
 

 

 مجلّۀ مطالعات ایرانی

 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

  1397تابستان و بهار، سومو  سیشمارة  ،هفدهمسال 
  

  هاي گنوسی با تکیه برمجدلیه در متنجایگاه مریم 
  M6281+M6246 مانوي متن پارتیِ  

1 رستمی دکترحمیدرضا اردستانی  

  چکیده

هاي گنوسی متأثّر اند، مانی از اندیشهکه بسیاري از پژوهندگان کیش مانی اشاره داشتهچنان
د را میان مانویان و گنوسیان هایی هماننمانوي، ویژگیها و باورهاي گنوسیاست و مطالعۀ متنبوده

ها، یعنی شباهت جایگاه مریم مجدلیه ِ رو، یکی از همین هماننديدر پژوهش پیش. کندآشکار می
هاي مانوي، با تکیه بر و متن...) هاي توماس، حقیقت، فیلیپ، مریم وانجیل(هاي گنوسی را در متن

گونه که گنوسیان واهیم یافت هماندر پایان درخ. کنیمبررسی می M6281+M6246متن پارتی 
دیدارکننده با عیسی در پس از رستاخیز دارند و او را جانشین حقیقی و نخستمریم را بزرگ می

دانند، در متن مانوي نیز مریم نخستین کسی است که پس از برخاستن از گور با عیسی دیدار می
جانشین عیسی است، رازِ جهان را کند و بر حواریون و ازجمله پطرس که در مسیحیت رسمی می

  .یابیمدر این متن مریم را آموزگار حواریون و جانشین عیسی می. کندآشکار می
  

    .گنوس، مریم مجدلیه، عیسی، مانی، سرود تصلیبِ مانويِ پارتی :کلیديهاي هواژ
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  .استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول .1
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1 .مهمقد  
 استهسترده یافتـز گروـمجال ب پیش از اسالمران ـه در ایک ستهایی اکیشاز  کیش مانی  

 .استخود را بر ایـرانیان حفظ کرده تأثیراي پوشیده، موجود در آن، به گونهي اهو اندیشه
در سال  است که) Mo-mo-ni: ، چینیManichaios: یونانی( مانیمار  این کیش،آورندة 

ل یا ، چهاردهم آوریدر هجدهمین روز ماه نیسان بابلی میالدي 216سلوکی، برابر با  527
ار سال گذشته از پادشاهی هو چ شماري مصريدر گاه )Pharmuti(هشتم ماه فارموتی 

؛ 201: 1388زاده، تقی(دیده در جهان گشود  ،اشکانی اردوان پنجم، آخرین شاه
جنوب خاوري تیسفون،  ،زادگاه مانی .)162- 161: 1389؛ بیرونی، 135: 1385 سرکاراتی،

: الف 1373نیولی، (است ) البابلیو(ان اشکانی اسورستان شهري در ساحل خاوري دجله، است
و مانی از آنان  رواج داشت هاي گنوسیویژه فرقهبه ،هاي گوناگوندین آنجادر  که) 107

-اسماعیل( اندتأثیر پذیرفت که بسیاري از پژوهندگان کیش مانی به این نکته اشاره داشته
: 1373 ؛ دیویس،169، 163، 157: 1395، ی؛ نیول99- 98: 1395 ل،؛ کیسپ261ِ: 1390 پور،
163که او خود در چهار سالگی به چنان؛ )47: 1384 کایت،؛ کلیم171: 1373 ن،؛ آسموس

- -یهودياي است؛ فرقه baptistaiانی آن ـونـصبی که معادل ی( طریقۀ گنوسی مغتسله 
-ن نهاد و در سرزمینو تعمیدگر که آن را الخسایی در آغاز سدة دوم میالدي بنیا مسیحی

آید؛ اگرچه درمی )رودان گسترش یافتهایی چون آن سوي اردن، سوریه، فلسطین و میان
 -108: الف 1373نیولی، (گذارد گیرد و طریق خویش را بنیان میبعدها از آنان فاصله می

پس از بازگفت مسئلۀ پژوهش، پیشینه و ضرورت و اهمیت پژوهش، است پس بایسته؛ )109
  .دربارة گنوس و پیوند آن با مانویت سخن گفته شود

  لهبیان مسئشرح و . 1-1
ها را مانی کیشی را بنیان نهاد که براي زمان طوالنی، فرهنگ ایران و دیگر فرهنگ

ویژه در خراسان هواخواه که این کیش تا دورة مغوالن در ایران، بهايگونهمتأثّر ساخت؛ به
هاي سوم و چهارم میالدي تا امپراتوري روم، و در سده) 121: 1388زاده، تقی(داشت 

، اسپانیا، مصر، )یوگسالوي/Dalmatia(دالماسی ، )Gaul(شمال و بخش جنوبی گُل 
فریقاي شمالی، فلسطین، سوریه، آسیاي صغیر و در قرن هشتم میالدي تا آسیاي میانه، آ

-؛ تقی142- 141: ب 1373، نیولی(مغولستان و امپـراتوري بـزرگ اویغوري گسترش یافت 
  ).122-121 ،94: 1388زاده، 
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 )Bogomils(ها اي راه خود را به قرن ده میالدي، در میان بوگومیلگونهاین اندیشه به 
در بلغارستان نیز گشود و کاتارهاي جنوب فرانسه و شمال ایتالیا را در قرن دوازدهم و 

هاي آیین مانوي سده«یا » نویت نوینما«گونه که نام سیزدهم میالدي متأثّر ساخت؛ آن
البتّه این اندیشه در میان ). 144: ب 1373؛ نیولی، 61: 1373سولیانو، (بر آن نهادند » میانه

هایی چند از گنوسیان مسلمان از جنوب در سدة نهم میالدي گروه. مسلمانان نیز راه جست
هاي گنوسی در آنان اندیشهترین آنان اسماعیلیان هستند و عراق برخاستند که پرآوازه

کیش مانی با همۀ این ). 30: 1373؛ کیسپِل، 60: 1373سولیانو، (رواجی داشته و دارد 
  .ها، خود از مسیحیانِ گنوسی متأثّر شدتأثیرگذاري

، M6281+M6246مانويِ نگارنده در این پژوهش برآن است با تکیه بر متن پارتی 
-ه آمدهـان مریم مجدلیـکه در آن سخن )h›š›y](g) brwbdgyf(t)[›d(صلیب ـرود تـعنی سـی

) کندار میـواري آشکـطرسِ حـه پـه در آن، او راز جهان را در خطاب بـسخنانی ک(است 
نشان دهد که مانی و مانویان همانند گنوسیان و مطابق با انجیل گنوسی یوحنّا و مرقُس که 

برخالف مسیحیت  - دانند تخیزش میمریم را نخستین دیدارکننده با عیسی در پس از رس
-رسمی که پطرسِ حواري را نخستین دیدارکننده با عیسی در پس از برخاستن از گور می

اند و او را چون گنوسیان بر دیگر حواریون مرد عیسی برتري مریم را بزرگ داشته -دانند
  .اندو آموزگار آنان دانسته داده

  پیشینۀ پژوهش.1-2
که  است دربارة مانی و مانویان به انجام رسیده يي بسیارهاوهشپیش از این پژ   

ها به چهار زبان فارسی، ، بخشی از این تحقیق)1372(شناسی مانی، اثر فریده رازي درکتاب
در این اثر از توجه پژوهشگران به مریم مجدلیه . استانگلیسی، فرانسه و آلمانی ارائه شده

نین در پورتال جامع علوم انسانی، متعلّق به پژوهشگاه علوم همچ. در آثار مانی نشانی نیست
هایی سطحی در تنها مقاله. افت نشدـاره یـاي در این بالهـرهنگی نیز مقـانسانی و مطالعات ف

هاي دیده شد که صرفاً در آن به نقش مریم در انجیل فضاهاي علمی مجارزيبرخی 
  .اندچهارگانه پرداخته

