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چکیده
برخی لغت شناسان بر این باور هستند که ترادف در قرآن ،وجود ندارد .بر این اساس ،هر واژه بار معنایی در
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معنای واژه ی عهد و دایره معنایی آن در قرآن کریم با معنای آن در عهدین بررسی تطبیقی شده است .یافته های
این پژوهش ،نشانگر آن است که مفهوم عهد ،در قرآن و عهدین ،یکسان نیست؛ بلکه تفاوت معنا داری در این
خصوص وجود دارد.
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عهد و میثاق یکی از مظاهر اخالقیات ان سانی ا ست که در روابط میان ان سان ها اهمیت به سزایی دارد .این اهمیت وقتی
بیشتر می شود که در رابطه میان انسان و خدا نیز به کار برده می شود .به گونه ای که در کتب مقدس ادیان ابراهیمی ،بر
ا ساس مؤلفه عهد و میثاق ،کار هدایت و راهنمایی ب شر پایه ریزی شده ا ست .لذا می توان قرآن و عهدین را کتاب های
میثاق الهی با بندگان معرفی کرد.
در کتاب مقدس و قرآن کریم ،به کرات از این لفظ استتتفاده کرده اند .در قرآن ،عهد و مشتتتقات آن  46بار و در عهدین
حدود  300مرتبه استعمال شده است( .با توجه به شمارشی که توسط محققین انجام گردید) .ولی در عین حال ،هر کدام
از زاویه ای به معنای عهد و میثاق پرداخته اند .هرچند از نظر لغوی معنای واحدی دارند ولی از نظر ا صطالحی ، ،معنای
وسیع تری می یابند به گونه ای که معنای اصطالحی آن در قرآن با عهدین متفاوت می شود.
حال سئوال این ا ست که «آیا مفهومی واژه عهد در قرآن و عهدین یک سان ا ست یا تفاوت معنا داری در این خ صوص
وجود دارد؟» نویستتندگان تالن نموده اند با تحقیق کتابنانه ای به بررستتی تطبیقی معنای واژه عهد و میثاق در قرآن و
عهدین بپردازند .لذا در ابتدا معنای واژه در قرآن از نظر لفظی و اصتتتطالحی بررستتتی و ستتتپی با معنای آن در عهدین
مقایسه می گردد.
هدف از این نو شتار ،مفهوم شنا سی واژه ی عهد با توجه به سابقه ا ستعمال آن در عهدین ا ست تا از این ره آورد بتوان
به مفهوم لفظ عهد در قرآن پرداخت .حاصل مفهوم شناسی و به کار گیری آن در تفسیر و ترجمه قرآن مجید ،باعث فهم
بهتر و دقیق تر کالم الهی خواهد شد.
پیشینه
مقاالتی وجود دارد که به معناشناسی عهد و میثاق پرداخته اند ولی معنای آن را با عهدین مقایسه ننموه اند .لذا این نوشتار
از این حیث دارای نوآوری است .پیشینه مقاالت موجود از این قرار است :العهد و المیثاق نوشته مصطفی عبدالحلیم
الجندی در نشریه منبر االسالم ،رجب 1394ق -شماره  7میثاق در قرآن و عهد جدید نوشته آقایان پوراحمد و حکیمی
فردر نشریه عرفان و ادیان پاییز و زمستان  ،1397سال پنجاه و یکم  -شماره  2پیمان الهی در عهد عتیق نوشته آقای
حسین کلباسی اشتری در مجله کتاب نقد ،پاییز  - 1383شماره  32گستره معنایی عهد در قرآن اثر آقای عماد مرادی در
مجله حسنا ،سال هشتم ،بهار  - 139۵شماره  28ولی بررسی تطبیقی با رویکرد مصداقی ،مورد پژوهش نبوده است.
 -1مفاهیم وکلیات
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واژه عهد به صورت ا سمی و فعلی  46بار در قرآن به کار رفته ا ست و دارای معانی منتلفی از قبیل :تعهد ،التزام ،دِین،
مسئولیت ،ضمانت ،پیمان ،وعده ،سوگند ،عقد  ،میثاق ،قرارداد ،موافقت ،موعد ،دوره و زمان می باشد و در فرهنگ لغات
منتلف ،معانی گوناگونی برای آن ذکر گردیده است.
معنای لغوی عهد:

