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 ریو کتب مقدس سا میخدا در قرآن کر جامعیت مفهومة سیمقا
 یعیش تیو روا یت اسالم؛ با توجه به سنّالهی انیاد

  نژاد یفارسرضا یعل 
 رانیا ،رازیدانشگاه ش ،یم اسالمو کال فهفلس اریاستاد

   پورموال محمدهاشم دیس

 ران یا ،رازیدانشگاه شفقه،  اریاستاد
   یدهنو یطاهر یعل
 رانیا ،رازیدانشگاه ش فقه،  ارشد یکارشناس

 (۱۶/0۶/۱3۹۸یرش: تاریخ پذ ؛0۹/0۱/۱3۹۸)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 ،مطار  شاده اسات؛ در قارآن ی مختلفا  نینااو با ع هی ال انیمقدس اد یهادر کتاب مفهوم جامع خدا

در  ،«باا عناوان »اَهاورامَزدا ان،یکتااب مقادس زرتشات ،باا عناوان »اَلل«، در اَِوساتا ،مقدس مسالمانان کتاب 

»پادر  نباا عناوا ان،یح یمسا  دسب مقا کتاا ،لیا ر اِنج د و  هاوه«یباا عناوان » ان،یهودیکتاب مقدس  ،تورات

 . «ی سمانآ

اشاره دارند  قتیحق کیمزبور به  نیعناو ة هم ایسؤال است که آ نیا پاسخ بهپژوهش حاضر درصدد 

باه  ساندهیمنظاور، نو بادین وجاود دارد.  هاادر ایان نام یی هاتفاوت کهنیا ایاند منطبق گریکدیبر  و کامالً

 گرتیا حکا الهای  انیا ر ادیسااکه در کتاب مقادس  ،را ی لفختم نیاو عن ی قیتطب ا ی لیلح تا  ی فیروش توص

 دهیرس جهینت نیکرده و به ا سهیمقا ،از مفهوم خدا در قرآن است ی که حاک ،با عنوان )الل( ،استوم خدفهم

 آنمفهوم جاامع خادا در  انگریب ی اشاره دارند و همگ قتیحق کیمذکور به  نیعناو  ةهماست که هرچند 

فتارا  ا، نقاط عال خداذات، صفات و اف  فیتوص ثیز حا ،الهی  انیاد ریس ساب مقددر کت هستند، اما نید

اسات کاه در ذات، صافات و افعاال،  ی قتیحق انگریبا قرآن وجود دارد. مفهوم جامع خدا در قرآن ب یادیز

 الهای  انیا اد رساای مقادس بکت در اما است؛ منزّه مخلوقات به شباهت هرگونهو نامحدود بوده و از  گانهی

 زیدارد، در افعال ن کیبوده و شر ی سانود و اندر صفات محد ست،یگانه نیات است که در ذ ی قتیحق رانگیب

 آمده است. نییپا یافعال بشر محدود بوده و سطح افعال او در حدِّ

 
 E-mail: ali_farsinezhad@yahoo.com (نویسندۀ مسئول) 
 E-mail: pourmola@shirazu.ac.ir  
 E-mail: a.taheridehnavi@shirazu.ac.ir 

mailto:ali_farsinezhad@yahoo.com
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 .یپدر آسمان هوه،یالل، اهورامزدا،  واژگان کلیدی:
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 مقدّمه

ن آ ریاا درگ یبشاار زناادگی لطااو در هاانانساا  ةهماست که  یامسئلهمفهوم جامع خدا 

مصاادا ،  افتن یاا  از پااس  و اناادکردهباار ساار آن اخااتالف  کتااای یخااالق  دنبالبااه و اناادبوده

او  هیاواماار و نااوا عی و خود را مط اندافتهیاز آن مصدا   یروی و سعادت را در پ یجاودانگ

 ةدربااارخااود  دعقایاا  از جااان حاادّ رساا  تا که اندداشتهمصروف  ار خود همت تمام و نموده

مختلف با کتب مقدس متعاادد و  انیدو ا رانامب ی مفهوم با آمدن پ ن ی. ادن یخالقشان دفاع نما

 از تاارمهم ی، رنگ و نقشهاآن روانی و کتب مقدس در طول زمان از پ ن یآن د یریرپذی تأث

نمااود. از  ئااهخاادا ارا یباارا یاجداگانااه فیاا تعر ن،یاا کااه هاار د یاگونااهبهنمااود  داپیاا  قباال

، تااورات کتاااببا  هودی ن ی، داوستازرتشت با کتاب  ن یبه د توانیم الهی انیدا ن یتریاصل

 یبااا نفاا  انیاا اد ن یاا اشاااره نمااود. ا قاارآن  اسااالم بااا کتاااب ن یو د لی انجبا کتاب  حی مس ن ید

 انیاا خاادا ب معخاص خود را از مفهااوم جااا فیپرستش اجسام و موجودات گوناگون، تعار

 انیاا با توجه به اشتراکات اد ایاست که آ ن ای ،اندشده ن غفلتکه از آ یانکته اام ؛اندداشته

کتااب مقاادس، افتاارا   یدر بررس ن ی چن هم و دارد وجود هاآن ن ی ب یافتراق د،ی حتو در الهی

مفهااوم جااامع  ةدرباراست.  یپاسخ منف  یقین،بهمفهوم جامع خدا در نظر گرفته شده است؟ 

اشاااره  مفهااوم ن یاا به ا یصفظ خابا ل کیهر ،یدی حنشأ واحد توم با داشتن  الهی انیاد ا،خد

کااه خداونااد  یلی همان مفهوم اص یعن یمفهوم جامع خدا  قتی حق  نمودنِ داپی  پس . اندنموده

آن خداونااد  ةلی وساا بهنمااوده و  تیابالغ داشااته تااا بااا آن بشاار را هاادا امبرانش ی از خود به پ

قاادس تاب مکع با موضو ن یقدس در ام هر کتاب یاست. بررس تی شناخته شود، حائز اهم

طرفانااه ا یخاص و ب یری گجهتن بدو انوتینمو  کندینمرا حل  یشکلم ییتنهابه گرید

 انیاا از کتااب مقاادس اد یکی دیبا ،معضل ن یحل ا یبرا ،نمود؛ لکن  یموضوع را بررس ن یا

 ،نبااه آغاااز پااژوهش، قاارآ وجااهبااا ت ،پااژوهش  ن یاا در ا ،که ردی قرار گ یبررسةیپا یدی توح

 یف ی پژوهش حاضر به روش توصاا  .ستقرار داده شده ا هیپاکتاب  ،انانکتاب مقدس مسلم
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 ن ی چناا هممااذکور و  انیاا کتااب مقاادس اد یمتون اصل یبررس ندیافر یط یق ی تطب ا  یلی لتحا 

 ةساا یمقابه  گریکدی با هاآن ةسیمقاو  یابیکتب لغت و ارز ان،یاد خیاز کتب تار یری گبهره

ع از مفهااوم جااام انیاا اد ن یاا ا زا کیه کاادامتا مشخص شود کاا  زدپردایمخدا  جامعمفهوم 

بااه  ییگوپااژوهش درصاادد پاسااخ ن یاا . ادهناادیمرائااه ال را اخداونااد در صاافات و افعاا 

 لیاا از قب  الهاای انیاا اساات: مفهااوم جااامع خاادا در کتااب مقاادس اد لی قب  ن یاز ا ییهاپرسش 

در کتااب ا مفهااوم جااامع خااد ا وجااه افتاار ساات؟ی و اسالم چ تی حی مس ت،یهودیزرتشت، 

 ام است؟رآن کتاب مقدس مسلمانان کدمع خدا در قمفهوم جا اب کورمذ انیمقدس اد

 قیتحق ةنیشیپ

به  ،( در بخش اول۴۸۶ا ۱: ش.۱3۸۱)شنکایی،  الهی اسمای تطبیقی بررسیکتاب 

اسما و صفات خدا در دین اسالم، در بخش دوم به اسما و صفات خدا در دین یهود، در 

خدا در  چهارم به اسما و صفات ر بخش حیت، دفات خدا در مسی ص بخش سوم به اسما و

غیرتوحیدی پرداخته است.  هایر نیز به ادیان و گرایش یگد یهاش بخدین زرتشت و در 

مفهوم جامع  ،در این پژوهش  ،وجه افترا  پژوهش حاضر با این کتاب در این است که

ترا  جوه افبر بیان و فاًرص خدا در کتب مقدس ادیان توحیدی به روش تطبیقی بررسی و

دا در این کتب جامع خ ک مفهومبر وجوه اشترا کهبدون این  ،نها متمرکز شده استآ

  بپردازد.

 یهامدل تا مفهوم از خدا» به تواننیز می نوشته شده خدا مفهوم ةدربار که مقاالتی از

 از خدا ومهف م چیستی تطبیقی بررسی» (،۴۸ا 2۱ش.، ۱3۹۶ ،)حسینی و قراملکی «معرفتی

 به یاختشن هجامع یدکریرو» (،3۹ا2۹:ش.۱3۸۹ ،وی)اخوان نب  « مالصدرا و سیناابن  اهدیدگ

 «وجود تا مفهوم از ؛دیجد ةفلسف  در خدا» (،32ا ۱ :ش. ۱3۸۸ ،)موحد « خدا مفهوم

 منظر از خدا مفهوم بررسی به مقاالت این . نمود ( اشاره۱۴۸ ا۱2۶: ش.۱3۸۸، نژادیمهدو)
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فو  نیز  مشابه مقاالت با حاضر پژوهش  تمایز هوج. دپردازنیم یشناسمعهاج و فلسفه علم

