ي عيسي(ع) و شبان  -رمگي در مسيحيت
شبان ِ
و بازتاب آن در ادبيات معاصر فارسي
2

مریم حقی*  ،طاهره میرزایی

 .1استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور مركز خوانسار
 .2استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور مركز بیرجند
دریافت1335/3/5 :

پذیرش1335/8/22 :

چکیده
سرگذشت پیامبران از منابع مهم تلمیح در متون ادب فارسی است كه شاعران از آن در جهت خلق مضامین و
جنبههای مختلف زندگانی ایشان توجه كردهاند ،حضرت عیسی

زندگانی عیسی(ع) غالباً به منابع اسالمی بهویژه قرآن كریم نظر داشتهاند؛ ولی شاعران معاصر بهخصوص نوپردازان
در كنار روایات اسالمی ،به روایات اناجیل نیز اشاره كردهاند .برخی از اینها از تلمیحات نادر در شعر فارسی
شمرده می شود كه فهم و دركشان اغلب نیازمند مراجعه به كتاب مقدس است .یکی از این تلمیحاتِ نادر« ،شبانی
(ع)

عیسی

و گوسفند (برّه) گمشدة ایشان» است كه در آثار شاعرانی همچون فروغ فرخزاد ،مهدی اخوان ثالث و

علی موسوی گرمارودی ،و نویسندگانی مانند هوشنگ گلشیری نمود یافته است .در مقالة حاضر ،ابتدا این
موضوع در انجیل و الهیات شبانی در آیین مسیحیت تبیین میشود و سپس مضمون شبان -رمگی در ادبیات
كالسیک فارسی و تلمیح به شبانی عیسی(ع) و برّة گمشدة ایشان در ادبیات معاصر فارسی بررسی میشود.
واژههای کلیدی :تلمیح ،ادبیات معاصر فارسی ،شبان -رمگی ،شبان نیکو ،برّة گمشدة عیسی(ع).
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(ع)

است .شاعران كالسیک فارسی در تلمیح به
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 .مقدمه
تلمیح یکی از آرایههای بدیعِ معنوی و عبارت است از اشاره به آیه ،حدیث یا داستانی مشهور
در ضمن كالم« .تلمیح دو ژرفساخت تشبیه و تناسب دارد؛ زیرا اوالً ایجاد رابطة تشبیهی بین
مطلب و داستانی است و ثانیاً بین اجزای داستان ،تناسب وجود دارد» (شمیسا.)112 :1383 ،
كاربرد تلمیح در شعر از یک سو موجب خلق معانی تازه میشود و از سوی دیگر در
خیالانگیزتر و نیز غنیتر كردنِ تصاویر تصاویر شعری نقش مهم و مؤثری ایفا میكند .تلمیح
تأثیر شعر را در خواننده بیشتر میكند و بر لطف و عمق آن میافزاید؛ همچنین بهرهگیری از
این آرایه نشاندهندة دامنة معلومات و غنای فرهنگی شاعر است.
یکی از منابع تلمیحات نزد شاعران ،داستانهای پیامبران است .شاعران بر اساس این
داستانها و تلمیح به سرگذشت این پیامآوران الهی ،مضامین مختلف و ابیات لطیفی را خلق
پیامبرانی كه شاعران فارسیزبان به شخصیت و جنبههای مختلف زندگانی ایشان توجه
كردهاند ،حضرت عیسی(ع) است .شاعران كالسیک فارسی در تلمیح به زندگانی این پیامبر غالباً
به منابع اسالمی بهویژه قرآن كریم و احادیث و روایات اسالمی نظر داشتهاند .اشارات به نحوة
تولد عیسی(ع) از مادری باكره ،معجزات ایشان ،دم روحبخش مسیحایی ،مائدة آسمانی و صعود
ایشان به آسمان بارها در شعر سنتی بازتاب یافته است.
شاعران معاصر نیز به زندگانی مسیح(ع) بسیار توجه كرده و در اشعار خود فراوان از الفاظ،
تركیبات ،تشبیهات و استعاراتِ مربوط به این پیامبر الهی استفاده كردهاند؛ با این تفاوت كه
اغلبِ شاعران معاصر بهویژه نوپردازان عالوه بر روایات اسالمی ،از روایات اناجیل نیز غافل
نبودهاند .برخی از تلمیحاتِ برگرفته از روایات اناجیل در آثار شاعران و نویسندگان معاصر از
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كرده و از آن برای عمق بخشیدن به شعر خود و برجستهسازی زبانشان بهرهها بردهاند .یکی از

نمونههای نادر در شعر فارسی است كه فهم و درک آنها اغلب نیازمند مراجعه به كتاب
مقدس و فرهنگ مسیحیت است.
هزاروچهارصدسالة فرهنگ و تمدن اسالمی گذشته؛ بلکه چیزی است كه مستقیم از
128
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زندگی مسیحیت امروز و عقاید مسیحیان و یهودیان غرب مایه میگیرد و گاه از
چشمانداز یک مسیحی زندیق (شفیعی كدكنی.)282 :1331 ،

كثرت و وفور نسبیِ الفاظ و عبارات مربوط به آیین مسیح در زبان فارسی ،نمودارِ نفوذ و
تأثیر این آیین در ادب و فرهنگ فارسی است .این الفاظ را به سه دسته میتوان تقسیم كرد.1 :
بعضی واژگان و عبارات مانند انفاس عیسوی ،مرغ عیسی ،آستین مریم و امثال آنها مربوط به
حاالت یا كراماتی است كه در قرآن كریم یا روایات اسالمی به عیسی(ع) منسوب شده است.2 .
بعضی دیگر از این الفاظ و عبارات از راه اختالط و آمیزش با ترسایان و نصاری در زبان و
ادب فارسی راه یافته است؛ مثل ناقوس ،زنّار ،كلیسا ،دیر و امثال آنها .3 .شماری از این
واژگان و عبارات هم به طرز معیشت و پیشه و حرفة نصاری اختصاص دارند كه وارد زبان
فارسی شدهاند؛ مانند پنجه مریم ،عودالصلیب و نظایر آنها .گفتنی است كه لغات دستة دوم و
.)221
 .2پیشینة تحقیق
قمر آریان در كتاب خود با عنوان چهرة مسیح در ادبیات فارسی ( )1333تلمیحات مربوط به
مسیحیت در ادب فارسی را گرد آورده و در فصلی مجزا با عنوان «لغتنامة آیین مسیح در زبان
فارسی» فرهنگی از لغات و تركیبات مربوط به آیین مسیحیت را كه در شعر فارسی بهكار رفته-
اند ،ترتیب داده است .از كتابهای دیگر در این زمینه ،فرهنگ تلمیحات از سیروس شمیسا و
فرهنگ اساطیر و داستانوارهها در ادبیات فارسی از محمدجعفر یاحقی است كه در آنها
(ع)

مدخلی به تلمیحاتِ راجع به حضرت عیسی

اختصاص دارد .محمدحسین محمدی نیز در

كتاب فرهنگ تلمیحات شعر معاصر تلمیحات شعر شاعران برجستة معاصر یعنی نیما یوشیج،
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سوم بهطور مستقیم از آیین مسیح و زندگی مسیحیان گرفته شده است (ر.ک :آریان:1333 ،

