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  چکیده

 بررسی جامعه در زنان جایگاه تبیین در تواندمی نو نگاهی از فرهنگ با آن پیوند و دین

 از مردانه تلقی این و شده نگاشته مردان دست به دینی متون غالب آنکه ویژه به ؛شود

 در جدید نگرشی فمینیستی، مطالعات در. است نهاده تاثیر زنان وضعیت بر دین

 گرفت شکل زنانه دینی تجارب احیای جهت ،دینی متون در زنان نقش بررسی خصوص

 مطالعات در رو،این از. شود بخشیده بهبود دینی ۀجامع در زنان جایگاه واسطه این به تا

 بلکه گرفت، قرار توجه مورد جدید عهد از زنانه بازخوانی در موضوع این تنها نه مسیحی

 زمینه، این در. شد فراگیر کوششی چنین نیز آپوکریفا متون جمله از دینی متون سایر در

 ،اندگرچه متون آپوکریفا اعتبار متون رسمی را نداشته که هستند باور این بر پژوهشگران

 تفکر ۀدهند بازتاب که آنجایی از مسیحیت، صدر ۀجامع از متفاوت روایتی جهت به

 ۀجامع عقاید و افکار ۀمطالع جهت علمی منظر از هستند، روزگار آن نخبگان از بخشی

آید که در متون چنین برمی این در. برخوردارند خاص اهمیتی از نخستین مسیحیت

 دیدگاه بررسی با .مریم مجدلیه شخصیتی جنجالی بوده است میان زنان آن زمان،

 دست دوره آن در زنانه دینی تجارب از مناسبی الگوی به توانمی متون، این نویسندگان

 مریم ۀرابط چگونگی بیان از پس تحلیلی، ـ توصیفی روش با حاضر پژوهش در .یافت

 نگرزنانه نگاه از مجدلیه مریم شخصیت ۀدربار  جدیدی نگرش مسیح عیسی با مجدلیه

  .دهیممی دست به است، گرفته قرار فمینیست متفکران توجه مورد که محوری چهار در
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 مقدمه 

آید که در کنار عیسی مسیح به صورت یکی از زنان تاثیرگذار به شمار میمریم مجدلیه 

این شخصیت، به دلیل جایگاه خاصی . جهت انتشار پیام او مشارکت داشته است ،فعال

مطالعات زنان و فمینیسم  ۀکه دارد، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران، به ویژه در حوز 

فته، مریم مجدلیه در هر چهار انجیل عهد های انجام گر در بررسی. قرار گرفته است

که او یکی از شاگردان  شود، چراجدید، شاهدی بر ایمان بنیادین مسیحی محسوب می

رغم اهمیت بسیار اما علی. رستاخیز معرفی شده است ۀیهودی اصلی و از زنان شاهد واقع

باید در پی مریم مجدلیه، اطالعات کمی در عهد جدید از او وجود دارد، به نحوی که 

آشنایی و فراخوانده  ۀنحو ۀدربار . تر کندهای دیگر بود تا هویت او را برای ما روشنگزارش

-۷٤، صص٦[ گونه سرنخی وجود نداردشدن مریم مجدلیه به بشارت عیسی مسیح، هیچ

از سوی دیگر، در منابع غیررسمی موسوم به متون آپوکریفا که در صدر مسیحیت به . ]۷٥

خاصی از مریم ارائه شده که او را از تمامی رسوالن و شاگردان  ۀاند، جلودرآمدهنگارش 

خود، راهی برای شناخت  ۀاین منابع، با نگرش ویژ . عیسی مسیح، برتر معرفی کرده است

  .مسیحی فراهم آوردند ۀمنان تاریخ اولیؤوجوه دیگر شخصیت مریم از نگاه برخی م

وص توجه این متون به شخصیت مریم مورد بایست در خصیکی از مسائلی که می

ای از چگونگی حضور رسد این متون بیانگر دغدغهبحث قرار گیرد، آن است که به نظر می

اند که درک نویسندگان این آثار، نخبگانی از جامعه بوده. و فعالیت زنان بوده باشند

ایشان با . دانمسیحی داشته ۀهای موجود در بستر اجتماعی جامععمیقی از دیدگاه

فعالیت زنان  ۀمنانه، در خصوص دامنؤتسلط نگرش مردساالرانه بر دیدگاه م ۀمالحظ

  چرا. اندحساس شده و در تالش برای احیای آن برآمده
ً
ها با توجه به تعالیم آن که احتماال

اند که اقدام به برجسته نمودن جایگاه عیسی مسیح، او را شخصیتی دانسته ۀناصالحگرا

 زنان، ب
ً
پس این نویسندگان، با تقدس بخشیدن به . عملی، کرده است ه صورتی کامال

ها این عمل را با آن. منان را به این موضوع جلب کنندؤند توجه مامتون خود، سعی کرده

مطرح شده در اناجیل رسمی که مورد قبول سنت مسیحی  ۀهای زنانتمرکز بر شخصیت

  .اعتبار ببخشند اند تا به دیدگاه خودانجام داده ،است

درخشد، بلکه زنان دیگری نیز رو، در این متون نه تنها شخص مریم مجدلیه میاز این

حکمت «برای مثال، در . شدندحضور فعاالنه داشته و حتی در شمار شاگردان شناخته می

هفت زن در کنار دوازده شاگرد مرد وجود دارند و تعالیم سری را از عیسی  ١»عیسی مسیح

                                                                                                                                            
1. The Sophia of Jesus Christ. 



  ١٣٥   نگرمریم مجدلیه در متون آپوکریفا از نگاهی زنانه 

هفت زن شاگرد  ۀاز عیسی مسیح دربار  ١»آپوکالیپس اول یعقوب«در . گیرندفرا میمسیح 

 ٢»انجیل فیلیپ«در . ها صحبت شده استشود و در متن از چهار نفر آنال پرسیده میؤ س

چهار زن  ٣»تیس سوفیاپیس«در . زده استشود عیسی همواره با سه زن قدم میگفته می

بیشترین سهم از گفتگو با عیسی را به خود اختصاص در شمار شاگردان هستند و حتی 

نویسندگان این متون را در مشارکت دادن زنان  ۀتوان به وضوح دغدغبنابراین، می. دادند

ها به طور کلی در این زمینه به گرچه آن. به صورت فعاالنه در کنار مردان مالحظه کرد

من ؤرا بیانگر مطالبات زنان مآن تواناند، اما این تالشی است که میاغراق کشیده شده

 .آن روزگار تلقی کرد

های نخستین توجه به این نکته ضروری است که نگرش غالب مردساالر در سده

در برابر این تفکر مقاومت کرده و با حذف و از بین بردن این اناجیل، به نوعی  ،میالدی

که  ٤ترزا توپت. دینی داشته است ۀزنان در جامع ۀسعی در سرکوب مشارکت فعاالن

 ٥کند که انجیل مریمپژوهشی در این خصوص ارائه داده است، به صورت جدی اعالم می

کیشانه معرفی شده است، نه به دلیل  نگر به عنوان متنی غیر راستبه دلیل روایتی زنانه

او بر این باور است که متولیان دین با حذف این متون، راه را . آنکه انجیلی گنوسی است