در این جا به بررسی معانی منتلف عهد درپاره ای از فرهنگ لغات و تفاسیر پرداخته می شود:
ابن فارس و ابن منظورمی گویند« :عهد حفظ و نگه داشتتتن چیزی و مراعات نمودن آن ،که مراعات آن الزم استتت می
با شد»(ابن فارس 167 /4 :1404،و ابن منظور )311 /3 :140۵ ،راغب نیز در این باره می گوید« :معنای این که می گویند
فالنی به فالنی عهد داد این است که عهدی به او داه و او را به حفظ آن سفارن کرده است (».راغب.)66 /2: 1369،
التحقیق معنای لغوی عهد را این گونه بیان کرده ا ست« :التزام خاص در برابر خداوند یا شن صی بر امری من صوص که
با عقد ،وصیت یا قسم محقق گشته و احتفاظ و امان در پی دارد را عهد گویند (».مصطفوی)246/8 :1368،
قاموس قرآن در ذیل واژه عهد آورده ا ست« :عهد نگهداری و مراعات پی در پی شیء ا ست .پیمان را از آن جهت عهد
گویند که مراعات آن الزم ا ست»( قر شی .)۵9 /۵ :1378،و به قولی ا صل آن را نگهداری و مراعات می داند و سپی در
پیمان که مراعات آن الزم ا ست ،به کار رفته ا ست و سپی ا ضافه می کند« :اگر عهد به معنی امر و تو صیه و غیره آید از
جهت الزم الحفظ بودن ا ست مثال در آیه (و عهدنا الی ابراهیم و ا سماعیل ان طهرا بیتی( )...بقره« .)12۵/عهدنا» به معنی
د ستور دادیم و امر کردیم ا ست ،ولی چون د ستور اکید و الزم المراعاه ا ست لذا با «عهدنا» تعبیر آورده شده ا ست(».
همان).
معنای واحدی که در کالم این لغت شنا سان وجود دارد «حفظ و نگهداری» و «مراعات» ا ست .اما فرهنگ های دیگری
چون المنجد ،رائد و الروس ،معانی دیگری مانند «وفاداری ،ت ضمین و پ شتوانه ،سفارن و و صیت و سوگند» برای آن
ذکر کرده اند(.ب ستانی 628 :137۵ ،و خلیل 1499 /2 :1377 ،و م سعود .)1226 :1376 ،عالمه طباطبایی نیز معنای ا صلی
عهد را همین معنا (احتفاظ) می داند و همه معانی دیگر آن را مشتتتتق شتتتده از همین معنا می داند( طباطبایی/1 :1374،
 .)227در تف سیر قرآن کریم مالصدرا نیز آمده است« :عهد به معنای پیمان و قرارداد است و بر هرچیزی اطالق می شود
که مورد تعهد است مانند وصایا ،سوگندها ،نذورات و اوقاف»( صدرالدین شیرازی.)241 /2 :1361،
بنابراین با توجه به معانی منتلفی که لغت شناسان برای واژه عهد ذکر کرده اند ،از میان معانی ذکر شده ،به نظر می رسد
اصتتل معنای عهد همان «حفظ و نگهداری و مراعات» باشتتد ،و همه معنی ذکر شتتده برای آن در نهایت به یم معنی که
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همان «احتفاظ» می با شد بر می گردند ،چرا که هر یم از این عنا صر ،ممکن ا ست بر ح سب اقت ضاء ،در معنای عهد به
کار روند و این موضوع از کالم لغت شناسان به خوبی قابل دریافت است و اشاره ای بدان داشته اند.
معنای اصطالحی عهد

