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Abstract
In the ancient world, the covenant was a serious agreement that societies attempted to regulate
the behavior of individuals and institutions, especially in areas where there was not enough
social control in them. Therefore, in the history of religion, the concept of the Covenant is the
longstanding concept, which has been emphasized especially in monotheistic religions. The
God of the Old Testament sets his own behavior with his servants according to the covenant.
The treaty in the Zarathustrianism can be study by the principle of Asha / Artah (Truth) and
the practice of Mithra. It is a supernatural law that is one with natural law. This doctrine is
considered a metaphysical supporter to all treaties and then, it has played a decisive role in
maintaining the moral and social order. The concept of these words and their reflection in
these religions are the issues that have been investigated in this study. Despite the
considerable differences between these oldest religions in Western Asia, they seem to regard
these doctrines as fundamental and have shown it with various shapes and symbols. The
essential differences in this regard, are related to the origin of the Covenant, its inclusion,
repetition and being exclusion or graduality and significant similarities related to the concept,
importance and educational aspect of them. This research has been done by comparative and
analytical method with the aim of understanding of this common doctrine to enhance mutual
understanding between religions.
Discussions:
If we consider the covenant and the covenant as the axis of the relationship between God and
man, all events, as well as human affairs, are interpreted on the same basis. However, this
concept can be considered in terms of similarities and differences in two different fields. First,
the Covenant and treaty have a single meaning in both religions. In both of them, with the
closure of the treaty, the parties are obligated to perform their duty, and if they fail to do so,
they must bear the consequences of it. Second, the covenant that first appeared between God
and man has become an interactive model of intercourse between human beings and has


Assistant Professor, Department of Comparative Religions and Mysticism, University of Sistan and
Baluchestan, Zahedan, Iran
(Responsible author)
kh_hakimifar@theo.usb.ac.ir


Associate Professor, Department of Comparative Religions and Mysticism, University of Sistan and
Baluchestan, Zahedan, Iran
m.absalan@theo.usb.ac.ir
 Ph. D. Graduate of Comparative Religions and Mysticism, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan,
Iran
elahe_miri1@yahoo.com
Received: 09.06.2017
Accepted: 13.10.2018
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

14/ Comparative Theology, Vol: 9, No: 20, Autumn & Winter 2018-2019
become a moral concept and the basis of human communication. Of course, God's covenant
with Man is fundamentally different from human contracts. Because firstly, Man and God are
not equal parties, on the other hand, God is the leader and the source of that grace and love. In
Judaism, there are different views about human freewill. However, in Zoroastrianism,
everything is based on man's freewill. Another common point in these two religions is the
tradition of salvation. The understanding of salvation in the light of understanding the
Covenant is easily possible. In both religions, salvation requires observance of the Covenant
with all its aspects, and non-salvation means any violation of the Covenant of any size and
extent.
Result: Based on what has been said, in the sense of both religions, the covenant or treaty
with God is the supreme linkage that has taken place, and this is the origin of the emergence
of many customs and habits. The most important difference is that the origin of the treaty in
Zoroastrianism is the principle of Asha and Mithra is the guardian of it, but in Judaism, the
origin of his covenant is God, and there are no rules beyond him and God is the guardian of
that. Historically, the belief in the Covenant and its beliefs in the Zoroastrian religion is
roughly stable, while undergoing radical transformations Judaism. In terms of modeling, in
both religions, this kind of relationship between man and God affects the relationships
between human being. In this way, it has found a moral concept, In addition to religious
authenticity. Therefore, the covenant between God and Man is the source of morality, so, the
human morality has a superlative guarantee.
Keywords: Covenant, Relationship of Go and Man, Zoroastrianism, Judaism.
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بررسي تطبيقي آموزۀ پيمان و ميثاق در دین زرتشت و یهود
خليل حکيميفر -محب علي آبساالن -الهه ميری



چکيده
آموزۀ پیمان و میثاق در دین زرتشت و یهود اساس رابطۀ خدا با انسان بوده و پشتوانهای ماورایی برای پیوندهای میان انسانها
با یکدیگر تلقی شده و در حفظ نظم اخالقى و اجتماعى نقشی تعیینکننده داشته است .در این پژوهش به مفهوم پیمان و
میثاق و چگونگی بازتاب این آموزه در این دو دین پرداخته شده است .این پژوهش بر دین زرتشت و یهود ،کهنترین ادیان
بزرگ آسیای غربی ،تمرکز دارد که به نظر میرسد باوجود تفاوتهای چشمگیری که دارند ،هر دو این آموزه را بنیادین تلقی
کرده و با اشکال و نمادهای مختلف آن را نشان دادهاند .تفاوتهای اساسی در این زمینه بیشتر به منشأ پیمان و میثاق ،دایرۀ
شمول ،تکراری و دفعی یا تدریجی بودن آنها و شباهتهای شایان توجه به مفهوم ،اهمیت و جنبۀ تعلیمی آنها در حوزۀ روابط
انسانها با یکدیگر مربوط میشود  .این مطالعه به شیوۀ تطبیقی و تحلیلی انجام شده و هدف آن ،شناخت هر چه بیشتر یکی از
آموزههای بنیادی این ادیان در راستای تقویت درک مشترک میان آنها است.
واژههای کليدی
پیمان ،میثاق ،رابطۀ انسان با خدا ،زرتشت ،یهود

 استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران (مسؤول مکاتبات)
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مقدمه

میان اهورامزدا و اهریمن است .او انسان را بتهستوی اشته

عهد و پیمان در جهان باستان توافقی جدی به شمار میرفتت

رهنمون میشود و موهبت اشه را به او میبخشد ،از اشون

و جوامع سعی میکردند براساس آن ،رفتار اشخاص و نهادها

پشتتتیبانی متتیکنتتد و دشتتمنان آنهتتا را نتتابود متتیستتازد

را بهویژه در زمینههایی قاعدهمند کنند که کنتترل اجتمتاعی در

(مهریشت .)76/بنابراین ،جایگاه و اهمیت میثاق/پیمتان در

آنها وجود نداشت یا کمرمت بتود بنتابراین در تتاریخ دیتن،

این دو دین (زرتشت و یهود) انگیزهای کافی برای مطالعتۀ

مفهوم میثاق یکی از مفاهیم دیرپا به شمار میرود که بتهویتژه

تطبیقی را فراهم میسازد.

در ادیان توحیدی تأکید شده است و همتواره در متتون دینتی

الف :پيشينۀ بحث

مشاهده میشود .خدایی که عهد عتی از آن سخن میگویتد،

تقریباً بیشتر آثاری که درزمینۀ این دو دین منتشر شتده

خدایی است که معموالً رفتار خویش را با بندگانش براستاس

مربوط بته تأثیرپتذیری یهودیتت از آیتین مزدایتی استت.

پیمان و معاهده پیریزی میکند و معموالً آنان خدا را تنهتا در

موضوعی که همواره محققان ادیان دربارۀ آن اختالفنظتر

قالب میثاق میشناسند و این میثاق است که چگونگی تعامت

داشته اند و بحث های مربوط به آن در اواخر قرن نتوزدهم

متیکنتد بنتابراین «میثتاق ،پیونتدی

و اوای قرن بیستم به اوج ختود رستید .ایتن مقالته قصتد

خدا و بشر را مشتخ

دوجانبه و مبتنی بر تعهدی التزامآور و انکارناپتذیر استت کته

پرداختن به این بحتث را نتدارد زیترا بته نظتر متیرستد

براساس عش بیقیدوشترط روابطتی را ایجتاد متیکنتد کته

نخست ،تأثیرپذیری ادیان از یکتدیگر در برختی زمینتههتا

هریک از طرفین مسئولیتی در قبال دیگتری بته عهتده دارد و

امری طبیعی است و دوم ،آموزههای بنیادینی مانند "ختدا"

انسان در این میثاق دوطرفه خود را در معرض آزمایشی ویتژه

و "میثاق" در ادیان فراتر از بحث تأثیر و تأثرنتد و اصتوالً

قرار میدهد که باید تمام تالش خود را به کار گیترد تتا از آن

این آموزهها سرآغاز پیدایش ادیاناند.

سربلند بیرون آید .این رابطه تنها بتا مترگ خاتمته متییابتد»
(.)Smith, 2002: 13

طبتت بررستتیهتتای انجتتامشتتده درزمینتتۀ پیمتتان و
پیمان شکنی در آیین مزدا پژوهش هتای مستتق معتدودی

پیمان در دین زرتشت ،بیش از هتر چیتز لیت قتانون

صورت گرفتته کته مهتمتترین آنهتا مقالتۀ مشتترک آقتای

اشه /ارتته (حقیقتت ،درستتی) و خویشتکاری ایتزد مهتر

حسامپور و خانم دهقانی (پاییز و زمستتان  )1387بتا نتام

بررسی میشود .اشه قانون فراطبیعی استت کته بتا قتانون

«بررسی تحلیلی گونتههتای پیمتان و ستوگند در شتاهنامه

طبیعی یکی است کُنشی قانونی که با راستتی و داد یگانته

فردوسی» است که در مقدمۀ خود به پیمتان و اهمیتت آن

تعامت میتان انستان بتا اهتورامزدا از

در ایران باستان و در ادامه بته گونتههتای پیمتان در میتان

یکسو و معیار تعام انسانها با یکتدیگر از ستوی دیگتر

پهلوانان و جنگاوران شاهنامه پرداخته استت .مقالته دیگتر

است .پیمان نیرویی است که از اشته برمتیخیتزد و بتا آن

با نام «پژواک فرهنگ پیمتان و پیمتانداری در شتاهنامه و

نیروی اهریمنی مهار میشود و درنهایتت از ایتن رهگتذر،

متون اوستایی و پهلوی» به قلم آقای دکتر جاللتی ()1395

گیتی به غایت مطلتوب متیرستد بنتابراین ،اشته نیتروی

است که در این مقاله پیمتان و پیمتانداری بررستی شتده

الزامآور و پشتوانۀ ماورایی برای تمام پیمانها و معاهتدات

است که یکی از باورهای ایران باستان است و بتهگونتهای

تلقی شده است .وفادار به پیمان اشَوَن است که خوشبختی

مشترک در شاهنامه ،اوستا و متون پهلوی آمتده استت .در

کنتتد،

همین رابطه ،عناصری ( )1361در مقالۀ «مهر ،ایزد نگهبتان

اهورامزدا نعمتت از او بتاز پتض خواهتد گرفتت .در ایتن

عه تد و پیمتتان و پتتادافره دهنتتده پیمتتانشتتکنان» یکتتی از

راستا ،وظیفۀ مهم ایزد مهر نظارت بر پیمان ها حتی پیمتان

جامع ترین تحقیقات در باب مفهوم پیمان در دین زرتشت

است .اشه شتاخ

نصتتیب او خواهتتد شتتد و هتتر کتتض آن را نق ت
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را به انجام رسانده استت .او در ایتن مطالعته بته بررستی

