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 چکیده

اهمیـت و  .  اسـت "میثاق"یکی از مفاهیم بنیادی مشترک در مسیحیت و اسالم مفهوم      
 میثـاق   ۀ کـه آمـوز    شـود  یمجایگاه این مفهوم در این دو دین موجب طرح این پرسش            

در پاسخ بـه  . دین استی میان خدا و انسان در این دو ا  رابطهچیست و ناظر بر چه نوع       
 کـه   ردیـ گ یم مذکور و با بررسی تطبیقی و تحلیلی این فرضیه مورد ارزیابی قرار              سؤال

ایی دو جانبه میان خـدا و انـسان اسـت و مفـاد                 میثاق به معنی رابطه    ها  آنی  دو هردر  
 انـسان در    ۀدهـد و وظیفـ      اصلی آن عبارت از این است که خداوند به انسان حیات مـی            

در مسیحیت انواع میثاق مطرح است اما در اسالم تنهـا یـک             . طاعت از اوست  قبال آن ا  
  کـه منظـور از میثـاق در        رسـد  یمـ این پژوهش به ایـن نتیجـه        . نوع میثاق وجود دارد   

 و  اسـت   نوع انسان  به توجه بیشتر اسالم در اما است) ع(مسیح   خود حضرت  مسیحیت
  .تنها مذکِر است پیامبر
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 مقدمه و بیان مسئله
کتـب  در   یثـاق  م یماگـر بخـواه    .اسـت  ادیان ابراهیمی  های  آموزه ترین  بنیادی از یکی میثاق

 شد تا یدهانسان آفر.  باشد" رابطه"،   کلمهین بهترید شا، یم خالصه کن  کلمه یکمقدس را در    
 .  دمند شو  از نعماتش بهره، اش ده و اراخدابه  کامل یمانتوکل و اا ب و  داشته باشدرابطهخدا  با

. بـست  حیات میثاق او با و آفرید را انسان خداوند که است آمده چنین مقدس کتاب در
 جاودانـه  هستی و پاکی  شادی، :شامل  که کند یممیثاق، خدا به انسان حیات عطا        اساس بر

 از و بـدبختی  عامل میثاق به نکردن عمل. خواهد یمدر عوض از انسان اطاعت کامل        و است
البته ایـن قـرارداد     . است ذلت با مرگ سرانجام و شدن در  دربه و موعود سرزمین دادن دست

 یـستند،  قـرارداد ن   ی مساو ینو خدا طرف   در اینجا انسان     .ی است  انسان یقراردادهامتفاوت از   
 .   و محبت اوستیض فاین میثاققدم شده و منشأ   خداست که پیشاینچون 
شده     گرفته ها  انسان از ازل روز در که است عهدی همان تنها عهد از منظور آنقر در

اشـاره    مـورد  قـرآن  در الست هم  عهد  عنوان .کند  می یاد آن از آیات از برخی در قرآن و
 اسـاس  بـر  اسـالمی  محققان .روشن نیست  چندان آن ماهیت و حقیقت ولی گرفته قرار
 آینـده  فرزندان تمام آدم آفرینش هنگام به خداوند که باورند این بر روایات از برخی فهم
 بـه  انـسان  نفس با اینکه . است بسته عهد ها  آن با و درآورده ریز موجودات صورت  به را او

 آن حاصـل  ولی نیست، جریان آن اصل یادآوردن به قادر ماده عالم به زیاد اشتغال خاطر
 هـا   انـسان  ۀهمـ  ذات در ا،خد به نسبت فطری آگاهی صورت  به مشاهده و جواب و سؤال
 خداجو فطرت این با شوند زاده که والدینی هر از ها  انسان ۀهم بنابراین است، مانده  باقی  
در صدد تبیین این فرض است که با وجود اشتراکات قابـل             حاضر پژوهش. شوند  می زاده

 و هـا و تفاسـیر از آن در اسـالم   در برداشـت ای توجه در مفهوم میثـاق، افتراقـات عمـده    
 .گیرندو تحلیلی مورد بررسی قرار می مسحیت وجود دارد که این موارد با روش تطبیقی

 
 تحقیقۀ پیشین

 "نخستین میثاق و تاریخ انسان در قرآن      "داد قاضی تحت عنوان       و زیبرانگ   نیتحس ۀمقال
ایزوتـسو در   . رود یمـ شمار  ه   میثاق در قرآن کریم ب     ۀ دربار ها  بحث عطفی در شروع     ۀنقط
تنها هـشت صـفحه را       "کریم قرآن در دینی اخالقی مفاهیم" عنوان با ارزشمند خود  اثر

 لومبارد تحـت عنـوان   ۀمحققان بسیار ۀمقالدر ادامه، . به بحث میثاق اختصاص داده است     
 قـرآن کـریم و      ۀعالمانـه دربـار    اثر پژوهشی جـامع و       " در قرآن کریم   ها  ثاقیممیثاق و   "
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الهیـات میثـاق؛ از آدم تـا        "ر باب میثـاق در مـسیحیت، کتـاب          د. رودموضوع میثاق به شمار می    
 و اهمیـت     پرداختـه ی خدا در عهدین     ها  ثاقیماثر نحمیه کوکس و جان اوِن به        ) ٢٠٠٥ ("مسیح

عهـد جدیـد و     " دیگـر  توجه  قابلاثر  .  است  شدهدرک میثاق را برای شناخت کتاب مقدس یادآور         
سپل است که مفهوم شناسی دقیقی از میثـاق در           فرد جی زا   ۀنوشت) ٢٠١١ ("الهیات عهد جدید  
 تطبیقی مورد بررسی قـرار نگرفتـه        صورت  بهاین آموزه در مسیحیت و اسالم         . آن ارائه شده است   

 .است و لذا پژوهش پیش رو متکفل انجام این مهم گردیده است
 

 شناسی میثاقمفهوم
شود، و دیگـری   ا بسته میگونه است، نخست عهدی که میان انسان و خد      ن به دو  عهد و پیما  

ترین شکل عهـد و پیمـان،         اساسی. گردد یم با یکدیگر منعقد     ها  انسانعهدی است که میان     
شود که در اصطالح، بدان میثاق یا میثاق کبیـر            همانی است که میان انسان و خدا بسته می        

 .گردد یگویند و آن عبارت است از پیمان و قراردادی که با سوگند یا تعهد، مستحکم م می
، عهد استوار، شرط، قـول و        پیمان ، عهد  و در لغت به معنای     »ث ق  و«ۀ   ریش از میثاق

 یمـان  پ یت، انـدرز، وصـ    ی بـه معنـا    ینهمچنقرار، قرارداد، عقد، معاهده و سوگند است،        
 . مختلف اسـت   یها   در حالت  یزی نمودن چ  یتبستن و شرط نمودن و حفظ کردن و رعا        

»  و پشتوانه، آرامش خاطر و سـفارش       ین، تضم یوفادار «یمعنا واژه به    ین ا یگر د یدر جا 
 به آن   ی  به کار رفته است که وفا       ی عهد ی به معنا  یز ن یمدر قرآن کر  مطرح شده است و     

 میثـاق و موثـق را در        ۀابن اثیر واژ  ).  میثاق ۀ، ذیل واژ  ١٣٧٧ دهخدا   ۀنام  لغت( الزم است 
، شخص اسیر یـا حیـوانی را بـه     که با آنداند یماصل به معنای ریسمان محکم یا قیدی       

 آورده که با سوگند     یمانیپمعنی  به  را   »یثاقم «یراغب اصفهان ]. ١٣٦٤،  ٢[کشند    بند می 
 دانـد  ی آن در همـه حـال مـ   یـت  و رعایز چیک ی شده و عهد را نگهدار  واقع تأکیدمورد  

بـه  » Alliance« و در فرانـسه   » Covenant«معادل این واژه در زبان انگلیسي       ). ١٣٧٨،  ١١(
 در زبـان فارسـي از       هـا   انساندر ارتباط با    . معنای عهد و پیمان میان انسان و خداوند است        

یی هـا   واژهیی چون عهد، پیمان، قول، توافق، عقد، قرارداد و معاهده و در انگلیسي از               ها  واژه
استفاده  Testamen Protocol, Contract, Treaty, Agreement, Promise Pact , چون

 . ١شده است

                                                                                                                             
 مفهوم عهد و ی برای است که در فرهنگ عبر»ثریب«ۀ  واژیمان، عهد و پی معمول برایلغت عبر. ١

  ←یم، قدی آرامیها  در زبانمیثاق عهد و یاصطالحات مربوط به معنا. شده است  ذکرمیثاق
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میثاق در اصطالح؛ به معنای حفظ کردن و نگهداری از چیزی اسـت کـه آدمـی بـه                   
 و  قـوالً حفظ و مراقبت از آن ملتزم گردیده و نیز التزام به هر چیزی است کـه از انـسان                    

در اصطالح فقهی نیز عهد و میثاق؛ تعهد در برابـر امـری اسـت کـه                 . شود  فعالً صادر می  
 همان عهد و پیمانی است کـه        تر  کوچکیثاق در مقیاسی    م. انسان آن را وعده داده است     

 خدا با انـسان مطـرح       ۀرابط رایج است، با این تفاوت که این واژه بیشتر در            ها  انسانمیان  
 که بر اسـاس     انکار   قابل ریغ و   آور  الزامجانبه، مبتنی بر تعهدی      است که پیمانی است دو    

 یـک از طـرفین مـسئولیتی در قبـال            و هر  کند یم و شرط روابطی را ایجاد       دیق یبعشق  
 خود را در معرض تاوانی خاص       طرفه دو و انسان در این میثاق       ردیگ یمدیگری بر عهده    

این رابطـه تنهـا     . کار گیرد تا گرفتار آن نشود     ه   که باید تمام تالش خود را ب       دهد یمقرار  
کلمــه  covenant در زبــان انگلیــسی در مقابــل .)p13 ,10 (ابــدی یمــبــا مــرگ خاتمــه 

convenientمیثاق یا .  قرار دارد covenant ایـست قـانونی، مبتنـی بـر     در مجموع رابطه
یت و  قیـد و شـرط، مانـدگار، احتـرام، اعتمـاد، صـداقت، شـفاف               تعهد، وفاداری، عشق بی   

 راحـت،   ای بـه معنـی رابطـه      convenient غیر رسمی یـا      ۀدر مقابل رابط  . پاسخگو بودن 
 .تعهد و حس مسئولیت استواهی و بدون مبتنی بر خودخ

 
 یحیت و اسالمدر مسمیثاق  کلیات

عنوان پاداش   بهی زندگیرا زشده، یده نامدر عهد عتیق میثاق حیات میثاق میان خدا و انسان
 یطی اعمـال شـرا    یـرا  ز ،انـد    اعمال گفتـه   یثاقمهم به آن     یگاه.شده است   اطاعت وعده داده  

