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  میرکقرآن و  تاب مقدسکدر  »عهد«
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  هدكيچ
گانه در متعهـد سـاختن انسـان     سه ین معانیه اکه آمده است یفرمان و توص، مانیپ یبه معان یقرآن ياربردهاکدر  »عهد«

 ،خداونـد بـا انسـان    یعهد باطن. دارد یو قول یدو صورت باطن. عهد خداوند با انسان، ابندی ك میقدر مشتر یف الهیلکبه ت
ـ کـ در انسـان اسـت    یدرون یتحقق حالتو  یه مسبوق به افاضات الهکباشد  می مقام امامت يهمان اعطا واسـطۀ آن   هه ب

و  یز دو صـورت قـول  یخداوند نعهد انسان با . ابدی می تحقق یمال ارتباط و نزول وح، کتیقت عبودیحق، عصمت، اصطفاء
انسـان   یعهد باطناست.  يریپذ تیه همان مسئولکاست تصور انسان در قبال خداوند و مردم قابل  یعهد قول: دارد یباطن

مشـخص بـه   طور  عهد قدیم به هینکا از نظر صرف. ف استیالکد و تیبه عقا یمان و التزام عملیدر راه ا يمردیاز پا عبارت
ـ لک م قـرآن در یتعـال  با، انسان با خدا عهد زین و خداوند یخصوص عهد قول در اما، انسان نپرداخته با خداوند یباطن عهد ات ی

قـت  یحق ح ویمـان بـه مسـ   یه اکـ بل، داند ینم عامل تقرب به خدا را یشرع کمناسکه د یجد برخالف عهدك است. مشتر
  .شمارد یانسان برم يعامل رستگار ح ویمس انسان با موجب اتحاد، ب رایتصل

  .میرکقرآن ، دیجد عهد، میقد عهد، انسان، خدا، عهد ها: کلیدواژه
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  مقدمه
ی خـود،  مـال کر یه در سـ کـ ن عالم موظف اسـت  یانسان در اتحول استوار است.  وت کعالم بر نظام حر

ه بـه سـاحت   کـ ل شـود  یـ نا یت درآورد و بـه مقـام  یـ به فعل ،عه نهاده شدهیه در فطرتش به ودکآنچه را 
؛ م اسـت یه همـان صـراط مسـتق   ی انسـان، کـ  مـال کر یس. ابدیتخلق  یافته و به صفات الهیتقرب  ییایبرک

و  ییتـا یکاطاعت از رسـوالن و پرسـتش خداونـد بـه      یعن؛ یت استیطاعت و عبود، عبارت از عبادت
آسـتان   سـرنهادن بـر   طان ویت شـ یـ گردد جز با سرتافتن از طاعـت و عبود  نمی سریمامر ن یایی. همتا یب

ان یـ عهد م ين محتوایست و همین نکبدون احتفاظ بر امر و فرمان خدا مممال، یق کطر یپس ط. جانان
نمـوده   يت و راهبـر یق هداین طریف بسته و او را در ایلکتیمان برخداوند با انسان پ. خدا و انسان است

التـزام بـر آن    ق را به انسان ابـالغ نمـوده و از او بـر   یطر یق و شروط طیاختصاصات طر یتمامو  است
 یمـال را طـ  کراه ، در تحقـق آن  یبه عهد و صدق و راست يه با وفاکن انسان است یایمان گرفته است. پ

خود را بـه ورطـۀ   ، فیالکبر ت یمان و عدم التزام عملیا با نقض پی گردد می لیو به منزل مقصود نانموده 
 را ین الهـ یـ د دانسـته و  گریدیکـ طول  در رسوالن را یم تمامیرکه قرآن . ازآنجاکندکاف ي میت ابدکهال

  موسـى  و إِبراهیم بِه وصینا ما و إِلَیک أَوحینا الَّذي و نُوحاً بِه وصى ما الدینِ منَ لَکُم شَرَع: «داند یم یکی
یسى ووا أَنْ  عیمین أَقنـوح  بـه  کـه  کـرد  تشـریع  را همـان ، دیـن ]  احکام[ از شما براى؛ )13: (شوري» ... الد 

 توصـیه  عیسـى  و موسـى  و ابـراهیم  به که را آنچه و کردیم وحى تو به را آنچه] نیز[ و، بود کرده توصیه
لْنا  ما: «ندک می عبادت موظف م ویبه تسل همه را و .		دارید... برپا را دین که نمودیم سـنْ  أَر مـ  ک لـنْ  قَب مـ 
 اینکـه  جـز  نفرستادیم پیامبرى هیچ تو از پیش و؛ )25(انبیاء: »  فَاعبدون أَنَا إِلَّا إِله ال أَنَّه إِلَیه نُوحی إِلَّا رسولٍ

 ه راه نجـات و کـ  دیـ تـوان فهم  مـی  .بپرسـتید  مـرا  پـس ، نیسـت  من جز خدایى که کردیم مى وحى او به
. اسـت  یف الهـ یالکـ برابـر ت  م دریتسـل  و یمعاهـده الهـ   مفـاد  التزام بـر ، انیاد یتمام انسان در يرستگار

 ان ویـ اد در یعهد اله يبه محتوا یابیمنظور دست به، نیم و متون عهدیرکدر قرآن » عهد« یبررسرو،  نیااز
  .بود خواهدراهگشا ار یبسین متون مقدس، ان ایو اختالف م كافتن وجوه اشترای

  آن يعهد و معان
  يلغو ايمعن. الف

ق، 1404فـارس،   (ابـن احتفاظ  و )3، ص ق1404(فراهیدي، ت یوصمعناي  ، به»د، 		 ه، ع« شۀیواژة عهد در لغت ر
ـ ا. ازاست يزیوسته از چیپ يدار و نگه )167، ص 4ج   (راغـب ه مراعـاتش الزم باشـد   کـ  یمـان یبـه پ رو،  نی

. )454، ص 4ج ، 1997منظـور،   (ابـن  شـود  مـی  عهـد گفتـه  ، ت حرمتیز به رعاین و) 350، ص ق1404اصفهانی، 



   ۷ ميركقرآن و  تاب مقدسكدر  »عهد«

 يمعنـا  در ،رو نیـ ازاآمـده اسـت.   خاص  يامر دادن از مانا در افتن فردیفالت کمفهوم ، به ن عهدیهمچن
 التـزام خـاص در   يمعنـا  عهد بهتوان گفت  ، مینیبنابرا. )453، ص 4(همان، ج  رود می ارک هز بیذمه ن امان و

 دارد یپـ  در امـان را  احتفـاظ و  ا قسم محقق گشته ویت یا وصی عقد ه باکاست  يامر بر، مقابل شخص
عهـد   يمعنـا  در، ن است برحسـب اقتضـاء  کمم، ن عناصریا از یکهر اما. )246، ص 8، ج 1368، (مصطفوي

ی مشـتق  معن یکن یا آن از یهمه معان احتفاظ است و يمعنا اصل به در عهدیگر، عبارت د به. روند ارک هب
  .)227، ص 1، ج 1374، یئ(طباطبا آنامثال  دار وید ت ویوص، سوگند، ثاقیممعناي  به عهد مانندشده است. 

  ياصطالح. معناي ب
ی عملـ  كا تـر یـ خـود جهـت انجـام     يه بنده با خداکاست  یمانیعبارت از پی، در اصطالح فقه» عهد«

در اصـطالح  . )1499، ص 2، ج 1381، (خرمشـاهی باشـد   یم »اهللای عهدعل«و » عاهدت اهللاَ«غۀ آن یصبندد.  می
» عهد اَلَسـت «که به  ،ه خداوند در روز اول با انسان بستکاست  یعهد ازلی، قیمان حقیعهد و پی، عرفان

؛ )172(اعـراف:  ...»  بلـى  قالُوا بِرَبکُم لَست أَ...  آدم بنی منْ ربک أَخَذَ إِذْ و«: دیفرما می همعروف است. آنجاک
شان را بر خودشان گواه سـاخت  یبرگرفت و اه آنان را یذر، ه پروردگارت از پشت فرزندان آدمکگاه  و آن

ان انعقـاد  یـ ب، هین آیقت ایحقی، در اصطالح عرفان. میداد یگواه، چرا: ستم؟ گفتندیا پروردگار شما نیه آک
صـورت   به »عهد«م یرکدر قرآن . )794، ص 3، ج 1371، (میبديو دوستان خدا است  ان خدایم یمان دوستیپ

، آن یین وجـه معنـا  یاربردترکـ پر. ار رفتـه اسـت  کـ به  يمتعدد ییمعنا بار و در وجوه 46 ی،فعل و یاسم
مـان [خـود] وفـا    یو بـه پ ؛ )34(اسـراء:   »مسؤُالً کانَ الْعهد إِنَّ بِالْعهد أَوفُوا و«: دیفرما می هیمان است. آنجاکپ
 گـران یانسـان بـا د  ه کـ اسـت   یمـان یهـر پ . ظـاهراً مـراد از آن،   مان پرسش خواهد شدیه از پکرا یزید؛ نک

 و		«... ریـ نظ و )66، ص 6ج  ، 1377، (قرشی به آن دستور داده شده است يبه حفظ و وفایه، ن آیدر ابندد.  می
گـر  ید ییوجه معنـا . 		... کنم وفا پیمانتان به تا، کنید وفا پیمانم به و؛ )40(بقره:  ...»بِعهدکُم أُوف بِعهدي أَوفُوا

: ل صـادر فرمـود  یم و اسماعیه خداوند بر ابراهک یفرمان رینظ )209 ص ،1378، (تفلیسی است یآن فرمان اله
»نا وهِدإِلى ع  یمراهإِب یلَ وماعرا أَنْ إِسطَه یتیینَ بفلطَّائل ینَ وفالْعاک عِ  و جود  الرُّکـَّ ... ؛)125(بقـره:  »السـ		و بـه  

