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  جایگاه عبادت در قرآن و عهد عتیق
احمدرضا مفتاح/ *ارانی سکینه شیاسی**  

  يدهكچ
ـته   » عبادت« هـاي  تسلیم و خضوع در برابر معبود، همراه با اعتقاد به الوهیت اوست. عبـادت انجـام خواس

ـ خداوند است. درواقع، اطاعت و فرمانبرداري از خداوند قادر مطلق و ستایش و سپاس از اوست  ه بـه  ک
هایش را به انسان عطا نموده است. در دین یهود نیز عبـادت اطاعـت از خداونـد در    ارادة خویش، نعمت

اي وسیع دارد و صرفاً شامل عبـاداتی  تمام اوامر و بندگی ایشان است. عبادت در اسالم و یهودیت، گستره
ي رضـایت خداونـد انجـام    ه انسان با نیت الهی و بـرا کاري که هر کشود، بلهمچون نماز، روزه و... نمی

  شود.دهد، عبادت محسوب می
عنوان عهد و پیمان خداوند با بندگان بیان شـده اسـت. توحیـد عبـادي،     عبادت در قرآن و عهد عتیق، به

خداست. عبادت، صراط مستقیم الهـی  هی و رهانیدن انسان از پرستش غیرهاي پیامبران الترین آموزهاصلی
نند. عبادت در قـرآن  کاست و همه موجودات جهان خداوند را تسبیح می مأموریت انسان» عبادت«است. 

  رود.شمار میترین مسائل زندگی انسان بهو عهد عتیق از جایگاه خاصی برخوردار است و از مهم
  ها: عبادت، اطاعت، قرآن، عهد عتیق.کلیدواژه
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  مقدمه
س پرسـتش و نیـاز بـه    حـ وحی بشـر،  رهاي ترین نیازترین تجلیات روح آدمی و ضروريی از اصیلکی

بشـر  گرایی فطري است، و خداشناسی و خداپرست آفریده ه خداوند انسان را خداکجاعبادت است. ازآن
اصـل عبـادت را   پیـامبران الهـی،    در طول تاریخ همواره به دنبال پرستش و عبادت معنـوي بـوده اسـت.   

همـۀ   انـد. داشـته بازرا از پرسـتش غیر آنها  واند ه نوع عبادت و پرستش را به انسان آموختهکبل، اندنیاورده
ه انسـان  کـ ید دارند. نوع پرستش و اینکالیف تأکادیان آسمانی و شرایع الهی بر امر عبادت در رأس همۀ ت

ه کـ همین نوع عبادت اوسـت  وي دارد. ند، تأثیر بسزایی در سعادت و شقاوت کچه چیزي را عبادت می
ون ئهمـه شـ  زنـد. عبـادت   ... را در جامعه رقم میاجتماعی، اقتصادي وفردي، وي اعم از مسائل زندگی 

پس داراي اهمیت خاصی اسـت  ، داردبسزایی تأثیر  يارهاي وکگیرد و در تمام بر میزندگی انسان را در
  و باید مورد توجه قرار گیرد.

عنـوان  بـه  و ید خاصی شده استکدر اسالم و یهودیت بر عبادت و پرستش تأویژه ، بهدر ادیان الهی
ه هدف از عبـادت و پرسـتش خداونـد    کته کشود. اما با توجه به این نناپذیر شمرده میاصل جدایی کی

تـا چـه انـدازه    ، اسـالم و یهودیـت  ه در کرد کمال و درجات واالي معنوي است، باید توجه کرسیدن به 
نون تحقیـق جـامعی در مقایسـه    ک. البته تـا عبادت مورد توجه قرار گرفته و به ابعاد آن پرداخته شده است

ه تنها به بیان مصادیق عبـادت  کتحقیقاتی وجود دارد  ؛عبادت در قرآن و عهد عتیق صورت نگرفته است
جایگـاه عبـادت در قـرآن و عهـد     ه در بحثـی تطبیقـی،   کن است ایسعی بر در این پژوهش، اند. پرداخته

هـا  و بـه ایـن پرسـش    پایان ارزیابی صورت گیرددر ، و ها بیان شودعتیق مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه
در آن گسـتره  و جایگاه عبادت در قرآن و عهد عتیق چگونه است؟ منظور از عبـادت  پاسخ داده شود که 

 قرآن و عهد عتیق چگونه است؟

  معناي عبادت در عهد عتيق
گرفتـه   »worthship«از واژه قـدیمی  » worship«ه معادل انگلیسی کواقع پرستش معبود است در »عبادت«

ریم کـ ه مقام و منزلت خداي آسـمان و زمـین را احتـرام و ت   کشده است و شامل اعمال و رفتاري است 
نه انسان و احتیاج به اطاعت، ایمان و آگـاهی از ایـن حقیقـت    ، ز توجه به خداستکمر، ند. پرستشکمی

  .)414، ص 1381محمدیان، ( ه او خدا و خداوند ماستکدارد 
معناي خدمت، بر مجموعه باورها و شـرایعی داللـت   به» عبادت«ه واژه کند کبیان می سیرونابن
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ه کـ افزاید: در یهودیت تمامی وظـایفی  نیاز دارد. وي میآنها  به، ه هر انسان طالب رستگاريکدارد 
گیرنـدة  دربره، کـ نایعـالوه بـر   شـود.  بخشی از دین محسوب مـی عنوان به در تورات وضع نموده،

دهـد  داشته و آن را سامان میا در برابر مخلوقات را نیز دربرالیف مکدر برابر خداست، ت وظایف ما
  .)597ص  ،2ج، 1385، (ماسون

 نـد. کتـرین معنـا را افـاده    کنزدیـ » prayer«واژة  »عبـادت «هـاي معـادل   رسد، از میان واژهبه نظر می
ردن، پرسـتش، سـتایش،   کخواست شامل درطور معمول ط با خدا و بهمعناي ارتباه این واژه بهکطوري به

 ;International standard Bible encyclopedia, v 3, p 931ت (گزاري آمده اساعتراف به گناهان و سپاس

Judaica, v.13, p. 978.(  
ار رفته اسـت و در آیـات زیـادي بـه عبـادت خـدا و نهـی از        کدر عهد عتیق بسیار به » عبادت«واژة 

ه پرستش خدا و نهـی  دعوت بگانه، دههاي عبادت دیگران دستور داده شده است. دومین فرمان از فرمان
  است:عبادت غیرخد

ـیر  )9- 7: 5(تثنیه، »آنها را سجده و عبادت منما... تو را به حضور من خدایان دیگر نباشند«  با توجه به تفاس
ار رفته اسـت و حفـظ   کردن و اطاعت الهی به کمعناي خدمت تاب مقدس واژة عبادت در عهد عتیق بهک

خـود بتـرس و او را    ياز یهـوه خـدا  «وصایاي خداوند دلیلی بر طاعت و محبت رب دانسته شده است: 
  .)13: 6تثنیه، ( »عبادت نما و به نام او قسم بخور

ه بـه بعضـی   کخورد ند، در صورتی به آن چیز سوگند میکگند یاد انسان اگر به دالیلی باید به چیزي سو
بـه نـام هـر معبـودي     خواهند، انجام دهـد. بنـابراین،   ه از او میکچیزها متعهد شود و یا بعضی چیزهایی 

ارهـا  کبه رعایت و انجام بعضـی  خورد و در مقابل، ه به نام خداي خود سوگند میکخورد، بلسوگند نمی
 همـواره ه از انجام گنـاه تـرس داشـته باشـد و     کباشد ها همۀ خوبی کاگر انسان مال شود. پسمتعهد می