 ، اطاعـت  صـورت شده بـه آدم در        اش وعده داده  پاد. سازند یمرا محقق     هستند که آن وعده   
 قطعـاً   ی که تو آن را تناول کن      یدر روز ".  همراه است  یدی پاداش با تهد   این ، اما  بوده یزندگ
 اگـر تنـاول   " اطمینان همراه است کـه  یکبا پاداش و تهدید     این واضح است    ." مرد یخواه
 انـسان   ۀساس رابط  ا قی است که  میثا از   کتاب مقدس  طرز بیان کلی   این. "یرد بم ید نبا ،نکند

 .[p.15 ,24]  گوناگون آمده استیها شکلکه به است با خداوند 
بـه شـکل خـودش      را   خداوند انسان : ی کلی میثاق به این صورت است که       بند  صورت

                                                                                                                             
 مابین خودشان ی فی و قراردادهاها اهده دارد که در معی اشاره به سوگندها،یتی و هها یقی فنیان، اکد→
 سوگند ی نوعی آمده و به معنایکدیگرغالباً به همراه » اله« و »بریث«ضمناً اصطالحات .  استشده یادا م
 و آن عبارت خوریم یبرم» قطع عهد« با عنوان یها به اصطالح  سنتی در برخینآور بوده است؛ همچن الزام

 . مرسوم بوده استیمان هنگام بستن عهد و په خاص که بی عملیاکار بوده از انجام 
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میثـاق حیـات     بـا او     سـپس .  کرد تقدسو   یراست،   علم یعنی انسان را برخوردار از     یدآفر
 و  یـر داوند و او را ممنوع کرد که از درخـت دانـش خ            مشروط بر اطاعت کامل از خ     بست  

 عهـد و    ایـن  پیوسـت ـ  ٢ ، بست یات ح یثاق خداوند با آدم م    ـ١ :اساساین  بر  . شر بخورد 
 مرگ نقض میثاق کیفر ـ٤  و اطاعت محض استیثاق ماین شرط ـ٣ ، استحیات یمانپ

 کتـاب   لیـت ک مبتنـی بـر    بلکـه  ین، عهد عباراتی صریح از    نه بر اساس    سخنان این. است
ـ     ی جا یچ عهد در تورات و ه     ۀچه کلم  گر به عبارت دیگر،  . استمقدس   ه کتاب مقـدس ب

واقـع   اما در یامده،   ن یروشن   به ی مدخل یچ و در ه   یدایش در سفر پ   یثاق م ۀ واژ کار نرفته و  
 آن در کتـاب مقـدس       یت دارد که اتفاق افتاده و کل      ییا معامله یک اصطالح اشاره به     این
 در  حیات در عهد جدید  .  است یدی امر جد  ید عهد جد  درا طرح نجات    ام. شده است    ثبت

میثـاق   عهـد جدیـد    آشـکار اسـت کـه        وجـود   ین  ا با . نه عمل  شود یمداده   یمانعوض ا 
 یثـاقی  مخالفـت بـا م     یبـه معنـا     بـودن آن   یدجد  و کند یم دیأیترا   با آدم    نخستین خدا 

 . [p10 ,29] استشده   پیشتر منعقد که یستن
بـا شکـست مواجـه شـده     ) ع(سیحی میثاق خداوند متعال با حضرت آدم در الهیات م  

اند، به همین خـاطر بـرای اینکـه از ایـن      است و آدم و تمام ذریه او دچار گناه ذاتی شده     
عنـوان فدیـه فرسـتاده و بـا           را بـه  ) ع(گناه رهایی یابند خداوند پسر خود حضرت عیسی       

 اسـت؛    یافتـه   ز این گنـاه خالصـی       بر باالی صلیب، بشر ا    ) ع(قربانی شدن حضرت عیسی   
منتها این موضوع فقط برای کـسانی اسـت کـه بـه حـضرت مـسیح ایمـان آورده و او را                 

شوند، در    تعمید داده می     کنند و بعد از ایمان توسط روحانیون مسیحی غسل          تصدیق می 
هـا     انـسان  ۀنجات همـ  ،  نیبنابرا. غیر اینصورت هیچ بخششی برای دیگران در کار نیست        

 : آمده است یستروست مناعترافات در این رابطه در . یح است به مسیمان اوط بهمشر
 عهـد دوم را     تـا  شـد    یخداوند راضـ  .  ساخت یانسان با هبوط خود را ناتوان از زندگ       "

 و نجات   ی که در آن گناهکاران آزادانه زندگ      ،شود   می یده نام یض ف یثاقببندد که عموماً م   
 و  خواهنـد یافـت    نجات   مسیح به   یمانبا لزوم ا  و   کرده   یگان دریافت  را یح مس ۀیلوس  را به 

هـا را قـادر و        تـا آن  یم خواهد شد    القدس تقد   اند روح    امر شده  یها که به زندگ     به تمام آن  
 یثـاق  م یهـا   ها طـرف     به صورتی که گفته شد انسان      ینبنابرا. یاورند ب یمان سازد تا ا   یلما

 .[p60 ,24] "هستندلطف 
در روز عهد الست در اسالم نیـز بـسیار          ) ع(با حضرت آدم  بحث میثاق خداوند متعال     

 فراینـد . این میثاق به میثاق بنیادین و میثاق ازلی معـروف اسـت           .  بوده است  توجه مورد
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) ع(یمبا حضرت ابـراه   یق   مجدد آن در عهد عت     یای و نقض و اح    ی فراموش یثاق، م یافتدر
در قرآن تمامی ایـن      که  یحال در. شده است  آغاز) ع(  با حضرت نوح    برخی، ۀبنابر عقید و  

 ی در زنـدگ   ی بـشر  یات ح ۀ معنا تمام صحن   یک به   آغاز شده و  ) ع(فرایند از حضرت آدم     
توسط حـوا   ) ع( حضرت آدم  مطابق با قرآن کریم   . شده است    فشرده) ع(خود حضرت آدم  

 وط وسوسه شدند و هر دو مسئول هبـ        یطانوسوسه نشد بلکه آدم و حوا هر دو توسط ش         
کرد  وسوسه یدان جاویها را با درخت زندگ  آنیدو  هریطانکه ش ، چراخودشان هستند

فرود " : فرمود و بدین سبب خداوند   ] ١٥ص. ٨، ج ١٦ [ها از آن درخت خوردند       آن یدور  و ه 
 شـما خواهـد     یبردار   محل اقامت و بهره    ین زم ی تا مدت  ید، شو یگری دشمن د   یک  و هر  ییدآ

ی بـا  دشـمن و  اسـت و هبـوط      یثاق نقض م  یننخستدهنده     نشان یداد رو این). ٣٦/بقره( "بود
 یش آدم و حوا بالفاصله بعد از هبوط از گنـاه خـو            ر اساس قرآن  اما ب .  است آن ۀنتیج یکدیگر

 ی خدا یا: گویند  یها م   آن" اعراف آمده است که      ۀ سور ٢٣ ۀآیطور که در      توبه کردند، همان  
زیـان   قطعاً ما از ییمانن و رحم ییابخشن اگر تو ما را یم،خطا کرد  ستم کرده و     ما، ما بر خود   

 یثـاق متجدید  د و با او     آور  خداوند متعال بر حضرت آدم رحم        ینبنابرا" . بود یمگان خواه دید
 ها مهربان شد، در آدم از پروردگارش سخنان را برگرفت و خداوند بر آن" .ددا پند  اود و بهکر

 از مـا بـه شـما        یت اگر هـدا   آیید و د   فرو یمگفت . و مهربان است   یرپذواقع خداوند متعال توبه   
 "دبـو  نخواهـد  یـی ا ینـی  تـرس و غمگ یچ کند بـر او هـ  یت مرا تبع  یت هر کس که هدا    یدرس

که   حضرت آدم به سبب نقض میثاق پذیرفته شد؛ در حالیۀگونه بود که توب  و این ). ٣٧/بقره(
تا قیامت ادامه   ) ع(اندر نسل در بین اوالد حضرت آدم        میثاق بنیادین هنوز ادامه دارد و نسل        

 .[p50 ,25] خواهد داشت
 

 میثاق در عهد جدید
کـه  آن توجـه   قابل. کتاب مقدس از دو قسمت عهد عتیق و عهد جدید تشکیل شده است            

 شده و دلیل آن همین است که کل کتب مقدس تفصیلی از         نامیده "عهد"کتاب مقدس   
البتـه عنـوان    . پـردازد  یمـ هـای مختلـف        عهد خداوند بـا انـسان در دوره         عهد است و به   

  New Testamentو  Old Testament صـورت  بـه   کهدیجدانگلیسی عهد عتیق  و عهد 
 ۀ کلمـ  Testament  ۀ معتقدند که کلمهاآن. آمده مورد انتقاد برخی محققان بوده است

و  Old Covenant این بود که این کتب تر حیصحمناسبی برای نامیدن این کتب نبوده و 
New Covenant شدند یم به معنی میثاق عتیق و میثاق جدید نامیده [28, p11] . 
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کـه  بـود   یا گونـه    بـه به لحاظ آیینی لیاسرائ یبنبر الهیات مسیحی، میثاق خدا با       بنا
 داشـت   یـاز انـسان ن  .  داشته باشد  یممستق ۀرابطخدا    با توانست ی نم  با اتکای به آن    انسان

 ی قربـان یک به یاجانسان احت.  معبد نباشدیات  عبادۀیمکه حضور خدا فقط محدود به خ  
عنوان   و پادشاه کامل بهی، نب  کاهنیک به  یاج احت چنین آمرزش گناهان و هم    یکامل برا 

 دو وعده از طـرف خـدا در عهـد عتیـق             یازها، ن این  برای رفع  .  و دائم داشت   ی ابد ۀواسط
 از .ید جد قاد میثاق انع ۀ وعد ،دومو   شخص کامل    یک ظهور ۀ وعد ،نخست  :شود   می یافت

 :فرماید یخدا م رو  نیا
 خـواهم   یـشان هـای ا     خود را بر دل    ینقوان  خواهم بست  یا   تازه یمان پ   که آید  یم یاآ«

 بزرگ تا کوچک مرا خواهنـد       همه از .  آنان و آنان قوم من خواهند بود       ی، من خدا    نوشت
 نخـواهم   یـاد  بـه گـر ی را دیشان و گناه ا ید آمرز اهم را خو  یشان ا یانکه عص   چون.  شناخت

 .]١٢ـ٦ :٨ یان، عبران٣٤ـ٣١ :٣١ یاارم[» آورد
 مطیـع   شود یمانسان متعهد   : الف:  است صورت  نیبدمختصات میثاق در عهد جدید      

:  ج وی داردتـوجه   قابـل وفاداری به میثاق یا نقض آن پیامـدهای        :  ب ،فرامین الهی باشد  
 . [p57 ,23]ات بعد از مرگ است  ایمان و اطاعت حیات درونی در این جهان و نجۀنتیج

