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 ( Mariaۺ اسپاًیایی تِ() Marieۺ فزاًسَی تِ() Maryۺ اًگلیسی هزین هقذس یا هزین ػذرا()تِ)مزیم

هزین تز  َحیهؼتقذ تِ ًشٍل هسلواًاى ٍ هسیحیاى. است هسیح ػیسی ، ًام هادرجذیذػْذ  ٍ قزآى در

 .ّستٌذ

 

  مزیم سندگی

 هؼزفی ػیسی هادر اٍ قزآى ٍ جذیذ ػْذ هقذس اًجیل در. گلیلی ًاغزُ ضْز اس تَد پزست یکتا سى یک هزین

 رٍایت تِ ٍلی[ ۱]تَد الٍی ٔ  عایفِ اس ٍ ّارٍى ًسل اس ػوزاى، دختز هسلواًاى رٍایت تِ. است ضذُ

 حٌا هادرش، ًام[ ۲.]تَد یَْدا عایفِ اس ٍ رسیذ هی پادضاُ داٍٍد تِ ًسثص تلکِ ًثَد الٍی اس ٍی هسیحیاى

Saint Anne هزین پذر ًام. تَد سکزیا ّوسز الیػاتات، اش خالِ کِ تَد Saint_Joachim در هزین. تَد 

 رٍایت تِ. تَد ضذُ کطتِ ػوزاى پذرش هزین، تَلّذ سهاى در قزآى رٍایت تِ. ضذ هتَلّذ جلیل در ضْزی ًاغزُ

 ایي تا. کزد ًذر الوقذّس تیت در خذهت تزای داضت، رحن در چِ آى تارداری، ٌّگام در ػوزاى، ّوسز قزآى،

 کٌٌذُ ػثادت هؼٌی تِ هزین را اٍ حٌا. گذاضتٌذ آساد هؼثذ خذهتگشاری در را اٍ تَد، دختز ػوزاى، فزسًذ کِ

 در سلیواى هؼثذ خذهتگشاری تزای هزین تا کٌذ هتقاػذ را کاٌّاى تَاًست سکزیا اش ضَّزخالِ. ًْاد ًام

 .ضَد ساکي اٍرضلین

 سزاًجام. کزدًذ ًشاع ّن تا هزین سزپزستی ٍ کفالت تزای اسزائیل تٌی ػلوای ٍ هؼثذ کاٌّاى  قزآى رٍایت تِ

 آب رٍی کِ سکزیا قلن جش فزٍرفت آب سیز تِ ّا قلن ٔ  ّوِ افکٌذًذ، آب تِ را خَد ّای قلن کطی قزػِ تزای

 تلٌذتزیي در اتاقی سکزیّا کِ است هؼزٍف. گزفت ػْذُ تز را هزین کفالت سکزیا قزآى، رٍایت تِ تٌا. هاًذ

 هْیّا را اٍ راحت ٍسایل ٍ رفت هی تاال آى اس ًزدتاى تا رٍس چٌذ ّز ٍ کزد تٌا هزین تزای هؼثذ ٔ  ًقغِ

 .ساخت هی

 هزین ای گفت. یافت هی رٍسی اٍ ًشد در ضذ، هی ٍارد اٍ هحزاب در سکزیا گاُ ّزۺ »است آهذُ چٌیي قزآى در

 «.تخطذ هی رٍسی حساب تی تخَاّذ کِ کس ّز تِ خذاًٍذ خذاست، ًشد اس ایيۺ گفت ای؟ آٍردُ کجا اس را ایي

 کٌْسال خَدش کِ اٍ تِ تا کٌذ هی دػا پزٍردگار تِ ػثادت، هحزاب در هزین، اس کلوات ایي ضٌیذى تا سکزیّا

. است هطَْر تؼویذدٌّذُ تِ کِ داد تطارت یحیی تِ را اٍ خذاًٍذ. کٌذ ػغا فزسًذی تَد، ًاسا ّوسزش ٍ