عالمه طباطبایی در تفستتیر گرانقدر المیزان عهد را این گونه توضتتیح می دهد« :قرآن ،ایمان مومن را «عهد» و «میثاق» او
نامیده است و همچنین تکالیفی را که متوجه آنها کرده عهد خوانده است( طباطبایی .)12/ 1۵ :1374،کلمه عهد بر حسب
عرف و ا صطالح شرع به معنای آن چیزی ا ست که ان سان با صیغه عهد ملتزم به آن شده با شد ،مانند :نذر و سوگند ،و
ممکن است منظور از عهد مطلق تکلیف هایی باشد که متوجه مومنین شده است(».همان) .بدینسان ،عهد مفهوم وسیعی
دارد که هم عهدهای مردمی را شامل می شود و هم عهدها و پیمان های الهی را .زیرا عهد هرگونه التزام و تعهدی است
که انستتان نستتبت به دیگری می دهد ،و بدون شتتم کستتی که به خدا و پیامبر او ایمان می آورد با این ایمان ،تعهدات
وسیعی را پذیرفته است( شریعتمداری.)273 /3 :1372،
صتتاحب تفستتیر مجمع البیان در ذیل آیه ( وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا)( انعام )1۵2:می نویستتد :درباره معنای «عهد خدا» دو قول
استتت . 1 :هرچه خداوند بر بندگان واجب کرده ،عهد اوستتت که باید به آن وفا کرد و دستتتورات او را به کار برد-2 .
مق صود نذر و عهد ا ست که هرگاه در غیر مع صیت خدا با شد ،باید وفا کرد .بنابراین یعنی به عهدی که با خدا ب سته اید
وفا کنید( طبرسی ،بی تا.)1۵ /9 :
برخی از قرآن پژوهان نیز معتقدند« :عهد در ا صطالح فقهی عبارت ا ست از پیمانی که بنده با خدای خود جهت انجام یا
ترک عملی می بندد و صیغه آن «عاهدت اهلل» و «علی عهداهلل» می باشد»( خرمشاهی.)1499 /2 :1381 ،
در اصطالح عرفانی ،عهد و پیمان واقعی ،عهد و پیمانی است که خداوند در روز ازل با انسان ها بسته است که به «عهد
الست» معروف است؛ آنجا که می فرماید ( :وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنىِ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِِّيَِّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلىَ أَنفُسِهِمْ أَ لَسْتُ
ن هَاذَا غَا ِفلِين) (اعراف« .)172 :و (به خاطر بیاور) زمانی را که پروردگارت
بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلىَ شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ َيوْمَ الْقِيَامَةِ ِإنَّا كُنَّا عَ ْ
از پشت و صلب فرزندان آدم ،ذریه آنها را برگرفت ،و آنها را گواه بر خویشتن ساخت( .و فرمود«:آیا من پروردگار شما
نیستم؟» گفتند :آری ،گواهی می دهیم! . )...در اصطالح عرفانی ،حقیقت این آیه ،بیان انعقاد پیمان دوستی میان خدا و
دوستان خداست( میبدی.)794 /3 :1371 ،
در معنای عهد الهی اقوال گوناگونی وجود دارد .مالصدرا از دید مفهوم شناسی فلسفی به سه قول اشاره می کند .1 :آنچه
در عقول نهاده شده است ،یعنی استعداد و توانایی درک براهین و دالیل اقامه شده ای که در اثبات صحت توحید خداوند
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و صدق پیامبرن ،به کار برده می شود .یعنی پیمانی که خدای سبحان به وسیله عقل و فطرت که حجت باطنی بین خدا
و عبد است ،از انسان گرفته است . 2 .مراد پیمانی است که خداوند از مردم ،پیش از تعلق به ابدانشان ،از آنان گرفته ،یعنی
هنگامی که به صورت ذرات ریزی از صلب آدم (ع) آنان را بیرون آورد ،یعنی همان پیمانی که در عالم ذر از انسان ها
گرفته شده است .صدرا در اینجا پی از بیان این دو قول تذکر می دهد که این قسم بازگشت به وجه اول دارد .3 .منظور
همان است که آیه شریفه  42فاطر ،داللت بر آن دارد( وَ أَقْسَمُو ْا بِاللَّهِ جَهْدَ أ أَيْمَانِهِمْ لَئنِ جَاءَهُمْ َنذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى
الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا) (فاطر)42:؛ « آنان با نهایت تاکید به خدا سوگند خوردند که اگر پیامبری انذار
کننده به سراغشان آید ،هدایت یافته تری امتهاخواهند بود؛ اما چون پیامبری برای آنان آمد ،جز فرار و فاصله گرفتن از
(حق)چیزی بر آنها نیفزود!» شاید مراد همان پیمانی باشد که خداوند از امت های قبل گرفت تا به نبوت پیامبرخاتم (ص)
ایمان بیاورند و لذا آنان که ایمان نیاوردند در واقع نقض عهد کرده اند و پیمان شکن می باشند ( مالصدرا/2 :1361 ،
 .)241ص درا در ادامه قول سوم را مرجع می داند ،زیرا اختصاص به گروه خاصی دارد که به واسطه آن چه به اختیار
خودشان ملتزم به آنند مورد سرزنش قرار می گیرند ،و شامل هر کافر و گمراه شونده ای می شود ،برخالف گروه اول.
اینان مستحقق سرزنش اند چون عهدی را شکستند که خداوند آن را با دالیل آفاقی و انفسی و شواهد برهانی و دالیل
آشکار و روشنی که به واسطه کتب و پیامبران ،فرو فرستاد ،و به همراهی آنچه در عقول به امانت سپرده بود ،محکم و
استوارن ساخت(همان).
با توجه به استتتعماالت قرآنی واژه عهد ،پرکاربردترین وجه معنایی آن در قرآن کریم ،همان «پیمان» می باشتتد ،ولی در
موارد منتلفی در معانی نظیر امر و فرمان الهی ،وصتتیت و ستتفارن ،وفا و پایبندی ،دیدار پی از مفارقت و غیره به کار
رفته استتتت .لذا با در نظرگرفتن کاربردهای معنایی منتلف واژه عهد در قرآن ،بحث بر ستتتر معانی منتلف آن در آیات
منتلف نیاز به بحث مفص تلی دارد ،اما به طور کلی می توان گفت کلیه کاربردهای قرآنی واژه عهد یا به طور صتتریح در
معنای پیمان ا ست ،یا در موارد معدودی در معنای نظیر فرمان ،تو صیه ،وفا و دیدار ا ست که آنها نیز بالمالزمه در معنای
پیمان واجب الوفاء می باشند.