انسـان  . در این صورت، تواند به نام خالقش سوگند بخوردمشغول عبادت و خدمت به خالقش باشد، می
گونه انسان خـدا را واقعـاً   بدیناري را انجام ندهد. کخیالی هر سري و بیکه با سبکدقت خواهد داشت 

  .)Rabbeinu Bachya, , v 7, p. 2434(رده است کدمت و اطاعت خ

  جايگاه عبادت در عهد عتيق
شـدن   کارتباط با خداوند در تمام امور زندگی است. عبادت بهترین راه نزدیعبادت و پرستش خداوند، 

 ت.دعوت به توحید عبـادي بـوده اسـ   همۀ پیامبران الهی، سب فیوضات معنوي است. پیام کبه خداوند و 
ت بر اهمیـت ایـن   داللامر، این . اندخواندهاز خداوند فرارا به اطاعت ها انسانآنها در اولین دعوت خود، 
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ه عبادت از عناصر مهم زندگی فردي و اجتماعی انسان است. پس باید مـورد توجـه   کموضوع دارد و این
  قرار گیرد و جایگاه آن بهتر شناخته شود.

  اسـرائیل عهـد  بـا قـوم بنـی   ، وه سـینا (حوریـب)  کـ خداونـد در   . عبادت عهد و پیمان الهـی: 1
آنـان خزانـۀ خـاص او خواهنـد     ، هاه از میان تمام قومکدهد وعده میآنها  بندد و در این عهد بهمی
  .)3-1: 5و تثنیه،  5: 19خروج، (بود

ثمـرات ایـن   اي دسـت یـافتن بـه    اسرائیل بره بنیکاصل اساسی بود و آن این کاما این پیمان داراي ی
ده  ردنـد. کفرستاده شده بود، اطاعت مـی آنها  ه در ده فرمان توسط موسی برکباید اوامر خداوند را ، پیمان

  فرمان حضرت موسی عبارتند از:
تو را معبود دیگـري  . 2؛ ز اسارت و بندگی مصر آزاد ساختممن خداوند خالق تو هستم که تو را ا. 1

اسـت، نسـاز و آنهـا را     زمـین و یـا در آب   در آسمان و یا بر رويجز من نباشد. هیچ تصویري از آنچه 
روز شـنبه را بـه   . 4؛ نام خداي خالقت را بیهوده بر زبان نیاور (از آن سوءاسـتفاده نکـن)  . 3؛ پرستش ننما

. 8؛ زنـا نکـن  . 7؛ قتـل نکـن  . 6؛ پدر و مادرت را احترام بگـذار . 5؛ اش تا آن را مقدس بداريیاد داشته ب
چشم طمع به مـال و نـاموس دیگـران نداشـته      .10؛ در مورد همنوعت شهادت دروغ نده. 9 ؛دزدي نکن

  .)21- 11: 5: تثنیه، ك(ر.باش
اسـرائیل  ه در عهد او بیان شده بود، بنـی کهایی تنها ثبات در اطاعت از فرامین الهی و با تقدیم قربانی

خداوند از طریق ایـن عهـد و    دریافت دارند.ت را کخزائن خاص او باقی مانده و برعنوان به توانستندمی
بـرداري آنـان نسـبت بـه خـدا و      ه سایر اقوام با مشاهدة اطاعت و فرمـان کخواست پیمان با قوم یهود می

  داران گردند.شده و جزیی از جماعت ایمان که به خدا نزدیکبخواهند آنها  ت یافتنکبر
ایـن اسـت   «نـد:  کقـوم یهـود یـادآوري مـی     هاي موآب باخداوند این عهد خود را مجدداً در دشت

اسرائیل ببندد، سواي آن عهد کـه  ب به موسی امر فرمود که با بنیآکلمات عهدي که خداوند در زمین مو
  .)1: 29تثنیه، (»دبا ایشان در حوریب بسته بو

خداونـد عهـد   ل سرگردانی در بیابان جـان سـپردند،   ش یهود در طی چهل ساکه نسل سرکپس از آن
نعـان نیـاز بـه اطاعـت از     کفتح سرزمین ه طبق این عهد، کرد کا با نسل جدیدي از آن قوم تجدید خود ر

وه سینا اسـت: اگـر قـوم    کهمانند عهد در ، طرح اصلی این عهد فرامین الهی و ایمان داشتن به او داشت.
بـه جـاي   ، در غیـر ایـن صـورت   . ت خواهـد داد کـ نند، خدا آنان را برکلمات عهد اطاعت کخدا از تمام 

هی و رسـیدن بـه سـرزمین    ت الکسب برکرد. پس تنها راه براي کآنان را لعنت و مجازات خواهد ، تکبر
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و و ردن و دوست داشـتن ا کنعان حفظ و نگاه داشتن عهد خداوند از طریق محبت کیعنی ، اجدادي خود
  یعنی حفظ شریعت است.، اطاعت از اوامر و فرایض الهی

مـی قبـل از   کپس از فتح سرزمین و ان پیامبران دیگر نیز ادامه داشت؛ ماین تجدید عهد همچنان در ز
قـوم بـه یوشـع    «خواند و همه قوم عهد او را پذیرفتند: تمامی قوم خود را بدین منظور فرااو ، یوشعفوت 

، اطاعـت خـواهیم کـرد. پـس در آن روز     گفتند: یهوه خداي خود را عبادت خـواهیم نمـود و آواز او را  
  .)25ـ24: 24(یوشع، »وم عهد بست و براي ایشان فریضه و شریعتی در شکیم قرار دادبا ق یوشع

را به پرستش و عبادت آنها  نند وکپیامبران این عهد را بر قوم خود یادآوري می، سایر به همین ترتیب
 .)10: 29 )دوم تواریخ(حزقیا ؛ 3ـ1: 23) دوم پادشاهان(یوشیا ؛ 25ـ22: 8) اول پادشاهان(سلیمان (نندکخداوند دعوت می

نـد  کاسرائیل بیان مـی عهد خود با بنیعنوان به ه خداوند آن راکدارد اهمیت قدري بهعبادت بنابراین، 
  ند.کبه آن توجه داشته و آن را بر قوم یهود یادآوري میها و در همۀ زمان

فرماید که ایـن فـرایض و احکـام را بـه     امروز یهوه، خدایت، تو را امر می« :. عبادت مأموریت انسان2
 ،در ایـن آیـات   .)16: 26تثنیـه،  (»جا آوري، پس آنها را به تمامی دل و تمامی جان خود نگاه داشته، بجا آور

نـد.  کخدا نهی مـی ند و از عبادت غیرکدهد، فقط خدا را عبادت دستور می خداوند به حضرت موسی
  داللت بر اهمیت عبادت دارد.امر این . ین توصیه به عبادتی صادقانه و خالصانه نموده استهمچن
قوم خود را بـه پرسـتش خداونـد     یوشع عبادت و پرستش خداوند بوده است:، . دعوت همه پیامبران3

نمـودم،  اینک چنانکه یهوه، خدایم، مرا امر فرموده است، فرایض و احکام به شما تعلـیم  «ند. کدعوت می
 .)5: 4تثنیه،(»آورید، چنان عمل نماییدتا در زمینی که شما داخل آن شده، به تصرف می

وه بترسـید، و او را    « :دهدنیز قوم خود را به اطاعت الهی فرمان می حضرت موسی هـپـس اآلن از ی
عبـادت  ن طـرف نهـر و در مصـر    به خلوص و راستی عبادت نمایید، و خدایانی را که پدران شـما بـه آ  