 وجوه و پرداخته خدا جامع مفهوم اشتراک وجه بررسی به فقط همگی که است این  در

 جامع مفهوم به تطبیقی صورتبه حاضر، ؛ اما پژوهش اندنداده قرار توجه مورد را افترا 

  آن مشابه پژوهشی مترک در که ،پرداخته آنها دسمق  کتب در و توحیدی ادیان بین  خدا

مفهوم جامع خدا تحت عناوین اسمی آن  ،کهنجه آنتی .تسا نشده کار اصاًل یا و شده کار

بررسی صفاتی که هر دین  ،در هر دین و با ذکر اوصاف قابل بیان است؛ به همین دلیل

 ز اهمیت بسزاییا برای مفهوم خدا قائل است، در تعیین مفهوم حقیقی و جامع خدا

ک بودن، دون شریتایی، بژوهش، بیشتر صفاتی نظیر یکت. درنتیجه، در این پسدار ابرخور

 نظر است.صفات انسانی به خدا مدّ دادن به خدا و نسبت یبخشتجسم عدم

 مسلمانان مقدس  کتاب  ،قرآن  در خدا  مفهوم جامع 

 موعاً جم است که « الل» نام ترین نام خدا در کتاب آسمانی قرآن،و جامع ن یتریاصل

 کاربه  (۱2۵: ش.۱37۵ ،یبستان) « اللّه»به صورت  بقیه  و « اللّهم» بار به صورت ۵بار،  2702

  است. رفته

 دارد که در زیر به سه مورد مهمّ  های مختلفی وجوددیدگاه «اللّه» ةکلم شةیرة دربار

 : شودآن اشاره می

 ذاتی صفات معانی بر هک است جامعی اسامی و از ودبعم معنایبه « اله»ةشیراز  « الل» (۱

 ،خداوند ةاضافی  و صفات هیتنزی و سلبی صفات دی،با و لیزا ،الوجودواجب چونهم ،او

  ،م.۱۹۸۸ ،دیدرابن  ؛۹0: ، ۴ .۱۴0۹ ،یدی فراه ؛۱3 ، .۱۴۱۴ ،ین یص لی اسماع)دارد  داللت

 ؛ فخر۱0۸ :۱ ج ،م.200۴ ،میدغ ؛2۶۵ :3: تایب ،یطبر ؛۴۶7: ۱3: تایب، منظورابن ؛ ۱0۸۴ :2

 .(۱۴3 :۱ ج ،تایب رازی،
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 حذف اشهمزه است؛ الوجودواجب ذات اسم خدا و تصّ م و مخم عَلَ سا «اللّه» (2

 نیا در دانست دیبا است. دهیگرد ادغام الم در الم و گشته اضافه آن بر الم و الف و شده

به  یولت؛ داسی خبرا اسم عَلَم طقف و ستی ن منظور خدا صفات از خاصی صفت ،کلمه

، تایب ،یطبرس ؛۹7 :۱ ج ،.ش۱37۱ ،یقرش)دارد  داللت خدا صفات ةهم به داللت التزامی

 . (222: ۶ ج ، .۱۴2۱ ،یازهر ؛ ۱۹:۶ ج ، .۱۴۱۴ ،یدی زب یمرتض؛ ۹0: ۱ ج

 به نآ واو ولی ده؛وب وَلَهَ  ،اصل در ،نیز اَِلهَ و شده مشتق اَلَهاً  یألَهُ  أَلِهَ  ةشیر از « الل» (3

 فرا  او در و داوین  ایشید همه که چون کسیهم ددیمعانی متع به و شده دب ت زهمه

 رفته است کاردارند؛ به پروا او عظمت از مردم است و همگان پناه و ؛ ملجأ اندتابیب

: ۶ ج ، .۱37۶ ،یجوهر ؛۶۴ :۴ ج ، .۱۴۱۴ ،صاحب ؛۱۹0: ۱ ، جتایبمنظور، ابن )

 .  (۱27 : ۱ ج ، .۱۴0۴ ،فارسن اب ؛2223

 نظرصرف از آن  ،ارختصت ارعایجهت به ،نیز وجود دارد کههای دیگری دیدگاه

، تایب ؛ زمخشری،2۸: ۱ ج، تایب ،یطوس ؛222۴: ۶ ج ، .۱37۶ ،یجوهر ر.ک؛)شود می

؛ لکن (۱2۵۹ : 2 ج ، .۱۴۱0 ،یموس ؛۱۸۶: ۱ ج،  .۱37۴ ،یاصفهان ؛ راغب۶: ۱ ج

 وجه به قرائت شیعه از قرآنبیشتر با ت ،وهش ین پژادر  ،ر قرآنهوم جامع خدا دمف بررسی 

 است.

 قرآن  در   ذات خدا )اهلل(   به  مربوط صیفاتوت

: ۵ ج،  .۱37۸ ،هی مغن ) ستی ن او همانند زی چچی ه، همتاستیب و یکتا ذات، در « الل»

 ج ، .۱۴۱۸ ،یقاسم) نماید و بر او احاطه پیدا کند درک را ذاتش  تواندنمی (. کسی۶3۱

ن : ش.۱37۹ ،)رضیاست، اول و آخر اوست  عاجز ذاتش  درک از بشر عقل (.۴۵2 :۴

 (. ۹۴و خ  3۱
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 یالَّذِ اللَّهُ هُوَ﴿است؛  شده معرفی یکتا و نهیگا آیات متعددی از قرآن، در ،خداوند

  ؛ 30 /رعد ؛۶۵ /رفاغ ؛۱۸و  ۶ /عمرانآل  ؛۱7۱ /نساء  ر.ک؛و نیز  22 /)حشر﴾هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا

 ؛۹۸ /طه ؛۱۱0 /فکه ؛۱0۸ /انبیا ؛۱02 /انعام ؛۱2۹ /؛ توبه22۵ /؛ بقره۸۸ و 70 /قصص

 . (۶۴ /حج و 2۶ /لقمان ؛۶ /ممتحنه ؛2۴ /حدید ؛۶ /فصلت

 اشاره خدا نگنجیدن ذهن در و بشری وصف از خدا بودن پاک بر قرآن از آیاتی

  خَلَقَ بِمَا إِلَه  کُلُّ لَذَهََب إِذًا  ه لَإِ ْنمِ هُعَمَ کَانَ مَا وَ وَلَد   مِْن اللَّهُ ذَاتَّخَ مَا﴿دارند؛ 

 /: انبیاء ر.ک؛ و نیز  ۹۱ /منونؤ)م﴾صِفُونَیَ عَمَّا اللَّهِ سُبَْحانَ بَعْض  یعَلَ بَعْضُهُمْ الَلَعَ وَ

 (. 3 /نحل و ۱03و  ۱00/؛ انعام۸2 /زخرف ؛23  /حشر ؛۱۵۹و  ۱۸0/صافّات ؛22

 ن آقر در   اهلل( خدا )  صفات  به  وطمرب توصیفات

و دیدگان  شودینم(؛ دیده ۴۴2: ۱ ج ، .۱۴2۶ ،یعراباست ) مثالیب صفات در « الل»

؛  ۱7۹ خ، ش.۱37۹ ،)رضی دینمایمو درک  ندی بیمولی او همه را  کندینماو را درک 

ت (؛ ازلی و ابدی است؛ علم، قدرت، مالکیت، خالقی ۱۴۵ :2 ج ، .۱۴۱۵ ،یکاشان ضی ف

 ،یزار ین یکلا دربر گرفته است )ش همه راهیر و پادشاااقتد راده واوست؛ ا از آنِ

 شبیه وجودی هیچ ،صفات (؛ در2۸۸: 7 ، جتایب ،یشهریر ؛ محمدی۱07: ۱ ، ج .۱3۸۸

، ادیهسجّ ةکامل ةاست )صحیف خوبی هر سرمنشأ و خوب صفات او ةهم و نیست او

 حضرت(. آن یدعا تیف ی ک ذیل ،ش.۱37۶

 شده معرفی بندگان طن بهظاهر و با اول و آخر، صفات به وندخدا آیات قرآن، رد

 ؛3 /حدید)﴾مٌیعَلِ ء یْشَ بِکُلِّ و َهُوَ وَ الْبَاِطُن وَ الظَّاهِرُ وَ الْآخِرُ الْأَوَّلُ هُوَ﴿ ت؛اس

  .(2 /عمرانآل  و ۵۸ /فرقان ؛2۵۵ /بقره ؛70 /قصص
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 اللَّهَ نَّإِ ﴿ست؛ شده ا معرفی ریاپذنتسکش مطلق و قدرت خداوند دیگر، آیات در 

  /غافر ؛22۸ /بقره ؛۵2 /انفال ؛7۴ /حج ،2۱ /ادله؛ مج۴0 /توبه ؛2۵ /)حدید﴾زٌ یعَزِ یٌّقَوِ

 ؛33 /احقاف ؛۶2 /زمر ؛۱02 /انعام ؛۱2 /طال  ؛20 /عنکبوت ؛۱7/مائده ؛۱۶ /رعد ؛22

 . (32/مهی ابرا و  ۹۹ /اسرا ؛3/یونس  ؛۵۴ /اعراف

 /اءسن)﴾رًایبَصِ عًایسَمِ انَکَ اللَّهَ إِنَّ﴿ست؛ اشده  فیمعر بینا و شنوا ادخ آیاتی، در

 . ...(و ۵۶/غافر ؛2۸ /لقمان ؛7۵/حج ؛۶۱/حج ؛۱/مجادله ؛۵۸

 السَّمَاوَاتِ  مُلْکُ ِللَّهِ وَ﴿؛ چیزی است آفریننده هر و زمین ،هاآسمان مالک در آیاتی

 . ...( و ۱۶۴ /؛ بقره۱۶ /رعد ؛۱2/ ال ط ؛۱7/مائده)﴾شَاءُیَ َما قُخْلُیَ نَهُمَایْ بَ وَ مَا الْأَرْضِ وَ

  قرآن  در ل خدا )اهلل( عااف   به  طمربو توصیفات

؛ ۱۱قابل تصور نیست )شوری: دیگری وجود هیچ و او بین  شباهتی هیچ افعال در

است  مثالیب افعال حضرت(. در آن یدعا تیف یک ذیل ،ش.۱37۶ ادیهسجّ ةکامل ةصحیف 

 /است )کهف مشهود فعالش ا در ییهمتایب و اییت (. یک۴۴2: ۱ ، .۱۴2۶ ،یابعر؛ ۱ /)نحل

 (.  23۹۵ :7  . ج۱۴۱۹ ،حاتمیباابن ؛ ۱۱0

  الرَّزَّاقُ هُوَ  اللَّهَ ِإنَّ﴿موجودات معرفی شده است؛  ةهم دهندةیروز آیاتی خدا در