گونه، اثری از اند و بدینهای دینی مردساالرانه هموار کردهای ساخت تاریخ و آموزهبر 

البته، به نظر  ].٤، ص۷[اند زنان در کنار عیسی مسیح باقی نگذاشته ۀمشارکت فعاالن

که عناصر گنوسی در انجیل  رسد که این دیدگاه توپت تا حدی تندروی باشد، چرامی

 خورند و احمریم به چشم می
ً
دلیل اصلی حذف این متن توسط متولیان دین همین  تماال

دور از این واقعیت نیست که نگرش غالب ه با این حال، سخن توپت ب. مورد باشد

  .تواند یکی از عوامل مهم برخورد با نگرش موجود در این متون باشدمردساالرانه می

مطالعاتی جدیدی به عنوان  ۀمطالعات ادیان، حوز  ۀبا ورود نگرش فمینیستی به حوز  

به طور معمول، پیدایش الهیات فمینیستی را از زمان . شکل گرفت» الهیات فمینیستی«

 ۱۹٦٠در سال  ٧وینگاز والری سای ٦»یک دیدگاه زنانه: موقعیت انسانی« ۀانتشار مقال

رض فمنجر به پیش ،که انتقادهای او نسبت به الهیات سنتی مردانه دانند چرامیالدی می

                                                                                                                                            
1. (first) Apocalypse of James. 
2. Gospel of Philip.  
3. Pistis Sophia. 
4. Therasa Topete. 
5. Gospel of Mary. 
6. The Human Situation: A Feminist View. 
7. Valery Satving. 
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این انتقاد مبنی بر این نگرش بود که هویت جنسی نویسنده، . الهیات فمینیستی شد

در این شرایط تجارب . ثیر گذاشته استأمطالعات الهیاتی و دینی ت ۀمفسر و متفکر بر حوز 

 
ً
- فمینیست. یابدهای مردانه عمومیت میشود و دیدگاهنادیده گرفته می دینی زنانه کامال

ورزی توجهی به آن به دلیل غرضکه این حذف تجارب زنانه یا بیها ادعا نداشتند 

ترتیب،  بدین. شودحاصل از آن تفاوتی حاصل نمی ۀمردان باشد، اما در نتیج ۀعامدان

را به مثابه یک منبع در الهیات شدند و آن زنان خواهان درنظر گرفتن تجارب دینی زنانه

بنابراین، یکی از  .]۳۹۳ -۳۹۲، ۱۳۹۱، صص٥[اصلی معنا و محتوا در نظر گرفتند 

تا  ،مهمترین مباحث مطرح شده در این زمینه، واکاوی نقش زنان در متون دینی است

بسیار عالی در  ۀدینی زنان مورد بررسی قرار گیرد و مریم مجدلیه، نمون ۀبدین وسیله، تجرب

  .شودپژوهی دانسته میمسیحیت ۀزمین

ها پاسخ داده شود که در متون این پرسش بهوهش کوشش بر آن است در این پژ 

عیسی مسیح با مریم مجدلیه چگونه بوده است؟ از منظر نویسندگان این  ۀآپوکریفا رابط

توان مریم مجدلیه متون، مریم مجدلیه چگونه شخصیتی داشته است؟ و در نهایت، آیا می

ش فمینیستی من با نگرؤرا با توجه به جایگاهش در این متون الگویی برای زنان م

گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، پس از دانست؟ در این راستا، پژوهش حاضر با بهره

های شخصیتی مریم ویژگی ۀمریم مجدلیه و عیسی مسیح، به بحث دربار  ۀبررسی رابط

 .آیدپاسخی فمینیستی در خصوص این شخصیت بر می ۀپرداخته و در نهایت در صدد ارائ

 
  شپژوه ۀپیشین

پژوهش باید گفت که در مطالعات اخیر مبتنی بر کتاب مقدس، بیش  ۀپیشین در خصوص

. از پیش به شخصیت مریم مجدلیه چه در متون رسمی و چه آپوکریفا پرداخته شده است

 های مریم مجدلیه از نگاهیهایی در بخشی از این مطالعات ناظر بر ویژگیگرچه کوشش

مریم مجدلیه  ۀندکی به زبان فارسی دربار های افمینیستی صورت پذیرفته است، پژوهش

مریم مجدلیه و گرایش «های توان به دو مقاله با عنواندر این زمینه می. است انجام شده

اناجیل «و ] ٤: نک[» ای و تاریخیهای اسطورهلفهؤبازبینی برخی م: زنان به مانویت

-، اشاره کرد که از منظری زنانه]۳: نک[» موردی ۀمطالع: رسمی و زنان با نقش رسوالنه

حال، نویسنده با وجود با این. اندنگرانه به بررسی شخصیت مریم مجدلیه پرداخته

ای در خصوص نقش مریم مجدلیه در متون آپوکریفا کوششی که انجام داده است به مقاله

ت که با توجه به نقش رو، پژوهش حاضر درصدد اساز این .به زبان فارسی بر نخورده است



  ١٣٧   نگرمریم مجدلیه در متون آپوکریفا از نگاهی زنانه 

مریم مجدلیه در متون آپوکریفا، جایگاه او را از منظر فمینیستی مورد واکاوی قرار دهد و از 

  .رو با دو پژوهش یاد شده تفاوت دارداین

  

  مریم و عیسی ۀرابط. ۱

های مریم مجدلیه و عیسی مسیح از منظر متون آپوکریفا حدس و گمان ۀدر خصوص رابط

به این جهت ضروری است که پیش از بررسی شخصیت مریم . استزیادی زده شده 

به طور کلی، در . این رابطه پرداخته شود ۀمجدلیه در متون آپوکریفا، کمی به بحث دربار 

هایی نسبت به حضور او به ویژه این متون مریم از رسوالن به شمار آمده و اگرچه مخالفت

ه به مریم با دید مثبت نگریسته، به شود، اما عیسی هموار ابراز می ١از سوی پطرس

حال، در با این. های مکرر از او حمایت کرده استهای او پاسخ داده و با تشویقپرسش

رسد، ی استاد و شاگردی به نظر میبرخی متون این رابطه بیانگر صمیمیتی فراتر از رابطه

- ها پرداخته میآن ۀر به ویژه در انجیل فیلیپ و انجیل مریم که در این بخش به بحث دربا

  .شود

در این انجیل . نخستین متن مناقشه برانگیز در این خصوص، انجیل فیلیپ است

ی نزدیک عیسی و مریم نگاشته شده که باید به دقت مورد بررسی قرار رابطه ۀفقراتی دربار 

شود که عیسی مسیح همیشه همراه با سه نفر قدم پنجاه و نهم بیان می ۀدر فقر . گیرند

- خواهرش و مریم مجدلیه که به عنوان همراه او خوانده می مادرش مریم،: زده استمی

رسد که نگارنده مایل است ذهن مخاطب را در این قسمت، به نظر می. ]۱٥٤، ص۸[ شود

ای بین عیسی و مریم است، آماده سازد به این جهت برای این موضوع که ارتباط ویژه

زده است، تنها همیشه همراه عیسی مسیح قدم میکند که مریم مجدلیه نه کید میأ ت

همراه توجه پژوهشگران را به  ۀکید بر واژأ این ت. شده استاو نیز خوانده می» همراه«بلکه 