نندگان کـوع و سـجودک  فـان و ر کننـدگان و معت ک طواف يخانه مرا برا هکم یل فرمان دادیم و اسماعیابراه
، ص 1، ج 1374، یئ(طباطبـا  بود امر خواهدمعناي  به فهیۀ شرین آیدر ا» عهد«ین اساس، واژة بر ا. دینکزه کیپا

ار  تَأْکُلُـه  بِقُرْبـانٍ  یأْتینا حتَّى لرَسولٍ نُؤْمنَ أَلَّا إِلَینا عهِد اللَّه إِنَّ قالُوا الَّذینَ: «مانند. )424 ؛ )183عمـران:   (آل» النـَّ
 قربـانى  یـک  آنکه مگر نیاوریم ایمان اى فرستاده هیچ به که است کرده سفارش ما به خدا: گفتند که همانا

۸     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

گـر  ید ییه نمودن وجـه معنـا  یردن و توصکاندرز  .بخورد]  قبولى نشانه به[ را آن، آتش که بیاورد ما براى
د  لَـم  أَ« دیـ فرما می هکآنجا ، )209، ص 1378، (تفلیسیم است یرکقرآن  در عهد هـأَع  کُمی  یـا  إِلَـی نـب مأَنْ آد 

طان یه شـ کـ رده بـودم  کمگر با شما عهد ن، فرزندان آدم يا؛ )60(یس:  » مبِین عدو لَکُم إِنَّه  الشَّیطان التَعبدوا
ت و سـفارش  یوصـ معناي  به »عهد«یفه، واژة شریه ن آیدر ا. شماستار کدشمن آش يرا ویز؛ دیرا مپرست

امـر و  معنـاي   بـه  هیـ ن آیرا در ا» عهد«ن واژه ااز مفسر یگرچه برخ. )151، ص 17، ج 1374، یئ(طباطبااست 
ر یتفسـ  یتـب آسـمان  ک يامبران و محتـوا یـ از روش پ يرویـ بر پ یامر الهمعناي  به فرمان دانسته و عهد را

دونی  أَنِ و: «دیفرما می هکۀ بعد یاما با توجه به آ، )425ص ، 20ج ، 1368، (طبرسیاند  نموده بـراطٌ  هـذا  اع صـ 
دونی  أَنِ و« ه عبـارت ینکبا توجه به ا. ن است راه راستید ایه مرا بپرستکنیو ا؛ )61(یس: » مستَقیم بـبـر  »  اع

 ه عهـد در عبـارت  کـ رسـد   ینظر م به، )97، ص 9، ج 1377، (قرشی عطف شده استیه قبل، در آ» التَعبدوا«
»أَلَم دهکُم أَعیـرا عهـد خداونـد    ز؛ ندک یم مان القااامر و اندرز را تو يعام داشته و هر دو معنا ییمعنا، » إِلَی

 م دریرکـ قـرآن   در عهـد . باشـد  مـی  نیز قریه نیه با اندرز و توصکاست  یف الهیلکعهد بر سر تبا بشر، 
دنا  مـا  و: «دیفرما می هکار رفته است. آنجاکز به ین يبندیوپا وفا يمعنا جـو  مأَکْثَرِه نْ  لـ مـ  د هـاعـراف:  ...»ع)
ـ  یـ د يمعنـا  ه درکـ گونه  همان. 		... نیافتیم تعهد بند پاى را بیشترشان ما و؛ )102  آن، از رفتـه  ارکـ  هن خـدا ب

 إِنَّ: «دیـ فرما مـی  هکـ آنجا، )116ص  2، 1377 ،(قرشیخلق  ن خدا ویب است ما یمانیمنزله پ هن بیه دجهت ک
، تردیـد  بـى ؛ )77عمـران:   (آل» الْـآخرَة...  فی لَهم خَالقَ ال أُولئک قَلیلًا ثَمناًو أیمانهِم  اهللابِعهد  یشْتَرُونَ الَّذینَ

 اى بهـره  آخـرت  در را آنـان  فروشـند  مـى  نـاچیز  بهـاى  بـه  را خـود  سـوگندهاى  و خدا پیمان که کسانى
 قَـومِ  یـا  قالَ: «...دیفرما می هکآنجاه است، رفت ارک هب زیمفارقت ن پس از دارید يمعنا ن دریهمچن .		... نیست

 بـه  پروردگارتـان  آیـا ! مـن  قوم اى: گفت؛ و )86(طه: ...» الْعهد علَیکُم فَطالَ أَ حسناً وعداً ربکُم یعدکُم لَم أَ
تـوان   ی مـی لـ ک طور هب شد؟ طوالنى شما بر] طور کوه در من درنگ[ مدت آیا بود؟ نداده نیکوة وعد شما

 در يمعـدود  مـوارد  در ا، یـ اسـت  »مـان یپ« يمعنـا  ح دریصر طور ها بیعهد  یقرآن ياربردهاکه یلگفت: ک
 الوفـاء  مـان واجـب  یپ يمعنـا  ز بالمالزمـه در یـ ن ه آنهـا کـ است  دارید و وفا، هیتوص، ر فرمانینظ اي یمعان
انسـان   و ان خـدا یـ ه مکـ اسـت   یمـان یپ و عهـد معناي  به زین یحیمس و يهودیفرهنگ  در عهد. باشند می

ص ، 1377، ) (هـاکس 15ــ 9:9(پیـدایش:   م برقرارداشـت یابـراه  ه خداوند بـا ک يهمچون عهد. شود یم برقرار
 آن از یبخشـ  انیـ هودی و مقدس تابک ۀهم انیحیمسآمده است. تاب مقدس ک در ن عهدیل ایتفص. )625

 انیـ هودی مقـدس  تابک میقد عهد. )19ص ، 1382، اردستانی سلیمانی( دانند یم خود یاله و یآسمان تابک را
 و دارد اختصـاص  انیحیمسـ  بـه  دیجد عهد. دارد تابک 39 ی،پروتستان و يهودیهاي  نسخه در هک است



   ۹ ميركقرآن و  تاب مقدسكدر  »عهد«

ل اشـتمال آن  یبه دل زین »نیعهد«تاب مقدس بر که یوجه تسم. )19ص ، 1381، میشل( است تابک 27 يدارا
 بـر » دیـ جد«واژه . اسـت ) دیـ جد ان (عهـد یحیتاب مقدس مسک و) میقد (عهد انیهودیتاب مقدس ک بر

 داللـت ، رده اسـت کـ نجات عمل  يبرا يا تازه ةویبه ش یسیع ه خدا درینکا بر یم مبنیقد یحیاعتقاد مس
  .شود می شمرده هودیخدا به قوم هاي  ن وفا وعدهیا. ندک می

ه مشـاهده کـرد. آنجاکـ    )15ـ6:3( انیدوم به قرنت ۀرسال توان در می مان تازه رایپ اید یجد اصطالح عهد
 رای موسـ  يهـا  تـاب ک خواند و یم »دیجد عهد ياعضا«را  یحیمنان مسؤم، پولس یحیمس یمیقد مبشر

 ن وعـده یچنـ  آن خـدا  ه درکـ اسـت   )31:31( ایـ تاب ارمکوامدار  ن اصطالح خودیا. نامد یم »قیعهد عت«
(وان » خـواهم بسـت   يا تـازه  هـودا عهـد  یخانـدان   ل ویخانـدان اسـرائ   ه باکد یآ ی میامیا کنیا: «دهد می

ـ ا بـا  یثـاق یم، لیوخ اسـرائ یدوران ش در ه خداوندک ان معتقدندیحیمس. )40ـ41 ص ،1385، وورست ن قـوم  ی
 ۀمقدمـ ، مانین پیا. رده استک دیتجد را ن عهدیای، دوران موس در نموده وامر  یفیالکآنان را به ت بسته و

وجـه   اساسـاً . )34 ، ص1384، (آشـتیانی  ح بـوده اسـت  یومت مسکح مژده ظهور همه مردم جهان و مان بایپ
ه وعـده  کـ  یان آن منجـ یحیمسـ  ه به اعتقادکن است یهمبشارت است،  مژده و یه به معنیل، که انجیتسم

ـ اناج. ح اسـت یمس یسیهمان ع، شود می دهیل نامیاسرائ یبن يحایمس م آمده ویقد عهد اش در ل ضـمن  ی
 در یسـ یع. )279، ص 1384، اشـتري  (کلباسـی  انـد  داده را بشارت آمـدن او ی، سیع یف زندگانیتوص شرح و

پـس  . )43، ص 1381، (میشـل  شـده اسـت   یمعرفـ  ح موعـود یم به آمدن مسیقد اق عهدیتحقق اشت، لیاناج
م یقـد  عهـد  یکـی  انسان بسته است: مان بایپ عهد و ه خدا دوکان اشاره دارد یحین اعتقاد مسین به ایعهد

ی، سـ یظهـور حضـرت ع   ه بـا کـ  گردن نهد یعت الهیشر ه برکمان گرفته است یانسان پ از آن خدا ه درک
ده شـده  یـ نام» دیـ جد عهد«ه کانسان بسته است  با يگرید عهد خدا افته وی انیمان پایپ و ن عهدیدوران ا

 پـس اصـطالح عهـد   . )19، ص 1382، (سلیمانی اردستانی باشد می حیمس یسیع و محبت خدا سر مان بریپ و
، شـود  ی میمنته يزین تمایه به چنی، کحیمس یاتیچارچوب اله. دارد یاتیاله یتیماهید، عهد جد م ویقد

ن یچنـ عهد قـدیم   نگرش به ت دریحیمس یاعتقاد اساس. است »ها عتیشر« ای »ها مانیپ« همان چارچوب
، 1384، (مـک کـراث   شوند ینار نهاده مک ینید کمناس شوند اما می رفتهیپذ ینیدهاي  شهیاند اصول و است:

 نامنـد کـه   ) میkanon(کانن  یونانی دهند، به می را تشکیل مقدس کتاب مجموع را که . رساالتی)314ص 
  .)34، ص 1383آشتیانی، (است  و مقیاس میزان معنی به

