
  ورقائی ه عز   کریا ذکر شده در قصیدۀزت کاوشی در هوی  

 فؤاد صدیق

 مقدمه

ن حضرت در کردستان عز  نزول یافته و در آه از آثار منظوم حضرت بهاءهللا است که در ایام اقامت ورقائی   قصیدۀ عز  

بیت  127شامل  کلا  ه کهدر تعدادی از ابیات این قصیدجمال قدم مسائل عرفانی به نحوی شورانگیز ارائه شده.  ن کلا آ

ن حضرت وارد شده اشاره می فرمایند و  بلیا و احزان خود را با آنچه بر تعدادی از آاست به بلیا و مصیباتی که بر 

. در موردی از "َکرب زکریا" نام می برند. چون خصوصیت دیگری غیر کنندانبیاء و اولیای الهی وارد شده مقایسه می 

و غضه اش در این قصیده ذکر نشده و  چون تعداد زکریا نامان که مشهورند بسیار زیاد است،  و رنج ااز نام زکریا و 

نام زکریا در  مبارکه است روشن کند. ۀمنظور قصید کهت شخصی را که زکریا نام دارد قصد این مقاله اینست که هوی  

 ند: به قرار  ذیل می باش 74الی  72قصیده مبارکه برده شده و ابیات  74بیت 

ةُ  وَ      یوُسفَ   ِسْجنَةُ  و یَْعقوبَ  ُحْزنَةُ    خلیلةِ  نارُ  وَ   ای وبَ  ُضرَّ

ةُ  و   یونُسَ  ِهْجَرةُ  و آدمَ  تأُسفُ     نوَحةا  نُوَحةُ  و داودَ  َضجَّ

اءَ  فُْرقَةُ  و یةا  َکْربُ  و  َشِعیاءَ  ِمْحنَةُ  و     َمْریَمَ  ُحْرقَةُ  و  َحو     َزْکرِّ

مهم به چشم می خورد؛ یکی اینکه افرادی که نام برده شده اند همه از اولیاء و انبیاء هستند و همه  دو پدیده این ابیاتدر 

 محدوده یا را در همان دوران جستجو کرد کهزکرت بدوران قبل از اسلم و مسیحیت ارتباط دارند و بنابراین باید هوی  

 کاوش را قدری تنگتر می کند.  

نها آفرد از  چهاربر می خوریم که  است زکریاکه نامشان  مشهور یت به تعدادی از افراددر تاریخ یهود و قبل از مسیح

 :قرارمی گیرند و متشخصین اءبیو در گروه اولیاء و ان از همه مشهورترند

م )یاربعام دوم زکریا پادشاه یهود که پسر و جانشین یاربعام .1 پادشاه اسرائیل بود. پادشاهان اسرائیل در   دو 

(. زکریا نها مسلط بودندآبر  طنت میکردند و قوم یهود و پادشاهان یهود که در اورشلیم سلطنت داشتندسامره سل

م ابن یاربعام که پس از کشتن زکریا حکومت را بدست  بقتل رسید بدست شلوم فقط شش ماه سلطنت کرد و دو 

 . و نیم قبل از میلد اتفاق می افتد در حدود هفت قرنگرفت. این واقعه 

سلیمان  هیکلریا ابن برخیا که یازدهمین نبی از دوازده انبیای اصاغر یهود است و در زمان باز سازی زک .2

به معبد دوم مشهور  هخامنشی در اورشلیم ساخته شد و پادشاهبرای مرتبه دوم و به کمک داریوش  کهمعبدی )

 قبل از میلد میزیسته و نیم است( در حدود شش قرن

بود و مقارن حیات حضرت عیسی مسیح  در اورشلیم نی که یک کاهن یا خادم معبدزکریا پدر یحیی معمدا .3

 است.زندگی می کرده 

 کاهن دیگری که در حدود قرن هفتم و یا هشتم قبل از میلد در صحن معبد اورشلیم سنگسار شده است .4