 .(۵۸ /اتذاریّ)﴾ُنیالْمَتِ الْقُوَّةِ ذُو

 ء یْشَ بِکُلِّ اطَأَحَ قَدْ اللَّهَ نَََّ أَو﴿است؛  رموزآگاه ةهم زا و چیزهمه آیاتی، بر در

 . ...(و ۱0 /ممتحنه ؛۱3 /حجرات ؛2۸ /توبه ؛۱2 /نساء  ؛2۸2 /بقره ؛۱2 / طال )﴾اعِلْمً

 /حجر)﴾مُیالْأَلِ الْعَذَابُ هُوَ یعَذَابِ وَ أَنَّ﴿است؛  بدکرداران دهندةعذاب آیاتی در 

 . (...و ۸۵ /بقره ؛7۵ /مریم ؛۹۶ /بقره ؛۵0
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  اللَّهَ فَإِنَّ رًایْخَ عَوَّتَطَ وَ مَْن﴿کوکاران است؛ نی  دهندةرحمت و نعمت آیاتی در

 . ...(و ۱۴۵ /عمرانآل ؛3۵ /احزاب ؛۱۴7/نساء  ؛۱۵۸ /بقره)﴾مٌیعَلِ شَاکِرٌ

 ابًعَذَا ظَلَمُوا َنیِللَّذِ وَ إِنَّ﴿کشان است؛ گردن و مستکبرین  ةشکننددرهم آیاتی در

 . ...(و 23 /نحل ؛27  /ملک ؛۴7 /طور)﴾لَمُونَعْیَ لَا أَکْثَرَهُمْ نَّکِ لَوَ  ذَلِکَ دُونَ

  إِنَّ  اللَّهِ یعَلَ فََتوَکَّلْ عَزَمَْت فَِإذَا﴿کنندگان است؛ توکل ةهم متوکَّل آیاتی در

 . (۱۵۹/عمرانآل)﴾َنیالْمُتَوَکِّلِ حِبُّیُ اللَّهَ

َو  ِتیِّالْمَ ِمَن یَّالْحَ رِجُخْیُ﴿؛ ستان ازندگ ةمیرانند و مردگان کنندةزنده آیاتی در

 /روم)﴾تُخْرَجُونَ َکذَلِکَوَ  مَوْتِهَا بَعْدَ الْأَرْضَ یِیحْیُ وَ  یِّالْحَ ِمَن َتیِّمَالْ خْرِجُیُ

۱۹.)   

 زردشتیان   مقدس  کتاب  ،مفهوم جامع خدا در اَوِستا

 است هدش ندهخوا دهائورمز هخامنشی یهانبشتهسنگ در اهورمزده و خدا اوستا، در

 اهورمزدا، صورت به معین فرهنگ در واژه نای(. اهورامزدا ةواژ ذیل، ش.۱377 ،دهخدا)

 کل، دانای معنیبه مزدا و بزرگ سرور معنیبه اهورا از مرکّب هرمز، اورمزد، هرمزد،

 آیین در دامزاهورا عمید، فرهنگ در .(اهورامزدا ةواژ ذیل، ش.۱3۸7 ،معین )است  آمده

 و گبزر ،تاهمیب یکتا، ،بخش اتی ح و دندار ظاهر صورت که تسا ودیجو ،شتیزرد

 ذیل ،ش.۱3۶3 ،عمید)است  خداوند همان گفت توانیم ،کلمه یک در و مطلق دانای

 . (اهورامزدا ةواژ

گذاری معنای خدای حکیم نامید. البته این نامزرتشت، خدای خود را اهورامزدا به

 شهور بوده است و اهورامزدامعلوم و م ،زمان اور د ،زدااسم م دش نبوده؛ بلکهخواختراع 

 یهاییایآرو همان خدایی است که  انددانستهو نظام طبیعت عالم اخال  ی خدای را همگ
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قبل از او به این خدا  هاسالزرتشت  ةلی قب عشیره و  شناسند.هندوستان او را به نام وارونا می

 اند کهاین عقیده (. برخی بر۱03: ش.۱3۸۱ ،انی؛ قدی30۵: ش.۱3۵۴ ،اس)ن اندبودهمعتقد 

معنی الً نام دو خدای پیشین بوده و از تلفیق اهورا و مزدا پدید آمده و بهادا احتماهورامز

 (. ۱۴0: 3، ج ش.۱372)ولی، سرور داناست 

 ذات خدا )اهورامزدا( در اوستا 

 به کس  چه! اهوره یا»؛ دنائل اق پسر  خدا برای ای و پدر نامیده را بررسی اوستا، خدا در

 ؛ش.۱3۸۱ پورداوود، ؛ش.۱370 ،ستخواهود) « د؟رک پدر دوستدار را پسر انگیفرز

  ، ش. ۱3۸۱گلدنر، ؛ش.۱3۹2 ،یآباداثی غ مرادی ؛م.20۱2 فرمین، ؛ش.۱3۹0 ،فرساسان

 کوشاست نیک، ش من  پدر و او آفریدگار مزدا که دریافتم اشه از»؛  (7بند  ،۴۴هات  یسنه،

  پسر آذر ای»؛  (۴بند  ،۴۵یسنه، هات ،همان) « هموست کنش کی ن دختر آرمیتی و

 . (۱ بند شانزدهم، کرده ؛۱7بند  ،۴؛ هات ۱۴بند  ،3هات  ،همان) «مزدااهوره

به ثنویت در دین زرتشت قائل  ،هنینگ همانند پروفسور ،با توجه به موارد فو ، برخی

 مذهب زرتشت، بهمذ ه،نظرگا ن یا ؛ از(۱۴۸ :3 ج، ش.۱372 ،ولی)اند شده

 دو و « نویسپنتامئ» و «نویانگرمئ» مذهب ،« من یاهر» و « اهورا» مذهب است، یپرست دوگانه

 خوب اگر و است « نویانگرمئ » جزء  باشد، بد چه هر و که هر است؛ «شر» و « ری خ» ذات

 تزرتش بمذه اعتقاد پس  .دنبردن در ،همواره ذات دو هر ن یا و « نویسپنتامئ » جزء  باشد،

  :ش.۱3۸۱ ،قدیانی ؛۱۶۵ :۱ ج ،تایب ،یآبادان یمبلغ) ستا جهان در ذات یگانگود به

 (. 2۱0: ش.۱3۴۶ ،شاله ؛۱03

 ةدربار. است ارتباط در نیز ثنویت با که اهورامزداست بودن مخلو  دیگر، تئوری

  زروان نام به گرید یدجومو مخلو  دو هر من یاهر و اورمزدا که شده نقل چنین  اهورامزدا

 از را آن و اورمزداست پدر انزور. است آمده یتناهیال انزم یمعنابه زروان. دن هست



 17 1398بهار و تابستان ، 1، شمارة 1سال ؛ عهیش یقیپژوهشنامة کالم تطب 

 

 :۱ ، جتایب ،یآبادان یمبلغ) است بخشیده او به را خالقیت سپس  و آورده دنیا به شکمش 

 (. 7۹ :3 ، جش.۱372 ،ولی ؛۱70

 اوستا  خدا )اهورامزدا( در صفات 

! مزدا »ای ؛انددانسته وجود دو آنِ از را دنکل بو ی و خالقارآفریدگ ،مواردی در

 ؛ش.۱370 ،)دوستخواه « بشناسم چیزهمه آفریدگار را نوی سپندم و تو تا کوشمیم همانا

 ،یآباداثی غ مرادی ؛م.20۱2 فرمین، ؛ش.۱3۹0 ،فرساسان ؛ش.۱3۸۱ پورداوود،

 کسی آنِ از را شهریاری تیساربه»؛ (7بند  ،۴۴هات  : یسنه،ش.۱3۸۱ گلدنر، ؛ش.۱3۹2

 «اردیبهشت و اهوره مزدا: دکن  ییارشهر بهتر که خواستاریم کسی برای و دانیم و ریممش

 . (۵بند  ،3۵هات  ،همان)

 ای»ند؛ اقائل شریک موجودات، خلقت و آفریدن در خدا برای ،دیگر موارد در

 یشوخ پناه در را ما آفریدید، را ما کهچنانآن ! (307.: ش۱3۵۴ ناس،) امشاسپندان

 . (۵ بند ،۵۸ هات ،همان)رید« ی گ

 برای ،است پروردگار ازلی ذات مخصوص که ،را حمد و ستایش  ،متعددی موارد در

 آذر ای»؛ اندشده قائل جسم اهورامزدا نموده و برای ذکر دیگری متعدد موجودات

 رذآ ای»؛  (۱۱بند ،۱7و هات 7بند  ،۵۸هات  ،همان) « میگذاریم نماز را تو! مزدااهوره

 تویی خواستارم، هدوستان پیشکشی دلخواه، پیشکشی ش،اینی  و ستایش را تو! ادمزهرواه

 ستایش خواستار»؛  (۴بند  ،۱۶؛ هات ۱بند  ،۶2هات  ،همان) « نیایش و ستایش ةبرازند

 ۱تشتر ةستار و نویسپندم ة دیآفر ستارگان و اشون ریگزندناپذ بزرگواران مهر، و اهوره

 مهر و دامزاهوره چشمتیزاسب خورشید و گاو ةتخم هند داربردر ماه و مندفره رایومند

ای مزدا اهوره! زیباترین پیکر را در » .(۱3، بند 3هات  ،همان) « سرزمینانم ةهم یارشهر
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هات  ،)همان « تو دانیم، آن بلندترین زبرین را که خورشیدش خوانند میان پیکرها از آنِ

 (.۸بند  ، ۵۸ هات ؛۶، بند 3۶

 اوستا  ( درادزهورام )ا خدا   افعال

افعال نیز  در نیست، همتایب و یکتا ،صفات ذات و که در ،گونهدا هماناهورامز

عنوان آذران به ةهمو  نویسپندمهمراه او، آذر، به ذات گونه که درهمان شریک نیست؛بی

 اختهچون بهمن، اردیبهشت، مرداد و خرداد شن ، ایزدان مختلفی هماندشدهخداوند شناخته 

 ،)رضی ندینمایمری یاش افعالا در مزدا هستند و او رورااه چونهمکه در ذات  دانهدش

 (.2۱0: ۱3۴۶؛ شاله، ۱3: ش.۱3۶0

 ارزیابی و مقایسه 

در کتاب آسمانی قرآن، الل در ذات یگانه است؛ ولی در اوستا اهورامزدا یگانه نیست 

از  ،در اوستا ،مزدااهورای ول ؛هشدنده زا ،و همزادی به نام اهریمن دارد. الل، در قرآن

 پسر دارد که ،در اوستا ،؛ ولی اهورامزدادیزاینم ،ر قرآند ،؛ الله استزروان زاییده شد

 و شد خواهد شرک توهم موجب پسر و پدر ةکلم ،باشد الهی خالقیت منظور ایشان اگر

 کرش عین  هک است داشتن  پسر یا بودن پدر منظورشان همان اگر و نیست هال ذات ةست یشا

  است.

