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وسـف  ی بعد از داسـتان حـضرت        یات فارس ی در ادب  ین قرآن ین مضام یبسامدتر از پر  یکی
 همـسان آمـده و      یتـ یل مقدس با روا   یم و اناج  ی است که در قرآن کر     یسیداستان حضرت ع  

حـات داسـتان   ی اسـت کـه از تلم      یکمتر شاعر . افته است ای ی    بازتاب گسترده  یدر شعر فارس  
تلمیحـات  . ش قـرار نـداده باشـد   ی شعر خـو   ۀی سود نجسته و آن را مضمون ما       یسیحضرت ع 

تــصاویر دیگــر داســتان حــضرت عیــسی گــاه بــه صــورت مــستقل و گــاه در کنــار پیــامبران 
شود که با داستان      می  پرداخته ینین مقاله فقط به مضام    یدر ا .  است  ای را پدید آورده     شاعرانه

  .افته استیز انعکاس ی نیاشتراک داشته و در شعر فارس) ع (ییحیحضرت 
  

  .ی، یحیی، مریم، زکریا، شعر فارسی قرآن، اناجیل، عیس:یدی کلهای هواژ
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  مقدمه
ات یـ  در ادب  ی قرآنـ  پربـسامد ن  یامبران از جمله مضام   یخصوص داستان پ  ه   ب یقصص قرآن 

تعبیـر شـده اسـت،    » احسن القـصص  «قصۀ یوسف که در قرآن کریم به      بعد از    . است یفارس
ایـن  . داستان عیسی پربسامدترین داستان قرآنی است که در شعر فارسی بازتاب یافتـه اسـت              

با روایتی تقریباً همسان آمده اسـت، در شـعر فارسـی بـا              داستان که در اناجیل و قرآن کریم        
  .  خاصّی انعکاس یافته استیدگتنوع و گستر

 که هریـک نمـودی از       2 از گل  ، خلق کردن مرغ   2یسی، طب ع  1والدت عیسی، دم عیسی   
 ،5 ، نطق عیسی در مهـد     4 عیسی »ابن اهللا نبودن  « و مضامینی چون     شود  او محسوب می  زندگی  
 آبستنی  چونیعروج عیسی و مریم مادر عیسی با مضامین     ،  6 مائده ،یسی رحمت بودن ع   نشانۀ

 شـعر   ،و سـکوت مـریم    ، زهـد مـریم      7 و درخـت خرمـا     درد زادن القـدس،     مریم از نفخ روح   
گو، کمتـر شـاعری اسـت کـه از            در میان شاعران فارسی   . اند  فارسی را غنایی خاص بخشیده    

 تـصاویر شـاعرانه     ۀ داستان عیسی و تـشبیهات و اسـتعارات مربـوط بـه آن، در ارائـ                تلمیحات
شـود و گـاه در کنـار     این عناصر گاه به داستان عیسی مربـوط مـی   . خویش سود نجسته باشد   

  . 8ستا مایۀ شعر را فراهم کردهر پیامبران مضمون قصص دیگ
دهد که عیسی بیش از همه بـا یحیـی    تأمل در والدت، زندگی و مرگ پیامبران نشان می    

تولـد  شـود از      تـر مـی     قرابـت فـامیلی پررنـگ     بـا   این اشتراک کـه     . اشتراک داشته است  ) ع(
رزند مـادری دوشـیزه      ف سال و دیگری    اعجازآسای هر دو که یکی فرزند پدر و مادری کهن         

کند و دیگری بعد از مرگ نیـز ظالمـان را     و تا مرگ که یکی عروج میشود است آغاز می 
داسـتانی در ادب فارسـی، گـاه بـه     هـای    تلمـیح .یابـد   ادامه میدهد، نسبت به گناه هشدار می   

صورت مستقل در مورد هر یک و گاه در کنار هم باعث تصویرپردازی شعر شـاعران شـده             
بـت  الیزاــ  ) 38 تـا  27  /1/ الوقـ (ر اساس انجیل لوقا، عیسی خویشاوند یحیـی اسـت،       ب. است

 خویـشاوندی آن دو را بـا   9اگر چه صـابئین منـدایی   مادر یحیی خالۀ حضرت مریم است ، ـ 
از خویشاوندی یحیی و عیسی سخنی نیامده است اما         نیز  در قرآن کریم      و کنند  هم انکار می  

اسالمی آمده است که زکریا را پسر عمی بود هم از فرزندان            ای  ه  تون تفسیری و تاریخ   مدر  
سلیمان و دو دختر داشت یکی را به عمران داد و یکی را به زکریا داد به زنی، آن را که بـه                        

و هـر دو    ) 736، ص   2بلعمی، ج   (» حنّه«و آن که به عمران داد نام او         » اسیا«زکریا داد نام او     
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   .)225سورآبادی، (عقیم 
   10این به عیسی و آن به یوحنّا     دی اناـــا امیـــس نـــاز پ

  )610جام جم، (                            
ـ  زکریاست که کفالت مادر عیسی ـ مـریم    ،پدر یحییقرآن کریم ل و جیباز براساس انا

حتـی در زمـان     ها به حـدّی اسـت کـه           و این اشتراکات و نزدیکی    ،  11را بر عهده داشته است    
  12.تقاد بودند که یحیی خود عیسی استآنها، بعضی بر این اعحیات 

از آنجا که تلمیحات برگرفته از داستان عیسی و یحیی ریـشه در قـرآن کـریم و اناجیـل                    
شواهد شـعری    مشترک در قرآن کریم و اناجیل         به وجوه  پرداختندارد، در این مقاله ضمن      

  .شود نیز ارائه می

  عیسی اعجاز والدت حضرت یحیی و حضرت 
البتـه  . یکی از تلمیحات برگرفتـه از داسـتان یحیـی و عیـسی، اعجـاز در تولـد آنهاسـت                   

اعجاز تولد عیسی از مادری عـذرا، بـه   . ای برای ظهور عیسی است  خود نشانه  ،والدت یحیی 
شود کـه     تر در داستان والدت یحیی از پدر کهنسال و مادری نازا دیده می              صورت کمرنگ 

  . م بدان تصریح شده استدر اناجیل و قرآن کری
 براساس روایـت لوقـا،      .پردازد  انجیل لوقا تنها انجیلی است که به شرح والدت یحیی می          

 فرزند زکریا و الیزابت است که هر دو سالخورده بودند که چون زکریا       ،دهندهیحیای تعمید 
 یحیـی  داد، فرشته بر وی ظاهر شد و او را بـه والدت  به حکم قرعه در معبد مقدس بخور می     

  .)34، 1/65لوقا، (بشارت داد 
 جـز اینکـه در قـرآن کـریم          ؛روایت قرآنی این جریان، چندان تفاوتی بـا اناجیـل نـدارد           

   :نیامده است، زوجۀ زکریا 13اسمی از الیزابت
دهیم که پیش از این کسی را هـم نـام    ای زکریا، ما تو را به پسری به نام یحیی مژده می        «

ردگارا، چگونه مرا پسری باشـد و حـال آنکـه زنـم نازاسـت و مـن             پرو:  گفت .ایم  ساختهناو  
این بر من آسـان اسـت       : پروردگار تو گفته  : گفت] فرشته. [ام  خود از پیری به فرتوتی رسیده     

» کنـد   نبودی، خدا هر چه بخواهد مـی  پیش از این تو را آفریدیم در حالی که چیزی  او همان 
  .)10 تا 7: 19(
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با زنـدگانی حـضرت مـریم و تولـد     استان زکریا و تولد یحیی       قرآن کریم د   وناجیل   ا در
بنا به روایت انجیل لوقا، خدا فرشتۀ وحی را به ناصره یکی از             . عیسی پیوندی تنگاتنگ دارد   

: فرشته بـه او گفـت  . شهرهای استان جلیل فرستاد تا وحی او را به دختری به نام مریم برساند        
ف انداخت، تو به زودی باردار شـده پـسری بـه دنیـا        ای مریم، نترس، زیرا خدا بر تو نظر لط        

اما چگونه چنین چیزی    : مریم از فرشته پرسید   .. .خواهی آورد و نامش را عیسی خواهی نهاد       
القـدس بـر تـو       روح«: فرشـته جـواب داد    ! امکان دارد؟ دست هیچ مردی به من نرسیده است        