1-3. یت پژوهشضرورت و اهم  
البتّه تا آنجاکه  - هاي مانوي از آنجاکه تحقیقی دربارة نقش مریم مجدلیه در متن

تواند نقشی کوچک در این است، این پژوهش میانجام نگرفته -وجو کردهنگارنده جست
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ه در یک متنِ پارتی باره داشته باشد و دستکم دیدگاه مانویان را نسبت به مریم مجدلی
ها، مریم مجدلیه ه این نکته اشاره داشته باشد که مانویان همچون دیگر گنوسینشان دهد و ب
  . دانندکیشان، برتر از پطرس میدارند و او را حتّی برخالف راسترا بزرگ می

  
  و بررسیبحث  .2
  گنوس. 2-1 

اي یونانی به معنی گنوس واژه. که پیشتر گذشت، کیش مانی کیشی است گنوسیچنان 
ریشه است هم Jñānaو سنسکریت  Knowانگلیسی  ةبا واژ این واژه. ستا »معرفت«
 ،-xšnaمعادل این واژه در فارسی باستان ). Baker-Berlin, 2011: 10؛ 13: 1373 ل،کیسپِ(

ه معناي ب -ğnōۀ هندواروپایی شاز ری و است išnāsو  dānو در فارسی میانه  -xšnāدر اوستا 
بر آگاهی از « یا معرفت گنوس. )Kent, 1953: 182(ست اگرفته شده ،دانستن و شناختن

به مردم درك کامل دانشی را «و ) 13: 1373گیسپِل، ( »ورزیدرازهاي ایزدي تأکید می
تواست براي روح، یعنی نفس درونی و حقیقی رستگاري نهایی از کرد که میتوصیه می

آسموسن، (» دربهشتی هدایت ک فساد و شرِّ این جهان را به ارمغان آورد و آن را به اماکن
معرفت از راه تجربۀ مستقیم مکاشفه یا تشرّف به سنّت « بر آن است کهو  )191: 1373

؛ به عبارت )124: 1388زاده، ؛ تقی13: 1373 ل،کیسپِ(» آردرازآمیز و باطنی به دست 
 دربارة). 9: 1394پیگلز، (است » ودـاخت خـد شهودي شنـراینـف«وس ـر، گنـتآسان

 Adolf(اك ــارنـن هــف فُـآدول. استدهـایی زده شـهمانـگنوسی ـۀ گـدیشــاه انـاستگـخ

von Harnack(  تیونانی«کیش گنوسی رامسیحی انگارد می» سازيِ شدید)24: همان.( 
مسلک افالتونی «اي آیین گنوسی را گونه )Arthur Darby Nock(آرتور داربی ناك 

-را براي این کیش برمی ۀ احتمالیسه سرچشم برخی نیز). 24: همان(نامد می» گسیخته لجام
  . )58: 1395هالروید، (سرچشمۀ مزدایی، بابلی و دین مصري : دنشمر

کیش گنوسی را برخاسته از ایران باستان  )Richard Reitzenstein(ریشارد رایتسنشتاین 
شمرند رانی براي کیش گنوسی نمییانی اینـاما امروز دیگر ب ؛)24: 1394لز، ـپیگ(د ـدانمی

ت ئنش یانو فلسطین یاناسکندر اندیشۀ مسیحی دارد و ازنی هلنیو معتقدند که این کیش، ب
شاید نیز بهتر باشد که این کیش کهن را کیشی  .)255: 1390 پور،اسماعیل(است گرفته

است و کسانی تهر یافـگیچشم یمسیحیت، رواج هاي نخستینِه در سدهـپنداریم کـجهانی ب
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 )Valentinian( وس، والنتین)Samaria( روندر شوم )Simon the Magus(غ معون مچون شَ
وب عراق ندر جییان دانکندریه، مسدر ا )Basilides(در مصر، روم و اسکندریه، بازیلیدس 

ابل، در سینوپ و مانی در ب )Marcion(، مرقَیون )Alerha(ا هدیصان در اَلرْنبو خوزستان، ا
 گوناگونِ هايِکه آنان در حوزهند؛ بنابراین، با وجود آناگنوسیس شده گسترشِ ثعبا

اعتقاد به دو بن خیر و شرّ، : مشترك چون یهایویژگیا داشتن باند، جغرافیایی قرار داشته
، )بهشت(کمال  نهاییِ رستگاري و احیايِ آفرین، فراینداعتقاد به دو خداي ناشناخته و جهان

ا بآمیختگی  ، مذمترستگارکننده ماده، توجه به منجیِ جهان و شریر بودنِ عتقاد به نقصِا
 ,Baker-Berlin(اند کیش گنوسی گرد آمده کُلّیِ با نامِ) 265- 254: همان... (زنان و 

دینی یهودي، فلسفی گوناگونِ  اي از باورهايِسان، گنوسیس آمیزهدینبـ ؛)10 :2011
یونان، تعبیري عقالنی و فلسفی از  ،یونانی، سوري و ایرانی است که در غربمصري، بابلی، 

-اسماعیل(است ؛ اما برداشت مردمان مصر، سوریه و ایران، تعبیري عرفانی بودهاندهآن داشت
  ).187: 1387 ،پور

که دربارة  استگونیِ آرا دربارة منشأ گنوسیس، باعث شدهگونه شاید وجود همین   
هاي نظر دارند، سرچشمهِم که قطعاً کیشی گنوسی بوده و همه بر آن اتّفاقه کیش مانی
زردشتی  که برخی این کیش را دارندة روپوشی ایرانی و ثنویتند؛ چنانانگارگوناگون 

بویس، (دانند برخی آن را برگرفته از کیش زروانی می. )63: 1387دریایی، (پندارند می
اي از مذاهب مانی را برآمیخته کیش ،بعضی دیگر و) 75: 1386؛ بنونیست، 143: 1386

که البتّه از  )269: 1384 کایت،کلیم( شمرندگوناگون، چون زردشتی، بودایی و مسیحی می
نماید؛ زیرا آید، این سخن به حقیقت نزدیک میآنچه در کفاالیا، از سخن خود مانی برمی

داند و دین گذشتگانی چون پیشین میهاي مانی دین خود را گردآمدة باورهاي همۀ دین
-11: 1395کفاالیا، (اند ستاید که سبب رستگاري مردمان شدهزردشت، مسیح، بودا را می

گنوسی را در باورهاي مانوي بیش از دیگر  -  اي مسیحیِهاندیشه سهم همبرخی ؛ اما )12
ا ـوند بـویت را درپیانـم )Francis Burkitt(که فرانسیس بورکیت پندارند؛ چنانمیباورها 

 Hans(در ـریک شـو هـانس هن )306، 63، 52: 1388زاده، تقی(د ـبینمسیحیت می

Heinrich Schäder(  تباور دارد که عمدة منبع نهضت دینی مانی را باید در مسیحی
آید، این غربی و شرقی برمی مانويِ هايِه از متنـه کنگوه البتّه آنـک )153: همان(بجوییم 

  .استپذیرفتنی نیز سخن



6 هاي گنوسیجایگاه مریم مجدلیه در متن/ 

آنچه مسیح به طور «کند که ابوریحان نیز بنا بر سخنان خود مانویان، چنین استنباط می 
و مانی نیز خود را فرستادة عیسی ) 310: 1389بیرونی، (» استبیان کرده] مانی[رمز گفته، او 

 ,Lieu؛ 53: 1388؛ زبور مانوي، 16، 14: 1395؛ کفاالیا، 57: 1388زاده، تقی(خواند می

1992: 30-31 .(  
مریم  گونه که مسیحیان گنوسیگونه که در پژوهش پیشِ رو نیز خواهیم دید، بدانآن   