 دنبی  پسر برخیا ذیل درج میگرد یاینک شرح حال زکریا پدر یحیی تعمید دهنده و زکریا

 

 شرح حال زکریا پدر یحیی معمدانی

 از یکی بعنوان هیرودیس پادشاهی دوران در که بود ابیا نوادگان از زکریا. است «آورد یاد به یهوه» معنی به زَکری ا

به جرأت میتوان گفت که او از چند دهه قبل از  .داشت اشتغال اورشلیم به خدمت در سلیمان )معبد دوم( هیکل کاهنان

 پیامبری به معتقد مسلمانان و مسیحیان ح تا دو و یا سه دهه بعد از میلد مسیح در اورشلیم میزیسته است. میلد مسی

ا )زکریا پدر یحیی( هستند زکریا اشتباه کرد  کنند )این زکریا را نباید با زکریای نبی   می انکار را او پیامبری یهودیان ام 

انبیای اصاغر یهود  12عهد عتیق و یازدهمین نبی از  یویسنده کتاب زکریاکه پنج یا شش قرن قیل از میلد میزیسته و ن

)فصل اول انجیل  آمدهچندین بار  لوقا انجیل در زکریا پدر یحیی نام. (و شرح زندگیش در این مقاله خواهد آمد است

او رئیس رهبانان و . ستا شده ذکر  مرتبه شش مجید قرآن در انبیاء و نعاما عمران، آل مریم، های سوره در و ؛لوقا(

 خدام معبد اورشلیم بود.

 کفالت تحت را )نام پدر مریم مورد اختلف است( عمران دختر مریم همسرش، زاده   خواهر َزَکری ا )پدر یحیی معمدانی(

 حضرت مادر مریم، خالۀ( است الیصابات یا الیزابت نام به هارون نسل از زنی که) زکریا زوجۀ دیگر بعبارت. گرفت

 آب بر را ها قلم کفیل انتخاب برای و شد نزاع کاهنان بین مریم کفالت سر بر اسلمی، روایات اساس بر.  میشود یسی،ع



 معتبر نویسان تاریخ از تعدادی را واقعه این. رفت فرو آب زیر به کاهنان دیگر قلم و ماند آب بر زکریا قلم. افکندند

 . داشت نظر تحت را او همواره و ساخت مریم برای معبد، جای ندترینبل در ای خانه زکریا. اند کرده ذکر اسلمی

 بار یک روایات، طبق. بود گذشته نودسالگی از خود که زکریا و بود نازای زنی الیزابت، یا الیصابات زکِریا، همسر

 شایسته جانشینی وی به خداوند تا کرد دعا خداوند نزد او کند، خدمت جا آن در شده قدس وارد که بود زکریا نوبت وقتی

 نازل او بر وحی، فرشته   جبرئیل که دارند، اعتقاد مسیحیان، و مسلمانان. باشد یعقوب خاندان و او وارث که کند عطا

 . بگوید سخن توانست نمی روز سه تا زکریا بشارت، این نشانه   به و داد بشارت یحیی اسم به فرزندی به را او شده،

 

 قرآن در َزَکری ا

دانی و تولد پسرش یحیی یحیی پدر نبی   یایزکرذکر    ؛ 14-1 های آیه آیتی، ترجمۀ: است آمده  چنین در قرآن مجید ُمَعمِّ

 ندا نهان در را پروردگارش كه آنگاه. است زكری ا خود بنده بر پروردگارت بخشایش بیان»:   19 سوره مریم؛ سوره

 اى تو، درگاه به دعا در هرگز و است شده سفید پیرى از رمس و گشته سست من استخوان من، پروردگار اى: گفت. داد

 خود جانب از مرا. است نازاینده زنم و بیمناكم خویشاوندانم از خویش، مرگ از پس من. ام نبوده بهره بى من، پروردگار