 اسـت كـه     ايـن  يـد  و جد  يم قـد  ميثاق ينترين تفاوت ب    بزرگ مسيحيان،   ةبنابر عقيد 
 ميثاق جديد، بلكـه  ةواسطو مسيح نه تنها      است ي بلكه درون  يست ن ي ظاهر يد جد ميثاق

  : گويد ي ميان قرنت بهدوم ةنامپولس در . خود ميثاق است
 سـند   یـک  یمـان  پ ایـن  و یم باش ید جد میثاقخدمتگزار   که   ید گردان یقخدا ما را ال   «
 .]١٨ـ١٧ و ٦ :٣ یاندوم قرنت[» ... بلکه از روح خداست یست نیکتب

 : دیگو یمو در ادامه 
که خودش  کرد، چنانیید تازه را تأ   میثاق این یب صل یوسیلۀ مرگش بر رو      به یحمس"

 آمـرزش   یکنـد و بـرا       مـی   تازه را تأیید   میثاق ی است خون من که اجرا     این«: فرماید  یم
  . ]٢٧ :٢٦ یمت[ »شود  مییخته ریاریگناهان بس

 : که بایدردیگ یم نتیجه تینها در
درون ما را   القدس    وسیلۀ روح    خدا به  میثاق جدید در  .  یم به پسر خدا مبدل شو     ما باید 

 »یـیم  تا به شکل پـسر او درآ       یدخدا ما را برگز   « چون   یم شو یح مس یهتا شب  دهد یمتغییر  
طور که خدا      است تا همان   طرح  بخش این  نیتر  مهم "یستقد" ین،بنابرا. ]٢٩ :٨ یانومر[

، پـس   شده اسـت   ها به ما داده  وعدهاین یزان، عز یا«.  می، ما هم مقدس بشو      مقدس است 
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کنیم و    ، پاک    که جسم و جان ما را آلوده ساخته است         یزی خود را از هر چ     یدما چقدر با  
  .]١ :٧ یاندوم قرنت[ »یممالً مقدس ساز خود را کایترس خدا با

ر این  ب. است "نامه  یتوص"  و آن   هم دارد  یگر د ی معن یک میثاق ۀ کلم یونانیدر زبان   
 نامـه   یت وصـ  یک ینکه ا یبرا«:  که شود ی موضوع اشاره م   این به   یان عبران ۀ رسال اساس در 

 بعـد از    نامـه   یت وصـ  یرا مرده است ز   کننده  یت ثابت شود که وص    یداعتبار داشته باشد، با   
  علـت   یـن ا    نـدارد و بـه     ی زنده است اعتبار   کننده  یت که وص  یمرگ معتبر است و تا زمان     

 . ]١٨ـ١٦ :٩ یانعبران[»  اعتبار داشته باشدتوانست ی خون نمیختن بدون رمیثاقاست که 
 

 میثاق در قرآن
 هر دو دو اصطالح در زبان عربی وجود دارد که به معنی پیمان سخت و محکم هستند؛ و

 یهـا    در برداشـت   ینهمچن. میثاق و عهد  : آن دو عبارتند از   . در قرآن نقش اساسی دارند    
تـوان معنـی      یمـ ،  یو عروةالـوثق  ) ج( خداوند یسمانر:  مثل ی از اصطالحات قرآن   یریتفس

  چنـد  ی اساسـ  حات اصطال یکسری ،وانزبروبه تعبیر    ین،ا عالوه بر . میثاق را برداشت کرد   
هـا را در ارتبـاط بـا      آنتـوان  ی که مـ یعت و بیمانا: مثلوجود دارد   نیز  پهلو   معنا و چند  

 یک  یچ وجود دارند که ه    یز ن یگردۀ  ی چند آ  . دانست ی احکام اله  یرش پذ ی به معن  و یثاقم
ۀ یـ جمله آ ازقابل احاله هستند،  یثاقها هم به م  اما آنیامدهها ن  اصطالحات در آن   ایناز  

 .  در قرآن داردین نخستیثاق میر تفس دریکه نقش اساس اعراف ۀ از سور١٧٢
یی تنها   به "عهد"ۀ  کلم . بار در قرآن آمده است     ٢٣ یثاقاصطالح م و   بار   ٣٢ عهد   ۀواژ

. یـافتن میثـاق اسـت      تحقـق    ی بـه معنـ    "الـی " اضـافه     حرف به معنی میثاق است اما با     
یم و  و عهـدنا الـی ابـراه      " :فرمایـد   یکه مـ   مینیب ی م ١٢٥ۀ  ی بقره آ  ۀ در سور  همچنان که 

 توافق ی به معنیشتر بینا. "اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و الرکع السجود     
ۀ اضـاف    با حرف  و "عهدا"اما به صورت    . رفته است  کار   قرآن به  ۀی آ ١١ است و در     هدوطرف

 است کـه براسـاس      طرفه  یک نشانگر توافق    ، سفارش، دعوت و امر کردن     یبه معن » لیا« 
الم ": آمده  ٦٠ ۀی آ یس ۀ در سور  کند همچنان که     اعمال می  یگرطرف د   بر طرف  یکآن  

 . [Ibid, p20] " یا بنی آدم ان ال تعبد الشیطان؟اعهد الیکم
  یک یف تکلیهرگز به معن)  بستیثاقاو م (یثاق در عبارت اخذ میثاق میکاربرد قرآن

 کجای واژه در    این .د دار  دو طرف  ین بر عمل متقابل ب     اشاره یثاقمۀ   خود واژ  .یست ن جانبه
کـه    آمـده اسـت    "یثاقاخذنا منهم م  "  شکل   به یگر د ییجا درو   »یثاقاخذنا م «ت  صور  به
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 دیگری  ۀدر آی .  بستن داشته است   یا دادن   ی برا یزی بشر چ  اقعو  است که در   ی بدان معن  این
 ی زنـدگ  یکـدیگر  بـا    کـه   یحـال   در ید، خود را بـشکن    یثاق م توانید  یشما چگونه م  : آمده است 

احتماالً ) یظا غلیثاقاخذنا منهم م( عبارت این. اند  محکم گرفتهیثاقها از شما م  و آنیدا دهکر
 دارد  ید در آن مراسـم اظهـارات      مردارد که   هم   ازدواج   یثاقکار رفته در م   ه  اشاره به کلمات ب   

 تقوا و ی از رویا که همسر خود را با احترام نگه خواهد داشت یت مسئولاین یرش پذمبنی بر
بـه   یثـاق مکه   مائده   ۀ سور ٢١ ۀی آ همچنین. ]٢٢٩ـ٢٣١/ بقره [رامت از او جدا خواهد شد     ک

 .[p50 ,25] شود یممربوط  ان همسرینجانبه ب توافق دو
 دارد، اظهـار    یثـاق اخـذنا مـنهم م    ۀ   کـه بـر کـاربرد واژ       یری در تفس  یی طباطبا عالمه

 در  یـشان  ا . اسـت  شـده    ه دارد که از دو سو گرفتـ       یزی عبارت اشاره بر چ    این که   دارد  یم
 و  شـده اسـت       دانش که از عـالم گرفتـه       یثاقکند مثل گرفتن م      ذکر می  ییها  ادامه مثال 

تواند اشاره بـه      واقع می     معنا به  این در   یثاق أخذنا منهم م   ت عبار یکاربرد قرآن ": دیگو یم
بـاال  دهد و مقـام انـسان را           داشته باشد که بر اساس آن خداوند به بشر افتخار می           یروش

 که  ییجا  در یژهو   به خورد،  ی به چشم م   یز ن یگر د یات از آ  یاری که در بس   ایی  یوه ش برد،  یم
 توجـه   ین از مفـسر   یهمچنـان کـه برخـ     . یم داشـت  ی ما فرزندان آدم را گرامـ      فرماید؛  یم

 بـه   ی چـه کـس    فرماید؛  ی عبارت روشن است که م     اینخصوص در   ه   ب یم تکر ایناند    کرده
چـه خداونـد      دارد که گـر    ینا  اشاره بر  یه آ این یراحسنه، ز  قرض   ،دهد  خداوند قرض می  

 یـار دهـد کـه بـا اخت         اجازه را مـی    این است، اما او به بشر       یزچ  متعال رب و صاحب همه    
 ینچن. ید آن را نقض نما    یا باشد   یبندپا و آزادانه بدان      شرکت کند  یثاق در م  دآزادانه خو 

آمده است که در آنجا خداوند متعال بـه          بقره   ۀ سور ٤٠ ۀیوضوح در آ     جانبه به   دو یثاقم
هـم بـه      من ید باش دار اگر به عهد من وفا     ید، به عهد من وفادار باش     گوید؛  ی م اسرائیل  یبن

 ].٦٠،ص٣،ج١٦ ["یدعهد شما وفادار خواهم بود و از من بترس
 ميثـاق معـروف     ة اعراف است كه بـه آيـ       ة سور 172 ة آيات قرآن، آي   نيباتريزيكي از   

براي درك تاريخ بشر از ديدگاه قرآن داراي اهميت فراواني است، چرا كـه              اين آيه   . است
 مفـسرين   ةهمـ . دسـاز  بين خدا و انسان را روشن مي       ة رابط ماهيت انسان، ماهيت گناه و    

ش نمايـد،   خدا پرستعنوان به دارند كه انسان به خداوند تعهد داد كه تنها او را   نظر   اتفاق
ا فراموش كنـد، لـذا خداونـد انبيـايي بـراي انـسان               خود ر  ةحال انسان ممكن است وعد    

 و اين انسان در روز قيامت طبق پذيرش يا عدم پذيرش آن و برحسب تعهدي                فرستد يم
  :ديفرما يمخداوند در اين آيه . كه در ميثاق سپرده است مورد داوري قرار خواهد گرفت

سْتُ بِرَبِّکُمْ  ی أَنْفُسِهِمْ أَلَ  رِّیَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ  وَإِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُ        «
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أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْـرَكَ آبَاؤُنَـا       .  شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِینَ          یقَالُوا بَلَ 
 »فَتُهْلِکُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَأَمِنْ قَبْلُ وَکُنَّا ذُرِّیَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ 

اینکـه میثـاق    .  مختلفی پیرامون این آیه وجود داشته اسـت        سؤاالتهمواره تفسیرها و    
رویدادی بود که در واقع رخ داده است یا تنها یک استعاره است؛ اینکه این رویـداد در ازل                   

یثاق همگانی بود یا مربـوط بـه        رخ داده یا در طول زندگی انسان بر روی زمین؛ اینکه آیا م            
ان؛ اینکـه مـردان بـه    مـشرک   منعقد شده یا تنها با  نـسلی از ها انسان ۀافرادی خاص، با هم