اوستایی به معنی اندازهگرفتن استت کته در فارستی میانته

ریشهای مفهوم مهر پرداخته کته استاس و پایتۀ پیمتان در

بهصورت پیمتان در متیآیتد و معنتی "پیمتان"" ،دوره"،

آیین زرتشتت استت و درکنتارش مصتادی عهدشتکنی و

"اندازه" و "اعتدال" میدهد و مشتتقات آن paymanag

وفای به عهد و پاداش آن را لکر کرده است.

بتته معنتتی "پیمانتته" و  paymanigبتته معنتتی "انتتدازه"،

در یهودیت پژوهشهتای چشتمگیری در ایتن زمینته بته

"معتدل" و "میانهرو" است (آموزگار.)8 :1379 ،

زبانهای خارجی وجود دارد که از آنجمله میتوان به کتتاب

میثاق (ع اِ) از ریشه «و ث ق » به معنی عهد و پیمتان

Covenant Theology: From Adam to Christ
) (2005از نحمیه کوکض و جتان اونن (Nehemiah Coxe

معنای مصتدری دارد و در لغتت بته معنتای تأییتدکردن و

) and John Owenاشاره کرد که بهتفصتی بته میثتاقهتای
ختتدا در عهتتدین پرداختتته و اهمیتتت درک میثتتاق را بتترای
شناخت کتتاب مقتدس یتادآور شتدهانتد .دایترت المعتارف
یهتتود  Jewish Encyclopediaمتتدخ میثتتاق را در دو
قسمت تاریخی و ادبی مطرح کرده است .در بختش تتاریخی
تمام میثاقها از حضرت ابراهیم ،نوح  ...تا حضرت عیستی و
در بخش ادبی میثاق در تلمود و حتی در قرآن کتریم بررستی
کلی شدهاند اما به هر حال این پژوهش به بررسی این مفهوم
به روش تطبیقی و تحلیلی پرداختته کته بنتا بته بررستیهتای
انجامشده مطالعهای انجام نشده است .بررسی و مقایستۀ ایتن
مفهتتوم بتته شتتناخت بیشتتتر مفهتتوم و درک اهمیتتت آن در
سنتهای مزدایی و یهودی کمک میکند.
ب :مفهومشناسي واژه پيمان1و ميثاق

استوارساختن است .میثاق یا از ناحیتۀ خداونتد استت کته
متعهد به انزال کتب و آیات استت و یتا از ناحیتۀ بنتدگان
است که چون استعداد و توانایی پذیرش آن را دارند ،مقتر
به این قبولاند و درنتیجه ملتزم به آن .اخذ میثتاق حجتت
بالغتته الهتتی استتت و هتتدف از گتترفتن آن ،اتمتتام حجتتت
خداوند بر انسانهاست (اخالقی.)1 :1384 ،
بهطور ک عهد و پیمان به دو گونته استت نخستت،
عهدی که میان انستان و ختدا بستته متیشتود و دیگتری،
عهدی که میان انسان ها مطرح است .عالیترین شک عهد
و پیمان ،پیمانی است که میان انسان و ختدا [یتا ختدایان]
بسته میشود و در اصطالح ،در زبان عربی بدان میثتاق یتا
میثاق کبیتر متیگوینتد کته معتادل آن در زبتان انگلیستی
 Covenantو در فرانسته Allianceاستت و آن عبتارت

2

واژه پیمان بازمانتدۀ ترکیتب  patiبا may/ ma/ mai

است از قراردادی که با سوگند یا تعهد ،مستحکم میشود.
در ارتباط با انسانها در زبتان فارستی از واژههتایی چتون
عهد ،قول ،تواف  ،عقد ،قرداد و معاهتده و در انگلیستی از

1

پیمان[ .پَ  /پ] (اِ) از پهلوی پَتْمان و اوستائی پَتی مان َ به معنی

واژههتتایی چتتون Testamen

Protocol, Contract,

پیمودن و اندازهگرفتن (حاشیۀ برهان قاطع چ معین ) .عهد( .منتهی

 Treaty, Aagreement, Promise, Pactاستتتتفاده

االرب ) (برهان (قرارداد و معاهده و عهد( .فرهنگ نظام) .ال [اِ ل ل]

میشود .میثاق برای یهودیان به معنی برکتدادن (اعمال :3

حلف .میثاق( تفلیسی) (دهار) .شریطه( .لغت ابوالفض

بیهقی).

شرط( .مجم اللغه( ( ...لغتنامه دهخدا لی واژه پیمان)

 )25رحمتآوردن (لوقا )72 :1تشریع (اعمال )8 :7و رفتع

میثاق( ع اِ) از ریشه «وث ق» (منتهی االرب ) (آنندراج ) (غیاث)

گناهان انسان است (رومیان )27 :11در عهد قتدیم نیتز در

(ناظم االطباء) .مَوثِ ( .منتهی االرب) (غیاث ) (ناظم االطباء) .عهد

یادکرد از عهد میان خداوند و انسان ،این واژه به کار رفتته

استوار( .ترجمان القرآن جرجانی ص  .)97وثاق .بند .عهد .پیمان.

است (پیدایش 17 ،6:18پیتدایش  11، 9، 7 ،2 :17ختروج

قرارداد .عقد .معاهده .ج ،مواثی ( .یادداشت مؤلف) .عهد و شرط و

 )8 :24حتتتی در بیتتان عهتتد میتتان انستتانهتتا از ایتتن واژه

2

پیمان و قول و قرار( .ناظم االطباء) .پیمان .ج ،مواثی ( .مهذب
االسماء) .پیمان( .دهار) .آنچه عهد را بر آن استوار کنند ،چون سوگند
و مانند آن( .ترجمان القرآن جرجانی ص  )97و (دهخدا)1373 ،

استفاده شده است ( پیتدایش .)27 :21در ستنت مستیحی
 Testamentیا عهد جایگزین واژه میثاق شده است و بتر
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نوع خاصی از عهد داللت میکند که تنها مشتم بر افاضه

داد ،وفتتا ،دلیتترى و بلکتته هرگونتته خصتتال درستتت استتت

و اعطای خداوند بر انسان بهواسطۀ خون مسیح استت تتا

بنابراین آموزۀ پیمان در لی این قانون عتام قترار متیگیترد.

هم معنای معاهده را برساند و هم برای مسیحیان این معنتا

این پیمان شام همۀ نتوع پیمتان ازجملته پیمتان انستان بتا

را در برداشته باشد که عیستی آیتین جدیتدی را بته آنهتا

اهتتورامزدا استتت چتتون در آیتتین متتزدا انستتان هتتمپیمتتان

ستتدرده استتت (لوفمتتارک .)39 :1384 ،عهتتد الهتتی نتیجتتۀ

اهورامزدا است و به این منظور آفریده شده استت تتا بتا او

حضور خدا در سراسر تاریخ بشتر استت کته از آفترینش

تالش کند تا پیروزی بر بدی ،که هر دو خواستار آناند ،بته

انسان آغاز میشود .این عهد به ارادۀ خدا منعقد میشود و

دست آید .همچنان که در دینکرد چنین آمده است:
«پیمان عام پیوند انسان با خدا و تسهی کنندۀ راه مبتارزه

اوست که تصمیم میگیرد عهد خود را به انسان اعطا کند
عهدی که متضمن ارتباط و مکاشفۀ پیوستته میتان ختدا و
انسان در طول زمان است( .پیرعلی.)10 :1392 ،

انسان با بدی و راه اهریمن است» (دینکرد هفتم .)1/20
به این ترتیب ،متردم در اوستتا براستاس پایبنتدی بته
پیمان ،به دو دسته تقسیم میشوند :اشون که پیرو راستی و
نگهدار اشه است و درگوَنتت کته پیترو درو بتهحستاب

پيمان و جلوههای آن در آیين زرتشت
پیمان در آیین زرتشت ،نه بهصتورت روشتن و مشتخ

،

میآید .نق

قوانین اشه باعث خشم ایزدانی میشتود کته

آنگونه که در یهودیت دیده میشود ،بلکه در بعد متاورای

پاسدار این اص اند ،خاصته میتترا و وارونتا .ایتن یکتی از

طبیعتتی فراطبیعتتی و طبیعتتی در لتتوای اصتتول ،باورهتتا و

جنبههای مهم در تفکر هند و ایرانی دربارۀ نظم و عتدالت

نمادهایی پدیدار میشود کته در ادامته ،هتر یتک بررستی

بوده است که کلمات و افکتار و اعمتال گنتاهآلتود اشته و

شدهاند:

نیروهای خیر را کالً تضتعیف متیکننتد .از ستوی دیگتر،

 -1اصل «اشه»

عقیده بر آن بوده که اعمال خیر و عبادت و مراستم آیینتی

اشه مفهومی هند و ایرانی و بسیار شبیه درمه هندی به

برای تقویت نیروی خیر الزم است و این بهنوبتۀختود بته

معنای راستی ،مشیت الهی و نظم کیهانی استت .ایتن واژه

سود ک جهان است.

