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 نشریه زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز
 5309/ پاییز و زمستان 139شماره  /07سال 

 ؟«ایشا»یا « ایشا»، «عیشا»دوری عیسی از پیوندِ به 
 *(تأملی در یک بیت از قصیدۀ ترسائیۀ خاقانی)

 **اکبر حیدریان

 ، دانشگاه فردوسی مشهد زبان و ادبیات فارسی دانشجوی کارشناسی ارشد

 جواد مرتضایی

 )نویسندۀ مسئول( ، دانشگاه فردوسی مشهددانشیار زبان و ادبیات فارسی

 چکیده
توجّه از موردببه جهت دیریابی و دشواری و نیز به سبب اشتمال بر قصاید استوار و غرّا، از دیر دیوان خاقانی

مشکالت لفظی و معنوی، به عوالم خیال شاعر راه یابند. در میان  حلاند تا با بوده و ایشان کوشیدهشارحان 

طالحات اص ذکراین قصیده به دلیل  دار است.خاصی برخور یتاهمّقصاید خاقانی، قصیدۀ ترسائیه از 

ا با بسیاری از و نیز از این جهت که خوانندگان ر شودکه نظیر آن در قصاید دیگر دیده نمی مسیحیت

 .طور خاص به خود معطوف داشته استرا بهشارحان توجه همواره  سازد،مراسم و آداب آن دین آشنا می

د و تفسیر و نتا نگاهی دوباره به یکی از ابیات این قصیده داشته باش نداآن بر گاندر این جُستار، نگارند

را « یشاع»های مختلف کلمۀ تا شکل هستند، در پی آن . نویسندگاندنده دست بهتأویل جدیدی از آن 

رسد که به نظر میرا نهایت، معنایی و در دنبررسی و مداقه قرار دهدر بیت معروف قصیدۀ ترسائیه مورد

« ایشا» ، تصحیف کلمۀ«عیشا»های این پژوهش، بر اساس یافته د.نمطمح نظر خاقانی بوده است بیان کن

 اشاره کند. اناجیله اختالف بین مه قصد دارد باین کل کارگیریبهاست و خاقانی با 

 ترسائیه، تصحیف، تحریف، عیشا، ایشا.قصیدۀ : خاقانی، واژگان کلیدی
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 درآمد .1

، اسالمی و عیسوی و نیز تسلط او بر علوم ایهاحاطه و اشراف خاقانی بر فرهنگ و معارف اسطور

محققان و شارحان برای حل  روازاینساخته است.  دیرآشناو فنون زمان خویش از او شاعری 

ی که از یکی از قصاید. اندهمشکالت لفظی و معنایی و آشکارا ساختن عوالم خیال شاعر کوشید

 یه است.، قصیدۀ مشهور به ترسائاندهگذشته شارحان بر سر شرح برخی از ابیات آن اختالف داشت

زالدوله سیح عالممدح مخلص دینشکایت از حبس و بند و تخلص به در » موردنظرعنوان قصیدۀ 

 است که با مطلع زیر سروده شده است:« 5قیصر و برانگیختن او به شفاعت

 فلک کژروتر است از خط ترسا
 

 آسامرا دارد مسلسل راهب 

)خاقانی،  بیت دارد 05ن سجّادی الدّیبه تصحیح سیّد ضیاء دیوان خاقانی راین قصیده د

ه خاقانی در قصید. »دارد خاصیدر میان قصاید خاقانی، قصیدۀ ترسائیه شهرت  .(13-11: 5311

معنی مبتکر و مبدع است و تبعیّت از شاعران سَلف نکرده است.  ازلحاظهم از جهت لفظ و هم 

قصیدۀ مزبور باالختصاص شامل بسیاری از اصطالحات مسیحی است که نظیر آن در قصاید دیگر 

 «سازدخوانندگان را به بسیاری از مراسم و آداب آن دین آشنا می تجهازاینشود و دیده نمی

این قصیده است که شارحان از دیرباز، آن را  خاص(. شاید به جهت اهمیّت 537: 5311)معین: 

مربوط است به آذری  3شرح این قصیده، اولیناحتمال  اقرب بهترین و . قدیمی1اندهشرح کرد

اخیر، این قصیده مورد های در سال»شرح کرده است.  جواهراالسرارطوسی که این قصیده را در 

شده، (. در اواخر قصیدۀ یاد535)همان:  «4ویژه روسیه گردیده استشناسان جهان و بهتوجّه خاور

دهد الروم را سوگند میشود عظیم، مقدّس شمرده میمسیحیتشاعر به تمام اموری که در آیین 

المقدس را بگیرد. در میان این ابیات که متضمن سوگند است؛ بیتکه از ممدوح اجازۀ سفر به 

 ، به این قرار است:نظردموربیتی وجود دارد که شارحان بر سر شرح آن اختالف دارند. بیت 

 به پاکی مریم از تزویج یوسف
 

 1به دوری عیسی از پیوند عیشا 
 

 پژوه در مورد بیتنظر شارحان خاقانی ارائۀتا پس از  نداآن براین سطور  نگارندگان

 دهند. دستبهمزبور، تأویل و تفسیر جدیدی از معنای بیت 

 پیشینۀ تحقیق. 2

 عیشا لمۀک قاموسی معنای ذکر از پس« عیسی و عیشا در شعر خاقانی»با عنوان  ایهازی در مقالکزّ
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 آیدرمیب آن از جدید معنای یافتن پی در ندانسته است و مستدل قاموسی را معنای ها،فرهنگ از