 بـوده   هـا   بحـث  این   ۀ چنین نبوده، از جمل    اصالً یا   اند  بودهجهت ظرفیت عقلی طرف میثاق      
 مربوط به یـک      این اختالف نظرها، اعتقاد عمومی بر این بود که آیات میثاق           رغم یعل. است

 میثاق بسیار مـورد     ۀ دیگری که در کنار آی     ۀآی.  است "روز میثاق "پیمان منحصر به فرد در      
 :دیفرما یم است که " امانتۀآی" میثاق یاد شده ۀ همتای آیعنوان بهتوجه بوده و 

انا عرضنا األمانـة علـی الـسماوات و األرض و الجبـال فـأبین ان یحملنهـا و حملهـا                     «
 .]٧٢. احزاب[» ان ظلوما جهوال کاالنسان انه

؛ در انـد  کرده نیز توجه اهنآی میان این دو آیه به تفاوت       ها  شباهتمفسرین عالوه بر    
، ارتبـاط دارد،    نـد یگو یمواقع میثاق با ذات نخستین و توحیدی انسان که به آن فطرت             

ز توحیـد    ا سؤال میثاق   ۀدر آی .  بر اطاعت است   دیتأک امانت بیشترین    ۀدر آی در حالی که    
 امانـت   ۀامـا در آیـ    ) ؟...ن خدای شما نیستم    آیا م  شود یمکه گفته   (در قالب سلبی است     

 تـر کم میثـاق    ۀ در آیـ   سـؤال این جنبه از    . گردد یمبحث اطاعت به صورت ثبوتی مطرح       
 بلـی   کرده که پاسخ آن چیـزی جـز        یسؤال که خداوند از انسان      ردیگ یممورد توجه قرار    

 ۀ، میـزان اراد   شد یم آزاد او محول     ۀین حتی اگر پاسخ انسان به اراد      بنابرا.  باشد تواند ینم
 امری طبیعی و عـادی      باًیتقر سؤال چندان نقشی داشته باشد و پاسخ این         توانست ینماو  

اما در مورد درخواست اطاعت، ما در ابتدا شـاهد ایـن هـستیم کـه بـار                  . مثل فطرت بود  
ی ها  کوهبه  . (شود یمیم در طبیعت عرضه      ثبوتی به مخلوقات بسیار عظ     طور  بهمسئولیت  

 صـورت   بـه  بدون ترس و     ها  آنو  ) ی گسترده و به زمین بسیار بزرگ      ها  آسمانبزرگ و به    
سپس همان مسئولیت به یک مخلـوق       . کنند یم از پذیرش آن امانت امتناع       منتظره ریغ
 صـورت  بـه  ضعفی که داشـته،      رغم یعل و او هم     شود یم کوچک و بیچاره عرضه      تینها یب
 انـسان   مـؤثر  ۀ این پذیرش بایستی مربوط بـه اراد       .ردیپذ یم این مسئولیت را     رمنتظرهیغ

 به هیچ وجه مثل فطرت به صورت طبیعی اتفاق بیفتد و حاصل             توانست ینمباشد و این    
رو است که بالفاصـله پـس از اینکـه انـسان امانـت یعنـی همـان اطاعـت را                      از این . شود
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 دیگـر وجـود انـسان یعنـی بـه           ۀ میثاق به مرحلـ    ۀینکه مثل آی   بدون ا  بالفاصله ردیپذ یم
 گـردد  یمرستاخیز وارد شود در همان آیه حماقت انسان یعنی ظلوم و جهول بودن ذکر               

[25, p1] .اصل میثاق در صـلب پـدران    آدمیان در میثاق با خداوند، ۀبعد از عضویت هم
 میثـاقی کـه بـه       ۀ، با حافظـ   ردگذا یم جهان   ۀ، بنابراین هر طفلی که پا بر عرص       نهاده شد 

 او ثبـت و ضـبط اسـت و مـا آن را              ۀر او نهفته شده و در وجود و حافظ        صورت بنیادی د  
عنایتی کـه خداونـد متعـال نـسبت بـه آدم داشـت آن               . شود یم، متولد   مینام یمفطرت  

 زمینـی   ۀشـود در مرحلـ     این، انسانی کـه متولـد مـی       بنابر. میثاقی را جهانی و پایدار کرد     
 مخلوقات به پرستش آفریدگار مـشغول هـستند،         ۀبا نظم کیهانی که در آن هم      وجودش  

قـدر  ی است که وفـای بـه عهـد در نـزد آدمیـان آن     در صورت شود، این تنها      هماهنگ می 
 .غلبه کند ارزشمند باشد که انسان هم بر ضعف خود و هم بر مکر شیطان

که به خدایی پروردگـارش در       که انسان بعد از این     دیگو ینم به ما    ماًیمستق میثاق   ۀآی
 ۀدر بخـش آخـر آیـ      .  زندگی خواهد کرد   میثاق شهادت داد در روی زمین چگونه گذران       

 که مبادا شما چنین بگویید؛ اشاره بـه ایـن دارد کـه              دیفرما یممیثاق که خداوند متعال     
ی خداونـد اسـتراتژی     ستیـ با یم است، به همین خاطر است که        ریپذ  امکانشکست بالقوه   

 را  شـده  ینـ یب  شیپ تا انسان به عنوان بخشی از نظم کیهانی، آرمان           کرد یمایجاد  دیگری  
 او بتواننـد شـانس      ۀ بـه وسـیل    ها  انسان نبوت است که     ۀرناماین استراتژی ب  . محقق بسازد 

 .دیگری برای نجات داشته باشند
 هـا   انـسان  پیش از هر چیز دیگر این است کـه میثـاق را بـه                 میثاق نقش انبیا   ۀدر آی 

 است، مبادا کـه فرامـوش       ی کنند، همان میثاقی که در ابتدا با خداوند بسته شده          دآورای
اگر از این   .  اعالم بشارت به وفاداران و انذار بر ناقضان میثاق است          ها  آن دوم   ۀوظیف. شود

ایـن  . وّم میثـاق هـستند    منظر بنگریم، پیامبران با دعوت به اطاعت و تعبد، مجدد یا مقـ            
 گوش دهد و میثاق خود      ت، یعنی اگر انسان به ندای انبیا       جدید نیس   تعهدی ۀدعوت، ارائ 

نیست بلکـه تجدیـد     را به خداوند بازسازی کند این به معنای ایجاد تعهد و میثاق جدید              
 میثـاق پیـامبران و      ۀ حسب آیـ   این بر  عالوه بر .  انسان با خداوند است    ۀهمان میثاق اولی  

 در میثاق به طور ضمنی آمده بود، به عبارت          ی تثبیت کنند آنچه را که     ستیبا یمرسوالن  
گنـاهی مهلـک    ها بایستی گناهان را طبقه بندی نمـوده و شـرک را بـه عنـوان                 دیگر آن 

 .[Ibid, p3] نیست بحث  قابل آن برای انسان در جهان دیگر ۀمعرفی نمایند که نتیج
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 میثاق با انبیا در مسیحیت و اسالم
 از درخـت   یـز بندد و او را بـه پره         می میثاقبا آدم و حوا     که خداوند در آغاز خلقت      اینپس از   

رسد کـه      خدا می  یامبران پ یامبریخواند، نوبت به پ     می  آن فرا  ۀیومعرفت و عدم استفاده از م     
) ع( نخستین پیامبر دارای شریعت و دعوت، حضرت نـوح           .شونددر ارتباط با میثاق واقع می     

 ینکا: فرمود نوح و پسران او را خطاب کرده و          ،وندخدا« :است آمده   ین او چن  ۀ دربار است که 
 یـق،  در عهد عت].٩/پیدایش [ » شما استوار سازمۀمن عهد خود را با شما و بعد از شما با ذری       

 پرسـتش و    میثـاق،  اینرسد مضمون      و به نظر می    یست چندان روشن ن   یر اخ میثاق یاتجزئ
 ].٦٧ص ،١٨ [ باشدی از دستورات و احکام الهیروی خداوند و پیتعبود

 کمال و مشمولواقع   شده و دریده کشیر به تصو  یق که در عهد عت    ی اله میثاقترین    مهم
شده است    بستهینادر کوه س) ع (ی است که با حضرت موسمیثاقی است، ی عهد الهیتتمام

 آنان رش،برداری و اطاعت قوم از اوام       در مقابل فرمان  ) یهوه (یهود قوم   ی آن، خدا  یو بر مبنا  
 یمان وصف، پ  اینبا  .  خواهد رساند  یان بر کل عالم   یاستشکوه، جالل، مکنت، دولت و ر     را به   

ی شـده و از سـو        و فرزنـدان او بـسته      یم است که با ابراه    ی استمرار همان عهد   یی از سو  یراخ
 :  است که تا ابد متوجه قوم خاص خداوند خواهد بودمیثاقی دیگر
 و اسـحاق و     یم هستم و بر ابراه    هوهیمن  : ت را گف  ی و ، خطاب کرده  یو خدا به موس   «

 استوار کردم که    یشان با ا  یز و عهد خود را ن     ... قادر مطلق ظاهر شدم    ی به نام خدا   یعقوب
 عهد خود را بـه    یدم،اسرائیل را شن     بنی ۀ چون نال  یزو من ن  ...  دهم یشان کنعان را بد   ینزم
 ].٥: ٤٥ یااشع[ "... آوردم؛ یاد

بـا  خـدا    اسـت کـه      یثـاقی  نخـست م   ی،موسـ  علت بعثـت حـضرت       شده یاد یات آ در
 بود کـه    ی کنعان را به فرزندان او ببخشد؛ دوم رنج و ستم          ینبسته بود که زم   ) ع(یمابراه
 عمـل   یش خـو  ۀیدند و باعث شد تا خداوند به وعـد        کش   می یاناسرائیل از دست مصر     بنی
هـا اعطـا      موعود را بـه آن     ین خارج سازد و سرزم    ،کشیدند   که می  یها را از رنج      و آن  کند

اسرائیل یک منجی     شکنی بنی   بعد از پیمان  . یابندبار نجات      فالکت یت وضع اینکند تا از    
میثـاق  ) ع(از طرف خداوند متعال مبعوث شد و بار دیگر خداوند متعال با حضرت عیسی             

 . شود بست؛ که این میثاق با عنوان میثاق فیض یا میثاق لطف مطرح می
ی هـا  ییشگوی در پی نبیایاشع. استمیثاق خود    و  پسر خدا  )ع(یسیعدر مسیحیت،   

 :نامد یمو در جایی دیگر او را میثاق  ند خادم خداورا یسیع کجادر ی خود
 کـردم؛  یاریت ستاخیز و در ردمی شنسخنانت را به موقع  ": دیفرما ی خداوند م  نیبنابرا
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هـای  نسانا( نی تا زم  خواهم داد  به مردم    میثاقمن شما را حفظ خواهم کرد و به عنوان          
 .]١٣-٨: ٤٩ ایاشع [»... را بازگردانم ) روی زمین