در اوستتتا بارهتتا تکتترار شتتده استتت بتتهویتتژه اینکتته

در اسطورۀ آفرینش زروانی هم اهمیتت پیمتان کتامالً

در گاهان  180بار بهعنوان قانون جاودانه بر زبان زرتشت،

نمایان است .در آنجا نیایش و کنش زروان با پیمتان او بتا

جاری و تنها راه رسیدن به خدا معرفی شده است .اشه در

خودش همراه میشود که نخست زاده را فرمانروایی جهان

نیایش اَشِم وُهو ) (AshemVohuیکى از سه نیایش مهم

بخشد .زروان از روی پایبندی بر ایتن پیمتان فرمتانروایی

و مشهور زرتشتیان ،جلوه ویژهای دارد که در آنجتا چنتین

اهریمن برای یک دوره نه هزارستاله را گتردن متینهتد و

آمده است:

براساس همین پیمان ،نجاتبخشی با پیروزی اورمتزد بتر

«تا توش و توان دارم ،میکوشم مردم را بهستوی اشته

اهریمن در پایان عمر جهان مقرر متیشتود .همچنتان کته

رهنمون باشم .اشه نیتک ،اشته نیتک تترین استت .مطتاب

میبینیم ،بنا بر باورهای کهتن ،در پیمتان نیرویتى جادویی

آرزوست ،مطاب آرزو خواهد بود ،اشه از آن اشه وهیشتته

و فوقالعاده وجتود دارد کته حتتتى اهتتریمن نیز پتض از

است» (یسنا.)44 :11 ،

بستن بدان وفادار است.
نیک و بد استت و

در بعد انسانی اشه زیربنای عدالت میان افتراد جامعته

ارزشهای اخالقی را بهصورت مطل تعیین میکند به ایتن

بود .شرط نخستِ عدالت اجتماعی ،وجتود قتانون استت

صورت که اشه در اخالق ،معادل راستى ،پاکى ،پرهیزکارى،

جامعهای که قانون دارد و قانون آن بر پایۀ اندیشه درستت

اشه معیار اخالق و ضابطۀ تشخی

بررسی تطبیقی آموزۀ پیمان و میثاق در دین زرتشت و یهود 63 /

و مبتنی بر اشته شتک گرفتته استت ،بترای افتراد جامعته

به زرتشت م تیگوی تد «با زن بدکار ازدواج مکت تن اما اگر

عدالت اجتماعی به ارمغتان متیآورد .شترط دوم عتدالت

کردی او را رها مکن ،چون این کار پیمتتانشتتکنی است و

اجتماعی ،قانونمداری مردم است .زمانی که جامعتهای بته

پیمانشتکن در دوزخ بتیفرزنتد بتته شمار آیتد» (دینکرد

دلی باور به راستی در اندیشه ،گفتتار و کتردار ،قتانون را

 .)78/3در وندیداد بنابر قول اهورامزدا تعداد پیمانها شش

اجرا و از درو و فریب دوری میکند ،عتدالت در جامعته

تاست :گفتار پیمان ،دستت پیمتان ،گوستفند پیمتان ،گتاو

برقرار و نهادینه میشتود بنتابراین ،پیمتانبستتن در امتور

پیمان ،مردم پیمتان و کشتتزار پیمتان (وندیتداد )2/4و در

جاری زندگی ،امری معمتول و بتا مایته و جتوهر تقتدس

روایت پهلوی ( )12نیز تقسیمبندی مشابهی دیده میشتود.

همراه بوده است .کسی که پیمان میبست ،حتی شتفاهی و

میزان تاوان نق

هرکدام بنابر اهمیت آنها متفاوت استت.

بهصورت قول و قترار ستاده ،بته هتیچ عنتوان حاضتر بته

این تاوان سنگین ازآنروست که «پیمانشکن نابکتار همتۀ

برگشتن از قول و قرار خود نبتوده استت زیترا پیمتان بتا

مملکت را نتابود ستازد» (یشتت  .)2/10فردوستی شتاعر

پشتوانۀ باورهای متتافیزیکی و دینتی تتأثیر بتینظیتری در

حماسهسرای ایران با الهام از این باور مزدایی پایبنتدنبودن

حفظ نظم اجتماعی و اخالقی داشت .همانطور که بتویض

به پیمان را به معنی خروج از دین و راستتی و خردمنتدی

اشاره میکند عقیده بر این بود که در هر کالمی کته گفتته

میداند و برای پیمانشکنان پادافرهی سخت تعیین میکند:

میشود ،نیروی مرموزی وجود دارد و این نیرو را نیتروی

کستتتتتتی کتتتتتتو ز پیمتتتتتتان متتتتتتن بگتتتتتتذرد

وفادار به پیمان را تقویت

بدیچتتتتتتتتتتتد ز پیمتتتتتتتتتتتان و راه و ختتتتتتتتتتترد

پیمان را کیفر مینمود ازاینرو کستی کته

ز پیمتتتتتتتتتتتان بگردنتتتتتتتتتتتد و از راستتتتتتتتتتتتی

قول میشد ،اگر قولش از نوع ستوگند بتود،

گرامتتتتتتتتی شتتتتتتتتود کتتتتتتتتژی و کاستتتتتتتتت

ایزدی تلقی میکردند که شخ
میکرد و ناق
متهم به نق

میبایست "ور آب "1انجام میداد تا وارونا بتیگنتاهی او
را نشان دهد و اگر از نوع پیمان بتود ،بایتد "ور آتتش" 2
انجام میداد تا میترا بیگنتاهی او را اثبتات کنتد (بتویض،
 )31-32 :1381بنتتابراین ،در متتتون زرتشتتتی بتته اهمیتتت
پیمتتان ،انتتواع پیمتتان و درجتتات آن و بتته انتتواع تتتاوان
پیمانشکنی پرداخته شده است.
اهمیت پایبندی به پیمان را در متون پهلوی نیتز دیتده
می شود .ارداویراف در سفر معنوی خود مردی را میبینتد
که به دلی نق

عهد با درونتدان بته دوزخ افتتاده استت

(ارداویراف نامه .))52/در کتاب نهم دینکرد آمده است کته
پیمان با اشون و درونتد محتترم استت (دینکترد )27/11
حتی اگر این پیمان با زن جهی 3بسته شده باشد .اهورامزدا

()3/68 :1043-1044
مبتتتتتادا کتتتتته گتتتتتردی تتتتتتو پیمتتتتتانشتتتتتکن
کتتتتته ختتتتتاک استتتتتت پیمتتتتتانشتتتتتکن را کفتتتتتن
()277/8: 3839
 -2ایزد مهر
عهتتد و پیمتتان و ستتوگند از دیربتتاز در میتتان ایرانیتتان
بتترمبنای باورهای میترایی (ایتزد پیمتان) شتک گرفتته و
بهصورت نظامی بر جوامع هند و اروپایی حاکم بوده است
(حسامپور ،دهقانی .)37 :1387 ،ایزد مهر در نتزد ایرانیتان
باستان ،مظهر پیمان و دوستی و خدای عام و پذیرفتهشتدۀ
بیشتر اقوام و طوایف آریایی باستان ،در هتر جتا و در هتر
کشور بوده است ،سرزمینی نبوده استت کته او را نستتوده

 - 1آزمایش آب.

باشد .او مظهر پاسداری و ایمان و حافظ عهتد و پیمتان و

 - 2آزمایش آتش.

نگهبان قول و قرار در برابر حیله و فریب و نقت

 - 3در اص واژه اوستایی است در پهلوی و در بندهش جهی و

است (گیرشمن.)181:1374 ،

جهیکا بهصورت «جه» و به معنای زن پست و بدکار و از پدیدههای
اهریمن است (دانشنامه مزدیسنا.)239 :1371 ،

پیمتان

در گاتاها  -یسنای  46بند  -5مهتر بته معنتی عهتد و
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پیمان و پیوند بته کتار رفتته استت ازایتنرو ،ایتزد مهتر،

مهم ایران باستان بوده است .این جشن را به میترا یتا مهتر

نگاهبان ،ناظر و ضامن پیمان «اهورامزدا» است .کستانی را

نسبت داده اند .این نشان پیوند تنگاتنگی است که بین ایتن

که پیرو راستین او باشند و عهد و پیمان را پاس بدارند ،به

خدا با فرشته وجود دارد (عزیزیان.)19 :1388 ،

یاریشان میشتابد و کسانی را که به نامش عهتد و پیمتان

 -3نمادهای پيمان

ببندند و بدان وفا نکنند ،به کیفر میرساند .در متون پهلوی

کاربرد نماد برای توصیف چیزهایی است که فراستوی

مهتتردروج بتته معنتتای درو گتتو بتته مهتتر یتتا مهتتردروژن

ادراک متتا هستتتند یعنتتی همتتان کتتاری کتته ادیتتان بتترای

 mihrdruxtanبه معنای میثاقنشناس یا پیمانشکن استت

نشاندادن هستی انتزاعی یا ماوراءالطبیعه میکننتد .هرگتاه

(اوشیدری .)445 :1371 ،در بند  25صد در نثر دراینبتاره

به مطالعۀ باورهای دینی و اساطیری بدردازیم ،با انبوهی از

چنین آمده است:

نمادها مواجه میشویم که هرکدام معرف بخشی از عقایتد

" -1با هر کسی قول و پیمان کنند ،کوشش باید کردن

آنان دربارۀ طبیعت ،زندگی و مترگ بتوده استت .یکتی از

و به جا آوردن  -2گرچه بسیار چیز بدان سبب بته زیتان

نمادهایی که برای ایرانیان باستان دستتکتم از سته هتزار

شود ،آن پیمان به درو نباید کردن  -3چه در دین متا آن

سال پیش ،نمادی پر از راز و رمز و گویای مفاهیم فلسفی

را مهتتردروج خواننتتد و در دیتتن م تیفرمای تد کستتی کتته

و دینی بوده و در کتیبهها و بناهای باقیمانده از عهد مادهتا

مهردروج کند ،راه بهشت بر او بسته بود و آن کتض ختود

و هخامنشیها به صورت برجسته و حجاریشده تا امتروز

دشخوار از این جهان بیرون شود تا بتر وی عالمتتی پیتدا

باقی مانده استت ،نمتاد فروهتر استت .واژۀ فروهتر  1یتا

نشود ( "...صد در نثر  -صد در بندهشن.)1909 ،

فروشی  ،2واژۀ اوستایی است کته در پهلتوی بتهصتورت

سرودی که در اوستا به این ایزد مهر اختصتاص دارد،

فروهر آمده و از دوپاره ساخته شده است «فرَ »3به معنتی

مهریشت نامیده میشود که وظیفۀ اصلی این ایزد را نشتان

پیش ،جلو «وَهَر» یا «وشی» 4به معنی افزاینده و معنی ایتن

میدهد .از مهریشت دو مطلب عمتده متیتتوان استتخراج

واژه روی هم پیشافزاینده یا پیشبرنده است.