مانند اهریمن است؛ اما باید توجه ه یسز ابلآن نی بیاید که در قر ی پیش پرسش ،شاید

هستند، ذات اهورا که  ین قائل است که دو ذات خالق جهانداشت که دین زرتشت به ا

نو است؛ دو ذاتی وجود آورده و ذات اهریمن که خالق انگرمئیرا به نومذهب سپنتامئی

 خالق للافقط ن ر قرآاین درحالی است که د م در نبردند.خود دائب ی مذهقاای بکه بر

(.  ۱۶3 انعام: و 2 فرقان:؛ .کراست و هرگونه شریک در خالقیت از الل نفی شده )
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، قادر و منازعیب ،در قرآن ،گونه توانایی ندارد و اللهیچ ،برای نبرد با الل ،ابلیس درضمن، 

 راء:سا؛ .کر) شودیمچه بخواهد  او نیست و هربله با قاد و مبرای نتواناست، کسی را یار

 (.33احقاف:  و ۹۹

 ،همتاست و مسلمانان عمدتاًدر صفات، یگانه و بی ،در کتاب آسمانی قرآن، الل

برای  زرتشتیانقائل هستند؛ اما در کتاب مقدس  یصفاتویژه شیعیان به توحید هب

پسر و شریک در دانیت برای او فت وحص در د.انشدهدر صفات، شریک قائل  ،اهورامزدا

 ،عین شرک است. در صفت حمدانیت، دیگران را ،از نظر قرآن ،که اندهدشائل خلقت ق

الل الیق فقط   ،در قرآن ،کهدر حالی انددانستهالیق ستایش و پرستش  ،خدا چونهم

 ستایش و پرستش است. 

د داشته ورد مذکور وجابه موامشیاتی آ نیز نظر برسد که در قرآنبهاین گونه  ،شاید

و مالکیت ذیل آفریدگاری یک خالق  هپادشا ،در قرآن ،گفت باید ،خر پاسد ،باشد؛ اما

؛ ۱3۱ /نساء ؛ .کرعالم است ) ةهمرقیب و مالک بی هو پادشا مثالیباست و الل خالقی 

 (.۴ /حدید و ۵۱/؛ کهف۶۵ /حج

 ،ان عمدتاًهمتاست و مسلمانبی و یگانهز ل نی در کتاب آسمانی قرآن، الل در افعا

 معتقد هستند؛ در حالی که در کتاب مقدس زرتشتیان، در یافعال یدوحبه ت یعیانویژه شهب

چون بهمن، اردیبهشت، و ایزدان مختلفی هم اندشدهنیز برای اهورامزدا شریک قائل  افعال

بر اهورامزدا،  هو، عال یتخالق . درندینمایممرداد و خرداد، او را در افعالش یاری 

در قرآن، الل خالق  ،کهریدگار هستند؛ در حالیآفز شت نی ردیبهمینو، امشاسپندان و اسپند

 تمام مخلوقات است. 

چنینی نقل شده نظر برسد که در قرآن نیز موارد این ممکن است چنین به ،در این مورد

یا از ضمیر و فعل  و شده  دهت دااست؛ آنجا که کارها به فرشتگان و دیگر موجودات نسب 
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که در متن  ،پاسخ باید گفت در تعریف امشاسپندانر د است. ه شدهاستفاد ری الغمعمع و ج

که هرکدام خدایی  دانندیمرا صفات اهورامزدا آن کتاب مقدس زرتشتیان آمده، 

 ،ر موجودات دارند )یامااوچیو دخل و تصرفی جدای از ذات اهورامزدا ب اندجداگانه

خوانده ریک الش ،قتدر خل ،که در قرآن، خداوند(، این در حالی است ۴۹۶: ش.۱3۹0

و او کسی است که هفت آسمان و هفت  گرددیبازمبه او فقط شده و آفریدن موجودات 

 /گرفته است )طال برهر چیزی را در شیده و بر هر چیزی تواناست و دانشزمین را آفر

۱2 .) 

 دیان  هو ی مقدس  اب کت  ، تورات در خدا  جامع  مفهوم ( 3

 ةواژذیل  ،ش.۱3۶3 ،وه است )عمیدهی عبری،زبان به  ،در تورات ،یانودیه خدای نام

 او به شده متکلم موسی به خدا نام یهوه چنین آمده است: »و ةدرباردر تورات  یهوه(.

( الشادای) قدیر خدای اسم به یعقوب و اسحا  و هیمابرا به و منم خداوند که گفت

 البته (.۱۱۱: ش.۱37۹نشدم« )گلن، معروف نایشا به یهوه خود مسا به اما تم؛شگ نمودار

 در را او لیاسرائیبن  ،وی زمان از پیش  ،بلکه،نبود موسی قوم مطلق خدای نام آغاز از یهوه

 نهیواال و( داربال مارهای) صرافیون ،(ابرها) خدایان: کروبیوننیمه گروه سه رأس

 ،انمرور زمیهوه(. به ةژوا ذیل ، ش.۱377 ،داهخ)د ندست دانیم( ابری یهاگله خدایان)

خره و باأل انددانستهثر در مزارع و بساتین ؤجای بعل، مالک و مرا به ی یهوهود خداهی

 ،کار بردند )ناسبعل قرار دادند و یهوه را برای خدای موسی به یجابهخدای موسی را 

 شباهت( هستم کهآن هستم ینامعبه) ههی ا لفظ به ،معنی نظر از ،(. یهوه33۹: ش.۱3۵۴

 که بر است (؛ و اسمی۹۸۶: ۱3۸2 ،)هاکس  شودیم ترجمه( ایادون) بر به غالباً که دارد

 یهوه(. ةواژ ذیل، ش.۱3۸7 ،داللت دارد )معین  مقدس ذات آن سرمدیت
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 تورات در خدا )یهوه(  ذات 

 اما ؛است دهنش ارکنا وهیه از غیر دیگر خدایان وجود فرمان، ده از فرمان اولین  در

 بخش بیستم، باب خروج، سفر ؛2۹۱: ش.۱3۸۶ ،ومهیا) اندشده منع آن پرستش  از عبرانیان

  (.7 بخش  پنجم، باب تثنیه، سفر ؛3

: اندنموده ازدواج انسان دختران با که است شده ذکر پسرانی خدا برای ،عهد عتیق در

 آنها از آساغول مردانی ،ندودنم لتوص هم با هاانسان دختران و خدا پسران کهآن از پس »

 پیدایش، بخش : کتاب.م ۱۹0۱جدید،  عهد و عتیق عهد مقدس بکتا) « آمد وجودبه

 و هستید خود خدای خداوند، پسران شما»؛ (چهاردهم مثنی، فصل ةتوری سفر نو ؛ طوفان

  (.چهاردهم مثنی، فصل ةتوری سفر: همان) « متراشید را خویشتن  ،اموات برای

 ،بیافریند را نانسا ستخوا دخداون که زمانی» :ندادیم انسان شبیه را ادخ ردیاوم در

است؛  شده آفریده خداوند شبیه که چرا نیست جایز انسان کشتن »؛ « آفرید خود شبیه را او

 به و دریا انهی ما به تا بسازیم خود مشابهت موافق خود، صورت به را انسان که گفت خدا

 دبن جنیم زمین روی بر که تیراحش تمامی به و زمین میتما هب و آبدوبه  و هوا مرغان

 ،لندن ة؛ دارالسلطن ش.۱37۹ ،)گلن  « آفرید خود صورت به را آدم خدا پس  نماید، نتسلط

 عهد و عتیق عهد المقدس ؛ کتابش.۱3۶۴ ،تا؛ پورداوودمقدس، بی ؛کتابم.۱۹20

 ،یمقد ةجمرت مقدس ؛ کتاب.م۱۹۸0 ،جدید عهد و عتیق ؛ عهدش.۱3۶۵ ،جدید

؛ ش.۱3۶2 ،فارسی دسمق ابکت ؛ .م ۱۸۵۶ ،؛ گلن ش.۱37۹ ،دسمق  کتاب ؛ش.۱3۸۴

 تا نو ؛ کتاب آدم پیدایش، بخش  : کتاب.م ۱۹0۱جدید،  عهد و عتیق عهد مقدس کتاب

 آفرینش(.  داستان آفرینش، نو ؛ کتاب با خدا عهد پیدایش، بخش 

 



...یرضا فارسی نژاد وعل  /... یاله  نایاد ریساو کتب مقدس    میقرآن کر فهوم خدا در م  تیجامع سةیمقا    22 

 

 در تورات  خدا )یهوه(  صفات 

 و چشم از و دارد انسان اعضای شبیه اعضایی و یحانور جسم ،یهود دین در ،یهوه

 . ( 30۶: ش.۱3۴۶ ،شاله) است برخوردار گوناگون امیال و دست و قلب و شگو

 را زمین و هاآسمان خدا که هنگامی ،آغاز در»ابر:  از یاتوده روی خدا رو  حرکت

 کترح بخار تاریک یهاتوده روی خدا رو  و بود شکلیبو  خالی زمین  آفرید،

 داستان دایش،ی پ کتاب : .م۱۹0۱جدید،  عهد و عتیق عهد مقدس کتاب) « درکیم

 .(آفرینش 

 به و ایستاد او با آنجا در شده نازل ابر در خداوند»ابر:  از یاتوده در خدا شدن نازل

 هارون و مریم روزی»؛ (چهارم و سی فصل خروج، سفر: همان) « کرد ندا خداوند اسم

 فقط وندخدا آیا گفتند هاآن. ددنکر سرزنش  بود گرفته شیب ح زن هاینک علت به را موسی

 سخنان خداوند است؟ نگفته سخن  نیز ما ةلی وسبه او مگر است؟ گفته سخن موسی ةلی وسبه

 سه هر: فرمود و فراخوانده عبادت ةمی خ به را مریم و هارون و موسی فوراً و شنید را ایشان