یـد  کپیامبران دیگر نیز بـر ایـن دعـوت تأ   . )14: 24(یوشع، »از خود دور کرده، یهوه را عبادت نمایید، نمودند
  .)4: 1اشعیا نبی، ؛ 9- 6: 30تواریخ، ؛ 3: 7سموئیل، (اندداشته

لوحۀ ه سـر کـ قدر اهمیت داشـته باشـد   ید عبادي بوده و این امر باید آنپس دعوت تمامی انبیا بر توح
  ار پیامبران قرار گیرد.ک

پس توجه نمایید تا آنچه یهوه، خداي شما، به شـما امـر فرمـوده    «. عبادت طریق مستقیم الهی است: 4
  .)9: 14هوشع،  ؛7: 1یوشع،  ؛32: 5تثنیه،( »و به راست و چپ انحراف منمایید است، به عمل آورید

انسـان را دچـار لغـزش    ، اسـت حرف شدن از آن به سمت چپ یا ره منکعبادت راه مستقیمی است 
م اسـت و  کـ ه در طریق مستقیم گام بردارد، انحراف او بسیار کسی کشاند. پس کند و به گمراهی میکمی
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ه بـر خـالف   کسی ک. و دستورات دینی است همان شرایع الهی، این طریق مستقیم. رسدبه رستگاري می
  برد.ند، در گمراهی دور به سر میکت کآن حر
همۀ موجودات جهان خـدا را  ، بر اساس آیات عهد عتیق نند:کموجودات خداوند را تسبیح می. همۀ 5

ه هر آنچه در این جهان و در آسمان و زمـین  کبل، و تسبیح خدا مختص به انسان نیست گویندتسبیح می
 هـا تـرنّم  اي آسـمان : «شـود نمـی  است، به حمد و تسبیح الهی مشغول است و هیچ چیـزي از آن اسـتثنا  

هـا و  ها و جنگـل هاي زمین! فریاد برآورید و اي کوهکه خداوند این را کرده است! و اي اسفلزیرا؛ نمایید
بسرایید! زیرا خداوند یعقوب را فدیه کرده است و خویشـتن را در اسـرائیل   ، هر درختی که در آنها باشد

 .)23: 44یا، اشع؛ 34: 69 ،مزامیر؛ 9: 52و  13: 49اشعیا، (ر.ك: »تمجید خواهد نمود
 اي همــههلّلویــاه! خداونــد را از آســمان تســیبح بخوانیــد! در اعلــی علیــین او را تســبیح بخوانیــد!  

او را ، ي آفتـاب و مـاه  او را تسـبیح بخوانیـد. ا   ،لشـکرهاي او  اي همـه . او را تسبیح بخوانید، فرشتگانش
او را تسبیح بخوانیـد، و اي  ، فلک االفالكا تسبیح بخوانید. اي او ر، بیح بخوانید. اي همه ستارگان نورتس

کـه او امـر فرمـود پـس آفریـده      زیرا؛ نـام خداونـد را تسـبیح بخواننـد    ، هاییـد هایی که فـوق آسـمان  آب
  ).14- 1: 148(مزامیر، ..»شدند.

 ،شـود و در آغـاز  آغـاز مـی  هـا  ابتدا از اعلی علیـین در آسـمان  ، یح خداه تسبکشده در این آیات بیان
به حمد خورشید و مـاه  ، تمجید اوست. سپسآنها  ه فعل اصلیکخواند به تسبیح الهی فرامیفرشتگان را 
همـان تسـبیح و   ، ه ایـن نـور ذاتـش   کـ نـد  کرسد، اشاره میمیها انکبه تمامی مآنها  ه نورک، و ستارگان

نـازل  ه از بـاال  کـ یعنـی قطـرات بـاران    ، فوق زمینهاي و آب كاالفال کتمجید الهی است. همچنین فل
هـا، بهـائم، حشـرات،    وهکـ ننـد و  که در دریاها زندگی مـی ک، ...چه زیر زمین است از ماهیان وشود، آنمی

واجب اسـت او را  و  گوینددهند و او را تسبیح میپرندگان، برف و مه و تگرگ نیز فرمان او را انجام می
سان خدا را حمـد گویـد و   ه انکحمد گویند؛ زیرا خداوند شایستۀ این تقدیس است. پس عجیب نیست 

هـر آنچـه   و  نندکل جنودش در برابر او خضوع و خشوع میکبا ها در برابر او خضوع نماید؛ زیرا آسمان
امش عـادل اسـت و   کـ اي جز تسبیح و سجود در برابر او ندارد؛ زیـرا او در اح در این جهان است، چاره

  .)216و  449ـ448ص  ،1973سنن القویم، (دهدهمۀ ترسندگان را نجات می
اما دربارة نوع تسبیح موجودات در عهد عتیق گفته شده، دعوت خداوند از موجودات به عبـادتش از  

ه سـخن  کـ را اشـخاص و موجـودات جانـداري قـرار داده     آنهـا   باب تجرید بیانی است. پس گویا همـۀ 
ري است براي انسـان عاقـل نـاطق تـا از آنهـا درس عبرتـی       کاین تذنند. کگویند و خدا را تسبیح میمی



   ۳۳ جايگاه عبادت در قرآن و عهد عتيق

گشایند تـا  نند و زبان به حمد خدا و تسبیح او میکبگیرد. گویا طبیعت و جهان به هزار نوع زبان نطق می
ه در آیاتی به آن اشاره شـده  کگونه همان. ندکرده و عمومیت پیدا کرخنه آنها  ه معرفت الهی در همۀکاین

  .)449(همان، ص است
نه زبان لفظی و همـۀ موجـودات خـالق    با توجه به این بیان، تسبیح موجودات به زبان معنوي است، 

  نند.کخود را به نوعی خاص و با زبانی خاص ستایش می

  گستره عبادت
ه عبـادت  کـ بل بشـود، ... ت خاصی چون قربانی، روزه، صـدقه و منحصر به عبادا، در عهد عتیق »عبادت«

 ،گیـرد. در عهـد عتیـق   بـر مـی  زندگی انسـان را در هاي ه تمام عرصهکطوريبه. ین دارداي فراتر از ادامنه
ه کـ اري کـ هر : توان گفتخالصانه و صادقانه شده است. پس میصورت به ید زیادي بر انجام عبادتکتأ

نون با توجه به عهد عتیـق  کشود. اانسان انجام دهد و هدف او رضاي خداوند باشد، عبادت محسوب می
 نیم:کبرخی از ابعاد عبادت را بیان می

  ه در اول سموئیل آمده است:کشود. چنانجنگ به خاطر خدا عبادت محسوب می جنگ: .1
آیی، اما من به اسم یهوه صبایوت، خـداي  داود به فلسطینی گفت: تو با شمشیر و نیزه و مزراق نزد من می

آیم. و خداوند امروز تو را بـه دسـت مـن تسـلیم     تو میاي نزد لشکرهاي اسرائیل که او را به ننگ آورده
هـاي لشـکر فلسـطینیان را امـروز بـه      خواهد کرد و تو را زده، سر تو را از تنت جدا خواهم کرد، و الشه

مرغان هوا و درندگان زمین خواهم داد تا تمامی زمین بدانند که در اسرائیل خدایی هست و تمـامی ایـن   
زیـرا کـه جنـگ از آن خداونـد     ؛ دهداوند به شمشیر و نیزه خالصی نمیجماعت خواهند دانست که خد