 -1دایره معنایی عهد

در این جا برخی واژه هایی که تقریبا هم معنای عهد است و یا معنای نزدیکی با عهد دارند مورد بررسی قرار می گیرند.
میثاق
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در بع ضی موارد در بیان عهد از واژه «میثاق» نیز ا ستفاده شده ا ست .در معنای لغوی میثاق نظریه های منتلفی از سوی
واژه شناسان ارائه شده است که به دیدگاه برخی اشاره می شود.
راغب اصفهانی در توضیح معنای میثاق می گوید« :وَثقتُ به ائِقُ ثِقَه» یعنی( :به او اعتماد کردم) «اَوثَقتُه» (محکمش کردم)،
و به چیزی که اعتماد می شود «وَثاق و وِثاق» می گویند .میثاق پیمان موکدی ا ست که توام با سوگند و عهد با شد ،و به
عبارتی قراردادی است که با سوگند و پیمان و عهد محکم شده باشد ،بنابراین به پیمان های موکد میثاق گفته می شود(».
راغب اصفهانی .)417 /3 :1369 ،آقای مصطفوی می گوید« :آنچه را موجب رسیدن به اطمینان ،همراه با احکام آن است
میثاق می گویند ،همانند آنچه در تعهد فرض شده است (».مصطفوی )2۵ /13 :1368،قاموس قرآن نیز میثاق را به معنای
پیمان موکد می داند و در ذیل آیه ( وَ الَّذينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ميثاقِه ( )...بقره 27:و رعد )2۵:اضافه می کند« :میثاق
گرچه به معنی «پیمان اکید» و «ما یوثق به» آمده ولی مانعی ندارد که م صدر میمی هم با شدچنان که در جامع الجوامع هم
اشاره شده است .بنابراین معنای آن محکم شدن یا محکم کردن است( قرشی.)۵9 /۵ :1378 ،
ل سان العرب نیز ا شاره به معنای ا صلی میثاق کرده و می گوید" :میثاق در ا صل به معنای طناب یا ری سمانی ا ست که
استتتیران جنگی یا حیوانات را با آن می بندند"(ابن منظور.)371 /10 :140۵ ،برخی لغویون ،میثاق را به معنای پیمان و
قرارداد می دانند اما اشاره ای به مؤکد بودن آن نداشته اند(جیران مسعود 1694 /2 :1376،و جر خلیل.)1999 /3 :1377 ،
و برخی نیز معنای "د ستور سیا سی یا قوانین ا سا سی مورد قبول همه" را به آن ا ضافه کرده اند( افرام ب ستانی:137۵ ،
.)884
بر ا ساس مطالبی که از دیدگاه لغت شنا سان در معنای میثاق ارائه گردید ،چنین بر می آید که معنای ا صلی میثاق ،ب ستن،
محکم کردن ،اعتماد و اطمینان می باشتتد ولی در نهایت ،میثاق را در معنای عهد و پیمانی که همراه تیکید باشتتد استتتفاده
کرده اند .از این رو ،میثاق ن سبت به عهد خاص ا ست .با نگری ستن به ا ستعماالت قرآنی ،م شنص می شود که قرآن بین
معانی لغوی این دو واژه تفاوتی قائل نشده و هر دوی آنها را در معنای پیمان به کار برده است ولی در معنای اصطالحی
متفاوتی به کار برده شده است .تفسیر اطیب البیان در معنای اصطالحی میثاق در تفسیر ذیل آیه  12مائده بیان می کند:
"میثاق عهد مؤکد و یمین محکم ا ست که با عث وثوق و اطمینان طرف با شد و میثاق با خدا ایمان به او ا ست و اطاعت
او و ترک منالفت که عبارت از ایمان و عمل صالح و تقوای از معاصی است( طیب.)219 /4 :1369 ،
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هم چنین استتتاد قرائتی میثاق را که این گونه تعریف می کند :میثاق به چیزی گفته می شتتود که دل انستتان با آن وثوق و
اطمینان پیدا می کند و از آنجا که وجود یم رهبر الهی ،دل وجان انستتان ها را آرام و مطمئن می ستتازد .لذا از مصتتادیق
میثاق شمرده شده است( قرائتی.)239 /4 :1388 ،
به فرموده برخی از اندیشتتمندان« :کاربرد میثاق در مورد عهد ،تاکیدی استتت بر این حقیقت که طرفین باید پایبند به عهد
باشند تا بیشتر اعتماد و جلب اعتماد کنند ،چرا که میثاق از ماده وثوق و به معنای اعتماد است ،یعنی در واقع دو طرف به
گونه ای عمل می کنند که در مجموع ،اعتماد و اطمینان بی شتر یکدیگر را جلب کنند ،به عهد شان پایبند ه ستند و گاهی
برای استحکام آن ،همراه با عهد ،قسم هم می خورند( ».مصباح یزدی.)182 /3 :1378،
در قرآن برخالف واژه عهد که در معانی نظیر پیمان ،وصیت ،فرمان ،وفا و دیدار به کاررفته است ،واژه میثاق تنها در یم
معنا که همان «پیمان» با شد ،به کار رفته ا ست .البته ا شاره شد که همان معنای منتلف عهد نیز بالمالزمه به معنای پیمان
بر می گردند.