 جدر را عیسی شدن مصلوب ماجرای رود کهمی کتبی سراغ به او ؛(1151-1155: 5390ازی، )کزّ

 قرآن مجیدِ صصق ،پاك قرآن تفسیر ،طبری تفسیر بیرونی، ابوریحان آثارالباقیۀمانند  ؛اندهکرد

بیان  درنهایتو  مستوفی حمداهلل گزیدۀ تاریخ و القصص و التواریخمجمل نیشابوری، عتیق ابوبکر

: اندههای زیادی برشمردنام لو داده است شخصی که عیسی را برایها این کتابکند، می

ن: )هما «ایشوع»، «یودس»)؟(، « نیفوع»، «سطوس»، «ططیانوس»، «یهودا»، «بختیشوع»، «شمعون»

« وعیش»یا « ایشوع»که ساخت دیگری از « عیشا» ،پندارد نام آن شخصازی می. کزّ(1151-1159

را « ایشوع» از« عیشا»منتج شدن  درستیبهازی باید گفت که ایشان در خصوص مطالب کزّ .است

به  کدامیچهشمرند، میونی که ایشان در بررسی خودشان برکه در تمامی متو این اندهتبیین نکرد

 شدۀ هبخشیدزنی ایشوع را راهزن و با گمانه اندهای نکردراهزن بخشوده شده در عید فصح اشاره

با توجّه به کدام منبع به چنین گمانی  اندهمشخص نکردنیز و  (1151 )همان: داندعید فصح می

لیب این است که مسیحیان هنوز هم اعتقاد دارند که عیسی به ص. مشکل دیگر تعبیر، اندهدست یافت

ه عیسی( ایشان است )= شب مدنظریسی با عیشایی که کشیده شده است؛ پس در باور مسیحیان ع

 ارتباطی ندارد که خاقانی بخواهد در پی انکار آن باشد.

، «نگاهی دیگر به بیتی از خاقانی»با عنوان  ایهبر اسااااس مطالب هادی رضاااوان در مقال

ی معتقد و شاید برخ اندهعیشا نام زنی است که یهودیان، عیسی را به داشتن رابطه با او متهم کرد

. مطالب رضوان نیز بر اساس (500: 5307)رضاوان،   که عیسای با او ازدواج کرده اسات   اندهبود

ر طور که خود ایشان ذکزنی است؛ زیرا در منابع، از زنی به نام عیشا یاد نشده است و همانگمانه

یه در دانیم که مریم مجدل؛ عیسای به داشاتن ارتباط با مریم مجدلیه متهم بوده است؛ می  اندهکرد

عیشا یا هر شکلی که بشود مصحّف  اسات،  جا که در آگاهی نگارندگانتا آن از منابع یکهیچ

تواند ینیز م بدلنسخهکه ضبط  اندهعیشاا دانسات خوانده نشاده است. ایشان در ادامه بیان داشت   

بر همین  .(517همان: ) شیء، اسام خاص است نه جمع  زیاداحتمالبه« اشایا »صاحیح باشاد زیرا   

است که  خاصاست در صورتی اسم  بدلنسخهکه ضبط « اشیا»نکتۀ اخیر ایشاان باید افزود که  

 بدانیم.« ایشا»ای از شدهآن را شکل تصحیف

 جایگاه تصحیف در دیوان خاقانی .3

کی از یدر دواوین و کتب نظم و نثر گذشته دو چیز است: علت و سبب تحریف و تصحیف 
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به وجود آمدن تصحیف در یک اثر، چه نظم و چه نثر، وفور کنایات و استعارات و مسائلی دالیل 

. شوداه میطبع باعث ظهور غلط و اشتبو دلیل دیگر، کثرت استنساخ است که به از این قبیل است

مین ، وجود هدیگرعبارتبهاست.  بررسیقابل ،دو علتنیز به دلیل وجود همین  دیوان خاقانی

ح اشعار او را شکل صحی درستیبهنتوانند پیچیدگی و دشواری سبب شده که ناسخان و کاتبان 

دیوان ححان مص. اندهدر برخی مواضع تصرفاتی در متن ایجاد کرد درنتیجهثبت و ضبط کنند و 
ین ناشی از هم دیوان خاقانیو وجود تحریف و تصحیف را در  اندهمتوجّه این موضوع شد خاقانی

شعر مؤید شیرازی در کتاب  (.4: 5319: ی؛ پارسا، 5310)عبدالرسولی،  اندهها دانستپیچیدگی
برای بسیاری از ابیات به دلیل همین پیچیدگی تصحیحات قیاسی جدیدی پیشنهاد داده  خاقانی

گزینی را یه و در هفده بیت پیشنهاد جادصد و هفده بیت تصحیح قیاسی انجام دااست؛ او در یک

های بطها، ضبدلستۀ خود، با استناد به برخی نسخهویرا دیوانمطرح کرده است. کزّازی نیز در 

یوان دهای اخیر نیز مقاالت بسیاری در زمینۀ تصحیف در جدیدی پیشنهاد کرده است. در سال
پیشنهاد  ،ضبط جدیدی را برای بیتی خاص اندهنگاشته شده است و در آن محققان کوشید خاقانی

، اساس کار خود را بر نسخۀ بریتیش میوزیم )نسخۀ ل( دیوان خاقانیسجّادی در تصحیح  .9کنند

دیوان  های فاسد دراز ضبط ایهقرار داده بود که به اعتقاد برخی محققان یکی از دالیل وجود پار
ه آن نسخه ایشان ب ، اعتماد به نسخۀ )ل( و صرفاً به دلیل تقدم زمانی این نسخه است. اعتمادخاقانی

و دیگر آثار  دیوانحتّی ضبطی که معنای محصل ندارد و یا شواهدی در خود »چنان بود که 

 (.101: 5305، فرمهدوی« )خاقانی دال بر نادرست دانستن آن وجود دارد، در متن آمده است

البته این نوع تصحیف و تحریف را نباید با تصحیف به معنای ادبی و بالغی آن یکسان 

کند به تصحیف خواندن ابیات دارد و اشاره می خاصیخود خاقانی در برخی موارد عالقۀ دانست. 