-بـزرگ می) دانندکیش کـه پطرس را بنیان دیـن میبـرخالف مسیحیان راست(مجدلیـه را 
البتّه . پندارند گرامی میآید، او را بسیار سان که از آثارشان برمیها نیز بداندارند، مانوي

پیش از پرداختن به این موضوع، باید اندکی دربارة تفاوت اندیشۀ مسیحیت رسمی و طبقۀ 
  . گنوسیِ مدعیِ مؤمن به مسیح سخن گوییم

  کیشانِ مسیحیهاي گنوسی و راستاندیشه .2-2
هاي ویژة ست که باوراآید، این نکته آنچه از تاریخ مسیحیت رسمی و گنوسی برمی    

  .ها، آنان را از مسیحیان جدا ساخت و در میان متعصبان مخالفان جدي یافتندگنوسی
کش تلقّی کم رنگ مسیحی را از خویشتن سترد و  غیر مسیحی و ریاضتآیین گنوسی کم 

- گنوسیان عضو یک فرقۀ مستقل و ریاضت. شتـهایش از عناصر هرمسی سرشار گگردید و سنّت

  هاي نوافالتونیهاي اجتماعی مندایی یا مانوي گراییدند و در کنار گروهتر به حلقهکش شدند، بیش

هاي مصر به راهبان نهادند یا در بیابانآسا بس ارج میاسکندریه زیستند که براي کارهاي معجزه
  .)82: 1373پِرکینز، ( پیوستند و روح خویشاوندي خود را در میان آنان یافتند

منت کلHippolytus( ،(هی ضدّ گنوسی همانند هیپولوتوس روي گرواز همین 
، ایرناییوس )Tertullian(، ترتولیان )Origen(اُریگن ، )Clement Alexandria(اسکندرانی 

)Irenaeus ( پیفانوسو ا)Epiphanius( ها پاسخ گزاريهایی به این بدعتبا نوشتن رساله
  . دادند
  : ها از این قرار استمسیحیان و گنوسیبرخی باورهاي متفاوت میان    
: همان(ها معتقدند که عیسی تنِ مادي نداشته است و سراسر روحانی است گنوسی - 1   

آید، معتقدند هایشان برمیگونه که از برخی نوشتهاین گروه آن). 58: 1388زاده، ؛ تقی79
هر که زنده «یا » مردزندگان نخواهند «که همۀ قدیسان تهی از زایش و مرگ هستند و 

روي آنان عیسی را ؛ از همین)241، 227: 1395انجیل توماس، (» است، مرگ نخواهد دید
 و گوشت او را کلمه) 136: 1388زبور مانوي، (دانند از هر گونه گوشت و خونی مطهر می
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ین مانیِ گنوسی نیز به ا). 259: 1395انجیل فیلیپ، (خوانند القدس میو خون او را روح
است و مرگی نداشته) 12: 1395کفاالیا، (» بدون جسم آمد] عیسی[او «نکته اشاره دارد که 

از دید اینان ). 254، 168، 154: 1388زاده، تقی(و در یک سخن، روحانی محض است 
سر نگذاشته است عیسی ظاهراً داراي گوشت و خون است و اصالً روند زایش را پشت

در این انجیل که . تّه این سخنِ آنان در انجیل یوحنّا پیشینه داردالب). 165: 1373دیویس، (
هاي گـنوسی کننـد و آن را منبعی عمده از آموزهها آن را بـه خود منسوب میگنـوسی

بینیم کـه پیکر غیر مادي او را نشان هایی از عیسی می، جمله)165: 1394پیگلز، (دانند می
پدر در «: گویدیا چنین می) 21: 2یوحنّا، (پندارد نۀ خدا میکه تن خود را خادهد؛ چنانمی

در همین بخش از انجیل، یحیی ). 36: 10یوحنّا، (» وجود من است و من در وجود او هستم
البتّه به این ). 34: 3یوحنّا، (» روح خدا به فراوانی در او است«کند که او را کسی معرّفی می

دهد که امۀ یوحنّا به بانویی، او به بانو و فرزندان او هشدار مینکته  باید اشاره داریم که در ن
ایشان قبول ندارند که عیسی مسیح به صورت یک «باشند؛ زیرا » معلّمان فریبکار«مراقب 

که آشکار است ) 7: یوحنّا، نامۀ دوم(» انسان و با بدنی همچون بدن ما به این جهان آمد
هاي در یکی از نـامه. ها هستند که چنین باوري دارندمقصود او از معلّمان دروغین، گنوسی

مزامیر که در ؛ چنان»فرزند خدا به شکل انسان درآمد«: گویدبینیم کـه میپـولس نیز می
طور در انجیل همین). 174: 1388زبور مانوي، (گنوسی این سخن آمده است  هراکلیدس

در میانۀ جهان و در گوشت ظاهر ایستادم «: توماس نیز از زبان عیسی بیان شده است که
: بودنِ عیسی آورده استپولس در توجیه انسان). 230: 1395انجیل توماس، (» شدم بر شما

نیز گوشت ] عیسی[انسان هستند و داراي گوشت و خون، او  ،از آنجاکه این فرزندان خدا«
  ). 14: 2اي به عبرانیان، پولس، نامه(» و خون شد و به شکل انسان درآمد

ها برخالف مسیحیان آید که چرا گنوسیبا توجه به آنچه آمد، این پرسش پیش می - 2   
 ها برآناست که گنوسیبودنِ عیسی تأکید دارند؟ این باورِ آنها از آنجا برخاستهبر روحانی

سپردنش، نبودنِ پیکر عیسی، رستاخیز او را هم در پس از به گورند با اصرار بر ماديهست
که مانویان تصلیب جسمانی مسیح را منکر بودند و نمادین بدانند نه تاریخی؛ چنانروحانی 

  ). 49: 1382فومشی، ؛ شکري254: 1388زاده، تقی(
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که عیسی مسیح در روز سوم پس از مرگ از در انجیل لوقا آمده است که پس از آن   
دان دچار تـرس شود، شاگـرهاي خویش آشکار میخیزد و در برابر حواريگور بـرمی

  اند؟ رو شدهروبه» روح«شوند که آیا با می
ها و پاهایم نگاه ها، در دستبه جاي میخ... اید؟ چرا شک داریدچرا وحشت کرده: عیسی فرمود

به من دست بزنید تا خاطرجمع شوید که من روح نیستم؛ چون . بینید که واقعاً خودم هستممی. کنید
  ) 39-37: 24لوقا، (  .بینید، من دارمطور که میروح، بدن ندارد؛ اما همان

بینیم که مسیحیت رسمی بدان باور دارد؛ در این سخنان آشکارا پیکـر مادي عیسی را می
گونه که جسم عیسی از گور برخاست، هر همان«: گویدکه ترتولیان ضدّ گنوسی میچنان

  ). 35: 1394پیگلز، (» اشدمسیحی مؤمنی باید به رستاخیز جسمانی اعتقاد داشته ب
ها به تفسیر باطنی اعتقاد داشتند و معناي تمثیلی براي گفته، گنوسیخالف سخنانِ پیش   

آنان تفسیر ). 46: 1394؛ پیگلز، 81-80: 1373پِرکینز، (گرفتند کتاب مقدس در نظر می
نظیر تاخیز رخدادي بیتأکید داشتند که رس«نامیدند و می» ایمانِ ابلهان«ظاهري رستاخیز را 

اکنون خواسته بگوید حضور مسیح را همدر گذشته نبوده است؛ بلکه به صورتی نمادین می
» توان تجربه کرد؛ به چشمِ سر دیدن مهم نبوده؛ بلکه مکاشفۀ روحانی مهم بوده استنیز می

کند می دیداربا عیسی که مریم نیز در حالت مکاشفه و خواب، ؛ چنان)42: 1394پیگلز، (
ها آن است که ما معناي سیاسی سخن گنوسی). 272: 1395انجیل به روایت مریم مجدلیه، (

