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نقلها إلى العربية.Jack Kazanjyan:

عن الكاتب
ســتيڤن هــو راعــي فــي كــنيسة ســيتي اليــت فــي آشــڤيل .كــما أنَّــه يخــدم فــي شــبكة
س ــيتي الي ــت ف ــي م ــجال ال ــدف ــاع ــيات واألب ــحاث ب ــعد أن أك ــمل درج ــة ال ــدك ــتوراه ف ــي
الـالهـوت .أنـهى سـتيڤن مـؤخـرا ً درجـة الـدكـتوراة مـن املـدرسـة الـالهـوتـية املـعمدانـية فـي
لــويــزيــانــا مــع الــتركــيز عــلى الــنقد الــنصي والــقونَ ـنَة ،أمــضى الــسنوات الــقليلة املــاضــية
فـي الـعمل عـلى الـنصوص الـغنوصـية الـقديـمة وتـأثـيرهـا فـي الـكنيسة املـبكرة والـقونَـنَة.
يــشارك أيــضا ً فــي مــناظــرات وحــوارات مــع الــعلماء الــبارزيــن مــن أمــثال الــدكــتور بــيتر
ُغــوري وال ــدك ــتور إي ــليا ه ــيكسون وال ــدك ــتور ج ــيمس واي ــت وال ــدك ــتور ري ــتشارد ك ــاري ــير
والدكتور روبرت برايس.

كلمة المترجم
يـ ــقوم الـ ــبعض مـ ــن نُ ـ ـ ّقاد الـ ــكتاب املـ ــقدس ،بـ ــني الـ ــفينة واألُخـ ــرى ،بـ ــنبش جـ ــثامـ ــني
الـبعض مـن الـكتابـات الـغنوصـية الـتي سـبق وتـ َّم دفـن أوهـامـها مـنذ زمـن طـويـل ،لـكنهم
يـحاولـون أن يـقومـوا بـإحـيائـها لـإلدعـاء بـأنـهم وجـدوا كـنزهـم املـفقود الـذي يُـث ِبت بُـطالن
الكتاب املقدس بأسرة أو العهد الجديد على أقل تقدير.

ي ــقوم ال ــدك ــتور ب ــوي ــس ف ــي ه ــذه الس ــلسلة م ــن امل ــقاالت ب ــتقدي ــم تح ــليله األك ــادي ــمي
واملـبني عـلى دراسـاتـه الـشخصية الـتي قـام بـها لهـذه الـكتابـات ،ويـقدم لـنا خـالصـات
ت ــساع ــدن ــا ع ــلى وض ــع ج ــثام ــني ه ــذه األوه ــام ف ــي ق ــبوره ــا م ــن ج ــدي ــد ول ــكن م ــع ت ــثبيت
شاهدة على قبرها لئال يُخطئ أحد فيما بعد ويعتقد بأنَّه يستطيع إعادة إحياءها.
لـ ــقد عـ ــملت عـ ــلى نـ ــقل كـ ــلمات الـ ــدكـ ــتور بـ ــويـ ــس ،وعـ ــند الـ ــحاجـ ــة إلضـ ــافـ ــة كـ ــلمات
إيـضاحـية قـمت بـوضـعها ]ضـمن قـوسـني[ لـإلشـارة إلـى أن هـذه الـكلمات ال تـعود إلـى
النص األصلي.
ي ــوج ــد ت ــرج ــمات ب ــال ــلغة ال ــعرب ــية له ــذه ال ــكتاب ــات ول ــكنني ف ـ ّ
ـضلت ال ــتحقق م ــن ه ــذه
الـترجـمات مـن خـالل الـنصوص اإلنـكليزيـة املُحـ َّدثـة ،والـعمل عـلى تـقديـم تـرجـمة عـربـية

م ــعاص ــرة ل ــها م ــع ال ــعمل ع ــلى ت ــوخ ــي ال ــدق ــة ف ــي ن ــقلها .يُ ــمكنكم ال ــقيام ب ــعملية ب ــحث
ب ــسيطة ع ــبر مح ــرك ــات ال ــبحث اإلل ــكترون ــية ل ــلوص ــول إل ــى ال ــترج ــمات األُخ ــرى له ــذه
الكتابات للمقارنة.
أصـلي أن تحـمل لـكم هـذه الـدراسـات مـا فـيه املـنفعة وتـكون بـمثابـة شـعلة تـساعـدكـم
على إرشاد البعض إلى الحقائق اإللهية وانتشالهم من ظلمة املعرفة الكاذبة.