 یسیـ عیک شخص جمع شـده و او         نژاد بشر در     ۀندی خدا و نما   ۀندینمادر این دین،    
تنها بـه خـاطر آدمیـان طـرف         ) ع(در الهیات مسیحی، حضرت عیسی      . است )ع (حیمس

) ع(عیـسی   . خواهـد  یمآنان   ی خود، بلکه برا   ی را نه برا   ثمرات آن تمام   و   شود یممیثاق  
در اینجا حافظ، عامل و نشانگر میثاق خداست که با پیوستن به آدمیان و با رنـج کـشیدن و               

 میثـاق از سـوی خداونـد مبتنـی بـر            آغـاز . مصلوب شدن هدف الهی را محقق ساخته است       
تنها دلیل ایجـاد    . رحمت و لطف است و این رحمت و لطف هر لحظه در حال نو شدن است               

انجیـل کـه بـه      .  و شرط خداوند به انسان اسـت       دیق یبابطه از سوی خداوند عشق      این نوع ر  
  همین رابطه میـان خـدا بـا انـسان اسـت             ۀ است مژده دهند   بخش یشادمعنی مژده و خبر     

[28, p55] . بـه معنـی   ،"شـفیع " بـرای مـسیح   گـر ی دیا کلمـه بدین رو در الهیات مسیحی 
 . کرده است نی تضم با فدیه رانجات طیشرااست که » ضامن «ی به معنزی نمیانجی و

 و طرفین میثاق حتـی بـا ریخـتن          شد یمبر سنت کهن میثاق امری حیاتی تلقی        بنا 
 کهـن،   ۀبنـابر ایـن عقیـد     .  که بر عهد خود پایبند باشند      کردند یمخون خود سوگند یاد     

 ـ خدا صورت به ستیبا یم که خداوند برای انعقاد میثاق جدید اند دهیعقمسیحیان بر این 
 میثـاق   اش  ختـه یر تا با ضمانت خون      خاست یبرم و از مرگ     شد یمانسان خونش ریخته    

  .جدید را بر ما ارزانی دارد
اما در حقیقت خدمتی که به عیسی عطا شد از خدمت الویان به مراتب بهتر است؛                "
 عهد طور که عهد و پیمانی که او میان خدا و انسان ایجاد کرده بهتر است، زیرا اینهمان

 ].٦: ٨ انیعبرانرساله به [ بهتری استوار است یها بر وعده
 اعتبار داشته باشـد، بایـد ثابـت شـود کـه             نامه  تیکه یک وص  برای این از سوی دیگر،    

 بعـد از مـرگ معتبـر اسـت و تـا زمـانی کـه                 نامـه   تی مرده است، زیرا وصـ     کننده  تیوص
کـه عهـد اول بـدون ریخـتن     و به این علت است  د زنده است، اعتباری ندارکننده تیوص

 ].١٩ـ١٥رساله به عبرانیان  [ اعتبار داشته باشدتوانست یخون نم
، از میثـاق    اند  داده بر آن شهادت     ها  انسان ۀعالوه بر میثاقی که هم    اما در قرآن کریم،     

دیگری نیز سخن رفته است و مفسرینی مثل طبری، قرطبی و محمد بن علی الشاکانی؛               
 "... آور زمـانی کـه مـا از پیـامبران میثـاق گـرفتیم              ادیـ بـه   ": دیـ افرم یمـ این آیه را که     

 اسـت و ایـن میثـاق         انبیا ۀ که ویژ  دانند یم، به عنوان اشاره به میثاق دیگری        ]٨/احزاب[
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 کـه   شـود  یمـ پس از میثاقی بوده که با کل بشریت منعقد شـده، در ایـن میثـاق بیـان                   
 و  خواننـد  یمـ  فـرا رسـتش خداونـد      و دیگـران را بـه پ       کنند یمپیامبران خدا را پرستش     

 ٨١ ۀ آیـ  عمـران   آل ۀاین میثاق خاص انبیا بـوده و در سـور         . کنند یمهمدیگر را تصدیق    
 زمانی که خداوند با پیامبران میثاق بست بر ایـن  ادآوربه ی": دیفرما یم است که    تر  روشن

ه را اساس که من به شما کتاب و حکمت عطا کردم و سپس پیامبری نزد شما آمد و آنچ
گـاه  که با شما بود تصدیق کرد، شما بایستی به او ایمان بیاورید و او را یاری نماییـد، آن                  

آری مـا   :  گفتنـد  ، انبیـا  دیـ ریپذ یمـ خداوند فرمود؛ آیا شما موافـق هـستید و پیمـان را             
 ارزش. "، خداوند فرمود پس گواه باشید و من همـراه شـما از گواهـان هـستم             میریپذ یم

 بسته زمـانی   انسانی که با هر   تر یکل بسته در ارتباط با میثاق       میثاقی که خداوند با انبیا    
 از قـرآن را بخـوانیم و        ١٧٢ ۀ اعـراف آیـ    ۀ که ما آخرین بخـش از سـور        شود یم تر  روشن

 که این میثاق مربـوط بـه پـیش از           شود یم را در نظر بگیریم، معلوم       ١٧٣ ۀ آی طور  نیهم
 بـه   خواهد یم را در این زمینه پاسخگو       ها  انسان ۀ روز قیامت هم   لقت است، خداوند در   خ

.  نخواهد توانست ادعا کند که در حفظ این میثاق مسئول نبوده است            کس  چیهنحوی که   
 پدران ما بودند ها نیامبادا در روز قیامت شما بگویید که ما خبر نداشتیم، مبادا بگویید        "

 هـا   آن هستیم و ما بعد از       ها  آنی  ها  بچه و ما    که پیش از ما با خداوند شریک قائل شدند        
 "؟...یکن یم مجازات اند داده انجام خطاکاران، آیا ما را به خاطر کاری که آن میا آمده

به عبارت دیگر بسیاری ممکن است ادعا کنند که ما مسئول حفـظ میثـاق نیـستیم                 
را کـه از آن خبـر        چیـزی    میتوانـست  ینمـ  و مـا     انـد   نکرده پیروی   آنچرا که اجداد ما از      

 متعهد به حفظ میثاق هـستند چـرا         ها  انسان ۀاما در حقیقت هم   . یم پیروی بکنیم  نداشت
در ایـن مـورد ابـن کثیـر اظهـار           . که هر انسانی میثاق پیش از خلقت را پذیرفتـه اسـت           

 شـود  یمـ ی صادق و درستکار راجع به صداقتشان پرسـیده          ها  انسان که وقتی از     دارد یم
برخی .  خدای ما، آورندگان پیام راستین هستند      آوران  امیپ مطمئناً،  هندد یم جواب   ها  آن

 خداونـد  ۀه اشـار  کـ کنند یممفسران حتی در کنار تفسیرهای دیگر این مسئله را مطرح     
 ۀ و همچنین آیـ    ٢١٣ ۀ بقره، آی  ۀ واحد در سور   ۀال به کل بشریت به عنوان یک جامع       متع
 بشریت با خداونـد متعـال میثـاق         ۀکه هم به جامعه واحدی اشاره دارد       یونس   ۀ سور ١٩
 بشریت در آن زمـان از یـک دیـن و یـک عقیـده                ۀ که هم  شود یم و لذا معلوم     بندند یم

 . کردند یمپیروی 
 بر ادا کـردن    ی مبن ؛ گرفته است  میثاق یامبرانش از پ   متعال خداوندبر تعالیم اسالم    بنا
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با این تفصیل کـه     ها و     مینه مردم در تمام ز    یت و هدا  ی و رسالت و رهبر    یغ تبل یتمسئول
 معنـا کـه     این به   یند، را تأیید نما   یکدیگر ثانیاً؛ دعوت کنند،    ید توح یسو   به را همه   ؛اوالً
 یـامبران  آماده سازند، و پ    ی بعد یامبران پ یرش پذ یا خود را بر   یها   امت یشین، پ یامبرانپ

 باشـد   سو  یک  دعوت همه به   ،خالصه. یند نما یق را تصد  یشین پ یامبران دعوت پ  ی نیز بعد
 یخـدا  . گـرد آورنـد    ی پرچم واحـد   یرها را ز     کنند، و امت   یغ را تبل  یقت حق یک یو همگ 

 ی هنگـام یاوربه خاطر ب: (فرماید یم) ص(یامبرخطاب به پ» احزاب« ۀ سور ٧ ۀیمتعال در آ  
و » یموسـ « و   »یمابـراه «و  » نـوح « از تـو و از       ین و همچنـ   یم گرفت میثاق یامبرانرا که از پ   

 اَخَـذْنا مِـنَ     ذْوَاِ«؛  )یم گـرفت  ی و محکم  ید شد یمانها پ    آن ۀ، از هم  ی آر ،»یم بن مر  ییسع«
اَخَـذْنا مِـنْهُمْ    َ ویَمَ ابْـنِ مَـرْ  ییسَعِ  وَیمُوس  وَیمَاِبْراهِ مِنْ نُوح وَ  وَمِنْکَ وَ  یثاقَهُمْ مِ یِّینَالنَّبِ
 ].٥٠،ص١٢، ج١٦[ »یظاً غَلِیثاقًامِ

  آل« ۀ سـور  ٨١ ۀیـ  در آ  یافـت، تـوان      مـی  یـز ن قرآن یاتر آ ی را در سا   میثاق این شاهد
 مِنْ کِتاب وَ حِکْمَه ثُمَّ جاءَکُمْ       یْتُکُمْ لَما آتَ  یِّینَ النَّبِ یثاقَوَاِذْ اَخَذَ اللّهُ مِ   «: خوانیم  می» عمران

 قـالُوا   ی ذلِکُمْ اِصْـرِ   یتُمْ عَل  اَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْ  رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَکُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قالَ       
 را کـه خداونـد      ی هنگـام  یاوریدبه خاطر ب   (؛»ینَاَنَا مَعَکُمْ مِنَ الشّاهِدِ    اَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ   

گاه کتاب و دانـش بـه شـما دادم،           ها گرفت که، هر    آن یروان و پ  یامبران مؤکد از پ   یمانپ
یمـان  کنـد، بـه او ا        می یق با شما است تصد    سوی شما آمد که آنچه را        به ییامبرگاه پ آن

 ید؟ اقرار به آیین موضوع دار     یاآ: ها گفت  سپس خداوند به آن    ید، کن ییار و او را     بیاورید،
ایـن   بـر : فرمود] ها خداوند به آن   یم،اقرار دار  یآر:  گفتند ؟اید   مؤکد بر آن بسته    یمانو پ 
 . من هم با شما گواهمید مقدس گواه باشیمانپ