. گردان سندیدهپ و شایسته من، پروردگار اى را، او و باشد یعقوب خاندان بر میراث و من میراثبر كه كن، عطا فرزندى

 پروردگار اى: گفت. ایم نساخته او همنام را كسى پیش این از. دهیم مى مژده یحیى نام به پسرى به را تو ما زكری ا، اى

 پروردگارت: گفت. ام رسیده فرتوتى به پیرى در خود من و. است نازاینده زنم آنكه حال باشد، پسرى كجا از مرا من،

 به من، پروردگار اى: گفت .ام بیافریده اى نبوده چیزى این از پیش كه را تو و است آسان من براى این: است گفته اینچنین

 میان به محراب از. آسیبى هیچ بى نگویى سخن مردم با روز سه و شب سه كه است این تو نشان: گفت. بنماى نشانى من

 در و. بگیر نیرومندى به را كتاب یحیى، اى. گویید تسبیح شام و صبح: كه كرد اعلم آنان به و آمد بیرون خود قوم

 نیكى مادر و پدر به. بود پرهیزگار او و ساختیم اش پاكیزه و كردیم شفقت او به و. كردیم عطا دانایى او به كودكى

 «.نبود گردنكش و جبار و كرد مى

میگردد درج ذیل نیشابوری االنبیاء قصص از زکریا زندگی شرح اینک
(1)

 : 

 السلم    علیه کریا )پدر یحیی معمدانی(ز ششم و شصت قصه

 را پروردگارش هنگامیکه زکریا بمعنی ،89 یهآ ،21 سوره انبیاء، سوره« ) َربَّهُ  نادي إِذْ  َزَکِریَّا وَ : »تعالی هللا   قال

 ( کرد ندا

ا لم علیه الن بی داود فرزندان از بود اسرایل بنی از زکری ا ام   سال هفت و سیصد دداو و او میان و دخترش، از الس 

 یا و هفت اقل حد را زکریا و داود بین فاصله  که باشد صحیحتر شاید و رسد نمی بنظر صحیح تاریخ این) بود،

 بود، شریعت را مرو و فرستاد، اسرایل بنی به برسولی و برگزید را او تعالی حق( نگارنده - زد تخمین قرن هشت

 آنگاه شد ساله هفت و هشتاد چون آمد، رسالتش شد ساله چهل ونچ. بود دراز عمرش و ،کردی کار توریت به و

 .   را خلق بود داشتن مجلس و دادن پند کارش و. بیحیی آمدش بشارت

 ِذْکرُ . کهیعص: »داد خبر چنانکه او، محل   و فضل بر گفت قسم و نهاد، بزرگ محل ی قرآن در را او تعالی حق و

 پروردگارت بخشایش بیان: چنینست ایه مضمون ؛  2 و 1 های آیه ،19 سوره ، ممری سوره) «َعْبَدهُ  َربِّکَ  َرْحَمتِ 

 هادي الها،. بالرزق لخلقه کافی کاف،: گفت عباس ابن. کرد یاد خویش صفت چیز پنج(. است زكری ا خود بنده بر

 کرد یاد قسم همه بدین. لوعده صادق الصاد،. کاین هو ما لجمیع عالم العین، و. یشاء لمن الرزق یبسط والیا،. لخلقه

 سوره ، مریم سوره)«َخفِیا نِداءا  َربَّهُ  نادي إِذْ : »گفت باز. بود مستوجب مرا رحمت و من، خاص بود بنده زکری ا که

 بسجده و کرد دعا که بود آن آن و(. داد ندا نهان در را پروردگارش كه آنگاه: چنینست یهآ مضمون ؛  3 آیه ،19

ْأسُ  َواْشتََعلَ  ِمنِّي اْلَعْظمُ  َوهَنَ  إِنِّي َربِّ  قَالَ . » نشنود کس تا خلق، زا پوشیده بخواند را خداي  ، مریم سوره« ) َشْیباا الرَّ