محبتي لكم في املسيح
Jack

مقدمة
إن إن ــجيل م ــري ــم ه ــو أح ــد أك ــثر ال ــنصوص ال ــغنوص ــية ت ــميّزا ً .ي ــوج ــد اح ــتمال ب ــأن
يكون هذا اإلنجيل قد تأثَّر بإنجيل توما وربما تأثر أيضا ً بإنجيل فيلبس.
قـمت فـي املـقالـة الـسابـقة عـن إنـجيل تـومـا بـإيـضاح كـيف أن الـغنوصـيّني كـانـوا مـفتونـني

بــمريــم املجــدلــية )وهــي الــتي يُــحتمل أن يــكون هــذا اإلنــجيل قــد حــمل اســمها( ومهــدوا
بـذلـك الـطريـق ]لـظهور[ كـتابـات جـديـدة تـقوم بـرفـع مـكانـتها .إن الـغرض مـن هـذه املـقالـة
هو إعطاء ملحة عامة عن النسخ الباقية من إنجيل مريم.
مـن املـحتمل أن يـرجـع تـاريـخ هـذا الـسفر إلـى أواخـر الـقرن الـثانـي .ويـبدو أن أقـدم
الـشهادات عـلى هـذا الـنص تـؤكـد صـحة هـذا اإلطـار الـزمـني .يـوجـد ثـالثـة مخـطوطـات
ـصاصت َ ْني يـونـانـيّتني تـعودان إلـى بـدايـات
َـ
كـامـلة مـن إنـجيل مـريـم ،أقـدمـهما عـبارة عـن ُق

الـ ـ ـ ــقرن الـ ـ ـ ــثالـ ـ ـ ــث وهـ ـ ـ ــما (Papyrus Oxyrhynchus L 3525) :و )Papyrus
 .(Rylands 463ي ـ ــتوف ـ ــر أي ـ ــضا ً مخ ـ ــطوط ـ ــة ق ـ ــبطية ت ـ ــرج ـ ــع إل ـ ــى ال ـ ــقرن ال ـ ــخام ـ ــس
) (Berlin Codex 8502وهـي أكـثر املخـطوطـات اكـتماالً بـني املخـطوطـات الـثالثـة.
ك ــما ه ــو ال ــحال م ــع ال ــعدي ــد م ــن األن ــاج ــيل ال ــغنوص ــية ،ف ــهي ت ــقوم ب ــتغيير واس ــتبدال
امل ــعان ــي وال ــتوك ــيدات امل ــوج ــودة ف ــي ال ــكلمات األص ــلية ل ــيسوع وذل ــك ل ــجعلها ت ــناس ــب
اإلطار املفترض من الغنوص ّيني.
ي ــقوم ان ــجيل م ــري ــم خ ــالل الس ــرد ب ــال ــترك ــيز ع ــلى ق ــضية س ــفر ال ــروح .إن اإلح ــترام
والــتكريــم الــعظيمني الــلذيــن أُعــطيا ملــريــم ،عــلى مــا يــبدو ،قــد تــرافــقا مــع اســتنارة أكــبر
]أُعـطيت لـها[ مـن يـسوع .األمـر املـؤسـف هـو أنـنا فـقدنـا سـتة صـفحات مـن املخـطوطـة
مــن بــدايــة املســتند ،وأربــع صــفحات مــن املخــطوطــة مــن مــنتصف املســتند ،ولــم يــتبقى
لـديـنا سـوى قـسمني مـنفصلني .ال يـوجـد فـي كـتابـات آبـاء الـكنيسة أي اقـتباس أو ذكـر
إلنجيل مريم ،ولم يتم إدراجه في أي من الحوارات أو قوائم األسفار القانونية.