اخوان ثالث ،سپهری ،شاملو ،فرخزاد و شفیعی كدكنی را بررسی كرده است؛ ولی در هیچ كدام
(ع)

از این آثار به شبانی عیسی

و رابطة عیسی با گوسفند (یا برّه) اشاره نشده است .در
] [ DOR: 20.1001.1.23452366.1396.5.3.5.3
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كتابهایی نیز كه در تحلیل اشعار فروغ فرخزاد و اخوان ثالث نوشته شده ،به این تلمیح اشاره
نشده است.
(ع)

تلمیح به شبانی عیسی

(ع)

و برّة گمشدة عیسی

جزو تلمیحات جدیدی است كه تحت

تأثیر انجیل و ترجمههای اشعار اروپایی ،از فرهنگ مسیحی غرب وارد ادبیات معاصر فارسی
شده است .در این مقاله ،ابتدا به تبیین این موضوع در انجیل و الهیات شبانی در آیین مسیحیت
میپردازیم و سپس مضمون شبان -رمگی در ادبیات كالسیک فارسی و تلمیح به شبانی
عیسی(ع) و برّة گمشدة عیسی(ع) را در ادبیات معاصر فارسی بررسی میكنیم.
 .3بحث
 . -3شبانی عیسی(ع) در مسیحیت

مواجهیم :در یکی از این تصاویر ،عیسی مسیح «برّة خدا» 1دانسته شده كه بهعنوان كفارة گناه
انسانها قربانی شده است« .در انجیل چندین بار مسیح ،برّة خدا خوانده شده چون كه قربانی
مقبول و پسندیدة درگاه خدا بود كه از برای گناهان انسانیان فدا كرده شد» (هاكس:1383 ،
 .)123در انجیل یوحنا میخوانیم« :وقتی یحیی تعمیددهندة عیسی را دید فریاد زد :این همان
برّهای است كه خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان تمام مردم قربانی شود» ( .)23 :1بهجز
اناجیل اربعه ،در سایر متون مقدس مسیحیان نیز به این مسئله اشاره شده است (برای مثال نامة
اول پطرس 13 :1 ،و مکاشفه« .)12 :5 ،تصویر عیسی مسیح بهصورت یک برّه در اناجیل،
حکایت از رنج و معصومیتی است كه بهزعم مسیحیان بر عیسی بار میشود» (كلباسی اشتری،
 .)442 :1382بر همین اساس ،در ادبیات غرب حضرت مسیح در پاكی و معصومیت به برّه
تشبیه میشود كه معروفترین نمونة آن شعر «برّه »2از ویلیام بلیک ،3شاعر و نقاش معروف
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در اناجیل و آموزههای مسیحی با دو گونه تصویر اصلی از رابطة عیسی

(ع)

و گوسفند یا برّه

انگلیسی ( )1252است.
در تصویر دیگر ،عیسی

(ع)

شبانِ دلسوزی است كه از گوسفندان خدا مراقبت میكند و

131
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معصومیت ،بیگناهی و قربانی شدن است و «برّة خدا» استعاره از حضرت عیسی(ع) است و گاه
نیز منظور از برّه و گوسفند ،بندگان گناهكاری هستند كه مسیح (شبان نیکو) نجاتشان میدهد.
(ع)

از آنجا كه موضوع این مقاله با تصویر اخیر یعنی شبانیِ عیسی
مضمون در انجیل و آیین مسیحیت میپردازیم.

ارتباط دارد ،به بررسی این

4

بهباور ستاری« ،زبان اناجیل زبان تمثیل است» ( .)33 :1331یکی از این تمثیلها ،تمثیل
شبان و گوسفندان است« .این تمثیل بهطور وسیع در ادبیات متأخر سنت مسیحی خود را نشان
میدهد» (كلباسی اشتری .)341 :1382 ،مسیحیان بر طبق روایات اناجیل اربعه ،عیسی مسیح را
شبانی میدانند كه برای حمایت ،هدایت و نجات مردم فرستاده شده است .در انجیل یوحنا،
عیسی(ع) بهصراحت خود را شبان نیکو 5و مهربان میخواند:
من شبان نیکو هستم .شبان خوب از جان خود میگذرد تا گوسفندان را از چنگال
مرا میشناسند .من جان خود را در راه گوسفندان فدا میكنم (.)15-11 :11

3

با توجه به این آیات انجیل ،دلیل انتخاب تعبیر چوپان برای رهبران الهی و ازجمله
عیسی(ع)  ،فداكاری و محبت شبانع توانایی او در محافظت و پاسداری از گله و نیز شناخت
متقابل شبان و گوسفندان است .در تابلوهای نقاشی مسیحیان ،تصویر عیسی مسیح در لباس
چوپانی در میان گوسفندان بسیار بهچشم میخورد كه در برخی از آنها گوسفندی را در
آغوش گرفته یا بر دوش سوار كرده است یا از خطر پرت شدن و ...نجات میدهد.
چوپانی جوان را میبینیم كه گوسفندی را بر دوش میكشد .وی مظهر عیسای منجی
است؛ یعنی همان چوپان نیکوكاری كه زندگیاش را در راه نجات گوسفندان خود فدا
میسازد .در مقابر دخمهای متعلق به دورة تعقیب و آزار مسیح تقریباً همیشه یا در
لباس چوپان نیکوكار شبیهسازی میشده یا در لباس آموزگار (مددپور.)133 :1383 ،

2
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گرگها نجات دهد .من شبان خوب و مهربانم و گوسفندانم را میشناسم و آنها نیز

در اناجیل ،داستانی تمثیلی دربارة «عیسی و گوسفند گمشده» 8آمده است كه بر طبق آن،
(ع)

روزی عیسی

نشسته بود و گناهكاران و باجگیران جهت شنیدن كالم او به نزدش میآمدند.
] [ DOR: 20.1001.1.23452366.1396.5.3.5.3
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(ع)

برخی به عیسی

اعتراض كردند كه چرا گناهكاران را به حضور میطلبد .عیسی(ع) برای آنها

مثلی زد و گفت:
كیست از شما كه صد گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گم شود كه آن نودونُه را در
صحرا نگذارد و از عقب آن گمشده نرود تا آن را بیابد .پس چون آن را یافت ،به
شادی بر دوش خود میگذارد و به خانه آمده ،دوستان و همسایگان را میطلبد و
بدیشان میگوید با من شادی كنید؛ زیرا گوسفند گمشدة خود را یافتهام (لوقا-1 :15 ،
 2و متی.)14-12 :18 ،

این حکایتِ تمثیلی از تمثیلهای معروف در آیین مسیحیت و فرهنگ غرب است.
فرنگیان از این گونه داستانها به پارابل 3تعبیر كردهاند و اندرزهایی را كه از حضرت
عیسی

(ع)

در قالب داستانهایی كوتاه یا بهصورت مثلها در انجیلهای چهارگانه نقل

كه نماد گمراهان است و تالش برای یافتن آن كه بیانی است از كوشش در جهت
ارشاد گمراهان (تقوی.)35-34 :1323 ،