  ).4: 45اول سموئیل، ( است و او شما را به دست ما خواهد داد
 ور از خانواده و نسلش باید ختنه گـردد. در که او و هر فرزند ذکبندد خداوند با ابراهیم پیمان می . ختنه:2

هـر  . رزمین موعود بـه او عطـا خواهـد گشـت    اهد شد و سهاي زیادي خوابراهیم پدر امت، این صورت
 سته است.کزیرا عهد خدا را ش؛ شوداز قوم خود منقطع می، ندکار را نکس این ک

هـاي ایشـان. ایـن    پس خدا به ابراهیم گفت: و اما تو عهد مرا نگاه دار، تو و بعد از تو ذریت تو در نسـل 
و شما و ذریت تو بعد از تو هر ذکوري از شما مختون است عهد من که نگاه خواهید داشت، در میان من 

شود، و گوشت قَلَفه خود را مختون سازید، تا نشان آن عهدي باشد که در میان من و شماست. هـر پسـر   
زاد خواه زرخریـد، از اوالد هـر   هاي شما، خواه خانههشت روزه از شما مختون شود. هر ذکوري در نسل

زاد تو و هر زرخرید تو البته مختون شود تا عهد من در گوشت شـما  هر خانه اجنبی که از ذریت تو نباشد،
که گوشت قلفه او ختنه نشود، آن کـس از قـوم خـود منقطـع     ، اما هر ذکور نامختونعهد جاودانی باشد. 

 ).14- 9: 17پیدایش،(»زیرا که عهد مرا شکسته است؛ شود
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یـد زیـادي شـده اسـت و جـزء عبـادات       کتورات تأر در دستورات خدا و کبه تف، در عهد عتیق ر:ک. تف3
بلکـه رغبـت او در شـریعت خداونـد اسـت و روز و شـب در شـریعت او تفکـر         «شـود:  محسوب می

این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شـب در آن تفکـر کـن تـا بـر      «؛ )2: 1مزامیر، (»کندمی
زیرا همچنین راه خود را فیـروز خـواهی   ؛ ییمتوجه شده، عمل نما، ه در آن مکتوب استحسب هر آنچ

و االن اي پادشاهان تعقل نمایید! اي داوران جهـان  « .)8: 1یوشـع،  (»ساخت، و همچنین کامیاب خواهی شد
  .)11- 10: 2مزامیر،( »متنبه گردید! خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز شادي نمایید!

ام و کـ ر در آیـات و اجـراي اح  کـ ه تفکـ بل، اصلی نیسـت با توجه به این آیات، مطالعۀ تورات هدف 
  .)Bachya, v 7, p. 2386( ه باید مورد توجه باشدکتر است دستورات آن هدف مهم

تـاب  کعهد عتیق انباشته از دعا، درخواست، توسل و نیایش خـدا و پنـاه بـردن بـه خداسـت. در       . دعا:4
گـو بـا   ودعـا و گفـت  ، اسرائیلپیامبران بنیسایر و  بتاب ایوکو  هاي اشعیاتابک، مزامیر، هاي سلیمانغزل

شـود و  ت الهی میکدریافت برموجب ند. دعا ایجاد ارتباط با خداوند است و کخداوند پررنگ جلوه می
  نوعی عبادت است.

ان اسـت و تمـام   عبادت در عهد عتیق جایگاه خاصی دارد و از مسـائل مهـم زنـدگی انسـ    رو، ایناز
  گیرد و گستره وسیعی دارد.می برزندگی انسان را در

  معناي عبادت در قرآن
معناي نهایت تذلل و تواضع در برابر مـوال و سـرور همـراه بـا اطاعـت از او، غایـت       در لغت به »عبادت«

و  )270، ص1414 منظور،ابن(انقیاد و خضوع آمده است، )92، ص1375طریحی،  ؛542، ص 1412اصفهانی، (راغبتذلل
ه با رفت و آمـد بسـیار صـاف    که راهی را کطور تذلل و اظهار خواري نیز آمده، همانمعناي خضوع و به

  .)261ص، 1405، فیومی(شود، طریق معبد گویند
  ار رفته است:کدر قرآن در معانی متفاوتی به  »عبادت«واژة 

نْفَعهم  ال و یضُـرُّهم  ال ما اللَّه دونِ منْ یعبدونَ و« . پرستش:1 یـ قُولُـونَ  وی  شُـفَعاؤُنا  هـؤُالء  نْـدع 
رسـاند و نـه بـه آنـان سـود      پرستند که نه به آنان زیان میبه جاي خدا، چیزهایی را می ؛)18(یونس: »...اللَّه
  .		..گویند: اینها نزد خدا شفاعتگران ما هستند.دهد و میمی

به صـفات خداونـد از قـرار دادن     ارهه آیه با اشکباشد پرستش میمعناي به در این آیه،» عبادت«ژة وا
 .رده استکبراي خداوند نهی  کگونه شریهر
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دو  لَکُـم  إِنَّه الشَّیطانَ تَعبدوا ال أَنْ آدم بنی یا إِلَیکُم أَعهد لَم أَ« . اطاعت:2 بِـین  عـاي ؛ )60(یـس:  »م
  ».زیرا وي دشمن آشکار شماست؟؛ فرزندان آدم، مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید

  رده است، اطاعت از شیطان است.که خداوند از آن نهی کمقصود از عبادت شیطان در آیه، 
ه  اتَّخَـذَ  منِ فَرَأَیت أَ«همچنین معناي گرفتن اله در آیۀ  واه  إِلهـ مـراد از  . پرسـتش آن الـه اسـت   ، »هـ

أَلَـم  « را عبـادت خوانـده اسـت و فرمـوده     چون خداي سبحان اطاعت؛ ردن استکپرستش هم اطاعت 
و اعتبـار عقلـی هـم موافـق بـا ایـن       » أَعهد إِلَیکُم یا بنی آدم أَن لَّا تَعبدوا الشَّیطَانَ إِنَّه لَکُم عدو مبِـینٌ 

چون عبادت چیزي به جز اظهار خضوع و مجسم نمودن بندگی بنده نیست. عابد بـا عبـادتش   ، معناست
چـه او  نم و به جز آنکرده، اراده نمیکه من به جز آنچه معبودم اراده کخواهد این معنا را مجسم سازد یم

رده و کـ او را عبادت . در حقیقت، ندکس هر چیزي را اطاعت کهر . بنابراین، نمکراضی است، عمل نمی
خـود گرفتـه و پرسـتش     آن را الهند، کاو را معبود خود گرفته است. پس اگر هواي نفس خود را اطاعت 

  .)29ق، ص1417(طباطبایی، ه خدا دستور داده، نباید اطاعت شودکسی که غیر خدا و غیر هر کرده با اینک

  جايگاه عبادت در قرآن
مال مطلـق اسـت   ک، داوندخ. مال انسانی و نوعی سپاس از خداوند و مرتبۀ واالي آن استکعبادت اوج 

و اولـین پیـام همـۀ    تـرین  شود. مهمدر هنگام عبادت متجلی میمال مطلق کو نهایت قرب انسان به این 
پرستش خداوند را تنها راه سعادت و نجات بشـر معرفـی   ایشان  توحید عبادي بوده است.، پیامبران الهی

رساند و او را در مقامی برتـر  انسان را از حضیض ذلت به اوج عزت می، اند. ستایش و اطاعت الهیردهک
ترین نیازهاي روحی بشـر اسـت و بایـد    عبادت و پرستش از ضروري، دهد. بنابراینمیاز فرشتگان قرار 

از اهمیت خاصی برخوردار است و بایـد جایگـاه آن در   رو، ازاین به این امر در زندگی انسان توجه شود.
  قرآن براي ما روشن شود تا توجه بیشتري به این اصل مهم در زندگی شود.