یونـانی   از واژه برگرفتـه  هـایی  واژه از مقـدس  کتـاب  گـذاري  نـام  اروپـایی، بـراي   هاي در بیشتر زبان
»biblia« بایبـل   و فرانسـوي  در انگلیسـی  کلمـه  ایـن . شود می استفاده »ها کتاب« معناي به)Bibel ( نامیـده 

۱۰     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

، ص 1371پـور،   (آریـان معناي عهد و پیمان  به» Testament«براي عهد نیز واژه  )23 ص ،1381میشل، (شود  می
، »Covenant«بـار اسـتعمال شـده اسـت و نیـز واژه       270بالغ بـر  )332، ص 1387(گواهی، و وصیت  )1119

 ،)71، ص 1387گـواهی،  (و خداوند است  انسان بین و پیمان )221، ص 1371پور،  (آریانمعناي عهد و پیمان  به
 بـا  خداونـد  ه عهـد دربـار  »کاوننـت «رسد، کلیه کاربردهاي  مورد استفاده شده است. به نظر می 14که در 

 (اعمـال:  عیتشـر ، )72:1 (لوقـا:  آوردن رحمت )25:3 (اعمال: دادن تکح است و مفاد آن بریمس ش ازیپ يایانب
 ان خداونـد و یـ عهـد م  از ردکـ  ادیـ  در زیم نیقد عهد در. )27:11(رومیان: باشد می رفع گناهان انسان و )8:7

ان یـ ب در یحتـ . )8:24خـروج : ؛ 11و  9و  7و  2: 17 پیـدایش: ؛ 17و18:6(پیدایش: رفته است ارک هن واژه بیاانسان، 
مشـتمل بـر   ، »تسـتامنت «کاربرد واژه اما . )27:21(پیدایش: ن واژه استفاده شده استیا ازها،  ان انسانیعهد م

 و )28:26(متـی:  دیـ جد عهـد  ح دریو خـون مسـ   )14:3و6:3(دوم قرنتیـان: خداونـد   دیـ مان جدیپ و ان عهدیب
 (عبرانیـان:  خـون عهـد   و )25:11 اول قرنتیـان: ؛ 20:22 (لوقـا:  حیدر خـون مسـ   دیجد اله عهدیپ و )24:14(مرقس:

 دو يمعنـا  مشـتمل بـر   »اوننـت ک«واژه یگر، عبارت د به. )19:11(مکاشفه یوحنا: عهدنامه خداست و )15ـ20:9
 ياعطـا  اراده و ر بـا یـ نـوع اخ  ه درکـ خداونـد اسـت    انسان و ایها و  ان انسانیمان میپ بودن عهد و طرفه

بـر نـوع   » تسـتامنت « واژه امـا . گـردد  مـی  گر محقـق ید يسو التزام انسان از م ویتسل و ییسو از خداوند
ح یواسـطه خـون مسـ    هب انسان بر خداوند ياعطا افاضه و مشتمل بر ه تنهاکند ک می از عهد داللت یخاص
  .انسان با خداوند عهد انسان و با خداوند عهد :ی استجنبه قابل بررس دو از عهد. است

  نيعهد در انسان با خداوند عهد
، اسـت  شـده  مطـرح  تـورات  در کـه  یاله مانیپ و عهد نینخست: در عهد قدیم الف. عهد خداوند با انسان

 و خداونـد  برابـر  در انسان میتسل سر بر مانیپ، عهد نیا: کرد منعقد آدم با خداوند که است یمانیپ و عهد
 همـه  از :گفـت  فرمـوده  امـر  را خـدا آدم  خداونـد  و« :است ممنوع درخت از تناول منع در او از اطاعت
 )16ــ 2:17:پیـدایش ( »...ينخـور  زنهـار  بـد  و یـک ن معرفـت  درخـت  از امـا ، بخور ممانعت یب باغ درختان
 هکـ  شـود  مـی  معلـوم ، )17:3 :پیدایش( دیعقوبت گرد مستوجب، امر نیا از یچیسرپ واسطه هب آدم هکازآنجا

  .است بوده خداوند امر برابر در آدم میتسل، عهد آن مفاد
 نیچنـ ، طوفـان  از قبـل  و نـوح  حضرت با را دوم مانیپ، نمود منعقد آدم با خداوند که یمانیپ ازپس 

 آن در کـه  يا زنـده  موجـود  هـر  تـا  دیپوشـان  خـواهم  آب بـا  را نیزم سراسر من يزود هب«: فرمود مطرح
 سـالمت ، یکشـت  در عروسـانت  و پسـران  و همسر با را تو که بندم یم عهد تو با اام. گردد هالك ،هست
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ـ  در رایـ ز: «... اسـت  کـرده  انیـ ب نیچن نوح با را عهد نیا لیدل خداوند. )17- 18: 6: پیدایش( »دارم نگاه  نیب
 و نـوح ، خداونـد ، طوفـان  از. پـس  )1: 7: پیـدایش (» افتمیـ  درسـتکار  را تـو  فقط، روزگار نیا مردمان ۀهم

 آنـان  بـه  انسـان  قتـل  قصـاص  حکم و گوشت از استفاده ةنحو ةدربار را ینیفرام و داد برکت را پسرانش
 مضـمون ، نـوح  يارکدرسـت  بـه ، عهد انعقاد لیتعل به توجه با رسد به نظر می )1- 7: 9: پیدایش( فرمود ابالغ

  .باشد خداوند اوامر برابر در میتسل و او پرستش و خدا به مانیا بر التزام، عهد نیا
 عهـد ، اسـت  آمـده  انیـ م به سخن آن از زین لیتفص به و شده مطرح تورات در که یاله عهد نیسوم
، عهـد  از یبخشـ  عنـوان  به خدا. شود می آغاز میابراه با هودی قوم خیتار. است میابراه حضرت با خداوند

 فرزنـدانش  هکـ  دهـد  می وعده او به و ندک سفر) میقد نیفلسط( نعانک نیسرزم به تا ندک می دعوت را او
 نیزمـ  وارث را آنـان . )2: 17: پیدایش(» نمک ادیز را تو نسل هک بندم یم عهد تو با: «شد خواهند بزرگ یملت
 میابـراه  حضـرت  بـا  خداونـد  عهـد  یاصـل  نکتـه  نیهمـ . )55 ص ،1385، وورسـت  وان( ردم کخواه نعانک

 خـواهم  تـو  نسـل  بـه  و تـو  بـه  ابـد  تا ی،هست بیغر آن در اکنون که را کنعان نیسرزم یتمام« : باشد می
، میابـراه  حضـرت  بـا  خداونـد  مـان یپ نیتر ممه یعنی ؛)9: 17: پیدایش(» بود خواهم شانیا يخدا و دیبخش
 براسـاس  کـه  )9: 17: پیـدایش ( است اسحاق از حضرت آن فرزندان یعنی اوذریۀ  به کنعان نیسرزم ياعطا

 جهـان  يبـرا  تکـ بر منشأ آنان، عهد نیا اساس بر. )7: 17: پیدایش( است یجاودان يعهد، عهد نیا تورات
 میابـراه  بـا  عهد، او قیطر از هکاند  ردهک ریتفس حیمس یسیع به را تکبر نیا، میقد انیحیمس. بود خواهند

 از اطاعـت  بـه  یالهة وعد نیا تحقق البته، )55ص ، 1385، وورست وان( ابدی می گسترش منؤم اقوام همه به
التـزام   و است یاله فیتکل نماد ختان، )11:17:پیـدایش ( براساسگرچه . است شده مشروط یاله دستورات

 پـس  هکـ  بـود  یموسـ  زمـان  در تنهـا  قـت یحق در امـا . اسـت  یاله عهد به يبندیپا ۀمنزل به، آن  بر میابراه
، عهـد  نیچهـارم  پس. )293ص ، 2 ج  ،1384 پیترز،( شد داده یموس به عتیشر، مصر از لیاسرائ یبن ازخروج

 الـواح  افـت یدر و یموسـ  بعثت با، آن خاصمعناي  به یاله عتیشر ظهور است و یموس با خداوند عهد
ه یمـوس. )3- 8: 19: خروج( شد محقق نایس طور در د عهــد ـتیتثب منظـور ـب  دستــورات ۀ همــ ، خداوـن

د  ـدنیـ پاش بـا . )4- 7: 24: خـروج ( نمــود  عـرضــه  لیاســرائ  یبن بر و نوشـت عهـد کتـاب در را خـداوـن
ان خـون ر یقـرـب د عهـد، مـردم ـب  خـروج  سـفر  20- 40 يها باب در. )8:24:خـروج ( کـرد مهـر را خـداوـن
ـ ب، تـورات  در »عهـد «ة واژ اسـتعمال ة نحـو . است شده انیب لیتفص به يموسو عتیشر احکام ـ ا انگری  نی

. اسـت  عتیشـر  و تیـ عبود بـر  التـزام  عهـد ، لیاسـرائ  یبنـ  و یموسـ  بـا  خداوند عهد که است قتیحق
 اسـت  شـده  اعـالم  یالهـ  اوامـر  از اطاعـت  به مشروط، آنان به مقدس نیسرزم ياعطا یحت هک يا گونه به

۱۲     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

 را دوسـت  خـدایتان  خداونـد « :اسـت  شـده  حیتصـر  آن به تورات از یفقرات در هک آنچنان. )7ــ 8، 20:تثنیه(
 بـه  خداونـد  هکـ  ینیسـرزم  در، دیـ نک اطاعـت  اوامر نیا از اگر... دینک اطاعت شهیهم را اوامرش و دیبدار

 تـوان  مـی ، نیبنابرا. )2- 18:11:تثنیه( »...داشت دیخواه یخوب و یطوالن عمر، داده وعده... شما به و پدرانتان
 مقـدس  نیسرزم هکبل، است نبوده لیاسرائ یبن با خداوند عهد مفاد نفسه یف مقدس نیسرزم ياعطا گفت

 تیـ تبع یالهـ  نیفـرام  از اسـت  قرار هک است یقوم يمعنو و يماد رشد يبرا يا آماده بستر هکنیا لیدل به
، دیـ نما بنا را يدیتوح يا جامعه و ینید یومتکح و شده نائل یاجتماع و يفرد تیعبود مالک به و دینما