ان که خویـشاوند تـو الیزابـت     بد.نازل خواهد شد و قدرت خداوند بر تو سایه خواهد افکند       
زودی پـسری بـه دنیـا خواهـد آورد،     ه نیز شش ماه پیش در سن پیری، باردار شده است و بـ  

لوقـا  (ای خدا هیچ کاری محال نیست        زیرا بر  ؛خواندند  بلی همان کسی که همه او را نازا می        
  .)38 تا 26/ 1/ 

 جـز  ؛یـت اناجیـل دارد  گرفتن مریم هم در قرآن کریم شـباهت زیـادی بـا روا   داستان بار 
ای  اشارهکریم  مریم در عقد یوسف بود که از جبرئیل بار گرفت، اما قرآن ،اینکه در اناجیل 

ایـن  . بیان فرمـوده اسـت    » روح خدا «نامزد مریم نکرده است و بار گرفتن وی را از           به همسر یا    
ز شـنیدن بـشارت      خود، ا  مریم نیز مانند خویشاوند    ؛داستان با داستان زکریا شباهت خاص دارد      

 ،داد و او را به فرزندی بشارت        شدالقدس بر مریم ظاهر       چون روح « .شود  زده می  فرزند شگفت 
چگونه مرا فرزندی باشد و حال آنکه هیچ بشری به من دسـت نـزده اسـت و مـن                    : مریم گفت 
  .)40: 3، 9: 19 (»فرمود، پروردگار تو گفته این بر من آسان است] خدا [.ام بدکاره نبوده

را بـه   مـریم   وصف این صحنه در مثنوی از زیباترین توصـیفاتی اسـت کـه موالنـا زهـد                  
  : کشد و درست همان است که در انجیل و قرآن کریم آمده است تصویر می

  ال ـایی در خــربــزایی دلــف انــج  فزا  ورتی بس جانـریم صــد مـــدی
  االمین وحآن رچون مه و خورشید    ت از روی زمینـــسررـــپیش او ب

  رسید از فساد ـه بود و تـرهنــو بــک   ادــتــریم اوفـــای مـر اعضـرزه بـل
  » زدیـاه ایــم در پنـــبجه«: تـگف  خودی  خود مریم و در بی گشت بی

  ن سوی غیب در هزیمت رخت برد   یبجاک ـه بود آن پ عادت کردز آنکه
 )  به بعد3700  ابیات،دفتر سوم(

یزابت قبل از مریم و دیـدار آن دو در اناجیـل و متـون تفـسیری آمـده                   داستان بارداری ال  
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با همسرش  پس از چند روز، مریم تدارک سفر دید و شتابان نزد الیزابت رفت که                «:است
 بـه محـض     .کـرد   زکریا، در یکی از شهرهای واقع در مناطق کوهستان یهودیه زندگی می           

. ه در رحـم او بـه حرکـت درآمـد          اینکه صدای سالم مریم به گـوش الیزابـت رسـید، بچـ            
 در مثنـوی   گویـا تنهـا  ،استفاده از این تلمیح  .)43- 39لوقا  (» القدس پر شد    الیزابت از روح  

 سـخن   ،شود که موالنا از تعظیم یحیی در شـکم مـادر بـه عیـسی در شـکم مـادر                     دیده می 
 را از نوع  قائل است و دیدار آن دوه اگر چه موالنا در دیدار الیزابت و مریم شبهگوید می

  : داند دیدار قلبی می
  پیشتر از وضع حمل خویش گفت     ت ـم درنهفـریــه مـی بـادر یحیـم

  که اولوالعزم و رسول آگهی است    که یقین دیدم درون توشهی است 
  در زمن ـل من انـده حمـسجکرد   ن ـو مـا تـادم بـر اوفتــرابـن بوـــچ
  اد درد ـم افتـودش در تنـز سجـک   ردـر آن جنین را سجده کـجنین من ـای

  دم ازین طفل شکمــای دی سجده   من درون خویش هم: ریمـگفت م
  را دروغست و خطاـخط بکش زی   ه راـانــــن افســـویند کیــابلهان گ

  س نشدـــر او واپـــرون شهـــاز ب   ریم اندر حمل جفت کس نشدـــم
  راــ را این سخن در ماجد اوــگوی   ه تاـا دیدش کـــادر یحیی کجـــم
  اضرستــاق او را حـــایب آفـــغ  داند کانک اهل خاطرستــن بـــای

  صرـادر یحیی که دورست از بـــم  رـد در نظـــاضر آیــریم حـــپیش م
 ) 3613-3602، دفتر دوم ابیات مثنویمولوی (

محتشم . ستپیر نسبت به والدت عیسی کمتر ا       والدت یحیی از پدر و مادر        ی ادب بازتاب
  : توجه کرده استدو هر  اعجاز تولد به »توحید خداوند«کاشانی در 

  ریا دهندۀ یحیا ـــرت زکـــه حضـــب   الطبع به عهد شیب ز همخوابۀ عقیم
   دف گران کن مریم ز گوهر عیساص   هندناـره ناچکـر قطـر صلب بشـز اب

 )128 ،تا محتشم کاشانی، بی(
ها به صورت مـستقل بـدون توجـه بـه ارتبـاط و                تلمیح مایه اما دیگر شاعران هر یک، از       

  .اند اشتراک موجود سود جسته
لک خویش را که معانی بدیع به       ک یالممالک فراهان   خاقانی تولد دوبارۀ طبیعت و ادیب     
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  : دنکن  به مادر یحیی تشبیه می،رساند ظهور می
  زهدان نماید  امل تازهــو ح از    آسا  وز جهان مادر یحییــعج

 )113، 1368خاقانی، (

  که بد چون مادر یحیی سترون     مسیحا زاد کلکم همچو مریم 
  )374، 1312الممالک،  ادیب(

 از القــدس در آســتین مــریم و تولــد عیــسی ۀ روحخــمــضمون دمیــدن نفتــوان گفــت کــه 
 شـاعران از ایـن   ۀگذشته از شعر صـوفیانه و عرفـانی، اسـتفاد        . پربسامدترین عناصر شعری است   

ابوعلی کسایی از شـاعران دورۀ      . شود   مفاخره و مدحی زیاد دیده می      تغزلی،ر اشعار   مضمون د 
  : سازد کند که بیخ و شاخ درختان را بارور می  مانند میاول، نسیم نیم شبان را به جبرئیل

    به نوبهار جهان تازه گشت و خرم گشت
   گشت و خاک معلم گشت مدرخت سبز عل

    رــمگشت ـبرئیل گـان جـشبنیم یم ـسن
   مریم گشت ،که بیخ و شاخ درختان خشک

  )100 اشعار دو شاعر، ۀبرگزید(
یم در شـعر منـوچهری      تشبیه انگور به مـر     ،، در توصیف طبیعت   از دیگر تصاویر شاعرانه   

 مـریم خـاک کـه گـل را بـه ظهـور              ).8 ،منـوچهری (زایـد     ات بخش می  است که شراب حی   
خاقـانی،  (دهـد      پرورش می  ی یکروزۀ گل را   مریم باغ که عیس    ؛)39مسعود سعد،   (رساند    می

 عیـسی شـش   ، شاخۀ تـاک ؛)452خاقانی، (آورد  ی که عیسی شراب را پدید می      خیک ؛)331
ی، خاقـان ] (مـاه [مریم شب، مسیح یک شبه       ؛)12خاقانی،  (آورد    را به وجود می   ) انگور (همه

عری است که در حول     از دیگر تصاویر ش   ) 261خاقانی،   (و مریم روز مسیح آفتاب را     ) 261
  .و حوش آبستنی مریم و تولد عیسی پدید آمده است

و در شـعر    ). 275خاقـانی،   . (القـدس اسـت     ل معشوق یادآور دم روح    لعدر شعر عاشقانه    
 ؛کنـد   ریم تـشبیه مـی    نه، افکار بکر و خاطر خود را به مـ         شاعر در مقام مباهات شاعرا    مفاخره  