 تز اًساًی غَرت تِ خذا رٍح قزآى رٍایت تِ تٌا. پزداخت هی ًواس ٍ ػثادت ٍ رٍسُ تِ الوقذّس تیت در هزین
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 تواس هزدی تا آى اس پیص تا کِ ایي تذٍى هزین ٍ کٌذ ػٌایت ػیسی ًام تِ فزسًذی اٍ تِ تا ضذ ًاسل هزین

 .ضذ حاهلِ ػیسی تِ تگیزد،

 
 میالدی،ایتالیا۷۱متعلقبهقرن«مریممقدس»ایازنگاره

 

  اناجیل روایت به عیسی تولّد

 جاًة اس فزضتِ جثزائیل ضطن هاُ در ٍۺ کٌذ هی رٍایت چٌیي را ػیسی ٍالدت ۳۸ -۲۶ۺ ۱ آیِ لَقا اًجیل در

 خاًذاى اس یَسف تِ هسوی هزدی ًاهشد ای تاکزُ ًشد ضذ، فزستادُ داضت، ًام ًاغزُ کِ جلیل اس تلذی تِ خذا

 تا خذاًٍذ رسیذُ، ًؼوت ای تَ تز سالمۺ »گفت ضذُ، داخل اٍ ًشد فزضتِ پس. تَد هزین تاکزُ آى ًام ٍ داٍد

 چِ ایي کِ ضذ هتفکز ضذُ، هضغزب اٍ سخي اس دیذ، را اٍ چَى.« ّستی هثارک سًاى هیاى در تَ ٍ تَست

 حاهلِ ایٌک ٍ. ای یافتِ ًؼوت خذا ًشد کِ سیزا هثاش تزساى هزین ایۺ »گفت تذٍ فزضتِ. است تحیت ًَع

 ٍ ضَد، هسوی اػلی پسز تِ ٍ تَد خَاّذ تشرگ اٍ. ًاهیذ خَاّی ػیسی را اٍ ٍ ساییذ خَاّی پسزی ضذُ،

 کزد خَاّذ پادضاّی اتذ تِ تا یؼقَب خاًذاى تز اٍ ٍ. فزهَد خَاّذ ػغا تذٍ را داٍد پذرش تخت خذا خذاًٍذ



 را هزدی آًکِ حال ٍ ضَد هی چگًَِ ایيۺ»گفت فزضتِ تِ هزین.« تَد ًخَاّذ ًْایت را اٍ سلغٌت ٍ

 افکٌذ، خَاّذ سایِ تَ تز اػلی قَت ٍ آهذ خَاّذ تَ تز القذس رٍحۺ»گفت ٍی جَاب در فزضتِ «ام؟ ًطٌاختِ

 تِ پیزی در ًیش تَ خَیطاى اس الیػاتات ایٌک ٍ. ضذ خَاّذ خَاًذُ خذا پسز هقذس، هَلَد آى آًجْت اس

 هحال اهزی ّیچ خذا ًشد سیزا. خَاًذًذ هی ًاساد کِ را اٍ هز است، ضطن هاُ ایي ٍ ضذُ حاهلِ پسزی

 .رفت اٍ ًشد اس فزضتِ پس.« ضَد ٍاقغ تَ سخي تزحسة هزا. خذاًٍذم کٌیش ایٌکۺ»گفت هزین.«ًیست

 چَى کِ تَد چٌیي هسیح ػیسی ٍالدت اها -۱۸ۺ ۱ هتیۺدّذ هی ضزح چٌیي را ػیسی ٍالدت ٔ  ًحَُ اًجیل

 ضَّزش ٍ. یافتٌذ حاهلِ القذس رٍح اس را اٍ آیٌذ، ّن تا آًکِ اس قثل تَد، ضذُ ًاهشد یَسف تِ هزین هادرش

 اٍ چَى اها. کٌذ رّا پٌْاًی تِ را اٍ ًوَد ارادُ پس ًوایذ، ػثزت را اٍ ًخَاست ٍ تَد غالح هزد چًَکِ یَسف

 اس داٍد، پسز یَسف ایۺ»گفت ضذُ، ظاّز ٍی تز خَاب در خذاًٍذ فزضتِ ًاگاُ کزد، هی تفکز چیشّا ایي در