کـرده   تیسرا زین قوم نیا ندهیآ در میتسل و اطاعت نیا. )1389، پیرعلـی  نعمتی( است افتهی تیاهم و ارزش
 نمـود ، نـده یآ در يامبریـ پ از اطاعـت  در، یموسـ هاي  هیتوص نیآخر در و است گرفته قرار دکیتأ مورد و
  .)15ـ20:18: تثنیه( است افتهی

 انیـ م ینـ یطرف يعهد همواره خداوند عهد که دهد یم نشان، میقد عهد در شده ئهارا مطالبۀ مجموع
ـ ا بـه  .اسـت  لیاسـرائ  یبنـ  و خداوند انیم عهدی، موس با عهد اام. است بوده انسان و خداوند  بیـ ترت نی
 اعطـا  قوم نیا بهی، اله احکام و اوامر برابر در لیاسرائ یبن قوم ادیانقۀ جینت در را تقدس و ادتیس خداوند

 و بشـر  اطاعـت  عنصـر  دو کـه ی، الهـ  ثـاق یم و عهدیۀ سو دو مفهومحال  هر. به )17- 19: 26: تثنیه( کند یم
  .  است مشاهده قابل یموس تا آدم از ادشدهی موارد یتمام در، شود یم شامل را خداوند ياعطا

 خـود  بـه  نینـو  یشـکل ، دیـ جد عهـد  يها  آموزه در عهد مفهوم :در عهد جدید ب. عهد خداوند با انسان
 مـان یپ، خداونـد  آنجاکـه . اسـت  میقـد  عهـد  از یفقراتـ  در مطـرح هاي  آموزه ازبرگرفته  که است گرفته

  :سازد یم يجار ینب يایارم زبان بر را يدیجد
 نـه ، بسـت  خواهم يا تازه عهد، هودی خاندان و لیاسرائ خاندان با که دیآ یم یامیا نکیا: دیگو یم خداوند

ـ  از تا نمودم يریدستگ را شانیا که يروز در، بستم شانیا  پدران با که ي عهد آن مثل ـ ب مصـر  نیزم  رونی
 خـواهم  قلبشان بر را خود دستورات: بست خواهم لیاسرائ قوم با که يا تازه عهد آن است نیا اام... آورم

 شـان یا يخـدا  مـن  و بـود  خواهند من قوم یراست هب شانیا گاه آن، کنند يرویپ مرا وجود تمام با تا نوشت
  .)34ـ31: 31: ارمیا(

 نوین تصوري بروز و جدید عهد هاي آموزه و تصورات در نبی ارمیاي کتاب از مذکور فقرات تأثیر
 نامـه  در پـولس  آنجاکـه . است گیري پی قابل جدید عهد از فقراتی در، بشر با خداوند عهد به راجع

 را اندیشـه  فقرات، ایـن  . این)16-17: 10: عبرانیـان (است  برده کار به عیناً را عبارات عبرانیان، همین به
 بـراي  مقرراتـی  بسـت، بـا   خـود  قوم با خدا اول، که پیمان که است آورده وجود به پولسدر ضمیر 

 بـر  بتواند که بود آن از تر سست شریعت . اما)1: 9: عبرانیان( بود همراه پرستش براي محلی و عبادت
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. )18-19: 8  :عبرانیـان ( دهـد  آشـتی  خـدا  بـا  واقعاً را کسی نتوانست هرگز و ببخشد نجات امید کسی
  :معتقد بود اساس بر این پولس

 نزدیـک  خـدا  بـه  توانیم می بنابراین. است گردانیده خدا مقبول را ما مسیح زیرا؛ داریم بهتري امید اکنون ما
 ایـن  و کنـد  مـی  وسـاطت  مـا  براي خدا حضور در است، پیوسته زنده ابد تا ازآنجاکه عیسی زیرا؛ شویم

. )18- 19: 8  :عبرانیـان (» اسـت  پرداخته خود خون بهاي به را ما گناهان تاوان که شود می یادآور را حقیقت
 روح بـی  احکـام  و شریعت از را ما و« )12: 9: عبرانیان( »ساخت فراهم را ما ابدي نجات مسیح خون پس«

 . ایـن )14: عبرانیان( »کنیم خدمت را خدا قلبی اشتیاق با که کرد ایجاد را میل این ما در و داد رهایی سابق
 شریعت و تکلیف یوغ از انسان رهایی از ستا عبارت )20: 13: عبرانیان(است  ابدي پیمان که جدید پیمان

ـیح، جـایگزین   آخر شام ذکر در و قرنتیان به اولۀ نام در پولس. مسیح تمحب بر التزام و  خـون  شـدن  مس
ـین   موسـی  شریعت عهد در بر التزام نماد که قربانی خون جاي به را مسیح : اسـت  کـرده  بیـان  اسـت، چن

 شـما  و خدا میان است اي تازه پیمان پیاله، نشان این: فرمود و گرفت دست به را پیاله... ما، عیسی خداوند«
 آسمانی کتاب در این از پیش که است الهی طرحی«. )25: 11: قرنتیان اول(» است شده بسته من خون با که

  .)7: 10: عبرانیان(» است شده پیشگویی
 میابـراه  بـا ، بست آدم با بار نینخست خداوند که يعهد، مقدس کتاب يها آموزه براساس و بیترت نیا به

ـ اله در. بسـت  یینـو  مـان یپ ی،سـ یع بـا . امـا  دیبخش لیتفص و کرده دیتجد  یموس با و نمود میتحک  اتی
 مفهـوم . اسـت  انسـان  بـا  خداوند عهد نیآخر يموسو عهد و یآسمان یوحۀ خاتم یموس یوحي، هودی

 بـر  التـزام  سر بری، اله مانیپ در منحصر و بوده مشترك یموس از شیپ اءیانب يها عهد با تیهودی در عهد
 شـده  یدگرگـون  دچـار  عهد مفهومی، حیمس اتیاله در. اما است عتیشر و فیتکل و تیعبود و اطاعت

  .است شده منصرف فیتکل نیا از ییرها به، فیتکل بر انسان التزام از عهد مفهوم، بیترت نیبد. است

  م  يركقرآن  انسان در با عهد خداوند
و بالذات و عهد بـا قـول و    یعهد باطن صورت دارد:عهد خداوند با انسان دو یم، رکات قرآن یبراساس آ

  )246ص ، 8، ج 1368 (مصطفوي، اظهار
م یرکـ ه قرآن کاست  يعهدشود،  یدر ذات انسان محقق م یه با افاضۀ الهی، کعهد باطن باطنی: الف. عهد

(بقـره:  »  الظَّالمین عهدي ینالُ ال قالَ ذُریتی منْ و قالَ إِماماً للنَّاسِ جاعلُک إِنِّی قالَ... «: دیفرما آن می درباره
از دودمـانم [چطـور]؟   : دیم] پرسـ ی[ابـراه . مردم قرار دادم يشوایمن تو را پ: م] فرمودی[خدا به ابراه؛ )124

 مقام امامت است و براساس عبـارت  ،هین آیدر ا» عهد«منظور از . رسد نمی دادگرانیمان من به بیپ: فرمود
اسـت   یو نفسـان  یماالت عقلکامل همۀ کامام نمونۀ ی است. امامت جعل اله، »إِماماً للنَّاسِ جاعلُک یإِنِّ«

شـود و   یافـت مـ  یه در نفس حاصل شده و در ذات کاست  يامررو،  . ازاین)291ص ، 1، ج 1362(طالقانی، 

۱۴     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

ی، نزول وحـ ، معرفت، تمام علم، مال ارتباط، کتیقت عبودیحق، عصمت، خلوص، اصطفاء، واسطۀ آن هب
 یـۀ ه آکـ  . آنچنان)246، ص 8، ج 1368(مصطفوي، یابد  ی و انوار الهی تحقق میوضات ربانیرحمت و توجه ف

»ا ولَم قَعو هِملَیزُ عى یا قالُوا الرِّجوسم علَنا اد کببِما ر هِدك عنْدآنهـا  بـر  بـال  چـون  و؛ )134(اعراف: » ... ع 
بـه توجـه    .		...بخـوان  مـا  براى دارد تو با که عهدى بدان را خویش پروردگار! موسى اى: گفتند، شد واقع

، ج 1374 (طباطبـائی،  ندک می انیب راایشان بودن  الدعوة مستجابمقام  رده وکاشاره  یموس بر یوضات ربانیف
 هکـ  چنـان  آن. لمات استکخود مسبوق به اتمام ، مقام نیم ایرکات قرآن یآ رسایه براساس ، ک)292، ص 8

اسِ  جاعلُک إِنِّی قالَ فَأَتَمهنَّ بِکَلمات ربه إِبراهیم  ابتَلى إِذ و: «دیفرما می و چـون  ؛ )124(بقـره:  ...» إِمامـاً  للنـَّ
مـن تـو را   : [خدا به او] فرمود، دیآن همه را به انجام رسان ياموزد و ویب یلماتکم را پروردگارش با یابراه

ان ثابـت موجـودات   یـ و اع یوتکـ قـت مل ید حقیشا، میابراه يلمات مورد ابتال. کدادم مردم قرار يشوایپ
ه او را بـه  کـ افتـه  یونـد  یر او آنچنـان پ یضـم هاي  نده و با خواستهکاو پرتو افپاك ه در فطرت کعالم بوده 
ده و یمـال رسـ  کحـد  ق در باطن او به یه آثار آن حقاک اي گونه کشانده، بهخود  يرده و به سوکخود مبتال 

ـ  ییـ وت و تغکـ شـف و مشـاهدة مل  کاو را بـه   »تیربوب«لمۀ . کافته استیتحقق  لمـۀ  . کش بـرد یر وجـه پ
و گذشـت در راه حـق و    يارکلمـۀ فـدا  . کن رسـاند یقینان و یاو را تا اطم، ات و بقاءیاز سرّ ح ییجو یپ