 به این ابیات توجّه کنید:ف خوانده شود. به شکل مصح خاصیکه کلمۀ 

 نسا تصحیف از هم را حریفان انس مجلس
 

 اندهافشاند جان جان کیمیای تنوره در 
 

(579: 5311)خاقانی،   

 یوسفی که غالمان آب رفت روز آن
 

 محقرش بهای به شد عید تصحیف 
 

(113)همان:   

 اشک از سیراب هم کرده و اشک غرقاب در جمله
 

 اندهدید عطشان که را مصحف غرقاب خاك 
 

(03)همان:   
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شود، خاقانی با استفاده از همین شگرد، معانی و مفاهیم میکه در این ابیات مالحظه چنان

کند. تصحیف کلمات انس، عید و غرقاب به ترتیب آتش، عبد ذهنی خود را به مخاطب القا می

به همین موضوع، به بررسی قلب و  توجّه با داشته است. مدنظرو عرفات است که خاقانی آن را 

پردازیم و معنایی جدید برای بیت مذکور یادآور آمده است می یادشدهیفی که در بیت تصح

 شویم.می

 خاقانی و مسیحیت .4

 را نداشته است. مسیح و مسیحیتیک از ادیان الهی پیش از اسالم، در نزد ایرانیان، جاذبۀ هیچ

نام عیسی در »چه  مربوط به اوست، موضوع بخشی از معارف و فرهنگ ایرانی بوده است. آن

در  آن تبعبهو  قرآنآیه ذکر شده است، زیرا بر اساس  نودوسهدر  همرویو  قرآنپانزده سورۀ 

خاقانی (. 17: 5310)شیمل، « فرهنگ اسالمی، عیسی و مریم از بندگان واالمقام خداوند هستند

دارد و بر اساس همین  ایهویژ بستگیدلبه جهات گوناگونی به زندگانی حضرت عیسی 

او  دیوانرا در  مسیحیت، بیش از شاعران دیگر، جلوۀ حضرت عیسی و اطّالعات بستگیدل

ه اشاره ب همهاینبر همین اساس شاید بتوان گفت، در آثار هیچ شاعر دیگری  .توان دیدمی

 های مسیح و دیگر آدابخواند، شمعمی انجیلکلیساها، آوای ارغنون، صدای غنّۀ کشیشی که 

 (.34: همانرك: یابیم )کلیسایی نمی

، ریمقرآن کسرچشمۀ اطّالعات خاقانی در زمینۀ اصطالحات و تلمیحات عیسوی تنها به 

داشته  سترسیدنیز  مسیحیتشود؛ خاقانی بر منابع جهان تفاسیر و اخبار و روایات اسالمی ختم نمی

وده بمادرش که کنیزکی نسطوری  بر عالوه، مسیحیتاست. از منابع آشنایی خاقانی با جهان 

 شرونشرحنشین ارّان و قفقاز و نیز سفر به آن نواحی و جواری با مناطق میسحیهماز توان است؛ می

ها و نیز نحلوابوریحان بیرونی و ملل آثارالباقیۀبا بزرگان و علمای مسیحی، مطالعۀ کتبی چون 

توان گفت، منابع اطّالعات خاقانی که دانش با این تفاسیر می آشنایی با خود ترسایان نام برد.

خود را مدیون آن است از سه حال خارج نیست؛ استفاده از آثار کتبی گذشتگان، کسب  مسیحیت

 اطّالعات از ساکنین بومی و محلی و باالخره تحقیقات و مطالعات شخصی.

 مسیحیت هدر آن ب کامالً قصیدۀ دیگر کهیک غزل و قصیدۀ ترسائیه و  خاقانی عالوه بر

نیز سوانح زندگی مریم و  رباعیات، قطعات و غزلیات، در سایر قصاید، 0پردازدو مبانی آن می

دارد. دور نمی ازنظرهای آنان و وضع کلیساها و... را عیسی، آداب و رسوم، راهبان و ریاضت
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فسیر تهمین امر انگیزۀ توجّه استثنایی مستشرقان به آثار وی گردیده است که در شرح و »

 (.13: 5311کن، )معدن« اندهترسائیات این شاعر و تحقیق در آثار او سعی جمیل مبذول داشت

 بحث .5

ا راست؛ توجّه شارحان  دسترسهایی که از خاقانی در در اکثر شروح و گزیده ،یادشدهقصیدۀ 

رفته صورت گ خاقانیدیوان تحقیقی که در خصوص شروح  اساس بر. به خود جلب کرده است

-4: 5301، فرمهدویگزیده و شرح کامل آمده است )رك:  وپنجبیستاست؛ این قصیده در 

ص: ): چنگ اندر آتش اند از:عبارت اندهتوجّه داشت این قصیدهترین شروحی که به . مهم(17

. (دوم دفتر خاقانی، مشکالت شرح) زندان و بند خارخار .(140-147ص: ): صبح ارمغان. (01-00