منظور از این مثل آن است كه خدا همة بندگانِ خود حتی گناهكاران را دوست میدارد و
(ع)

پیامبران خود ازجمله عیسی

را فرستاده است تا گناهپیشگان را كه از خدا دور شدهاند،

بهسوی او برگردانند؛ چراكه توبة گناهكاران و بازگشتشان به آغوش خداوند سبب خوشحالی
خداوند و پیامبرانش میشود .پس بهتعبیر انجیل ،عیسی مسیح فروفرستاده شده تا گوسفندان
گمشده را بیابد و نجات دهد .مسیح به جهان آمده است تا انسان گمگشته و جدا از خدا را كه
مانند گوسفندی گمشده و بدون شبان ،غمگین و پریشانحال است ،پیدا كند و نجات بخشد.
مسیحیان و مفسرانِ اناجیل دربارة اینکه منظور از گوسفندان گمشده در انجیل چه
كسانیاند ،نظرهای مختلفی دارند .برخی مقصود از آن را تمام انسانها ،همة مسیحیان یا مؤمنان
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برخی مسیحیان نیز منظور از گوسفندان گمشده را قوم بنیاسرائیل میدانند و معتقدند
«عیسی همان مسیحای بنیاسرائیل بوده كه برای نجات گوسفندان گمشدة اسرائیل و بشارت
نزدیک شدن ملکوت آسمان مأموریت یافته بود» (كلباسی اشتری .)225 :1382 ،در برخی
آیات اناجیل (بهویژه انجیل متی كه بیشتر رنگ یهودی دارد) به این معنا اشاره شده است:
«عیسی فرمود :خدا مرا فرستاده تا یهودیان را كمک كنم؛ زیرا یهودیان گوسفندان گمگشتة خدا
هستند» (متی.)24 :15 ،
(ع)

بر طبق برخی آیات انجیل نیز ،عیسی

یکی از حواریون خود بهنام شمعون (ملقب به

پطرس) را جانشین خود قرار میدهد و از او میخواهد كه پس از او ،گوسفندانش را شبانی
كند و به آنها خوراک دهد (یوحنا.)12-15 :21 ،
روشن است كه مقصود از گوسفندان ،امت او هستند و باز معلوم است كه مقصود از
دینی) بوده است .همچنین در یک فقره ،دستور به شبانی قوم میدهد كه مقصود
11

رهبری امت است (اُگریدی.)18 :1384 ،

بر همین اساس ،گونهای از الهیات با عنوان «الهیات شبانی» 11در مسیحیت شکل گرفت.
«الهیات شبانی قسمی از الهیات نقلی مسیحی است كه وظیفة انتقال عشق و مراقبت الهی به
تمام نیازمندان را برعهده دارد و بنای خود را بر الگوی زندگی شبانی مسیح میگذارد»
(پورمحمدی .)32 :1333 ،در برخی كلیساها ازجمله كلیساهای پروتستان ،منصب و جایگاهی
با عنوان «شبانی» وجود دارد.
در انگلیسی  pastorو در فرانسه  pasteurهم بهمعنای شبان است (معنای حقیقی و
اصلی) و هم مجازاً بهمعنای كشیش (بهویژه در مذهب پروتستان) .معنای دوم از
اشارات فراوان عهد عتیق (تورات) و عهد جدید (انجیل) به مقام شبانی خداوند و
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گاهی اسقف و روحانیِ مسیحی در مراسم رسمی كلیسا به نشانة نقش شبانی در هدایت
مردم ،عصایی در دست میگیرد كه در انگلیسی به آن ( crosierعصای مطرانی یا شبانی) می-
گویند.

12

 .2-3شبانی عیسی(ع) در ادبیات غرب
در ادبیات مغربزمین ،اشعار فراوانی با عنوان ( Good Shepherdشبان نیکو) و Lost sheep

(گوسفند گمشده) سروده شده است كه مضمون آنها برگرفته از روایات متعدد انجیل در
خصوص شبانی حضرت عیسی

(ع)

(ع)

و تمثیل عیسی

و گوسفند گمشده در انجیل است.

درونمایة اصلی این اشعار اغلب توصیف گوسفند یا رمهای گمشده و سرگردان است كه
شبانی مهربان و فداكار (مسیح) آن را نجات میدهد .لورا اسمیت ،13جونز وری ،14ریموند
فوس 15و براچر 13اشعاری با عناوین «شبان نیکو» و «گوسفند گمشده» سرودهاند.

12

امریکایی اشاره میكنیم:
The Good Shepherd always walks in front
Gently leading the way,
Never behind driving or pushing,
;But lovingly guiding each day
And when a sheep wanders away
From the security of this place,
The Shepherd corrects the wayward one
In love, mercy, and grace.

(ترجمه :چوپان نیکو همیشه جلو حركت م یكند ،به آرامی هدایت م یكند ،هرگز از پشت
سر نم یراند یا هُل نم یدهد؛ بلکه هر روز با محبت راهنمایی میكند و وقتی یک گوسفند
سرگردان و گم م یشود ،از امنیت و آسایش آن مکان ،چوپان نافرمانیِ او را با عشق و
مرحمت و لطف اصالح م یكند ).
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 .3-3شبانی عیسی(ع) در ادبیات معاصر

بخش عظیمی از تلمیحات ادبیات كالسیک فارسی را تلمیح به حضرت عیسی(ع) و سرگذشت
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گفتن عیسی در گهواره ،دَمِ مسیحا ،دیرِ مسیحا ،مائدة عیسی ،مرغِ عیسی ،خرِ عیسی ،عروجِ
عیسی به آسمان چهارم و ...فراوان در متون ادبی گذشته مشاهده میشود كه برای نمونه به ذكر
چند شاهد اكتفا میكنیم:
چ و دَرد در ت و نبین د ،ك ه را دوا بکن د

طبی بِ عش ق مس یحادَم اس ت و مش فق لی ک

(حافظ)252 :1323 ،

بُ ردش آن جَس تن ب ه چ ارم آس مان

جَس ت عیس ی ت ا ره د از دش منان

(مولوی)122 :1325 ،

پس چو عیسی جان ب ه جان ان برف روز

نف س را همچ ون خ رِ عیس ی بس وز

(عطار)114 :1388 ،

از بین شاعران گذشته ،خاقانی شروانی بهدلیل مسیحی بودن مادرش ،با حضرت عیسی،
«ترساییه» ،تلمیحات مسیحی بسیار بهكار رفته است:
فل ک كژروترس ت از خ

م

ِ ترس ا

را دارد مسلس

ل راه

بآس

ا

ب ه م ن نامش فقان د آب ای عل وی

چ و عیس ی زان اب ا ك ردم ز آب ا

چ را عیس ی طبی ب م رغ خ ود نیس ت

ك ه اكم ه را توان د ك رد بین ا

چگون ه س اخت از گِ لْ م رغ ،عیس ی

ِ ع ازر احی ا

چگون ه ك رد ش خ

(خاقانی)22-23 :1328 ،

در ادبیات معاصر فارسی عالوه بر این تلمیحات سنتی ،تلمیحات جدیدی نیز به سرگذشت
(ع)

حضرت عیسی

آمده كه عمدتاً تحت تأثیر آشنایی با فرهنگ و ادبیات غرب است .یکی از
(ع)

این تلمیحات ،اشاره به شبانیِ حضرت عیسی

(ع)

و تمثیل عیسی

و گوسفند گمشده است.