 سفید پیرى از سرم و گشته سست من استخوان من، پروردگار اى: گفت: چنینست یهآ مضمون ؛  4 آیه ، 19 سوره

 أَُکنْ  لَمْ  وَ . »داشتی موي علویان چون الس لم علیه َزَکِریَّا دگوین. درآمد من روي و سر در سپیدي و پیري(. است شده

 اى تو، درگاه به دعا در هرگز: چنینست یهآ مضمون ؛  4 آیه ، 19 سوره ، مریم سوره) «َشقِیاا  َربِّ  بُِدعائِکَ 

 سوره)«َورائِی ِمنْ  لَْموالِیَ ا ِخْفتُ  إِنِّی وَ . »کرده دور و بدبخت تو بخواندن نباشم و(. ام نبوده بهره بى من، پروردگار

 که میترسم من(. بیمناكم خویشاوندانم از خویش، مرگ از پس من: چنینست یهآ مضمون ؛  5 آیه ، 19 سوره ، مریم

 ایه مضمون ؛  5 آیه ، 19 سوره ، مریم سوره) «عاقِراا  اْمَرأَتِی کانَتِ  وَ . »من مرگ از پس ماند ضایع من علم

  5 آیه ، 19 سوره ، مریم سوره) «َولِی لَُدْنکَ  ِمنْ  لِی فَهَبْ »  است نازاینده من زن و(. است هنازایند زنم و: چنینست

 ولی که ده فرزندي خود قدرت و بفضل مرا الهی(. كن عطا فرزندى خود جانب از مرا: چنینست یهآ مضمون ؛

 .ده ولی   فرزندي مرا که گفت زکری ا . باشد

لما علیه یحیی که است آمده بخبر  بر و بود گشته ناخوش زکریا به عیش تا میکردي زاري و میگریستی همیشه لس 

 ما بر عیش تا دادي محنت خواستم فرزند تو از من الهی گفت کرد، مناجات زکریا تا بود او دعاي از آن و مادرش،

: گفت باز.  المولی بدون یکن ال الولی و ولیا لک اهب ان سألتنی زکریا الی تعالی هللا   فاوحی. کردست منغ ص



 میراث و من میراثبر كه: چنینست یهآ مضمون ؛  6 آیه ، 19 سوره ، مریم سوره)«یَْعقُوبَ  آلِ  ِمنْ  یَِرثُ  وَ  یَِرثُنِی»

ت یعقوب آل از و من از گیرد میراث که فرزندي(.  باشد یعقوب خاندان بر  توریت و حکمت و علم و رسالت و نبو 

 که پسري به ترا میدهم مژده زکری ا یا گفت و کرد اجابت تعالی حق. ده پسندیده يفرزند خدای بار ای. شریعت و

 «عاقِراا  اْمَرأَتِی کانَتِ  وَ  ُغلم   لِی یَُکونُ  أَنَّی: »گفت زکری ا. بودم نداده نام چنین را کس او از پیش که بود یحیی نامش

 حال باشد، پسرى كجا از مرا من، پروردگار اى: گفت: چنینست یهآ مضمون ؛  8 آیه ، 19 سوره ، مریم سوره)

 تمام بجایگاه پیری از من و  است نازاینده من زن و مرا بود فرزند چگونه الهی گفت(. است نازاینده زنم آنكه

 .بیامد یحیی ماه نه از پس و گرفت، بار زکری ا زن روز چند از پس....  .رسیدم

 روزي تا ازیشان بود گریخته گاه چند. کردند او کشتن قصد دانجهو آنگاه. بزیست دیگر سال هشت و بیست زکری ا

 درخت شکاف و بپذیرفت را او درخت آن و شد، پنهان در بدرختی و بگریخت بگیرند، که خواستند. بیافتند را او

 از را درخت و برنهادند آره. آنجاست در که بدانستند بدیدند، شکاف، آن از بود پدید طیلسانش ریشه گویند. آمد فراز