توانیم با عیسی پیوند یابیممستقیماً می به شما کشیشان به عنوان واسطه نیازي نداریم و خود 

 مالً، کاجسمانی عقیده به رستاخیزِها از سوي دیگر، در دیدگاه گنوسی). 55: 1394پیگلز، (
آزاد  ها،یق دارد و البتّه هدف گنوسمادي تعلّ آفرینش پست غیرعقالنی است؛ زیرا جسم به

-نمی ، اینبودعیسی جسمانی می روح از جسم خاکی است؛ بنابراین، اگر رستاخیزِ کردنِ
  ). 77: 1395هالروید، (به معنی رستگاري او باشد  توانست

خدایی یگانه باور دارند، به دو خداوند، خداي گنوسیان برخالف مسیحیان که به  - 3   
» آمددنیا به واسطۀ خطا به پیدایی «که متعالی و خداي آفریننده، باور دارند و معتقدند 

گویا مرقیونِ گنوسی که خود دینِ عیسی داشت، میان رفتار ). 265: 1395انجیل فیلیپ، (
دهد  و خداي نینش را پادافره میمحورانۀ خداوند در عهد عتیق که هر تخطّی از قواعدالت

نیز . شودبیند و دچار شگفتی میکند، تعارض میبخشش و محبت که عیسی آن را تبلیغ می
پرسد که اگر خداوند به هر کار توانا است و خَیِّر، پس این همه رنج و شر در هستی او می
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خدايِ کیفردهندة یکی : رسد که جهان دو خدا داردچیست؟ او سرانجام به این نتیجه می
است که مرقیون و عهد عتیق یا همان یهوه عبري؛ خدایی که دنیا و تن اهریمنی را آفریده

و ) 331: 1388زاده، تقی(کند البتّه مانویان، کتاب و پیامبر او را، تورات و موسی، رد می
پـور، لاسماعیو  ؛ بهار32- 31: 1373کیسپِل، (خداي متعالی که همان خداي عیسی است 

ناشدنی، آن درك«مطابـق انـجیلی گنـوسی، خـداي متعالی، خـدایی است ). 152: 1394
روي نقصِ ماده از این پدر آسمانی که البتّه به هیچ» ناپنداشتنی پدر آسمانی، آن یگانۀ کامل

؛ بلکه باید آفرینش را به اصلی نسبت داد )253، 245: 1395انجیل حقیقت، (برنخاسته است 
  ). 125: 1388زاده، تقی(خود نیز پلید است که 

از دید آنان اعتقاد به . گیرداین اندیشه با مخالفت آشکارِ مسیحیانِ متعصب قرار می   
. خدایی یگانه، یعنی اعتباربخشیدن به اسقفی یگانه بود که همه باید از او پیروي کنند

اي، روي کلمنت اسکندرانی در نامهینبرد؛ از هماندیشۀ گنوسیان، این دیدگاه را زیر سؤال 
نویسد و اجرا داند که قانون میتازد و خداي یگانه را همان یهوه میبه این اندیشه سخت می

-اقتدار خود را به اسقفان وکشیشان و شماسان بخشیده ،یلئاز دید او خداي اسرا. کندمی
  ).69- 68: 1394پیگلز، ( استکس از آنان سربپیچد، از خدا گردن کشیدههر. است

-ها درست در زمانی که اَشکالِ اولیۀ متنوع رهبري کلیسا، جاي خود را به سلسلهگنوسی 
داد، اندیشۀ دو خدا را ارائه کردند و بر این دیدگاه رفتند که مراتبِ یکپارچۀ مقامات می

رزندانِ خداي ها، فرحم هستند و گنوسیآن مقامات فرستادة همان خدايِ کیفردهندة بی
طبقۀ مسیحی را در برابر اي جامعۀ بیآنان به گونه. عیسی که خدایی ناشناخته و متعالی است

-طلب بودند، شکل دادند و حتّی زنان را در برگزاري و اجرا آیینمقامات کلیسا که قدرت
  ). 77- 72: همان(هاي دینی شریک کردند 

ن، آن است که گنوسیان و از جملۀ آنان ها با مسیحیاهاي گنوسیاز دیگر تفاوت - 4   
؛ کشیدنش نَبردهمانویان، به رنجِ ظاهري مسیح باور ندارند و معتقدند رنجی در به صلیب

در یک رسالۀ گنوسی ). 132، 41: 1388زاده، تقی(است زیرا او در اساس متولّد نشده
  : استآمده

ها مرد؛ اما از آنجاکه د و مانند بقیۀ انسانعیسی از آنجاکه پسر انسان بود و انسان بود، رنج کشی
به این معنا، او از رنج و . توانست بمیرداو پسر خدا هم بود، روح خدا که در درونش بود، نمی
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کیش اصرار دارند که عیسی انسان بود و همۀ با این حال، مسیحیانِ راست. مرگ فراتر رفت
  )115: همان( .تاریخی و حقیقی قلمداد کنند اياندیش باید تصلیب را واقعهمسیحیانِ درست

مقصود (ها بر خودشناسی بسیار تأکید داشتند و معتقد بودند که خودشناسی گنوسی - 5   
  : شودبه شناختن خداي متعالی منجر می) شناخت روح است

هر که باید بدین شیوه معرفت یابد، داند که او از کجا است و به کجا . نام هر کس بدو است
کند و گردد، به خویشتنِ خویش روي میداند چونان مستی که از مستی بازمیاو می. اهد رفتخو

  ) 247: 1395انجیل حقیقت، ( .کاري سپردآنِ خویش به راست
کس در یگانگی است که هر«و رساند می  شناسی است که انسان را به یگانگیخویشتن

را از کثرت در وحدت پاك  در معرفت است کو خویشتن. پاسِ خویش خواهد داشتن
کند، ماده را چون آتش در خویشتنِ خویش سوزاند و ظلمت را با نور، مرگ را با همی

گنوس به ما خواهد «انجامد و این فرایند به گنوس می). 248: همان(» گدازدحیات همی
اقع رویم و دروآییم و به کجا میشناساند که ما کجا هستیم و ما چه هستیم و از کجا می

  ). 126: 1388زاده، تقی(» گنوس هم علم الهی است و هم علم کائنات
دانستند،  را سبب رنج مردمان می) گنوس(ها که نبود دانش و آگاهی برخالف گنوسی   

افکند، گناه است  مسیحیت رسمی بر بنیان سنّت یهودي باور داشت آنچه انسان را به رنج می
  ).191، 122: ب 1373؛ نیولی، 171-170: همان(

 هاها باید بگوییم که گنوسیدر تفاوت دیگر میان مسیحیت رسمی و گنوسی - 6   
مسیح  این شخص دیگر نه مسیحی که خود«کس به گنوس دست یابد معتقدند هر

 ).257  :همان(» انداند، زندهبرِ زندگانآنـان که میراث« ).262: 1395انجیل فیلیپ، (»است
هر که از دهانم نوشد، چون من خواهد «: خوانیمهاي گنوسی مینجیلدر کالم عیسی، در ا

انجیل (» خواهد شد آشکارمن خود نیز او خواهم شد و هر چه پنهانی است بر او . شد
شود و که گویی مانی نیز در مانویت، خود عیسایی می؛ چنان)241: 1395توماس، 

روشن است این ). 58: 1382فومشی، ؛ شکري16: 1395کفاالیا، (» آشکارکنندة همۀ اسرار«
اعتباري کلیسا و کشیشان شود که مسیحیت رسمی با آن تواند موجب بیسخنان می

  . پنداشتمخالفت شدید داشت و خود را رکن دین می
کردند که غسل تعمید براي کسی کش بر این اصل تأکید میهاي ریاضتگنوسی - 7   