ها غالبا بر این باور هستند که بر اساس دیدگاه محققان زبان خود جلب کرده است و آن

جالب  ۀنکت. ]٤۱۷، ص۹[ استهمراه در آن روزگار به معنای همسر بوده  ۀآرامی، واژ

او با . گویا زنان بیشتر مورد توجه عیسی هستند ،توجه در این بخش آن است که در این اثر

نه شاگردان مرد خود و این امر را به صورت عملی در رفتار خود بیان  ،زندزنان قدم می

  . کندمی

 ای است که عیسی عادترین بخش این انجیل، در خصوص بوسهاما عجیب
ً
بر مریم  تا

                                                                                                                                            
1. Peter. 
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  :در این بخش چنین آمده است. زدمی

شاگردان خود دوست  ۀعیسی همراه خود، مریم مجدلیه، را بیش از هم

چرا «: شاگردان به او گفتند ۀبقی. داشت و عادت داشت که او را ببوسدمی

: ها گفتمنجی جواب داد و به آن» داری؟ما دوست می ۀاو را بیش از هم

د او دوست ندارم؟ هنگامی که یک نابینا و شخصی که چرا من شما را مانن«

گیرند، هیچ تفاوتی بایکدیگر تواند ببیند در کنار هم در تاریکی قرار میمی

تواند نور آید، کسی که قادر به دیدن است، میهنگامی که نور می. ندارند

 ].۱٤۸، ص۸[ »ماندرا ببیند و کور در تاریکی می

ز تظاهر عیسی، موجب برانگیختن اعتراض دیگر شاگردان این اقدام عملی و به دور ا

ای تفسیر را به گونهاما عیسی پاسخی قاطع و روشن در مورد عمل خود داد و آن. مرد شد

-مریم همچون فردی بیناست که می. مریم با دیگران تفاوت دارد ،ها دریابندکرد که آن

. مانندتاریکی جهالت خود گرفتار میکه دیگران در حالی تواند نور را تشخیص دهد در

شاید در ظاهر بین شاگردان تفاوتی نباشد، اما باطن مریم، برخالف دیگران، استعداد و 

  .توانایی دریافت معارف سری را دارد

شد، به شود بر دهان مریم زده میاند این بوسه را که گفته میبرخی افراد سعی کرده

که برخی دیگر بر این باور لذت تفسیر کنند، در حالیعرفانی و به دور از عملی کامال ً 

در متن به صراحت بیان شده که عیسی عاشق مریم بود و بنابراین، این بوسه یک  ،هستند

گنوسی و  ۀبه هر حال، ضروری است که این عمل را در زمین. فاقد احساس نیست ۀبوس

دهانی ایجاد  ۀطریق بوس در عرفان یهودی قباال بر لذتی که از. یهودی خود بررسی کرد

س دیگر پیوند این لذت ناشی از آن است که . کید شده استأ شود تمی
َ
ف
َ
س با ن

َ
ف
َ
یک ن

شود قابل مالحظه است و موجب می ١گونه که این امر در میان سفیروتهمان. خوردمی

توان در سنت یهودیت مبتنی بر کتاب مقدس، به همچنین، می. ها در هم بیامیزندآن

                                                                                                                                            
١ .Sefiroth: سوفان که خدا ذات کنه های قباال،آموزه اساس بر )Ein Sof( ناشـناخته، شـود،می نامیده 

 عـالم. گـرددمـی متجلـی  سـفیروت نـام بـه مرتبـه ده در حـال عـین در است، الیتناهی و ناپذیر توصیف

 تشـکیل را الهی وحدت عالم هم با هماهنگی در که است مونث و مذکر سفیراهای از متشکل سفیروت،

 بینـا ،) حکمـت( ، حخما)دیهیم( کتر: شوندمی خوانده چنین این ترتیب به سفیروت ده این.  دهندمی

  هـود ،)پیـروزی(  ، نصـح)رحمـت(  رحمـیم یـا) جمـال(  تیفـرت ،)قدرت( گوورا ،)عشق(  حسد ،)فهم(

  ].۲۸٦-۲۸٥ ، صص۲[ )سلطنت یا شخینا(  ملخوت ،)بنیان( یسود ،)عظمت(



  ١٣٩   نگرمریم مجدلیه در متون آپوکریفا از نگاهی زنانه 

به معنای نفس  ١عبری بوسه ۀواژ. خدا بر موسی هنگام درگذشتش اشاره کرد ۀبوس

س
َ
ف
َ
بنابراین، بر . توان همان روح دانسترا نیز می کشیدِن مشترک است و منظور از ن

 انداساس سنت پیشینی، عیسی و مریم در حال یکی کردن و اتحاد نفس و روح خود بوده

که صمیمیت بین مریم و عیسی از جنس  توان گفتدر نهایت نمی. ]۲۸-۲۸، صص۱٠[

  ۀرابط
ً
  .زناشویی بوده است صرفا

-صمیمانه میان مریم و عیسی می ۀانجیل مریم متن دیگری است که به بیان رابط

این نکته است که  ،نخستین موردی که در انجیل مریم بسیار مورد توجه است. پردازد

اولین . در متن بیان شده استاین موضوع دو مرتبه . داشتمریم را دوست می ،عیسی

خواهد که ها رفته است و پطرس از مریم میمرتبه، هنگامی است که عیسی از میان آن

پطرس برای بیان . بگذارد ،ها را در جریان سخنانی که عیسی با او مطرح کرده استآن

 دانیم که منجی شما راخواهر، ما می«: کندگونه خطاب میدرخواست خود مریم را این

دوم، هنگامی که پطرس و  ۀدر مرتب ].٥۲٥، ص۱۱[ »داشتبیش از زنان دیگر دوست می

 ۀبه پشتیبانی از مریم برخاسته و پس از تخطئ ٣کنند، متیبا مریم مخالفت می ٢آندریاس

دانسته اگر منجی او را شایسته می«: بردمریم به کار می ۀپطرس، این عبارات را دربار 

 است، تو کیستی که او ر 
ً
به . شناخته استمنجی او را به خوبی می ا رد کنی؟ مطمئنا

 ].٥۲۷، ص۱۱[ »داشتهمین دلیل او را بیش از تمامی ما دوست می

خود  ۀنخست، عیسی عالق ۀتوان نتیجه گرفت که در وهلبا توجه به این دو فقره، می 

دیگر آنکه، . انددهکرده است که دیگران نیز به آن واقف بوای ابراز میبه مریم را به گونه