 .زکری ا با همچنان کردند بدونیم باال

 صبر زکری ا. کنیم محو انبیا دیوان از نامت بنالی بیش اگر زکری ا یا که آمد ندا بنالید رسید بدو آره دندانه چون گویند

 ...« .کردند نیم بدو همچنانش تا کرد

  

و حضرت عبدالبهاء نیز از  شده داده نسبت عیااش به اره با پاک روح نآ کردن نیمه و درخت در شدن مخفی میرسد بنظر

کامل در اثیر ابن مانند نویسان ازتاریخ بعضی گرچه و. آن یاد می فرمایند
(2)

السیر حبیب و 
(3)

 را زکریا شدن کشته ،

بعضی دیگر خاتمه حیات زکریا را بعد از کشته شدن  .اند کرده ذکر وردهآ االنبیاء قصص در نیشابوری که بنحوی

پسرش )هیرودیس انتپاس به خواهش دختر زنش، سالومه،  دستور داد سر یحیی را از تنش جدا کرده در طبقی گذارده 

ی نیست. شاید بعضی از شعرا، أبرایش بیاورند( یحیی نوشته اند و درمورد کشته شدنش در میان تاریخ نویسان اتفاق ر

 ار  خود را بر اساس شواهد ضعیف سروده اند. خاقانی گوید:اشع

 برآورم حلوا شده شکر حنظل آن ز  خوش نبود قناعت به من تلخ عیش چون 

 برآورم زکریا سر بر اره چه   کنم گرو امانی دست به را عقل چه

تاریخ نویسان اسلم برشته  علمای مسیحی و یهود در شواهد تاریخی خود که قرن ها قبل از علمای اسلم و مفسرین و

نها نوشته اند بیشتر مقرون به آنچه آورده اند، اسمی از کشته شدن زکریا پدر یحیی نیاورده اند و میتوان گفت آتحریر در 

 صحت است.

     

  برخیا ابن نبی   یزکریا زندگانی شرح

 نویسنده برخیا پسر زکریا. نیست دست در زیادی اطلعات نبی  ( عدوی بن برخیا بن زکریا) برخیا پسر زکریا زندگی از

زکریا از کتب  کتاب اول فصل اول آیه در اسمش و باشد می اسرائیل بنی اصاغر انبیای از نبی   یازدهمین و زکریا کتاب

 او. است بوده کاهنان واالی خاندان از یکی به متعلق او که برمیاید چنین کتاب این محتویات از. شده عهد عتیق ذکر

 سال در. کرد شرکت بود شده ویران و خراب بالکل النصر بخت بدست که سلیمان معبد مجدد ساختن در ارزیب بنحو

 کل   به او فرمان به و ایران، پادشاه کوروش توسط بابل فتح از پس  سال، این نزدیک حدود در یا ، میلد از قبل 536

 نیز نهاآ به بلکه برگردند خود سرزمین به تا شد داده اجازه هاتن نه بودند بابلیان اسارت در سال هفتاد مدت به که یهودیان

( دوم معبد) سلیمان معبد بازسازی مقدمات اورشلیم به اسیران گروه اولین مراجعت از بعد سال یک و. شد مساعدت

 جلوگیری ماورشلی معبد بازسازی از که کردند می سعی نهاآ دشمنان از چه و ازیهودیان چه بسیاری افراد ولی شد آغاز

 اورشلیم به نبی   زکریای و حجی نبی   قبل از میلد 520 تقریبی سال در. بود یهود قوم نومیدی و دلسردی باعث که کنند

 .دمیدند جدیدی روح معبد بازسازی در داریوش، ایران پادشاه حمایت با و شده وارد

 قومی به  دادن دلگرمی و قلب قوت  خورد، می چشم به زکریا کتاب سطور خلل از که زکریا نبوت اصلی انگیزۀ پس

 و ها فشار دلیل به و مینگریستند ویرانه معبدی به اینک و بودند برگشته اورشلیم به بابل در ساله 70 اسارت از که بوده