  ؛)60: یـس (»لَم أَعهد إِلَیکُم یا بنی آدم أَنْ ال تَعبدوا الشَّیطانَ إِنَّه لَکُم عدو مبِـین  أَ« . عبادت پیمان الهی:1
  .زیرا وي دشمن آشکار شماست، اي فرزندان آدم، مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید

عبادت شیطان، اطاعت از اوسـت در  مراد از پرستش و . وصیت (سفارش) استمعناي به »عهد«لمۀ ک
ه شـیطان را عبـادت و پرسـتش    کـ آدم بست ه خداي تعالی با بنیکند و این عهدي که میکهایی وسوسه

ه از او کـ رد کـ ه به زبان انبیا و رسوالن خود به بشر ابالغ فرمود و تهدیدشـان  کند، همان عهدي است کن
  .)102، ص 17ج  ،1417ی، ئطباطبا(نندکپیروي ن
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دونِ    «عبادت راز آفرینش: . 2 بـعیا ل و جـنّ و انـس را    ؛)56: ذاریـات (»و ما خَلَقْت الْجِـنَّ و الْـإِنْس إِلـَّ
 .نیافریدم جز براي آنکه مرا بپرستند

ه خلقت انسان بدون هدف نبوده و هـدف از خلقـت انسـان عبـادت خداونـد      کند کاین آیه بیان می
تـا  ، رده اسـت کـ داوند هدف از خلقت انسـان را منحصـر در آن   ه خکقدر اهمیت دارد است. عبادت آن

  ند و مشمول رحمت الهی شود.کانسان خدا را عبادت 
تَقیم «. عبادت صراط مستقیم الهی است: 3 سـراطٌ مهذا ص وهدبفَاع کُمبر ی وبر ؛ )51: عمـران آل(»إِنَّ اللَّه

 .] راه راست این استشماست پس او را بپرستید [کهدر حقیقت، خداوند پروردگار من و پروردگار 
در حقیقت، خداست که ؛ )36؛ مـریم:  64: زخرف(»إِنَّ اللَّه هو ربی و ربکُم فَاعبدوه هذا صراطٌ مستَقیم«

  .خود پروردگار من و پروردگار شماست. پس او را بپرستید این است راه راست
 و اینکه مرا بپرستید این است راه راست!؛ )61: یس(»هذا صراطٌ مستَقیمو أَنِ اعبدونی «

همـان  ، ت در ایـن مسـیر  کـ رسـاند و حر ه انسان را به پروردگارش مـی کراهی است ، صراط مستقیم
ایـن  . ر شـده اسـت  کذ» هو«همراه با حصر ، »إنّ«ید کعبادت خدا و اطاعت از اوست. در سورة زخرف تأ

  ند.کبودن عبادت خدا و پرهیز از پرستش غیر او میداللت بر مهم امر 
، و فرمان نیافته بودند ؛)5 :بینه(»و ما أُمرُوا إِلَّا لیعبدوا اللَّه مخْلصینَ لَه الدینَ...«عبادت مأموریت انسان:  .4

 .		لص گردانند...اند، دین [خود] را براي او خاکه به توحید گراییدهجز اینکه خدا را بپرستند، درحالی
  .و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید؛ )23: اسراء(»...ربک أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِیاه و قَضی«ـ 
دستور داده که جز او را نپرستید. ایـن اسـت دیـن درسـت،     ؛ )40: یوسف(»...أَمرَ أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِیاه«...ـ 

  .		دانند...مردم نمیولی بیشتر 
  ه جز او را نپرستند.کبر اساس این آیات خداوند به انسان امر فرموده 

قَومه فَقالَ یا قَـومِ   و لَقَد أَرسلْنا نُوحاً إِلی«امبران عبادت خداوند بوده است: . دعوت نخست همۀ پی5
و به یقین نوح را به سوي قومش فرستادیم. پـس   ؛)23: مؤمنـون (»قُوناعبدوا اللَّه ما لَکُم منْ إِله غَیرُه أَ فَال تَتَّ

  .»اي قوم من، خدا را بپرستید. شما را جز او خدایی نیست. مگر پروا ندارید؟«] گفت: [به آنان
رُه أَ فَـال    «ـ  غَیـ نْ إِلـهم ما لَکُم وا اللَّهدبأَنِ اع منْهولًا مسر یهِملْنا فسو در  ؛)32: مؤمنـون (»تَتَّقُـون فَأَر

ر      میانشان پیامبري از خودشان روانه کردیم که: خدا را بپرستید. جز او براي شما معبـودي نیسـت. آیـا سـ
 پرهیزگاري ندارید؟

ی از اصـول تعلیمـات   کـ ی، پرسـتش هـر موجـود دیگـر     كتا و ترکعبادت و پرستش خداوند ی
آور نیست شگفت، بنابراینت. ز عبادت خالی نبوده اسیامبري اپیامبران الهی است و تعلیمات هیچ پ
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آوري مقـدس یـاد  هاي تابکترین هدف بعثت پیامبران و فرستادن رسوالن و فرود آوردن ه بزرگک
تین نخسـ . یا تقلیـد از روي فطـرت باشـد    كاین پیمان دیرینه به مردم و زدودن غبار فراموشی، شر

نوح، هود، صالح، شعیب، لوط و  .»اللَّه ما لَکُم منْ إِله غَیرُه اعبدوا«ه کدعوت و رهنمود هر پیامبر این
انگیخته شد، همین دعـوت را داشـت و آن دعـوت را بـه قـوم      ه به سوي قوم خود برکهر پیامبري 

  .)30، ص 1379 ،قرضاوي(خود اعالم نمود
ذینَ آمنُـوا إِنَّ    «. هجرت از وطن بـه خـاطر عبـادت خـدا:     6 اي     یـا عبـادي الـَّ ۀٌ فَإِیـع ی واسـ ضـأَر

  .اید، زمین من فراخ است تنها مرا بپرستیداي بندگان من که ایمان آورده؛ )56: عنکبوت(»فَاعبدونِ
اگر در وطـن شـرایط الزم   «فرماید: ه میکاهمیت دارد  يقدربه عبادت خداوند ، از دیدگاه قرآن

انی مناسـب بـراي عبـادت و پیـروي خداونـد از      کـ براي عبادت خداوند فراهم نبود، براي یـافتن م 
  نید.کسرزمین خود هجرت 

رُوا       «: ومتک. عبادت خدا و ح7 أَمـ ا الزَّکـاةَ وآتَـو الةَ و وا الصـضِ أَقـامی الْـأَرف مکَّنَّاهینَ إِنْ مالَّذ
همـان کسـانی کـه چـون در زمـین بـه آنـان         ؛)41: حج(»بِالْمعرُوف و نَهوا عنِ الْمنْکَرِ و للَّه عاقبۀُ الْأُمور

دارند، و از کارهـاي ناپسـند   دهند و به کارهاي پسندیده وامیدارند و زکات میتوانایی دهیم، نماز برپا می
  .و فرجام همه کارها از آنِ خداست دارند،بازمی

خداونـد   ینـۀ مناسـب بـراي عبـادت    ایجاد زم، ومتکیل حکی از اهداف اساسی تشکاز منظر قرآن ی
تَخْلفَنَّهم  « سورة نور 55آیه فوق و در آیه  در. است سـلَی حاتاللُوا الصمع و نْکُمنُوا مینَ آمالَّذ اللَّه دعو