اإلطار العام
فـي الـقسم األول ،تـقوم مـريـم بـتذكـير الـرسـل أ َّن يـسوع قـد ”أعـ َّدنـا وجـعلنا لـلناس“.
يـبدأ أيـضا ً فـي مـنتصف املشهـد ]الـذي يـصفه هـذا الـقسم ،بـوضـع تـصريـحات[ تـجعل
مـن األشـياء الـتي سـبقت وتسـببت بـإعـطاء هـذه الـتعليمات أمـورا ً غـيرا ً واضـحة .تـعتقد
ك ــاري ــن ك ــينغ ب ــأ َّن اإلش ــارات إل ــى م ــوت املخ ــلص ومشه ــد إع ــطاء امل ــأم ــوري ــة ال ــعظمى،
والـتي تـأتـي الحـقا ً فـي السـرد تـشير إلـى أ َّن اإلطـار الـعام لـلقسم األول مـن الـنص هـو
ظهور يسوع بعد

القيامة1.

ه ــذا ي ــجعل م ــن إن ــجيل م ــري ــم م ــتميزا ً ع ــن ال ــعدي ــد م ــن الس ــردي ــات غ ــير ال ــقان ــون ــية
األُخ ــرى .ت ــقوم م ــعظم ه ــذه األع ــمال ب ــال ــترك ــيز ع ــلى خ ــدم ــة ي ــسوع وت ــعال ــيمه .ي ــوج ــد
اح ــتمال أن ي ــكون ان ــجيل ب ــطرس ق ــد ت ــضمن س ــردا ً ألح ــداث م ــا ب ــعد ال ــقيام ــة؛ إال أنَّ
توجه الرسل إلى البحر
املخطوطة تنتهي عند ّ

للصيد2.

ف ــي ال ــقسم ال ــثان ــي ،ت ــقوم م ــري ــم ب ــإدخ ــال ت ــصري ــحات أك ــثر ت ــطورا ً ع ــن ”ارت ــداء
اإلنـ ــسان الـ ــكامـ ــل“ فـ ــي مـ ــقارنـ ــة مـ ــع ”إعـ ــدادنـ ــا لـ ــنكون رجـ ــاالً“ .مـ ــالـ ــذي تـ ــعنيه هـ ــذه
ال ــتصري ــحات؟ إن األم ــر ال ــغال ــب ه ــو أن ــها ت ــشير إل ــى ش ــكل م ــن أش ــكال ال ــغنوص ــية
الــڤالــنتينية الــتي تــتضمن فــكرة غــرفــة الــزفــاف ،والــتي تشــتمل عــلى الــزواج مــن الــنظير
السماوي للمرء.
إن انــجيل فــيليبس يتحــدث عــن هــذا املــفهوم بــشكل أوســع مــن انــجيل مــريــم .ونجــد
أن الــتعليم الــذي فــيه يــتضمن مــا يــلي :إن املــؤمــن ســوف يــختبر اتــحادا ً مــع املــالك فــي
)املــأل ،الــعالــم الــروحــي حــيث يــسكن اهلل( .قــام الــبعض مــن األشــخاص بــإطــالق اســم
املـ ــسيحية عـ ــلى غـ ــرفـ ــة الـ ــزفـ ــاف هـ ــذه .إن املـ ــقطعان الـ ــسابـ ــقان يـ ــؤ ّـك ــدان عـ ــلى إنـ ــكار
م ــفهوم ــي الخ ــطيئة وال ــدي ــنون ــة وي ــؤ ّ ـكـدان ع ــلى أ َّن ج ــميع األش ــياء س ــوف تنح ـ ّـل ]ل ــتعود[
إلى جذورها.

Karen L. King, “The Gospel of Mary Magdalene,” in Elisabeth Schüssler
Fiorenza (ed.), Searching the Scriptures. Volume Two: A Feminist
Commentary. (New York: Crossroad, 1994), 602
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 2لــقراءة الــترجــمة اإلنــكليزيــة الــتي قــام بــإعــدادهــا الــدكــتور بــويــس إلنــجيل بــطرس اضــغط هــنا .لــقراءة
الدراسة الخاصة بإنجيل بطرس اضغط هنا ،لقراءتها باللغة العربية اضغط هنا.

المُ حتوى
ي ــمكن أن ي ــتم ت ــقسيم م ــحتوي ــات إن ــجيل م ــري ــم إل ــى أرب ــع ف ــئات م ــنفصلة .س ــأق ــوم
باستخدام نموذج كريس توكيت لكل واحدة من هذه

الفئات3.