او را ، در برابـر ارادة پروردگـار  م یلمـۀ تسـل  کشاند و ها ک او را تا به آتش رفتن و قطع عالقه، نجات خلق
مطلـق   ییشـوا یخواهد بـه مقـام پ   می مت خداوند و ارادة اوکه حکرا  یس. کش بردیبه پ شتا ذبح فرزند

 رسـاند  یمالش مـ کگاه با امداد خاص خود به  آن. گرداند می شیلمات مبتالکگونه  نینخست به ا، برساند
 يسـته مقـام واال  یشا، لمـات کمـال رسـاندن   کبا اتمام و به  میپس ابراه. )290ـ289 ، ص1، ج 1362، (طالقانی

 ین عهـد الهـ  یـ ت و ایلمـات در شخصـ  که مسبوق و مترتب است به اتمام و تحقق ک یمقام، امامت شد
  .گردد یتین شخصیب چنینص، مطلق ییه امامت و مقتداکاست 

همـراه  » یال« حرف جرّه معموالً با کاست  یعهد قول، گر عهد خداوند با انسانینوع د ب. عهد قولی:
نْ  آدم  إِلى عهِدنا لَقَد و: «دیفرما می هک . چناناست ین و اوامر الهیاست و عبارت از فرام لُ  مـ قَبـ  ی فَنَسـ و 

لَم نَجِد زْماً لَهيو بـرا ، ردکـ آن را] فرامـوش   یم و[لیمان بستین با آدم پیش از این پیقیو به ؛ )115(طه: » ع 
جرَةَ  هذه تَقْرَبا ال و«ۀ یا توجه به آ. بمیافتی(استوار] ن یاو عزم  یـک ن درخـت نزد یـ بـه ا ( )19(اعـراف:  » الشـَّ

ج ، 1374، ئی(طباطبـا  از خوردن درخت بوده است ینه، هین آیدر ا» عهد«از راد ه مکشود  یمعلوم م) دینشو
، ص 1378، (تفلیسـی  باشـد  مـی  »اَمرنـا « ايمعنـ به یه، آین در ا» عهدنا«توان گفت:  رو، می . ازاین)307، ص 14

لى  إِبراهیم مقامِ منْ اتَّخذُوا و... «: دیفرما می حج که در خصوص مناسک چنانآن. )210 صـم  نا  وهِـدإِلـى  ع  



   ۱۵ ميركقرآن و  تاب مقدسكدر  »عهد«

یمراهإِب یلَ وماعرا أَنْ إِسطَه یتیینَ بفلطَّائل ینَ وفالْعاک عِ  و جود  الرُّکـَّ میدر مقـام ابـراه  ؛ ... )125(بقـره:  » السـ ،
ننـدگان  ک طـواف  يه خانه مرا بـرا کم یل فرمان دادیم و اسماعیو به ابراه، دینکار یخود اخت يبرا ینمازگاه

ن « حرف. کنید پاکیزهنندگان کوع و سجودکفان و رکو معت بـر  » مقـام « یاصـطالح  يض و معنـا یتبعـ » مـ
عبـه بنـا شـده و نمـاز در     کنار که در ک یمخصوصین، مکان بنابرا. لت دارده دالیدر آ» مقام« يتوسعۀ معنا

 يبـرا  لمات و اعـالم حـق و  کاتمام  يه براکم است یو موسع ابراه یاز مقام واقع يرمز، آن واجب است
 نـد و بـه او  یام نمایخدا ق يرند و برایگ یم مصلیاد ابراهید آنجا را به یز بایگران نیدیام نمود. خدا در آن ق

خـدا و تقـرب بـه     يام بـرا یـ ق» میاتخاذ از مقـام ابـراه  «مفهوم عام توان گفت:  . بنابراین، میندیتقرب جو
ن شـدن فعـل امـر    یقـر . شـود  نمـی  محقـق  یالهـ  یه جز با اطاعت از همۀ اوامر و نـواه کخداوند است 

را  أَنْ إِسماعیلَ و مإِبراهی  إِلى عهِدنا و« با عبارتکند،  یرا اعالم م یعیتشر يه امر، ک»اتخذوا« ی  طَهـ تـیب  «...
  .)210 ، ص1378، (تفلیسیاست » أمرنا«معناي  ، بههین آیز در این» عهدنا«ه کند ک می نیت از ایاکح

 و: «به خداوند همراه ساخته اسـت  كت را با عدم شریر بیتطهیگر، د یم در موضعیرکه قرآن ازآنجاک
جود  الرُّکَّعِ و الْقائمینَ و للطَّائفینَ بیتی طَهرْ و شَیئاً بِی تُشْرِك ال أَنْ الْبیت مکانَ لإِبراهیم بوأْنا إِذْ حـج:  » السـ)
مگـردان و   یکمـن شـر   را بـا  يزیـ چ: م]ی[به او گفت میردکن یخانه را مع يم جایابراه يو چون برا؛ )26

ه عهـد  کشود  یمعلوم م. دار زهکینندگان پاکوع و سجودکنندگان و رک امینندگان و قک طواف يام را برا خانه
، »یـس «ۀ کـ در سورة مبار هک آنچنان. و فرمان بر عبادت خالصانه است كامر بر عدم شر، خداوند با انسان

ه  الشَّیطانَ تَعبدوا ال أَنْ آدم بنی یا إِلَیکُم أَعهد لَم أَ: «ان شده استین مطلب بیبه صراحت ا دو  لَکُـم  إِنـَّ عـ 
ه کـ رده بـودم  کـ با شما عهد ن مگر، فرزندان آدم يا؛ )61ـ60(یس: »  مستَقیم صراطٌ هذا اعبدونی أَنِ و مبِینٌ

توجـه بـه   . ن است راه راسـت ید ایه مرا بپرستکنیار شماست و اکدشمن آش يرا ویز؛ دیطان را مپرستیش
بیـانگر   ،ندک می انینبوت و معاد را ب، دیتوح یعنین یگانۀ د ه اصول سه، ک»یس«اق سورة یات در سین آیا
نخسـت  » سیـ «سورة . تنگاتنگ دارد ین سه موضوع ارتباطیبا انسان با ا یه عهد الهکقت است ین حقیا

: دیـ فرما مـی  ه. آنجاکـ نـد ک مـی  انیـ اء بیرده و حال مردم را در قبول و رد دعوت انبکنبوت آغاز مسئله  از
تَقیم  صراط  على الْمرْسلینَ لَمنَ إِنَّک الْحکیمِ الْقُرْآنِ و یس« سـسـوگند بـه قـرآن    ، نیاسـ ؛ ی)1ــ 4(یـس:  »  م

بـه عظمـت   ، مکـی قسم به قـرآن ح  يبا القا. راست یبر راهی، امبرانیه قطعاً تو از [جملۀ] پکآموز  متکح
ن یـ در ا رمکـ امبر ایـ عظمت رسالت پ. است ح نمودهیتصراست،  مکرامبر ایه رسالت پپاسخ قسم، ک

ـ  « یسفر نزولیت و سپس، با مقام احد و معارفۀ تامهاهللا  یه آن مسبوق به وصول الکاست   یمن الحـق ال
ن رسـالت را  یعت ایز طبین» مستَقیم صراط  على« عبارت. )19، ص 5، ج 1366صدرالمتألهین، ( باشد می »الخلق

۱۶     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

ه در آن انحراف و غمـوض و التبـاس وجـود نـدارد و بـا      کاست  یرسالت؛ استه استقامت کند ک می انیب
یـل،  ن دلیبه همـ . م بر وجود استکن حایر قوانینش و ناموس وجود هماهنگ است و در مسیفطرت آفر

 اتیـ ق آیـ تطب. )2958، ص 5ج ، ق1412، (سیدقطب شود یاهللا است و به اهللا وصل م یق الیهمان طر، ن راهیا
»إِنَّک ینَ نَلَملرْسلى الْمع  راطیم صتَقسأَ«ات یبا آ، )4ـ3(یس: » م لَم  د هـأَع  کُمی  یـا  إِلَـی نـب موا  أَنْ آدد بـالتَع 

کـل سـوره،   اق یو توجه به سـ  )61ـ60(یس: » مستَقیم صراطٌ هذا اعبدونی أَنِ و مبِینٌ عدو لَکُم إِنَّه الشَّیطانَ
بـا انسـان    یه عهـد الهـ  کـ سـازد   مـی  قت رهنمونین حقیبه اید و معاد است، سپس توح، نبوته اثبات ک

د یـ ر توحیه توسط رسوالن ابالغ شده و انسان را در مسی، کف الهیالکم و تیست از التزام بر تعالا عبارت
بـه آخـرت    ورود يو تخلق به اسماء اهللا رهنمون ساخته و او را برا یف الهیالکو عمل به ت یتاپرستیکو 

 علَـیهِم  فَالخَوف هداي تَبِع فَمنْ هدى منِّی یأْتینَّکُم فَإِما جمیعاً منْها اهبِطُوا قُلْنَا« فۀیۀ شریآ. سازد می آماده
و مزَنُون الهحیتیپـس اگـر از جانـب مـن شـما را هـدا      . دییاز آن فرود آ یجملگ: میفرمود؛ )38(بقره: »  ی 

قـت  ین حقیبـه همـ  . ن نخواهنـد شـد  یست و غمگـ ین یمیشان بینند بر اک يرویتم را پیه هداکآنان ، رسد
کند که محتواي عهد خداوند با انسان، التزام بر هدایت الهی است. آمدن هادیان به حسـب   اشاره می

قــانون خلقــت و الزمــۀ حکمــت اســت، ولــی تــأثیر هــدایت هادیــان، بــه اســتعداد و هوشــیاري  
کنندگان (انسان) بستگی دارد که اگر از هدایت هادیان پیروي کنند، از هبوط خواهنـد رسـت    هبوط
اسـرائیل،   . قرآن کریم در همین سیاق و در آیۀ بعد، در خطاب بـه بنـی  )135، ص 1، ج 1362ی، (طالقان