-555ص: ): نوس کومنه آندرونیکوس و خاقانی. (01-91 ص:): کعبه و پیامبر ستایشگر خاقانی،

 شاعر(. خاقانی ترسایی چامۀ گزارش) عیسی سوزن. (517-13ص: ): جان کعبۀ با دیدار. (551
ص: ): شروانی خاقانی قصائد شرح. (507-510ص: ): خاقانی دیوان شرح. (193-110ص: ): صبح

 اشعار خاقانی شروانی گزیدۀ. (01-91ص: ): خاقانی دیوان هایدشواری گزارش. (17-91

. (541-510ص: ): (سجّادی)ضیاءالدّین  قصاید خاقانی گزیدۀ. (15-90ص: ): (زادهاشرف)

. (413-370ص: ): سخن ملک مالک. (90-19ص: ): )ماهیار( ای از دیوان خاقانیبرگزیده

حال، با توجّه به  .(593-541ص: ): خاقانی قصاید شرح و نقد. (11-39ص: ): مداین خوانمرثیه

ینیم تا موضوع روشن شود و ببپردازیم می یادشدهها گذشت به بررسی بیت شروحی که ذکر آن

 شود.اختالف شارحان در کدام بخش از بیت آشکار می

 نظر شارحان در مورد بیت -5-1

: 5319، االسرارجواهرضبط کرده است )رك: « اشایاء »را « عیشاا »آذری طوسای در شارح خود   

ته بیان داش مزبور بیتدربارۀ  قصایدۀ مسیحیه  شارح الهیجی در الدین محمّد شامس (. 503-170

پاکی مریم از تزویج یوسف اشاره بر آن است که و این بیت ششم است از ابیات قسمیه، »است: 

الناس اشتهار دارد مبرا بوده و مدخولۀ احدی نبود. لفظ از آالیش نفساانی که بین  العمرهمدمریم 

بدوری عیساای را هم به ضاام دال باید خواند که به معنی دوری باشااد نه به فتح دال که به معنی  

 فانی ۀنشأنمودن اسات. اشاره است بر اجتناب آن حضرت از اشیاء که در این   دور وچرخ زدن 

که نبذی از انقطاع و تزهد و تورع آن آید و تجّرد او از عالیق و عوایق جسااامانی چنان کار به

الهیجی نیز ضبط اسات که   شاایان ذکر . (340-349تا: )الهیجی، بی« حضارت سابق ذکر یافت  
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 را ارجح دانسته است.« ءاشیا»

 معنی مناسبی دارد اما بدلنساخه »آورده اسات:   دیدار با کعبۀ جانکوب در کتاب زرین

 بیشااتر با ساابک بیان خاقانی موافق به نظر « عیساای و عیشااا »جناس و تناسااب خطی موجود بین 

داند از رحم و زهدان که آن را عبارت می برهان قاطع ]عیشا[ آید. امّا دربارۀ معنی این کلمهمی

 ]عیشااا [و آن را فیه چندان مناساابت ندارد. شاارح مندرج در حاشاایۀ چا  لکهن  نحندر بیت ما

« که منی و خونشااود، چنانداند از چیزی که بدان فرزند در رحم عورت موجود میعبارت می

 (.13: 5310کوب، )زرین

ی در مینورسکمطالبی که در خصاوص این بیت، به   دیوان خاقانیساجّادی در تعلیقات  

(. سجّادی در ادامۀ 13: 5310کوب، شارح بیت بیان داشاته اسات ارجاع داده است )رك: زرین   

عیشا یک کلمۀ بسیار نادر در سریانی است یا  ]مینورسکی[به گفتۀ او »آورده اسات:  بحث خود 

قیماً از تواند مستشود و نمینیمه ساریانی، مانند مسیحای فارسی و در کتب لغت عرب دیده نمی 

 (.005-001: 5311)سجّادی، « مشتق شده باشد« عیش به معنی زندگی کردن»ریشۀ عربی 

معنی این واژۀ شگرف را »نویساد:  در توضایح بیت می  ساوزن عیسای  ازی در کتاب کزّ

. ناشناختگی این واژه چنان بوده اندهدانست« زهدان و قرارگاه طفل در رحم مادر»نویسان فرهنگ

؛ امّا دوری عیسی از 1نهاده شده است« اشیاء»آن  جایبههای دیوان ای از برنوشاته اسات که پاره 

تواند داشت که خاقانی به آن سوگند یاد کند زیرا همۀ پاکان و نیکان معنایی شگرف نمی ءاشیا

ی و این تنها ویژگی عیس اندهو پیراساته بود  دور به ءهای جهان خاکی و از پیوند اشایا از آالیش

خاقانی  با زمینۀ سخن اندهنوشت« عیشاا »ها برای نیسات. از دیگر ساوی، معنایی نیز که در فرهنگ  

افتد زیرا ویژگی شاگرف در زادن عیسای آن نیست که در زهدان مام   در این بیت ساازگار نمی 

 ازیکزّ .(511-507: 5310ازی، )کزّ« زاده است ایهپرورده نشده است؛ آن است که از دوشیز

یپا شد. لعیسی بر چ جایبهدر این بیت اسم خاص است. نام کسی است که « عیشا»، معتقد اسات 

گزارش . ایشاااان در کتاب )همان(« از منابع ایشاااوع نوشاااته شاااده اسااات   ایهاین نام در پار»
: اندهتو نوش اندهرا تکرار کرد ساوزن عیسای  کتاب نیز تقریباً همان مطالب  های خاقانیدشاواری 

= شبه [خاقانی، بر پایۀ باور مسالمانی، بر آن اسات که پیامبر دور از آن اسات که با این مرد    »... 