) (١م ــن  .٤ :٩ - ١ :٧إن ه ــذا ال ــقسم ي ــبتدئ ب ــعد أن أج ــاب ي ــسوع ع ــلى أس ــئلة
ال ــتالم ــيذ )ان ــظر  .(٨-١ :٧ل ــقد ك ــان ب ــطرس مه ــتما ً ب ــموض ــوع ”خ ــطيئة ال ــعال ــم“.
ل ــكن ي ــسوع ك ــان ق ــد أع ــطى إج ــاب ــة غ ــري ــبة .ق ــال” :ال ت ــوج ــد خ ــطيئة ،ب ــل أن ــتم م ــن
يخـلق الخـطيئة حـني تـعملون وفـقا ً لـطبيعة الـزنـى ،وهـي الـتي تُـدعـى خـطيئة“ .إن
هـذا هـو الـفهم الـسائـد فـي الـنظام الـعقائـدي الـغنوصـي .إن يـسوع يـقوم بـالـترويـج
لـحياة مـن الـزهـد وحـياة خـالـية مـن اشـباع املـلذات الـحسيّة )الجسـديـة( .يـجب أن
يــبقى حــاضــرا ً فــي ذهــننا أن الــغنوص ـيّني يــعتقدون بــأ َّن كـ ّـل األشــياء املــاديــة هــي

شريرة بطبيعتها.

يـتابـع يـسوع فـي تـصريـحه بـالـقول” :لهـذا تـمرضـون وتـموتـون…“ يـقوم هـنا يـسوع
بـربـط املـرض واملـوت بـاتـباع الـناس ألهـوائـهم البشـريـة .إن يـسوع يـقول هـنا بـشكل
رئـيسي أ َّن ا ِّتـباع املـلذات الـجنسية هـو فـي الـحقيقة األمـر الـوحـيد الـذي يـمكن أن
يـ ــتم تـ ــصنيفه عـ ــلى انـ ــه خـ ــطيئة .يـ ــنتهي هـ ــذا الـ ــقسم بـ ــإرسـ ــال يـ ــسوع لـ ــتالمـ ــيذه
ليكرزوا بملكوت ”ابن اإلنسان“.
) .١٠ :١٠ - ٥ :٩ (٢فـي هـذا الـقسم نجـد اضـطراب الـتالمـيذ نـتيج ًة لـتصريـحات
يـسوع ،ولـكن مـريـم تـأتـي لـتساعـدهـم مـن خـالل تـفسير أقـوال يـسوع السـريـة .فـي
هــذا الــقسم نجــد أن بــطرس يــعترف بــمحابــاة يــسوع ملــريــم .لــقد قــال” :نــحن نــعلم
أي ــتها األخ ــت أن املخ ــلص أح ــبك أك ــثر م ــن ج ــميع ال ــنساء األُخ ــري ــات “.اع ــترف ــت
م ــري ــم ب ــأن ي ــسوع ق ــد ش ــارك م ــعها م ــعلوم ــات ك ــان ق ــد أخ ــفاه ــا ع ــنهم .وت ــاب ــعت
فسر فيها هذه األقوال لها.
لتخبرهم بأنها قد رأت رؤيا عن يسوع وبأ َّنه قد ّ