و یابنـد    در قالب عیسی سخن نمـود مـی        شوند و   ر می  بارو غیبیزیرا این افکار به مدد الطاف       
 این مضمون در .تواند بر پاکی و عصمت مادر خویش گواه باشد  میعیسیچه کسی بهتر از 

  : شود ادبیات فارسی بارها تکرار می



29 حضرت عیسی با حضرت یحیی و بازتاب آن در شعر فارسی وجوه مشترک داستان 

  زایند ایشان شعر همچون شکرم  بکر می    دختران خاطرم بکرند چون مریم از آنک
  ) 805، 1362 ،ارطع(

 روح عدل او عقیم خزان      ؛)92/ بیلقانی(القدس است      نیز دم ممدوح روح    دحیدر شعر م  
القـدس دیگرسـت و خلقـش،        ش او روح  جـی و گـرد    ) 131 خاقـانی، (نماید    ن می را بکر نیسا  

  ).76خاقانی، . (کند ه را معنبر میزمان
مـریم بکـر معـالی،    ) 234، 138 خاقـانی، (، بکـر همـت    )24خاقانی،  (ترکیبات بکر طبع،    

سـیف  (جان بکر، مـریم بکـر روح،        ) سلمان( مریم رز،    ، بکر، بکر غنچه   ۀغنچ) 17انی،  خاق(
ای  تـصاویر شـاعرانه  ترکیبـات و   نمونۀ دیگـر  ،)330عطار،  (وشیزه،  ، یاسمن د  )221فرغانی،  

  .اند از موتیف دوشیزگی مریم پیدا شدههستند که 
 و هم در قرآن کـریم       گذشته از تولد، نامگذاری هر دو که هم در اناجیل         که  باید گفت   

 امـا ایـن مـضمون در شـعر فارسـی            ،اند از جانب خدا بـوده اسـت         نیز خوانده شده  »  اهللا ۀکلم«
  .بازتاب نیافته است

  گرفتگی زبان زکریا و روزۀ مریم 
کاربرد مشترک در داستان حضرت عیسی و حـضرت یحیـی،         از تلمیحات پر   گری د یکی

ه ظاهراً تفاوت ظریفـی بـین آن دو وجـود            اگرچ ؛گرفتگی زبان زکریا و سکوت مریم است      
 در باب صوم زکریا در قرآن کریم و انجیل تصریحی وجود ندارد بلکه خداوند سخن .دارد

 که این مدت در قرآن کریم به مدت سه روز و در اناجیل              14کند  گفتن را از زکریا سلب می     
 به سکوت   »ح ماءکم غوراً  ن اصب انکار فلسفی به قرائت اَ    «موالنا در   . تا زمان تولد یحیی است    

  :کند زکریا اشاره می
  ه روز اصالً به گفت ـا سـی تیاـتا نی    گفتـد یحیی بـا والـان بـزان نش
  کین سکوت است آیت مقصود تو     وــدر گفتگــه روز انـزن سـدم م

  فت ـدر دل نهـن سخن را دار انـوی    هین میاور این نشان را تو به گفت
  ) 1678 تا 1675ات ر دوم، ابیمثنوی، دفت(

  ر ـــدر دیـــردم انـــا و مـــریـــزک    ز سیر  و دـــان وشی رسیدهــاز خم
  ) 610، جام جم(
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کند که    ما قرآن کریم به صراحت از آن یاد می        ا 15در اناجیل از روزۀ مریم سخنی نیست      
مدت سکوت مریم در    . گیرد  گردد، روزۀ سکوت می     چون مریم از وصف معجزه عاجز می      

 گرفتگـی زبـان     ۀرآن کریم مشخص نیست، اما بعضی از شاعران تحت تأثیر مهلت سه روز            ق
  : اند روز ذکر کرده زکریا، آن را سه شبانه

  فکری  عیب بـدز دری بُـون بـچ    ریـصنات در بکـم از محـمری
  شت نکرد ـوا روی در کنــز هـک    ردـشوهریش زشت نک یـنام ب
  وش ک ست و نفس پاکیــ پاکدل    وشـامـادر خـا و مـل گویـطف

  ب در جواب خالد و امر ـآن سه ش    گشود لب ز حرمت امرنچون ب
 )551، جام جم(

شود کـه     ه دیده می  خراف غنایی و م   حکمی،این مضمون در انواع شعر عرفانی، تعلیمی و         
    :کنیماشاره از آن به چند نمونه 

  روزه کردم نذر چون مریم که هم مریم صفاست
   من  زای پیوند عیسی دسالق خاطر روح

  )322خاقانی، (
  ر که شه داشت ـان در بست از آن شکــده   م روزۀ مریم نگه داشتــو مریــچ

 )438، 1360نظامی، (

  چون مریم ار ببندی روزی دو کام و لب را     پیاپی با دل مسیح جانتدگویا شو
  )74جام جام، (

بـه خاموشـی بـرای دریافـت مراتـب        قابل ذکر است که این تلمیح مایه بیشتر در توصـیه            
  :گیرد نطق مورد استفاده قرار میواالی 

  روزۀ مریم باشد ر ـــثمق عیسی ــنط  تا نبندی ز سخن لب، نشود دل گویا
  )1364، صائب تبریزی(

  زدگی پدر یحیی و مادر عیسی  تهمت
زدگی زکریـا سـخنی بـه میـان نیامـده اسـت و بیـشتر                 در ادب فارسی به صراحت از تهمت      

قـرار   مضمون مایۀ شـعر      ،پنهان شدن وی از دست دشمنان در تنۀ درخت و بریده شدنش با ارّه             
آورنـد، امـا     اناجیل و قرآن کریم از تهمت قوم زکریا به وی سخنی بـه میـان نمـی          .استگرفته  
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در . ا مریم متهم کردنـد    متون تفسیری و تاریخی بر این امر تأکید دارند که زکریا را به ارتباط ب              
جهودان زکریـا را مـتهم کردنـد بـه مـریم و قـصد کـشتن او                  : آبادی آمده است که   ر سور تفسی

 در وی بگریخـت و عـدو    » !از زکریاسـت  : د چون خبر یافتند که مریم بار گرفت، گفتن        .کردند
درخت به دو نیم شـکافت، زکریـا   » مرا پنهان کن«: قفای وی، تا درختی او را پیش آمد، گفت    

.  رسیدند هر چند نگریستند، وی را ندیدنـد         اعداء !رخت فراهم آمد  در میان تنۀ درخت شده، د     
ارّه بیاوردنـد و بـر   . وی بـه جـادوی در میـان ایـن درخـت پنهـان شـد             : ابلیس پیش آمد، گفت   

چون ارّه به سر زکریا رسـید، بـه         . تا او را در آنجا به دو نیم کنند        . کشیدند  درخت بنهادند و می   
او را بـه  . که از تو تا بهشت یک ساعت بیش نمانده است    صبر کن   : خدای نالیده، خدای گفت   
  .)228 ،1370سورآبادی، (درخت به دو نیم آوردند 

شود که    مخفی شدن زکریا در تنۀ درخت و بریده شدنش در انواع شعر فارسی دیده می              
  : شود هایی از آن اشاره می در ذیل به نمونه

  :گویددر مناجات به درگاه خدا عطار 
  اره بر سر دم زند؟ خاموش بین     جوش بین دل پرباز، زکریای

 )148، 1366عطار، (

  : نامه گوید و باز در الهی
  بدو گفتا اگر آهی بر آری       زکریا ارّه بر سر به زاری
  زن دم تا کند ارّه تمامت ــم      کنم از انبیا بسترده نامت

 )374 ،1364همان، (

  : یابد ره می بهدر شکایت از روزگارون ماز این مضخاقانی و 
  ل شکر شده حلوا برآورم زان حنظ  یش من به قناعت نبود خوشچون ع

  م رآورـا بــریــر زکــر سـه اره بـچ  نمچه عقل را به دست امانی گرو ک
 )245، 1368خاقانی، (

کـه قـبالً      آنچنـان  .تهمت به حضرت مریم نیز در اناجیل به صورت کمرنگی آمده است           
آورد امـا در انجیـل         نجار نامزد مریم، سخنی بـه میـان نمـی          ذکر شد قرآن از حضور یوسف     