آنان باور داشتند که تنها با . تگاري انسان نخواهد شدآورد و سبب رسمعصومیت به بار نمی
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: 1395؛ انجیل فیلیپ، 81: 1373پِرکینز، (توان به رهایی روح رسید پرهیز از شهوات می
ا آب ـوي بـوشود شستــد بـعتقـه مـروي کز از همینـوسی نیـانیِ گنـه مـک؛ چنان)261
 ,Tardieu(ت ـرفـه گـاصلـه فـاز مغتسل د،ـشویـان را از ظلمت بـد درون مردمـوانـتنمی

   . این اندیشه در تضاد با باورهاي مسیحیت رسمی بود ).11 :2008
ها را دربارة بنیاد دین عیسی در در ادامه، دیدگاه متفاوت مسیحیت رسمی و گنوسی   

کنیم و خواهیم دید که برخالف متعصبان مسیحی که پطرس را اساس پس از او بررسی می
دارند و او را صاحب مکاشفه دانند، چگونه گنوسیان مریم مجدلیه را بزرگ میین مید

  .  انگارندها بر اساس همین الگو، زنانی را آموزگار خود میدانند و برخی گنوسیمی
  مریم مجدلیه و مسیحیانِ گنوسی. 2-3
رستاخیزِ او است؛ در انجیل یوحنّا مریم مجدلیه نخستین دیدارکننده با عیسی، پس از    
در ). 17: 20یوحنّا، (بیند و دیگر حواریون، شامگاه که مریم، عیسی را در بامداد میچنان

اولین کسی که . شنبه، صبح زود زنده شدعیسی روز یک«: دیگر انجیل، آشکارا آمده است
مانوي، در هاي گنوسی همانند زبور در متن). 9: 16مرقُس، (» او را دید، مریم مجدلیه بود

-یکی از مزامیر که بسیار مضمون آن به انجیل یوحنّا در رخداد رستاخیز نزدیک است، می
  ). 162: 1388زبور مانوي، (دیدارکننده با عیسی است بینیم که مریم نخست

-هاي گنوسی، مریم عیسی را پس از رستاخیز، از راه مکاشفه میمطابق بـا یکی از انجیل
  : گویدمریم می. کندمی وگوبیند و با او گفت

خداوندگارا امروز به خواب دیدمت، او پاسخ داد و : دیدم خداوندگار را در خواب و بدو گفتم
اي تو که با دیدنم تزلزل به خود راه ندادي؛ زیرا آنجا که اندیشه است، گنج خجسته: گفت به من

واسطۀ جان یا به واسطۀ روح؟ خداوندگارا چگونه او در خواب بیند آن را، به : گفتم به او. هست
. اي که بین این دو هست، خواب بینداو نه به واسطۀ روح؛ بلکه اندیشه: منجی پاسخ داد و گفت

  )272-271: 1395انجیل به روایت مریم مجدلیه، (
تواند مرجعیتی برابر با اي ببیند، میهرکس عیسی را در مکاشفه ،هادیدگاه گنوسی مطابق

کیشان بزرگ ها مریم مجدلیه را برخالف راستپس گنوسی. سی بیابددوازده حواري عی
داشتند و او را الگوي خود قرار دادند تا مرجعیت کشیشان و اسقفانی را رد کنند که مدعی 

نزد ). 46- 45: 1394پیگلز، (جانشینیِ پطرس، یکی از حواریون برجستۀ مسیح، هستند 
داند و عیسی او را از همه بیشتر دوست دارد ا میها مریم کسی است که همه چیز رگنوسی
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و عادت دارد که پیوسته دهان او را ببوسد ) 274: 1395انجیل به روایت مریم مجدلیه، (
گنوسی نیز وقتی پطرس خواهان  هايانجیلدر یکی از ). 261: 1395انجیل فیلیپ، (

حیات نیستند، عیسی در  دورکردنِ مریم از حواریون است، به این دلیل که زنان، شایستۀ
بنگرید من او را جلو خواهم کشید تا به مردش بدل کنم تا او نیز روح «: گویدپاسخ بدو می

که در دیگرجاي، پس از آن). 241: 1395انجیل توماس، (» سان شمازندة مذکّر شود به
واریون گوید، پطرس خطاب به حمریم از دیدار خود با عیسی در پس از رستاخیز سخن می

» با یک زن در خلوت سخن گفت و آشکارا بر ما سخن نگفت] عیسی[آیا او «: داردبیان می
گوید و با خُلقی آمیخته با حسادت به مریم می) 274: 1395انجیل به روایت مریم مجدلیه، (

تو را از همه بیشتر دوست داشته است؛ ] نه همۀ زنان و مردان[که عیسی در میان زنان 
-گوید که عیسی بیش از همۀ ما حواریون، مریم را دوست میمی )Levi(ه لوي کدرحالی

  ). 274- 271: همان(است داشته
است؛ کیش معتقداست که عیسی، پطرس را جانشین خود قرار دادهمسیحیت راست   
است و مطابق با که در بخش اعمال رسوالنِ انجیل، پطرس آشکارا جانشینی او را یافتهچنان
کیشان بر آن تأکید دارند، پطرس نخستین کسی است که عیسی را در ل لوقا که راستانجی

» استپطرس نیز او را دیده. استخداوند حقیقتاً زنده شده«: بیندپس از رستاخیزش می
کند که پطرس، یعنی صخره متّی نیز در انجیلش به گفتۀ عیسی اشاره می). 34: 24لوقا، (

  ). 18: 16متّی، (سی شود باید سنگ بنايِ دینِ عی
ها برخالف مسیحیت رسمی که عمالً همۀ تصویرهاي زنانۀ خدا را از سنّت اگر گنوسی   

پذیرفتند و مقامات ، زنان را در اجراي مراسم می)95: 1394پیگلز، (مسیحیان حذف کرد 
ه شکل پنداشتند اگر انسان باست که میبخشیدند، از آن روي بودهمعنوي بدانان می

است؛ پس باید بپذیریم که او هم نر و هم مادینه است؛ زیرا انسان، هم خداوند آفریده شده
کرد روي والنتینوس خدا را پدر و مادر خطاب میجنسیت مرد و هم زن دارد؛ از همین

تصویري که از وجود خداوند دارند،  هستند البتّه برخی گنوسیان بر آن). 87- 86: همان(
برخی از مفسرانِ گنوسی دربارة این سخن سلیمان ). 88: همان(کل مادینه است سراسر به ش

تواند اند که آیا حکمت میاند و گفتهتأمل کرده» خدا جهان را با حکمت خلق کرد«که 
است؟ در همین باره همان نیروي مادینه باشد که آفرینش خداوند در آن بارور شده

این : گویدرد پولس طرسوسی و استاد والنتینوس، میگنوسی، شاگ )Theudas(تئودوتوسِ 
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عناصر مذکّر و «سخن که خداوند انسان را به ریخت خدا آفرید، به این معنی است که 
این بدان ). 94: همان(» ترین محصول مادر، یعنی حکمت را پدید آوردندمؤنّث با هم عالی

روي گنوسیان دارد و از همینهاي گنوسی نقشی مهم معناست که عنصر مادینه در اندیشه
پنداشتند و یا زنی با نام مارسیلینا پایۀ مردان در امور قدسی میهمانند مرقیون، زنان را هم

)Marcellina(طور گروهی به نام همین. کند، به عنوان آموزگاري گنوسی به روم سفر می
را  )Maximilla( و ماکسیمیال )Prisca(، زنانی چون پریسکا )Montanism(مونتانیستان 

- 98: همان(نهادند دانستنـد و آن دو را بـسیار ارج مینـهندة گـروه گـنوسیِ خود میبـنیان
اي در منظومه. اي داردپیش از این نیز دیدیم که مریم مجدلیه با عیسی مکاشفه). 99

منم /اکرهمنم همسر و ب... «: کننده گویا مادینه استبینیم که شخصِ مکاشفهگنوسی نیز می
  ). 327: 1395 اندیشۀ کامل،تندر، (» ...منم اعضاي مادرم/ مادر و دختر