 یحاًآمـده اسـت و در آن صـر        » عمـران    آل« ۀ سـور  ١٨٧ ۀیـ  در آ  ی معنـ  نی همـ  یرنظ
 مـردم   ی را بـرا   ی الهـ  یـات گرفته بود، کـه آ     میثاق و عهد     خداوند از اهل کتاب   : گوید  می
 یمـان  پیـامبران  خداوند هم از پترتیب،  این   به.یند کنند و هرگز آن را کتمان ننما  یینتب

 یند، نمای آسمانیانن حق و ادییللّه، و توحید آ ایدمؤکد گرفته که مردم را دعوت به توح
 ی الهـ  یـین  آ یـین توان دارند، در تب     تا آنجا که در    یز اهل کتاب، که آنان ن     یو هم از علما   

 ].٢٠،ص٣،ج٨[یزند بکوشند، و از کتمان بپره
ی نقش مذکِّر دارند؛ هر پیامبری یکی بعد از دیگری           همگ یامبرانپبنابراین در اسالم    

هـا بـر احکـام و         شود تا انـسان     میثاق و عهد الهی را به بشریت متذکر می        مبعوث شده و    
بنابراین میثاق در اسالم همان میثاق ازلی خداوند . دستورات خداوند متعال پایبند باشند  



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شماره پنجاه و یکمادیان و عرفان، سال  ٢١٨

شده است و بر اسـاس         ها و خداوند متعال بسته      متعال در روز الست است؛ که بین انسان       
 . اطاعت خواسته استآن خداوند به انسان داده و از او

 
 بررسی و تطبیق

 همـان   مـسیحیت، بـه لحـاظ لغـوی       شده؛ مفهوم میثـاق در        های مطرح   با توجه به بحث   
در هر دو دین، میثاق، یعنی عهد و پیمانی کـه           .  مطرح است  معنایی را دارد که در اسالم     

 عـدم   شوند و در صـورت      شود و طرفین متعهد و ملزم به انجام کار یا قولي مي             منعقد مي 
نین در هر دو دین، انسان      همچ. التزام باید متحمل خسارات یا تبعات ناشي از آن گردند         

 . ها را رعایت کند گردد که باید آن  بستن میثاق، مقید به قیودی میۀواسط به
عنـوان   بلکـه او بـه  طـرف میثـاق نبـود،     ییتنهـا   آدم بهدر مسیحیت و نیز در اسالم،  

ی که نقض میثاق کرد، گناه او یک گناه خصوصی نبود، بلکه             و وقت   تمام بشر بود   ۀیندنما
.  آدمیان در میثاق با خداوند مورد نظر استۀدر قرآن هم عضویت هم.  جهانی بودگناهی

چرا که مطابق آیات ذکر شده اصل میثاق در صلب پدران نهاده شد، بنابراین هـر طفلـی          
ه صورت بنیادی در او نهفته شـده         میثاقی که ب   ۀ، با حافظ  گذارد یمکه پا بر عرصه جهان      

بر تفاوت در اینجاسـت کـه بنـا       . شود یمو در وجود و حافظه او ثبت و ضبط است متولد            
چون . گرفتار آن شدند) ع(مسیح  نژاد بشری به جز ۀ، همالهیات مسیحی، با نقض میثاق

امـا   .ها در پیوند کامل با یکدیگر و در پیوند بـا نخـستین نـوع بـشری بودنـد                   انسان ۀهم
 پولس رسـول بـه عبرانیـان در بـاب     ۀ نامدر. مسیح تنها کسی است که اسیر گناه نیست      

 بـدین   .)٢٦:٧) (او پاک و بی عیب اسـت و از گناهـان جداسـت            (...  مسیح آمده است که   
هـستند و رهـایی      ١ گناه نخستین  ۀ با اعتقاد بر اینکه همگان آلود      صورت الهیات مسیحی  

                                                                                                                             
 دوم توسط برخی آباء کلیسا شکل گرفت و آگوستین قدیس این مفهوم را ۀمفهوم گناه نخستین در اوایل سد. ١

در ). ١٠٧ـ١٠٦. ، ص١٩( پولس به رومیان برجسته کرد ۀویژه نامهایی از کتاب مقدس بهبا استناد به بخش
 ممنوعه ۀ نهی خداوند به آدم در مورد عدم استفاده از میوۀ دانشمندان مسلمان حداقل سه تفسیر دربارمیان

عالمه طباطبایی با . رفتنهی آزمایشی، نهی ارشادی و نهی از گناهی که ترک اولی بشمار می: وجود دارد
پس .  به امر واقع استغوی، مخالف رشد به معنای رسیدن: نویسد می"فعسی آدم ربه فغوی" ۀبررسی آی

و هدف خدا این بود که آدم را به مصالح و منافعش راهنمایی و ... نافرمانی آدم از امر ارشادی بوده نه مولوی
بود، باید آدم پس از پذیرفته شدن افزاید که اگر نهی مزبور نهی مولوی میارشاد نماید وی در ادامه می

وی سکونت آدم و حوا در ). ١٤/٢٢. ، ص١٦... (که چنین نشدحالیگشت، در اش دوباره به بهشت باز می توبه
  ←گوید که خداوند با آزمون میوه ممنوعهبهشت را موقتی و برای آمادگی برای زندگی دنیا دانسته و می
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قرآن کریم . هد داد، ماهیت بشری او را انکار کرده استروی نخوا) ع(جز از طریق مسیح 
هـایی  آیـه . اه فرزندان او هم بشمار آید     پذیرد که گناه شخص معین، گن     این سخن را نمی   

بـدین  ) ٣٩ــ ٣٨/ نجـم  ("اال تزروا وازرة وزر اخری و ان لیس لالنسان اال ما سعی           "مانند  
آید پاک است و پس از سن       دنیا می  ین در اسالم کودکی که به     ا بنابر .حقیقت اشاره دارند  

 .شود او میۀ است که ثواب و عقاب وارد کارنامتکلیف
حـال،  . فته شد که میثاق نوعی رابطه میان خدا و انسان استدر ابتدای این نوشتار گ  

ای را میـان    ای است و چرا خداوند چنین رابطه      ش این است که میثاق چه نوع رابطه       پرس
 میثاق چیـست؟ در قـرآن کـریم از          ۀاست؟ به عبارت دیگر فلسف    ار داده   خود و انسان قر   

ـ ای چون خالق جانبهروابط دو  معبودی میان خدا و انـسان یـاد شـده     ـ  مخلوقی و عبد 
 مخلـوق،   - خـالق  ١در کتاب مقدس روابط دو جانبه میان خدا و انسان بـا عنـاوین             . است

ـ چوپان زبـان  ن شده کـه بیـشتر بـه     شراب بیا ـ  فرزند و آب ـ  پدر، همسر ـ  رمه، شوهر 
 دیگری که میان خدا و انسان هم در قرآن و هم در کتـاب             ۀاما رابط . تمثیل و مجاز است   

میثاق  مبتنی بر ۀرابط.  مبتنی بر میثاق استۀه صورت بنیادی مطرح شده، رابطمقدس ب
ا همراه این نوع رابطه با مسئولیت، تعهد و امض. ای مبتنی بر قاعده و قانونی جدی است  رابطه

. توانند به آسانی محتوای آن را تغییر دهنـد        ای که طرفین به لحاظ قانونی نمی      گونهاست، به 
به عبارت دیگر، هر گونه تغییر و باز تعریف در آن با ماهیـت اصـلی ایـن رابطـه در تنـاقض                       

رود، سخن از خطای    لذا وقتی در این کتب مقدسه از نقض میثاق آدم سخن می           . خواهد بود 
 ۀاعتنایی بـر یـک قاعـد      بلکه این به معنی بی    . ای نبود که به انجام تکلیفی جریمه شود       ساده

ـ       . بنیادی در جهان بود     زمـین و حتـی بـی    ۀاین در مقام قیاس مانند مخالفت با قـانون جاذب
 در عهد " مردی قطعاً خواهی که تو آن را تناول کنیدر روز"عبارت . نهایت فراتر از آن است

قیقت بود، به این معنا که شما در زنـدگی خـود کـامالً وابـسته بـه خـدا          عتیق اعالن یک ح   
. تردید خواهیـد مٌـرد    اید و لذا بی   هستید و اگر از مسیر خارج شوید قانون الهی را نقض کرده           

لذا رابطه از نوع میثاق حاکی از اهمیت موضوع و خطیر بودن آن است و چه چیزی باالتر از                   
   . باشد و جزای نقض آن مرگاین که پاداش رعایت آن حیات

                                                                                                                             
 خواست بر طبیعت بشر معلوم کرد که جز با زندگی در دنیا و قرار گرفتن در محیط امر و نهی امکان →

  ). ٤٦ ص٨همان،(وجود ندارد وصول به سعادت 

، ٦: ٩ـ١٥متی  ،١٠٣: ١٣ـ١٤، مزامیر ١٦: ١ـ٦٣، حزقیال ٢٣ :١٠٠، مزامیر١: ٢٦ـ٣٠سفر پیدایش. ١
  .١٠یوحنا 
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 پرسش دیگر این است که؛ منظور از حیات در اینجا چیست؟ چرا این میثاق، میثاق               
حیات نامیده شده و اگر جزای نقض آن مرگ است، معنی مـرگ چیـست؟ اگـر منظـور                   
مرگ ظاهری بود، آدم و حوا که پس از نقض میثاق سالیان سال بر زنـدگی خـود ادامـه                    

شود که نه منظـور از حیـات، زنـدگی          معلوم می . ها هنوز هم پابرجاست   ندادند و نسل آ   
پرداختن به مفهوم حیات و مرگ      . ظاهری است و نه مرگ به معنی مرگ جسمانی است         

ـ   م و مسیحیت جستار مفصل دیگری می      و توابع آن از نگاه اسال      طـور خالصـه    هطلبد اما ب
ها و حتی خـدا     ا، گیاهان، انسان  هآمیب. توان گفت حیات دارای سطوح مختلفی است      می

حیات چه در قـرآن کـریم و        . ... ها متفاوت از یکدیگر است    زنده است اما کیفیت زندگی این     
 فـاطر  ۀ سـور ٢٢ ۀخداونـد در آیـ  . چه در کتاب مقدس بسی فراتر از زندگی جسمانی اسـت       

درک ایـن   نخستین اصل برای فهـم حیـات        . مؤمنان را احیاء و کافران را اموات خوانده است        
امـا  . نکته است که خدا منبع و منشأ کل زندگی است و خارج از او هیچ حیاتی وجود نـدارد                  

اصل مهم دیگر در کتاب مقدس این است که بشر آفریده شده تا در حیات الهـی مـشارکت                   
. که بشر این حیات را انکار نمود و با استقالل طلبـی خـود مـرگ را برگزیـد                  در حالی . نماید

ه حیات در اسالم و مسیحیت ارتباط داشتن با خدا و مرگ به معنی جدا شدن                طور خالص  به
بنابر الهیات مسیحی   . کند مرده را با تمثیل پسر گمشده معنی می        ۀکلم) ع(مسیح  . از اوست 