وعد

یکی از واژه های مرتبط با عهد و میثاق ،واژه «وعد» می باشد که به سبب نزدیکی معنای آن با عهد و میثاق نیاز به بررسی
معنایی دارد .راغب اصفهانی می گوید« :وعد هم در خوبی و هم در بدی می باشد «وَ َعدَتهُ بنفع و ضر وَعداً و موعدا و
میعادا» که سه مصدر دارد یعنی او را به سود و زیان وعده دادم ،اما «وعید» فقط در بدی و شر و زیان است و مصادرن
«معاوده» و «تواعد» است .خدای تعالی می فرماید ) :إِنَّ اللَّهَ َوعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِِّ وَوَعَ ْدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ( (ابراهیم )22/و (قَا َل
سنًا) (طه )86/و (وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَا ِنمَ كَثِيرَة) (الفتح )30/و آیات دیگر.
يَاقَوْمِ أَ لَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَ َ
و اما در مورد شر و زیان ،آیات( :وَ لَن يخُلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ) (الحج )47/چون برای رسیدن عذاب شتاب می ورزیدند« ،وعده»
در اینجا همان وعید است( .قُلْ أَ فَأُنَبِّئُكُم بِشَرِّ مِّن ذالكم النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ) (الحج.)72/
اما آن آیاتی که هر دو معنی را در بردارد مثل( :أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَق) (یونی)۵۵/؛ این وعده ای است در قیامت و آخرت،
و پادان بندگان استتتت؛ اگر کارشتتتان خیر بوده پادان نیکو ،و اگر شتتتر بوده جزای بدی خود را می بینند (».راغب
اصفهانی466 /4 :1369،؛ قرشی 226 /7 :1378 ،؛ ابن فارس.)12۵ /6 :1404 ،