 خَاّذ پسزی اٍ ٍ است القذس رٍح اس است، گزفتِ قزار ٍی در آًچِ کِ سیزا هتزس، هزین خَیص سى گزفتي

 تزای ّوِ ایي ٍ.« رّاًیذ خَاّذ گٌاّاًطاى اس را خَیص اهت اٍ کِ سیزا ًْاد، خَاّی ػیسی را اٍ ًام ٍ ساییذ

 پسزی ضذُ آتستي تاکزُ ایٌک کِ» گزدد توام تَد، گفتِ ًثی ستاى تِ خذاًٍذ کِ کالهی تا ضذ ٍاقغ آى

 خَاب اس یَسف چَى پس ".ها تا خذاۺ«است ایي تفسیزش کِ خَاًذ خَاٌّذ ػواًَئیل را اٍ ًام ٍ ساییذ خَاّذ

 خَد ًخستیي پسز تا ٍ گزفت را خَیص سى ٍ آٍرد تؼول تَد، کزدُ اهز تذٍ خذاًٍذ فزضتِ چٌاًکِ ضذ، تیذار

 .ًْاد ًام ػیسی را اٍ ٍ ًطٌاخت، را اٍ ًشاییذ، را

 اٍ ٍ. ساییذ را خَد ًخستیي پسز رسیذُ، اٍ حول ٍضغ ٌّگام تَدًذ، آًجا در ایطاى کِ ٍقتی ٍ) ۱۴-۶ۺ ۲ لَقا

 در ضثاًاى ًَاحی، آى در ٍ. ًثَد جای هٌشل در ایطاى تزای کِ سیزا. خَاتاًیذ آخَر در پیچیذُ، قٌذاقِ در را

 ٍ ضذ ظاّز ایطاى تز خذاًٍذ فزضتِ ًاگاُ. کزدًذ هی خَیص ّای گلِ پاسثاًی ضة در ٍ تزدًذ هی تسز غحزا

 ایٌک سیزا هتزسیذ،ۺ »گفت را ایطاى فزضتِ. گطتٌذ تزساى تغایت ٍ تاتیذ ایطاى گزد تز خذاًٍذ کثزیایی

 ًجات داٍد، ضْز در ضوا تزای اهزٍس کِ. تَد خَاّذ قَم جویغ تزای کِ دّن هی ضوا تِ ػظین خَضی تطارت

 در ٍ پیچیذُ قٌذاقِ در عفلی کِ است ایي ضوا تزای ػالهت ٍ. ضذ هتَلذ تاضذ خذاًٍذ هسیح کِ ای دٌّذُ

 کٌاى تسثیح را خذا ضذُ، حاضز فزضتِ تا آسواًی لطکز اس فَجی حال ّواى در.« یافت خَاّیذ خَاتیذُ آخَر

 .«تاد رضاهٌذی هزدم هیاى در ٍ سالهتی سهیي تز ٍ جالل ػلییي اػلی در را خذاۺ»گفتٌذ هی

 ّز ٍ. دادًذ ضْزت تَد، ضذُ گفتِ تذیطاى عفل تارُ در کِ را سخٌی آى دیذًذ، را ایي چَى ۱۹-۱۷ۺ ۲ لَقا

 ّوِ ایي ضذُ، هتفکز خَد دل در هزین اها. ًوَد هی تؼجة گفتٌذ، تذیطاى ضثاًاى آًچِ اس ضٌیذ هی کِ

 .(داضت هی ًگاُ را سخٌاى

 



  قزآن روایت به مسیح عیسی تولّد

 تزاتز در ٍ( ۱۶. )ضتافت کٌاری تِ ضزقی هکاًی در خَد، کساى اس کِ گاُ آى کي، یاد هزین اس کتاب ایي در ٍ

 ًوایاى اٍ تز اًذام خَش تطزی[  ضکل] تِ تا فزستادین اٍ سَی تِ را خَد رٍح پس. گزفت خَد تز ای پزدُ آًاى

 فقظ هيۺ »گفت( ۱۸.« )تزم هی پٌاُ رحواى خذای تِ تَ اس هي پزّیشگاری، اگزۺ »گفت[  هزین( ]۱۷. )ضذ