عیسی نه تنها مریم را بیش از زنان دیگر دوست داشت، بلکه بیش از سایر شاگردانش به او 

پژوهشگری که در این زمینه به مطالعه پرداخته است،  ٤،همچنین، ارمن. توجه داشت

زیرا  ؛جنسی نبوده است ۀدقیقی به این مسئله داشته است که این عالقه، یک عالق ۀاشار 

 داشت، نه به نحوی متفاوت از آنانمتن آمده عیسی او را بیشتر از زنان دیگر دوست میدر 

عیسی مریم را به دلیل شناختی که از او  ،متی ۀافزون بر این، به گفت. ]۲٤۳، ص۱۲[

بنابراین، با . داشت، نه به دلیل مسائل جنسیداشت، بیش از دیگر رسوالن دوست می

  .استاد و شاگردی دانست ۀصمیمانه را خارج از رابط ۀتوان این رابطقاطعیت نمی

  

                                                                                                                                            
1. Nashak (נׁשק). 
2. Andrew. 
3. Matthew. 
4. Ehrman. 
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 شخصیت مریم مجدلیه در متون آپوکریفا. ۲

های شخصیتی مریم مجدلیه در متون آپوکریفا که نظر پژوهشگران توان ویژگیمی

توانایی علمی، توانایی : در چهار مورد بررسی کرد ،کندفمینیست را به خود جلب می

متون آپوکریفایی که در . ی در برابر مردساالری و توانایی معنویرهبری، توانایی ایستادگ

انجیل : ای نمایان گشته است، عبارتند ازها شخصیت مریم مجدلیه به نحو برجستهآن

آپوکالیپس اول  ١،تیس سوفیا، گفتگوی منجیتوماس، انجیل مریم، انجیل فیلیپ، پیس

  . یعقوب، حکمت عیسی مسیح و زبور مانوی

  

 ایی علمیتوان. ۱

همانگونه که در بیشتر این متون آمده است، مریم همواره به بحث علمی با عیسی یا 

مریم زنی است که با قدرت ذهنی قوی خود، به تحلیل . شاگردان مشغول بوده است

هراسد، پردازد و از پرسش کردن نمیهای مطرح شده از جانب عیسی مسیح میآموزه

- تیس سوفیا از طرف مریم پرسیده میح شده در پیسهای مطر که بیشترین پرسشچنان

دهد، تیس سوفیا ارائه میتفاسیری که مریم از سخنان عیسی در متونی مانند پیس. شود

برای . تر از مردان نیستندشناختی پایینبیانگر این امر است که زنان به لحاظ معرفت

هنگامی است که عیسی یابد، نمونه، نخستین بخشی که مریم مجدلیه در آن حضور می

های هشیار خواهد که آن مطالب را به گوش انسانپس از بیان اسراری از شاگردان می

 . برسانند
ً
مل پرداخت و سپس از عیسی أبه ت در این زمان، مریم به مدت یک ساعت عمیقا

 
ً
ای «: پاسخ عیسی به مریم بسیار جالب توجه است. صحبت کند اجازه خواست تا صراحتا

. ارک، تو کسی هستی که من با تمام اسرار تو را در سطح عالی کامل خواهم کردمریم مب

 پادشاهی به برادران ۀهم از بیش قلبش که هستی کسی تو زیرا کن، صحبت صریح

  ].۲٠، ص۱۳[ »آسمانی رسیده است

مریم مجدلیه یکی از سه زنی بوده  ،طور که پیشتر اشاره شد، در انجیل فیلیپهمان

 
ً
در توصیف این . ها در حال قدم زدن، مصاحبت داشته استعیسی با آن است که غالبا

را به نوعی شبیه به گفتگوی عمیق علمی در میان یونانیان دانست که توان آنرابطه می

طور که گفته شد، در افزون بر این، همان. پرداختندزمان با مباحثه، به قدم زدن میهم

مریم را دارای بینشی دانست که دیگران فاقد آن  اعتراض شاگردان نسبت به بوسه، عیسی

                                                                                                                                            
1. The Dialogue of the Savior. 



  ١٤١   نگرمریم مجدلیه در متون آپوکریفا از نگاهی زنانه 

  .بودند

همچنین، در متن گفتگوی منجی، خردمندی مریم دو مرتبه به خوانندگان یادآوری 

بار در گفتگوی صد و سی و نهم، پس از آنکه مریم تفسیر خود را از نخستین. شودمی

ی است که همه چیز را او زن«: شودکند، با این عبارت معرفی میمباحث عیسی بیان می

جایگاه خود پرسش  ۀکه مریم دربار دیگر، هنگامی ۀدر مرتب. ]۲٥۲، ص۱٤[ »داندمی

- تو عظمت آشکارشدگی را آشکار می«: کندگونه توصیف میکند، عیسی او را اینمی

  .شودبه این نحو، مریم در مقام مبین بشارت عیسی معرفی می. »!سازی

 افزون بر این، در زبور 
ً
و هم به طور  مانوی بارها به خردمند بودن مریم هم صراحتا

در این زبور، هنگام مالقات مریم و عیسی پس از رستاخیز، . ضمنی اشاره شده است

 ۀعیسی پس از یادآوری اندیش. کندمور فراخواندن دیگر رسوالن میأعیسی او را م

دست یتیمان «ه خواهد کاو می پیامبری را واگذار کرده و از ۀمریم، به او وظیف ۀخردمندان

مالک برتری مریم از دیدگاه نویسنده،  ].۲٦٦-۲٦٥، صص۱[» سرگردان را بگیرد

همچنین، در . شودزیرا در ابتدای این مزمور خرمندی او را یادآور می ؛خردمندی اوست

شود، مریم را چنین آورده می» نخستین رمه«مزمور دیگری که نام رسوالن با عنوان 

بدین ترتیب، مریم جایگاه  ].۲۸٤، ص۱[» روح خرد را: مریم را برگزید«: دکنمیمعرفی 

نزد عیسی مسیح به سبب خردش داشته و مسئولیت مهم هدایتگری را از جانب او  ،باالیی

  .گیردبرعهده می

در حکمت عیسی مسیح، هنگامی که عیسی پس از رستاخیز با شاگردان مالقات 

کند و عیسی هایی را مطرح میحاضر در آن جمع است، پرسشکند، مریم که تنها زن می

گوید که این دهد و در انتهای یکی از سخنان خود میهای او پاسخ میبه دقت به پرسش

به این ترتیب، این پرسش نشان . ]۲۲۷-۲۲٦، صص۱٥[ یابندامور را تنها افراد آگاه درمی

. دهدو عیسی نیز پاسخ کاملی به او میمریم آگاهی از عوالم برتر بوده  ۀدهد که دغدغمی

این بدان معناست که . خواندعیسی حتی به طور ضمنی مریم را از معدود افراد آگاه می

دانسته است که در این زمینه با او سخن گفته قدر باال میعیسی درک و فهم مریم را آن

 .است

  

 توانایی رهبری. ۲

پذیر و مستقل بود و با وجود مسئولیت ١،لگرامریم در مقام رهبر گروه، دارای شخصیتی عم

                                                                                                                                            
1. Pragmatist. 
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-ایمان و دلگرمی ۀمردساالر برای زنان ایجاد کرده بود، مریم به پشتوان ۀموانعی که جامع