خبر ماندن از حیات الهـی اسـت و زنـده شـدن             در اینجا گمشدگی به معنی جدا شدن و بی        
    . فیض خداوند استۀواسطی بهمجدد به معنی ورود او به حیات اله

  موضوع مشترک دیگر این است که در هر دو دین، ابتدا میثاق میان خدا و انسان انجام                
هـا بـا یکـدیگر        صورت الگویی تعاملی و بنیادی وارد روابط میان انـسان           شده اما در ادامه به    

. سانی گشته اسـت   شده و عالوه بر اصالت دینی، مفهومی اخالقی یافته و اساس ارتباطات ان            
ها با یکدیگر بنیـاد و ضـمانتی مـاورایی            مفهومی که عالوه بر تأثیر فراوانش در روابط انسان        

ترین این موارد پیوند زناشویی است که اهمیت آن در روابط انـسانی نیـاز             یکی از مهم  . دارد
طـور    بـه صراحت یـا      طور است سوگندها و قراردادها که معموالً به           به توضیح ندارد و همین    

 . شود مطرح می... ضمنی خدا با عناوین مختلفی چون، خالق کل، قادر مطلق، و
ترین تفاوت ایـن اسـت کـه در         در گذر از میثاق عهد عتیق به میثاق عهد جدید مهم          

 دیـ آ یمکه از عهد جدید چنین بر       ها برای اسرائیلیان است، در حالی     عهد عتیق، میثاق تن   
 میثاق در قـرآن  .در آن جهانی است برای غیر یهودیان همکه میثاق هم برای یهودیان و    

از برخی از عبـارات عهـد عتیـق و          . نیز جهانی است و برای کل بشریت به کار رفته است          
 بـرای همیـشه بـین خـدا و     بـار  ک یها آن نظر مورد فهمید که میثاق    شود یمعهد جدید   
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و ": دیفرما یم که مینیب یم ٧ ۀ آی١٧  که ما در سفر پیدایش فصلطور  همانانسان است،   
میثاق خود را بین خودم و شما و فرزندان شما و سراسر نسل شما برای ابد ایجاد کـردم                   

 و همچنـین در مزامیـر   " شما بعـد از شـما باشـد   ۀینکه خداوند برای شما و برای ذری    تا ا 
ری  پایـدا  ۀ، وعـد  میثاقی که با ابراهیم بسته است برای هزاران سلف او         ... "آمده است که    

داده است، تعهدی که خداوند آن را با یعقوب تأیید نمود و آن را به صـورت یـک حکـم                     
یی از  هـا   بخـش اما  . "دانست و آن را با اسرائیل به عنوان یک میثاق دائمی در نظر گرفت             

 که بـین خـدا و بـشر در طـول تـاریخ              کنند یمیی صحبت   ها  ثاقیمکتاب مقدس تنها از     
اق افتاده و در سفر پیدایش      یی که بین خدا و ابراهیم اتف      ها  ثاقیماتفاق افتاده است، مثل     

فر  منعقـد شـده کـه در سـ      لیاسـرائ  یبن مطرح شده  و میثاقی که با موسی و           ١٧ ۀدر آی 
 ایجـاد   مجـدداً  ٣٦ ۀفر خـروج آیـ     مطرح شده و میثاقی که در س       ٢٠ و   ١٩ ۀخروج در آی  
ـ  شوند یم تجدید   ی ابدی هستند که بارها و بارها      ها  ثاقیم ها  نیا. شده است  خـصوص  ه، ب

امـا در قـرآن     . شوند یم تکرار   ها  ثاقیم در کتاب ارمیا و حزقیال این        ژهیو  به در کتب انبیا  
ابدیت میثاق نشأت گرفته از آن است که این میثاق بین خدا و تمام بشر پـیش از آغـاز                    

 ١٧٢ ۀ اعـراف در آیـ     ۀ که سور  اند  دهیعقاکثریت مفسرین بر این     . خلقت انجام شده است   
 . [p5 ,27]اشاره به همین میثاق شده است 

 در کوه سینا است و پاسـخ        لیاسرائ یبن خداوند با    ۀ اعراف، یادآور وعد   ۀ سور ١٧٢ ۀآی
 ۀ سـور  ٢٤ ۀآیـ ی اسـت کـه در       زیـ آن چ  هیشب که در کتاب مقدس در سفر خروج         ها  آن

طیـع خـواهیم     خداوند به ما فرموده ما انجـام خـواهیم داد و م            آنچههر  "اعراف آمده که    
ی عهـد   هـا   کتـاب یی دارد کـه در اواخـر        دهاییتأیی به   ها  شباهتهمچنین این آیه    . "بود

 آمده اسـت کـه خداونـد    ١٠ ۀ در آی٤٣؛ در اشعیاء بخش  شود یمعتیق مثل اشعیاء دیده     
رسد قبل از اینکـه انـسان بـه          نیز به نظر می    در قرآن . "شما شاهدان من هستید   "فرمود  

 در نزد خداوند در یک دشت جمع شدند، درسـت           ها  انسان ۀ هم رواحجهان بیاید، زمانی ا   
 در یـک دشـت      هـا   انـسان  ۀ الزمان روز داوری همـ      که گفته شده است در آخر      طور  همان

 مواجه خواهند شد که آیـا مـن خـدای شـما             سؤال با این    ها  انسانتجمع خواهند کرد و     
بـه عنـوان   بنیـادی خـود    آن واقعیـت  ۀه وسـیل  ؟ این پرسشی است که خداوند ب      ...نیستم

 سـؤال و پاسـخ انـسان بـه ایـن          . دیـ نما یم خلقت را تأیید     ۀ و هم  ها  انسان ۀپروردگار هم 
خداوند به عنوان تأیید ابدی میثاقی است که انسان برای همیشه زیر بار آن خواهد بود و 

 . انسان بایستی در روز داوری نیز به همان میثاق شهادت دهد
 که در موضع میثاق وجود دارد هر میثاقی که با انسان بر             های دقیقی حث بر اساس ب  



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شماره پنجاه و یکمادیان و عرفان، سال  ٢٢٢

ی پـیش از خلقـت      هـا   ثاقیمی، تجدید و تداوم     بازشناسروی زمین بسته شده است، یک       
 هر آنچـه   نیبنابرا.  بسته شده بود   اند  بودهاست، میثاقی که با ارواح، زمانی که فاقد جسم          
ایـی   مجموعـه رسـد  یمـ به نظـر   مینام یمکه ما آن را سنت یهودی و مسیحی و اسالمی         
ی ادآوربر اسـاس ایـن دیـدگاه نبـوت یـ          . متنوع از تجلیات دنیوی تنها میثاق ازلی است       

 مثـل   در تأیید این نظر آیات متعددی قابل ذکر اسـت         . میثاق نخستین برای انسان است    
 خدا را   ها  آنما برای هر قومی نبی فرستادیم که باشد         ": دیفرما یم نحل که    ۀ سور ٣٦ ۀآی

ی پیـامبری اسـت، وقتـی پیـامبر         هر قوم و برای   ":  یونس ۀ سور ٧ ۀ و آی  "پرستش نمایند 
 ۀ و نیـز آیـ     " خطاکار نخواهند شد   ها  آن با انصاف داوری خواهد شد و        ها  آن بیاید بر    ها  آن
از . " قبلی و قـدیم اسـت      هشداردهندگانایی از نوع    دهنده هشدارقرآن  ":  نجم ۀ سور ٥٦

شری در سرتاسر تاریخ یک منذر و یـادآور فرسـتاده شـد تـا                ب ۀاین منظر برای هر جامع    
ی احیـای  نوع   به ادیان وحیانی    ۀ حاکمیت خدا را یادآور باشد و هم       یگانگی خدا، بزرگی و   

 . [Ibid, p 6-7] گذارند یممیثاق را به نمایش 
ی بعد از هبـوط را بـه        ها  ثاقیم هم میثاق پیش از هبوط و هم         خواهد یمقرآن کریم   

از نظر قرآن در اصل فقط یک میثـاق وجـود دارد و ادیـان وحیـانی         . دآوری کند انسان یا 
ن بـا نـوح،     در قـرآ   نبـوت    ۀ رشـت  از سوی دیگـر،   . ی مختلف از یک میثاق هستند     ها  جلوه

؛ او نخستین بـشری     گردد یم نبوت با آدم آغاز      ۀ، بلکه رشت  شود ینمابراهیم و موسی آغاز     
قد کرد، همچنان که در قـرآن       ثاق خاص را منع   است که گفته شده است خداوند با او می        

میثـاق بـستیم امـا او       ) ع(و پیشتر ما با حـضرت آدم      ":  طه آمده است   ۀ سور ١١٥ ۀدر آی 
 با توجه به این آیه اغلـب محققـین بـه ایـن              ".فراموش کرد و ما در او عزم راسخ ندیدیم        

 کـه   انـد   دهیـ عقبرخی هـم بـر ایـن        . نخستین نبی بوده است   ) ع( که آدم  رسند یمنتیجه  
از آیـات قـرآن کـریم در        چند کـه آدم در برخـی         هر. نخستین پیامبر بوده است   ) ع(نوح

 که او نخستین کسی است کـه        رسد یم، اما به هر حال به نظر        شود ینم دیده   لیست انبیا 
آغـاز  ) ع( است درحالی که در عهد عتیق با حضرت ابراهیم         شده   انتخاب خداوند   ۀوسیلهب

 . شروع شده است) ع(هی دیگر با حضرت نوحبر دیدگابناشده و 
از نگاه یهودیـان، یهـوه، خـدای واحـد بـرای جهانیـان نیـست، بلکـه خـدای خـاص                      

ها فقط به یک خدا برای خود معتقد بودنـد، نـه خـدای                آن. رود  اسرائیل به شمار می     بنی
ی بعدی را ها ثاقیماسراییل اعتقاد دارند و جهان و تنها به میثاق خدا با بنیعمومی برای 

مسیحیت نیـز هـر     . ی به عهد جدید ندارند    ا  دهیعق و به همین خاطر است که        رندیپذ ینم
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 اما نسبت به میثاق بیشتر تفکری انحصارگرایانه        رندیپذ یمی پیشین را    ها  ثاقیمچند که   
 و سـایر    کنـد  یمـ  فدیـه معرفـی      صورت  به را   بخش  نجاتدارند؛ یعنی تنها میثاق کامل و       

ای کـه در    فرضیه. دینما یم گناه تلقی    ساز  نهیزمیی ناقص و    ها  طرح را   موارد مثل شریعت  
 الهی نه تنها در انعقاد میثاق با حضرت آدم، ۀمسیح وجود دارد این است که برنامالهیات 

بلکه در ارسال شریعت نیز با شکست مواجه شده و لذا خداوند راه دیگری برای حل ایـن          
ارسال شـریعت بـرای     .  شدن برای گناه بوده است     کرده است که آن فدیه    مشکل انتخاب   