 برا ستون در خداوند هگاآن. ایستادند خداوند ورحض رد ایشان پس. بیایید اینجا به شما نفر

 .(مریم تنبیه بخش  اعداد، کتاب :همان) « ایستاد عبادتگاه درِ کنار در شده زلان

 اردو از خدا مالقات برای را قوم موسی»دود:  از یاتنوره در کوه بر خدا شدن نازل

 کهاین  سبببه رفتاگرف دود را ناسی کوه تمامی و ایستادند کوه پایین  در و آورد بیرون

 غایتبه کوه تمامی و بود متصاعد تنور مثل دودش و نمود زول ن آن بر آتش  در اونددخ

 .(نوزدهم فصل خروج، سفر :همان) « شد متزلزل

دود غلیظی خدا را احاطه کرده  اندگفتهو  انددانستهنفس خدا را از آتش  ،در مواردی

 خود با ،باشد راهش  سر چه هر که تسا یانوشرخ سیل مانند خداوند دهان نفس »است: 

 .(آشور مجازات بخش  اشعیا، بکتا،انمه) « بردیم
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 و شد مؤثر من  بر آنجا در خدا خداوند ... دست ششم سال در»داشتن خدا:  کلهی

 از و آتشی پایین  به تا کمرش نمایش  از ظاهر آتش  نمایش  به شکلی اینک کرده مالحظه

 از مرا کرده دراز را دست یهشب  و کهربا عین  نندام ییضیا ش نمای لمث  باال به تا کمرش

 حزقیل، کتاب،همان) « برداشت آسمان و زمین  میان به مرا رو  و گرفت سرم ٔ  هی ناص

خروج،  سفر نوزدهم؛ خروج، فصل سفر آفرینش؛ پیدایش، داستان هشتم؛ کتاب فصل

 خود دل نهم ماه مارچه و بیست زرو از بعد و روز این  از اکنون»؛  ...(و چهارم و سی فصل

 کتاب،همان) «شودیم گذاشته خداوند کلهی  نیابن  که یروز از یعنی سازید؛ غولشم را

 .(دویم فصل حگی،

 و گرفت کشتی شخصی با یعقوب شده گفته ،است نادر بسیار که ،دیگری مورد در

 وبیعق ،راجام از س پ ب شد.ملّق ریناپذشکست یعنی اسرائیل به او برابر در مقاومت اثر در

 با یعقوب شدن روهروب یش، بخش داپی  کتاب ،نهما)است  بوده خدا او که شودیم متوجه

  .(عیسو

 تورات  در خدا )یهوه(   افعال

ستن، ، ماندن، رفتن، برخارفتن  مانند پایین ،افعال انسانیدر کتاب مقدس یهودیان، 

  ه است.شدن به یهوه نسبت داده شد ظاهرو  رفتن  نزول کردن، راه

 به خدا پس: »است آمده مسدو برای مهی ابرا شفاعت بخش  و ماندن: در تن فر ین پای

. کنم رسیدگی است رسیده من  گوش به که فریادی به تا رومیم پایین  به فرمود مهی ابرا

 دارالسلطنة؛ ش.۱37۹ ،گلن ) « ماند مهی ابرا نزد خداوند و رفتند مهی ابرا نزد از نفر دو آنگاه

 عهد و تیقع عهد المقدس ؛ کتاب.ش۱3۶۴ ،؛ پورداوودتایب ،دسمق  ؛کتابم.۱۹20 ،لندن

 ترجمة ،ش.۱3۸۴ ،مقدس ؛ کتاب.م۱۹۸0جدید،  عهد و عتیق ؛ عهدش.۱3۶۵جدید، 

 ؛ کتابش.۱3۶2 ،فارسی مقدس ؛ کتاب.م۱۸۵۶ ،؛ گلن ش.۱37۹ ،مقدس کتاب قدیم؛
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 ایبر می هابرا شفاعت بخش  پیدایش، کتاب: .م۱۹0۱ ،جدید عهد و عتیق عهد مقدس

 .  (ومدس

 کتاب :همان) « رفت او نزد از و یستادزابا مهی اابر با گفتن  سخن  از خدا آنگاه»رفتن: 

 آنجا از مهی ابرا با گووگفت پایان از پس  خداوند» ؛(اسحا  تولد ةوعد بخش  پیدایش،

  .(سدوم برای مهی ابرا شفاعت بخش  پیدایش، کتاب،همان) « رفت

 نشان شما به را خود یتوانای و قدرت و زمی خیمبر :د یفرمایم خداوند اما»برخاستن: 

  مذبح  بر که دیدم را خداوند» ؛(آشور مجازات بخش  اشعیا، کتاب :همان) « دهممی

 عاموص، کتاب ،همان) «بلرزد شیهاپاشنه آنکه تا بزن را در سر که فرمود و ایستدمی

 .(نهم فصل

 نزد به را اسرائیل قوم انبرره از نفر دهفتا: فرمود موسی به خداوند پس »کردن:  نزول

 آنجا در و کرده  نزول من . بایستند تو با آنجا در تا بیاور ادتب ع ةمی خ به را آنها خوانب من 

 .(رهبر هفتاد انتخاب بخش اعداد، کتاب،همان) « گفت خواهم سخن تو با

 ،ترفیم راه باغ در که ،را خداوند صدای زنش  و آدم روز همان عصر»رفتن:  راه

 .(انسان سقوط بخش پیدایش، کتاب ،نهما) « ددنشنی 

 ،کتاب:همان) « شد ظاهر او بر خداوند ،شد ساله نودونه ابراهیم وقتی» دن:ش ظاهر

 سکونت ممری بلوطستان در مهی ابرا که هنگامی»؛ (اسحا  تولد دةوع بخش  پیدایش،

 لدتو ةدعو بخش پیدایش، کتاب ،همان) «شد ظاهر او بر دیگر بار خداوند داشت،

 .( حااس
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 ه مقایس و  ارزیابی

ت یکتا نیست و انسان شبیه او و او شبیه انسان ذا در ،راتتو خدای یهود در ،یهوه

(. در ۱۱ /)شوری﴾ءٌیْشَ کَمِْثلِهِ سَیْلَ ﴿ ستی ن الل مانند یزی چکه در قرآن است؛ در حالی

 لَمْ ﴿ دیزایمه و نه اده شدکه در قرآن، الل نه زتورات، یهوه فرزندان پسر دارد؛ در حالی

که گفتند عزیر پسر خداست، خاطر این دیان را بهتی یهو( و ح3 /ید)توح﴾ولَدْیُ لَمْ وَ لِدْیَ

(. در تورات و ده فرمان، وجود 30 /کافران جای داده است )توبه ةزمرتوبیخ نموده و در 

 ؛استوه یهردیف  معنای وجود خدایان دیگر درخدایان دیگر انکار نشده است و این به

 و روحانی جسم یهود، دین  در ،هوه. یاردشریکی ند هیچ ،قرآنر د ،که اللدر حالی

که است؛ در حالی برخوردار گوناگون امیال و اعضا از و دارد انسان اعضای شبیه اعضایی

 عَمَّا اللَّهِ ُسبَْحانَ﴿، منزه است کنندیماز چیزهایی که اینان وصف  ،در قرآن ،الل

 (. ۱۵۹ /اتفّصا)﴾صِفُونَیَ

 نیحیا مس  قدسکتاب م ،انجیل  در خدا جامع  مفهوم

شناخته  "خدای پدر"یا  "پدر آسمانی"یا  "پدر" عنوان معموالً به خدا انجیل، در

 را نهان که تو پدر و بگذار نماز خفاست در که را خود پدرِ»: اندنوشتهکه شود؛ چنانمی

 کتاب ؛م.۱۹20 ،لندن رالسلطنةاد ؛.ش۱37۹ ،گلن) « دهدیم جزا آشکارا را تو بیندمی

 ،جدید عهد و عتیق عهد ؛ش.۱3۶۵ ،جدید عهد و عتیق عهد دسمق ال کتاب ا؛تبی مقدس،

  ؛ .م۱۸۵۶ ،؛ گلن ش.۱37۹ ،مقدس کتاب ؛ش.۱3۸۴ قدیم ترجمة مقدس، کتاب ؛.م ۱۹۸0

 نیحسی  ؛.م۱۹0۱ ،جدید عهد و عتیق عهد مقدس کتاب ؛ش.۱3۶2 فارسی، مقدس کتاب

 . (۱۱ :ششم باب ی،مّت انجیل :ش.۱3۸7 ،سیار ؛ش.۱37۴ ،یادآبونخات
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 انجیل   در  ذات خدا )پدر( 

 :آمده است پطرس اولة نام یاد شده است؛ در "پدر خدای"عنوان از خدا به هیگا

 پدر که خدا بر باد، خدا بر سپاس. برگزید را شما پیش  هامدت از پدر خدای عزیزان، ای»

 هستم وا رپد من » ؛(ایمان مایشزآ پطرس، اول ةنام ،نهما) «تاس مسیح عیسی ما خداوند

 ؛(فرشتگان به مسیح برتری ،نژادیهودی مسیحیان به یانامه: همان) « است من  پسر او و

 به نه زیرا است؛ الدجّ همان این  و دروغگوست ،نیست مسیح همان عیسی بگوید هرکه»