) .٧ :١٧ - ١١ :١٠ (٣تـدعـي مـريـم فـي هـذا الـقسم أنـها فـي رؤيـاهـا الـتي رأتـها
أنــها قــد ”رأت الــرب “.يــمكن لــلمرء أن يــفترض أن ]هــذه الــرؤيــا[ كــانــت جــزءا ً مــن
سج ل فـي يـوحـنا  .١٨ :٢٠إن مـعظم هـذا الجـزء مـن
لـقائـها مـع يـسوع كـما هـو ُم َّـ
ال ــنص م ــفقود ،وه ــذا م ــا ي ــترك ال ــدارس ــني ح ــائ ــري ــن ف ــي اف ــتراض م ــا ت ـ َّم م ــناقش ــته
قــبله .يــبدو أ َّنــه يــوجــد أربــعة قــوى لــلغضب ،وهــي تــقوم بــاســتجواب الــروح لــتسمح
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لـها أو تـمنعها مـن املـرور .إن قـوة الـظالم مـفقودة مـن السـرد ،كـما هـو حـال الـقسم
األول مـن قـوة الـشهوة .يـبتدئ الـنص بـحوار حـول صـعود الـروح )فـي الـغالـب روح
يـسوع( خـارج الجسـد الـذي هـو تـحت سـلطان قـوة الـشهوة .الـقوة الـثالـثة هـي قـوة
الجهل ،وهذه القوة تأخذ سبعة أشكال هي:
• األول هو من ظلمة؛
• الثاني ،شهوة؛
• الثالث ،جهل؛
• الرابع ،غيرة قاتلة؛
• الخامس ،مملكة الجسد؛
• السادس’ ،حكمة‘ الجسد الساذجة )الحمقاء(؛
• السابع’ ،حكمة‘ الغضب.
ل ــقد ع ــبرت ال ــروح بس ــالم م ــن ج ــميع ه ــذه ال ــتجارب ال ــتي ك ــان ــت ته ــدف مل ــنعها م ــن
الــدخــول ،أجــابــت الــروح عــلى جــميع األســئلة بــنجاح وفــي الــنهايــة وصــلت إلــى وجهــتها
فـي الـراحـة بـصمت .إن الـتفسير الـرئـيسي ملـا سـبق ،بحسـب مـا اقـترحـته كـاريـن كـينغ
هـ ــو أ َّن كـ ـ ّـل مـ ــن املـ ــضمون وبـ ــنية الـ ــنص سـ ــوف يـ ــقودان الجـ ــمهور نـ ــحو هـ ــويـ ــة ذاتـ ــية
داخ ـ ــلية ،وق ـ ــوة ،وح ـ ــري ـ ــة ال ـ ــذات ال ـ ــحقيقيّة .س ـ ــوف تتح ـ ــرر ال ـ ــروح م ـ ــن س ـ ــلطان امل ـ ــادة
املادي( ومن الخوف من
)الجسد
ّ

املوت4.

) ٧ :١٧ (٤وحـتى الـنهايـة .فــي هــذا الــقسم يتحــدى أنــدراوس مــصداقــية رؤيــا
مــريــم .يــدلــي بــتصريــح مــفاده ”إن هــذه الــتعالــيم تــبدو كــأفــكار مــختفلة “.ويــؤكــد
ب ــطرس أف ــكار أخ ــيه ]ب ــتصري ــحة[ ”إ َّن ــه ل ــم يتح ــدث م ــع ام ــرأة دون م ــعرف ــتنا أو
ب ــرف ــقتنا ع ــلناً ،ه ــل ف ــعل]ذل ــك[؟ ه ــل ي ــجب ع ــلينا أن ن ــتغير 5ونس ــتمع إل ــيها؟ ه ــل
ف ـ َّ
ـضلها ع ــنا؟“ ل ــم ي ــكن ب ــطرس ع ــلى اس ــتعداد ل ــقبول ]ف ــكرة[ أن ي ــسوع ق ــد ي ــعلن
م ــعرف ــة إل ــى ام ــرأة ت ــارك ـا ً ال ــرج ــال ف ــي ال ــظلمة .إذ أن ــهم ،وب ــصرف ال ــنظر ع ــن أي
س َل ُه امل ُـختاريـن .إن هـذه املـعلومـات كـانـت قـد حـملت أهـمية لـهم لـكي
شـي آخـرُ ،ر ُـ

يعرفوها.
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تــسارع مــريــم إلــى الــدفــاع عــن نــفسها مــتسائــلة عــما إذا كــان بــطرس وأنــدراوس
ي ــعتقدان ح ــقا ً أن ــها ق ــد ت ــكذب وت ــختلق ه ــذه األش ــياء .ق ــبل أن ي ــتمكن ب ــطرس م ــن
تهج مه عــليها .مــن الجــديــر بــاملــالحــظة
اإلجــابــة ،يــقوم الوي )مــتى( بــتوبــيخه عــلى ّ ـ