. دانستهای عیسی، همواره در جمع شاگردان حضور فعال داشت و خود را از ایشان می

توان در انجیل مریم می کند راای که مریم در آن نقش رهبری را ایفا میبهترین نمونه

مریم زنی است که . سازدیافت که عملکرد مریم را در سطح اجتماعی به خوبی نمایان می

ها را با درست زمانی که شاگردان سردرگم و گریان بودند، فوری وارد عمل شد و آن

ها است و از ایشان محافظت خواهد کرد، آرام یادآوری این نکته که فیض مسیح با آن

 دهد که مینشان می این مورد، او را شخصیتی عملگرا. ]۲٥۲، ص۱۱[ ساخت
ً
 تواند فورا

» ما«مریم در سخنان خود از ضمیر . دست به کار شده و بر اوضاع نابسامان مسلط شود

این امر  ].۲٥۲، ص۱۱[ ».او ما را آماده ساخت و به انسان تبدیل کرد«: کنداستفاده می

شمارد و شاگردان می ۀنخست مریم خودش را در زمر  ۀهلبیانگر این نکته است که در و

- چون رهبری دانا، با به کاربردن این ضمیر، گروه را در حالت انسجام قرار میاینکه او هم

اهمیت . خود توانست شاگردان را متقاعد سازد ۀدر نهایت، او با سخنرانی ماهران. دهد

. ای مرد ساالر انجام دادر جامعهشود که او این عمل را داین مسئله زمانی مشخص می

الفت جدی آندریاس و پطرس برانگیز بودن این عمل مریم را با مخحتی، متن نیز چالش

گونه دهد، بدینحال، راوی به نحو بارزی موفقیت مریم را نشان میبا این. دهدنشان می

پس، . رخاستکه دیگر شاگردان با مریم مخالفتی نکردند و حتی متی به حمایت از مریم ب

تبلیغ، که  ۀمریم توانست با استعداد رهبری خود، شاگردان سردرگم را برای انجام وظیف

این برخورد مریم، شخصیت مستقل او را در مقام . ها خواسته بود، آماده سازدعیسی از آن

  .کندیک رهبر نمایان می

در این . مانوی استکید دارد، زبور أ در امر رهبری ت بر توانایی مریممتن دیگری که 

هنگامی که عیسی پس از رستاخیز به مریم اعتماد کرد و او را برای گرد : آمده است رزبو

-وی از مریم می. نسبت به ایمان دیگر شاگردان تردید داشت ،آوردن شاگردانش فرستاد

 أها را متقاعد سازد که برگردند و در این مخواهد که هر طور شده آن
ً
 بر موریت نیز مجددا

مهارت و پندت را به کاربند تا  ۀهم«: کندزیرکی و هوشمندی مریم در امر رهبری تکیه می

گویا عیسی افزون بر خردمندی مریم، با . ]۲٦۷ -۲٦٦، صص۱[ »گوسپند را نزد رمه آوری

توان این نگرش به مریم را می. تکیه بر وفاداری و ایمان او، به مریم بیشترین اعتماد را دارد

گونه در آنجا مریم این. دیگری که از رسوالن عیسی نام برده شده است، یافتدر مزمور 

این  ].۲۷۹، ص۱[ »مریم تورانداز، که برای یازده سرگردان صیادی کند«: شودمعرفی می

سرگردان دانسته  ۀاین رم ۀاین زبور گردآورند ۀبدان معنی است که مریم از نظر نویسند
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  . منان را داردؤنایی هدایت و انسجام گروه نخستین مکسی که با هوشمندی توا. شودمی

پذیر او را دیگر ویژگی مریم که ناظر بر توانایی رهبری او است، شخصیت مسئولیت

موریت، واکنش مریم أمزمور گفتگوی مریم و عیسی، پس از ابالغ م ۀدر ادام. کندبیان می

که حاالت خود را طوری شود، بهزده میمریم به شدت هیجان. بسیار جالب توجه است

فرمانت را به جای آورم به شادی، با ! ای خداوندگارم، ای سرور«: کندگونه بیان میاین

قلبی سرشار از شادمانی، دلم آرام ندارد و نه خواب در چشمانم، پاهایم سست شدند، تا 

ت که توصیفات مریم از حال خود، بیانگر آن اس ].۲٦۷، ص۱[ »!گوسپند را به رمه رساندم

دهد، حتی پذیر دارد که اجازه نمیموریت خود را دریافته و شخصیتی مسئولیتأعظمت م

این ویژگی او، در تضاد با . محول شده به او شود ۀخستگی مانع به پایان رساندن وظیف

گیرد که نه تنها در این صحنه حضور نداشتند و به کار روزمره رفتار سایر شاگردان قرار می

و شوق وافر مریم از  اما انگیزه. رفت که باز نگردندبلکه حتی بیم آن می مشغول بودند،

شکوه « :را متذکر شده استت گرفته بود که نویسنده نیز آنئایمان عمیق قلبی او نش

جای آورد با دلی سرشار از چه، به خداوندگارش گوش سپرد، فرمانش را به! مریم راست

بنابراین، شخصیت مریم  ].۲٦۷، ص۱[ ١»!خجسته شکوهمند و پیروز باد مریمشادمانی، 

- پذیر معرفی میدر مقام رهبر به عنوان یک زن، مستقل، وفادار، پر از انگیزه و مسئولیت

 .شود

  

  توانایی ایستادگی در مقابل مردساالری. ۳

 مریم در مقابل رفتار مردساالرانه
ً
شخصیت منفعلی نداشته و نسبت به آن  ی سرکوبگر، ابدا

بسیار جالب توجه است که در برخی از این متون آپوکریفای ذکر . دهدنشان میواکنش 

او در این . پردازدیابد، پطرس به مخالفت با او میای میشده، هرگاه مریم نقش برجسته

ماروین میر، از . کنندها تنها نیست، بلکه برخی دیگر نیز او را همراهی میاعتراض

این مطلب اشاره کرده است که اگرچه به دلیل نقش پژوهشگران متون گنوسی نیز به 

پررنگ پطرس در اناجیل رسمی، این شخص در برخی متون گنوسی نیز از جایگاه باالیی 

توان برخورد اند، اما نمیبرخوردار بوده است و او را مربی معنوی مسیحیان معرفی کرده

                                                                                                                                            
در یکی از مزامیر هراکلیدس پس از گفتگوی » شکوهمند و پیروز باد مریم خجسته«از آنجایی که عبارت ١.

ار رفتـه رسد هرگاه این عبـارت در مزامیـر مـانوی بـه کـبین عیسی و مریم مجدلیه آمده است، به نظر می

  .است، اشاره به مریم مجدلیه داشته باشد
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یا و انجیل مریم نسبت به تیس سوفپیس ١،خشن و تند او را در متونی نظیر انجیل توماس

 ٢ۀزداین نویسندگان، شمعون پطرس را یک شخص جنسیت. جنس زن نادیده گرفت

-۸٥، صص۱٦[دانندجایگاه زنان می ۀای که او را محدود کنندنادان تلقی کرده، به گونه

۸٦[.  