کنندگان، نعمت وحی و نبوت و ارائه هدایت را متذکر شـده و   عنوان یک گروه شاخص از هبوط به
ی  یـا «کنـد:   حفظ تعالیم و تکالیف وحیانی را محتواي عهد خداوند معرفی مـی  نـیلَ  برائ ـ  إِسـ  رُوااذْکُ

یتمعی نالَّت تمأَنْع کُملَیع فُوا وي أَودهبِع أُوف کُمدهبِع و  اي ون  إِیـبه؛ اي فرزنـدان  )40(بقـره:  »  فَـار
هایم را که بر شما ارزانی داشتم به یاد آرید و به پیمانم وفا کنید تا بـه پیمانتـان وفـا     اسرائیل، نعمت

. بر این اساس، حفظ عقیدة توحید و پیروي از پیامبران، عهـدي اسـت کـه    کنم و تنها از من بترسید
خدایی است، گرفته و عزت و قـدرت و آسـایش،   آیین  اسرائیل و هر امتی که داراي خداوند از بنی

  .)139، ص 1(همان، ج عهدي است که وفاکنندگان به عهد خداوند با خدا دارند 

  ميرك قرآن ن ويعهد در انسان با خداوند عهد مفهوم يها تفاوت و ها شباهت
 عهـد  بـر ، اسـت  خداونـد  میتعـال  و اوامـر  بر مشتمل یوح نزول از عبارت هک یقول عهد، میرک قرآن در

 مترتب شـده اسـت   یالهابتالئات  و عالم وتکمل قتیحق با مواجهه در امبریپ ینفس مالک احراز و یباطن



   ۱۷ ميركقرآن و  تاب مقدسكدر  »عهد«

 ،میقـد  عهـد  در. ت را بـه دنبـال دارد  یـ عبود م ویو تسل ادیه مقام انقک دینام »نیقی مقام« را آن توان یم هک
 زیـ جـه آن ن ینت. اسـت  شـده  یاشارات نوح ینفس یستگیشا احراز بر، نوح حضرت داستانبیان  در ژهیو هب

 و میابـراه  حضـرت  داسـتان  در را میمفـاه  نیهمـ . اسـت  حضرت آن بر یانیوح و یاله نیفرام نزول
، یمـان یا يهـا  یسـتگ یشا میمفاه، گرید عبارت به. نمود يریگ یپ توان می میقد عهد در یموس حضرت

 و قـرآن  در انسـان  با خدا عهد در كمشتر میمفاه، تیعبود و میبه تسل امر آن تعاقب در و یافت وحیدر
 خـدا  معاهده به یموس با خدا عهد در انسان و خداوند ینیطرف معاهده هک تفاوت نیا با. استعهد قدیم 

 عهـد  در عهـد  اما. است شده معطوف مقدس نیسرزم ياعطا بر شتریب و افتهی حوزه لیتقل لیاسرائ یبن با
 بـر  التـزام  و فیـ لکت از ییرهـا  بـه ، یالهـ  عتیشـر  بر تعهد و التزام از و افتهی نینو یمفهوم اساساً دیجد

عهـد   قـرآن و  ه درکـ  يمـدار  عتیشـر  م ویتسل گریعبارت د به. است شده منصرف حیمس و خدا محبت
تنهـا   شده و یملغعهد جدید  در، شده است یمال انسان تلقک در یعامل اصل عهد و یاساس محورقدیم 
  .شده است یمعرف، انسان عهد خداوند با يمحتوا و مال انسانک عامل رشد و، محبت

  نيعهد در خداوند با انسان عهد
 گـر ید اشـخاص  قبـال  در و تعامالت در ه، کآن یشخص جنبه، انسان عهد خصوص در نیعهد تبک در

 ایـ  شـخص  دو انیم عهدصورت  به شتریب انسان عهد، رو نیازا. است گرفته قرار توجه مورد، ابدی می بروز
 در. )22ــ 23:21 :پیـدایش ( شـبع  بئـر  چـاه  سـر  بـر  ملـک  ابی با میابراه عهد رینظ. است شده مطرح قوم دو

 عهـد  ریـ نظ. اسـت  شده مطرح میقد عهد در يموارد زین گرید اقوام با لیاسرائ یبن مانیپ و عهد خصوص
  ،1377، هـاکس ( شـد  منجر تکممل دو هر یخراب به ه، کهودی تکممل هیتجز هنگام در، پرست بت لیقبا با

. )11- 15:34 :خـروج ( بودنـد  ممنـوع  مجاور لیقبا با عهد داشتن استوار از لیاسرائ قومی، لکطور هب. )625 ص
 ادیـ  در را ضـه یفر آن یسـت یبا او و اوسـت  عهده بر هک است يا ضهیفرمعناي  ، بهانسان عهد گرید اربردک

 لیاسـرائ  یبنـ  بـر  ضـه یفر یـک  عنـوان  به» سبت« روز کمناس هک آنچنان. دینما عمل بدان و داشته محفوظ
 عهـد  در انسـان  عهـد : گفـت  توان یم، رو نیازا. )1- 9:24 :الویان( اند شده موظف آن انجام به و شده مطرح

 بـا  انسـان  عهـد  و گـر ید لیـ قبا و اشـخاص  قبال در انسان عهد :است شده مطرح طهیح دو در زین میقد
 »عهـد  قطـع «مسئله  ،اساس نیبرهم. است ردهک نییتع خداوند هک است یضیفرا بر التزاممعناي  به هکخدا
 بـر  التـزام  و تعهـد  بر معاهده نیطرف ضمانت منزله به ه، کعهد قطع عمل. است شده مطرح میقد عهد در

، بیـ ترت نیبد. شود می انجام ها انسان انیم، بستن عهد هنگام در هک ندک می داللت يارکبر، است عهد مفاد

۱۸     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

 ردهکـ  میتقسـ  قسمت دو به را آن، عهد بر تعهد عالمت به و ردهک یقربان را یجوان گاو، معاهده هنگامبه 
 بـه  معاهـده  مفـاد  بـه  تعهد و عهد به يبندیپا تیاهم. نندک یم عبور آنها انیم از و گذاشته طرف دو در و

 درمسـئله   نیـ ا هکـ بل، اسـت  شده مطرح یانسان معاهدات درباره تنها نه، عهد قطعمسئله  هک است يقدر
 بنـدد  یمـ  عهـد  میابـراه  با خداوند هکآنجا. است ورکمذعهد قدیم  در زین انسان با خداوند عهد خصوص

 بـه ، ببخشـد  او هیـ ذر به، فرات به تا مصر نهر از را نیسرزم آن و گردانده مقدس نیسرزم وارث را او هک
 در و )7- 19:15:پیـدایش ( نـد ک میتقسـ  پـاره  دو بـه  و گرفته را يا ساله سه مادهۀ گوسال هک دهد می فرمان او

 از نشـان  هکـ  آنـان  »عهـد  قطـع «، خدا با خود عهد در لیاسرائ یبن ینکش مانیپ از ردکادی در گرید یموضع
 نقـض  نیـ ا یزشت بر دکیتأ دررو،  . ازایناست شده مطرح، است بوده یاله مانیپ بر التزام بر آنان ضمانت

ـ ا از. )17- 22:24 :ارمیا( ندک می یمعرف ينابود و تکهال مستحق را آنان، عهد  نیچنـ  تـوان  مـی ، مطالـب  نی
 هـر  نیـ ا و داشـته  عهدمسئله  با مکمح يوندیپی، قربان خون ردنک هیهد و ردنک یقربان هک نمود استنباط

 در یقربـان  خون يبراعهد قدیم،  میتعال در، رو نیازا. باشند می خداوند محضر به انسان تقرب اسباب، دو
 عهـد  قطـع عهـد قـدیم،    در، قـت یحق در. اسـت  شـده  لحاظ یمهم نقش، معاهدات انجام و يریگ لکش
 مفهـوم  رییـ تغی پـ  در، دیـ جد عهـد  در اما. )625ص ، 1377، هاکس( شود می انجام واناتیح خون واسطه هب

 هکـ آنجا. اسـت  شـده  یقربـان  وانیـ ح خـون  نیگزیجا حیمس خون و افتهی رییتغ زین عهد قطع نحوه، عهد
 بـدن  است نیا، دیبخور و دیریبگ: «گفت و داد شاگردان به، ردهک پاره و گرفته را نان، آخر شام در حیمس
 خـون  اسـت  نیـ ا هکـ  رایز؛ دیبنوش نیا از شما همه :گفت داده شانیبد و نمود رکش، گرفته را الهیپ و من
ـ ازا. )26- 29:26:متـی (» شـود  مـی  ختهیر گناهان آمرزش جهت به ياریبس راه در هعهد جدید ک در من  رو نی

 محقـق  یشـرع  فیالکـ ت و یالهـ  اوامـر  بر التزام با انسان يسو از عهد قطععهد قدیم،  در :گفت توان یم
 االن: «سـد ینو مـی  پولس هک گونه همان. شود می محقق يافراد اتحاد و مانیا با، دیجد عهد در اما. شود می
 دل یـک  تـا ، دیباش يرأ یک گریدیک بای، سیع حیمس موافق تا ندک عطا ضیف را شمای، تسل و صبر يخدا

 گـر ید یموضع در. )5ـ6:15:رومیان(» دیینما دیتمج را حیمس یسیع ما خداوند پدر و خدا، شده زبان یک و
 افتـه ی تحقـق  گنـاه  از انسـان  نجات يبرا ه، کاو بیتصل قتیحق به باور و حیمس به مانیاتأثیر  نییتب در و

 خوانـده ، مـا  خداونـد ، حیمس یسیع خود پسر تکشرا به را شما هک ییخدا است نیام: «سدینو می ،است
، او بیتصـل  قـت یحق بـه  بـاور  و حیمسـ  بـه  مانیا، پولس میتعال براساس، رو نیازا. )9:1:قرنتیان اول( »است
 : «...سـد ینو مـی  هکـ آنجا. گـردد  حیمسـ  آنِ از انسان هک گردد می موجب و بوده خدا به انسان تقرب عامل
  .)22- 23:3:قرنتیان اول(» باشد یم خدا از حیمس و حیمس از شما و ...شماست آنِ از زیچ همه