بنـد اصـول اخـالق، چـون از          ف نامزد حضرت مریم بـود و سـخت پـای          آمده است که یوس   
بارداری مریم آگاه شد خواست نامزدی خود را بر هم زند اما تصمیم داشت که این کار را                  
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از ! یوسـف، پـسر داوود    «: تای را دیـد کـه بـه او گفـ             در خـواب فرشـته     .در خفا انجام دهد   
/ متـی (» القـدس اسـت     ازدواج با مریم نگران نبـاش، کـودکی کـه در رحـم اوسـت از روح                

 لغـت نامـۀ  (ها عقیده دارند که عیسی فرزند خود یوسف است           اگر چه پروتستان   .)1/18-23
ای مریم چیزی شگفت    «:  گفتند ؛زدۀ قوم خویش است    در قرآن کریم مریم تهمت    ). دهخدا
 !)28و27: 19(ی، ای خواهر هارون، نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زنی بـدکاره              ا  آورده

های اسالمی از حضور یوسف نیز سخن گفتـه شـده اسـت کـه بـا                  در متون تفسیری و تاریخ    
از شود و عیسی  آشکار شدن عالیم بارداری در مریم، شک و بدگمانی در یوسف ایجاد می

و گـاه خـود   کند  و بدگمانی مالمت و سرزنش می ک   یوسف را به خاطر این ش      ،رحم مادرش 
اگـر چـه جهـودان      «در تاریخ بلعمی آمده است که       . گیرد  یوسف در معرض این اتهام قرار می      

   . )525 ،1341بلعمی، (السالم اندر میان نبود و آن خود یوسف بود  گویند که جبرئیل علیه
تـا جـایی    . کی مریم اشاره دارد    به زهد و پا    بیشتر تلمیحات مورد استفاده در شعر فارسی      

  : کند که خاقانی به پاکی مریم سوگند یاد می
  تو را سوگند خواهم داد حقا     !ژاداــر نــا قیصـتـا خصلـمسیح
  به انجیل و حواری و مسیحا     القدس و نفخ روح و مریم به روح

  را ـبه دست و آستین باد مج    رـامل بکـد راستین و حـه مهـب
 )28 ،1368خاقانی، (

  درد از هم تو را گر دامن مریم شوی  می  روی پنهان کن که خار تهمت ابنای دهر
 )3281، 1364، صائب تبریزی(

توان گفت که بعضی از تلمیحات کاربردی در شعر فارسی تصویر و توصـیفی          به جرأت می  
  : غیر قرآنی از این صحنه است

  شا به دوری عیسی ز پیوند عی    به پاکی مریم ز تزویج یوسف
 )28، 1368خاقانی، (

    مریم طبعش نکاح یوسف وصف تو بست
  ا هب حسن یوسف، نی چو یوسف کم با یمریم

 )23 همان،(

  تعمید
است که در شعر فارسی  مندائی  ین  ئبمله مراسم مشترک بین مسیحیت و صا       از ج  16تعمید



33 حضرت عیسی با حضرت یحیی و بازتاب آن در شعر فارسی وجوه مشترک داستان 

د داده  را غسل تعمیـ   ) ع(عیسی   ،)ع(در اناجیل آمده است که یحیی       . نیز منعکس شده است   
در آن زمان عیسی از ایالت جلیل، بـه سـوی اردن بـه راه افتـاد تـا در آنجـا از یحیـی         «. است

این کار شایستۀ تو نیست، این منم که بایـد از تـو             : ولی یحیی مانع شد و گفت     . تعمید بگیرد 
 زیـرا اینچنـین، حکـم خـدا را بـه جـای              ؛مـرا تعمیـد بـده     «: امـا عیـسی گفـت     : تعمید بگیـرم  

و  تـن     رت یحیی و حضرت عیسی نماد پاکی      تعمید در نظر حض    .)17-3/13متی( »آوریم  می
  . روان است

در قرآن کریم از تعمید سخنی نیامده است اما در ادب فارسی تعمید یحیی و عیـسی بـه                   
  : روایت اناجیل بازتاب یافته است

   دهد رمرا او مید، میدم چون صبح صادق می 
  دیه موجامی به دستش برنهد چون چشمۀ مع

  )93 ،1356منوچهری، (
  :گوید» آمدن جوان نصرانی به قتل حضرت حسین« در جریان نیّرمیرزا محمد تقی 

  عبداللهم  ابونـد و مـــعیسی عب    م ربوبیت شهمــه دیهیـــن بــــم
  غسل تعمید من از خون من است    سترز نهر اردن اـغسل عیسی گ

  ان ـان دارم مکـراج سنـعه مـمن ب     به چارم آسماندـــش اراو ز دار 
 )63، تا نیّر، بی(

  : و ادیب الممالک فراهانی در وصف بهار و شسته شدن الله به باران بهاری گوید
  مودیه کند تعمید مسیحی است و به مع     پنداری،می بریزد باران به اللهه

 )151 ،1312ادیب الممالک، (

از داستان حضرت ) 2( یحیای نگاه و) 1(ید در شعر یحیای نگاه      مؤ. در شعر معاصر نیز م    
 ایـن    در تصویرهای به کار رفتـه    .  غسل تعمید را عنصر شعری خویش قرار داده است         ،یحیی

 اسـت و    شـفاف همه شـاد، سـفید،      ) 1(دو شعر با هم متفاوت است، فضای شعر یحیای نگاه           
  .  بانوی آسمانی با حس تسلیم همراه استگوسحوادث زمینی و 

بـر  / عـروس   هـای بـی     ساقدوش/ ای تار ه  با مژه / سفید/ سفید/ ریافتآویز د / هایی  شکوفه
ای   از گوشـه  .. .سفید و دامن کتان و روشنایی پـاک       / ای سیر و خیس درخت سیب        قهوه متن

یحیـای  / آیـد    فـرود مـی     تپـه   آنجا کـه از    المیتدر بحر /  از گلوگاه مصب اردن    /گم و ناپیدا  
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عمید تـن خـویش بـه خـون،          پیش از ت   تمنوش  اگر می . [ خون شویی تن خویش    پیش از / نگاه
  .]معمولی بود

  د از زمین دیگر، زمـین مـدفن       مؤی.  که باز نیازمند تأویل است م      )2(در شعر یحیای نگاه     
ها روشنی    ه در آن سیاهی   شعری است ک  ) 2( شعر یحیای نگاه     .گوید   و عشق سخن می    هابیل

ین کلمات خود بـه سـوی        اما هم  سراپا سوگ است و کلمات تیره و مکدر       شعر   مطلق است؛ 
، ماجرای شعر، ماجرای اهالی لوت و زمین بایر و تـشنه اسـت              نشینند  روند و به بار می      نور می 

کــه مــرگ بــرای آنهــا ) ع( و حــسین )ع(از ســویی و اهــالی آب و بــاران و حیــات و یحیــی
  . بازگشت به دوران کودکی است

/ انـوار   / جـا کـه       آن/ سـامان   به  /  مطلق و    روشنای /روشنای مطلق است   /سیاه  / آنجا که 
بـه  / ناپیـدا و نیـست   / وزانـی / نـسیمی  /بازند  می/ رنگ  / نشینند و     می/ به بار    روند و   می/ فراز

درون / ] الیـصابات همـسر زکریـا     [قلب بزرگ مادر یحیی     / بارگاه عزت صنوبری کوچک     
همـه ایـن    [ایه  همـسایه و همـس    / جا کـه    آن /مه شادمانی /  مژدگانی و  ۀهنگام/ سینه بانوی پیر    

 / ...پیونـدد   مژگان بـه هـم مـی      / ] اشیا که هرکدامشان در خودشان، با دیگران یگانگی دارند        
آنجا که  / در پیچید فرات  / تر  تشنه/ جا که   آن/ الیصابات/ نیلوفر  سیاهپوش بی / بانوی پیرمات   

ته، بر  آن گاه تاجی از خار باف     [دیهیم خار   / جا که     آن/ خاموشی سنگ خارا    / گوارا گشت / 
نـام دیگـر الخلیـل،      [ / در حبـرون     / از چشم سارا     / خواب نوشین / ربود / ] سر صبح نهادند  