 مخالفت جدی او را نخست می
ً
یکی از بیانات  توان در انجیل توماس یافت که اتفاقا

در گفتار . آیدمریم نیز به شمار می ۀوجه و مناقشه برانگیز منسوب به عیسی دربار جالب ت

  :اردهم آمده استهصد و چ

بگذارید مریم از ما جدا شود، زیرا زنان «: ها گفتشمعون پطرس به آن

نگاه «: عیسی گفت» .نیستند] در ملکوت خدا[سزاوار زندگی ارزشمند 

اش سازم، تا او نیز به یک نمایم که مردانهای راه میکن، من او را به گونه

هر «): گویماما من به تو می(» مردانه تبدیل شود، شبیه به شما ۀروح زند

 ].۲۲٥، ص۱۷[ »شودزن اگر خود را مرد کند، وارد ملکوت آسمانی می

 همان
ً
جنسیتی داشته و از آن  طور که قابل مالحظه است، این گفتار برداشت کامال

اما بهتر است پیش از پرداختن به داللت . ای ضد زنانه برداشت کردهتوان آموز می

. شود ای که منجر به ابراز چنین نگرشی شده، نگاهی افکندهظاهری، ابتدا به زمینه

فکری انجیل توماس، بیانگر تفکری زاهدانه و دنیاگریز است که بر اساس آن  ۀزمین

 ۀردند، زیرا که به نور تعلق دارند و شایستگمی اشخاص روحانی از نور آمده و به نور باز

بنابراین، گرایش به زهد و رهایی از روابط خانوادگی و جنسی در این . جهانی دیگر هستند

. ای به کامل بودن فرد شده استهمچنین، در این انجیل توجه ویژه. انجیل نمایان است

را در ین توصیف از آنبندی وجودی انسانی است و بهتراین کامل بودن ورای هر تقسیم

سازی ارائه توان یافت که در آن نوعی فرآیند یکپارچهگفتار بیست و دوم از این متن می

بایست ظاهر و باطن را یکی کرده به طوری که نرینه و گونه که فرد میشده است، بدین

بر اساس . کدام در جنسیت مخصوص به خود نباشندمادینه به واحد تبدیل شوند و هیچ

متقابل  ۀگونه نتیجه گرفت که حذف خصوصیات جنسی باید به گونتوان اینتن، میم

که به گزارش عهد جدید پولس نیز گفته است که افراد پس از تعمید گرفتن، چنان. باشد

رسد به نظر می .]۲۸-۲٦: ۳غالطیان، [و چه زن، با یکدیگر فرقی ندارند  چه مرد باشند

                                                                                                                                            
1. Gospel of Thomas. 
2. Sexist. 
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گاه فیلون بر وحدت غیر جنسی انسانی نظر دارد که بنابر که این انجیل نیز همانند دید 

، ۱٦[ چون خدا آفریده شده است و فارغ از تمایزات جنسی استکتاب آفرینش، هم

  .]۸٤-۷٦صص

توان به بررسی گفتار صد و چهاردهم زمینه میبنابراین، اکنون با توجه به این پیش

انجیل توماس، یک فرد روحانی،کسی است که از جنسیت و  ۀاز نظر نگارند. پرداخت

دارد که های جنسی فراتر رفته است، اما او در نهایت مطلبی را بیان میبندیتقسیم

نخست باید . بایست برای رستگاری مرد باشدرسد؛ اینکه مریم میمتناقض به نظر می

توانایی  خود را نسبت بهشود و تردید توجه کرد که پطرس در خصومت با مریم ظاهر می

با اینکه . ]۸٥، ص۱٦[کندمریم برای رسیدن به رستگاری به دلیل زن بودنش اعالم می

بسیاری بر این باور هستند، سخن عیسی مبنی بر مرد شدن مریم، حاکی از آن نگرش 

توان احتمال دیگری، را ها رواج داشته است، میغالب مردساالرانه است که در جوامع آن

ای است از اینکه او همانند دیگر رسوالن شاید مرد بودن در اینجا کنایه. مدنظر داشتنیز 

که تمامی اعضای آن حلقه مرد  است و تفاوتی میان او و دیگر مردان رسول نیست، چرا

 ،در واقع، با توجه به اینکه درک این مسئله که تمایزی میان زنان و مردان نیست. اندبوده

ای جز این نداشت که به صورت پطرس سخت بوده است، عیسی چاره برای افرادی مانند

ها مرد کرده است و به لحاظ جنسیتی به ایشان کنایی اعالم کند که او را نیز مانند آن

دلیل اصلی این مدعا آن است که در کل این انجیل، نگرشی ضد زنانه از . یکسان است

  طور که گفتهشود و همانطرف نگارنده ابراز نمی
ً
کید أ بر عدم تمایز جنسیتی ت شد، اتفاقا

  . بنابراین، دلیلی ندارد که تنها در گفتار پایانی رویکرد خود را تغییر دهد. شده است

تیس سوفیا تنها به دو مورد برخورد پطرس با زنان، به ویژه پیس ۀافزون بر این، نویسند

تر و بیش از دو مرتبه بوده دیها جرسد که این مخالفتکند، اما به نظر میمریم اشاره می

که مریم ترس خود را از نفرت پطرس نسبت جنس زن و حضور و مشارکت زنان  باشد، چرا

همچنین، در انجیل مریم، گرچه این خود پطرس . ]۱۳٥و  ٤۷، صص۱۳[ کندبیان می

خواهد که آنچه را مسیح در نهان به او گفته، برای است که پیش قدم شده و از مریم می

- کند که عیسی، مریم را بیش از زنان دیگر دوست میگان بازگو کند و حتی اقرار میهم

، ۱۱[ داشت، اما در نهایت نسبت به سخنان مریم معترض شد و حتی او را تحقیر کرد

پطرس را از اناجیل رسمی الهام  ۀانجیل مریم، این برخورد دوگان ۀشاید نویسند. ]٥۲٦ص

  :گرفته باشد که چنین آمده است
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اگر همه، شما را تنها بگذارند، من از کنار شما دور «: پطرس گفت

باور کن که همین امشب، پیش از آنکه «: عیسی به او فرمود» .نخواهم شد

- خروس بخواند، تو سه بار مرا انکار کرده، خواهی گفت که مرا نمی

حتی اگر الزم باشد، با شما خواهم مرد، «: ولی پطرس گفت» !شناسی

  ].۳٥ - ۳۱: ۲٦متی، [» ما را انکار نخواهم کردی هرگز شول

 که پیشدر حالی
ً
باید . اتفاق افتاد و پطرس سه مرتبه او را انکار کرد بینی عیسی دقیقا