فروغ فرخزاد ( )1345-1313در اشعارش بهویژه در دو مجموعة پایانی خود تولدی دیگر و
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد اشاراتی به روایات انجیل دربارة حضرت عیسی

(ع)
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آیین مسیحیت و آداب و عقاید آن آشنایی زیادی دارد و در اشعارش بهویژه در قصیدة معروف

دارد كه

اغلب بهصورت مضمر بهكار رفته و نشاندهندة آشنایی فروغ با كتاب مقدس و ادبیات غرب
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(جلجتا) و بوسة یهودای خائن در شعرش اشاره میكند .تأثیر آشنایی فروغ با كتب عهدین در
لحن ،آهنگ و بیان اشعار پایانی او آشکارتر است.
«آیههای زمینی» یکی از كلیدیترین اشعار فروغ فروخزاد است كه برخی منتقدان آن را
«شعری پیامبرانه» خواندهاند كه چه از نظر محتوا و چه از لحاظ شیوة بیان ،به مفاهیم توراتی
بسیار نزدیک میشود (ر.ک :حقوقی44 :1381 ،؛ شفیعی كدكنی .)231 :1331 ،فروغ فرخزاد
در این شعر مانند بسیاری از شاعران و نویسندگان معاصر ایران ،برای توصیف فضای سیاسی و
اجتماعی كشور پس از كودتای  ،1332از زبان نمادین بهره گرفته است .او در این شعر از
جامعهای سرد و تاریک و خمود سخن میگوید كه همچون «سرزمین هرز» 18تی اس .الیوت،
خورشید در آن سرد شده و بركت از زمین رفته است؛ عشق و شادی و امید مُرده و حس
تنهایی و بیهودگی جایگزین آن شده است؛ روشنفکران بهجای اینکه موتور حركت جامعه
كرده و منزوی و بیتحرک و اسیر بنگ و افیون و الکل شدهاند:
خون بوی بنگ و افیون میداد /مردابهای الکل /با آن بخارهای گسِ مسموم /انبوهِ
بیتحرکِ روشنفکران را /به ژرفنای خویش كشیدند (فرخزاد.)231 :1383 ،
و در ادامه ،با توجه به حکایت تمثیلیِ انجیل به «برّههای گمشدة عیسی» اشاره میكند ،البته
از نگاه یک مسیحیِ زندیق:
و برّههای گمشدۀ عیسی /دیگر صدای هیهی چوپانی را /در بُهت دشتها نشنیدند
(همانجا).

13

تلمیح به آیات انجیل در این بند از شعرِ «آیههای زمینی» تقریباً از دید تمام شارحان پنهان
مانده است .آنها اغلب به جنبههای نمادین این بند توجه كرده و «برّههای گمشده» را استعاره
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روشنفکرانی كه خسته و ناامید و سرخورده از همة تالشها ،به انزوا و تنهایی روی آوردهاند
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در تحلیل این بند ،بدون اشاره به وجهة تلمیحی آن ،چنین آورده است« :انسانهای گمشده و
دربهدر و بیپناه (برّهها) دیگر در پهنة زندگی (دشتها) صدای آرامبخش و هدایتكنندة
رهبران معنوی (چوپان) را نمیشنیدند» (.)233 :1322
«بُهت دشتها» مجازاً نمایانگر بُهت جامعه و مردمی است كه روشنفکران از آنها بریده و
آنان را سرگردان رها كردهاند .با توجه به ادامة شعر ،منظور از چوپان و عیسی ،روشنفکران و
منظور از برّههای گمشده ،تودة مردم یا بهتعبیر فروغ «گروه ساق مردم» است كه اختیار تعیین
سرنوشت خود را بهدست روشنفکران سپردهاند:
«مَردُم /گروه ساق

مَردم /دلمرده و تکیده و مبهوت /در زیر بار شوم جسدهاشان /از

غربتی به غربت دیگر میرفتند» (فرخزاد.)231 :1383 ،
در جامعهای كه روشنفکران چنین وضعیتی دارند ،حالِ توده چیزی جز دلمردگی ،بُهت و
میكردهاند اما نکردهاند و گریههای تلخ و نفرین و نفرت و این گونه مفاهیم در شعر پس از
سالهای سی ،حتی در سالهای دهة چهل باب بوده است» (مختاری.)325 :1322 ،
در این سالها ،با برخی از روشنفکران باارزش ،انساندوست و آدمیمنش روبهرو
میشویم كه در برابر هجوم پیشامدهای ناگوار ،خلع سالح شدهاند و با شتابی هر چه
تمامتر هر گونه شیوة مبارزة مثبت و پیگیری در نبرد اجتماعی را كوششی بیثمر شمرده،
بار دیگر به تاریکخانة افکار ناخوش و ذهنیات ناهنجار و ناموزون خود پناه بردهاند.
بعضی از اینها با تباهی و بیداد ،دشمنان آشتیناپذیرند و لذا در دامن آنها نمیافتند؛ ولی
گویا نمیخواهند در طریق وصول به حقیقت ،از هفتخوانی كه بر سر راه آن است،
بگذرند .بعضی از آنها برای همة اشیا و مفاهیم و مقوالت زندگی صور كامل و جمیلی
تصور میكنند و اگر حقایق زشت و ناهموار ،حقایق سركش و وحشی با اوهام دلفریب و
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مهدی اخوان ثالث بیش از شاعران دیگر این تلمیح را ساخته و پرداخته است .او نیز
تركیب «برّههای گمشدة عیسی» را بهكار برده است كه به نظر میرسد آن را از شعر فروغ اخذ
كرده باشد:
با جان و دل /سوی سپهر نقل تهی -عقل را بهل /-چون برّههای گمشدة عیسی /راهی
(اخوان ثالث)123 :1325 ،

در «داستان گرگ و برّه» نیز به شبانیِ عیسی(ع) اشاره كرده است:
این همان عیسی ش بان ،گ مك رده ره ،ب رّة خداس ت!