أن الوي ل ــم ي ــقم ب ــتوب ــيخ أن ــدراوس إن ــما ك ــان ب ــطرس وح ــده م ــن ت ــلقى ال ــتوب ــيخ.
يـجيب الوي بـعجالـة ثـانـي ًة ،لـيتَّهم بـطرس بـأنَّـه ”لـطاملـا كـان غـضوبـا ً “.كـما أنَّـه ا َّتـهم
بـطرس بـأنَّـه كـان يـتعامـل مـع مـريـم كـما لـو كـانـت عـ ّدوا ً .عـلى مـا يـبدو ،إن الوي قـد
اعـترف بـأن الـعالقـة املـميزة الـتي جـمعت مـريـم مـع يـسوع كـانـت قـد تـجاوزت حـدود
ـصرح قــائـالً ”مــن املــؤ َّـكـد أن املُخـ َّلص
اخــتباراتــهم ]الــتي عــاشــوهــا[ مــعه .ونجــده يـ ّ

قد عرفها بشكل جيّد جدا ً .لهذا السبب أحبها أكثر من جميعنا“.

إن هــذا الــتصريــح مــثير لــلذهــول وال يــمكن أن يــتم تــثبيته مــن خــالل أي واحـ ٍـد مــن
األنـاجـيل الـقانـونـية .إ َّنـه تـصريـح غـريـب حـقا ً عـن السـرد املـوجـود فـي إنـجيل الوي

)مـتى( .إنَّـه يـذكـر مـريـم املجـدلـية ثـالثـة م ّـرات ،وفـي كـل مـوضـع يـتم ذكـرهـا فـيه نجـد
ارتــباطـا ً مــع الــنساء األُخــريــات الــالتــي كـ َّن عــند قــبر يــسوع )مــتى :٢٨ - ٥٦ :٢٧
 .(١نجــد فــي انــجيل مــريــم أن تحــذيــر الوي ألصــدقــائــه كــان بــأنَّــه ”يــجب عــلينا أن
نــشعر بــالــعار ،ونــغطي أنــفسنا بــاإلنــسان الــكامــل ،ونــدعــه يتجـذَّر فــينا كــما أمــرنــا
بش ر ب ــاإلن ــجيل ،دون أن ن ــضع أيّ ــة ق ــاع ــدة أُخ ــرى أو ش ــري ــعة أُخ ــرى غ ــير
ه ــو  ،و ُن ِّ ـ
تلك التي قالها املُخ ِّلص“.
ع ــلى م ــاي ــبدو أن ال ــتالم ــيذ ق ــد اس ــتجاب ــوا ب ــطري ــقة إي ــجاب ــية ل ــنصيحة الوي .ول ــكن
ي ــجب أن ن ــتنبَّه إل ــى وج ــود اخ ــتالف ن ــصي ب ــني ال ــنصني ال ــقبطي وال ــيون ــان ــي .إن
ال ـ ــنص ال ـ ــقبطي ي ـ ــقدم ت ـ ــصري ـ ــحا ً م ـ ــفاده ”اب ـ ــتدأوا ب ـ ــاإلن ـ ــطالق ليبش ـ ــروا “.أم ـ ــا
قـصاصـة رايـالنـدز ) 6(Rylamdsتـقدم ذات الـتصريـح بـالـشكل الـتالـي” :ابـتدأ
بــاإلنــطالق …“ هــذا قــد يــشير بــشكل تــقريــبي إلــى أ َّنــه قــد ت ـ َّم اســتبعاد أنــدراوس
وبطرس من املسعى.

 6قصاصة رايالندز هي املخطوطة اليونانية إلنجيل مريم ،وهي املخطوطة األقدم.