ها معتقدند گنوسی. مسیحیان متفاوت است باها از داستان آدم و حوا نیز تعبیر گنوسی   
. داردکه خداي صانع، یهوه است که آدم را از خوردنِ میوة درختی در میانۀ بهشت بازمی

ورنـد که مار که منبع حکمت خداي متعالی است، به حوا و از طریق او به آدم اینان بر این با
آموزد تا با خوردنِ آن میوه در برابر استبداد خداي آفریننده بایستند؛ همان خدایی که می
ها دانـیابند و از روي حسادت بداند آدم و حوا با خوردن آن میوه، عمري جاودانه میمی

گونه خورند و هیچمیوه را می. ت که آن سبب مرگ شما خواهد شده اسـه دروغ گفتـب
ها شود گنوسیشاید یکی از دالیلی که موجب می). 63: 1394پیگلز، (دهد مرگی رخ نمی

از زنان، به ویژه از مریم مجدلیه تعالیم سرّي معرفت بیاموزند، الگو قراردادنِ همین ماجراي 
  .ة درخت باغ عدن باشدآموزش حوا به آدم در خوردنِ میو

  ) M6281+M6246(هاي پارتی مانوي مریم مجدلیه در متن. 2-4
هاي گنوسی موجود در که پیش از این اشاره شد، مانویت از دین مسیح و اندیشهچنان   

اند است که در این باره پژوهندگان به گستردگی سخن گفتهمسیحیت بسیار متأثّر شده
به هفت ؛ اما کمتر سخنی دربارة مریم مجدلیه، کسی که )66- 35: 1382فومشی، شکري(

 هاکس،( رو به عیسی گراییدو از این مسیح آن را از تنش بیرون آوردو شیطان مبتال بود 
هاي گوناگون شرقی و غربیِ از متن. ایمو نقش او در کیش مانی شنیده )796: 1383

هاي تأثیر از آیین گنوسی، مریم در اندیشه بینیم که بهمانویت این نکته را به آشکارا می
که در ايگونهیابند؛ بهمانوي نقشی بزرگ دارد و البتّه به طور کلّی زنان نقشی تأثیرگذار می
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که براي یازده سرگردان «یکی از مزامیر خداوندگار هراکلیدس، پس از ذکر نام مریم 
 ،)Martha(و یادکرد مرتاه » )نمایدیابد و بدانها میگوهر روحشان را می(کند صیادي می

زن این آزاده« )Obola(و ماکسیمیال، از اوبوال  )Arsenoe(آرسنوئه  ،)Salome(سالـومه 
توان که می) 172: 1388زبور مانوي، (گوید سخن می» نوربخشنـدة محبوبِ دلِ پارسایان

  . اهمیت زنان را به عنوان آموزگار در کیش مانی دید
کنند  اي مانند میي دیگر از هراکلیدس، روحِ رهاشده از آلودگی را به دوشیزهدر مزامیر

آزاد . کـه در هوا است/ام از آلودگیام ده؛ زیرا تطهیر شدهیاري«: و سپاه اهریمن را به مرد
» مردانِ مادي، سپاه اهریمنی، رهایی یافته استکه از ناپاك/ايام همچون دوشیزهگشته

رساند و بدان معنا است سخن به آشکارگی اهمیت زن  و برتري او را می این). 152: همان(
که در دست یافت؛ چنان) نفس ناطقه(که براي رسیدن به کمال انسانی باید به روح مادینه 

و در انجیل ) 89: 1394پیگلز، (گوید سخن می» مادرم، روح«انجیل عبرانیان، عیسی از 
در ). 261: 1395؛ انجیل فیلیپ، 90: همان(خوانند بسیار فرامیفیلیپ، روحِ مادرِ فرزندان را 

و دیـگرجـاي، » حقیقت، مـادر است«جایی از همین انجیل گنوسیِ فیلیپ آمده است کـه 
در دیـگر انـجیل گنـوسی، روح، مـادرِ ). 267، 265: همان(رستگـاري برایند حقیقت است 

  ).   240: 1395، انجیل توماس(بخشِ عیسی است حقیـقی و حیات
یابیم که عنصر مادینه نقشی مؤثّر در کیش مانی، از آنچه در زبور مانوي دیدیم، درمی   

که مطابق با مزموري از مزامیر هراکلیدس با عنوان ايگونهها، دارد؛ بهالبتّه متأثّر از گنوسی
- 1: 20یوحنّا، (دارد که مضمونی بسیار همانند با انجیل یوحنّا » مرا بشناس! اي مریم! مریم«

مریم پس از رستاخیزِ عیسی، پیش از در این مزمور، . دارند، مریم را بسیار بزرگ می)20
شود تا کسانی بگوییم، جانشین عیسی می و او کسی است که پیامبر یا بهتربیند همه او را می

ویژه پطرس ، بهاو باید یازده حواري. اند، دستگیري کندرا که پس از نبود عیسی یتیم شده
  :عیسی خطاب به مریم آگاهی دهد؛را، از رستاخیز عیسی 

مباد به پیکرم دست / و بدان که من سرور تواَم/ سرشک دیدگانت را بند آور/به من دست مزن 
/ هاي خـردتبه پاس اندیشه/ خداوندگارت را نه ربودند/ امچه هنوز چهرة پدر را ندیده/ فراز بري

رستگاري / اندبخشیده پیشکشم. امبـاغبان نی/ بـل بـر مرگ چیـره گشت/ خـداونـدگـارت نمرد
اندوه از خویش بزداي و / هایت را دیدم و اندوهت رابر تو آشکار نشدم تا اشک/ امفراپذیرفته

و / بشتاب به شادخواري/ پیامبرم باش و یتیمان سرگردان را دست فرازگیر/ بدین پریستاري درآي
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زبور ... (همه مهارت و پندت به کار بند/بدانان بگو او سرور شما است/ ...روسوي یازده فرشته 
  ).163-162: 1388مانوي، 

  : کندمریم اظهار بندگی و تبعیت از عیسی می 
و پس از این در متن، به این دلیل » ...فرمانت به جاي آرم به شادي!/اي سرور! اي خداوندگارم

چه به خداوندگارش / شکوه مریم را است«: کنندستایش میداشتۀ مسیح است، او را کـه بـزرگ
! مند و پیروز باد مریم خجستهشکوه/ با دلی سرشار از شادمانی/ فرمانش به جاي آورد/ گوش سپرد

  )  164-163: همان(
توان در که پیش از این دیدیم، میگفته، چنانهمین بزرگیِ مریم را در مزمور پیش   

در این انجیلِ گنوسی، مریم را پیش و بیش از دیگر . نیز دیدانجیل به روایت مریم 
گوید و حواریون را مریم از مکاشفه و دیدار خود با عیسی می. دارندحواریون، بزرگ می

- 269: 1395انجیل به روایت مریم مجدلیه، (کند می) پیامبري از سوي عیسی(آموزگاري 
274 .(  
ربی و گنوسی دربارة مریم مجدلیه دیدیم، در متنـی  آنچه را در دو متن پیشین مانويِ غ   

-هـاي پـارتی، بـه   در حاشیۀ سخن این نکته را در نظر داریم که این مـتن . بینیمپارتی نیز می
از آنجاکه زبان مادريِ مـانی سـریانی بـوده،    . دانِ مانی استاحتمال، ترجمۀ شاگردانِ پارتی

هـا را ترجمـه   است و مبلّغـان کـیش او، ایـن مـتن    هایی را که او نوشته، به این زبان بودهمتن
معتقـد   او. پـذیرد هاي تصلیب چنـین دیـدگاهی را نمـی   اند؛ اگرچه مورانو دربارة متنکرده

ها از ارمنی و سریانی ترجمه نشده و بخشی از آن اصالتاً به زبان پارتی است که همۀ این متن
   ).Morano, 2000: 398( استنگاشته شده