 آًکِ تا تاضذ پسزی هزا چگًَِۺ »گفت( ۱۹.« )تثخطن پاکیشُ پسزی تَ تِ ایٌکِ تزای تَام، پزٍردگار فزستادُ

 تز آى کِ گفتِ تَ پزٍردگار است، چٌیي[  فزهاىۺ »]گفت( ۲۲) «ام؟ ًثَدُ تذکار ٍ ًزسیذُ هي تِ تطزی دست

 قغؼی دستَری[  ایي] ٍ دّین، قزار خَیص جاًة اس رحوتی ٍ هزدم تزای ای ًطاًِ را اٍ تا ٍ است، آساى هي

 درد تا( ۲۲. )جست پٌاُ ای دٍرافتادُ هکاى تِ اٍ تا ٍ ضذ آتستي[  ػیسی] اٍ تِ[  هزین] پس( ۲۱.« )تَد

 فزاهَش یکسز ٍ تَدم هزدُ ایي اس پیص کاش، ایۺ »گفت. کطاًیذ خزهایی درخت تٌِ سَی تِ را اٍ سایواى،

 تَ[  پای] سیز پزٍردگارت هذار، غنۺ کِ داد ًذا را ٍی[ ػیسی] ،[هزین] اٍ[  پای] سیز اس پس،( ۲۳.« )تَدم ضذُ

 تاسُ خزهای تَ تز تا تتکاى،[ ٍ تگیز] خَد عزف تِ را خزها درخت تٌِ ٍ( ۲۴. )است آٍردُ پذیذ آتی چطوِ

 تزای هيۺ »تگَی دیذی، را آدهیاى اس کسی اگز پس. دار رٍضي دیذُ ٍ تٌَش ٍ تخَر ٍ( ۲۵. )ریشد هی

 حالی در[  هزین] پس( ۲۶.« )گفت ًخَاّن سخي اًساًی تا هغلقاً اهزٍس ٍ ام، کزدُ ًذر رٍسُ رحواى[  خذای]

 هزتکة ًاپسٌذی تسیار کار راستی تِ هزین، ایۺ »گفتٌذ. آٍرد قَهص ًشد تِ تَد گزفتِ آغَش در را اٍ کِ

 سَی تِ[  هزین( ]۲۸. )ًثَد تذکارُ[ ًیش] هادرت ٍ ًثَد تذی هزد پذرت ّارٍى، خَاّز ای( ۲۷.« )ای ضذُ

[  کَدک( ]۲۹) «تگَیین؟ سخي است کَدک[ ٍ] گَْارُ در کِ کسی تا چگًَِۺ »گفتٌذ. کزد اضارُ[  ػیسی]

 تزکت تا هزا تاضن کِ جا ّز ٍ( ۳۲) است، دادُ قزار پیاهثز هزا ٍ دادُ کتاب هي تِ خذا، تٌذُ هٌنۺ »گفت

 ٍ سٍرگَ ٍ کزدُ ًیکَکار هادرم تِ ًسثت هزا ٍ( ۳۱) است، کزدُ سفارش سکات ٍ ًواس تِ ام سًذُ تا ٍ ساختِ،

 سًذُ کِ رٍسی ٍ هیزم هی کِ رٍسی ٍ ضذم سادُ کِ رٍسی هي، تز درٍد ٍ( ۳۲) است، ًگزداًیذُ ًافزهاًن

 ضک آى در کِ درستی گفتار[  ّواى] هزین، پسز ػیسی[  هاجزای] است ایي( ۳۳.« )ضَم هی تزاًگیختِ

 آى تِ قذر ّویي کٌذ، ارادُ را کاری چَى اٍ است هٌشُّ. تزگیزد فزسًذی کِ ًسشد را خذا( ۳۴. )کٌٌذ هی

 (۳۵. )ضَد هی هَجَد درًگ تی پس ،«ضَ هَجَدۺ »گَیذ هی

 ّارٍى ًسل اس کِ کسی ای» هؼٌی تِ ۲۸آیِ در «ّارٍى خَاّز» کِ است آهذُ اسالم پیاهثز اس احادیثی در