گرگ ،چوپ ان و س گی ب ا او ندی د و گف ت :ه ان

(اخوان ثالث)452 :1333 ،

اخوان در قسمتی از شعر «چاووشی» با درنظر گرفتنِ شبانیِ مسیح ،آسمان را چراگاه
عیسی(ع) خوانده است:
ندانند و ندانستند كان خوبان /پدرشان كیست /یا سود و ثمرشان چیست؟ (اخوان ثالث،
)25 :1381
علی موسوی گرمارودی در تركیببند «وطن» ،وطن را به مسیحِ شبان و خود را به برّهای
گمشده در قفای او تشبیه كرده است:
وین م ن چ و ب رّه گمش دهام در قف ای ت و

آن ک مس یح راهنم ا و ش بان ت ویی

(موسوی گرمارودی)131 :1352 ،

نام رمان برّة گمشدة راعی از هوشنگ گلشیری نیز تداعیكنندة این باور مسیحیان و
روایات اناجیل در این زمینه است .جلد اول رمان با عنوان تدفین مردگان در سال  1353منتشر
شد 21.مضمون این رمان و نثر برخی از قسمتهای آن شباهت زیادی با شعر «آیههای زمینی»
فروغ دارد .مضمون اصلی این رمان نیز مانند این شعر فروغ ،فضای جامعة خمود و اختناقآمیز
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ایران در سالهای پس از كودتای  1332است؛ جامعهای كه پایههای معنویت آن سست شده و
بسیاری از روشنفکران ،نویسندگان و شاعرانِ شکستخورده و ناامید آن در عزلت به مصرف
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با جامعه از دست دادهاند» (میرصادقی .)224 :1382 ،راعی در صحنهای از كتاب به فراز كوهی
میرود تا خدا را بیابد« :به قلة كوه كه رسیدم ،نشستم و به سیری دل گریه كردم .وقتی خواستم
برگردم چند تا سنگ روی هم چیدم ،درست همان جایی كه فهمیده بودم كه گله برای همیشه
در بیابانی بیانتها پراكنده شده است» (گلشیری .)22 :1353 ،جملة پایانی این بند یادآور شعر
«آیههای زمینی» فروغ است« :و برّههای گمشدة عیسی /دیگر صدای هیهی چوپانی را /در
بُهت دشتها نشنیدند» (.)231 :1383
گلشیری در برّة گمشدة راعی به باوری میرسد كه اساس رمانهای بعدی او را شکل
میدهد :آنان كه میخواستند دنیا را تغییر دهند حاال دارند دور خودشان میگردند.
اینان از نسلیاند كه هم نتوانست دنیا را عوض كند و هم از مجموعة سنتها برون
افکنده شد (سناپور.)38-32 :1381 ،

«آیههای زمینی» فروغ فرخزاد نظر داشته است و این مطلب از دید منتقدان و صاحبنظران
پنهان مانده است .در ادبیات معاصر فارسی ،تعبیر برّة گمشدة عیسی بهكار رفته است؛ در حالی
كه این تعبیر در انجیل و فرهنگ و ادبیات غرب بهصورت گوسفند گمشدة عیسی آمده است.
بهنظر میرسد نخستین بار فروغ فرخزاد از تركیب «برّههای گمشدة عیسی» استفاده كرده است
و دیگر شاعران و نویسندگان معاصر فارسی در این باره به شعر فروغ نظر داشتهاند .چارلز
میلر ،21شاعر امریکایی قرن نوزدهم ،در شعر زیر خاطرنشان میكند كه در روایت انجیل از
«گوسفند گمشده» یاد شده است .او معتقد است گم شدنِ گوسفند خطرناکتر است؛ چون گم
شدنِ برّهها را هم در پی دارد:
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“Twas a sheep not a lamb that strayed away
In the parable Jesus told,
A grown-up sheep that strayed away
From the ninety and nine in the fold.
And why for the sheep should we seek
?And earnestly hope and pray
;Because there is danger when sheep go wrong
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They lead the lambs astray.

(ترجمه :یک گوسفند بود كه آواره و سرگردان شد نه یک برّه ،در تمثیل عیسی گفته شده است
یک گوسفند بالغ دور شد از نودونُه گوسفند گله .و چرا ما باید گوسفند را جستوجو كنیم و
مشتاقانه امید داشته باشیم و دعا كنیم؟ /زیرا اگر گوسفند راه خطا برود خطرناک است ،برّهها را
هم گمراه میكند).
 .4-3شبان -رمگی در ادبیات کالسیك فارسی
(ع)

در ادبیات كالسیک فارسی ،به شبانی حضرت عیسی

و تمثیل عیسی و برّه اشارهای نشده

است؛ اما مضمونی با عنوان «شبان -رمگی» در فرهنگ و ادبیات سنتی ما رواج داشته كه تا
(ع)

حدودی با الهیات شبانی در مسیحیت -كه بر پایة تمثیل شبانی عیسی

در انجیل شکل

مالکیت و معنویت و امتیاز تعیین سرنوشت خویش و سرنوشت دیگران را میدهد ،بخشی از
جامعه را نیز بهصورت تابع درمیآورد كه نیازمند قیمومیت و هدایت و اداره شدن است»
(مختاری .)33 :1322 ،این رابطه را دو گونه میتوان تعبیر كرد :در تعبیر نخست ،شبان (حاكم)
صاحباختیار كامل مردم است و رمه (مردم) تابع محض او هستند و حق هیچ گونه اعتراضی
ندارند .در تعبیر دوم كه مورد قبول منابع دینی ما نیز است ،حاكم ،شبان مردم است؛ بدین معنا
كه در قبال آنها مسئولیت دارد ،باید پاسخگویشان باشد ،مردم را سرپرستی و هدایت كند و از
انواع آسیبها بركنار دارد.
بسیاری از انبیای الهی نیز سراسر حیات خود یا بخشی از آن را به شغل چوپانی مشغول
بودهاند .در قرآن كریم (طه )18-12 /صراحتاً از شبانی موسی

(ع)

یاد شده است .در سیرة
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گرفته -قابل مقایسه است« .اصل "شبان -رمگی" رابطهای است كه به بخشی از جامعه حق

زندگانی پیامبر اسالم -صلّیاهللعلیهوآله -نیز آمده است كه ایشان در سنین نوجوانی به چوپانی
اشتغال داشتهاند .پیامبران با این پیشه ،از فساد و پلیدی جامعة زمان خود دور میشدند و
(ع)
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«ما بعث هللا قط نبیا حتی یسترعیه الغنم یعلمه بذلک
رعیة الناس»؛ «خداوند هیچ پیغمبری را برنینگیخت مگر آنکه او را به شبانی و
چوپانی گوسفندان واداشت تا بدان وسیله رعیتداری به ایشان بیاموزد» (سید علوی:1328 ،
.)313
سهراب سپهری با توجه به نقش شبانیِ پیامبران ،در شعر «سورة تماشا» تعبیر «چراگاه
رسالت» را بهكار برده است:
«در كف دست زمین گوهر ناپیدایی است /كه رسوالن همه از تابش آن خیره شدند /پی
گوهر باشید /لحظهها را به چراگاه رسالت ببرید» (سپهری.)283 :1384 ،
در فرهنگ اسالمی ،گاه برای تبیین رابطة حاكم و مردم از تعبیر «راعی -رعیت» استفاده
میشود .واژة «رعیت» ،علیرغم معنای منفوری كه بهتدریج در زبان فارسی یافته ،مفهومی زیبا
(ع)