کرد و آن را بنیان و پایه قرار داد نخستت ،راستتی و دوم،

فروهر نیروی بتاطنی و معنتوی استت کته بته عقیتدۀ

دلیری .این یشت را نیز میتوان سرچشمۀ راستتگتویی و

مزدیسنان پیش از پدیدآمدن موجودات وجود داشته و پض

پهلوانی ایرانیان دانست که در دنیای قتدیم مخصوصتاً بته

از مرگ و نابودی آنها به عتالم بتاال رفتته استت و پایتدار

این دو صتفت شتهرت داشتتند و یونانیتان هتم بتهعنتوان

میماند .این نیروی معنوی را میتوان جوهر حیتات نامیتد

دشمنان دیرین ،آن را انکار نکردهاند .مهر ایزد هماره بیدار

کته زوالتتی در آن نیستت .در دستتت چت

نگتتاره فروهتتر

و غرق اسلحه برای یاریکردن راستگویتان و برانتداختن

چنبری وجود دارد که نماد عهد و پیمان آدمی با اهتورا در

درو گویان و پیمانشکنان در تکاپو است .او هرچنتد کته

عهد الست هست (عفیفی .)576 :1382 ،این حلقه هتم در

جزو دسته هفتگانۀ مهتین فرشتتگان امشاستدندان نیستت،

گوی بالدار که تبدی به نشان فروهتر شتد ،وجتود دارد و

سراسر اوستا سرودگوی علتو مقتام اوستت .در مجموعتۀ

هم در دست شاهان به نشان پیمان است .همانطور کته از

متون مذهبی زردشتتی عتالوه بتر «مهتر یشتت» قطعتهای

صفت میترا نیز بر میآید ،این حلقه میتواند تأکیدی باشد

دیگری هم به نام «مهر نیتایش» در بزرگداشتت ایتن ایتزد
وجود دارد .یشت دهم نیز منسوب به اوستت کته پتض از
فروردین یشت بلندترین یشتت استت (پتورداوود:1377 ،
 .)402در این راستا ،مهرگان یکتی از دو جشتن بتزرگ و
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بر اینکه هر فرد در پایبندی بر پیمتان و مهتر ختود چنتان

دین طی مراسمی اعالم کند که در هتر دیتن ایتن مراستم،

استوار است که هرگز آن را نخواهد شکست و بر پایبندی

ویژه و خاص است .زرتشتیان بایستی فرزندان خود را چه

آن ایزد مهر را همیشه ناظر و نگهبان و محاط در اعمتال و

پسر و چه دختر (طب سنت بتین  7التی  15و در بعضتی

رفتار خود میدانتد .پتض مهتری کته میتان دو نفتر بستته

نسخ  7تا  11سالگی) با برگزاری مراسم ستدرهپوشتی در

میشود تتا بتدین انتدازه تقتدس دارد و نبایتد بته آستانی

برابر آیین خود متعهد سازند.

شکسته شود .گمان بر آن است که حلقه میتوانتد مفتاهیم

نوباوگانی که یکصد و یک نام خداونتد و اوستتاهای

بسیار گستردهتری نیز در بر داشته باشد و از اینجاست کته

بایسته را فراگرفته و با اصول دینی مزدیستنا آشتنایی پیتدا

پادشاهان با در دست گرفتن حلقۀ مهتر (میتترا) بتر پیمتان

کردهاند ،طی مراسمی ،کته شتام چنتدین مرحلته استت،

خود با اهورامزدا و پیروی از اشته تأکیتد متیکردنتد .چته

آزمون دینی را بگذرانند و مفتخر به پوشیدن نشان سدره و

برای مردمان زمان خود و چه آیندگان که نظارهگر تصتویر

کشتی شوند (ضیاء طبری.)687 :1370 ،

آنان در دل سنگها خواهند بود .همچنین حلقتهای کته در

کشتی با نام اوستایی «ایویاانگهن» ،بندی است باریتک

فروهر و پیشتر در گوی بالدار آمده است نیز یادآور پیمتان

و بلند و توخالی که از  72نخ پشم درست متیشتود .ایتن

مقدسی باشد (هست) که آفریدگان با اهورامزدا بستتند تتا

آیین سنتی  -دینی که برخاسته از ایمان و اعتقاد و نشان از

برای رستیدن بته جتاودانگی و رهتایی نهتایی از اهتریمن

وفای به عهد است ازنظر نمادشناسی ،نشانۀ مسئولیت ها و

مبارزه کنند و فراموش نکنند که وجود آنها تا زمان نابودی

وظیفه هایی است که هرکض به عهده دارد و باید بهدرستی

اهریمن تنها و تنها بترای مبتارزه استت .ایتن پیمتانی بتود

انجام دهد .کشتتی بنتد بنتدگی اهتورامزدا استت و افتراد

مقدس و از روی خرد میتان همتۀ انستانهتا و آفریتدگان

زرتشتی از زن و مرد و کوچک بزرگ وظیفه دارند همواره

اهورایی با اورمزد .مورخان حلقههتای ازدواجتی کته بتین

و در هر حال آن را به کمتر ختود ببندنتد و از ختود دور

جوانان ردوبدل میشود را برگرفته از همین چنبره فروهتر

نکننتتد .ایتتن بنتتدگی حکایتتت از عهتتد و پیمتتان بنتتدگی

میدانند و آن را سنت ایرانی میدانند که بته جهتان صتادر

زرتشتیان با اهورامزدا دارد .گریبان ستدره هتم کته کیستۀ

شده است زیرا زن و شوهر نیز با دادن چنبره (حلقته) بته

کرفه یا کیسۀ کار نیک خوانده میشود ،یادآور آن است که

یکدیگر پیمانی را با هتم امضتا کتردهانتد کته همیشته بته

همۀ کردارهای نیک روی هم انباشته میشتوند و آدمتی را

یکدیگر وفادار بمانند بنتابراین بته نظتر متیرستد پیونتد

به خوشبختی میرساند .نزدیک قلب بودن آن هم نشانۀ آن

زناشویی پیمانی است کوچتک و در مقیاستی انستانی کته

است که کارهای نیک باید قلبی و خالصانه انجام شتوند و

برگرفته از قانون کلتی اشته و پیمتان بتزرگ استت حتتی

ستتدیدی آن نمتتاد پتتاکی و بتتیغ ت و غتتش بتتودن استتت

همان طور که عناصری عقیده دارد واژۀ مهریه را متیتتوان

(آلرگشسب.)25 :1384 ،

بتته واژۀ مهتتر متترتبط دانستتت (عناصتتری )313 :1361 ،و

 -4عمل قرباني

رابطه پیمان زناشویی با ایزد مهر را در اینجا نیز دید.

چنین می نماید که مفهوم عهد و پیمانی که زروانیتان و

پوشیدن سدره و بستن کشتی نیتز بته معنتی ورود بته

زرتشتتتیان بتتدان اعتقتتاد داشتتتهانتتد ،مفهتتومی از پیمتتان

جرگۀ اهالی پیمان است .سدره بتا نتام اوستتایی «وُهومَنتو

مهرپرستانه بوده باشد که برعکض گاتاها در دورههای بعتد

وَسترَه» به معنی جامۀ نیکاندیشی است .در آیین زرتشت،

به ویژه در متون پهلوی دوباره خود را مطرح ساخته است

برابر روش کهن و پذیرفتهشده باستانی ،هر فرد بایتد پتض

زیرا ارتباط میان اهریمن و اهتورامزدا و همچنتین ارتبتاط

از درک و شناخت دین بهطور رسمی پیروی خود را از آن

ایتن دو بتا پدرشتتان زروان در چتارچوب عمتومی پیمتتان
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مِهری معنی میشود .قربانیای کته زروان بترای فرزنتدش

(اندام های آن) جتدا (باشتد) پتض گوشتت (انتدام) آن را

اهتتورامزدا گتتزارده استتت ،درواقتتع شتتکلی از پیمتتان

چگونه باید بخش کرد (مزداپور.)146 :1390 ،

آفرینشتتگرانه را بتتاز م تینمای تد .همچنتتین پتتض از آنکتته
اهورامزدا زاده میشود ،نقش میان این دو معکوس میشود

ميثاق در یهودیت

و زروان از او میخواهد که از ایتن پتض او بترای پتدرش

چنانکه گفته شد عالیتترین شتک عهتد و پیمتان همتانی

زروان قربانی کند .این نیز به نوعی به عهد و پیمان متقابت

است که میان انسان و خدا بسته میشود .ایتن صتورت از

میان پدر و فرزند شباهت دارد .اوج این ارتباطِ مبتنتی بتر

عهد با تمامی اشکال و اقسام پیمانهتای رایتد در جوامتع

پیمان در استطوره زروان را هنگتامی متیبینتیم کته زروان

بشتری تفتاوت داشتتته و مبتد زایتش بستتیاری از آداب و

پیمان میبنتدد تتا نخستت زادهاش را بته پادشتاهی گیتتی

عادات و شتک گیتری برختی از اشتکال متادی و معنتوی

منصوب کند و پض از دریدهشدن شکمش و بیترونآمتدن

تمدنها و فرهنگها شده است اما نکتۀ شایان لکر در این

اهریمن ،ایتن عهتد را بته جتا متی آورد و اهتریمن را بته

مطالعه تطبیقی این است که در یهودیت مفهتوم میثتاق در

پادشاهی برمیگزیند .آشکار است کته در اینجتا نتوعی از

تمامی زوایا و شئون این سنت بهصتورت آشتکارا مطترح

ارتباط میان موجودات قدسی و مفهومی غایی و استعالیی

است و دیگر نیازی به اثبات این مفهوم با تفسیر نمادهتا و

از پیمان وجود داشته است (وکیلی.)9 :1390 ،

نشانهها نیست.