بررسی تطبیقی کاربرد و مفاهیم واژه عهد در قرآن و عهدین 8

برخی از قرآن پژوهان نیز معتقدند «وعد» در ا صطالح عبارت ا ست از« :امیدوار کردن شن صی به انجام امری یا تحقق
خواستتتته ای با کالم»( میر لوحی .)293 :1392 ،پی می توان گفت «وعد» به معنای قول استتتت و هم بر کیفر و هم بر
پادان اطالق می گردد که پی از آخرین داوری جزای راستین اعمالی می باشد که انسان ها در طول زندگی خود انجام
داده اند ( ماسون.)3۵۵ /1 :138۵ ،
با توجه به کالم لغت شنا سان معنای «وعد» م شنص می شود و می توان گفت فرق عهد و وعد در این ا ست که عهد
مقرون به شرطی باشد .مثل این که گفته شود «ان فعلتَ کذا فعلتُ کذا» (اگر چنین کنی چنین می کنم) ،ولی وعد مقرون
به شرط نی ست( میر لوحی .)293 :1392 ،در واقع در معنای عهد شرط وجود دارد که اگر شرط مورد نظر عملی شود
جواب شرط که همان تحقق وعده با شد ،عملی خواهد شد .مثال در عهد الهی اگر ان سان عدم تبعیت از شیطان را که به
عنوان عهدی از سوی خدا مطرح شده است جامه عمل بپوشاند ،وعده بهشت و نجات از جهنم به عنوان جزای شرط از
سوی خدا ،نصیب انسان خوهد شد.
لذا با توجه به فرق میان عهد و وعد ،و همچنین تفاوت میان عهد و میثاق ،که گفتیم فرق عهد و میثاق به این استتتت که
در میثاق ،پیمان و عهد همراه با تاکید است ،فرق میان میثاق و وعد هم آشکار می شود و معلوم می گردد وعد نسبت به
میثاق ،عام و میثاق خاص است( همان).
اصر

قرآن کریم از اصتتطالحات گوناگونی برای بیان مفهوم پیمان مقدس استتتفاده کرده استتت ،واژه های دیگری که قرآن در
معنای پیمان به کار برده ،واژه «اصر» است که در برخی آیات ،هم معنا با عهد و میثاق است.
«ا صر» به معنای میثاق محکم و عهد ا ستوار ا ست که اگر یکی از دو طرف به مفاد آن وفادار نبا شد و یا از آن غفلت و یا
پیمان شکنی کند ،مستوجب تحمل عقاب و عذاب شدید خواهد شد .راغب اصفهانی در مفردات قرآن می گوید:
«اصتتر یعنی عهد و پیمان مؤکدی که آن تاکید ،مانع شتتکستتتن و نقص آن از راه ثواب و خیرات استتت ،خدای تعالی می
فرماید...( :قَالَ ءَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلىَ ذَالِكُمْ إِصْرِى( )...آل عمران)81 /؛ آیا اقرار کردید و در این باره پیمانم را پذیرفتید؟»
ِصََرَهُمْ وَ الْأَغْلَالَ الَّتىِ كاَنَتْ عَلَيْهِم( )...اعراف)1۵7/؛ « و بارهای
َضََ ُ عَنْهُمْ إ ْ
یعنی پیمان موکد و استتتوار .و در آیه (...وَ ي َ
ستتنگین که بر (دون) آنها بود بر می دارد» ،اموری استتت که آنها را از خیرات و رستتیدن به ثواب و پادان باز می دارد.
پی ا صر به معنای میثاق موکد ا ست که اگر ک سی آن را نقض کند ،از دریافت مزد و پادان محروم می ماند و م شمول
الطاف و مراحم الهی ننواهد گشت (».راغب اصفهانی.)176 /3 :1369 ،
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قاموس قرآن در معنای ا صر آورده ا ست« :ا صر به معنای سنگینی ،پیمان و گناه ا ست .معنی جامع همان سنگینی ا ست.
پیمان یم نوع سنگینی و قبول م سئولیت ،و گناه نیز یم نوع سنگینی ا ست .در آیه (...قَالَ ءَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلىَ ذَالِكُمْ
إِ صْ رِى( )...آل عمران ) 81/به معنی پیمان ا ست؛ یعنی :آیا اعتراف کردید؟ و بر آن ،پیمان مرا گرفتید؟ و در شریفه (...رَبَّنَا
صرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلىَ الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا( )...بقره )286 /به معنی سنگینی است؛ یعنی تکلیف سنگین بر ما بار
وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِ ْ
مکن .در حاالت ح ضرت رسول (ص) آمده...( :وَ يَضَ ُ عَنْهُمْ إِصْ رَهُمْ وَ الْأَغْلَالَ الَّتىِ كاَنَتْ عَلَيْهِم( )...اعراف)1۵7/؛ یعنی از
آنها سنگینی و اغاللشان را بر می دارد و به شریعت آسان و طبیعی راهنمایی می کند (».قرشی.)3/176 :1378 ،
واژه «اصر» تنها در سه موردی که به آنها اشاره شد در قرآن به کار رفته ،و همان گونه که از سننان لغت شناسان بر می
آید در آیه موردنظر ما (آل عمران )81/معنای میثاق موکد را می رساند که هم معنا با واژه عهد و میثاق خواهد بود البته با
تاکیدی بیشتر.
 -3لفظ عهد و میثاق در عهدین
عهد در کتاب مقدس شرطی است که میان انسان و خدا برقرار می شود( اشعیا  1۵ :28و  .)18همچون عهدی که خدا با
نوح ،ابراهیم و موسی و  ...برقرار ساخت.
مضمون اصلی ک تاب مقدس که در سرتاسر متن آن به صورت مشهود به چشم می خورد ،مضمون حضور خدا در میان
قومی است که با ایشان عهد بسته است .واژه های عهد و میثاق از جمله واژه هایی هستند که در کتاب مقدس مکررا به
کار رفته اند  .با شمار شی که تو سط محققین انجام گردید ،م شنص شد واژه عهد در حدود  300مرتبه در عهدین به
کاررفته استتتت .ولی واژه میثاق تنها یم بار در عهدین به کار رفته استتتت .و از نظر معنا هیت تفاوتی بین آنها در کتاب
مقدس عهدین وجود ندارد و هر دو از واژه عبری بریث ( )beritبه معنای پیمان گرفته شتتتده استتتت که در یونانی به
Diatheke