اولین بار در كالم رسول اكرم -صلّیاهللعلیهوآله -و سپس بهوفور در سخنان حضرت علی

آمده است .این لغت از مادة «رعی» و بهمعنای حفظ و نگهبانی است .از آن جهت به مردم كلمة
«رعیت» اطالق میشده كه حکمران عهدهدارِ نگهبانی از جان و مال و حقوق و آزادیهای
آنهاست .از رسول اكرم -صلّیاهللعلیهوآله -حدیث جامعی دربارة مفهوم این كلمه نقل شده
است كه فرمودند« :كُلُّکُم راع و كُلُّکُم مَسؤول ،فَاالِمامُ راع وَ هُوَ مَسؤول»؛ «همانا هر كدام از
شما نگهبان و مسئولید ،امام و پیشوا نگهبان و مسئول مردم است» .در منطق نهجالبالغه نیز،
امام و حکمران ،امین و پاسبانِ حقوق مردم و مسئول در برابر آنهاست؛ از این دو ،یعنی
حکمران و مردم ،اگر بِناست یکی برای دیگری باشد ،این حکمران است كه برای تودة محکوم
است ،نه تودة محکوم برای حکمران (ر.ک :مطهری.)123-128 :1354 ،
(ع)

امام باقر

در حدیث معروفی ،شخ
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ِ بدون امام را به گوسفند گمشدهای تشبیه كردهاند

كه در معرض گمراهی و هالک است:
هر كه براى خدا دیندارى كند ،با عبادتى كه خود را در آن به رنج اندازد و بکوشد و
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است .او بهمانند گوسفندى است كه از چوپان و گلة خود گم شده و شب و روز
مىجهد و مىدود و مىرود و مىآید و شبهنگام گلة غریبى بیند و بدان دل نهد و
فریب آن را بخورد و با آن در آغلش شب را بگذراند و چون چوپان گلة خود را راند،
آن چوپان و آن گله را نشناسد و سرگردان بجهد و چوپان و گلة خود را بطلبد و
گلهاى با چوپانش بیند و بدان دل نهد و فریفته گردد و چوپان به او بانگ زند كه تو
به چوپان و گلة خودت پیوند؛ زیرا تو گم و سرگردانى و از چوپانت و گلهات بر
كنارى و آن گوسفند گمشده هراسان و سرگردان و تک برجهد و چوپانى ندارد كه به
چراگاه خودش رهبرى كند و یا او را برگرداند .در این میان كه چنین است ،بهناگاه
گرگ از گمشدنش فرصتجویى كند و آن را بخورد (كلینی.)35 /3 :1325 ،

هگل ( )11 :1358اصطالح «خدایگانی -بندگی» را برای این مفهوم بهكار برده است .او
برقراری رابطه میان ارباب و بنده را نخستین مرحلة سیر تاریخی اندیشه و زندگی اجتماعی

سرانجام به عقل میرسد« .افالطون غالباً از حکمرانِ شبان سخن میگوید .در رسالة مرد
ی 22افالطون ،قدرت و اختیار شبانی ،مسئلة محوری است و بهتفصیل در آن بحث می-
سیاس ِ
شود» (فوالدوند ،بیتا .)82 :میشل فوكو در مقالة «سیاست و عقل» به بررسیِ مقایسهای
مضمون شبان -رمگی در اندیشة یونانی و مسیحیت پرداخته است (همان.)113-24 ،
رابطة شبان -رمگی (راعی -رعیت) میان حاكم و مردم از دیرباز در فرهنگ ،سیاست و
تاریخِ بسیاری از كشورها نمود داشته است« .از منظر الگوهای حکومتمندیای كه به شرقیها
نسبت میدهند ،نامگذاری الگوی شبانی برای ایران بسیار بهكار رفته است» (رهبر و دیگران،
 .)124 :1383محمد مختاری در مقالة «شبان -رمگی و حاكمیت ملی» به جلوههای مختلف
اصل شبان -رمگی در فرهنگ و ادبیات و عرفان ایرانی اشاره كرده است .او بازتابها و گونه-
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بشر میداند و معتقد است با تحول همین مرحله ،ذهن بشر بهسوی خودآگاهی پیش میرود و

های مکمل این «شبان -رمگی» را در سطوح مختلف زندگی فردی و اجتماعی چنین
برمیشمرد:
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ب .مردساالری؛
ج .رئیس ،پیر ،شیخ ،ارباب ،آقا ،مراد ،قطب ،مقتدا ،مرشد ،پیشكسوت و...؛
د .منمحوری (مختاری.)113 :1322 ،
او معتقد است این اصل چندان در ساختِ فرهنگی ما ریشهدار است كه بهندرت میتوان
شعر و سخن ،و بحث فلسفی و اخالقی یافت كه از آن بركنار مانده باشد .این اصل
خدشهناپذیر و رابطة «شبان -رمگی» در تمام آثار فارسی همچنان نمایان و ساری و جاری
است .به هر گوشه از ادب پارسی كه بنگریم ،رنگ و نشانی از هستی استبدادزدة ما و رابطة
شبان -رمگیِ دیرینه پدیدار میشود .هواداران هر فرقه و گروه و گرایشی نیز بر همین اساس
كاركرد و مفهوم شبان -رمگی را تبیین كرده اند (همان.)112-112 ،
در متون ادبی كالسیک فارسی ،اغلب از تمثیل شبان و گوسفندان برای نشان دادن رابطة
هنره ای م ا ش اه دان د هم ه

كه او چون شبان اس ت و م ا چ ون رم ه
(فردوسی)238 /2 :1323 ،

میازار عامی به ی ک خردل ه

كه س لطان ش بان اس ت و ع امی گل ه
(سعدی)53 :1381 ،

در سیاستنامه از زبان بهرام گور آمده است« :رعیتِ ما رمهاند» (نظامالملک طوسی:1381 ،
.)25
بسیاری از شاعران و نویسندگان این تمثیل را نه به معنای اختیار كامل و تسل
مستبدانة حاكم بر مردم ،بلکه به مفهوم مسئولیت حاكمان در حفظ جان و مال مردم
قلمداد كرده و از آن برای اندرز دادن به حاكمان و یادآوری وظیفه شان در قبا ل مردم
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پادشاه و مردم استفاده میشده است:

استفاده كردهاند:
بلک ه چوپ ان ب رای خ دمت اوس ت

گوس فند از ب رای چوپ ان نیس ت

(سعدی)81 :1322 ،
شاها خدای بر گلة خلق م ر ت و را
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ك ز به ر خ دمتِ رم ه آم د هم ی ش بان

آسایش شبان چه بود خ دمت رم ه

(بهار)323 :1382 ،

«پادشاه چون شبان است و رعیت چون رمه  .بر شبان واجب است كه رمه را از گرگ
نگاه دارد و در رفع شر او بکوشد» ( نجم رازی.)438 :1381 ،
گاه نیز حاكم بیدادگری كه به جای مراقبت و پاس داری از مردم ،به آن ها ظلم میكند،
هم طراز گرگ درنظر گرفته شده است:
نکن

د ج ور پیش ه سلطان

ك ه نیای

ی

پادش اهی ك ه ط رح ظل م افگن د

د ز گ رگ چوپان

ی

پ ای دی وارِ مل ک خ ویش بکَن د
(سعدی)34 :1322 ،
او نه شبان است كه گ رگِ رم ه اس ت