د  لَهم و لَ فی الْأَرضِ کَما استَخْلَف الَّذینَ منْ قَبلهِم و لَیمکِّنَنَّ لَهم دینَهم الَّذي ارتَضی عـنْ بم ملَنَّهدبی
خدا به کسانی از شما که ایمـان آورده و کارهـاي شایسـته    ؛ »خَوفهِم أَمناً یعبدونَنی ال یشْرِکُونَ بِی شَیئاً

ه گونـه کـ  همـان . ین سرزمین جانشـین [خـود] قـرار دهـد    اند، وعده داده است که حتماً آنان را در اکرده
بـه   ،جانشین [خود] قرار داد، و آن دینی را که برایشـان پسـندیده اسـت   ، ان بودندکسانی را که پیش از آن

سودشان مستقر کند، و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند، [تا] مرا عبادت کنند و چیزي را بـا مـن شـریک    
  ته اشاره شده است.کبه این ن» نگردانند، و هر کس پس از آن به کفر گراید آنانند که نافرمانند

تُسبح لَه السماوات السبع و الْأَرض و منْ فیهِنَّ و إِنْ « نند:کهمه موجودات جهان خدا را تسبیح می .8
نْ شَییماً غَفُوراًملکانَ ح إِنَّه مهبِیحونَ تَسنْ ال تَفْقَهلک و هدمبِح حبسإِلَّا ی انههاي هفتگآسمان ؛)44: إسراء(»ء 

گویند، و هیچ چیز نیست مگر اینکه در حال سـتایش،  او را تسبیح می، و زمین و هر کس که در آنهاست
 .و همواره بردبار [و] آمرزنده استیابید. به راستی که اولی شما تسبیح آنها را درنمی. گویدتسبیح او می
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هـا و زمـین   آنچه در آسـمان  ؛)1 :حدید(»الْعزِیزُ الْحکیمسبح للَّه ما فی السماوات و الْأَرضِ و هو «ـ 
  .و اوست ارجمند حکیمستایند، است، خدا را به پاکی می

پـردازد و خداونـد را عبـادت    هر موجودي به نوعی به حمد و ثناي الهی مـی با توجه به آیات قرآن، 
ه کـ است و موجودات دیگر، هه عبادت و پرستش، فقط مخصوص انسانکنند کمیتصور ی رخند. بکمی

سـخن صـحیح   ایـن  بر اساس آیات قرآن،  اما. نندکعقل و آگاهی انسان را ندارند، خداوند را عبادت نمی
ر و تسـبیح خـدا مشـغولند و هـر     کـ ه تمام موجـودات عـالم بـه ذ   ککند بیان میقرآن با صراحت نیست. 

  و این بر اهمیت عبادت داللت دارد. ندکموجودي به نوعی خداوند را پرستش می
  پردازیم:میآنها  ه به بررسیکاما دربارة نوع تسبیح موجودات بین مفسران نظرات مختلفی وجود دارد 

ه، مقربان و مـؤمنین تسـبیح زبـانی و لفظـی اسـت و      کمانند تسبیح مالئ. تسبیح بعضی موجودات، 1
، ص 29، ج 1420رازي، فخـر (... معنوي استوها ها، شنهوکو زمین، ها تسبیح بقیۀ موجودات و اجزاء آسمان

  .)7ص، 5، ج ق1336، اشانیک؛  80ص ، 8، ج 1415آلوسی، ؛ 442
ایـن  . همتاسـت و زمین بر یگانگی و عدالت خداوند بـی ها داللت آسمانمعناي به . تسبیح در اینجا2

طریق داللت از تسـبیح لفظـی اقـوي    بسا تسبیح معنوي از منزلۀ تسبیح لفظی است و چهتسبیح معنوي به
  شود.باشد؛ چون منجر به علم می

و خداونـد را  منـد هسـتند   و شعور بهره كاز نوعی دررعاقل، عاقل و غی. همۀ موجودات این عالم، 3
ه لفظـی  کـ این اسـت  . اما آنچه هست، این تسبیح، تسبیح حقیقی و لفظی استگویند. حمد و تسبیح می

 امـه علّه این نظـر را پذیرفتـه،   کسانی کجمله از با الفاظ شنیدنی و قراردادي باشد.بودن الزم نیست، حتماً 
  :چنین استخالصه آن که رده است کباره مطرح بحث مفصلی را در اینکه است  یئطباطبا

شـف از  کالم همان فهمانـدن و  کولی حقیقت . شوده با زبان انجام میکمنزه داشتن است معناي به تسبیح
ـ با زبان نباشد. این انسان است هرچند  ،الم خواهد بودکباطن فرد است و به هر طریقی صورت گیرد،  ه ک

وین آن را انجـام دهـد، لـذا نـاگزیر     کتواند، از طریق تنمیها براي نشان دادن منویات خود و اشاره بدان
چه در دل دارد، آگاه سازد. قهـراً  ز آنوسیله مخاطب را اند تا بدینکار الفاظ را استخدام کبراي این . است

نظر مـا  ه از معناي موردکروش و سنت تفهیم و تفهم بر همین استخدام الفاظ جریان یافته است. هر چیزي 
شف باشد، همان قیام قـول  کالم خواهد بود و اگر موجودي قیام وجودیش بر همین کپرده بردارد، قول و 

ه ایـن موجـودات آسـمانی و    کبینیم شنیدنی و الفاظ گفتنی نباشد و ما میصورت به هرچند لم است،کو ت
دارد و او را طور صریح بر وحدانیت رب خود در ربوبیت پرده برمـی زمینی و خود آسمان و زمین همه به

ـبیح     ه بایـد گفـت:   کبل ،توان گفتدارد. پس میاز هر نقص و عیبی منزه می ـین خـدا را تس آسـمان و زم
ـین احتیـاج   . مام این عالم غیر از نیاز و فقر و فاقه به درگاه خداوند چیـز دیگـري نیسـت   گویند. تمی هم
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هر موجودي با حاجت و نقص خود خداي خـود را از  ف از وجود موجود نیازمند به اوست. اشکبهترین 
  ند.کنیاز و نقص مبرا می

یم یه بگـو کشود ند، سبب نمیکشف از آفریدگاري میکه عالم به وجودش کییم صرف اینحال اگر بگو... 
ـ گویند، مگر هنگـامی  شف را تسبیح نمیکگویند؛ زیرا صرف همۀ عالم خدا را تسبیح می ه بـا قصـد و   ک

اغلـب موجـودات عـالم    . شف باشد و هم قصد و قصد هم از توابع حیات اسـت کاختیار توأم باشد. هم 
ه تسبیح را بر معناي مجازي حمل نمـوده  کاي نیست جز ایناند، پس گویا چارهبهرهجمادند و از حیات بی

  شف و داللت بر وجود پروردگار خود بدانیم.کو مقصود از آن را همان 
. لۀ علم نیز در تمـامی موجـودات هسـت   ئه مسکشود الم خداي تعالی فهمیده میکیم: از یگودر پاسخ می

ـ به مقـدار حظـی   دات، موجواز هریک  ، علم نیز بدان جا راه یافته است.ه خلقت راه یافتهکهر جا  ه از ک
وجودات از نظـر علـم   یم تمامی میه بگوکالبته الزمۀ این سخن آن نیست اي از علم دارد. وجود دارد، بهره