یکی باشاد؛ و او را به دار آویخته باشاند. ساپس ساتودۀ خویش را بدین دوری سوگند      ]عیسای 

او  که بانوی یوسف درودگر باشد،سان که در پارۀ نخستین به پاکی مریم از این، به هماندهدمی
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  (.04: 5319ازی، )کزّ« را سوگند داده است

تزویج یوسف اشاره است به تهمت بستن بر مریم »آورده اسات:   ارمغان صابح امامی در 

 «که سبب تکوّن فرزند در رحم شود نظیر خون و منی ایهدر ارتباط با یوسف. عیشا: رحم و ماد

فل گاه طعیشا: قرار»بیان کرده است:  شرح دیوان خاقانیبرزگر خالقی در  (.501: 5311)امامی، 

 تو را به پاکی»کند: . در توضیح بیت اضافه می(510: 5310)برزگر خالقی، « رحم در رحم مادر؛

مریم از آمیزش با یوساااف نجار و در دور بودن حضااارت عیسااای از در رحم قرار گرفتن مادر  

سوگند به این باور است »نویسد: می شرح قصاید خاقانیاستعالمی در  (.همان« )0دهمسوگند می

نطفه  را به معنی« عیشا»که با یوسف نجّار درآمیزد بارور شده بود. در مصرع دوم آن که مریم بی

که خلقت عیساای متفاوت !( و اعتقاد به این) اندهو خون از لوازم رشااد جنین در رحم مادر گرفت

« ناادارد« عیشاااا»م نیااازی بااه از خلقاات دیگران اسااات، بنااابراین رشاااد جنین او در رحم مری 

 لاناجی، توضیحاتی دربارۀ تولد عیسی در مالک ملک سخنماهیار در  (.590: 5310)اساتعالمی، 
ار، )ماهی« گاه طفل در رحم مادر استعیشا به معنی قرار: »اندهبیان داشت درنهایتآورده اسات و  

امّا بیت  ؛اندهرا نقل کردکه قصیده رغم اینشارحانی چون ماحوزی و سرمدی علی (.449: 511

 که بر بسیاری از ابیات خاقانی یادداشت. معین نیز با ایناندهحذف کردرا در گزیدۀ خود  مزبور

 ندارد. خاصیاین بیت مطلب  امّا دربارۀ ؛و حواشی نوشته است

شاااود، ایشاااان در معنی مصااارع اوّل همگی  که در شااارح شاااارحان مالحظه می چنان

ی شارحانی که واژۀ . حتّاندهدربارۀ معنی مصارع دوم دچار شاک و تردید شاد    اند امّاالقولمتفق

را  آید، این معنیکه از شارحشان برمی نیز چنان اندهگرفت کاربهعیشاا را در معنی رحِم و زهدان  

شااید بتوان گفت دلیل این   .(590: 5310ك: اساتعالمی،  ر.) دانندچندان مقبول و پساندیده نمی 

ان فرهنگ صاحب، دیگرعبارتبه ؛نویسان و صاحبان قوامیس استنبودن قول فرهنگامر، مستند 

انی در خاقو این واژه تا قبل از  اندهواژۀ عیشااا را با توجّه به همین ضاابط بیت خاقانی معنی کرد 

 .(309: 5390ازی، کزّنک: ) نداشته است کاربردها، البته با قید احتمال، فرهنگ

 نگاهی به اناجیل اربعه .6

 ؛57خوردهای عظیمی به چشااام میها تناقضیاک آن و حتّی در متن یاک  انجیال بین چهاار  ماا 

، یجهدرنتکنند و ها حوادث را به شیوۀ خاص خود مطرح می، هریک از این انجیلدیگرعبارتبه

های لانجی نامۀ عیسی که درها نیست. شجرهمتضامن حوادثی اسات که در دیگر انجیل   هرکدام
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هود، مسیح ی اعتقادات درمنسوب به متی و لوقا ثبت است نمونۀ همین آشفتگی و تناقض است. 

تا  اندهیدپیروان انجیل کوش» بنابراین ؛حکومت او را دوباره برقرار کند کهود باشد داباید از نسل 

ثابت کنند که عیسای مسالماً همان مسایح اسات که در وصاایای قدیم از او یاد شااده است و به      

بر همین  .(15: 5311)ولف، « کنندهمین جهت، شاجرۀ نساب عیسی را از داود به بعد شروع می  

چون فریساایان جمع بودند عیساای از ایشااان پرساایده گفت:  »آمده اساات  انجیل متیدر اساااس، 

اشعیای  (.41: 11)متی،« برید؛ او پسار کیسات؟ بدو گفتند: پسر داود  گمان می دربارۀ مسایح چه 

: 55عیا،)اش« از ریشه خواهد شکفت ایهو نهالی از تنۀ یَساّی بیرون آمده شااخ  »گوید: نبی نیز می

 رد مزبور آیه همین به و اساات شااده اشاااره نکته این به صااراحتبه سمقدّ کتاب قاموس در (.5

 س،هاک) «گشت محسوب مسیح اجداد از سّییَ داود واسطهبه: »اسات  شاده  مساتند  اشاعیا  کتاب

5300: 015.) 

این  انجیل متی. اندهخاندان عیسی را معرفی کرد لوقا و متیگانه، های چهاراز بین انجیل

ن نیز ای لوقارساااند؛ برد و نسااب عیساای را به حضاارت ابراهیم میتر مید هم باالشااجره را از داو

 یوسف»این شجره به این صورت آمده است:  انجیل متیرساند. در شجره را به حضرت آدم می

 در ادامه این انجیل از حضرت ابراهیم تا عیسی« بن یعقوب، بن متّان، بن ایلعاز، بن ایلیهود، الخ...