 یهوه با قوم رابطۀ و ایمان میزان میشد، دیده هنوز اورشلیم به مراجعت از پس حتی و بودند شده متحمل که هائی سختی

 ن آگذشته از  و نداشت یهوه یاری به امیدی قوم که میرسد بنظر چنین. بود آورده پایین را نهاآ روحانی اطمینان و ءاتکا و

 بگوید سخن خود قوم با تا میکند آغاز را خود روحانی رسالت نبی   یزکریا فضا این ربا نومیدی مینگریست. د یندهآ به

 بیرون نمود می تکلم من با که فرشتۀ اینک و: »میکند آغاز جوانی سن در ار خود تنبو   زکریا که است واضح بسیار 

 زکریا، کتاب...« )بگو کرده خطاب را جوان این و بشتاب گفت ویرا  مدهآ بیرون وی ملقات ی برا دیگر فرشتۀ و رفت

 و آمده بدنیا بابل در رتاسا دوران در او قوی احتمال به. سنی چه در نیست معلوم دقیقا ولی(  4 و 3 های ایه 2 فصل



ی بازگشت، اورشلیم به اسیران همراه به وقتی  گذشتۀ دوران خاطرات از میتوانست بود بیشتر او از سنش که نبی   حج 

ی کتاب. کند تگوفگ او با آن چگونگی و معبد شرایط و اورشلیم  و نیست بیشتر صفحه دو و دارد فصل دو فقط نبی   حج 

ی زبان از که داریوش سلطنت دوم سال نهم تا ششم های هما در یهوه فرمان باره در  آغاز. میگوید سخن شده جاری حج 

 ابن برکیا ابن زکریا بر  خداوند کلم داریوش دوم سال از هشتم ماه در: »اینست اول یهآ اول فصل در زکریا کتاب سخن

 این در. کند می آغاز را وتشبُ نُ  نبی   یحج   یاری و همکاری با جوان زکریای بنابراین...«   گفت شده نازل نبی عدوی

 . بوده منطقه نآ فرماندار داریوش فرمان به و یهود قوم از زروبابل زمان

 خود سرزمین در که میکرد تشجیع را یهود قوم و وردآ اسرائیل قوم برای را خداوند پیام محیطی چنین در نبی یزکریا

 تمام سرلوحۀ در را معبد بازسازیقوم یهود  که بود این اولویتش کریاز.  کنند پایداری مجددا یهوه اطاعت و پرستش به

 14 دارای که زکریا کتاب در. سازند مشغول یهوه خدای خود فرامین اجرای به را خود دل و بگذارند خود هایکار

 دور اربسی ۀیندآ بشارات و زمان نآ حوادث باره در و خورد می بچشم کتاب اول فصل هشت در رؤیا هشت است فصل

 پادشاهان دوران در که اشعیا(.  میباشد Apocalyptic یا روحانی رازدار سبک یک بیشتر) کند می صحبت رمز بطور

 را نهاآ بنابراین و میکرد زندگی زکریا از قبل قرن یک تقریبا یهودیان مادی زندگی اوج در و نهاآ قدرت بحبوحۀ و یهود

 در زکریا اشعیا، برخلف نمود، می پیشگوئی نهاآ برای را ناگوار وقایع تانذارا و میکرد سرزنش ظلم و کاری تبه از

 را خود هستی تمام اورشلیم مردم و نداشتند پرقدرتی پادشاه و حکمران که میکرد زندگی دلسرد و زده حسرت قوم میان

 کننده دلگرم و کننده امیدوار زکریا کلم لحن بنابراین. بودند مادی زندگی شکوه پر های جلوه فاقد و بودند داده دست از

 این در که همانطور. بودند کرده تحمل محنت و زجر کافی باندازۀ و بودند داده را خود گناهان کفاره نهاآ زیرا است

 و:  بدهد اسرائیل قوم به را تغییرناپذیر و جدی پیام یک تنها یاهاؤر این دادن با تا دارد قصد یهوه خوانیم، می یاؤر هشت