 .(است تَدُ هزسَم گفتار گًَِ ایي سهاى آى در ٍ است آهذُ «ّستی

 

  اسالم دیذگاُ در هزین



 سى آسیِ هزین، فاعوِ، خذیجِ،)ػالن تزگشیذُ چْارسى اس یکی سٌّی، ٍ ضیؼِ اسالهی رٍایات اساس تز هزین،

 ۺگفتِ هَرد ایي در اسالم پیاهثز. است( فزػَى

 ّستٌذ هشاحن تٌت آسیِ ٍ هحوذ تٌت فاعوِ خَیلذ، تٌت خذیجِ ػوزاى، تٌت هزین تْطت سًاى تْتزیي

 ٍی تز( است تزاتز جثزئیل تا کِ خذاًٍذ جاًة اس هخػَظ ای فزضتِ)القذس رٍح یا( خذاًٍذ فزضتِ)جثزئیل

 .است ضذُ هی ًاسل

 هزین فزضتگاى ٍۺ »است آهذُ چٌیي ۴۲ ٔ  آیِ ػوزاى آل سَرُ درۺ دارًذ اضارُ هزین تز ٍحی ًشٍل تِ سیز آیات

 هزین ای است، دادُ تزتزی جْاى دٍ سًاى تواهی تز ٍ ساختِ، پاک ٍ تزگشیذُ را تَ خذا! هزین ای گفتٌذ را

 «تایست ًواس تِ ًواسگشاراى تا ٍ آٍر، جای تِ سجذُ ٍ خَد، پزٍردگار تزای کي فزٍتٌی

 تِ را تَ خذا راستی تِ گفتٌذ را هزین فزضتگاى کِ ٌّگاهی ٍۺ »است آهذُ چٌیي ۴۵ آیِ ػوزاى آل سَرُ در

 ًشدیکاى اس ٍ آتزٍهٌذ آخزت ٍ دًیا در ٍ است هزین پسز ػیسی ًاهص کِ دّذ هی تطارت خَیص اس ای کلوِ

 «است خذاًٍذ درگاُ

 اًساًی چَى را اٍ هزین ٍ فزستادین، هزین سَی تِ را خَد رٍح هاۺ »است آهذُ چٌیي ۱۷ آیِ هزین ٔ  سَرُ در

 «کزد هی تػَّر ًقع ٍ ػیة تی

 .هاًذ تاکزُ ٍ ًکزد اسدٍاج ػوزش پایاى تا ٍی

 ٍ هاًذ تاکزُ ػوزش پایاى تا هقذس هزین کِ ّستٌذ هؼتقذ هسلواًاى هاًٌذُ ًیش...  ٍ کاتَلیک هسیحیاى اکثز

 اس اًجیل در ّایی قسوت در کِ ایي تا. ًذاضت یَسف تا ػیسی تَلذ اس تؼذ حتی جٌسی راتغِ ًَع ّیچ

 .ًیست ػیسی تٌی تزادراى هؼٌای تِ اًجیل در ػیسی تزادراى اس هٌظَر ضَد هی غحثت ػیسی تزادراى

 هزین ًَضت لَتز هارتیي حتی ٍ کزدًذ هی تکزین تسیار را هقذس هزین اٍایل پزٍتستاًت هسیحیاى اس تزخی

 تِ هزتَط ّای جطي حوایت اس کن کن لَتز هارتیي ۱۵۳۲ سال اس ٍلی تَد گٌاُ تذٍى کاهال ٍ تَد فیض اس پز

 کزد خَداری هقذس هزین

 

  پناهند در شیطان اس دودمانش و مزیم



 فزسًذ چَىۺ »گفت چٌیي است، دختز اٍ کِ داًست ٍ آٍرد دًیا تِ را هزین هزین، هادر کِ ٌّگاهی قزآى در

 ٍ -است داًاتز تَد ساییذُ آًچِ تِ خذا ٍ -است دختز ام ساییذُ کِ ایي هي، پزٍردگار ایۺ گفت تشاد، خَیص

 .«آٍرم هی تَ پٌاُ در رجین ضیغاى اس را فزسًذاًص ٍ اٍ. ًْادم ًام هزین را اٍ. ًیست دختز چَى پسز