  شمارد.پشت می ودوچهلرا 

ند و کنجّار با مریم ازدواج می دانیم با توجّه به نص کتاب مقدس، یوسااافکه میچنان

نامۀ هایی که از شجرهدار بود؛ امّا با بررسی انجیلالقدس باراین در حالی اسات که مریم از روح 

و  خورد. اگر پدر عیسی، یوسف نجّار نیستمی چشم بهتناقضی آشکار  اندهعیسی صحبت کرد

؟ و اندهپدر عیسی ذکر کرد عنوانهبنامه در شجره را اونقشای در تولد او نداشاته است پس چرا   

القدس باطل داری مریم از روحاگر یوسااف نجّار پدر عیساای اساات در این صااورت داسااتان بار

آن  اندهو به همین دلیل کوشید اندهمنطقی شدروحانیان کلیسایی خود متوجّه این بی خواهد بود.

یوسااف  ،و یعقوب»آمده اساات:  نامهدر پایان شااجره انجیل متیرا حذف و یا اصااالح کنند. در 

(. از این 5711: 5، )انجیل متی« شاوهر مریم را آورد که عیسای مسامی به مسیح از او متولد شد   

ریم بلکه ناپدری او یعنی فقط شوهر مشاود که یوسف پدر عیسی نیست و  آیه چنان مساتفاد می 

در این صااورت  نامه عیساای باال برده زیرارا در شااجره ومرجهرجاساات. همین حک و اصااالح 

آوردن شااجرۀ مطوّل یوسااف دیگر معنا نخواهد داشاات. شااایان ذکر اساات؛ در همین دو انجیل 
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مان( ه)پدر عیسی یعقوب است  انجیل متینامۀ عیسی اختالف فاحش دارد. در ، شاجره یادشاده 

؛ 5505: 13، انجیل لوقا)از این پدر با عنوان هالی یاد شاااده اسااات   انجیال لوقا در  کاه درحاالی 

 (.10: 5311ولف، کری

 دیدگاه نگارنده در مورد بیت .7

یابیم که خاقانی در هر بیت، ممدوح را به توجاّه کنیم درمی  موردنظراگر باه ابیاات قبال از بیات     

دهد. در این بیت نیز خاقانی همان شیوه را پیش گرفته است. یکی از عناصار عیسوی سوگند می 

 تواند باشد؟امّا ربط بین عیسی و عیشا چه چیز می

 ، خاقانی قصد دارد در مصراع دوم بهگانچه که گفته شاد، به نظر نگارند با توجّه به آن

انکار کند. خاقانی در مصاراع اوّل نیز ازدواج حضرت   اشااره و آن را  اناجیل همان اختالف بین

 یختهسااگازهمکه ارتباط بین دو مصااراع مریم با یوسااف نجّار را انکار کرده اساات؛ لذا برای آن

خواهد ارتباط بین عیساای و عیشااا را انکار گونه دید که او مینشااود باید مصااراع دوم را هم این

این انکار برآمده  درصااادد، قرآنخود مطابق نصّ صاااریح  دیوانخاقانی، بارها و بارها در  کند.

پدر عیساای  عنوانبهداند و ارتباط یوسااف نجّار را القدس میاساات و مریم را آبسااتنی از روح 

 وان مشاهده کرد:تمی خوبیبهداند. در ابیات زیر این انکار را پذیرفتنی نمی

 ستب تو وصف یوسف نکاح طبعش مریم
 

 بهاکم یوسف چو نی یوسف حسن با مریمی 
 

(13: 5311)خاقانی،   

 بیننااد تو بر مسااایح چاو  کای  تااا
 

 ماااادر نشااااااان پااادریبااای از 
 

(110)همان:   

 بد اسااات بد ارچه زادگیحرام طعن
 

 بااتاار الاالاهاای  اباان دم خاجااالاات  اامااّ 
 

(111)همان:   

 شناسی کلمۀ عیشاریشه .1. 7

کوب، ن)زری« برندمی کار بهف سااین، شااین ردر زبان سااریانی غالباً برای ح»که با توجّه به آن

(، احتمال دارد عیشاا تصحیف و تحریف شده باشد. عیشا ممکن است دگرگون شده  13: 5313

که (. چنان500: 5307رضااوان، رك: ی باشااد )ایساااع، یوشااا، یوساای و یا یَسااّ و مقلوب شاادۀ 

رون و نهالی از تنۀ یَسااّی بی»اشاااره کردیم، در وصااایای اشااعیای نبی نیز آمده بود که  ازاینپیش
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(. همین اشاااره حاکی از آن اساات که 5: 55)اشااعیا،« ای از ریشااه خواهد شااکفتآمده شاااخه

= ) جادیسکه در پاورقی نسخۀ  «اشیا» بدلنسخهحیفی رخ داده باشد. تواند در واژۀ عیشا، تصمی

دانیم طور که مینسااخۀ ص( آمده اساات نیز ممکن اساات تصااحیف ایساااع باشااد زیرا همان     

ر، ضبط نویس دیگشایان ذکر است در چند دست افتد.ها اتفاق میجایی نقطهتصاحیف، با جابه 

نویس موجود در آمده اسات، وجود دارد. دست  دیوانکه در پاورقی  «اشایا »نساخۀ )ص( یعنی  