برگردانده شده و مراد پیمانی است که براساس آن ،خدا عهد کرد کسانی را که از زمره قوم او شوند ،از مواهب

مادی و معنوی آکنده سازد ،و این همان پیمانی ا ست که بر طبق عهد عتیق ،با قوم ا سرائیل ب سته شده ا ست .در زبان
التینی نیز واژه «عهد» ترجمه لفظ  testamentا ست که خود از کلمه التینی

testamentum

گرفته شده و لفظ اخیر برگردان

واژه یونانی  diathekeاست .معموال لفظ  testamentبه معنی «وصیت نامه» است ،یعنی سندی که در آن شنص معین می
کند اموال او پی از مرگش به چه صتتورت تقستتیم شتتود یا مورد استتتفاده قرار گیرد .انتناب واژه  testamentتا حدودی
خ صو صیت دو جانبه ای را که در هر پیمانی وجود دارد کم رنگ می سازد و این بدان سبب ا ست که بر اقتدار خدا در
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مقام عهدکننده تاکید شود .با توجه به این نکات ،می توان عهد عتیق و عهد جدید را دو مجموعه کتاب شمرد که راوی
سرگذشت پیمان خدا با آدمیان هستند (».سیار.)2۵ :1387 ،
ری شه واژه عبری ( )beritبه معنای پیمان عبارت ا ست از « »b-r-tکه به معنای قطع کردن و تق سیم کردن ا ست.