یادآور شد که در انجیل مریم، پطرس تنها شخص مخالف نبود، بلکه آندریاس ابتدا تردید 

شکایت  .نوا گشتبا او همخود را نسبت به درستی سخنان مریم بیان کرد و سپس پطرس 

شود عیسی عادت داشت که مطرح میاز سوی شاگردان مرد، در انجیل فیلیپ، هنگامی

رفتار عیسی با زنان  ۀمریم را ببوسد، گویای این نکته است که پطرس تنها معترض دربار 

نبوده است و دیگر مردان همراه عیسی نیز تمایلی به حضور پررنگ زنان در جمع خود 

ها از گونه مخالفتشاید بتوان گفت، این. اندکردهند و نارضایتی خود را ابراز مینداشت

جانب شاگردان مرد نسبت به فعالیت زنان برگرفته از خود اناجیل رسمی است که 

زمانی که شاگردان نسبت به مسح سر . ثیر قرار داده استأنویسندگان این متون را تحت ت

توان به صورت بنابراین، می. ]۱۳ - ٦: ۲٦متی، [ کردندبها اعتراض عیسی با عطر گران

 . کلی نگرش منفی شاگردان مرد، به ویژه پطرس را در متون آپوکریفا مالحظه کرد

به هر روی، آنچه در این پژوهش اهمیت دارد، برخورد مریم با این نگرش مردساالرانه 

رسد، مریم وج خود میکه درگیری پطرس و مریم به اتیس سوفیا، هنگامیدر پیس. است

گرچه مطالب را درک کرده است، به دلیل  :گویدسکوت نکرده و با بیان اعتراض خود، می

ترسد که جلو بیایید و تفسیر خود را بیان کند رفتار تهدیدآمیز پطرس در مقابل زنان، او می

ر شده خطاب و عیسی در این هنگام به پشتیبانی از او پرداخته و او را زنی که از روح نور پ

طور که پیشتر گفته شد، با اینکه همچنین، در انجیل مریم همان. ]۱۳٥، ص۱۳[ کندمی

خود توانست  ۀاما مریم با توانایی ویژ  ،پطرس و آندریاس با او به مخالفت برخواستند

 .موریت عیسی بکندأتمامی رسوالن مرد را متقاعد و همسو با خود جهت انجام م

  

 توانایی معنوی. ٤

مریم نه تنها حکیمه و خردمند بود، بلکه به لحاظ روحانی و معنوی نیز جایگاه باالیی 

توانند معرفت باطنی در آپوکالیپس اول یعقوب، مریم در شمار زنانی است که می. داشت

نخست باید اشاره کرد که یکی از نکات قابل توجه در این اثر، آن است که . را انتقال دهند
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 سی و ۀدر فقر . زنان در مقام شاگردان عیسی مسیح ارائه شده استدیدگاه مثبتی به 

ی تعالیم پرسد که به واسطههفت زن شاگردی می ۀهشتم یعقوب از عیسی مسیح دربار 

  .اندعیسی به لحاظ روحی قدرتمند شده
ً
ایشان  چنین نگرشی نسبت به زنان که مستقیما

یهودی و مسیحی  ۀوند، در زمینشاگرداِن مسیح خوانده شوند و به این نحو توصیف ش

هفت شاگرد زن  ۀسفانه بخشی که در آن دربار أمت. ]۱٦۱، ص۱۸[ سابقه نداشته است

آنچه قابل مالحظه است، آن است که . صحبت شده، به صورت جدی آسیب دیده است

عیسی مسیح در پاسخ به شگفتی یعقوب در خصوص هفت زن شاگرد، گرچه ایشان را 

ها را به نوعی برجسته و اما چهار زن را نام برده و آن ،داندروحانی میهای دارای قابلیت

زنان شاگرد هستند، بلکه خود  ۀکند، گویی نه تنها ایشان الگوی بقیکامل معرفی می

توان در نظر گرفت که نام البته این احتمال را نیز می. ها بیاموزدتواند از آنیعقوب نیز می

به . های از دست رفته قرار گرفته باشندشد، اما در شمار بخشزنان در متن آمده با ۀبقی

خواهد که به این زنان سخنان دلگرم کننده و باور پژوهشگران، عیسی از یعقوب می

دست ) گنوسیس(به هر روی، این زنان کسانی هستند که به معرفت . بخش بزندآرامش

بایست از آن که یعقوب می دهندانتقال سنت باطنی را تشکیل می ۀپیدا کرده و زنجیر 

از آنجایی که مریم مجدلیه نیز در میان این زنان نام برده شده است، جایگاه . بهره بگیرد

  ].۱۳۷ - ۱۳۳، صص۱۸[ای نزد عیسی مسیح داردشایسته

کند، گفته در انجیل مریم، هنگامی مریم سخنان عیسی را پس از عروجش بازگو می

این بدان معنی است که مریم از نظر روحانی با . گفتشود که عیسی با او سخن میمی

ها را ترک برای نمونه، نخستین بار، پس از اینکه عیسی آن. عیسی در ارتباط بوده است

خواهد برایشان از سخنانی عیسی به او گفته و دیگران از آن کند، پطرس از مریم میمی

را که نهان است بر شما آشکار آنچه «: دهدخبر هستند، سخن بگوید و مریم پاسخ میبی

این گفتگو، گویای این نکته است که عیسی مریم را به  ].٥۲٥، ص۱۱[ »خواهم ساخت

تر از سایر شاگردان برای تعلیم معارف باطنی دانسته است و نکاتی را لحاظ روحانی قابل

 ۀبر عهدتفسیر آن سخنان را  ۀافزون بر این، وظیف. دانندبه او گفته است که دیگران نمی

بار دیگر، زمانی . زیرا از توانایی مریم برای تبیین مطالب سری آگاه بود ؛مریم نهاده است

- او به کار می ۀرساند و راوی این عبارت را دربار است که مریم سخنان خود را به پایان می

 »گفته استکه منجی با او سخن می هنگامی که مریم این را گفت، سکوت کرد، چرا«: برد

العاده مهم را دریافت که ارتباط فوق ۀتوان این نکتاز این عبارت، می ].٥۲٦، ص۱۱[

بلکه . شودمریم و عیسی محدود به زمانی که عیسی حضور این جهانی داشته است، نمی
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ارتباط روحانی این دو تا آن حد قوی بوده است که حتی پس از عروج عیسی، مریم از 

به عالوه، روح مریم . کرده استا برای شاگردان بیان میها ر برده و آنسخنان او بهره می

به قدری پاک و خالص بوده است که عیسی تنها از طریق او سخن گفت و این جایگاه ویژه 

دهد که از دیگران در امور معنوی پیشی گرفته و باالی مریم را در میان شاگردان نشان می