 انـسان   ۀگناه پرداخت شود و در نتیجه رابط      این بود که با رنج برخاسته از شریعت تاوان          
با خدا به وضعیت عادی بازگردد، اما خـدا از ایـن برنامـه نیـز طرفـی نبـست و باالجبـار                

انـسان در   . آیـد یگری پررنگـی بـه چـشم مـ         انسان شکلی  در اینجا . طرحی دیگر ریخت  
رود و بـا هـر بـار شکـست،          خود بیشتر با آزمون و خطا پـیش مـی         های  اقدامات و برنامه  

. علت آن هم علم نسبی و ناقص انسان اسـت   . سازدواقص پروژه قبلی خود را برطرف می      ن
 تفاوتی که در میزان علم و قدرت خدا با انسان وجـود دارد، چنـین                ۀواسطهکه ب در حالی 

 .  مردود استقیاسی کامالً
شـود و   ترین نوع، میثاقی است که بین خـدا و انـسان بـسته مـی     در هر دو دین، مهم   

سپس، پس از بستن میثاق، خداوند کسانی را که پیرو راستین باشند و عهد و پیمـان را                  
از همین رو، پس از بسته شدن میثـاق بـین خـدا و              . شتابدشان می پاس بدارند، به یاری   
 و شعائر خاصی برای نشان دادن پایبندی به میثاق، تعیـین گردیـده              انسان؛ رعایت آداب  

شود و    واقع میثاق بیشتر به معنای فدیه و فیض در نظر گرفته می            در مسیحیت در  . است
با این تصور که کسی که به مسیح ایمان آورد دیگر تمام گناهـان وی بـه خـاطر میثـاق                     

طور که  دانند و همان     شرایع دینی می   تر مقید به اعمال و      فیض بخشوده شده، خود را کم     
آورنـد و آن را        نقض میثاق به حساب مـی      ۀمسیحیان شریعت را تاوان و جریم     گفته شد،   

دانند و معتقدند که با ظهور مسیح و فدیه شدن او دیگر نیـازی                 می آور  عذاببرای انسان   
الم دیگر خود را    اما در دین اسالم انسان با پذیرفتن دین اس        . به پرداخت این تاوان نیست    

دانـد و بـا تـرک         کامالً مقید به انجام دادن تمام احکام شرعی که در توان او هستند مـی              
تفاوت عمده در این است کـه       ". گیرد  ها مورد خشم و ناراحتی خداوند متعال قرار می          آن

 امـا در    شود یممسلمانان و یهودیان تلقی     و یهودیت سنت تعلیمی محور ایمان       در اسالم   
 بـه تعـالیم او اسـاس ایمـان          صـرفاً ی به عیسی مسیح و نـه        سرسپردگت تعهد و    مسیحی

تنهـا در مـسیح معنـی        میثاق   ی بنیادی مسیحیت،  ها  شهیاندچرا که در    . مسیحیان است 
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 و ایمان قلبی محض به عیسی مسیح نوعی میثاق فردی اسـت کـه بـا خـدا            کند یمپیدا  
دیـد  این، در عهـد ج    بنـابر . رد و شریعت عیسوی در آن نقـش اساسـی نـدا           شود یمبسته  

شود نه در برابر عمل و بر ایـن اسـاس مـسیحیان در برابـر              حیات در برابر ایمان داده می     
 میثاق یا خود میثاق ۀرا واسط) ع( مسیح دانند وی میمیثاق ظاهری، میثاق خود را درون

ز را متفاوت ا  ) ع( ظهور حضرت میسح     ۀ مسیحی حادث  دانان یالهکنند حتی   محسوب می 
 و از آن تفسیرهای مختلفی چون بـازنمود داوری خـدا در             دانند یمدیگر حوادث تاریخی    

 خدا، قربانی تام و کافی برای گناه نخستین آدم        کران یبمورد گناهان انسان، تجلی عشق      
 کـه خـارج از مـسیح هـیچ          دیـ گو یمـ  وضوح  به کتاب مقدس    که چرا. اند  کردهارائه  ... و  

یان  بدون حضور مسیح  نه حیـات واقعـی بلکـه تنهـا زنـدگی                 حیاتی وجود ندارد و آدم    
دم و حوا از درخت ممنوعـه تنـاول کردنـد و             که آ  یا  لحظهدرست مانند   . جسمانی دارند 

 همانطور که در باال گفته شد، منظور از مرگ در الهیات کتاب مقدس نه مرگ                مردند که 
 .[p28 ,28] "جسمانی بلکه مرگ معنوی بود

های گذشته همیشه مؤمنان را تذکر   متعال با بیان عهد و میثاق قومدر اسالم خداوند
ها عهدشکنی بکنند و از دسـتورات خداونـد متعـال سـرپیچی               دهد که مبادا مثل آن      می

هـا عبـرت بگیرنـد و خـود را اصـالح بکننـد،                بکنند و با به یادآوردن اقوام گذشـته از آن         
سـیدن فـیض و لطـف الهـی بـه خـود            مسلمانان نیز انجام اعمال دین اسـالم را سـبب ر          

تـر    چه خود را به خداونـد متعـال نزدیـک          دانند، طوری که مسلمانان معتقدند که هر        می
بکنند و اعمال شرعی را انجام بدهند بیشتر قرب الهی را حاصل کرده و از رحمت الهـی                  

 رآو  عـذاب در عین حال در اسالم شریعت نه تنها جریمـه، تـاوان و              . مند خواهند شد    بهره
. نیست بلکه نیایش و سخن گفتن با خداوند و اوج لذت و عشق با آفریدگار هستی اسـت                

مسلمانان میثاق را همان اطاعت محض از دستورات و قوانین دین اسالم و پرهیز از گناه                
دانند و برای رسیدن به فیض حقیقی رضایت خداوند متعال            و نافرمانی خداوند متعال می    

پذیرند که تـا هنگـام ظهـور حـضرت         دهند، مسیحیان می     می را شرط و سبب اصلی قرار     
آن فـیض الهـی بـه     از  یهودیت زیر نظر خداوند متعال بـوده اسـت ولـی پـس        ) ع(عیسی

پذیرنـد، ولـی      گرفته است، مسلمانان نیز حقانیت شـرایع پیـشین را مـی              مسیحیت تعلق 
 . دانند ها می شریعت اسالم را ناسخ آن

یی که گفته شد برخی بر این باورنـد         ها  تفاوت که با وجود     در اینجا الزم به ذکر است     
که تفاوت اصولی چندانی میان ادیان ابراهیمی در این موضوع وجود ندارد و ایـن عقایـد                 
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، کشیش، مـتکلم و  )١٩٣٠(از جمله این افراد گری لفون . هم آمیخته گردند در توانند یم
 :سدینو یم "ایمان مبتنی بر میثاق"استاد دانشگاه کاتولیک در پاریس است که در کتاب    

 میثـاق ازلـی انـسان    آور امیـ پکسانی بر این باورند که رسولی فرستاده شده تا نـه تنهـا    "
باشند، بلکه خود نیز به عنوان نور محض و هدایت کننده، انسان را به سمت این میثـاق                  

میثـاق   ۀد که ایـن موضـوع هـیچ ربطـی بـه مـسئل              و گروهی دیگر اعتقاد دارن     فراخوانند
ایـن دو نظریـه     . تاریخی ندارد بلکه گزارشی است از حیات نورانی انسان در کلمـۀ الهـی             

، سخن از یکی    گری د ریتعب، به   اند  شده ختهیآم  درهم بلکه هر دو     کنند ینمیکدیگر را نفی    
 و میان   ها  انسان بخشی از روابط میان      عنوان  بهزیرا ایمان و میثاق     . سخن از دیگری است   

 . [p223 ,26] "ن استخدا و انسا
 

 جهینت
 میثاق، مفاهیم دیگری نیز هـستند کـه یـا متـرادف میثـاق               ۀدر هر دو دین عالوه بر واژ      

الـوثقي،  ۀعهد، عرو: کنند مثل باشند و با میثاق معنا پیدا می هستند و یا در این راستا می    
ای انـسان   در هر دو دین خداوند بـه سـبب میثـاق بـر            ... هللا، آزادی، تغییر، برکت و      حبل

ایـی    در هـر دو دیـن میثـاق بـه معنـی رابطـه             . دهد   می العاده  فوقحرمت، آبرو و حیثیت     
دوجانبه و خطیر میان خدا و انسان است و مفاد اصلی آن عبارت از این است که خداوند                  

کتـب مقـدس    . خواهـد  یمدهد و در قبال آن از انسان اطاعت محض            به انسان حیات می   
 بـین   ۀ رابطـ   از میثاق میان خدا و انسان است و بر این اساس           هم در هر دو دین تفصیلی     

خدا و انسان شکل گرفته است و در معاد نیز معیار رسـیدگی بـه اعمـال انـسان، میـزان             
طور کلـی     بهمنشأ گناه در هر دو دین نقض میثاق است و           . پایبندی به میثاق خواهد بود    

 .  است از نقض میثاقگناه عبارت
امـا در   ... میثـاق لطـف، میثـاق فـیض و        : ثاق مطرح است، مثل   مسیحیت انواع می  در  

در همـین راسـتا،   . اسالم تنها از یک نوع میثاق، آن هم میثاق ازلـی سـخن رفتـه اسـت            
اعتقاد به شریعت نیز در دو دین متفاوت است، در مسیحیت شریعت تنبیه و تاوان نقض                

 ۀریعت و اعمال عبادی وسیل    سالم ش  و تلخ است، اما در ا      آور  عذابعهد است و  در نتیجه       
گـردد و در عـین حـال موجـب اسـتحکام و           تلقی می  بخش  آرامش و   بخش  لذتنیایش و   

در مسیحیت به خاطر نقض عهد حضرت آدم، هـر طفلـی کـه از               . گردد  تقویت میثاق می  
توانـد جـزء      شود گناهکار است و از ناقضین عهد است و تنها با تعمیـد مـی                مادر زاده می  



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شماره پنجاه و یکمادیان و عرفان، سال  ٢٢٦

امـا در اسـالم     . گردد   تلقی می  افتهی  نجات او شده و     ۀ حضرت مسیح فدی   اشد که کسانی ب 
ات در الهیـ  . گردد یم آغاز   لیت او از زمان بلوغ عقلی     انسان در بدو تولد پاک است و مسئو       

 نبـی وجـود دارد؛ نبـی در اسـالم مـذکر میثـاق و                ۀهـای اساسـی دربـار       دو دین تفـاوت   
 در مـسیحیت نبـی بـه        که یحال درقضان است    نا ۀدهند بر وفاداران و انذار      دهنده  بشارت

 .گردد یم دیتأک و بر فدیه بودن حضرت مسیح شود ینماین معنا دیده 
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