بر رمه چون گش ت ش بان چی رهدس ت

(بهار)231 :1382 ،

آن ها « بدون شبان ماندن رمه» است كه خطرهای فراوانی همچون گم شدن ،طعمة گرگ
شدن و نابودی رمه 23را در پی دارد:
تب ه گ ردد از ب یش بانی رم ه

هم ی راس ت گوین د لش گر هم ه

(فردوسی)211 /5 :1323 ،

تعبیر «رمة بیشبان» نیز اغلب به معنای جمعیتی بی سرپرست و نگهبان و گاه كنایه از
انسان های سرگردان و گمراه آمده است:
زی ن ب یش بانرم ة یل ه گوب اره

هرگ ز ك س آن ندی د ك ه م ن دی دم

(قبادیانی بلخی)424 :1323 ،

شاید بتوان كالم سعدی در باب اول گلستان با عنوان « در سیرت پادشاهان» و باب
اول بوستان با عنوان « در عدل و تدبیر و رای» را بهترین نمونه برای تبیین رابطة صحیح
«شبان -رمگی» در فرهنگ ایرانی دانست « .سعدی در چرخشی زبانی نه فق
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مضامین مختلفی نیز برگرفته از این تمثیل به ادب فارسی راه یافته است كه یکی از

در ادبیات

سیاسی ایران ،بلکه در ادبیات سیاسی جهان با نگاهی انسانی مشروعیت حکومت را با
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تمام ساختارها و سازه های استبدادی و شبانی ایران به مردم ارجاع میدهد .او ریشة
مشروعیت حکومت را مردم میگیرد» ( رهبر و دیگران.)181 :1383 ،
 .4نتیجه
(ع)

در ادبیات معاصر فارسی ،اشارات متعددی به شبانی عیسی

شده است كه به تمثیل معروف

«گوسفند گمشده» در انجیل تلمیح دارد .این تمثیل كه در آیین و هنر مسیحیت بازتاب فراوانی
دارد ،در شعر كالسیک فارسی نمودی نداشته است .در متون كالسیک ادب فارسی ،تمثیل
«شبان و رمه» اغلب در تبیینِ رابطة شاه و مردم (رعیت) كاربرد داشته است .بهنظر میرسد
فروغ فرخزاد نخستین كسی است كه تحت تأثیر آشنایی با كتاب مقدس و فرهنگ غرب ،در
یکی از اشعار خود («آیههای زمینی») تعبیر «برّههای گمشدة عیسی» را بهكار برده است .پس از
استفاده كردهاند كه به نظر میرسد از طریق شعر فروغ با این تمثیل انجیل آشنا شدهاند؛ زیرا در
این كتاب مقدس تمثیل مذكور با عنوان «عیسی و گوسفند گمشده» آمده است؛ ولی شاعران و
نویسندگان معاصر به تبعیت از فروغ فرخزاد ،تعبیر «عیسی و برّة گمشده» را بهكار بردهاند.
 .5پینوشتها
1. the lamb of God
2. the lamb
3. William Blake

 .4مضمون شبانی در عهد قدیم (تورات) نیز آمده است .در تورات تعبیر چوپان گاه دربارة خداوند
بهكار رفته است« :خداوند شبان من است ،محتاج به هیچ چیز نخواهم بود .در مرتعهای سبز مرا
میخواباند» (مزامیر .)2-1 :23 ،در كتاب حزقیالِ نبی بخشی با عنوان «شبانان و گوسفندان» آمده
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او كسانی همچون اخوان ثالث ،موسوی گرمارودی و هوشنگ گلشیری نیز از همین تعبیر

است كه در آن حزقیالِ نبی پیغامی از خداوند برای رهبران قوم اسرائیل میخواند و خطاب به آنها
میگوید« :وای بر شما! ای شبانان اسرائیل كه بهجای چرانیدن گلهها خودتان را میپرورانید [ ]...از
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ضعیفها نگهداری ننمودهاید و بهدنبال آنهایی كه از گله جا مانده و گم شدهاند نرفتهاید [ ]...من
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كه خداوند هستم میگویم كه من خودم به جستوجوی گوسفندان میروم و از آنها نگهداری
میكنم [ ]...دنبال گوسفندان جامانده از گله و گمشده خواهم رفت و آنها را باز خواهم آورد»
(ر.ک :حزقیال )13-1 :34 ،و در ادامه ،خداوند ،داود(ع) را به شبانیِ مردم منصوب میكند« :شبانی
بر ایشان خواهم گماشت كه ایشان را بچراند؛ یعنی خدمتگزار خود ،داود را .او از ایشان مواظبت
خواهد كرد و شبان ایشان خواهد بود» (حزقیال.)23 :34 ،
5. good shepherd

 .3چندین كلیسا نیز با عنوان كلیسای «شبان نیکو» وجود دارد؛ ازجمله در جنوب كالیفرنیا در
لسآنجلس .در اهواز نیز كلیسایی به این نام وجود دارد.
 .2یکی از شباهتهای مسیحیت با میترائیسم و به تعبیر دیگر ،پیوند میان عیسی مسیح و خورشید همین
است كه مِهر در برج حمل ،برّه به دوش دارد و عیسی نیز برّهای در آغوشش گرفته است (ر.ک:
مقالة «مهرپرستی و مسیحیت» در ویکیپدیا) .البته برخی نیز تمثیل و تصویر شبانیِ عیسی

(ع)

را

برّهای روی شانهها دارد ،نشان میدادند .ازاینرو هرمس یونانی با طباع تام هرمسی به دین
مسیحیت راه یافت و خود را بهشکل شبان كه نماد عیسی مسیح است ،نشان داده است» (كلباسی،
.)82 :1383
8. jesus and the lost sheep
9. the parable

 .11در برخی آیات انجیل ،تعبیر «گوسفندان دیگر» نیز بهكار رفته است كه مفسران منظور از آن را اقوام
غیریهود دانستهاند« :و مرا گوسفندان دیگری هست كه از این آغل نیستند ،باید آنها را نیز بیاورم و
آواز مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد» (یوحنا.)13 :11 ،
11. pastoral theology

 .12در لغتنامة دهخدا كلمة «عکّاز» به نقل از اقربالموارد ،عصای اسقف نزد مسیحیان و كلمة «عکّازه»
به نقل از ناظماالطبا ،عصای صلیبداری كه كشیشان گاه بر دست گیرند معنا شده است (ر.ک:
لغتنامة دهخدا ،ذیل «عکّاز» و «عکّازه») .یکی از نشانهها و نمادهای جشن كریسمسِ مسیحیان،
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برگرفته از هرمس یونانی دانستهاند« .هرمس یونانی حامی شبانان بود و اغلب او را در حالی كه

آبنباتهایی است كه بهشکل عصا درست شدهاند .هنگامی كه سر این آبنبات خمیده شده باشد،
شبیه به عصای شبانان میشود و اشارت است به این تعبیر كه عیسی مسیح ،چوپان و راهنمای بشر
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بوده است .همین عصا در حالت وارونه ،بهشکل حرف  Jكه ابتدای نام  Jesusاست درمیآید
(.)masiha.in
13. Laura Smith
14. Jones Very
15. Raymond A. Foss
16. Connie Campbell Bratcher

 .12برای نمونههای این گونه اشعار به دو سایت زیر مراجعه شود:
http:// www. Poetrysoup.com/poems/lost sheep
http:// www. Poetrysoup.com/poems/good shepherd

 .13در بعضی از چاپهای متأخر از دیوان فروغ فرخزاد ،كلمة «عیسی» از این تركیب حذف شده
است.
 .21گلشیری این رمان را در سال  1353منتشر كرد كه جلد اولی بود از سه جلد كه جلدهای بعدی آن

تاكنون انتشار نیافته است (میرصادقی .)222 :1382 ،گلشیری نام این جلد از رمان برّة گمشدة راعی
الیوت) است.
21. Charles C. Miller
22. The Statesman

 .23رمه در متون ادبی گاه بهمعنای جمعیت مردم و گاه بهمعنای سپاه و لشکر آمده است (ر.ک :لغتنامة
دهخدا ،ذیل «رمه»).