مراجع الكتاب المقدس البارزة
يـقدم هـذا الـسفر فـي مـناسـبتني تـصريـحا ً مـن يـسوع وهـو” :مـن لـه أذنـان لـلسمع،
فــليسمع “.يــمكن أن يــت َّم تــتبع هــذا الــتصريــح إلــى مــواضــع مــتعددة مــن العهــد الجــديــد
)م ــتى ١٥ :١١؛ ٤٣ ،٩ :١٣؛ م ــرق ــس ٢٣ ،٩ :٤؛ ل ــوق ــا ٨ :٨؛ ٣٥ :١٤؛ ال ــرؤي ــا ،٧ :٢
 .(١١ونجــد أيــضا ً أن يــسوع يــمنح تــالمــيذه الســالم الــذي يسجــله يــوحــنا ”ســالم لــكم.
ـالحظ أن تـوقـيت إلـقاء هـذا السـالم يـتوافـق مـع مـا يـرد فـي يـوحـنا  .٢٦-١٩ :٢٠إن
“ وي َـ
الـتعليمات الـتي تـأتـي تـالـيا ً مـشابـهة إلرسـال يـسوع لـهم لـيكرزوا بـاإلنـجيل .أمـا الحـدث
الـذي يـأتـي تـالـيا ً فـي انـجيل مـريـم فـإنَّـه ُمـختلف إخـتالفـا ً جـذريـا ً مـن الـناحـية الـعقائـديـة،
ولــكن يــمكن لــلمرء أن يــرى بــسهولــة كــيف أن كــاتــب انــجيل مــريــم كــان يســتخدم اإلطــار
الذي ق َّدمه يوحنا كنموذج أولي.
إن الـتعليمات الـتي تـلت كـان مـوجـهة إلـيهم لـكي ال ينخـدعـوا بـأيـة مـعلومـات كـاذبـة عـن
أي ش ــخص ي ــض ّلكم ب ــال ــقول ’ان ــظروا
م ــوض ــع ُ ـ
س كنى اب ــن اإلن ــسان .ق ــال” :ال ت ــدع ــوا َّ
هـ ــنا!‘ أو ’انـ ــظروا هـ ــناك!‘ ألن ابـ ــن اإلنـ ــسان مـ ــوجـ ــود داخـ ــلكم “.هـ ــذا يـ ــشكل سـ ــرداً
م ــتفرعـ ـا ً ع ــن ل ــوق ــا  .٢٤-٢١ :١٧إن ال ــتعليم ال ــذي ق ــدم ــه إن ــجيل م ــري ــم ي ــفيد ب ــأ َّن اب ــن
اإلنــسان مــوجــو ٌد فــي داخــلهم .إن إنــجيل لــوقــا كــان يــعلم أ َّن مــلكوت اهلل فــي داخــلهم.
يــسوع قــد ع ـ َّل َم بــأ ّن املــكان الــذي سيجــدونــه فــيه ســيكون مــشابــها ً ملــشاهــدة الــبرق فــي
ال ــسماء .أم ــا إن ــجيل م ــري ــم ف ــقد ق ــام ب ــالخ ــلط ب ــني ه ــذي ــن ال ــتصري ــحني امل ُ ــختَلِفَني م ــن
انجيل لوقا.

الخالصة
ي ــوج ــد إش ــارات م ــرج ــعية أُخ ــرى إل ــى العه ــد الج ــدي ــد ،ول ــكن ال ــاله ــوت ال ــغنوص ــي
امل ُ ـت َ َو َّقــع ُم ـ تَغلغل ف ــي ك ــلمات ي ــسوع .ي ــجب أن ي ــتم اع ــتبار ان ــجيل م ــري ــم غ ــنوص ــيا ً ف ــي
الهـوتـه وهـرطـوقـيا ً بـطبيعته .إن مـريـم املجـدلـية كـانـت قـد مـاتـت قـبل ظـهور هـذه الـكتابـة
ب ــفترة ط ــوي ــلة .وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــه ي ــجب ع ــلينا أن ن ــقوم ب ــتصنيف ه ــذا ال ــكتاب ع ــلى أنَّ ــه
مـ ــنحول )مـ ــنسوب زورا ً( وذلـ ــك نـ ــتيج ًة لـ ــتاريـ ــخه ومـ ــضمونـ ــه .إ َّنـ ــه يفشـ ــل فـ ــي تـ ــحقيق
الش ــروط األرب ــعة امل ــطلوب ــة م ــن ال ــسفر ال ــقان ــون ــي .وه ــهنا الش ــروط األرب ــعة وأس ــباب
وضعها:
• الـصفات اإللـهية .يـخالـف هـذا الـسفر فـي تـعليمه عـن الشـر الـتصريـحات
اإللــهية األصــلية .إن الــنص الــغنوصــي يــقوم بــإظــهار الــتعليم املشــترك بــأن ك ـلَّ
املـادة هـي شـر .لـكن الـكتاب املـقدس يُـعلم بـأ َّن اهلل يُـصنِّف الـشهوات والـرغـبات
ض ــمن ف ــئتني :األش ــياء ال ــتي ي ــتم م ــمارس ــتها وف ــق م ــشيئته واألش ــياء ال ــتي ت ــتم
م ــمارس ــتها خ ــالفـ ـا ً مل ــشيئته .ي ــوج ــد إط ــارات ُمحـ ـ َّددة ي ــؤطِّ ــر ف ــيها اهلل ش ــهوات
ورغبات اإلنسان على أنها صالحة.