  انایم خدا فرزند مسیح عیسی به هک کسی خدا، فرزند به نه و دارد ایمان پدر خدای

 نور خدا بخش ،یوحّنا اول ةنام ،همان) «بشناسد را پدر ایخد ارددن نامکا ،باشد نداشته

 .(است

 ،گوید خداوند خداوندِ مرا هرکه»یاد شده است: "خدا پدرم" عنوانبه خدا از هیگا

 تاس نماسآ در که پدرم را ةاراد که کس  آن بلکه شد؛ خواهد داخل آسمان ملکوت در

 حال خوشا فرمود و داده جواب یعیس»؛ (شتمه باب ی،مّت انجیل ،نهما) « آورد عملبه

 که من پدر بلکه نساخت؛ ظاهر تو بر را این خون و جسم که روزان بریوناه شمعون یتوا

 اورشلیم شهر از گفت عیسی» ؛(ششم باب ی،متّ  انجیل ،همان) «نمود ظاهر است آسمان در

 خدا رمدپ که تسا یاهیهد همان او زیرا باشید؛ القدسرو  ظرمنت  کهلب نروید، بیرون

 به ازصعود قبل عیسی آخر سخنان ، مسیح رسوالن اعمال ،همان) « است داده را اشوعده

 .(آسمان

 درگاه از»است:  شده یاد دست این  از تعابیری و "خدا پدرمان"عنوان به خدا از هیگا

 :همان) « هستیم شما برای آسایش  و رحمت بطال یحسم عیسی نخداوندما و خدا پدرمان

؛ میکن یم شکر شما وجود برای را خدا همیشه ما»؛ (تسالونیکی مسیحیان به لس پو اول ةامن

 بازگشت به که را راسخی امید و استوار ایمان پرمهر، اعمال خدا پدرمان حضور در

 مسیحیان به س پول اول ةنام ،نهما) « میآوریم یادبه ،دارید مسیح عیسی ما خداوند
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 عیسی خداوندمان و خدا پدرمان درگاه از» ؛(نیکیالونتسا ایمان شهرت بخش  یکی،تسالون

 به پولس  اول ةنام ،همان) « هستم تو برای آسایش  و رحمت و فیض طالب مسیح

 رحمت خواهان شما برای مسیح عیسی خداوندمان و خدا پدرمان درگاه از» ؛(تیموتائوس

 .(قرنتس  مسیحیان به پولس  دوم ةنام ،همان) «شمبایم آرامش  و

 )ع(در انجیل وجود دارد که بر پسرِ خدا بودن حضرت مسیح نیز ددی متعات عبار

 و حی خدای پسر مسیح تویی گفت داده جواب پطرس شمعون آنگاه»تصریح دارد: 

 ببا ی،متّ  انجیل :بریوناه« )همان شمعون یتوا حال خوشا فرمود و داده جواب عیسی

 گبرئیل»؛ (اول باب ،مرقس  یلانج :همان) «خدا فرزند حمسی عیسی بشارت آغاز» (؛ششم

 عیسی را او و زائید هیخوا پسری و شد هیخوا آبستن  تو اینک گفت و آمده مریم نزد

 «شد خواهد خوانده تعالی خدای فرزند و بود خواهد بزرگی شخص او و نامید هیخوا

 تیدرسبه عیسی که باورکنید که تا یافته نگارش زهای چ ن ای»؛ (لوا باب لوقا، انجیل :همان)

 را ما خدا فرزند عیسی خون»؛ (کمیوستی ب باب ،یوحّنا انجیل :همان) « خداست پسر مسیح

 از خدا آنچه» ؛(است نور خدا بخش ،یوحّنا اول ةنام :همان) «سازدیم پاک هیگنا هر از

 اول ةنام :نهما) « باشیم داشته نایما یحمس عیسی او فرزند به که است این دارد انتظار ما

  . (عمل رد محبت بخش  ،یوحّنا

 شده یاد "خداوند" عنوان با )ع(حواریون، از عیسی برخی قول از موارد متعددی در

 ةنام :همان) « باشید مسیح عیسی ما خداوند بازگشت راه به چشم و آماده نیز اکنون»است: 

 که است یایخد همان او» ؛(خدا رافکا و متحک بخش  قرنتس، مسیحیان به پولس  اول

 داشته روحانی اتحاد و دوستی ما خداوند مسیح، عیسی فرزندش با ات نموده وتدع را شما

 نام به» ؛(خدا افکار و حکمت بخش  قرنتس، مسیحیان به پولس  اول ةنام :همان) « باشید

 خبیث مرد ورظه بخش  ،قرنتس مسیحیان به پولس  دوم ةنام :همان) « خداوند مسیح عیسی

 . (یحمس عیسی از پیش 
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 در هیال رو  که بودند عقیده این  بر پولس  چونهم (ع)مسیح ضرتح ةاولی  پیروان

 اندینمایم بشر به را خود مطلق قدرت ،وسیله بدین و ،نموده پیدا ظهور عیسی بشری پیکر

 ( ۴۱3: ش.۱3۵۴ ،ناس)

دیدنی  ةچهر »مسیحید وگیم بیر کهشاید همین تعابیر و تعابیر دیگری مانند این تع

پولس  ةنام: تمام موجودات برتری دارد« )همان و براست خد زندبود؛ او فر ای نادیدهخد

اخیر، برخی مسیحیان،  یهادورهبه مسیحیان کولسی، مسیح که بود؟(، موجب شده تا در 

ت دست اسرا خدای حقیقی و واقعی بپندارند. شواهدی از انجیل نیز در  )ع(حضرت مسیح

اند: اند، سجده نمودهستهدانمی خدادر عین حال که فرزند  ،را )ع(مسیحی حضرت نکساکه 

 ،»پس آنانی که در کشتی بودند آمده و عیسی را سجده نموده و گفتند که درحقیقت

   ی، باب پانزدهم(.انجیل مّت: فرزند خدا هستی« )همان

دارد؛  دخدا وجو دو حیتسیا در مکه گوی دیآیمدست گونه بهاز عبارات فو  این 

 . پسرخدای پدر و یکی خدای یکی 

 عیسی: »القدسرو  پسر، رخی موارد از سه خدا نام برده شده است؛ پدر،در بحتی 

 عطا من به زمین  و آسمان در قدرت تمامی که گفت فرموده تکلم آنها به و آمده پیش 

 و پدر اسم به را اآنه د ویی ع نمامج شاگردان از را قبایل تمامی و بروید لهذا است شده

 .(وهشتمستی ب باب ی،متّ  انجیل :همان) «دهی د دعمی ت القدس غسل رو  و رسپ

 در خدا و اندگانهی ذات دارای ،در انجیل ،خدا سه ،درواقع ،برخی معتقدند

 نه پدر. هستند خدا نیز و مسیح القدسرو  و است نموده حلول مسیح و القدسرو 

 پسر و پدر از القدسرو  شده، هزائید خدا از پسر یلو ه؛شد دهزائی  هن و است مخلو 

 . (۴3۵: ش.۱3۴۶ شاله،) است آمده پدید
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 هاکی کاتول باور در و است پدر از یناش القدسرو  ،هاارتودوکس  باور در

 . (۱70 :2 ، جتایب ،یآبادان یمبلغ) است پسر از یناش القدسرو 

 .م) نوسی وستی کهچنان اندبودهدا م خومفهز ا یاهگانیافراد متعددی درصدد تعریف 

 و است کلمه ای لوگوس همان که ،خود فرزند فرستادن با خالق یخدا :استته گف  (۱۶۵

 یبرا را خود اوست، ری غ ذات، و یعدد نظر از یول ،یکی او با ،مفهوم و تصور لحاظ از

 کنندهالهام و یوح ا،خد طرف از ییروی ن القدسرو  ،نوسی وستی نظر به .شناساند انی آدم

 ،دوم قرن اواخر در .است آن یهاتیورمأم مجاان در سای کل بانی پشت و ای انب به

 امر ن یا با ناسازگار انیب هرگونه خداوند، یعدد وحدت بر دی تأک ضمن ،هاستی انی مونارک

 حضرت دربارة را دگاهی د دو خداوند، یگانگی نشدن دارخدشه یبرا و کرده رد را

 و دادند  مهادا را سولر پدران یفرزندخواندگ ةینظر آنان، از یوهگر .دتن رفیپذ (ع)حی مس

 ةکلم و رو  ،بودن صالح و عی مط سبببه یول بود، انسان کی حیمس که شدند معتقد

 شیای ن که داشتند دی تأک خداوند دی توح بر یااندازهبه آنان. شد ساکن  یو در خداوند

 به موسوم ،گرید یگروه. کردندیم رد را او اهدرگ از درخواست و دعا و (ع)یسی ع یبرا

 از انهیگراوحدت یانی ب یبرا تالش در ،(. م 2۴0ا ۱۸0 نیب) سمی مُدال یهاستی نای کمونار

 در افتهیتجسّد را پدر یخدا خودِ مقدس، کتاب از ییهابخش  به استناد با (ع)حی مس تیالوه

 یهاستی انی ارکمون وابج در اهستی انی مونارک. خواندند شدهمصلوب و یناصر یسای ع

را ارائه دادند؛ در این  «یوجه» دگاهید یاله وحدت نشد دارخدشهبه دلیل  سمی مُدال

 عهد در :است شده ظاهر صورت سه به یول است، گانهی دیدگاه آمده است که خداوند،

 صورتبه رفتن  بی صل هنگام و « پسر» صورتبه یسی ع زمان در ،« پدر» صورتبه میقد

 رتصو سه هب صشخ کی بلکه ندارد، ودوج شخص سه هرگز ،ن یاابرن ب ؛« سالقد رو»

 . (۵۶ ا 3۵ :ش.۱3۸۹ ،اسدی) است شده ظاهر
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رأی این . مشخص شد( .م 32۵) نیقیه شورای یأر در تثلیث مفهوم اصلیدرنهایت،  

 پدر واحد، یخدا به میدار  مانیا ما» :دیگویمعنوان اعتقادنامه پذیرفته شد، چنین که به

 خدا، پسر حی مس یسی ع ،واحد دِاونخد به و ینامرئ و یئرم یزهای چ ةهم خالق و لقطم درِقا

 یقی حق یخدا نور، از نور خدا، از خدا است، پدر ذات از که مولود گانهی پدر، از مولود

 زیچهمه او ةلی وسبه پدر، با ذات کی از مخلو ، نه است مولود که ،یقی حق یخدا از

 یبرا و نای آدم ما خاطربه او و است ن یزم بر آنچه و تسا نماآس در آنچه. افتی وجود

 و برخاست سوم روز و دیکش زحمت و دیگرد انسان و شده مجسم و کرد نزول ما اتجن

( میدار مانیا)و  دینما یداور  را مردگان و زندگان تا آمد خواهد و کرد صعود آسمان به