فهمند و آدمـی  فهمد، میه انسان میکچه را نوع است و یا همۀ آن کیم علم در همه یییا بگوبا هم برابرند، 
ـیچ موجـودي فاقـد علـم      ؛ علم ندارنـد آنها  شودرد، معلوم میاگر پی نبپی ببرد. آنها  باید به علم چـون ه

د خـود  خواهد بـا وجـو  و میند، کمی كه وجود خود را درک. بنابراین، هیچ موجودي نیست مگر آننیست
رده، اظهار نمایـد. پـس او پروردگـار خـود را     که سراپایش را احاطه کاحتیاج و نقص وجودي خود را، 

ه ما تسبیح موجـودات  کپس دلیلی ندارد . داردو یا هر عیبی منزه می کداشتن شری تسبیح نموده و او را از
ـ اب به مجاز جایز اسـت  کب مجاز شویم؛ زیرا وقتی ارتکرده و مرتکرا بر مطلق داللت حمل  ه سـخن  ک

  .)111 - 108، ص 13ج ، 1417، (طباطباییالم را نتوان بر حقیقت حمل نمودکصاحب 
بـه  آنها  ه تسبیحکاست عتقد مرده و کبه تسبیح موجودات اشاره نیز در تفسیر سورة تغابن،  ريشهید مطه

  .)122، ص 7جتا، ي، بی(مطهرنه زبان معنويزبان ظاهري است، 
باره صحیح باشـد. همچنـین در آیـاتی از    رسد نظریۀ آخر در این، به نظر میآنچه گذشتبا توجه به 

ت، پـس تسـبیح   العقول تسبیح، حقیقی اسو چون در ذوياند ر شدهکل ذالعقونار جمادات ذويکقرآن در 
ع  سخَّرْنا و« این خود تأییدي بر این نظریه استجمادات هم حقیقی است.  مـ دنَ  الْجِبـالَ  داوحب سـی و 

ها را با داوود و پرندگان به نیایش واداشـتیم و مـا کننـده [ایـن کـار]      و کوه ؛)79(انبیـا:  »فاعلین کُنَّا و الطَّیرَ
هـا هـر   ها را رام کردیم و کـوه ما کوه ؛)18(ص: »الْإِشْراقِ و بِالْعشی یسبحنَ معه الْجِبالَ سخَّرْنَا إِنَّا« بودیم

  .کردندشامگاه و بامدادان با او تسبیح می
و آگـاهی   كاز آنهـا داراي در هریک  ت عالم، به زبان لفظی و ظاهري است.همۀ موجوداپس تسبیح 
  آثار آن نیز متفاوت است.. این شعور داراي مراتبی است. بر اثر همین اختالف مراتب، و شعور هستند

   در قرآنگستره عبادت 

 ،فرهنـگ اسـالم  ه در کبل، حج و... نیست، عبادت منحصر به اعمال عبادي چون نماز، روزه، از نظر اسالم
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ار خیـر و  کـ هـر   ،گیـرد. از نظـر اسـالم   بر مـی شئون زندگی انسان را درهمۀ عبادت فراتر از اینهاست و 
 بـر ارزش ، ارهـا کخدایی توأم باشد، عبادت است. رنگ و صبغۀ الهـی دادن بـه    كه با انگیزة پاک، مفیدي

ت تقرب به خـدا انجـام   ه با نیکاري کر سازد. هرا عبادت و گاهی برتر از عبادت میآنها  افزاید ومیآنها 
ار، کـ سـب  کهاي عبادت قابل شمارش نیسـت. درس خوانـدن،   شود. پس ابعاد و نمونهگیرد، عبادت می

ت خالص و براي خدا انجـام شـود،   اگر با نی، ارهاي روزمرة زندگیکهمۀ فعالیت اجتماعی و اقتصادي و 
ار بـر جایگـاه و   کطور آشگیرد، بهبر میی انسان را دره تمام زندگکعبادت است. این دامنۀ وسیع عبادت 

ه در اسـالم  کـ ارهایی کبرخی از . ته توجه شده استکاهمیت عبادت داللت دارد. در روایات نیز به این ن
  شود، بیان شده است:  عبادت محسوب می

العبـادة فـی التفکـر     الصومِ إنَّماثرةَ الصلوةِ و کلَیس العبادةُ «فرمایند: در این باره می امام رضا ر:کالف) تف
 .(بحار، باب التفکر...) العبادة فی التفکر فی امر اهللا عزوجل) إنَّما(... (وسائل، باب استحباب التفکر) اهللافی

من خَرَج یطلُب باباً من علمٍ لیرُّد بِه باطالً إلی حقٍّ أو ضَـاللۀً  «در حدیث آمده است:  آ موزي:علم ب)
هـر کـس از منـزل     )181ص  ،1، ج1404مجلسی، (؛»عبادةِ متَعبد أربعینَ عاماًک کانَ عملُه ذلکإلی هدي 

ا بـه هـدایت بـاز    خارج شود تا بابی از علم را بیاموزد که به وسیلۀ آن باطل را بـه حـق و ضـاللت ر   
    .گرداند، عملش همانند چهل سال عبادت است

 .افضل عبادات علم به خداست )215، ص 1همان، ج( ؛»أفضَلُ العبادةِ العلمِ بِاللّه«ـ 
ۀُ الـبطنِ و الفَـرجِ     « :جعفرابو دامنی:کعفت و پاج.  همانـا  )؛ 79، ص 1365کلینـی،  (»إنَّ أفضَـلَ العبـادةِ عفـَّ

  .م و فرج استکعفت شها عبادتبهترین 
عبـادت هفتـاد   ؛ )78، ص5، ج(همـان »العبادةُ سبعون جزءاً أفضَلُها طَلَب الحاللِ« :پیامبر ار:کسب و کد) 

  .قسم است و برترین آنها روزي حالل است
عبادةٌ و النظَرُ إلی الوالدینِ النَظَرُ إلی العالمِ عبادةٌ و النَظَرُ إلی اإلمامِ المقسط» : پیامبر ردن:کنگاه )  ه

نگاه  ؛)73، ص 71ج، 1404ی، مجلس( »بِرَأفَۀٍ و رحمۀٍ عبادةٌ و النَظَرُ إلی األخِ توده فی اهللا عزَّوجلَّ عبادةٌ
ردن به پیشواي عادل عبادت است و نگاه به والـدین بـا رأفـت    کنگاه . ردن به دانشمند عبادت استک

  .ه به خاطر خدا او را دوست داري، عبادت استکو مهربانی عبادت است و نگاه به برادري 
را عبادت و گاهی برتر از آنها  افزاید ومیآنها  بر ارزش، ارهاکپس رنگ و صبغۀ الهی دادن به 

  سازد.عبادت می



   ۴۱ جايگاه عبادت در قرآن و عهد عتيق

  گيريو نتيجه مقايسه
نهایت تذلل و تواضع در برابر موال همراه با اعتقـاد بـه الوهیـت اوسـت.     معناي به . عبادت در قرآن،1

 ار رفتـه اسـت. پرسـتش نیـز    کـ اطاعت و پرستش خداونـد بـه   معناي به در قرآن »عبادت«همچنین واژة 
 عبـادت و اطاعـت  اطاعت از خداوند در اوامر و نواهی ایشان است. خداوند در آیات زیادي بـه  معناي به

عبـادت چیـزي جـز اظهـار خضـوع و      از خود و نهی عبادت شیطان و غیرخدا فرمان داده اسـت. پـس،   
  بندگی در برابر ذات الیزال الهی نیست.