در سنت هندو  -ایرانی یتزش و قربتانی بتا آفترینش

رابطه انسان با خدا در عهد عتی مبتنی بر میثتاق هتای

پیوند نزدیکی دارد .در باورهای کهتن ایرانتی یتزش نمتاد

متعددی است که خداوند بتا افتراد یتا بتا اقتوام ،منعقتد و

آفرینش و از قوه به فع درآمتدن استت .چنانکته در بتاال

قواعد و قتوانین آنهتا را مقتدس و مشتروع کترده استت.

دربارۀ اسطورۀ آفرینش زروانی گفته شد باور زردشتیان بر

نخستین عهد و پیوند الهی در عهد عتی  ،همانی است کته

این است که در هنگام اجرای قربانی اهورامزدا بته همتراه

خداوند با آدم ابوالبشر منعقد کرد و این عهد در زمانهای

دیگر ایزدان و امشاسدندان به صورت دسته جمعی در انجام

بعد به شک های گوناگون نزد انبیاء دیگر ازجمله نتوح(ع)

آیین مقدس شرکت میکنند و سبب میشتوند تتا جریتان

و ابراهیم(ع) ظهور مییابد .مطاب با عهد عتی  ،زمانی کته

مداوم نیروی آسمانی ،همراه با نیروی انسانن محافظِ گیتتی

خدا با ابراهیم(ع) میثتاق بستت ،او و فرزنتدانش را بترای

جاری شتود (بتویض .)221 :1381 ،گتویی قربتانیکتردن،

همیشه وارد حوزۀ خاصتی از روابتط کترد و نشتان آن را

نوعی عم ورجاوند و الهی تلقی میشده است .آدمیان بتا

ختنه قرار داد .بتدین ترتیتب ابتراهیم و فرزنتدان او دارای

عم قربانیکردن در کنش خدایان سهیم میشدهانتد و بته

شخصیت دینی شدند و قوم یهوه تعیین شدند .با توجه بته

رفتتتاری مقتتدس دستتت متتیزدهانتتد (وکیلتتی)9 :1390 ،

ساختار اعتقادی و قومی یهود ،مرکتز ثقت عهتد الهتی در

بنابراین همچنان که در باال آمد برعکض گاتاهتا ،در متتون

تورات ،همین میثاق است کته هتم متضتمن سرنوشتت و

حقوقی و فقهی زرتشتی ،بهویژه در «شایستت ناشایستت»

تقدیر نس او و هم دربردارندۀ تکالیف و مستئولیت هتای

فص  11بند  4قربانیکردن گوسفند برای خدایان و ایزدان

جوامع و اقوام بعتد از اوستت تتا جتایی کته ایتن میثتاق

و فرشتگان و برخی مردمان و موجودات و ارواح بزرگتان

خداوند با پیامبر خود ،سبب شد نام این پیتامبر را از ابترام

زرتشتی در مراسم دعا و نیایش ازجمله اعمتال شایستته و

به ابراهیم تغییر دهد.

نیک دانسته شتده استت حتتی توضتیح داده شتده استت
گوستفند هنگتامی کته (در مراستتم یشتت) کشتته شتتود و

این میثتاق در کتوه ستینا تجدیتد شتد و بنتیاسترائی
بهعنوان یک قوم ملتزم بر رعایت آن شدند (ستفر ختروج:
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 .)8/21بعد از اینکه موسی(ع) شتریعت را دریافتت کترد،

فرمانبرداری از او امکانپذیر است .این صتراحت نتهتنهتا

قربتتانی میثتتاق را انجتتام داد و بتته عالمتتت اتحتتاد معنتتوی

دربارۀ میثاق با حضرت آدم و انبیای بعد ،حتی در میثاق با

اسرائی با خدا نیمی از خون قربانی را بر قتوم استرائی و

اعقاب و اقوام دیده میشود.

نیم دیگر را بر محراب خدا ریخت .پض از آن بود که روز

رویکرد انحصارگرایانه یهودیان هتم ریشته در همتین

سبت ،روز عالمت اتحتاد دائمتی میتان آن دو شتد (ستفر

میثاق دارد (شاهنگیان )94 :1389 ،زیرا یهودیان معتقدنتد

خروج .)13-17 /31 :در همین زمان شتریعت در التواحی

میثاقی که خداوند با ابراهیم بست ،آغاز یا بخشی از وعده

ارائه شد که تعهتدات بتر آنهتا ثبتت شتده بتود و "کتتاب

یا میثاق نجات خداوند برای قومش یعنی یهودیتان استت

میثتتاق" (ستتفر ختتروج )36/7 :نامیتتده شتتد و ده فرمتتان

البته این عهد و میثاق نجات فقط شام آن عدهای میشود

"کلمتتات میثتتاق" (ستتفر تثنیتته )9-15/9 :شتتناخته شتتدند

که بر میثاق با خدا وفادار باقی مانده و نق

میثاق نکترده

( .)Jewish Encyclopedia: Covenantاهمیتت میثتاق

باشند .از کتاب مقدس بر میآید که این وعده هنگامی بته

بین خدا و قوم بنیاسرائی را میتوان در این سخن ارمیای

تحق نزدیک شد که قتومی بته نتام استرائی پدیتد آمتد.

نبی مشاهده کرد که میگوید «میثاق من با پدرانشتان و بتا

خداوند پیامبری بته نتام موستی(ع) را بترای نجتات آنتان

دستانشان بستته شتد بترای ختروج از مصتر» Jérémie,

فرستاد و به او دستور داد ایتن برگزیتدهشتدن را بته قتوم

) )Ancien testament, 31,32و همچنتتتین در داستتتتان

اسرائی گوشزد کند «اگر مطیع من باشید و عهد من را نگه

خروج که در سخن یهوه چنین میآید «متن یهتوه هستتم کته

دارید ،از میان همه اقوام ،شما قوم خاص من خواهید بود»

شتتما را از روزگتتار طاقتتتفرستتا نجتتات ختتواهم داد و از

(خروج .)5 :19 ،پض ایتن قتوم ختاص و برگزیتدهبتودن

خدمتهای سخت و  ...من به شما متیگتویم کته متن یهتوه

مشروط است .آنان تا زمانی قوم ختاص ختدا هستتند کته

هستم و با شما پیمان بستهام و Ancien Exode, 6:6-7) »...

مطیع خدا باشند و عهد او را ،که عم به شریعت اوستت،

 )testament,ازاینروست که گاهی میثاق میان خدا و انسان

رعایت کنند .از این فقره بهخوبی برمتیآیتد کته خداونتد

عهد زندگی نامیده میشتود ،زیترا زنتدگی بتهعنتوان پتاداش

میخواهد جایگاهی ویژه یا مأموریتی خاص را به این قوم

اطاعت وعده داده شده است و گاهی دیگر بدان میثاق اعمتال

بدهتتد کتته شتترط آن اطاعتتت از ختتدا استتت .پتتض ایتتن

نام نهادهاند زیرا شریعت تکلیفی بود که عم بتدان وعتده را

برگزیدگی مشروط است ،نه مطل  .از انتذارهای پیتامبران

محق میساخت .شاید این عنوان به دلی تمایز با عهد جدید

پیش از اسارت چون اشعیای نبی ،چنین بر میآید کته بته

باشد زیرا اعتقاد بر این است که زنتدگی در عهتد جدیتد در

اسارت رفتن قوم یهود و نابودی مملکت ایشتان ،کیفتری

عوض ایمان ارائه میشود نه عم .