/ مـاه / آن جـا کـه     / ]شهری در فلسطین، گور سارا و ابراهیم و پسرشان اسحاق در آن اسـت             
هـا    هپـ تبـر   / جـا کـه       آن / شـقایق روییـد   / بر زمین باد  / آن جا که  / خونش تراوید از گلوگاه     

 )تو از کجاست(  پیش از خون شویی تن خویش  / یحیای نگاه  /خشکید 

  )ع(عصمت و تقوای یحیی و عیسی 
 شعر بـسیاری از شـاعران       ۀمای وای حضرت یحیی و حضرت عیسی مضمون      عصمت و تق  

پردازد و آنها را بـه درسـتکاری و توبـه فـرا               یحیی در انجیل به تعمید مردمان می      . شده است 
نوشـید    دار بـود و شـراب نمـی         وی اغلب روزه  . کند   تهمت منع می   گیری و   از باج  ؛خواند  می

  .)3: لوقا(
شم شتر بود و کمربندی چرمی به کمر داشت و خوراکش ملخ و عـسل               لباس یحیی از پ   
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  .)3/4متی (صحرایی بود 
در قرآن کریم نیز یحیی به پرهیزکاری و نیکی به والدین، دوری از جباری و عـصیان و                  

شک مراد از حصور     بی .)15 و   14: 19 و   40: 3(صف شده است    خصوص حصور بودن و   ه  ب
بیـشتر   در شعر فارسـی      .ده است یزهمسری برنگ ) ع ( که یحیی  بودن در آیۀ کریمه این است     

  :به عصمت و طاعت یحیی سوگند خورده شده است
  به تقوی یحیی و ملک سلیمان  وسفـدار یـوب و دیـار یعقـه تیمـب

 )361، 1364، انوری(

  به پیری زکریا و طاعت یحیی   یدۀ یعقوب و صورت یوسفبه آب د
 ) 264 ،1312ادیب، (

 زنـدگی خـود     ۀ وی در دور   ؛حضرت عیـسی نیـز در انجیـل نمـاد پـاکی و تجـرد اسـت                
ای داشت که دیگران را نیـز بـه            زندگی ساده و زاهدانه    ؛همچون یحیی همسری اختیار نکرد    

  : تقوا و پاکی ستوده شده استدر قرآن کریم حضرت عیسی به . کرد آن سفارش می
فارشم نمـوده و مـرا      ام به نماز و زکات س       و مرا هر جا که باشم با برکت ساخته و تا زنده           

 ).32 و 31: 19( ه و گردنکش بدبختم نگردانیده استکار کردبه مادرم نیکو
 عیسی مثل زهد و پارسایی اسـت کـه بـه            در فرهنگ اسالمی و ادب فارسی نیز حضرت       

  : شود ن اشاره میدو نمونۀ آ
 درشـت بـه تـن داشـت و          ۀکـرد و جامـ      سـنگ را بـالین مـی      «: البالغه آمده است    در نهج 

 ماه و در زمستان ،خورد و نانخورش او گرسنگی بود و چراغش در شب خوراک ناگوار می
 و میوه و ریحان او آنچه زمین برای چهار پایان           ؛مشرق و مغرب او را سایبان بود و جای پناه         

 فرزندی نداشت تا غم وی خورد و نه         .از گیاه، زنی نداشت تا او را فریفته خود سازد          رویاند
 مرکب او دو پـایش بـود و         .مالی که او را مشغول کند و نه طمعی که او را به خواری اندازد              

  .)162نهج البالغه، (» خدمتگزار وی دستهایش
 » مـوش از گربـه     گریخـت کـه     عیسی همچنین از دنیا می    «: در مقاالت شمس آمده است    

)2/146(.   
  : شاعران بدین قرار استای از تلمیحات مورد استفاده نمونه

  بخانه عیسی مریمدر عز    با ثنای تو عقد بست به هم 
 )25 ،1359 سنایی،(
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  ا خورشید سازد هم وثاقیــه بـــک    ای مجرد را برازدـــمسیح
 )627حافظ، (

   یحیی حصور  چو،چو عیسی مجرد    ایا قطرۀ جانت از بحر نور
 )41 ،1358انی، سیف فرغ(

  نبوت یحیی و عیسی از دوران کودکی 
اند و با جهان غیـب ارتبـاط          عیسی و یحیی هر دو از دوران کودکی به مقام نبوت رسیده           

ـ            ) ع(دربارۀ اینکه آیا یحیی     . اند  داشته غ تـورات، محـل    خـود صـاحب کتـاب اسـت و یـا مبلّ
کرد و به تبلیغ دین       راساس کتاب تورات قضاوت می     قرآن، یحیی ب   نصّاختالف است بنا به     

اسرائیل مشهور شد کـه تنهـا کـسی کـه بـه احکـام تـورات                   پرداخت تا جایی که بین بنی       می
ای یحیــی، کتــاب را بــه «: روایــت قرآنــی چنــین اســت. اشــراف کامــل دارد، یحیــی اســت

  ).13: 19( »نیرومندی بگیر و به او در کودکی حکمت عطا کردیم
ین مندایی تعدادی متون مقدس دارند که بـه لحـاظ اهمیـت دینـی همگـی در                  ئباامروزه ص 

 ی، منـدای  صـابئین تـرین کتـاب مقـدس         مهم .گیرند و دارای مراتبی هستند      یک سطح قرار نمی   
بـاور بـر   .. .ترین متن در نزد مندائیان اسـت    به معنی گنج عظیم است که مقدس      » اگنزاربّ«کتاب  

نـازل  ) ع(یبل زیوا فرشـتۀ وحـی بـر آدم          ه و   »منداد هیّی « توسط   »ابّگنزار«این است که مطالب     
 ، منـدائی دارد   صـابئین بیشترین اهمیـت را در نـزد        » گنزاربّا« که پس از     ی دیگر کتاب. شده است 

کـه کتـابی    ) ع( بـه معنـی تعـالیم یحیـی          »ادراشا ادیهیا «به نام   ) ع(کتابی است منسوب به یحیی      
  ).203 ،1383عربستانی،  (17است منسوب به یحیی

  یا به گاه شفا دم عیسی است     راست گویی که نامۀ یحیی است
 ) 5 ،1359سنایی، (

  : حضرت عیسی نیز به نبوت و داشتن کتاب از دوران کودکی ممتاز شده است
من بندۀ خدا هستم، به من کتاب داده و پیـامبرم گردانیـده اسـت و             «: گفت] حضرت عیسی [

  ).33 تا 31: 19( سفارشم نمودهزکات از و مام به ن خته و تا زندهمرا هر جا که باشم با برکت سا
  18.شود در میان مسلمانان کتاب حضرت عیسی با نام انجیل خوانده می

  : مایۀ شعر شاعران شده است ن پرداختن به جزئیات بارها تلمیحاین مضمون بدو
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  عیسی انجیل خوان کنم پسرت را     در شکم مادر ضمیر چو خواهم
 )221، 1358رغانی، سیف ف(

  ان گشتهـــل را زبــــم انجیـــنفس    ور خوان گشتهـــن زبـــس مــنف
 )498جام جم، (

  مرگ عیسی و یحیی 
عروج عیسی و جوشیدن خون یحیی بعد از مرگ به همراه سخن گفتن سر بریدۀ یحیـی     

ت زن  هیرودیس به درخواسـ   . از دیگر مضامینی است که تلمیح مایۀ شعر شاعران شده است          
هیرودیـا زن فیلیـپس ـ    . خود هیرودیا دستور داد که یحیی را دربند نهاده بـه زنـدان بیندازنـد   

. یحیی به هیرودیس گفته بود که تو نباید با زن برادر خود ازدواج کنی. برادر هیرودیس بود
ی تـا اینکـه در ضـیافت      .. .خواست او را به قتل برساند،       هیرودیا این کینه را در دل داشت و می        

دختر هیرودیا رقصید و هیرودیس سوگند یاد کرد که هر چه او بخواهد به او خواهـد داد و                   
 مـرگ   .)29 تـا    6/17مـرقس،   (هنده را از او خواسـت       دختر به اغوای مادر سر یحیی تعمید      د

