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 إجنيل الواقع 

 جني إدوارد فيث بقلم  

يعيشون يف القرن احلادي والعرشين. ويف   إن األناجيل مىت، ومرقس، ولوقا، ويوحنا لم َتُعد بكافية للكثريين ممَّن
(، مؤلِّف رواية  Dan Brownأثناء ابلحث عن يسوٍع أكرث استساغة، يتَّجه مؤلفو الروايات من قبيل دان براون )

The Da Vinci Code  ( باجلز  إيلني  قبيل  من  النسويون  والالهوتيون  دافينيش"(،  (، Elaine Pagels)"شفرة 
ثلقافة الشائعة إىل أناجيل األبوكريفا اليت أصدرها اهلراطقة األوائل. يزعم هؤالء أن هذه  ومعاونيهم يف اإلعالم وا 

األناجيل حتوي نسخة سليمة وبديلة من املسيحية األوىل، يمكنها أن تدعم نسوية عرصنا هذا، واحنالهل األخاليق. 
رون إنما فقط يثبت أن أناجيل العهد  لكن مقارنة أناجيل العهد اجلديد بتلك األناجيل اليت ُكتبت بعدها بعدة ق

 اجلديد يه أسفار تارخيية حقيقية.

وسائل  فقد رصَّحت  يهوذا"؟  "إجنيل  بعنوان  قديمة  اكتشاف خمطوطة  مؤخًرا حول  اليت حدثت  الضجة  تَذُكر  هل 
ره بذلك.  اإلعالم وقتها أن تلك الوثيقة وصفت يهوذا بأنه اكن رجاًل صاحلًا أسلم يسوع فقط ألن يسوع هو َمن أم

وأشارت اتلقارير ضمنًا إىل أن الكنيسة أساءت فهم األمر طوال لكِّ هذه القرون، وأن يهوذا لم يكن خائنًا رشيًرا، 
بل اكن تلميًذا بارًزا منحه يسوع معرفة خاصة. وأشارت اتلغطية اإلعالمية إىل وجوب أن نعيد اآلن تقييم مدى  

ة يه األكرث مبيًعا، وقامت قناة ناشيونال جيوجرافيك، اليت اكنت  معرفتنا بيسوع. وأصبحت ترمجة تلك املخطوط 
 وراء إصدار هذا انلص، بعرض فيلم وثائيق تليفزيوين عن هذا املوضوع. 

لكن، هل سمعَت بقية القصة؟ لم تكن وسائل اإلعالم اليت روَّجت إلجنيل يهوذا حريصة بالقدر نفسه ىلع تقديم  
قام ب اليت  الكيفية  لقناة  تقاريرها حول  أنهم وجهوا  االداعءات، إىل حد  والالهوتيون بدحض لكِّ هذه  العلماء  ها 

اإلثارة   أن  العايل"  اتلعليم  "سجالت  أظهرت  ذلك،  ومع  العليم".  اتلرصف  "سوء  تهمة  جيوجرافيك  ناشيونال 
ت ىلع ابلحث العليم واألكادييم   احلقييق. اإلعالمية، وسطحية اثلقافة ادلارجة، واملغريات اتلجارية قد غطَّ

وقد أغفلت وسائل اإلعالم معلومة بسيطة مفادها أن تلك املخطوطة ذكرت أن يهوذا لم يسلم يسوع بناء ىلع طلبه  
بغرض اتلكفري عن خطايا العالم، بل ذكرت يف املقابل أن يهوذا أراد تقديم يسوع ذبيحًة لروح رشير يُدََع ساالكس.  

 خطوطة تقليًدا مسيحيًّا بدياًل. يُظِهر نلا ذلك استحالة أن تكون هذه امل

لكن املشلكة األكرب يه أن ترمجة هذه املخطوطة لم تكن ترمجة أمينة. فما ترمجته "ناشيونال جيوجرافيك" إىل  
"روح" )حيث وُِصف يهوذا بأنه "الروح اثلاثلة عرش"( اكن ينبيغ ترمجته إىل "شيطان" أو "روح رشير" )حبيث يكون  
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فِرز ألجل اجليل املقدس"، يف يهوذا هو "الشيطان اثلا 
ُ
لث عرش"(. وقد ذكرت هذه الرتمجة األكرث مبيًعا أن يهوذا "أ

فِرز من اجليل املقدس". وربما اكن أكرب خطأ يف الرتمجة هو إغفال أداة نيف، والقول  
ُ
حني اكن ينبيغ ترمجة ذلك إىل "أ

  ا إن يهوذا "لن يصعد إىل اجليل املقدس".بأن يهوذا "سيصعد إىل اجليل املقدس"، يف حني تقول املخطوطة فعليً 

اهلراطقة   أن  ويبدو  فعليًا.  يقوهل  ما  منه عكس  يُفَهم  انلص حبيث  ناشيونال جيوجرافيك برتمجة هذا  قام مرتمجو 
 الغنوسيني أنفسهم اذلين كتبوا هذا انلص لم يتبنُّوا عن يهوذا نظرة احرتام كبري. 