رام، فروتنی و تعظیم در برابر خداوند و ایجـاد ارتبـاط بـا    کاحترام، امعناي به عبادت. در عهد عتیق، 2
ار رفتـه اسـت و   کـ خدمت و اطاعـت پروردگـار بـه    معناي به هد عتیقدر ع »عبادت«خداوند است. واژة 

گیرندة وظایف ما در برابـر خداسـت و انسـان را بـه سـعادت و      ه دربرکمجموعه باورها و شرایعی است 
  رساند.رستگاري می

و خضـوع در برابـر    مطلقصورت به اطاعت از معبودمعناي به بنابراین، عبادت در قرآن و عهد عتیق،
؛ زیـرا تنهـا ذات حـق    نیسـت وار اخـدا سـز  ادت مختص خداوند بـوده و بـراي غیر  عبآمده است.  ایشان

  شایستۀ عبادت است.
 ،پرستش و عبادت خداوند در قرآن و عهد عتیـق از جایگـاه خاصـی برخـوردار اسـت. در قـرآن      . 3

بران بـوده  راز آفرینش، صراط مستقیم الهی، مأموریت انسان و دعوت نخست همـۀ پیـام  عنوان به عبادت
ه در کـ ردیـد  کانی زندگی میکاگر در مه خداوند فرموده، کقدر مهم است آناست. عبادت خدا در قرآن، 

ان کـ ه امکـ انی برویـد  کـ نیـد و بـه م  کان اطاعت خدا براي شما فراهم نبود، از آن شهر هجـرت  کجا امآن
  جا وجود داشته باشد.پرستش خداوند در آن

عهد و پیمـان الهـی، طریـق مسـتقیم الهـی، مأموریـت انسـان و        عنوان به در عهد عتیق نیز عبادت. 4
تنهـا بـه نمـاز، روزه،    همچنین عبـادت در قـرآن و عهـد عتیـق،     دعوت نخست همۀ پیامبران بوده است. 

ه در آن رضـایت خـدا و نیـت    کاري که هر کشود، بلاعمال مشخص محدود نمیمجموعه  کقربانی و ی
  ار عبادت است.کالهی وجود داشته باشد، آن 

همۀ موجودات جهان بـه حمـد و تسـبیح خداونـد     ه کتۀ دیگر دربارة جایگاه عبادت این است کن. 5
ه در قـرآن نظـر غالـب ایـن     کـ نوع تسبیح موجودات است  ،بارهتۀ مورد توجه در اینکن. مشغول هستند

ه بیـان  کـ توجه به تفسـیري   باآنها، به زبان لفظی است، نه زبان معنوي. اما در عهد عتیق،  ه تسبیحکاست 
  شد، تسبیح موجودات به زبان معنوي است.  
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ف آفرینش جن و انـس  عبادت را هده خداوند در قرآن، کتۀ مهم دربارة اصل عبادت این است کن. 6
آفـرینش انسـان   دف از هـ . طبق این آیه، )56(ذاریات: »لیعبدونِ إِلَّا الْإِنْس و الْجِنَّ خَلَقْت ما و«دانسته است: 

منظور از عبـادت در آیـه هـدف    هرچند . اجتماعی در امور مادي، معنوي و اخالقی است تکامل فردي و
دانـد.  اما خداوند هـدف آفـرینش را پرسـتش و توجـه بـه بعـد معنـوي انسـان مـی         . غایی خلقت نباشد

د و بـه بعـد   دانـ در عهد عتیق هدف آفرینش انسان را بارور شدن و تسلط بـر موجـودات مـی   ه کحالیدر
ـ    هپس خدا آدم را ب«نه بعد معنوي: مادي انسان توجه دارد،  صـورت خـدا   هصـورت خـود آفریـد. او را ب

بـارور و کثیـر شـوید و    "آفرید. ایشان را نر و ماده آفرید. و خدا ایشان را برکت داد و خدا بدیشان گفت: 
که بر زمـین   یرندگان آسمان و همه حیواناتزمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید، و بر ماهیان دریا و پ

  .)28- 27: 1(پیدایش، "خزند، حکومت کنیدمی
هـایش بتوانـد بـر    خدا انسان را آفریده است تا وي با استفاده از استعدادها و تـالش ، آیه اینبراساس 

گی انسـان  زنـد نگاه به طور مشروع استفاده کند. این تمام مخلوقات تسلط یافته و از نعمات این جهان به
  .از دید مادي است

ه کـ مقصود از آفرینش انسان آن بـود  «در تلمود هدف آفرینش انسان عبادت بیان شده است: هرچند 
اما در عهـد عتیـق   ، )88ص تـا،  بیهن، ک(»ان داده شود تا حمد و ثناي آفرینندة جهان را به زبان آوردکبه او ام

  چنین بیانی وجود ندارد.
بـا قـوم او بسـته، پیمـان      ه خداونـد بـه واسـطۀ موسـی    کدو پیمانی  مقدستاب کبنابر تصریح . 7

انـد و هـر دو عهـد محـدود بـه قلمـرو       ستهکنخستین از سوي قوم مراعات نشده است و عهد الهی را ش
همـان قـوم برگزیـدة    ، ج در میـان یهودیـان  ه به اصطالح رایـ کاسرائیل است فرزندان یعقوب یا همان بنی

ه تنها در زمان حیات موسـی چنـدین   که آیا قومی کاست، ایناینجا مطرح ه در ک خداوند هستند. پرسشی
نی کاسرائیل این عهدشـ رده و بارها پس از موسی و در زمان پیامبران بنیکبار عهد و پیمان خود را نقض 

توانـد شایسـتگی   آیا چنین قومی مـی . ند قوم مخصوص و برگزیدة خدا باشدتوارده است، میکرار کرا ت
  و تحقق وعدة خداوند را بر روي زمین داشته باشد یا خیر؟ ااجر

آنهـا   ی ازکه جـز انـد  کند کبیان قرآن، خداوند عبادت را عهد و میثاق الهی با قوم یهود بیان می. در 8
دونَ  الَاسـرائیل  بنی میثَاقَ أَخَذْنَا وإِذْ«اند: همگی از آن روي گردانده بـإِالَّ تَع  نِ  اللّـهید الـبِالْواناً  و سـإِح 

یالً  إِالَّ تَـولَّیتُم  ثُم الزَّکَاةَ وآتُواْ الصالَةَ وأَقیمواْ حسناً للنَّاسِ وقُولُواْ والْمساکینِ والْیتَامی الْقُرْبی وذي قَلـ 
نکُمأَنتُم مرِضُونَ وعیمـان محکـم گـرفتیم کـه: جـز خـدا را       و چون از فرزنـدان اسـرائیل پ  «؛ )83(بقره: »م
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] خـوش  نپرستید، و به پدر و مادر، و خویشان و یتیمان و مستمندان احسان کنیـد، و بـا مـردم [بـه زبـانِ     
] بـه حالـت   یاز شـما، [همگـ   یگاه، جز انـدک آن، ا به پا دارید، و زکات را بدهیدسخن بگویید، و نماز ر

در امـا  . انـد میثـاق الهـی مطـرح شـده    عنـوان  بـه  اتکنماز و ز. در دیگر آیات نیز »برتافتید ياعراض رو
ن بـه میـان آمـده    ردن به دسـتورات خداونـد سـخ   کاسرائیل و عمل ننی بنیکشاز عهدبسیاري از آیات، 

هـاي خداونـد و آثـار ایـن پیمـان      ردند تا به وعدهکاین عهد و پیمان مهم را حفظ ناست. پس قوم یهود، 
  دست یابند.
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