()berit

در ابتدا آن قربانی بوده ا ست که قطعه قطعه می شد و ن شان یم پیمان انعقاد یافته بود .سپی این واژه بر پیمان ملتی با
ملتی دیگر ،عهد دو ستی میان دو فرد و عقد ازدواج اطالق گردید .سرانجام ا صطالحی شد برای سنن گفتن از پیمانی
بسیار ویژه  ،یعنی میثاق خدا با امت او( ماسون)3۵2 /1 :138۵ ،
 -4رابطه عهد و میثاق با وحی
وحی خداوندی مشنص که توسط پیامبران ابالغ گشته و در کتاب های آسمانی به ودیعت نهاده شده است باید به سان
موهبتی رایگان از سوی قادر مطلق تلقی شود .مفهوم عهد و میثاق با وحی دو مفهوم جدایی ناپذیر هستند و مفهوم پیمان
با میثاق هم آیند وحی است .زیرا خداوند متعال روابطی را که می خواهد با مومنان برقرار کند ،با نوعی عهد و پیمان بیان
می فرماید .به این ترتیب کتاب هایی که حاوی نو شتارهای یهودی و م سیحی ا ست از قرن دوم تو سط کلی سا و تحت
عنوان عهد عتیق و عهد جدید دسته بندی گردید( همان).
وحی شالوده ایمان ا ست و همچنین حاوی ا صول بنیادینی ا ست که آیین و اخالق یعنی روابط میان خداوندی که از سر
لطف بر انستتان تجلی می کند و مومنانی که باید تستتلیم قانون الهی گردند را تنظیم می کند .پاره ای شتترایط که خداوند
تثبیت فرموده بر این روابط حاکم استتتت و مومن باید آنها را رعایت کند تا از رحمت الهی محروم نگردد و متحمل رنج
های جهنم نگردد( همان) .لذا با توجه به وحی هایی که بر پیامبران می شده و در عهدین از آنها یاد شده است و همچنین
وحی های قرآنی که در قرآن بر پیامبر (ص) نازل گردیده و همه آنها در قالب عهد و پیمان هایی ا ست که از شریعت و
اخالق و وظایف انستان ها ستنن می گوید ،مفهوم عهد از مفهوم وحی جدایی ناپذیر تلقی می شتود و وحی خداوندی
همواره در قالب عهد و پیمان های الهی به ب شر عر ضه گردیده ا ست .ح ضرت امیر (ع) می فرمایند( :و ا صطفی سبحانه
من ولده انبیاء)...؛ «و خداوند از میان فرزندان آدم پیامبرانی برگزید و در برابر وحی از آنان میثاق و پیمان گرفت و از آنها
خواست که امانت رسالت را به مردم برسانند (»...نهج البالغه ،خطبه .)1
با این بیان سه دین مبتنی بر توحید ابراهیمی بر این ایده ا سا سی متکی ا ست :خداوند یکتا ،آفریدگار قادر مطلق از روی
رحمت خود خوا ست تا به وا سطه پیامبرانش بر ان سان تجلی کند و شریعت را بر ای شان تقریر نماید؛ رعایت شریعت
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همان پاسخ مومن است که به وسیله آن دینی را که به خداوند دارد به درستی ادا می کند و عهدی را به جای می آورد که
با پذیرن ایمانی که توسط فرستادگان خداوند به او عرضه گشته بود ،گردن نهاده است( ماسون.)3۵7 /1 :138۵ ،
نتیجه گیری

با توجه به استتتتعماالت قرآنی واژه عهد ،پرکاربردترین وجه معنایی آن در قرآن کریم ،همان «پیمان» می باشتتتد ،ولی در
موارد معدودی در معناهایی نظیر فرمان ،تو صیه ،وفا و دیدار ا ست که آنها نیز بالمالزمه در معنای پیمان واجب الوفاء می
باشند.
واژگان دیگری در قرآن به کار رفته که دارای ا شتراک معنایی با عهد ه ستند .از جمله آنان ،میثاق می با شد که به معنای
پیمان مؤکد است .واژه دیگر ،وعد می باشد که عام تر از عهد و میثاق است و در خیر و شر کاربرد دارد .واژه سوم ،اصر
می با شد که از دیگر واژه ها اخص ا ست .ا صر به معنای میثاق محکم و عهد ا ستوار ا ست که اگر یکی از دو طرف به
مفاد آن وفادار نباشد و یا از آن غفلت و یا پیمان شکنی کند ،مستوجب تحمل عقاب و عذاب شدید خواهد شد .بنابراین
در قرآن کریم واژگان مذکور به ترتیب عمومیت :وعد ،عهد ،میثاق ،اصر می شود.
عهد از نظر قاموس کتاب مقدس شرطی ا ست که میان ان سان و خدا برقرار می شود .درعبری ،عهد به معنای ()berit
آمده استتت .ریشتته ( )beritبه معنای پیمان عبارت استتت از « »b-r-tکه به معنای قطع کردن و تقستتیم کردن استتت.
( )beritدر ابتدا ،آن قربانی بوده است که قطعه قطعه می شد و نشان یم پیمان انعقاد یافته بود .سپی این واژه بر پیمان
ملتی با ملتی دیگر ،عهد دو ستی میان دو فرد و عقد ازدواج اطالق گردید .سرانجام ا صطالحی شد برای سنن گفتن از
پیمانی بسیار ویژه  ،یعنی میثاق خدا با امت او.
با بررسی تطبیقی عهد در قرآن و عهدین ،مشنص می شود استعمال آن در معنای پیمان ،مشترک است ولی وجه افتراق
آن در این استتتت که در عهدین ،عهد خیلی خاص استتتت ولی در قرآن معنای عام تری دارد .ضتتتمناً لفظ عهد در قرآن
گستتترن می یابد و دایره معنایی و وجوه متعددی پیدا می کند که بنا به عمومیت ،نام های متفاوتی برای آن وجود دارد.
کاربرد واژه عهد در قرآن و عهدین در معنای پیمان یکسان است اما در مصادیق و ارزن با هم متفاوت هستند.
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