 ، بیت بدین شکل ضبط شده است:140مورَخ  کتابخانۀ آستان قدس رضوی

 بااه پاااکای ماریام از تاازویااج یوساااف    
 

 بااه دوری عاایساااای از پاایااونااد اشاااایااا  
 

 (553)نسخۀ خطّی آستان قدس رضوی: برگ 

 و است خوردهدست «عیشا» کلمۀ( ل) ادی در پاورقی همان صفحه آورده است: درسجّ

 .ودهب «اشیاء پیوند(: »ص) ضبط مانند اصل در که آیدمی نظر به امّا ؛درآمده «عشیا» صورتبه

 بررسی و تبیین ماهیّت عیشا .2. 7

. در ی و یوسی بوده استسّکه دیدیم، به اقرب احتمال، عیشا مقلوبی از ایساع، ایشا، یَطور همان

چه ما مقلوب عیشااا پنداشااتیم وجود دارد. در منابع شاابیه به آنهایی بررساای منابع موجود، اساام

، گره بیت انگتاریخی و تفسیری، از شخصیّتی صحبت رفته است با نام ایشا که به اعتقاد نگارند

گشوده خواهد شد. با استناد بر همین منابع که در ادامه خواهد  شاخصیت خاقانی از طریق همین 

، پدر حضاارت داوود اساات. حال، به بررساای متونی موردبحثشااویم که ایشااای ه میآمد متوجّ

 ها آمده است.پردازیم که کلمه ایشا در آنمی

قصۀ داود عم هو داود بن ایشا ولد یهوذا بن یعقوب »آورده:  و التاریخ البدءمقدسی در 

ر کتاب الملک سلمی اندلسی د(. همچنین عبد577: 3تا، ج )مقدسی، بی« 57نبّاه اهلل بعد شمویل...

و  انکحه ابنتی»قال: «. ما تفعل بمن قتل هذا االغلف؟»فقاال داوود لطاالوت:   »... آورده:  التااریخ 

« 55. ...«داود بن ایشا»قال: «. من انت؟»قال: «. فإنّی اخرج الیه»قال: «. أعطیه ثلث مالی و ثلث ملکی

نامۀ داوود آمده: بکری، ذیل نسب المساالک و الممالک (. در کتاب 05تا: )سالمی اندلسای، بی  

تفسیر (. ابوالفتوح رازی نیز در 511: 5001)البکری، « 51یهودا بن یعقوب... ۀذریهو ابن ایشا من »
 ایشان لشکر جالوت»نویسد: کند. رازی مینامۀ او اشاره میبه داستان داوود و نسب الجنانروض

ود پدر داوود با سیزده پسر و داوود به سال را هزیمت کردند و داود جالوت را بکشات... ایشاا ب  
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 العقبری اکبر نهاااوناادی در کتاااب(. علی390-393: 3 ج، 5305رازی، ابوالفتوح « )کمتر بود...

شد که زرۀ موسی بر قامت او راست آید و . قتل جالوت به دست مردی شبان با»..آورده اسات:  

ترین بود، ایشاا ده پسر داشت که کوچک او از اوالد الوی بن یعقوب باشاد. آن داوود بن ایشاا   

آورده  القلوبحیات(. عالمۀ مجلسی نیز در کتاب 440، 1 ج: 5319)نهاوندی،« ها داود بود...آن

و آن مردی  کشد که زره حضرت موسی بر قامت او درست آیدجالوت را کسی می»... اسات:  

 (.911-011: 5314)مجلسی، « 35است از فرزندان الوی که نام او داوود پسر ایشا است...

ی هایی که از شااجرۀ عیسااتفصاایل الزم بود تا به این نقطه برساایم که در انجیل همهاین

سا، آسی و ی، ییَسّیای نبی، سخن از شخصیّتی با نام و همچنین در وصایای اشع اندهصحبت کرد

 ازاینپیشطور که د. هماننامۀ عیسی است با داوبه میان آمده اسات که حلقۀ واسطه شجره  ایشاا 

آمده اساات؛ در مصااراع اوّل تزویج حضاارت انکار بر درصااددبیان داشااتیم خاقانی در این بیت، 

کند ها را انکار مینامۀ جعلی انجیلکند و در مصراع دوم شجرهمریم را با یوسف نجّار انکار می

 داند.القدس میتولد یافته از روحبنا بر نصّ صریح قرآن و حضرت عیسی را 

ست و نیز ا« ایشا»، به اقرب احتمال مصاحّف کلمۀ  «عیشاا »با این تفاسایر، باید گفت که  

لب ضبط شده است؛ ق« اشیا»، «عیشاا » جایبهکه  بدلنساخه باید این احتمال را داد که در ضابط  

به دلیل کژفهمی ناسااخان و کاتبان از درك و فهم دقیق تلمیح، « ایشااا»صااورت گرفته باشااد و 

 تابک در مزبور نام کهاین است ذکر شایان که دیگری نکته .45ضبط شده باشد« ااشی» صورتبه
 قاعده، خالف و به شود نوشته هم شیوه این به اگر که «یَساّی » ذکرشاده  ساین  تشادید  با سمقدّ

 .داشت خواهد بیشتری غنای بیت موسیقی شود خوانده عیسی چون

 گیرینتیجه .8

ه اقرب احتمال، ب به این نتایج دست یافت که ،«عیشا»کلمۀ  این جُستار با بررسی زوایای مختلف

، «شدهرحم، زهدان و خون بساته »در معنای اسام خاص اسات و فروکاسات و تقلیل آن    « عیشاا »