   ۱۹ ميركقرآن و  تاب مقدسكدر  »عهد«

  يمركقرآن  در خداوند عهد انسان با
و در ذات و عهـد بـا قـول و اظهـار      یعهـد بـاطن  : صـورت دارد  دو زیم نیرک قرآن خدا در عهد انسان با

  .)247، ص 8، ج 1368، (مصطفوي
عهد با قول و اظهار اعم است از اینکه در قبال خداونـد باشـد، یـا در     الف. عهد قولی انسان با خدا:
(و بـه پیمـان [خـود]     )34(اسراء: » مسؤُالً کانَ الْعهد إِنَّ بِالْعهد أَوفُوا و«... قبال مردم. نظیر آیۀ شریفۀ 

در آن ممکن است عهد در قبـال خداونـد   » عهد«وفا کنید، زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد) که 
پذیري شرعی است و ممکن است عهد  معناي عمل به تکالیف و مسئولیت باشد. در این صورت، به

مردم مـوردنظر اسـت    در قبال مردم باشد. در این صورت، التزام بر عمل به وعده و عهد و پیمان با
. اینها شامل عهـد و پیمـان در معـامالت مـالی یـا روابـط انسـانی و یـا         )282، ص 1ق، ج 1412(شبر، 

رو، این آیه بـر وجـوب وفـاي بـه      . ازاین)111، ص 14ق، ج 1419اهللا،  (فضلالمللی است  معاهدات بین
کنـد   وزن و نظیر آن داللت میعهد، نذر، پیمان و نیز عمل به عدالت در قول و فعل و ایفاي کیل و 

؛ و )91(نحل: ...»  عاهدتُم إِذا اللَّه بِعهد أَوفُوا و«. همچنین آیۀ شریفه )495، ص 1تا، ج  (مقدس اردبیلی، بی
چون با خدا پیمان بستید، به پیمان خود وفا کنید. در خصوص عهدي است کـه شـخص، آن را بـا    

و آن هر چیزي است که عمل به آن و وفـاي بـه آن    )481، ص 12، ج 1374، ئی(طباطباخدا بسته باشد 
، از آن جمله نذر است که انسان فعل یا تـرك فعلـی را بـر    )275، ص 1ق، ج 1412(شبر، واجب باشد 

  .)545، ص 4ق، ج 1424(مغنیه، سازد  خود واجب می
نوع دیگر عهد انسان، عهد باطنی است و آن حالتی نفسی و باطنی  ب. عهد باطنی انسان با خدا:
، 8، ج 1368(مصطفوي، الیقین  یابد. مانند ایمان راسخ، شهود حق و حق است که در جان انسان تحقق می

 منْ منْهمفَ علَیه اللَّه عاهدوا ما صدقُوا رِجالٌ الْمؤْمنینَ منَ«فرماید:  که قرآن کریم می آنچنان  )247ص 
اند که به آنچه بـا   ؛ از میان مؤمنان مردانی)23(احزاب: » تَبدیال بدلُوا ما و ینْتَظرُ منْ منْهم و نَحبه  قَضى

خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند برخی از آنها به شهادت رسـیدند و برخـی از آنهـا در [همـین]     
، مردانگی و پایمردي »رِجالٌ الْمؤْمنینَ منَ«بدیل نکردند. منظور از انتظارند و [هرگز عقیدة خود را] ت

، صدق و راستی در عقاید و افعال و اقوال در تمامی میادین ایمان »صدقوا«در ایمان است و منظور از 
؛ )421 ، ص1ق، ج 1419(صادقی تهرانی، ، مجاهدت در راه خداست »علَیه اللَّه عاهدوا ما«است. منظور از 

یعنی از مؤمنان کسانی هستند که آنچه را که با خدا عهد بستند به صدق و راسـتی محقـق نمودنـد؛    
و در  )244، ص 3، ج 1372(گنابـادي،  ، شروط او را اجابت نمودنـد  یعنی هنگام بیعت با پیامبر اکرم

۲۰     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

؛ زیرا عهدشان التزامی در عقل، عاطفه )399، ص 1ق، ج 1412(شبرّ، قدم ماندند  معیت آن حضرت ثابت
رو، قول و فعلشان با هم مطابقت نمود. روشن است که ادراك حقیقت عبودیت،  و سلوك بود. ازاین

صورت قهري و به زبـان حـال و در    شود که انسان به تحت حکومت رب حی قادر قیوم موجب می
نـد اطاعـت کـرده و در راه خـدا     باطن، به مقتضاي این عبودیت عمـل نمـوده و خالصـانه از خداو   

رو، خداونـد در   . ازاین)247، ص 8، ج 1368(مصطفوي، مجاهدت نموده، حقوق الهی را مراعات نماید 
 و لأَماناتهِم هم الَّذینَ و«اند، فرموده است:  و کسانی که به حقیقت عبودیت راه یافته» مصلّین«توصیف 
مهدهون عکننـد. و منظـور از    ها و پیمان خـود را مراعـات مـی    کسانی که امانت؛ و )32(معارج: »  راع

، »عهد«، مطلق وظایف اعتقادي و عملی است که خدا به عهدة آنان گذاشته است و مراد از »أَمانات«
تمام قرارهایی است که انسان، ملتزم به آن باشد. حتی ایمان به خدا هم عهـدي اسـت کـه بنـده بـا      

، 20، ج 1374، ئی(طباطبـا کند، اطاعت نماید  گذاشته آنچه خداوند تکلیف می پروردگارش بسته و قرار
. بنابراین براساس آیات قرآن کریم، عمل به تکلیف، مصداق بارز التزام انسان بر عهـد الهـی   )24ص 

 بِه اللَّه أَمرَ ما یصلُونَ ذینَالَّ و  الْمیثاقَ ینْقُضُونَ ال و اللَّه بِعهد یوفُونَ الَّذینَ«فرماید:  چنانکه می است. آن
 و الصالةَ أَقاموا و ربهِم وجه ابتغاء صبرُوا الَّذینَ و  الْحساب سوء یخافُونَ و ربهم یخْشَونَ و یوصلَ أَنْ

؛ همانان )22ـ20(رعد: » الدارِ عقْبى لَهم أُولئک السیئَۀَ بِالْحسنَۀِ یدرؤُنَ و عالنیۀً و سرا رزقْناهم مما أَنْفَقُوا
شکنند و آنان که آنچه را خدا به پیوستنش فرمان داده  که به پیمان خدا وفا دارند و عهد [او] را نمی

نودي ترسند و از سختی حساب بیم دارند و کسانی که براي خشـ  پیوندند و از پروردگارشان می می
شان دادیم، نهان و آشکارا انفـاق   پروردگارشان شکیبایی کردند و نماز بر پا داشتند و از آنچه روزي

سراي باقی. عهد الهی در ایـن آیـات،    فرجام خوش زدایند، ایشان راست کردند و بدي را با نیکی می
حق و عدالت  شود همانند فطرت توحید و عشق به معناي وسیعی دارد؛ هم شامل عهدهاي فطري می

هاي عقلی، یعنی آنچه را که انسان با نیروي تفکر و اندیشه و عقل از حقایق عالم هستی  و هم پیمان
، از مؤمنان در رابطه با هاي شرعی، یعنی آنچه را که پیامبر کند و هم پیمان و مبدأ و معاد درك می

 یصلُونَ الَّذینَ و«شود. تعبیر  میهاي خداوند و ترك معصیت پیمان گرفته، همه را شامل  اطاعت فرمان
، تعبیري بسیار وسیع است؛ زیرا ارتباط انسان با خـدا، پیـامبران و رهبـران،    »یوصلَ أَنْ بِه اللَّه أَمرَ ما

ها اعم از دولت و همسایه و خویشاوند و برادران دینی و همنوعان و نیز ارتباط با خویشتن را  انسان
دهد که انسان همه این پیوندها را محترم شمارد و حق همه را ادا  رت فرمان میشود. این عبا شامل می
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   ۲۱ ميركقرآن و  تاب مقدسكدر  »عهد«

  ميركقرآن  ن ويعهد در خداوند انسان با مفهوم عهد يها تفاوت ها و شباهت
 ف ویالکـ ت عمـل بـه   يمعنـا  بـه  بـوده و  م شـامل مطلـق عهـد   یرکـ قـرآن   در خـدا  انسـان بـا   یقول عهد

معنـاي   ی، بـه بـاطن  ل بـه عهـد  یبدون ن. است یروابط انسان در و قبال خداوند در یشرع يریپذ تیمسئول
م عمـل  یرکـ براساس قـرآن  رو،  . ازاینت تحقق نداردیامل قابلک طور هب، نفس انسان مان راسخ دریتحقق ا

 عهـد  انگر التزام انسان برینما، شود می شامل ات انسان رایحهاي  ه همه حوزهی، کشرع و ینیف دیلکبه ت
ی عقلـ  عهد و دیتوح يفطر عهد شامل التزام بر خداوند انسان با عهدتوان گفت:  یم، رو نیازا. است یاله
 خـدا ، خـود  ارتباط با در ه عمل انسان راکاست  یشرع عهد وـ   شهیاند و رکتف حاصل از يها افتیدرـ 
، خـدا  انسـان بـا   عهـد  یاصـل  عنصـر ، میرکـ قـرآن   توان گفـت در  یمرو،  . ازاینندک می میتنظ ها انسان و
توجـه بـه    و ینـ یفـرائض د  اهتمـام بـر   شده و دکین مفهوم تأیا بر زینعهد قدیم  در. است يمدار فیلکت

عهـد   ق بایوث يوندیردن پک یقربانعهد قدیم  در. گرفته است د قرارکیتأ ها مورد روابط انسان معاهدات در
ی راه تقرب انسـان بـه خداونـد معرفـ    ی، ردن خون قربانک هیهد مان ویپ و عهد ه التزام برک يا گونه بهدارد، 