 هنوز دارد، دوست را اسرائیل هنوز یهوه: که است این آن و دارد وجود مرکزی پیام یک گویا یاؤر هشت این تمام در

 از را کلی دورنمای یک زکریا. میسازد نابود را او دشمنان تمامی او، محبت این دلیل به و است مهم او برای اسرائیل

 نراآ و کند می ارائه بابل به آنها رفتن اسارت به و شلیماور پادشاهی آخرین انهدام تا مصر از اسرائیل خروج زمان

 آغاز چنین را خود پیام واقع در او. نکنند فراموش را خود نزدیک گذشته که میگذارد اسرائیل جدید نسل روبروی

 را صبایوت هوهی جانب از را خود کردۀ دریافت پیام مابقی تا میکند آماده را آنها و بازیابند را خود گذشتۀ آنها تا میکند،

 را ها رؤیا این او و کلم صورت به نه میشوند ظاهر او بر رؤیا صورت به تماما پیامها این بار این اما. ببرد آنان برای

 زکریا کتاب در. بوده زندگانیش زمان در قومش برای کننده دلگرم  کلمیکه  کند می عرضه خود قوم به کلم بصورت

 و او زندگانی باره در دیگر تاریخی کتب. نیست معلوم زندگانیش خاتمه و شده بتصح کمتر او زندگی خصوصیات از

 .  رسید پایان به او زندگی چگونه که است این نیست، روشن ما برای دقیقا که آنچه و باشند می مسکوت حیاتش خاتمه

 که فریسیان، به خطاب مسیح عیسی حضرت شده ثبت 23 باب متی انجیل در نطوریکهآ از زکریای نبی   بعد قرن شش

 که آورد، شهیدی بعنوان را برخیا ابن زکریا نام کرد، می یاد آنها ریاکار و فاسد و شریر دلهای و نهاآ زهد فقدان از

: بود شده سنگسار معبد صحن در داشتند، شباهت نهاآ با درون شرارت و ریاکاری حیث از که گذشتۀ های نسل بدست

 او که برخیا ابن زکریاء خون تا صدیق هابیل خون از ید؛آ وارد شما بر شد ریخته زمین بر که صادقان خونهای همۀ تا»

 اینرو از: »مدهآ چنین 21 باب لوقا انجیل در دوم مورد در همچنین و(. 35: 23 متی.«) کشتید مذبح و هیکل میان در را

 بر و کشت خواهند را ایشان از یبعض و فرستم می رسوالن و انبیاء ایشان بسوی که است فرموده نیز خدا حکمت

 تا هابیل خون از شود، گرفته طبقه این از شده ریخته عالم بنای از که انبیاء جمیع خون انتقام تا کرد خواهند جفا بعضی

 تاریخ از هیچیک در(.   52 تا 50 های ایه 11 فصل ، لوقا انجیل...« ) شد کشته هیکل و مذبح میان در که زکریا خون

 نآ به نیز زمان نآ مورخین دیگر و نشده، مذبح و هیکل صحن در نبی   برخیا ابن زکریا شدن کشته از یادی یهود های

 معبد خادم بمعنی کاهن) است کاهنان از یکی رسیده ثبت به هیکل صحن در شدنش کشته که فردی تنها. اند نکرده ۀاشار

 فصل در است عتیق عهد کتب از یکی که تواریخ دوم کتاب در" داع یهویا ابن زکریا" بنام( زاهدان طبقه از و است

 نزد انبیاء او و شد، افروخته اورشلیم و یهودا بر خشم ایشان عصیان این بسبب و: »شده وارد چنین چهارم و بیست

 خدا روح پس. نگرفتند گوش ایشان اما دادند شهادت را آنها ایشان و برگردانند یهوه بسوی را ایشان تا فرستاد ایشان