هایی است که آن را به دلیل پیوند با تصلیب عیسی،  بـا  پیشِ رو، از جمله متنمتن پارتیِ 
هـا  اگرچـه ایـن سـروده   گفتنی است  .)Ibid: 398-429(کنند معرّفی می» سرود تصلیب«نام 

 )Mihr Yazd( زنـده  ج روحِنـ ادآورندة رـه یـان بـانویـراي مـست، بیادآور عیساي تاریخی ا
و رسـتاخیز مسـیح، درپیونـد بـا      یا همان انسـان قـدیم   )Ohrmizdbaγ(براي نجات هرمزدبغ 

  . استروح و بازگشت او به قلمرو روشنی بوده رهاییِ
   ه و بزرگپیش از بررسی متنِ مورداین زنِ مؤمن به بحث که دربارة مریم مجدلی داشت

هـاي   د دیگر گـروه مسیح است،  به این نکته نیز اشاره و تأکید کنیم که در کیش مانی، مانن
زاده، تقـی (توانستند در جرگۀ برگزیدگانِ دین مـانی درآینـد   گنوسی، زن و مرد هر دو می
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آورد، از زن و مرد، هـر  گاه که سخن از رستگاران به میان میکه مانی، آن؛ چنان)60: 1388
  ). 6: 1395 کفاالیا،(» اندکه از کالم من، زنان و مردان آزاده شدهو آنانی«: کنددو، یاد می

   دهیم و نوشت، آوانوشت و ترجمۀ متن پارتی را به دست میحرف اکنون در آغاز
  .آوریمسپس گزارشی از متن را می

نوشت و آوانوشت متنحرف.4-1- 2  
d›rwbdgyf(t)[y](g) b›š›h 

1   hmg šhr r›z ›w tw ›bgwst ›wm kyr[d 

2   ›yy (u) db ›br nwx u ‹stym˚ r›z w[cn 

3   wxybyh(˚)pd tw gwš swnd›[g 5-6 

4   r›z tw ›w kyc w›cyh h(m)[8-9 

5   ›sngs›r pd šhr u ›sng [›]nyc hrw bwynd 

6   sngs[›r ›c yh](w)d›n pwhr šymwn kyf› kd 

7   ›šnwd (‹)[ym] (s)xwn ›c mrym ›by›d bwd 

8   hw xwd›y wy›w›r u pd š›dyft txt pdyc 

9   yyšw˚ mšyh› dyd ›wš w›xt b›zwg 

10 k›m(›d) ›mb›z gryftn ›w yyšw u[3-4 

11  2]›d ‹zgd u ny š[14-15 

12   bits of letters 

V 

1   nm›d u ›bdyšt pdbst u wyš›dg ›w 

2   (h)mg šhr˚ pd wxybyh ›xšd rwd ›mwjd 

3   5-6](h›h) by›grg ›c pydr ‹zb››n 

4   7-8](.) ›by prmwsyšn ›njywg 

5   yzd m›rm›ny˚ d(›)dyš ›w ›m›h wcyhyšn 

6   ›wd (›)zynd kwm pdyšt zh[g 5-6]r 

7   ›wm›n gy›n bwg u frmny[w](g) wxd ›st 

8   xwd›y yyšw mšyh›˚ rwšn pydr ›ndyš 
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9   mn wsn›d krwm hw›r ›wmn bwj ›c 

10  ndy]st›n rgwm pj›m ›w ›mwrd(n)           

11   12-13](m) ›d br›dr›n ›m(w)[st›n 

12  traces of a letter…(Morano, 2000: 408-411). 

 

dārūbdagīftīg bāšāh 

  R 

1 hamag šahr rāz ō tū abγōst um kird 

2 ay ud daβ abar nox ud istem, rāz wažan 

3 wxēbēh, pad tū gōš sundāg … 

4 rāz tū ō kēž wāžīh hamag … 

5 asangsār pad šahr ud asang any-iz harw bawēnd 

6 sangsār až Yahūdān puhr Šīmōn Kaifāh kaδ 

7 ašnūd im saxwan až Mariam aβyād būd 

8 haw xwadāy wyāwār ud pad šādīft taxt padīž 

9 Yišō, Mašīhā dīd uš wāxt bāzūg  

10 kāmād ambāz griftan ō Yišō ud … 

11 … aδ izγad ud nē … 

12 bits of letters 

  V 

1 …nimād ud abdišt padβast ud wišādag ō 

2 hamag šahr, pad wxēbēh axšad rōd āmužd 

3 … hāh byāgarrag až pidar izβān 

4 … abē parmūsišn anjīwag 

5 yazd Mār Mānī, dād-iš ō amāh wižēhišn 

6 ud āzend kūm padišt zahag … 

7 umān gyān bōγ ud framanyūg wxad ast 



18 هاي گنوسیجایگاه مریم مجدلیه در متن/ 

8 xwadāy Yišō Mašīhā, rōšn pidar andēš 

9 man wasnāδ karum xuwār ō man bōž až 

10 bandestān raγum pažžām ō amwardan 

11 … aδ brādarān amwaštan 

12 … 

      ترجمۀ متن.2- 2-4
  سرود تصلیب

  نویسروي برگ دست 
 کردي ] آشکار[بر من ] تو نیز آن را[و  بودآشکار  وهمۀ جهان برت رازِ. 1
 تو يِصدا]. جهان است، به من نمودي[و فریبی که دربارة آغاز و انجام . 2
 ] ...آشکار ساخت[راز را خود، . 3
 آن راز را تو به هرکس گفتی. 4
 شوندمکانی سنگی به جهان و همچنین همۀ دیگران یک سنگ می. 5
 کههنگامی. جهودان، شمعون، قیافا زایی از پورِباز. 6
 ، به یاد آورد شنید این سخن از مریم. 7
 ت به سويِخداوندگار را و با شادمانی تاخ آن بیانِ. 8
 که او مسیحا چون او را دید، گفت .عیسی. 9

 دارد  ...عیسی و  گرفتنِآغوش آرزويِ. 10
 ...بیرون شد و نه . 11
  )تعدادي حروف(. 12

 نویسپشت برگ دست
 پیوسته و رهاشده به نمود و شرح کرد به هم....1
 دلی، بخشایش خودسوزي، همهمۀ گیتی، به دل. 2
 ن پدرپیام از زبا...   .3
 بدون ترس منجی...  . 4
 مارمانی، به ما آموزش داد  ،خداوندگار . 5
 ... اي که من جاي فرزند و آزند، به گونه . 6
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 هامان، به راستی هستو رستگاري و امید براي جان. 7
 اندیشدخداوندگار عیسی مسیح، پدر روشنی  . 8
 ز ا دو مرا رستگاري بخش دآرامش برقرار کن. دربارة من . 9

 دبندستان و مرا به شتاب به سوي همایش رهبري کن . 10
11 . ...گردآمده برادرانِ به همراه. 
  گزارش متن. 3- 2-4

نوشته اگر در انجیل به روایت مریم اندکی درنگ کنیم و آن را با متن پارتی پیش
ول یابیم که در متن پارتی همچون روایت انجیل مریم مجدلیه، مریم مشغبسنجیم، درمی

مریم آنچه را در زمان زندگی عیسی و پس از . آموزش به پطرس و دیگر حواریون است
او نخست دربارة ماده سخن . آموزدرستاخیز او، در مکاشفه آموخته است، به پطرس می

  : گویـدمی
ها، همۀ بنديهمۀ طبیعت، همۀ شکل: رمودـمنجی ف/ ه؟ـا نـابود خواهد شد یـا ماده نـپس آی

هاي دیگر و آنها دوباره حلّ خواهند شد در ریشهدیگر و با یکت وجود دارند در یکمخلوقا
هر که گوش شنوا / هاي سرشت خویشزیرا سرشت ماده حلّ شدنی است تنها در ریشه/ خودشان

