان مشابه یاد شده است   »سبیل اهللا«در قرآن کریم از 
بدین گونه هر باور و خوي و رفتاري که در راه و صراطی قرار بگیرد که به 

طبعاً خلق و رفتار اخالقی . گیرد میقرار » صراط مستقیم«منتهی شود، در » رب«
شود که در سبیل و صراط رب قرار داشته باشد؛ یعنی به آن مقصد  نیکو شمرده می

  .بینجامد و به او منتهی شود
 إِلَّا والْإِنْس الْجِنَّ خَلَقْت وما(: در هدف شناسی خلقت انسان آمده است: گواه دوم

ه و آیات همگرا این است که فلسفه غایی خلقت نتیجه آی. )56/ذاریات( )لیعبدونِ
در پرتوي این تصویر، هر عمل و خوي انسانی که با . است» عبادت خدا«انسان، 

  .یابد این غایت هستی انسان همخوان باشد، مطلوبیت می
). 138/بقره( )صبغَۀً اللَّه منَ أَحسنُ ومنْ اللَّه صبغَۀَ(: خداوند فرمود :گواه سوم

اینکه اگر عمل و . هاي مختلف خوي و رفتار انسانی است ین آیه تمایزبخش گونها
شود و بدون آن،  خلق انسان رنگ الهی بیابد، به درجه حسن و مطلوبیت نایل می
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در آیه، افعل وصفی است و » أحسن«قابل توجه آنکه (فاقد مطلوبیت واقعی است 
  ).نه تفضیلی

اوصاف خود، آن را به وصف کامل و جامع خداوند متعال درباره  :گواه چهارم
 کَانَ منْ(: به عنوان نمونه. کند کند و سپس دعوت به تخلق به آن می توصیف می

زَّةَ یرِیدالْع لَّهزَّةُ فَلا الْعیعمدهد که هر وصف کمالی  بدین گونه نشان می). 10/فاطر( )ج
اي از آن  و سپس به بهره را بایستی در اوج کمال دید که در ذات او متجلی است

  .اندیشید و دست یافت
). 180/اعراف( )بِها فَادعوه الْحسنَى الْأَسماء وللَّه(: خداوند فرمود :گواه پنجم

بخش نخستین آیه ناظر به آن است که تنها خداوند داراي تمامی صفات خوب و 
جه آن، فقط براي ترین در برتر است؛ یعنی تمامی اسماء و صفات خوب در عالی

. »بِها فَادعوه«: تفریع آورده شده است، فرمود» فاء«در بخش دوم که با . اوست
اند که انسان در موقع  برخی از مفسران آن را در سطح دعاي متعارف محدود کرده
رسد که  اما به نظر می. دعا و نیایش لفظی، خداوند را با اسماي حسناي او بخواند

بایست محدود ماند، بلکه به آن معناست که در هرگونه  ي نمیا در چونان دایره
، بایستی توجه به )که همان صراط مستقیم است(» صراط رب«پویش و حرکت در 

توان به این تعبیر  در تأیید این برداشت می. صفات و اسماي حسناي او صورت یابد
ه در مسیر زمان هم هدف است و هم عالیم اشاره ک اشاره کرد که صفات الهی هم

  )151/صدر، . (طوالنی به سوي خدا نصب شده است تا انسان گمراه نشود
به عنوان معیارسنج اعمال و  » رضایت الهی«در آیات متعدد قرآنی،  :گواه ششم

اینکه رفتار در پرتوي طلب رضایت او و مرضی بودن . اشخاص معرفی شده است
» رضوان«به آن است که در  یابند و جایگاه اشخاص او در پیش خداوند ارزش می

  :این گونه آیات فراوانند، از جمله. او جاي گیرند
  )207/بقره( )اللَّه مرْضَات ابتغَاء نَفْسه یشْرِي منْ النَّاسِ ومنَ(
)جِلْتع إِلَیک بتَرْضَى ر84/طه( )ل(  
  )19/نمل( )تَرْضَاه صالحا أَعملَ وأَنْ(
  ).109/توبه( )خَیرٌ ورِضْوانٍ اللَّه منَ تَقْوى علَى بنْیانَه أَسس أَفَمنْ(
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ورز است، به  در تفسیر قرآنی، فالح و رستگاري که غایت دغدغه انسان اخالق
و  119/مائده( )الْعظیم الْفَوز ذَلک ... عنْهم اللَّه رضی(رضایت الهی تفسیر شده است؛ 

  ).100/توبه
***  

توان ادعاي این جستار را دور از ذهن ندانست که در منطق قرآنی،  این میبنابر
ترازسنج حسن و قبح اخالقی آن است که قرب به حضرت حق را ایجاد کند و 

  .گامی پیش به خیر مطلق را پدید آورد
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