 اسالمی روایتی مـشابه آنچـه در اناجیـل       های  یحیی در قرآن کریم نیامده است، اما در تاریخ        
 در تاریخ بلعمی آمده است که ملک به مستی اندر بفرمود کشتن یحیـی               .آمده، مطرح است  

را، و سر یحیی ببریدند و به طشتی اندر نهادند و پـیش او آوردنـد و پـیش آن زن بنهادنـد و               
نشاید تو را این بـه زنـی کـردن، ایـن     : آن سر با وی در طشت به سخن آمد و به ملک گفت 

   .)787/ 2ج ، 1341بلعمی، (شیمان شد و ملک عجب داشت از آن و پ. حالل نیست
  :  شاعران شده استوایی مضمون مایۀاین تلمیح در شعر تغزلی، عرفانی و ر

  شنیدیـــربهم بــــاء بـــــل احیــــب    شمشیر اگر گردن جان ببریدی
  و سه ماه کی گردیدی در خون سر ا    ودیـاقی بـیی اگر نه بروح یح

 )1485، دیوان شمس(

  اند در طشت سر بریده چو یحیی نهاده     این وادی مهیبۀزاد و ذخیر
 )230 ،1362عطار، (

مختلـف در   هـای     بر صلیب رفتن عیسی و زنـده شـدن او صـبح روز یکـشنبه بـه روایـت                  
 آنگاه که عیسی بعد از دفـن شـدن، از قبـر بیـرون آمـده، در بیـت عنیـا،                      .اناجیل آمده است  

یشان را برکت داد و در همـان حـال از روی            های خود را به سوی آسمان بلند کرد و ا          دست
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ادی بـسیار   شاگردان او را پرستش کردند و با ش       . زمین جدا شده و به سوی آسمان باال رفت        
به روایت انجیل عیسی به دار آویخته شد و یهودا نیـز خـود را کـشت                 . به اورشلیم بازگشتند  

 در روایـات  ).48: 3(د اما به روایت قرآن مسیح مصلوب نـشد بلکـه امـر بـر مـردم مـشبّه شـ                  
 به چهرۀ عیسی درآمد و مردم به دارش آویختنـد           »ایشوع پسر فندیرا  «اسالمی شخصی به نام     
 .)525  ص،2ج، 1356 طبری،( و عیسی به آسمان رفت

  که برین خاک توده خانه نداشت    راشتـر بفـر فلک زان مسیح سـب
   مسیح ت، بامــم اســـک پنجــفل    انۀ ریحـاک خـه کند روح پـچ

 )417 ،1359 ،سنایی(

  نهیب و پاک شده بر فلک بی  رسته از چه چو یوسف و چو مسیح
 )541 ،1368خاقانی، (

تحت تأثیر   ،شود  در شعر معاصر گاهی تصلیب مسیح که در آیۀ قرآنی مردود دانسته می            
 منوچهر آتـشی در شـعر       .گیرد   مورد توجه قرار می    روایت مسیحیان از زندگی آن حضرت،     

گوید که مسیح یک بـار بـه صـلیب کـشیده شـد، امـا رنـج و آالم                      می» من مسیح بودم  اگر  «
      : کشد روزگار مرا روزی هزار بار به صلیب می

/ هـای آهنیـنش       با میخ / او با صلیب چوبی تنها یک بار      / .تر است   بار من از مسیح سنگین    
ا کـوه سرنوشـت     بـ / او بـا صـلیب چـوبی و دشـنام دشـمنان             / تن را کشید سوی بلندای افترا     

پرواز کرد و مـن      / یعنی ؛ار مرد تنها یک ب  / او  / .. .من خود صلیب خویشتنم   / گالویز بود و من     
   .)354 تا 349 ،1386آتشی،  (تر است  سنگین درد من از مسیح/ میرم  روزی هزار مرتبه می/ 

ش را مـدیون    ا  گویـد کـه العـاذر کـه زنـدگی           مـی » مرگ ناصـری  «احمد شاملو در شعر     
توانست از تـصلیب سـر    خواست می گوید که عیسی اگر می    عیسی است با خود می     حضرت
دهد تازیانه خوردن و بـه         جایی که حضرت عیسی این همه معجزه از خود نشان می           ؛باز زند 

  )614، 612 ،1380شاملو، (صلیب رفتن چه معنایی دارد؟ 
  بعد از آن؛کشد  می ، دقایق آخر زندگی مسیح را به تصویر       »مرد مصلوب «  در قطعۀ  و باز 

 آن بـه دارش کـشند و        ۀکشد تا بـه وسـیل       که صلیب خویش را تا فراز جل جلتا، به دوش می          
  . برد تا مسیحیت برآید کند که مسیح را بر دار می یهودا را شخصیتی معرفی می

/ مـن؟  ام  اما به نزدیـک خـویش چـه   «: و شیخ مصلوب در تلخای ـ سرد ـ دلش اندیشید   
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سـت  اسخریوتی  / روشنایی مشکوک من از فروغ آن مرد        /  سرافکندگی   ابدیت، شرمسار و  
انـسانی برتـر از     /  گـردن نهـاد       ملعنـت  انتهـای    بـی  ای سـیارۀ  به سقوط در فـض    / یشبکه دمی   

را فدای مـن و     سمش  جپیش از آن که     / القدس    ب و ابن و روح    ابرتر از   / آفریدگان خوش   
/  ـ خدایی ـ ما چنـین بلنـد برآیـد      تا  کفۀ/ د دافروشدن تن دربه ه نتنافرو/ خداوند پدر کند 

  سر به زیر / نور ابدیت من 
سـر  / کوتاه و تلخ  /  تلخ   با آهی / سار گردن فراز شهامت او گام برخواهد داشت         در سایه 

  خار آذین شبح بر سینه شکست 
 .)925 تا 918، 1380شاملو، (برآمد / » مسیحیت«

 ولی وجه افتـراق   بودر داستان این دو پیامبرجا بحث بیشتر بر سر وجوه مشترک د      تا این 
در برابر رجا و    ) ع( خوف و بکای یحیی      ، کرده جلوه در شعر فارسی      داستان که  هم این دو  م

این موضوع در قرآن کریم نیامده است ولی در متون ادبـی            . است) ع(خندۀ حضرت عیسی    
عیـسی بـسیار    ) 1/83 ج   ،ت شـمس  مقـاال (علیه السالم قوی گرینده بود      یحیی  : مذکور است 

که  »تو از مکرهای دقیق ایمن شدی     «: یحیی به عیسی گفت   . خندیدی، یحیی بسیار گریستی   
هـای دقیـق غافـل شـدی کـه چنـین             هـا و لطـف     تو از عنایت  : خندی؟ عیسی گفت    چنین می 

  ) 49، 1366موالنا، .. (.گریی؟ می
  بّساین ز اعتماد خندان وز خوف آن مع  ضحاک بود عیسی، عباس بود یحیی

  )1211، غ 3، جوان شمسید(                                                                            
دو دهیم کـه هـر     اختصاص می، که مقام عصمت است  »سالم«حسن ختام این مقال را به       

روزگار والدت، روزگار مرگ و روزگار برانگیختـه        بزرگوار در مراحل مشکل زندگی یعنی       
ت یحیـی از سـوی خـدا       در داستان حـضر   . اند  ن در روز قیامت از طرف خداوند سالم یافته        شد

ـ  و یوم یَ   دَلِ علیه یوم وُ   آمده است سالمٌ   ـ بْوت و یـوم یُ    مُ ـ  ثُعَ در داسـتان حـضرت      )15: 19(ا   حیّ
  .)35: 19( اً حیّثُعَبْ و یوم اُموتُ و یوم اَدتُلِسالم علی یوم وُلعیسی از زبان خود او که ا



40 1387پاییز و زمستان / 51سال  / 207شمارۀ / نشریه دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی/ زبان و ادب فارسی

  ها  نوشت یپ
 49: 3 ۀناظر به آی -1

  رفتن ز تو آموخت مگر کبک دری    خوبی ز رخ تو برگرفته است پری
  پدری  گویی که دم پیمبر بی    جان شده را به مردگان باز بری