بوده است که آنان به سبب عهدشتکنی و خطاکتاریهتای

براساس کتاب مقدس ،پاداش وعده داده شده بته آدم

خود متحم شتدهانتد زیترا یهتود نستبت بته اعمتال افتراد

در صورت اطاعت ،زندگی بوده است ،اما ایتن پتاداش بتا

بیتفاوت نیست و براساس صفت عدالت خود هتر کترداری

تهدیدی همراه بود «در روزی که تو آن را تناول کنی قطعاً

را جزایی شایسته میدهد .بنابراین ،برگزیدگی برای آن استت

خواهی مرد» .واضح است ایتن پتاداش و تهدیتد بتا یتک

که آنها بار سنگینی بر دوش بگیرند که البته پاداش ایتن عمت

اطمینان همراه است که «اگتر تنتاول نکنتد ،نبایتد بمیترد»

عزت و سربلندی در دنیتا و ستعادت اختروی استت امتا در

( .)Hodge, 1975 :10مفهتوم کلتی کتتاب مقتدس همتین

صورت رعایتنکردن ،نهتنها قوم خاص خدا نیستند و عتزت

است که به شک های گوناگون گفته میشتود کته زنتدگی

و سربلندی ندارند ،از همۀ قومهای جهان پستتتتر خواهنتد

با اطاعت خداوند همراه است و ارتباط با خدا در صورت

بود «ولی اگر به متن گتوش ندهیتد و مترا اطاعتت نکنیتد و
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قوانین مرا رد کنید و عهدی را کته بتا شتما بستتهام بشتکنید،

(اشرفی .)139 :1384 ،درواقع ،قربانی از زمان آدم(ع) آغاز

آنگاه من شما را تنبیه خواهم کرد و ترس و امراض مهلتک و

شده بود و به نظر میرسد نخستین نوع عبادتی باشتد کته

تبی که چشمهایتان را کور کند و عمرتتان را تلتف نمایتد بتر

راید شد .در داستان قابی و هابی تقدیمکتردن قربتانی بتا

شما خواهم فرستاد .بذر خود را بیهوده خواهید کاشتت زیترا

آن دو مطرح شده است ولی عبادتگاه بهصتورت قربانگتاه

دشمنان حاص آن را خواهند ختورد .متن بتر ضتد شتما بتر

در زمان نوح برپا میشود چنانچه در سفر پیتدایش آمتده

خواهم خاست و شتما در برابتر دشتمنان ختود پتا بته فترار

است:

خواهید گذاشت .کسانی کته از شتما نفترت دارنتد بتر شتما

«آنگاه نوح قربانگتاه بترای خداونتد ستاخت و از هتر

حکومت خواهند کرد .حتی از ستایۀ ختود خواهیتد ترستید»

حیوان و پرنده حاللگوشت در آن قربانی کرد .خداوند از

(الویان )29 :14 -17 ،این نکتهای است که در سراستر عهتد

او خشنود گردید و با خود گفت :من بار دیگر زمین را بته

قدیم بارها تکرار و به قوم گوشزد شده است .بر استاس ایتن،

خاطر انسان که دلتش از کتودکی بته طترف گنتاه متمایت

آنان هرگاه بته عهتد ختود وفتادار نماندنتد ،مجتازات شتدند

است ،لعنت نخواهم کرد و اینچنین تمام موجودات زنتده

(سلیمانی128 :1383 ،و .)129

را از بین نخواهم برد» (پیدایش20 :8 ،ت.)22

همچنان که گفته شد میثتاق و شترایط و عتوارض آن،

قربانگاه مرکز پرستش همراه بتا قربتانی استت .قربانگتاه

برعکض آیین زرتشت ،بهروشنی هر چه تمامتتر در ستنت

نشانۀ حضور الهی است .در آغتاز اگتر انستان قربانگتاهی بنتا

یهود آمده است اما در عین حال ،در یهودیتت آیتینهتا و

کرده است به دلی پاسخ به خدایی بود که بتا او دیتدار کترده

نشانههتایی نیتز وجتود دارنتد کته بتر میثتاق و شترایط و

بود (پیدایش6 :12 ،ت )9و معمتوالً بتا قتراردادن ستنگ در آن

عوارض آن تأکیتد دارنتد بتهاختصتار بته چنتد متورد آن

مکان یا ایجاد آن روی صتخره مناستبت پیتدا متیکترد ولتی

میپردازیم.

بهسرعت این سنگها و صخرههتا جتای ختود را بته مکتانی

 -1عمل قرباني

میدهند که از سنگ ساخته میشود و نتام متذبح بتر آن قترار

در یهودیت ،واژه  Korbanبرای قربانی بته کتار بترده

میگیرد و در موقعی که معبد (خیمه عبادت) شک میگیترد،

می شود .معنای اصلی این کلمته ،تقترب بته خداونتد و از

قربانگاه با شک خاص داخ آن طراحی میشود و جزئتی از

ریشتته  Karavبتته معنتتای نزدیتتکشتتدن استتت

آن قرار میگیرد و یکی از اجزای اصلی و مهتم آن متیشتود.

).(Birnbaum, 1995: 550معتادل انگلیستی قربتانی

بدینصورت با ساختهشدن معبتد (خانته ختدا) در اورشتلیم،

Sacrificeاست و از  Sacrificiumگرفته شتده کته بته

قربانگاه مهمترین رکن آن قرار میگیرد.

معنتتای ستتاختن استتت و ایتتن معنتتا را متتیرستتاند کتته

این نظر وجود دارد که قربانیکردن پایه و اساس همتۀ

قربانیکردن ،جنبۀ تقدس و خدایی بته قربتانی متیبخشتد

آئین های قراردادی بین خدا و فرد یا افتراد استرائی قترار

) .(Henninger, 1987: 12/544قربانیکردن نه از یهتود

گرفته باشد .این مستئله بتهویتژه دربتارۀ پیمتان ابتراهیم و

شروع شده و نه منحصر به آن است بلکته ایتن عمت در

اسرائی و موسی در صحرای سینا شایان توجته استت .در

بیشتر ادیان آیین مهمی بوده است که انسانها از این طری

عین حال ،همۀ بالیا و مصائب و نعماتی که بر قتوم یهتود

تمتتام احتتترام و خلتتوص ختتود را نستتبت بتته ختتدا ابتتراز

جاری میشود ،به همان میثاقی تعمتیم داده متیشتوند کته

میکردند .قربانیگزاران نمیتوانستند ادعا کننتد خودشتان

خداوند با انبیاء بنیاسرائی مبنی بر نجتات و پتاداش آنهتا

صاحبان اموالشان اند و برای نشاندادن این حقیقت بهترین

داده است و در این رابطه قربانی امری قدسی و نشتانی از

قسمت از اموال خود را انتخاب و به خدا تقدیم میکردند

میثاق بین انسان و یهوه بته اشتکال و نمادهتای گونتاگون

بررسی تطبیقی آموزۀ پیمان و میثاق در دین زرتشت و یهود 69 /

تبلور یافته است ازجمله به صورت قربانیهای سوزاندنی،

خیمه را با رعایت آداب و با احتترام خادمتان مخصتوص

پیشکش ها ،جنباندنیها ،افراشتنیها ،قربانیهای سالمتی و

(که از سبط الوی  2بودهاند و از نس ایشان بعتدها کهنته

قربانیهای خطا و گناه که نقش بسزایی در حیات معنتوی

یهود به وجود آمد) آن را در پیشاپیش اردوگاه برافراشتتند

انسان دارد بنابراین توبه ،اعتراف ،تقدیض ،کفتاره و شتکر

و موسی به درون آن میرفت و با سکوت و انقطتاع تمتام

در اص دیالوگ هتای معنتوی بتین انستان و یهتوه استت

کالم یهوه را استماع میفرموده است.
روایات و اخبار قدیم حاکی از آن است که در اندرون آن

(هاکض.)958 ،1377 ،

خیمه صندوقی نیز مینهادند ،محتوی دو لوح سنگی که روی

 -2تابوت عهد بهعنوان نماد ميثاق
تابوت عهد در عبری «ارون هابریت» یهوه یتا (تتابوت

آن ن

میثاق الهی با قوم اسرائی متنقش بتوده استت و ایتن

یهوه صتبائوت بته معنتای ختدای جنگتاوران) یتا تتابوت

همان «تابوت عهد»  3یا صندوق تورا است که در تاریخ قتوم

مقدس نامیده میشود .در زبان عبتری دو کلمته «تیبتا» و «

اسرائی بعدها نقش مهم و آثار حیاتی داشتته و قتوم استرائی

ارون» هر دو به معنی «صندوق» هستند .کلمۀ نخست تنهتا

هر وقت حرکت میکترده استت ،آن صتندوق را بتا حرمتت

بر کشتی نوح یا صتندوقی کته موستی در آن نهتاده شتده

فراوان در ارابه مینهادند ،پیشاپیش خود روان میداشتتهانتد و

است ،داللت دارد و کلمتۀ دوم در ستیاق دینتی بته معنتی

حتی در هنگام جنگها آن را با خود میبردنتد و از آن فتی

تابوت یا صندوق است.

و امداد میجستتهانتد و هتیچکتض جتز طبقتۀ کهنتۀ ربتانیون

براساس کتاب خروج ،موسی این تابوت را به دستتور

نمیبایستی آن را لمض کند .اگر کسی مرتکب چنتین گنتاهی

و راهنمایی خدا ساخت و این دستورات را موسی در طور

میشد ،هرآینه روحی قادر و توانا که درون آن نهفتته بتود ،او

سینا دریافت کرد .در سفر خروج (باب  )26مکان مقدسی

را هالک میساخت (بایر نتاس .)335 :1354 ،در میتدانهتای

که خدا در آن ،میان قوم ختویش ستکنی گزیتد ،از چتادر

جنگ ،کاهنان ،تابوت عهد را بهمنزلۀ نماد عینی حضتور یهتوه

مجللی تشکی میشود که آن را «خیمه اجتماع» مینامنتد.