  .بود

االت است، پس از پایان ؤ اری از ستیس سوفیا که مریم پرسشگر بسیدر متن پیس

های عیسی پرداخته بود، عیسی بسیار که به تفسیر یکی از آموزهسخنان مریم هنگامی

  شود چرازده میشگفت
ً
عیسی این موضوع را نیز بیان . پاک شده است که روح مریم کامال

 بسیار جالب توجه ].۱٦۷-۱٦٦، صص۱۳[».نیک گفتید مریم روحانی و پاک«: کندمی

این . عیسی از سخنان مریم را ابراز کرده است» زدگیشگفت«این اثر،  ۀاست که نگارند

ای از فهم و معرفت رسیده که حتی عیسی را نیز به امر بدان معنی است که مریم به درجه

  .کندشگفتی وا داشته است و جایگاه باالی مریم را در میان شاگردان مشخص می

ای بر کید ویژهأ اهمیت است که در زبور مانوی همواره تهمچنین، این موضوع حائز 

 . شودروح پاک مریم دیده می
ً
پیروز باد روح مریم «در پایان هر مزمور عبارت  غالبا

» روح مریم«خورد و به طور کلی در بیشتر مواقع مریم با عنوان به چشم می ،»خجسته

 ۀبکید نویسنده بر جنأ ن ترسد، ایبه نظر می ].۱٥۱، ص۱[گیرد مورد ستایش قرار می

های جسمانی زنانه ت گرفته باشد که تمرکز را از ویژگیئروحانی بودن مریم از آنجایی نش

در این  ].۲٥۳، ص۱[نیز یاد شده است » دختر روشنی«ان مریم حتی با عنو. بزداید

ن های مانوی بسیار اهمیت دارد و با ایخصوص باید اشاره کرد که مفهوم روشنی در آموزه

توان برای توضیح بیشتر می. مریم را زنی از جهان روشنی دانسته است ،عنوان نویسنده

ای را به یکی دیگر از مزامیر مانوی که نیایشی از سوی مریم مجدلیه است و نکات ارزنده

در . گویددر این مزمور، مریم از رنجی که کشیده است سخن می. در بردارد، رجوع کرد

برد و با راهنمایی عیسی مسیح از آن خارج که پیشتر در آن به سر میابتدا او از ظلمتی 

نویسنده با بیانی زیبا این موقعیت را خروج از تلبیس مرگ توصیف . کندشده صحبت می

های مسیحی در اناجیل رسمی، مادامی که فرد در که بر اساس آموزه کرده است، چرا

آورد از زندگی جاودانه که ایمان میی هنگامیول ،آیدبرد، مرده به شمار میگناه به سر می

مریم در این مزمور به  ١.یابنددر واقع ایمان آورندگان تولدی جدید می. شودبرخوردار می

                                                                                                                                            
  ].۱۷-۱٥: ۳یوحنا، : برای مثال بنگرید به[  ١.
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کند که همان هفت دیوی که در انجیل لوقا از آن سخن گفته شده بود، اشاره می

قعیت است که پس از کید جدی مریم بر این واتأ . نتوانستند او را به بند شهوت بکشند

، ۱[الص و از اهالی عالم روشنایی است های فراوان، او اکنون پاک و خکشیدن رنج

 ].۲٥٦-۲٥٤صص

  

 گیرینتیجه

نخست، نویسندگان  توان چنین نتایجی را برداشت کرد کهاز مجموع آنچه گذشت می

عالقه نشان ای در متون خود متون آپوکریفا به حضور جدی زنان به طور قابل مالحظه

مریم  ۀدر خصوص رابط. رسدمریم مجدلیه به اوج خود می ۀاین امر به ویژه دربار . اندداده

 ۀرسد که این رابطه، یک رابطمجدلیه و عیسی مسیح در متون آپوکریفا، به نظر نمی

حتی اگرچه به باور برخی پژوهشگران مریم . زناشویی یا از روی اغراض جنسی بوده باشد

کرده است، اما از آنجایی که شاگردان فیلیپ نقش همسر عیسی را ایفا میدر انجیل 

ها مریم و عیسی توان گفت آناند، نمیهای عیسی مسیح اعتراض داشتهنسبت به بوسه

مریم چنین  ۀاز سوی دیگر، مابقی آثار آپوکریفا دربار . انددانستهرا زن و شوهر می

  دیدگاهی را مطرح نکرده
ً
کید أ قش پرسشگر، مفسر و شاگرد محبوب عیسی تبه ن و صرفا

بنابراین، با وجود آنکه محبت فراوان عیسی به مریم در انجیل مشهود است، . اندداشته

استاد و شاگردی میان این دو شخصیت از نظر  ۀای غیر از رابطاحتمال اینکه رابطه

  . نویسندگان متون آپوکریفا وجود داشته باشد، کم است

رسد این نویسندگان، نسبت به مردساالری گر آن است که به نظر میمهم دی ۀنکت

دینی آگاهی داشته و در صدد  ۀهای جامعه به ویژه جامعگسترده و عمیق موجود در الیه

آمیز یا ها برای رسیدن به این هدف، ابتدا گفتگویی مجادلهآن. اندرفع آن بر آمده

چون مریم مجدلیه طراحی و زنانی هم چون پطرسزا میان مردانی همهایی تنش صحنه

ها کرده، و سپس با نشان دادن توانایی زنان در امور معنوی، به احقاق حقوق آن

های خود از زبان اما این نویسندگان، مجوز اصلی برای فعالیت زنان را در نوشته. پرداختند

ی نه تنها طور که به صورت واضح و روشن قابل مالحظه است، عیسهمان. عیسی گرفتند

که پردازد، بلکه هنگامیها به گفتگو میدر عمل برخورد خوبی با زنان دارد و با آن

توان بنابراین، می. کندکنند، به طور جدی از زنان حمایت میشاگردان مرد اعتراض می

  .این متون را نیز کوششی از جانب فعاالن اجتماعی در رابطه با موضوع زنان دانست

رسد نویسندگان این متون عامدانه مریم مجدلیه به نظر میدر خصوص شخصیت 
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کید بر أ هایی چون خردمندی، توانایی رهبری و روحانیت را در شخصیت مریم با تویژگی

های نخست این احتمال وجود دارد که مریم در سده. زن بودن او، برجسته کرده باشند

شاید از آن جهت . داشته استای میان مسیحیان و اندیشمندان مسیحیت، جایگاه ویژه

که مریم همواره از نخستین افراد و بر اساس انجیل یوحنا، تنها شخصی بوده است که 

موریت آگاه ساختن دیگران را بر عهده گرفته أعیسی را پس از رستاخیز مالقات کرده و م

ای ژهاند که نقش ویثیر این روایت بودهأتوان گفت نویسندگان این متون، تحت تمی ؛بود

طور که پیشتر بیان شد، پژوهشگران به هر صورت، همان. برای مریم در نظر گرفتند

مریم را بررسی کرده و از  ۀتوانند تجربیات دینی زنانفمینیست با تکیه بر چنین روایاتی می

ثیر شخصیت مریم در دیگر زنان أت ۀاند، امکان مطالعآنجایی که این متون محبوبیت داشته

دینی مریم برای زنانی که  ۀبنابراین تجرب. شودبرای پژوهشگران فراهم میمن مورد ؤم

زنانی که مایل هستند به فعالیت در مراکز : استعدادهای مختلفی دارند مناسب است

کنند و زنانی که خواستار علمی بپردازند، زنانی که در امور اجتماعی مشارکت می

زنی  ۀنظر نویسندگان این متون، مریم نمون از. دستیابی به مراتب باالی روحانیت هستند

در واقع به باور . های مختلف را داشته استتوانایی حضور در عرصه ،است که در آن روزگار

رغم تمام موانع اجتماعی های خود علیاین نویسندگان، زنان باید به بروز استعداد

 .بپردازند
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