  )297عنصری، (
  4: 3 ۀناظر به آی -2

  آنکه در تو معجز عیسی بن مریم است  بی  المثل به اکمه و ابرص نظر کنی گر فی
 گویا شود به مدحت تو آن که ابرص است    آن که اکمه است ه همّت توبینا شود ب

  49: 3ناظر به آیۀ  -3

   را تواند کرد بینا که اکمه    چرا عیسی طبیب مرغ خود نیست
  )24 ،1368خاقانی، (

  30: 9ناظر به آیۀ  -4

  خردی خویش و نادانی  از بی    ترسا پسر خدای گفت او را
  س انسانی ــد نفـــدر بلنــاز ق     زیرا که خبر نبود ترسا را

  ) 211ناصر، (
مـرد  «شـاملو در شـعر      .  عیسی مضمون مایۀ شعر شده است      »ابن اهللا بودن  «در شعر معاصر    

کـه خـون زیـادی از    کشد در حالی  زمانی که مسیح صلیب خویش را به دوش می     » مصلوب
  : الدن او رفته است می

  دریغ  پدر، ای مهر بی
  رگزیدی، چنین تنهایم به چنان که خود بدین رسالتم ب

  ای؟ خود وانهاده
  اقت، این درد نیست طمرا 

  ! آزادم کن، آزادم کن، آزادم کن ای پدر
  ) 919، 1386شاملو، (

 30 و 29: 19ناظر به آیۀ  -5
  ناطق شدست در دهن تو زبان عقل   عیسی روزگاری و در مهد کودکی

 )228 ،1362، الدین اصفهانی جمال(
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 114  و112: 5 ۀناظر به آی -6

  » ربنا انزل علینا مائده«کن  یاد می      روزی مباش روزۀ روزی درآمد، خواجه بی
 )717 ،1364 انوری،(

  25 تا 23: 19 ۀناظر به آی -7

  و، درخت مریم تست ـدانش ت    و دم تستــــامی مسیح تــای نظ
  ادت که نیکبخت شدی بنیک     ریز این درخت شدی چون رطب

  )61هفت پیکر، نظامی (
  مایۀ مشترک خلقت آدم و عیسی بدون پدر  مضمون 8-1

  ای بود با شرم و داد  دهــی بنـــیک    گر آدم بد از خاک، او بُد ز باد
  که بر آسمان زنده ماندست و بس     ویید کاو را بیاویخت کســـمگ

  )20، ص 9شاهنامه، ج (
  بخش عیسی  آب حیوان و دم حیاتپربسامدتلمیح نسبتاً  8-2

  ام از خود بیا، ای عیسی مریم بیا  رفته    ای خضر مسیحا دم، بیابر سر بالینم
  )119، 1382فی، سسیدای ن(

  دیدار یوسف و دم عیسی  8-3
  همچو ملک روح مصور گوییار  سزد  در غزل دلبر یوسف رخ عیسی دم را

  )212 ،1358سیف فرغانی، (
  )صنعت طباق(عروج عیسی و در چاه افتادن یوسف 

  گهی مانند عیسی بود بر ماه     بود در چاهگهی رامین چو یوسف
  )193، 1377، الدین اسعد گرگانی فخر(

  دم عیسی و ید بیضا  8-4
    نسیم جود تو همچون دم عیسی بن مریم

   عدل تو همچون کف موسی بن عمران الیخ
  )1318، معزیامیر (

  )صنعت طباق(دم عیسی و عصای موسی 
  ن را چون باد عیسی مریم موافقا    مخالفان را چون چوب موسی عمران

  )216قطران، (
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   معراج حضرت محمد و حضرت عیسی8-5
  محمد خود از مهد بیرون پرید      عیسی به گردون رسیدمهداگر 

  )1167، 1341نظامی، (
فیـان هـستند و     یان مـؤمن حن   ئبصـا : دنشو  وه مؤمن و کافر تقسیم می      صابئیان به دو گر    -9
گانــه را بــزرگ  وازدههــای د  ســتارگان و بــرجیان مــشرکئبصــا. ئیان کــافر، مــشرکانبصــا
 در اعتقاد به آیین     حنفیانگروه  .. .کردند  شمردند و در معابد خود تصویر آنها را رسم می           می

پرسـتان اشـتراک عقیـده        در حالی که مشرکان صابئی با بـت        ؛ندا  حنیف با مسلمانان مشترک   
آنـان بـا زبـان    . ن منـدایی باشـند   یان حنفی باید صـابئیا    ئبگروه صا ) 384 ،1386 م،لسا. (دارند

. عربی به معنای ریخـتن آب اسـت       » صبّ«شوند که ظاهراً از ریشه        خوانده می » صبّی«محلی  
از آن روی که مناسک مندائیان، غالباً با تعمید در آب جاری همراه است، انتساب ایشان بـه                  

نامند کـه مـشتق از        اگر چه ایشان خود را مندائی می       ؛شود   نامیدن موجه می   »صبّی« و   »صبّ«
موجودیت تاریخی این گروه براساس متون بـه        .  است »معرفت«به معنای   » مندا«کلمۀ آرامی   

رام ) شـیث (هـای شـیتل     انبیـا و اولیـای ایـشان بـه نـام     ۀرسد و در سلسل زمان آدم ابوالبشر می 
) یـی ع  یح(ویهیایهانا  ) سام بن نوح  (نو   و شوم بر   ))ع(نوح  (ورود، شوربای و شرهابی یل، نو       

صابئیان در قـرآن کـریم در       ) 1383عربستانی،  . (خوریم  به عنوان آخرین پیامبر مندائی برمی     
  . سه مورد در ردیف اهل کتاب آمده است

ان الذین آمنوا والذین هادوا و النصاری و الصابئین من آمـن بـاهللا والیـوم اآلخـر و عمـل                 
 و  73: 5: ک.  و نیز ر   59: 2(نون  صالحاً فلهم اجرهم عندربهم و الخوف علیهم و ال هم یحز          

22 :17(   
نامنـد و یوحنـا نیـز بـه           مـی » جان «Johnیا  » ژان «Jeanهای اروپایی     یحیی را در زبان    -10

ایست و یکی مـصحف       رابطه» یحنا«و  » یحیی«ظن قوی میان لفظ     ه  همین نام مسمی است و ب     
  ).667، 1371، خزائلی. (باشد دیگری می

کند که فرزند خود را محرر و خادم خانـۀ خـدا       شود و نذر می     زن عمران باردار می    -11
مـردان  طبقـۀ   خادمـان معابـد از      . کند، اما هنگامی که فرزند او متولد شـد او را دختـر یافـت              

. را مریم نامیـد و او و فرزنـدانش را بـه خـدا و در پنـاه پروردگـار سـپرد                       او فرزندش  بودند،
زکریا شوهر خالـۀ مـریم سرپرسـتی او را          . یرفتپروردگارش نذر او را به نیکوترین وجه پذ       
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  . مایۀ شعر شده است این مورد نیز مضمون .برعهده گرفت
  ی عیسی از زهدان مادر گر بدینسانسقط گشت

  المقدس از مریم کفالت  کرد زکریا به بیت
  )104 ،1312المالک فراهانی،  ادیب(

فتـه بـود و همـه از خـود          در آن روزها امید مردم به ظهور مسیح موعود، قـوت گر           « -12
: گفت  یحیی در این باره به مردم می      ! پرسیدند که آیا یحیی همان عیسی مسیح است یا نه           می

القـدس   دهم، اما به زودی شخصی خواهد آمد که شما را با روح من شما را با آب تعمید می   
د بنـ و آتش تعمیـد خواهـد داد، مقـام او بـاالتر از مـن اسـت و مـن حتـی الیـق نیـستم کـه                             

  .. . هایش را بگشایم کفش
  )40: 3 و 9: 19/ 1لوقا ، 16 ،3 ،لوقا(

 زوجۀ زکریا در انجیل الیزابـت و در قـصص اسـالمی اسـیا، ایـشاع، ایـشیه و الیـسع                    -13
  . شود خوانده می

رسد اشتباه مؤلف تاریخ یعقوبی نیز در بـاب نطـق یحیـی از اینجـا ناشـی                    به نظر می   -14
فتگی زبان زکریا سـه روز و در انجیـل تـا زمـان تولـد یحیـی                 شود که در قرآن کریم گر       می