در میان سداهیان ،روی تیرکهای درازی حم متیکردنتد .در

این قدس شام اصت خیمته و صتحن اطتراف آن استت

سفر اعداد آمده است که «عبراتیان در روزهای سترگردانی در

(خروج9: 27 ،ت )19که منظتور از آن حفاظتت از «بارگتاه

بیابتتان (ایتتام تیتته) تتتابوت عهتتد را در پیشتتاپیش قتتوم حمت

پیمان» (تابوت شهادت) است که در داخت آن لتوح هتای

میکردند و در روز ستونی از ابر و در شتب ستتونی از آتتش

قانون (خروج )25:16 ،قرار دارد .قوم بنیاسترائی معتقتد

در پیشتتاپیش آن متتیرفتتت .هنگتتامیکتته تتتابوت را حمتت

بودند یهوه همراه ایشان است ازایتنرو ،الزم بتود وستیلۀ

میکردند ،میگفتند:

ارتباطی بین خود و او برقرار سازند ،پض همتان وستیلهای

«برخیتتز ای خداونتتد ،تتتا دشتتمنانت پراکنتتده شتتوند و

که از قدیم مرسوم بود به کار بردند یعنی محلی خاص را

مبغوضات از حضورت بگریزند» و وقتتی تتابوت را فترو

برای میعاد و مالقات قوم با یهوه تعیین کردند و ضتریح و

میگذاشتند میگفتند «ای خداوند هتزاران هتزار استرائیلی

معبدی قائم ساختند که در آنجا همهکض بتوانند معبتود را

بازگرد» (سفر اعداد33: 10 ،ت .)36

عبادت کنند ،پض خیمهای مخصوص این امر بساختند کته

به ایتن ترتیتب ،مشتخ

متیشتود صتندوق عهتد و

آن را «خیمه عهتد»  1پرستشتگاه خداونتد گفتنتد و آن را

حفظکردن آن در همه حال ،همان طتور کته از نتام آن بتر

مقدس و طاهر دانستند و هر وقت که قبیله فرو میآمد ،آن

میآید ،یکی از تعیینکنندهتترین نشتانههتای میثتاق یهتود
2

. Taberhocle

1

. Levi
. Ark of covenaut

3
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است که تأثیر عمیقی بر باورهای دینی و فرهنگی این قوم

در رابطۀ انسان با خدا عرضته متیشتود ،کلیتت وجتود و

داشته است.

هستی اوستت کته خالصتانه در طبت اختالص قترار داده
میشود .بتا انعقتاد میثتاق ،طترفین آن «دوستت» یکتدیگر

بررسي و تطبيق

میشوند .کلمه «دوست» دارای اعتبتار و جایگتاه ویتژهای

اگر پیمان و میثتاق ،محتور رابطتۀ ختدا و انستان در نظتر

است که امروزه تا حتد زیتادی از اعتبتار آن کاستته شتده

گرفته شود ،از این منظر تمامی حتوادث ،رویتدادها و نیتز

است .در فرهنگ دینی هیچ افتخاری باالتر از ایتن نیستت

اقوال و احواالت آدمی براساس همین عهد و پیمان ازلتی،

که کسی دیگری را دوست خطاب کنتد زیترا ایتن بتدان

تفسیر و تأوی میشوند اما این مفهوم بته لحتا تتأثیر و

معناستتت کتته رابطتتۀ میتتان آن دو از نتتوع میثتتاق استتت

تتأثر ایتن دو دیتن از یکتتدیگر و از طترف دیگتر ،تعتتالیم

ازاین روست که حضرت ابراهیم(ع) دوست ختدا خطتاب

یهودیت و زرتشت ،درخور بحث و بررسی است.

شده است ).)Smith, 2002: 20

نخست اینکه ،میثاق و پیمتان در هتر دو دیتن معنتای

در بحث اخالق انسانی هم ،فار از اینکه ما اخالق را

واحدی دارند .در هر دوی آنها بتا انعقتاد پیمتان ،طترفین

مستق از دین یا متکی بر دین بتدانیم ،وفتای بته عهتد از

متعهد و ملتزم به انجام کار یا ادای وظیفهای میشوند و در

مصادی بارز اخالقیبودن و در عتین حتال دیتن داربتودن

صورت التزام نداشتن باید متحم خسارات یا تبعات ناشی

است .بدینصورت ،شاید بتوان در بحث نوع رابطۀ دین و

از آن شوند .دوم اینکه براساس آموزههتای ایتن دو دیتن،

اخالق آموزۀ میثاق را پیوندی اساسی میان دیتن و اختالق

مهم ترین نوع پیمان ،همتانی استت کته بتین ختدا (یهتوه/

در نظر گرفت و نتیجه گرفت اخالق ،دستکتم در ستطح

اهورامزدا) و انسان بسته میشود و سدض ،خداوند کستانی

عالی در سایۀ دین حاص میشود بنابراین التزام به پیمتان

آن

در روابط انسانی بنیاد و ضتمانتی متاورایی دارد و ایتن را

مجازات میکند .سوم اینکه ،میثتاقی کته از ختدا و انستان

میتوان در پیمانها بهویژه پیمانهای مهمتی چتون ازدواج

آغاز شده بته صتورت الگتویی تعتاملی وارد روابتط میتان

دید که خدا در آن با نامهای مختلفی چون یهوه ،اهورامزدا

انسان ها با یکدیگر شده و مفهومی اخالقی یافته و استاس

و حتی میترا به صراحت یا به طور ضمنی بهمنزلتۀ شتاهد و

ارتباطات انسانی شده است البتته عهتد و پیمتان ختدا بتا

ضامن در نظر میگیرد.

را که پیمان را پاس بدارند ،یاری و در صتورت نقت

انسان اساساً متفاوت از قراردادهتای انستانی استت زیترا

در اینجا مسئلۀ اختیار انسان نکتتهای استت کته دیتن

نخست ،انسان و خدا طرفینن مساوی قرارداد نیستتند دوم،

زرتشت را از یهودیت متفاوت میکند .سنتگرایان یهودی

و محبتت

بر این باورند که میثاق ابتدا بر طب ستنت یهتود بتهمنزلتۀ

اوستتت .در جهتتان انستتانی ،قتترارداد محملتتی استتت کتته

فض الهی برای تمام مردم بوده استت امتا جتدای از آن،

دیگر

خداوند میثاق خاص دیگری نیز با عبرانیتان بستته استت

منتق میشود اما این قراردادها مذاکرهپذیر ،تغییرپتذیر یتا

بنابراین در سنت یهود دو نوع میثاق وجود دارد :میثاقی که

حتی فسخ از جانب طرفیناند .در عین حتال ،وعتدههتا و

خداوند با بشتر بستته استت کته «میثتاق ابتدی» نتام دارد

تعهداتی که در قراردادها ایجاد میشوند در شتأن افترادی

( )Ancien testament, Ésaïe, 40: 8و میثتاقی کته بتا

است که آنها را امضا متیکننتد بنتابراین ،ایتن قراردادهتا

بنیاسرائی منعقد کرده و محدود به زمان و دورهای خاص

میتوانند به راحتی شکسته شوند اما پیمان یا میثاق خدا با

و محدود است که بته آن «میثتاق زمتانی» گفتته متیشتود

انسان چیزی فراتر از تبادل کاالها و داراییها است .آنچته

) .)Ancien testament, Création, 20:2پژوهشتگران

این خداست که پیشقدم شده و منشأ آن فتی

بهواسطۀ آن داراییها و کاالها از شخصی به شخ
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یهودی معاصر در این زمینته بته تفستیر دیگتری از میثتاق

به این موضوع اشاره شده است کته غریبتههتا و آنتانی کته

روی آوردهاند .ازنظر آنها زبان میثاق ،زبانی نمادین استت.

دوست دارند میتوانند با خدا پیمان ببندند Novak, 2006,

در تفسیر نمادها و نشانه ها گفته میشتود کلمته یتا نمایته

) )88بنتتابراین بحتتث میثتتاق در طتتول تتتاریخ یهودیتتت

هنگامی نمادین میشود که چیزی بتیش از مفهتوم آشتکار

دستخوش تحوالت گوناگونی شده است که اختیارداشتن یتا

خود داشته باشد .به عبارت دیگر ،نماد متیتوانتد چنتدین

نداشتن انسان در اعتقاد با میثاق ابدی یا زمتانی پیونتد دارد.