  ا 3۵: .ش۱3۸۹ ،اسدی ؛ 2۴2: .م۱۹3۱ ،لری م)رسوالن...«  جامع یسای کل و القدسرو  به

 . (۴۱ و ۴0: .ش۱3۸۴ ،برانتل ؛۵۶

 انجیل  در   صفات خدا )پدر( 

در برخی  )ع(در انجیل تعابیری وجود دارد که بیانگر این است که حضرت مسیح

 شما برای را مطالب این »مثل ازلی و غیرمخلو  بودن همانند خداست:  ،اوصاف

 ،یوحّنا اول ةنام :نهما) «دی شناسیم ت،سا دهبو لزا از هک را مسیح که زیرا نویسم؛می

 ٔ  نامه :همان) « داشت وجود او آید وجودبه چیزی کهآن از پیش »؛ (است رنو خدا بخش 

 .(بود؟ که مسیح کولسی، مسیحیان به پولس 

ای در میان مسیحیان است: »و عبارات پایانی رأی شورای نیقیه نیز دال بر چنین عقیده

 کهآنز ا ش یپ هکنآ ایاو وجود نداشت و  کهبود  یزمان ندیگویم که ینکسابر لعنت باد 

از ذات  یو، کنندیماقرار  که یکسانوجود آمد و بر به یستی ناز  کهآن اینبود،  ابدیوجود 

 ، ؛ برانتل۵۶ا  3۵: ش.۱3۸۹ ،؛ اسدی2۴2: م.۱۹3۱ ،است...« )میلر یگریدجنس  ای

 (. ۴۱و ۴0: ش.۱3۸۴
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 ،فوصای این است که خدا در برخبیانگر اکه  ود داردجی ویگرد تعابیردر انجیل، 

 صعود آسمان به ایشان با خداوند تکلم از بعد»: هاستانسانهمانند  ،دست داشتن  ثلم

 کتاب ؛م.۱۹20 ،لندن دارالسلطنة ؛م.۱37۹ ،گلن ) « بنشست خدا راست دست بر نموده

 ،جدید عهد و عتیق عهد ؛.ش۱3۶۵ ،دجدی عهد و عتیق عهد المقدسکتاب ؛تایب مقدس،

  ؛ .م۱۸۵۶ ،؛ گلن ش.۱37۹ ،مقدس کتاب ؛ش.۱3۸۴ ،یمدق ةترجم مقدس، کتاب م؛۱۹۸0

 حسینی ؛.م۱۹0۱ ،جدید عهد و عتیق عهد مقدس کتاب ؛ش.۱3۶2 ،فارسی مقدس کتاب

 در مسیح اکنون»؛ (شانزدهم باب مرقس، انجیل ،ش.۱3۸7 ،سیار ؛ش.۱37۴ ،یآبادخاتون

 عتیق دهع سمقد کتاب) «است نشسته خدا راست دست در یعرف یامق م در و تاس آسمان

 .(ایمان آزمایش  پطرس، اول ةنام: .م۱۹0۱ ،جدید عهد و

 انجیل  در افعال خدا )پدر( 

مطلق عالم از خدا  هیشواهدی وجود دارد که گویا فرمانروایی و پادشا ،در انجیل

ه که زند تاوسو  ستشده ا )پسر( تفویض )ع()پدر( سلب شده و به حضرت عیسی

 حکمرانی کس هیچ بر پدر» دارد:ه مینگ د وکن دهد، خلق میمی یزروکند، می

؛ (پنجم باب ،یوحّنا انجیل :همان) « است داده پسر به را حکمرانی تمام بلکه کند؛نمی

 من به زمین  و آسمان در قدرت تمامی که گفت فرموده تکلم آنها به و آمده پیش  عیسی»

 ةوسیلبه هستی امتم درواقع،» ؛(هشتموستی ب باب ی،مّت جیلنا: نهما) « است هشد عطا

 و دیدنی است، زمین  و آسمان در آنچه هر یعنی است؛ آمده وجودبه مسیح عیسی

 همه بزرگانشان و فرماندهان و ایشان تخت و تاج و فرمانروایان با روحانی عالم نادیدنی،

 حفظ را یهست عالم که اوست رتقد و نداشده دهآفری او جالل برای و مسیح ةلی وسبه

 .(بود؟ که مسیح کولسی، مسیحیان به پولس  ةنام :نهما) « دینمایم
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 مقایسه  و  ارزیابی

رغم وجود شواهد متعددی در انجیل مبنی بر انحصار خدا در پدر، شواهدی نیز علی

 در،؛ پردجود داشود؛ یعنی سه خدا ووجود دارد که از آنها ثنویت و تثلیث فهمیده می

اند و تالش برخی یح نمودهتصر امر این بر از مسیحیان نیز  یاری. بسالقدسرو پسر و 

این سه خدا در ذات واحد نیز راه به  بودن و قول به یکیمسئله  مسیحیان برای توجیه این 

قول به تثلیث کفر محض ، گونه که قرآن کریم بیان داشتهجایی نبرده است؛ چراکه همان

کتایی و ی انگییگ به قرآن در آیات متعددی لی است که درن در حا. ای(30: )توبه است

الل و نفی هرگونه شرک در ذات تصریح شده است. در انجیل آمده است که عیسی 

نیز در خالقیت، مالکیت، ازلیت و ابدیت، فرمانروایی و... شریک خداوند است و  )ع(مسیح

از این امور و خدای پدر  ویض شدهف ر تپس ایبه خد این امور تماماً از جانب خدای پدر

 ،ی که قرآن با چنین عقایدی مخالف است و صفات خداوند رارحالت؛ داس فتهکناره گر

را  یامرده تعالی قائل است و اگر پیامبری فقط برای ذات باری ،اوالً و بالذات و حقیقتاً

ته دانسیداوند مخنب جا ازمه را است و...، ه دادهیمو یا بیماری را شفا  کردهیمزنده 

توانست چنین عملی را خواست، آن پیامبر هرگز نمینمیند داوکه اگر خ یاگونهبه است

است،  که عین ذاتش  ،تعالیکسی را شایسته نیست که در صفات باری انجام دهد وهیچ

 شریک او شود. 

 ی رگیجه ینت

که هرچند ن شد وش، رهیالیان موجود در کتب مقدس اد یهاآموزهبا بررسی تطبیقی 

اهورامزدا، یهوه،  ا  الهیمقدس ادیان ب کت ا در وم خدمفه گرتیحکان مختلف عناوی

اشاره دارند و همه بیانگر مفهوم جامع خدا در  حقیقت یک همگی به، اللپدر آسمانی و 
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، از حیث توصیف ذات، صفات و الهیدر کتب مقدس سایر ادیان  اما آن دین هستند؛

  ن وجود دارد:زیادی با قرآافترا  ط ، نقاداال خافع

شریک قائل  ،در ذات ،ی، یهودی و مسیحی برای خداوندشترتیان زتب اددر کا 

 .همتاست بی یگانه و  ،در قرآن، ذات خداوند ،در حالی که اندشده

و برایش است در کتب ادیان زرتشتی، یهودی و مسیحی صفات خدا محدود ا 

 خی ازانسان را شریک بر ه ودادنسبت به انسان ا ر ات اوصف و  دانشده شریک قائل 

نسبت صفات انسان و سایر مخلوقات را به خدا  ،اند و بالعکس دانستهو ا صفات

 شریک است.همتا و بیدر قرآن، خدا در صفات نیز بی ،کهیحالاند؛ در داده

 و است  یتدودحمنیز دارای خدا افعال  در کتب ادیان زرتشتی، یهودی و مسیحیا 

عالوه بر اذعان بر وحدانیت و  ،آنقر ا در؛ امهتنّزل  یافتعال بشری فعال او تا سطح افا

یکتایی خدا در ذات و صفات، بر یکتایی و یگانگی خدا در افعال نیز در آیات متعدد 

فراتر از افعال انسان و موجودات محدود برشمرده  وندکید شده و افعال خداأاشاره و ت

 ت. شده اس

 

 نوشتپی

 است. ایزدان ن یترمهم از یکی و باران ایزد ،مزداپرستی دین  و ایرانی ساطیرا در ،تشتر 1

 آخذ و م ع ابمن
 قرآن کریم 

 محسن ةترجم. فارسی ة ترجم  با سجادیه  ة کامل ةصحیف(. ش.7۶۱3) .(ع)ن یالحس بن یعل

 الهادی. :قم .فریمی ابراه عبدالجواد و نغرویا
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  سیناابن  دیدگاه از خدا مفهوم چیستی تطبیقی بررسی» .(ش.۱3۸۹) .قاسم نبوی، اخوان 

 .2ة شمار ،۱ ةدور ،2 ةمقال .اصرعم متحک شیهپژوا  علمی ةفصلنام دو  .«مالصدرا و 

 .یالعرب تراثاءالیاح دار :روتی ب .ةاللغبیتهذ . .(۱۴2۱) مد.اح محمدبن  ،یراَزه 

  و  ث یتثل ةدیعق تحول و  شیدای پ ریس  ؛گانهسه  یخدا (. ش.۱3۸۹ زیی پا) .علی اَسدی، 

 .چهارم ةشمار اول، سال ،انیاد معرفت .آن به میکر قرآن یانتقاد نگرش

 نزار مکتبة :اضیر .میالعظ القرآن ریستف  ..( ۱۴۱۹) محمد. ن بعبدالرحمن  ،حاتمیابن اِب 

 .الباز یمصطف 

 .ن ییللمال  دارالعلم :روتی ب .ةاللغةجمهر م.(.۱۹۸۸) .حسن  محمدبن  ،دیرداِبن  

 .یماالسال  االعالم مکتب قم: .ةاللغس ییمقا  معجم  .(.۱۴0۴).فارس احمدبن  فارس،اِبن  

 .صادر ردا :بیروت .العرب لسان  (.تایب) .مکرم ن دابمحم ،ورنظماِبن  

 .ناشرون لبنان مکتبة :روتی ب .المعاصر یالعرب المکنز  .(.۱۴۱۴) محمود. ،ینی ص لی اِسماع 