  .)269: 1395انجیل به روایت مریم مجدلیه، ( دارد، بشنود
در متن پارتی نیز مریم همین راز را این سخنان دقیقاً آشکارکردنِ راز جهان است که  

در انجیل مریم، پس از آشکارشدنِ راز جهان، پطرس آشکار . کندبراي پطرس آشکار می
-چون هر چیزي را بر ما شرح داده: پطرس بدو گفت«: پرسددربارة ماهیت گناه می از مریم

-نجی، به شرح گناه میو باز مریم به نقل از م» چیست گناه دنیا؟: اي، این را نیز به ما بگو
» کنیدگناهی نیست، مگـر در شما کـه گناه می«: دهدو راه رستگاري را نشان می پردازد

» درپینمود و شرح کرد پی«که در متن پارتی نیز مریم از زبان عیسی ؛ چنان)269: همان(
  . سوزيِ عیسی به رستگاري و رهایی از گناه رسیدتوان با دلکه چگونه می

به پطرس دربارة رستاخیز عیسی  تن پارتی این نکته نیز نمایان است که مریم مجدلیهدر م   
خداوندگار را  شنید این سخن از مریم، به یاد آورد آن بیانِ/هنگامی که«: استآگاهی داده

  . »عیسی خداوندگار را و با شادمانی تاخت به سويِ آن بیانِ/و با شادمانی تاخت به سويِ
که دربارة تصلیب عیسی است، عیسی پس از  )M18+M2753(ه پارتی نیز در متنی دیگر ب

خواهد که به جلیله رود و پطرس را از خیزش از گور در روز سوم و دیدار با مریم از او می
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هاي حضور مریم را در متن. )Morano, 2000: 404-408(رستخیز عیسی آگاه کند 
)M5825/5828/5829(  و)M7200+M7201 (ها دربارة تصلیب وان دید که این متنتنیز می

بخشی مریم به عیسی در متن، یادآورِ آگاهی). Ibid: 411-413, 414-416(عیسی است 
اهمیت مریم در اندیشۀ مانویان است و باید بپذیریم که مانی و مانویان مریم را اساسِ تعالیم 

پطرس را سنگ بنايِ دین  آموختند؛ اگرچه مسیحیت رسمیدادند و از او میخود قرار می
  . دادخود قرار می

کیفاس خوانند که آن به معنی  در زبانی سریانی، پطرس رااست یادآور شویم که بایسته   
و نخست بار که به واسطۀ اندریاس در دشت با  )221- 220: 1383هاکس، ( است» سنگ«

آنچه در متن پارتی از . )42:1 ،یوحنّا(خواند اس میـکند، عیسی او را کیفعیسی دیدار می
که با دلیري، الوهیت مسیح را  است )کیفاس(اي به پطرس ، اشارهاستسنگ و شنزار آمده

 ،و مریم از سوي منجی خواهان آن است که همه چون پطرس باشند تا عیسی کندمیبیان 
   .خود را بر آنان استوار کند کلیسايِ

به شمعون، پدر یهوداي اسخریوطی که  اي است، اشارهپارتیجهودان در متن  پورِ   
 ،قیافا، انـآن اهنان و بزرگـاي عیسی را به کو با رشوه استعیسی  ونِـپسرش از حواری

اي گونهکه مریم، به است، محتمالً براي آن بودههاشخصیتاشاره به این . دهدمیتحویل 
 ، درمریم که در انجیلون یادآوري کند؛ چنانـرا براي پطرس و دیگر حواری ستمخیانت و 
 ؛به هوش بوید که کسی شما را گمراه نکند و گوید خوشا اینجا، خوشا آنجا«: آیدبندي می

 :گویداو می). 270: 1395انجیل به روایت مریم مجدلیه، (» ستا زیرا پسر انسان درون شما
. رشوت بفریبدبر شما چیره شود و کسی چون قیافا شما را به  اهریمن چون یهوداهممبادا که 

که این نکته را بارها عیسی در انجیل تکرار  ستا چرا؟ چون پسر انسان، عیسی، درون شما
ام تا آنان جاللی را که به من بخشیدي، به ایشان داده«: گویدعیسی به خداوند می. استکرده

مام معنا با هم من در ایشان و تو در من تا به این ترتیب ایشان نیز به ت. نیز مانند ما یکی گردند
زیربناي دین است » سنگ«در متن پارتی نیز مقصود از ). 23- 22: 17یوحنّا، (» یکی باشند

هاي گونه که عیسی در انجیل یوحنّا و متنکه بر اساس آن همه باید یگانه شوند؛ همان
  . گنوسی دیگر بر آن تأکید دارد و پیش از آن بدان اشاره شد

پذیرد؟ این خود را از سوي حواریون نمی گرفتنِآغوش چرا در متن پارتی، عیسی   
  . تاسبوده عیسی روحانی عروجِرستاخیز و که ر ایناست بتأکیدي 
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برقرار  و یگانگی ، میان مانی و عیسی پیونداستاي سعی شدهدر پایان متن نیز به گونه   
نند؛ عیسی طبیب گر و بیدارکننده را در پیوند با هم بداشود و این دو رنجبر و زنده

  ).265- 264: 1388زبور مانوي، (ست عیسی افرستادة  و مجروحان و مانی پزشک خستگان
  
  گیرينتیجه .3

گویا آیین گنوسی از صدر مسیحیت تکوین . هاي گنوسی استکیش مانی از جمله آیین
ید هایی بسیار پدو رشد یافته و تا جایی پیش رفته که میان گنوسیان و مسیحیان اختالف

توان در چند محور باورهاي گنوسی را که با مسیحیت در تضاد است، می. استشده
که مسیحیان عیسی ها باور به زایش و مرگ روحانی مسیح دارند؛ درحالیگنوسی: بازگفت

گنوسیان رستاخیز عیسی را . پندارندها داراي گوشت و خون و پوست میرا مانند همۀ انسان
تقدند باید این رخداد را در حکم تمثیل پنداشت؛ اما مسیحیت رسمی دانند و معنمادین می

ها معتقد است که عیسی انگارد و برخالف گنوسیتصلیب و رستاخیز عیسی را تاریخی می
یفردهنده گنوسیان به دو خدا، خداي متعالی مهربان و خداي ک. استدر تصلیب رنج کشیده

ن است، معتقدند تا شر را در گیتی توجیه کنند؛ حقیقت خود شیطاکه جهان را آفریده و در
. کیشان به خدایی یگانه باور دارند تا قدرت کشیشی یگانه را نیز تضمین کننداما راست

انجامد،  باور دارند و معتقدند نبود دانش ها به خودشناسی که به خداشناسی میگنوسی
گنوسیان . دانندب رنج میکه مسیحیان گناه را سبشود؛ درحالیاست که سبب رنج می

  . دانندبرخالف مسیحیت رسمی، صرف غسل تعمید را موجب رستگاري نمی
در روایت مسیحیان متعصب، . اختالف بنیادین دیگر میان آنان، در جانشینی مسیح است   

هایی سـرّي است و گنـوسیان از مریم مجدلیـه آمـوزهپطـرس اسـاس دیـن قـرار گـرفته
گنوسیان باور دارند . هایشان آشکار استها در اغلب متناین نگرش گنوسی. دآموزنمی

کس بوده که با او داند و او پس از رستاخیز عیسی از گور، نخستکه مریم همه چیز را می
. استه راز جهان را بر حواریون، از جمله پطرس آشکار کردهـو او است ک دیدار کرده

 که در متن پارتیاست؛ چنانوي غربی و شرقی راه یافتههاي مانهمین اعتقاد در متن
)M6281+M6246(  که دربارة تصلیب مسیح است، آموزگاري و جانشینی مریم را و

  . بینیمدیدارکننده با مسیح، پس از خیزش او از گور میطور او را در جایگاه نخستهمین
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