• الـتتبع رجـوعـا ً إلـى الـرسـل .ال يـوجـد سجـل تـاريـخي يُـر ِ
جـع هـذا الـسفر
إلــى أي مــصدر رســول ـيّ .إن هــذا الــسفر يــرجــع إلــى تــاريــخ يــلي وفــاة الــرســل
بعدة سنوات.
• الــقبول الجــماعــي مــن الــكنيسة .ل ــم ي ــتم ت ــلقي ه ــذا ال ــسفر أو إع ــادة
تـ ــوزيـ ــعه مـ ــن الـ ــكنائـ ــس .ال يـ ــوجـ ــد أي ذكـ ــر لهـ ــذا الـ ــسفر ،وحـ ــقيقة عـ ــدم وجـ ــود
مخـطوطـة كـامـلة مـن هـذا الـسفر ُتظهـر بـشكل أوسـع أ َّن الـكنائـس لـم تـقم بـقبول
هذا السرد.
• املـوثـوقـية الـجوهـريـة .إن الــبيانــات الــداخــلية املــوجــودة فــي هــذا الــسفر
تُظهـر تـعارضـا ً بـعضها مـع بـعض فـي مـواضـع مـختلفة .نجـد أن عـالقـة بـطرس
ونـظرتـه ملـريـم مـختلفة بـشكل كـامـل بـني الـقسم األول مـن الـنص والـقسم الـثانـي
مــنه .إ َّنــه يــدرك أ َّنــها كــانــت مــحبوب ـ ًة أكــثر مــن جــميع الــنساء فــي الــقسم األول،
فــي حــني أن الــقسم الــثانــي يــقدمــه عــلى اســاس أنَّــه قــد تــعامــل مــعها بــاســتياء
وأسلوب مواجهة.

وف ــق ج ــميع امل ــقاي ــيس ،ي ــجب أن يُ ــرف ــض ه ــذا ال ــسفر س ــواء م ــن ال ــناح ــية ال ــقان ــون ــية

)الـكنسية( أو مـن الـناحـية الـتاريـخية .ولـكن يـوجـد بـشكل دائـم قـيمة إيـجابـية لـتفحص
ودراس ــة األع ــمال ال ــتاري ــخية .ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ــعدي ــد م ــن امل ــؤم ــنني ل ــن ي ــكون ــوا
مس ــروري ــن م ــن ال ــاله ــوت امل ــوج ــود ف ــي ان ــجيل م ــري ــم ،إال أن ــهم ي ــجب أن ي ــكون ــوا واع ــني
ل ــتعليمه .إن ه ــذه ال ــدراس ــات س ــوف ت ــساع ــد ع ــلى ف ــهم ن ــوع ــية ال ــتعال ــيم ال ــتي ك ــان ــت
الكنيسة املبكرة تقوم بمواجهتها.
الدكتور ستيڤن بويس

يمكنكم قراءة النص اإلنكليزي للدراسة السابقة من خالل الضغط هنا.
يـمكنكم الـوصـول إلـى املـزيـد مـن املـواضـيع الـتي قـام بـتقديـمها الـدكـتور بـويـس مـن
خالل املوقع اإللكتروني لكنيسة سيتي اليتcitylightseattle.com :
ك ــما ي ــمكنكم ال ــوص ــول إل ــى امل ــزي ــد م ــن ال ــدراس ــات ب ــال ــلغة ال ــعرب ــية م ــن خ ــالل زي ــارة
مدونتنا اإللكترونية.ReasonOfHope.com :
صـورة الـغالف هـي لـوحـة لـلفنان اإليـطالـي غـويـدو ريـني )١٦٤٢-١٥٧٥م( ،تحـمل
عنوان ”املجدلية التائبة .“Penitent Magdalene -
ت ّم ملجد الرب فبراير .٢٠٢١