 اوامر از چرا شما: میفرماید چنین خدا: گفت ایشان به ایستاد قوم باالی او و ساخت ملبس را کاهن داع یهویا ابن زکریا

 بر ایشان و. است نموده ترک را شما او اید نموده ترک را خداوند چونکه شد؛ نخواهید کامیاب پس مینمایید تجاوز یهوه

 اساس بر(. 22 -18: 24 تواریخ دوم...«) کردند سنگسار خداوند خانۀ صحن در پادشاه حکم به را او نموده توطئه او

 دو این که بپذیریم که است منطقی اند، بوده فرد دو این همزمان که افرادی زندگانی به استشهاد و تاریخی شواهد و قرائن

 از بعضی  چه گر. باشند یم متمایز فرد دو و اند میزیسته مختلفی های زمان در )زکریای نبی و زکریای کاهن( فرد

 انجیل در یکی)  زکریا باسم فرد دو هر و نیست اسم دو این بین تناقضی که کنند اثبات که اند کرده سعی مسیحی مفسرین

 و برخیا نبا زکریا دیگر بعبارت باشند می شخص یک( عتیق عهد از تواریخ دوم کتاب در دیگری و شده برده نام متی



هستند و الزمه اش این است که  برخیا و یهویاداع دو اسم مختلف یک فرد می باشد. چون  فرد کی داع یهویا ابن زکریا

توسط سنگبار شدن در صحن معبد  این تفسیر پایۀ محکمی ندارد، با شک و تردید میتوان به خاتمه زندگی زکریای نبی  

 نگریست.     شسلیمان و یا بعبارت دیگر به شهادت رسیدن و کشته شدن

 ه کالمنتیج

داده شد، باید زکریا ابن یاربعام  شرح حال چهار نفر از مشاهیر زکریا نامان قبل از قرن اول مسیحی در قسمت فوق

بقول یهود  از دو فرد دیگر جدا کرد. دو نفر باقی مانده یکی زکریای نبی   را کاهن معبد که سنگسار شد یپادشاه وزکریا

ید و احادیث اسلمی. با ملحظه به شرح زندگانی این دو فرد که در قسمت بقول قرآن مج است و دیگری زکریای نبی  

فوق ارائه شد، به دو دلیل میتوان چنین تصور کرد که زکریا ذکر شده در قصیده عز  ورقائیه، زکریا پدر یحیی معمدانی 

 : است

ه اند تا به مندرجات تمام کتب چنین بنظر میرسد که جمال قدم به آنچه در قرآن نازل شده بیشتر اظهار عنایت داشت .1

به نام یکی انبیاء باد شده و ذکری از زکریا پسر برخیا  زکریا پدر یحیی معمدانی ازن مجید آعهد عتیق. در قر

 .نیست

و غصه  و غم و  ، هیچ محنت و رنجاست انبیای اصاغر قوم یهودابن برخیا که یکی از  در داستان زندگی زکریا .2

در تواریخ گزارش نشده بلکه برعکسش مشاهده میشود. در حالیکه زندگی زکریا پدر یحیی دیده نمی شود  و  اندوه

معمدانی از نداشتن فرزندی که از او میراث روحانی و جسمانی ببرد پر از درد بوده.  و پس از آنکه خداوند باو 

سرش زنده بوده است و پسری عنایت می کند،  همانطوریکه در بعضی تواریخ ذکر شده،  او درزمان کشته شده پ

 درد و رنج کشته شدن پسر جوانش را بدل داشته و بر پشتش سنگینی میکرده است.

احتمال قوی منظور از زکریای قید شده ه گرچه نمیتوان با قطعیت در مورد کلم الهی صحبت کرد ولی میتوان  گفت ب

ه که در چند دهه قبل از میلد مسیح و چند دهه ه، شخصی غیر از زکریا پدر یحیی معمدانی نبوددر قصیده عز  ورقائی  

       بعد از میلد مسیح میزیسته است و درد و غصه  و غم فراوانی را تحمل کرده است. 
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