ای افتهیمحض است. کلمۀ مزبور، شکل تغییر خطای اندهطور که برخی شارحان گمان بردهمان

آن را به  اندهلفظی و اصالت بدیعی خاقانی توجّه داشت تناسببهاست؛ چون کاتبان « ایشا»از واژۀ 

بط ر روی ضاا. نکتۀ دیگر که در این بررساای حاصاال شااد، تأمل و درنگ باندهبدل کرد« عیشااا»

ه است بود« ایشا»بر این اساس احتمال دارد ضبط اصلی آن نیز  )نساخۀ ص( است که  بدلنساخه 

 نباید نیز را نکته این درآمده اسات. « ءاشایا » صاورت بهامّا به دلیل کژفهمی و عدم درك تلمیح، 
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 ارگیریکبه در او وافر هتوجّ نیز و عیسوی کیش فقرات به خاقانی آگاهی که داشات  دور ازنظر

 .است مزبور بیت در «ایشا» ضبط درستی مؤید تلمیحات

 هانوشتپی

 (.177-509: 5304 )ترکی،که قصیدۀ مزبور، حبسیه است یا نه، بنگرید به: این مورد در .1

محمّدی، (، )119-159: 5319 )فشارکی،این قصیده و نخستین شرح آن بنگرید به:  اهمیتبرای دانستن  .2

 .: صفحات مختلف(5304

 در کیمدر البته که بوده دهلوی خسرو امیر خاقانی، از ابیاتی شارحِ نخستین احتماالً که اندهآورد .3

 خاقانی شعارا بر شرحی نیز، جامی عبدالرحمن اندهگفت نیز. نشده است یافته هنوز احتمال این صحت

 .(17-4: 5301، مهدوی فرنقل از  501-505: 5311)سجّادی،  داشته است

و شصت  وپنجشصت: 5311)خاقانی شروانی، رجوع کنید به:  دیوان خاقانیالع از شروح برای مزید اطّ .4

 (.17-4 :5303،فرمهدوی) (،11-13 :5313کوب، زرین(، )19-05: 5311شش(، )ایمانی، 

، (11 :5359، عبدالرسولی)مضبوط است: « عیشا» صورتبههای موجود ضبط کلمه در همۀ تصحیح .5

 .(51 :5301، جهانگیر منصور، )(44 :5301 ،5 ج، کزازی)، (11 :5311، سجّادی)

 شوند:ها آغاز میآن قصیده و غزل با این مطلع .6

 خوری ندارماز غم وهم غم فروشدروزم 

 

 رازم برآمد از دل و هم دلبری ندارم 

(100: 5311)خاقانی،   

 ها زبان اوستآن نازنین که عیسی دل

 

 سان اوستالصلیب من خط زنّارعود 

(194)همان:   

نکرده است؛ امّا در ذیل همین بیت در  ارائهی را بدلنسخهکزازی در دیوان ویراستۀ خود، در ذیل بیت  .7

« عشیا»دست خورده است و به صورت « عیشا»دیوان مصحح سجّادی آمده است: در )ل( کلمۀ 

 .(44 :531، 5 )کزازی، ج بوده« ءپیوند اشیا»)ص(:  ضبطآید که در اصل مانند . امّا به نظر میدرآمده

 جِذْعِ إِلَى الْمَخَاضُ فَأَجَاءَهَا»فرماید: سورۀ مریم می 13در آیه  خداوند این تعبیر برگرفته از قرآن است. .8

خت خرمایى تنه در سویبهتا درد زایمان، او را »؛ «مَّنسِیًّا نَسْیًا وَکُنتُ هَذَا قَبْلَ مِتُّ لَیْتَنِی یَا قَالَتْ النَّخْلَۀِ

 .(13: 50)فوالدوند،  «شده بودممرده بودم و یکسر فراموش ازاینپیش، کاشای»کشانید. گفت: 

 : صفحات مختلف(.5311)ولف، های موجود در اناجیل چهارگانه، بنگرید به: برای دریافت تناقض .9
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 یهودا فرزند یعقوب نبی زاده شد.قصّۀ داود فرزند ایشا که بعد از شمویل از  .11

قتل این ختنه نشده؟ گفت: دخترم را به عقد تو پس داود به طالوت گفت: چه خواهی کرد در ازای  .11

سوم از ملک و مالم را به تو خواهم داد. گفت: من بر او خروج خواهم کرد. آورم و یکدرمی

 گفت: تو کیستی؟ گفت: داود پسر ایشا.

 او پسر ایشا از فرزندان یهودا پسر یعقوب است. .12

 (،011-015و  033 :5314، طبری)، رجوع کنید به: «ایشا»برای مزید اطّالع در خصوص شخصیّت  .13

(، 17-40 تا:، بییعقوبی)(، 591-590 تا:ابوزید، بی)(، 579-574 :5319اهلل، )رشیدالدّین فضل

)فخر بناکتی،  (،311 :5310زمخشری، ) الکشاف (،50 :5451ابن جوزی، )(، 11: 5310)بیرونی، 

 (.504: 0، ج 5305(، )میبدی، 190 :5301

ی، بیت اکمره نقیعلیخالی از فایده نیست این نکته را یاد آور شویم که در نسخۀ خطّی تذکرۀ  .14

ضبط شده است؛ امّا بر روی آن خطّ کشیده شده و در حاشیه با قلمی « ایشا»مورد بحث ما، با کلمۀ 

 .(91 برگ: 5733ای، نقی کمره)علی «در شکم شود عیشا: آبستنی که از آن بچّه: »اندهدیگر نوشت
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