 .1منابع
 قرآن كریم. كتاب مقدس. آریان ،قمر ( .)1333چهرة مسیح در ادب فارسی .تهران :معین. -آل احمد ،جالل (بیتا) .در خدمت و خیانت روشنفکران .تهران :رواق.
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را تدفین زندگان گذاشته بود كه یادآور تدفین مردگان (بخش اول منظومة سرزمین بیحاصل

 اخوان ثالث ،مهدی ( .)1333تو را ای كهنبوموبر دوست دارم .چ .2تهران :مروارید.-

( .)1381زمستان .چ .12تهران :مروارید.
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-

( .)1325سر كوه بلند .تهران :نشر زمستان.

شبانيِ عيسي(ع) و شبان -رمگي در مسيحيت و بازتاب...

مریم حقی و همکار

 اُگریدی ،جُوان ( .)1384مسیحیت و بدعتها .ترجمة عبدالرحیم سلیمانی اردستانی .چ .2قم:مؤسسة فرهنگی طه.
 -بهار ،محمدتقی ( )1382دیوان .تهران :نگاه.

 پورمحمدی ،نعیمه (« .)1333الهیات شبانی مسیحی و پاسخ به مسئلة شر» .پژوهشهایادیانی .س .1ش .3ص

.88-32

 تقوی ،محمد ( .)1323حکایتهای حیوانات در ادب فارسی .تهران :روزنه. حافظ ،شمسالدین محمد ( )1323دیوان .بهكوشش خلیل خطیبرهبر .چ .22تهران:صفیعلیشاه.
 حقوقی ،محمد ( .)1381فروغ فرخزاد .چ .2تهران :نگاه. خاقانی ،بدیلبن علی ( .)1328دیوان .تصحیح ضیاءالدین سجادی .چ .3تهران :زوّار.فصلنامة پژوهش سیاست .س .12ش .23ص

.133-123

 سپهری ،سهراب ( .)1384هشت كتاب .چ .15تهران :طهوری. ستاری ،جالل ( .)1331اسطوره و رمز .چ .4تهران :سروش. سعدی ،مصلحالدین ( )1322گلستان .تصحیح غالمحسین یوسفی .چ .5تهران :خوارزمی. ـــــــــــــــــــــ ( .)1381بوستان .تصحیح غالمحسین یوسفی .چ .2تهران :خوارزمی. سناپور ،حسین ( .)1381همخوانی كاتبان (زندگی و آثار هوشنگ گلشیری) .تهران :نشردیگر.
 سید علوی ،ابراهیم (« .)1328شبانی حضرت محمد (ص)» .فصلنامة مشکوة .ش 34و .35ص

.313-314
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 -رهبر ،عباسعلی و همکاران (« .)1383سازههای معناگرا در حکومتمندی بوستان سعدی».

 شفیعی كدكنی ،محمدرضا ( )1323هزارة دوم آهوی كوهی .تهران :سخن.( .)1381ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت .تهران:

-
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( .)1331با چراغ و آینه (در جستوجوی ریشههای تحول شعر

-

معاصر ایران) .تهران :سخن.
 شمیسا ،سیروس ( )1322نگاهی به فروغ ،تهران :مروارید.-

( .)1383نگاهی تازه به بدیع .تهران :میترا.

-

( .)1388راهنمای ادبیات معاصر .چ .2تهران :میترا.

 عطار نیشابوری ،فریدالدین محمد ( .)1388منطقالطیر .مقدمه ،تصحیح و تعلیقاتمحمدرضا شفیعی كدكنی .چ .3تهران :سخن.
 فرخزاد ،فروغ ( .)1323دیوان اشعار .چ .3تهران :مروارید. فردوسی ،ابوالقاسم ( .)1323شاهنامه .بهكوشش سعید حمیدیان .تهران :نشر قطره. فوالدوند ،عزتاهلل (بیتا) .خرد در سیاست .تهران :طرح نو. كلباسی اشتری ،حسین ( )1383هرمس و سنت هرمسی .تهران :نشر علم.( .)1382مدخلی بر تبارشناسی كتاب مقدس .چ .2تهران :سازمان

-

انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی.
 كلینی ،محمدبن یعقوب ( .)1325اصول كافی .ترجمة محمدباقر كمرهای3 .ج .قم :اسوه. گلشیری ،هوشنگ ( .)1353برّة گمشدة راعی .ج :1تدفین زندگان .تهران :كتاب زمان. مختاری ،محمد ( .)1322انسان در شعر معاصر .تهران :توس. مددپور ،محمد ( .)1383سیر حکمت و هنر مسیحی (كتاب اول :عصر ایمان) .چ .3تهران:سورة مهر.
 -مطهری ،مرتضی ( .)1354سیری در نهجالبالغه .تهران :مركز مطبوعاتی دارالتبلیغ اسالمی.
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 -قبادیانی بلخی ،ناصر خسرو ( .)1323دیوان اشعار .تهران :نگاه.

 موسوی گرمارودی ،علی ( .)1352سرود رگبار .چ .2تهران :رواق. -مولوی ،جاللالدین محمد ( .)1325مثنوی معنوی .دفتر اول .تصحیح رینولد الین نیکلسون.
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تهران :توس.

شبانيِ عيسي(ع) و شبان -رمگي در مسيحيت و بازتاب...

مریم حقی و همکار

 میرصادقی ،جمال ( .)1382داستاننویسهای نامآور معاصر ایران .تهران :اشاره. نجم رازی ،عبداهللبن محمد ( .)1381مرصادالعباد .بهاهتمام محمدامین ریاحی .چ .3تهران:علمی و فرهنگی.
 نظامالملک طوسی ،حسنبن علی ( .)1381سیاستنامه .بهاهتمام عباس اقبال آشتیانی .چ.4تهران :اساطیر.
 هاكس ،جیمز ( .)1383قاموس كتاب مقدس .چ .2تهران :اساطیر. هگل ،گ.و.ف .)1358( .خدایگان و بنده .ترجمة حمید عنایت .چ .3تهران :خوارزمی.)  28آذر masiha.in (1335
http:// www. Poetrysoup.com/poems/lost sheep
http:// www. Poetrysoup.com/poems/good shepherd
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