 .مذاهب و ادیان مرکز قم: . قنبری حسن . کاتولیک آیین (. ش.۱3۸۴. )جورج برانتل،

 .یاسالم ن:تهرا .ی جدبا فرهنگ .(.ش۱37۵) افرام.فؤاد   ،یبستان 

 .اساطیر تهران: .هاگات  یاهادداشت ی .(.ش۱3۸۱) .هیمابرا د،پورداوو 

  کتاب  فارسی ترجمة با تورات  .(ش.۱3۶۴) زرگری.و موسی  رحمان اللءماشا پورداوود، 

 .دانش  گنج :اوتصرهتورا فرهنگی انجمن  : تهران .تورات   عتیق عهد مقدس

 :روتی ب ،ةیلعرباحصحا و  اللغةتاج : احالصح (. . ۱37۶) حماد. بن لی اسماع ،یجوهر 

 .ن یی للمال  لعلمرادا

 به .اربعه  اناجیل ةترجم .(ش.۱37۴) .لی اسماع محمدباقربن  ،یآبادخاتون حسینی 

 .نقطه تهران: .جعفریان رسول کوشش 
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 یهامدل  تا مفهوم از خدا»  .(ش.۱3۹۶بهار) فرامرز. احد قراملکیو  زهرا سیده حسینی،

 .۱ ةارشم ،۱۴ دورة ،2 ةالمق  .تهران دانشگاه یعلم لةجم .«معرفتی

  اصلی زبان ةترجم  جدید دعه  و  عتیق عهد مقدس کتاب  م.(.۱۹20) لندن. سلطنةدارال 

 لندن. دارالسلطنة  لندن: .یونانی و  کلدانی عبرانی

 لبنان مکتبة :روتی ب. یرازیالش نیصدرالد مصطلحات  موسوعة م.(.200۴) .حیسم ،می دغ 

 .نناشرو

  یریتفس ییهانکته رآنیق یهاوهش پژ .(ش.۱37۴) قم. علمیة حوزة اسالمی لیغاتب ت تردف 

 .هی علم حوزة یاسالم غاتی تبل دفتر مشهد: .حمد سورة در

 تهران: .(ایرانی یهامتن و  سرودها نیترکهن ) اوستا (.ش.۱370) جلیل. دوستخواه، 

 . مروارید

 دانشگاه پاچ و انتشارات ةمؤسس هران:ت .ادخده نامةلغت(. ش.۱377) .اکبریعل دهخدا،

 .تهران

  .قرآن الفاظ ت مفردا قی تحق و  ترجمه (.ش.۱37۴) .محمد بن ن ی حس ،یاصفهان باغر

 .یمرتضو تهران:

 .قم: مشهور .دشتی محمد ةترجم .البالغهنهج (. ش.۱37۹) شریف. حسین  محمدبن  رضی،

 .هرفرو تهران: .جهان  بزرگ ادیان .(ش.۱3۶0) هاشم. رضی،

 دارالکتاب بیروت: .لیزالتن وامضغ قئ حقا عن الکشاف .(تایب) .عمر محمودبن  ی،خشرزم

 .العربی

 .بهجت تهران: .کهن اوستای .(ش.۱3۹0) .آبتین  ،فرساسان

 .نی تهران:  .اورشلیم مقدس کتاب  براساس جدید  عهد. (۱3۸7) پیروز. سیار،

 .خدایامحبی هروچمن رجمت م .بزرگ  ادیان مختصر تاریخ (.ش.۱3۴۶)فیلیسین. شاله،

 .تهران دانشگاه ان:تهر
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 . سروش: تهران .الهی اسمای تطبیقی بررسی .(ش.۱3۸۱) ه.مرضی ایی،شنک 

 .الکتب عالم  :روتی ب .اللغة ی ف طیالمح  .(.۱۴۱۴) عباد. بن لی اسماع صاحب، 

 .ةدارالمعرف :جای ب .القرآن ریتفس یف ان یالبمجمع .(تایب) حسن. بن فضل ،یطبرس

 وجایب .نایبلاجامع  یالطبر ریتفس .(تایب) .ریجرابن  ،یطبر 

 التراث اء ی اح دار بیروت: .القرآن ریتفس  ی ف انیالتب .(تایب) .حسن  محمدبن  ،یطوس 

 .العربی

دمشق:  . میالکر للقرآن ی الفلسف یالصوف ریالتفس   .(.۱۴2۶) .یغاز محمد ،یعراب 

 .دارالبشائر

 .امیرکبیر اتتهران: انتشار .عمید  سی فار نگفره (.ش.۱3۶3) حسن. عمید، 

 .قدسهم کتب پخش  انجمن : جایب .(.م۱۹۸0) .مقدس کتاب  ،جدید  عهد و  ق یعت عهد

 اءالتراثی اح دار بیروت: . (بیالغح یمفات ) ریالکب ریالتفس .(تایب) .عمر محمدبن  رازی، فخر 

 .العربی

 .تهجر رشن قم: .نیلعا کتاب  (. .۱۴0۹) احمد. بن لی خل ،یدی فراه 

 انتشارات. زرتشت مینوی ایسروده اهاگات م.(.20۱2) دادرس.رز فرام و نیما فرمین، 

 .ایران فرهنگ

 .الصدر مکتبة تهران:.  ی الصاف تفسیر   .(.۱۴۱۵) .یمرتض شاه محمدبن  ،یشانکا ضیف 

 :روتی ب. لیالتأو  محاسن یالمسم یالقاسم ریتفس  .(.۱۴۱۸) .ن یالدجمال ،یقاسم 

 .ضونی ب یعلمحمد منشورات ،ةیمعلال دارالکتب

 .مکتوب تهران: فرهنگ .ایران در  مذاهب   و  ادیان یختار .(ش.۱3۸۱) عباس. قدیانی، 

 .هیاالسالم دارالکتب تهران: .قرآن قاموس .(ش.۱37۱) .اکبریعل ،یقرش

 .نبأ تهران: .(ش.۱3۶۵) .جدید  عهد و  عتیق عهد المقدس کتاب 
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 .اسماء  :رانته .(.ش۱3۸۴) .دیمق  ةترجم مقدس، کتاب 

 .سوسائیتی بیبل: ندنلم.(. ۱۹0۱) .جدید  د عه و  عتیق عهد مقدس ب کتا

 .ایران مقدس کتاب انجمن : تهران .(ش.۱3۶2)  .فارسی مقدس کتاب 

 .اساطیر: . تهران(ش.۱37۹) .مقدس کتاب 

 : جایب .(تایب) .جدید عهد و عتیق عهد ،مقدس کتاب 

 .هی االسالم رالکتبادتهران:  .کافی اصول .(ش.۱3۸۸) .بعقوی محمدبن  ،یراز ینی کل

 .اساطیر تهران: .آموزگار ژاله دکتر  پیشگفتار اوستا، .(ش.۱3۸۱) فردریش. لکار لدنر،گُ

 لندن. دارالسلطنة لندن: .جدید عهد و  عتیق عهد: مقدس کتاب م.(. ۱۸۵۶) ویلیام. گِلن،

 ترجمة .دیدج ده ع و  یقت ع عهد مقدس کتاب  .(.ش۱37۹) مرتن. هنری، ویلیام، گِلن،

 . اساطیر تهران: .همدانی خانفاضل

 ا.جی ب .هانج  مذاهب و  انیاد خیتار .(تایب) عبداللّه. ،یانآباد یبلغم 

 .جای ب .الحکمهزانیم .(تایب) محمد. شهری، ری محمدی 

 آبادی.غیاث مرادی رضا تهران: . زرتشت گاثای (.ش.۱3۹2) رضا. ،یآباداثی غ مرادی 

 :روتی ب . سقاموال اهرجو من العروستاج  . (. ۱۴۱۴) .محمد بن محمد ،یدی زب یمرتض

 .دارالفکر

 .آراد کتاب ،نمافرهنگ تهران: .معین فارسی  فرهنگ .(ش.۱3۸7) محمد. معین، 

 یاسالم غاتی تبل دفتر انتشارات قم: .کاشف ریتفس ةترجم (.ش.۱37۸) .محمدجواد ،هی مغن 

 .قم ةی علم حوزة

 ةمنالفص .«اخد  مفهوم به ی اختشنه جامع رویکردی» .(ش.۱3۸۸ تانسمز) .مجید موحد، 
 . 2۱ ةشمار .بهشتی دهی ش دانشگاه معرفت هآین  اسالمی کالم و فلسفه

 .یاالسالم االعالم مکتب قم: .اللغة فقه یف اإلفصاح  .(.۱۴۱0) .وسفین یحس ،یموس
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  تا  م هومف از  ؛ یدجد ةفلسف در خدا » .(ش.۱3۸۸ تابستان) .ن ی محمدحس ،نژادیمهدو

 ر.صف  ةشمار ،۱ ةدور .یماسال  علوم ةحوز در نور امی پ .«وجود

  . ایران و  روم امپراطوری در  قدیم  سای کلی تاریخ م.(.۱۹3۱) الوی.مک  ویلیام میلر،

 .پریس  آوگوست ةچاپخان .پورن یآر عباس و نخستین  علی: مترجم

  کمپانی حکمت. رغصاعلی مترجم: .ادیان جامع تاریخ (.ش.۱3۵۴) جان. ناس،

 .کلین فران انتشارات مؤسسة ،میلیانمک

 و مطالعات ةسسؤم تهران: .باستان  جهان ادیان (.ش.۱372) بصیری.ا میتر و ابوه ،ولی

 .فرهنگی تحقیقات

 .اساطیر تهران: .هاکس  جیمز ةترجم .مقدس کتاب  قاموس  (.ش.۱3۸2) ، جیمز.هاکس 

 .علم ران:گواه. ته لرحیمعبدا .جهان ةدنز ادیان(. ش.۱3۸۶)ا. رابرت.  هیوم،

 تهران: .پزشک منوچهر ةترجم .باستانی ادیان و  نایرا (.ش.۱3۹0) ام.. ادوین  یامااوچی، 

 .ققنوس

 