الیسع زن زکریا پـسری  «. مطرح است و باز شدن زبان مربوط به زکریاست نه حضرت یحیی        
نامیدند و در همان ساعت زبانش بـاز        ) یحیی(زایید که روز هشتم او را ختنه کردند و یوحنا           

  .)29 ص ،یعقوبیتاریخ : ک. ر(شد و سخن به ستایش خدا آغاز نمود 
اسـرائیل فـرض و مکتـوب نبـود          ویژۀ دین یهود است و بر زنان بنـی         سکوت،    روزۀ -15

  . شد کردند وفای بر نذر الزم می فقط اگر نذر می
شـود اختـصاصاً در آب        گفتـه مـی   » مـصبتا «یـا   » مـصوتا «تعمید که در زبان مندائی،       -16

 تعمید در هر زمـانی بـه        .یردگ  جام می  در زمین است، ان    »هیی«که مظهر   ) یردنا(جاری رودها   
های مقدسی است انجام     و بیشتر در روزهای یکشنبه که روز       »امبطلّ«یا   »سنح«های  جز روز 

روس و شوند، عـ   می روزه، زنان پس از زایمان تعمید       ین مندائی، کودکان سی    در د  .گیرد  می
ش انجـام تعمیـد را   ا د، بعضی از اعمـال خـالف شـرع هـم، کفـاره           نیاب  داماد دو بار تعمید می    

هـای دینـی      در دین مسیحیت نیز تعمیـد یکـی از آیـین          ) 1383عربستانی،  (. کند  ضروری می 
  . برای طلب مغفرت از گناهان و احیای دوبارۀ آن است
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شماتا، ادمصوتا، اسفرملواشـه    سیدرا ادن : های مقدس مندائیان عبارتند از     دیگر کتاب  -17
  .)180، 1367برنجی، () عبادت(ی نایان

گرفتـه شـده و معنـی آن        » اوانگلیـون « یونـانی اسـت و از کلمـۀ           کلمۀ انجیـل اصـالً     -18
انجیـل در عـرف و اصـطالح قـرآن معنـائی دارد کـه بـا عـرف و اصـطالح                      . است» بشارت«

  . ست امسیحیت متفاوت
انجیل در اصطالح قرآن عبارت از مجموع وحیی است که خدا به پیغمبرش عیـسی بـن                 

هـای   هـا و حکـم     آن وحی، به آمدن پیغمبر بزرگی که مکمل حکمت         مریم نازل کرده و در    
و اذقال عیسی بن مریم،     « چنان که در سورۀ صف آمده است که          ؛ست بشارت داده   ا تورات
اسرائیل انی رسول اهللا الیکم مصدقاً لما بین یدی من التوراه و مبشراً برسـول یـأتی مـن                     یا بنی 

ای بنی اسرائیل، همانـا کـه مـن         : ی بن مریم گفت    یعنی و آنگاه که عیس     ؛»بعدی اسمه احمد  
که بـه آن تـورات کـه پـیش از مـن فـرود آمـده اسـت                    فرستادۀ خدا بسوی شمایم در حالی     

  . ام تصدیق دارم و به پیغمبری که پس از من خواهد آمد و نامش احمد است بشارت دهنده
پس از زمان مـسیح  ها است که  اما در اصطالح مسیحیان، انجیل نام چند مجموعۀ داستان       

دسـت  ه پدید آمده و دربارۀ احوال و اعمال و اقوال و معجزات و خوارق عاداتی که خـدا بـ   
  .)316 ،1354بالغی، ( اری ساخته گفتگو کرده استاو ج
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، به اهتمام دکتر یحیـی      قصص قرآن مجید  ،  1370 .رابوبک) عتیق نیشابوری (سورآبادی   -19
 .پ سوم، انتشارات خوارزمی، تهرانمهدوی، چا

، بالغـه نهـج ال   ،1368 .)شـریف رضـی   (سید رضی، ابوالحسن محمد حـسین موسـوی          -20
 سـازمان انتـشارات و آمـوزش        ،ترجمه دکتر سـید جعفـر شـهیدی، چـاپ اول، تهـران            

  .انقالب اسالمی

، با تصحیح و تعلیق حـسن رهبـری، چـاپ اول، انتـشارات        دیوان،  1382 .سیدای نسفی  -21
 .المللی الهدی بین

 . یز با تصحیح و مقدمۀ دکتر محمد آبادی، تبریز، دانشگاه تبر،دیوان، 1358 .سیف فرغانی -22

نـه،  ، بـه کوشـش نیـاز یعقوبـشاهی، انتـشارات زما            آثـار  ۀمجموع،  1380 .شاملو، احمد  -23
 .مؤسسه انتشارات نگاه، تهران

، به کوشش محمد قهرمـان، شـرکت انتـشارات علمـی و             دیوان،  1364 .صائب تبریزی  -24
  .فرهنگی

 .، به اهتمام حبیب یغمایی، چاپ دوم، انتشارات توس تفسیر طبریۀترجم، 1356 .طبری -25

  .، تهران، چاپ دوم، انتشارات فروغیدیوان، 1361 .ظهیر فاریابی -26

، ترجمـۀ علـی چراغـی       در قـرآن  ) ص(داسـتان پیـامبران     ،  1380 .الزین، سـمیح    عاطف -27
 .تهران، ذکر

  .، چاپ اول، سازمان میراث فرهنگیتعمیدیان غریب، 1383 .عربستانی، مهرداد -28

هتمام تقـی تفـضلی، مرکـز انتـشارات      به ا  ،دیوان،  1362 .الدین محمد عطار، شیخ فرید   -29
 . علمی و فرهنگی

، چاپ دوم، انتشارات    ، تصحیح و مقدمه از هلموت     نامه هیال،  1368 .__________ -30
  .توس

 .، چاپ اول، انتشارات اساطیرالطیر منطق، 1366 .__________ -31



47 حضرت عیسی با حضرت یحیی و بازتاب آن در شعر فارسی وجوه مشترک داستان 

 محمـد  ۀ، مقدمـه و تـصحیح و تحـشی    ویـس و رامـین    ،  1377 .فخرالدین اسعد گرگانی   -32
 .پ اول، صدای معاصرروشن، چا

، بـه کوشـش سـید       برگزیدۀ اشعار دو شـاعر    ،  1374 .فرخی سیستانی و کسایی مروزی     -33
 .احمد کازرونی و سید جعفر حمیدی، انتشارات ارمغان

 . جنوب، شیرازۀ، چاپ اول، آیینتو کجاست، 1385 .)مهدی الهیجی(م . مؤید -34

کتابفروشی محمـدی،   ، به کوشش مهرعلی گرگانی، انتشارات       دیوان .محتشم کاشانی  -35
  .تا بی

  .، به تصحیح محمد علی موحد، چاپ اول، تهران، انتشارات اسدیمقاالت شمس -36

  .سیاقی، تهران زوار، به کوشش محمد دبیردیوان، 1356 .منوچهری دامغانی -37

ای، چـاپ     ، تلخیص دکتر حسین الهی قمشه     مافیه ۀ فیه گزید،  1366 .الدین  موالنا، جالل  -38
 .و فرهنگی، تهرانانتشارات علمی  اول،

 . کلیات شمس .الدین محمد مولوی، جالل -39

 .، به تصحیح نیکلسون، چاپ چهارم، انتشارات مولیمثنوی، 1365 .__________ -40

، بـه کوشـش سـیروس قمـری، نـشر کتابخانـه،             آتشکده نیّر  .االسالم نیّر  میرزاتقی حجه  -41
 .تا بی

 .یرکبیر، تهران، ام)نامه اقبال(اسکندرنامه ، 1341 .نظامی گنجوی -42

، تصحیح دکتر بهروز ثروتیـان، چـاپ اول، ،          خسرو و شیرین  ،  1360 ._________ -43
 .انتشارات توس

، ترجمـۀ فاضـل     1380،  )د عتیـق و جدیـد     هـ ع(کتاب مقدس    .ویلیام گلن هنری مدین    -44
 .همدانی، چاپ اول، انتشارات اساطیر

 .ات، چاپ دوم، انتشارات اطالعداستان پیامبران، 1384 .پرست، حمید یزدان -45