هذا، أي يشء حيمل صبغة غنوسية تكون هل جاذبية خاصة. آمن الغنوسيون  لكن يف املناخ ادليين السائد يف يومنا  
بأن العالم املادي وهٌم، وبأن الروح يه لكُّ ما يهم. وباتلايل، فإن اجلسد وما تفعله به ال يمثل أية أهمية. وبالنسبة  

هذه اتلفاصيل املادية للجسد  لعلماء الهوت هذا العرص، يعين ذلك أن كونك رجاًل أو امرأة ال يشلك أيَّ فارق. فمثل  
الزىن   بارتكابهم  املعروفني  هويلوود،  جنوم  عن  نسمع  رصنا  وباتلايل،  الروحية.  األمور  ىلع  تأثري  أدىن  هلا  ليس 

 وتعاطيهم املخدرات، بينما يتحدثون كثرًيا يف الوقت نفسه عن مدى "روحانيتهم". 

إن الغنوسية بعيدة لكَّ ابلعد عن أن تكون فراًع مرشواًع من املسيحية. ويُزَعم أنه فيما سبق، وصفها رجال الكنيسة  
باهلرطقة حىت يتسىن هلم قمع النساء، وتثبيت أقدام املسيحية القومية كوسيلة لفرض سلطتهم ونفوذهم، لكن يف  

 املقابل، نقول إن الغنوسية أشبه بنقيض املسيحية. 

إن األناجيل احلقيقية تربز الفرق بني االثنني. فإن األناجيل مىت، ومرقس، ولوقا، ويوحنا عبارة عن روايات تارخيية و
بل ُكِتبت   -مثلما هو احلال يف القصص األسطورية هلومريوس وفريجيل-  واقعية. ويه لم تُكتَب يف صيغة شعرية

بة اتلاريخ. قال يس إس لويس إنه لو اكنت األناجيل قصًصا  لكتا   املستخَدم   األديب  األسلوب   وهو  نرثية، يف صيغة
خيايلة، فتلك ستكون معجزة يف حد ذاتها، ألن هذا انلوع من اخليال انلرثي الواقيع لم خُيرَتَع إال بعد هذا بستة  

يه يف اغبليتها    -مثل إجنيل مريم املجديلة، وإجنيل فيلبس، وإجنيل يهوذا-عرش قرناً. يف املقابل، األناجيل الغنوسية  
حوار فلسيف يتبع نمط كتابات أفالطون. عالوة ىلع ذلك، تستمدُّ أناجيل الكتاب املقدس حمتواها من العالم املادي 

 .الغنوسيون  يرفضه اذلي العالم ذلك -حيث نقرأ عن مذاود، وأعراس، وزنابق احلقل- الفعيل

شخصيته ال تُشبه أي إبداع خيايل، لكنها اكنت مألوفة تعرض األناجيل القانونية صورة متماثلة عن يسوع. فمع أن  
ومتسقة عرب لكِّ األناجيل، بل ويف إجنيل يوحنا اذلي ُكتب بأسلوب خمتلف تماًما. أما الصورة اليت ترسمها األناجيل  
الفلسيف امليلء باملصطلحات اذلي يظهر يف احلوارات    الغنوسية، فيه شديدة االختالف. فباإلضافة إىل اتلصوف 

 واألحاديث، نقرأ فيها أيًضا، يف "روايات طفولة يسوع"، وصًفا لطفل عدواين يقيض ىلع املتنمرين بقواه اخلارقة. 
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كة وغري مرتابطة،  كذلك، توضح نلا أحداث القيامة يف األ ناجيل الكثري. فقد يبدو نلا أن األحداث اليت ترويها مفكَّ
جهات نظر أفراد معيَّنني، حبيث نرى األحداث من خالل أعني  لكن بانلظر إيلها عن كثب، جند أنها نابعة من و

مريم املجديلة، وبطرس، واتللميذين السائرين ىلع طريق عمواس. يعين ذلك أن تلك الروايات يه شهادات شهود  
 عيان.

هو    -اذلي استطاع جبسده املقام أن يأكل سمًًك، واذلي محل جسده ندوب الصليب، وأمكن أن يُلمس-فيسوع  
بن اهلل املتجسد اذلي مات نتيجة اتلعذيب، وقام ثانية يك خيلِّصنا من خطايانا. هذه حقيقة تارخيية. أما األناجيل ا

 الزائفة، والروايات وادلراسات اليت تؤيِّدها، فيه حمض خيال.

 

بورسيلفيل، والية فريجينيا. وقد ألَّف    هو عميد وأستاذ األدب يف لكية باتريك هرني بمدينة  جني إدوارد فيثد.  
 )"قراءة ما بني السطور"(.   Reading between the Linesو"(  العامل  اهلل)"  God at Workالعديد من الكتب، منها  

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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