 .دارًذ قزار خذا پٌاُ در ضیغاى اس هسیح ػیسی فزسًذش ٍ هزین کِ است ایٌچٌیي ٍ

 در کِ ۱۲ فػل هقذس اًجیل در یَحٌا هکاضفِ قسوت ّا کاتَلیک جولِ اس هسیحیاى تیطتز اػتقاد عثق

 در کِ ای تچِ. است ضیغاى اصدّا ٍ هقذس هزین تخص ایي در سى.  کٌذ هی غحثت ، اصدّا ٍ سى " هَرد

 هزین ّای هجسوِ اکثز پای سیز در. است هسیح ػیسی ضَد هی غحثت آى اس یَحٌا هکاضفِ در فػل ایي

 اًجیل در کِ ّستٌذ هؼتقذ هسیحیاى اکثز. است ضیغاى تز غلثِ هؼٌی خَرد هی تچطن هار یک هقذس

 ػیسی)  اٍ اٍالد کِ است ضذُ هؼزفی سًی ػٌَاى تِ هقذس هزین ۱۵ آیِ ۳ فػل پیذایص ػػز هقذس

 کَتیذ خَاّذ را ضیغاى سز( هسیح

 

  مزیم سزنوشت

 هزین خذهت در ػیسی حَاریَى ٍ داضت ػادی سًذگی ػیسی تَلذ اس پس هزین کِ ّستٌذ هؼتقذ تؼضی

 .است کزدُ ٍفات سالگی ۶۳ سي در هزین ّستٌذ هؼتقذ دستِ ایي ّوچٌیي. تَدًذ

 . است کزدُ غؼَد آسواى تِ هقذس هزین کِ ّستٌذ هؼتقذ ّا کاتَلیک جولِ اس هسیحیت ضاخِ چٌذیي

 

 

 

 

 

 

 

 



 :مآخذمنابع و 

 ّوچٌیي. ۷۳۲ ظ اٍل، چاج ش،ُ ۱۳۸۲ ًَ، رٍس اًتطارات هقذس؛ کتاب الوؼارف دایزٓ دیگزاى؛ ٍ تْزام هحوذیاى، .۱

 ۷۹۴ ظ دٍم، چاج ش،ُ  ۱۳۸۳ اساعیز، اًتطارات هقذس؛ کتاب قاهَس جیوش؛ ّاکس،ۺ ک.ر

 

 ظ سَم، چاج ش،ُ ۱۳۸۷ هذاّة، ٍ ادیاى داًطگاُ اًتطارات تَفیقی، حسیي تزجوِ هسیحی؛ کالم تَهاس؛ هیطل، .۲

۶۷ 

 

 خالف را آى ٍ داًٌذهی احتزاهیتی را خَیص هادر تا ػیسی حضزت تزخَرد ایي هسلواى هٌتقذاى. ۴ – ۱ۺ ۲ یَحٌا .۳

 .دارد حکایت داستاى، ایي تَدى ساختگی اس هذکَر، گشارش کِ تاٍرًذ ایي تز داًستِ، حضزت آى ضأى

 

 دٍراًت، ٍ ۲۷۷ ظ اٍل، چاج ش،ُ ۱۳۸۲ فزساى، اًتطارات آسزیاى، رٍتزت تزجوِ هسیحی؛ تفکز تاریخ تًَی؛ لیي، .۴

 ج ضطن، چاج. ش ُ ۱۳۷۸ فزٌّگی، ٍ ػلوی اًتطارات ضزکت دیگزاى، ٍ غارهی اتَعالة تزجوِ توذى؛ تاریخ ٍیل؛

 ....ٍ ۱۸۹ ظ ،۵ ج ٍ ۳۷۴ ظ ،۱۲ ج ٍ ۵۴۷ ظ ،۸

 

 ایي در ریطِ ،...ٍ است تَدُ ًیش دیگزی فزسًذاى دارای هزین، حضزت ایٌکِ جولِ اس ػوَهی تاٍرّای اس تسیاری سیزا .۵

 .دارد اپَکزیفایی هتَى

 