ب یبه فلسفه تصـل  باور ح ویمحبت به مس مان ویا، مفهوم عهد رییواسطه تغ هبید، جد عهد در اما. شود می
ن یتـر  عنـوان مهـم   به يمدار فیلکت، گریعبارت د به. گردد ی میمعرف عامل تقرب انسان به خدا، او يفدا و

  .شده است یملغعهد جدید  در، خدا معاهده انسان با يمحتوا

  يريگ جهينت
 میرکـ ن واژه در قـرآن  یـ ارو،  نیـ ااست. از» عهد«ی واژة اصل يمعناي، زیوسته از چیپ يدار احتفاظ و نگه

خداونـد و در  ي آن، سـو  یـک در ؛ ه اسـت یدو سو یمانیپ، ه عهد. ازآنجاکار رفته استک مان بهیپمعناي  به
ا یـ  یعهد بـاطن ؛ باشد ی میو قول یعهد خداوند با انسان به دو صورت باطن، انسان قرار داردي، گر سوید

افتن انسـان  یـ لمـات و راه  که خود مسبوق به اتمام کعبارت از جعل امامت است ، خداوند با انسان یذات
ه در لفـظ بـا حـرف    ی خداوند با انسان، کـ عهد قول اما. ان ثابت موجودات استیوت و اعکقت ملیبه حق

، اتیـ از آ یه در برخـ کاست  یف الهیالکن و اوامر و تیالقاء و ابالغ فرام ايبه معنهمراه است، » یال« جرّ
تحقـق آن جـز بـا     کشـ  یبـ ن بر عبادت خالصانه مطرح شده اسـت.  و فرما كامر بر عدم شرصورت  به

 نکـ م ممیرکـ و قـرآن   رمکـ امبر ایـ خصـوص پ بو  یتـب آسـمان  اي که امبران و آموزهیم در برابر پیتسل
ه شقوق عهد با خـدا و بنـدگان   یلکه شامل ک یعهد قول: ز دو صورت داردیعهد انسان با خدا ن. باشد نمی

و نذر و عمـل بـه عـدالت در قـول و      یانسان يوندهایارتباطات و پ، معاهدات، اعم از معامالتشود،  یم
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ه در اثـر  کـ در انسـان اسـت    یدرون یقت حالتیه در حق، کانسان با خداوند یباطنو عهد یر آن، فعل و نظ
افعـال و  ید، در عقا یمان و راستیدر ا يمردیشود و به پا یت حاصل میقت عبودیحق كمان راسخ و دریا

ی ملتـزم  و عمل يف اعتقادیه وظایلکن به ین راستامؤمنی، ن حالتیدر چن. انجامد می مجاهدت در راه خدا
ونـد و ارتبـاط برقـرار    یشـتن پ یها و با خو انسان، امبرانیپ، با خداشکل ن یه به بهترکنند ک می تالش، شده

 و ان خـدا یـ م ینیطرف يهمواره عهد خداوند عهد زینعهد قدیم  در. ندین ارتباط را ادا نماینموده و حق ا
 اما بـه هرحـال عنصـر   ، استل یاسرائ یبن و ان خدایم عهدی، موس با ه عهدینکا از نظر صرف. انسان است
. گرفتـه اسـت   د قـرار کیتأ موردین عهد، ا در یشرع و ینیف دیالکت بر التزام او خداوند و از اطاعت بشر

کـه عبـارت   قطع عهد همراه شده است مسئله  با، انسان با خدا عهد زین خدا و انسان با عهد د درکین تأیا
 د مفهـوم یـ جد عهـد  ه درکـ  یدرحال. شگاه خداوندیبه پ ینمودن خون قربان هیهد ردن وک یقرباناست از: 

ه التـزام  ینکـ ضـمن ا  عت منصـرف شـده و  یوغ شـر ی از او ییبه رها یف الهیالکت التزام انسان بر ازعهد، 
ی ن عهـد نـو معرفـ   یـ ا یاصـل  عناصر و قواعد، را ب اویقت تصلیحق ح ویمحبت به مس مان ویانسان بر ا

مفهـوم   يهـا  تفـاوت  و ها شباهتی، لکطور هب. ندک ی میح معرفیمس در ياتحاد افراد حاصل آن را، ندک می
 دربیـان کـرد.    ن راه تقرب به خداییتع ن وییا تفاوت در تبیشباهت  توان در یم ن رایعهد قرآن و در عهد

 انسـان و  بـا  معاهـده خـدا   یاصـل  عنصري، مدار فیلکت و یعت الهیشر التزام بریم، قد عهد م ویرکقرآن 
ـ ازا. انسان اسـت  يسو اطاعت از و خدا يسو ه شامل افاضه ازکداست خ انسان با  از نظـر  صـرف ، رو نی
راه  از خـدا  م رابطـه انسـان بـا   کـی تح متن در ن دویا، اتئاقتضا ات وئیجز متن مقدس در ن دویتفاوت ا
مـان  یپ از مفهـوم عهـد   رییتغ باعهد جدید  هک یدرحال، مشابهت دارند یاله ف مقرریالکت التزام بر اهتمام و

 تقـرب  یـۀ تنهـا ما  نه را یعت الهیشر التزام بر، حیمان به مسیا محبت و مان بریبه پ، میتسل اطاعت و سر بر
 یافاضـه الهـ   انسـان بـه مقـام قـرب و     یابیعامـل دسـت   را ینـ یف دیـ لکت از ییه رهـا کبل، داند نمی انسان

  .شمرد یبرم
   



   ۲۳ ميركقرآن و  تاب مقدسكدر  »عهد«

  منابع
 ی.تب االعالم االسالمکم، قم، ۀمعجم مقاییس اللغق، 1404، فارس ابن

 .دارصادر، روتیب، لسان العربم، 1997، محمدبن مکرم، منظور ابن

 .ریبکریام، تهران، فارسیـ  فرهنگ فشرده انگلیسی، 1371ی، اشانکپور انیمنوچهرآر، عباسی، اشانکپور انیآر

 .نگارش، تهران، چ سوم، دین یهود تحقیقی در، 1383، نیالد جاللی، سیدانیآشت

 ، ترجمۀ حسین توفیقی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.یهودیت، مسیحیت و اسالم، 1384پیترز، اف ئی، 

 .دانشگاه تهران، تهران، چ سی و چهارم، وجوه قرآن، 1378، ابوالفضلی، سیتفل

 .دیناه، تهران، پژوهی دانشنامه قرآن و قرآن، 1381، نیبهاءالدی، خرمشاه

 .تابکدفتر نشر ال، قم، المفردات فی غریب القرآنق، 1404، بن محمد نیحس، یراغب اصفهان

 .رانیا یانجمن معارف اسالم، قم، کتاب مقدس، 1382، میعبدالرحی، اردستان یمانیسل

 .دارالشروق، روتیب، قاهره، ظالل القرآن فیق، 1412، د قطبیس

 .و النشر دارالبالغۀ، روتیب، تفسیر القرآن الکریمق، 1412، عبداهللایدس، شبر

 .مؤلف، قم، البالغ فی تفسیر القرآن بالقرآنق، 1419، محمدی، تهران یصادق

 .داریب، قم، تفسیر القرآن الکریم، 1366صدرالمتألهین، 

 .انتشار یت سهامکشر، تهران، پرتوي از قرآن، 1362، محمودیدسی، طالقان

 ین.جامعه مدرس، قمی، همدان يمحمد باقر موسویدس، ترجمۀ المیزان، 1374، نیحسیدمحمدسئی، طباطبا

 ی.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم، تهران، البیان فی تفسیر القرآن مجمع، 1368، بن حسن فضلی، طبرس

 .اسوه، قم، العینق، 1414، بن احمد لیخلي، دیفراه

 .و النشر للطباعۀ كدارالمال، روتیب، تفسیر من وحی القرآنق، 1419، نیحسیدمحمدس، اهللا فضل

 .اد بعثتیبن، تهران، تفسیر احسن الحدیث، 1377، برکا یعلیدسی، قرش

 ی.شه اسالمیاند پژوهشگاه فرهنگ و، تهران، مدخلی برتبارشناسی کتاب مقدس، 1384، نیحسي، اشتر یلباسک

ز چاپ و انتشـارات  کمر، تهرانی، رضاخان، ترجمۀ تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده، 1372، سلطان محمدي، گناباد
 .ام نوریدانشگاه پ

 ی.دفترنشرفرهنگ اسالم، تهران، واژه نامه ادیان، 1387، میعبدالرحی، گواه

 ی.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم، تهران، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 1368، حسني، مصطفو

 .هیتب االسالمکدارال، تهران، تفسیر الکاشف، 1424، جواد، محمدهیمغن

 ي.مرتضو، تهران، زبدة البیان فی احکام القرآنتا،  ، بیبن محمدی، احمدلیمقدس اردب

۲۴     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

، ترجمۀ بهروز حدادي، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و درسنامه الهیات مسیحی، 1384مک کراث، آلیستر، 
 مذاهب.

 .هیتب االسالمکدارال، تهران، تفسیر نمونه، 1374و دیگران،  ناصري، رازیارم شکم

 .ریبکر یام، تهران، کشف االسرار و عدة االبرار، 1371، نیالدیدرشي، بدیم

 .مذاهب ان ویقات ادیتحق ز مطالعات وکمر، قمی، قین توفیحس، ترجمۀ کالم مسیحی، 1381، توماس، شلیم

ـ  دین، 1389، »تورات م ویرکقرآن  مختصات آن در ارض مقدس و«، دل آرای، رعلیپ ینعمت ی قرآنـی  پژوهی وکتابشناس
 .139ـ154، ص 2ش ، فدك

موسسـه  ، قـم ، زاده عبـاس رسـول  ی و باغبـان  جـواد ، ترجمۀ الي متون مسیحیت از البه، 1385ي، رابرت ا، وان وورست
 .ینیامام خم یپژوهشو  یآموزش

  .ریاساط، تهران، قاموس کتاب مقدس، 1377، مزیج، سکها

  