معنتتتا را در برداشتتتته باشتتتد و درنتیجتتته ،نخستتتتین و

این نکتهای است که بحث اعتقاد به پیمان در دیتن مزدیستنا

سطحیترین تفستیر ،کامت تترین تفستیر نیستت .بتا ایتن

را متفاوت میکند زیرا اساس و پایۀ دین زرتشت بر اختیار

توضیح ،این محققان با این رویکرد به این نتیجه میرستند

انسان است و نفض انسان در نزاع دائمی خیر و شر استت و

که یکی از نشانههای زبان میثاق ،وجود قتانونی استت کته

اهورامزدا زمانی که به خلقت انسان پرداختت ،بته او آزادی

بر آن حاکم است و با وجود آن اختیار انستان بته چتالش

عم عطا کرده است تا همهچیز را که تمای دارد ،برگزینتد

کشیده میشتود .در دورههتای نخستتین تتاریخ یهودیتت،

( .)Noss, 1949: 342اهورامزدا با قانون ثابت و ازلی اشته

ازجمله از هفت قانون نوح و تفاسیر سنتی یهودیت ربتانی

و بتتا نشتتاندادن راه و بیتتان ارزشهتتای اخالقتتی ازطریتت

نیز بر میآید که نوعی جبریت در التزام به میثاق زمتانی و

امشاسدندان سرنوشت بشر را به خودش واگذار کرده استت

ابدی الهی وجود دارد و کسانی که بته ایتن احکتام گتردن

حتی گاتها آدمیان را به گزینش منش نیک و رهبر درستت

نهند فرزندان نوح که با خداوند پیمتان بستتهانتد ،شتناخته

(یستتنا  48بنتتد  )5و دوستتت خردمنتتد (یستتنا  54بنتتد  )1و

خواهند شد ) (Focant, 1988: 866چنانکه در کتتاب

همستتر درستتتکتتار و نیتتک (یستتنا  53بنتتدهای  3و 4و)5

ارمیای نبی دربارۀ میثاق بتین قتوم یهتود و خداونتد آمتده

سفارش میکند ،ولی وادار نمیکند .در عین حال اهتورامزدا

است که خدا میگوید :متن تتوراتم را ختواهم آورد و در

به این نکته اشاره کرده است :کسانی که با اختیتار ختود بته

دلشان ،از کوچک و بزرگ که مرا میشناسند ،نفول خواهم

کداندیشی و کردارهای ناروا رو میآورند ،بترخالف پیمتان

داد (.)Ancien testament ,Jérémie XXXI, 33-34t

الهی با جهان هستی گام برمیدارند .درواقع براساس فلستفه

بنابراین میتوان گفت انبیاء بنیاسترائی در یتک محتدوده

«میثاق ابدی» انسان با گزینش آزاد و قبولنکردن جبر ،آیندۀ

زمتانی ،تتورات را بتر قتتومی ختاص ارائته داده و آنهتتا را

خود را رقم خواهد زد بنابراین میتوان گفت در دین یهتوه

موظف به پذیرش آن کردهاند ( )Novak, 2006 :86امتا

نوعی پیچیدگی در تفسیر میثاق الهی مشتاهده متیشتود در

در دورههای بعد ،زمانی که یهودیان از سرزمین خود رانده

حالی که دیتن مزدیستنا بتا طترح قتانون اختیتار از جانتب

و تبعید شدند ،تجربیاتی پیش آمد که وجود اختیتار بترای

اهورامزدا ،پیمان الهی را امری غیتر جبتری و ستاده معرفتی

انسان را نشان داد .با این تجربه قوم یهتود متوجته شتدند

میکند ).(Hinnells, 1973: 41, 74

تنها وفاداران و مؤمنان به خدا نیستند و ایتن میثتاق امتری

نکتۀ دیگری که شباهت این دو دین در ایتن زمینته را

جهانی و همگانی است و دوم اینکه چون خدا میتواند در

بیشتر میکند ،اعتقاد مؤمنان این دو دین بته ستنت نجتات

مکانهای گوناگون باشد ،میتواند در هر جا میثاقش را بته

است .فهم نجتات و آخرالزمتان در پرتتو فهتم میثتاق بته

انسان ارائه کند تا بشر براساس اختیتار ختود و بتر مبنتای

سهولت امکانپذیر است .در هر دو دیتن ،نجتات مستتلزم

میثاق به حیات خود ادامه دهد .سوم اینکته انتختاب و یتا

رعایت میثاق با تمام جوانب آن و عتدم نجتات بته معنتی

عدمانتخاب امری اختیاری است که بخشی از میثتاق ختدا

نق

میثاق به هر شک و اندازهای است .طب آموزههتای

با بشر به شمار میرود چنانکه در پایان کتاب اشتعیا نبتی

هر دو دین ،یکی از وعتدههتا و پتاداشهتای خداونتد بته
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وفادارانش ،فرستادن منجی برای نجات و پاداش به پیروان

آسمانی زرتشت .تهران .انتشارات فروهر.

و وفاداران به عهدش است ازاینرو ،باور به منجی بهمنزلۀ

 -2آرمسترانگ ،کرن ،)1383( ،خداشناستی از ابتراهیم تتا

یکی از عهدها و وعدههتای خداونتد بترای نجتات ،یکتی

کنون ،ترجمۀ محسن سدهر ،تهران ،نشر مرکز ،چاپ اول.

دیگر از اشتراکات دو سنت دینی زرتشتی و یهودی استت

 -3اخالقی ،مرضیه( ،زمستان « ،)1384نگترش صتدرا بته

که در یهودیت ،با تأثیر از زرتشتگرایتی ،تغییراتتی را در

عالم لر و میثاق» ،فصلنامۀ پژوهشی اندیشته نتوین دینتی،

خود تجربه کرده است.

شماره  ،3ص

.166-149
ژینیو ،ترجمته و

 -4ارداویرافنامه ،)1372( ،تصحیح فیلی
نتيجه

تحقی ژاله آموزگتار ،تهتران ،انتشتارات معتین و انجمتن

براساس آنچه گفته شد ،در تلقتی هتر دو دیتن ،پیمتان یتا

ایرانشناسی فرانسه.

میثاق خدا با انسان نخستین و عالیترین پیوندی است کته

 -5اشرفی ،عباس ،)1384( ،عبتادات در ادیتان ابراهیمتی،

اتفاق افتتاده و مبتد زایتش بستیاری از آداب و عتادات و

تهران ،امیرکبیر.

شک گیری برخی از اشتکال متادی و معنتوی تمتدنهتا و

 -6اوشتتیدری ،جهتتانگیر ،)1371( ،دانشتتنامۀ مزدیستتنا،

فرهنگ ها شده است .مهم ترین تفاوتی دیدهشده ایتن بتود

واژهنامۀ توضیحی آئین زرتشت ،تهران ،نشر مرکز.

که مفهوم میثاق در آیین زرتشت در اصت از قاعتده اشته
نشأت گرفته که قانونی اخالقی و دارای منشأ هندواروپایی
است و ایزد مهر ،ناظر و ضامن میثاقها معرفی شده است
اما در یهودیتت منشتأ پیتدایش میثتاق خداونتد و مشتیت
اوست و اص و قاعدهای فراتر از او وجود نتدارد و ختدا
بیواسطه ناظر و ضامن آنهاست .به لحا تاریخی ،اعتقتاد
به میثاق و باورها دربارۀ آن در دین زرتشت تقریبتاً شتک
ثتتابتی دارد در حتتالی کتته در دیتتن یهتتوه دستتتخوش
دگرگونیهای بنیادی می شود .به لحا الگوی تعلیمتی در
هر دو دین ،این نوع رابطه میان انسان و ختدا وارد روابتط
میان انسانها با یکدیگر شده و عتالوه بتر اصتالت دینتی،

 -7بایر ناس ،جان ،)1354( ،تاریخ جتامع ادیتان ،ترجمتۀ
علیاصغر حکمت ،تهران ،علمی فرهنگی.
 -8بویض ،ماری ،)1381( ،زرتشتیان باورها و آداب دینی
آنها ،ترجمۀ عسکر بهرامی ،تهران ،انتشارات ققنوس.
 -9پورداوود ،ابراهیم ،)1377( ،یشتتها ،تهتران ،انتشتارت
اساطیر ،جلد اول.
 -10پیرعلی ،دلآرا نعمتی( ،بهار « .)1392عهتد در کتتاب
مقتتدس و قتترآن کتتریم» ،فصتتلنامۀ علمتتی و تخصصتتی -
معرفت ادیان ،دوره  ،14شماره  ،2ص

.5-24

 -11حسام پور ،سعید و دهقانی ،ناهید( ،پتاییز و زمستتان

مفهومی اخالقی یافتته و استاس ارتباطتات انستانی شتده

« ،)1387بررسی تحلیلتی گونته هتای پیمتان و ستوگند در

است ازاین رو میتوان نتیجه گرفت در هر دو دین میثتاق

شاهنامه فردوسی» ،پژوهشنامۀ ادبیات غنائی ،ستال ششتم،

میان ختدا و انستان سرچشتمۀ اختالق استت و بنتابراین،

شماره  ،11ص

اخالق دارای ضمانتی ماورایی است .با توجته بته ارتبتاط

 -12دهخدا ،علیاکبر ،)1336( ،لغتنامه ،دانشگاه تهران.

نجات با آموزۀ پیمان یا میثاق در هتر دو دیتن ،آیتینهتا و

 -13ستتتلیمانی ،عبتتتدالرحیم« ،)1383( ،قتتتوم یهتتتود از

نمادهای موجود در آنها با تمتام تفتاوتهتایی کته دارنتد،

برگزیتتدگی تتتا نژادپرستتتی» ،فصتتلنامۀ تخصصتتی ادیتتان و

مظاهر بیرونی و متکف تذکر آناند.

.66-37

مذاهب ،شماره  ،22ص

.67-112

 -14شاهنگیان ،نتوری ستادات( ،بهتار و تابستتان ،)1389
منابع

«حضور الهی (شخینا) در سنت یهتود ،مطالعتات عرفتانی»

 -1آلرگشسب ،موبد فیروز ،)1384( ،گات ها ،سروده های

مجله علمتی پژوهشتی دانشتکده علتوم انستانی دانشتگاه
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کاشان ،شماره  ،11ص

Oxford: One World.

.114 -91

 -15صد در نثر  -صد در بندهشتن ،)1909( ،بته اهتمتام
دابار ،بمبئی ،نسخه الکترونیکی.
 -16ضتتیاء طبتتری ،فرهنتتگ( ،استتفند  1369و فتتروردین
« ،)1370نگرشی به آیتین ستدره پوشتی نتزد مزدیستنان»،
مجلۀ چیستا ،شماره  76و  ،7ص

.690-686 :

 -17عزیزیان ،کبری( ،مهر « ،)1388جشن مهرگان» ،مجلۀ
چیستا ،شماره  ،263ص

.18-28

 -18عفیفی ،رحتیم ،)1382( ،استاطیر و فرهنتگ ایرانتی،
مشهد ،انتشارات توس.
 -19عناصری ،جابر( ،آبان « ،)1361مهر ،ایزد نگهبان عهد
و پیمان هتا و پتادافره دهنتده پیمتان شتکنان (بته مناستبت
مهرگان)» ،مجلۀ چیستا ،شماره  ،13ص

.325 – 308

 -20فردوسی ،ابوالقاسم ،)1374( ،شاهنامه ،بر پایۀ چتاپ
مسکو ،به کوشش سعید حمیدیان ،تهتران ،نشتر داد ،جلتد
دوم.
 -21کتاب مقتدس ،عهتد عتیت و عهتد جدیتد،)1920( ،
ترجمۀ قدیم ،انتشارات انجمن کتاب مقدس ،لندن.
 -22گیرشمن ،رومن ،)1374( ،ایتران از آغتاز تتا استالم،
ترجمۀ محمد معین ،تهران ،نشر علمیفرهنگی.
 -23لوفمارک ،کتارل ،)1384( ،کتتاب مقتدس چیستت ،
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