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کتابی که هم اینک در دست دارید نخستین ترجمة انجیل یهودا به زبان فارسی 
است. این انجیل خود بخشی از یک دست نوشته یا نسخة خطی1 پاپیروسی 
در  که  نسخة خطی,  این  است.  مشهور  چاکوس«  »دست نوشتة  به  که  است 
سال های پایانی دهة 1970 میالدی طی حفاری مخفیانه ای در مصر کشف شد، 
سرنوشت پرماجرایی را پشت سر گذاشت تا سرانجام به دست مؤسسة نشنال 
جئوگرافیک رسید. این مؤسسه بی درنگ گروهی از متخصصان را برای ترمیم و 
 editio( ترجمة انجیل یهودا برگزید و سرانجام, در سال 2006، ویراست نخست
princeps( آن را برای اولین بار منتشر کرد. اصل این انجیل به زبان قبطی بر 

برگ های پاپیروسی مکتوب شده و متعلق به قرن سوم یا چهارم میالدی است. 
با وجود این, پژوهشگران اعتقاد دارند که نسخة بازیافته ترجمه ای از نسخه ای 
قدیمی تر به زبان یونانی است. شرح ماجرای این انجیل به تفصیل در کتاب 

حاضر، در بخش »داستان دست نوشتة چاکوس و انجیل یهودا«, آمده است. 
انجیل یهودا, از زمان انتشار تاکنون، بارها به زبان های مختلف ترجمه, 
بازبینی و تفسیر شده است، اما من تصمیم گرفتم همان نسخة اصلی را به 
فارسی ترجمه کنم. اول از همه به این دلیِل واضح که این نسخه ویراست 
نخست است و صرفًا پس از آن و بر اساس آن است که ترجمه و تفاسیر 

1. codex

یادداشت مترجم فارسی
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بعدی موضوعیت پیدا می کنند. دوم این که این ویراسِت نخست نتیجة کار 
اعضای  و  بین المللی اند  مطرِح  قبطی پژوهان  از  همگی  که  است  گروهی 
منتخب مؤسسة نشنال جئوگرافیک و بنیاد مایسیناس برای ترمیم، رمزگشایی 
و ترجمة این متن. و سوم این که کتاب حاضر, عالوه بر متن خود انجیل، 
تاریخچة اکتشاف، تشریح روند ترمیم و چند مقالة توضیحی و تفسیری در 

مورد اهمیت و جایگاه انجیل یهودا را نیز شامل می شود.
در این کتاب دربارة انجیل یهودا و مکاتب گنوسی به تفصیل صحبت 
شده است و نیازی به تکرار نیست. اما الزم است خوانندة ناآشنا با تاریخ 
با برخی اصطالحات مقدماتی آشنا شود: گنوسیس )یا گنوس(  مسیحیت 
واژه ای یونانی به معنای شناخت و معرفت است و »گنوسی« یا »گنوستیک« 
شناخت  امکاِن  به  قایل  که  می شد  گفته  متنوعی  گروه های  به  به اصطالح 
باطنی یا سّری بودند. در قرون آغازین مسیحیت، فرقه های گنوسی بسیاری 
وجود داشتند که عقایدی مغایر با مسیحیت راست کیش )یعنی دیِن رسمی 
و پذیرفته شدة کلیسا( داشتند و پدران کلیسای نخستین آن ها را »بدعت گذار« 
می نامیدند. این گروه ها انجیل های بسیاری نیز در اختیار داشتند که متفاوت 
با چهار انجیل مقبول کلیسا بود. با پیروزی مسیحیت راست کیش و همچنین 
با تعیین کتب مقدس و اصیل از سوی کلیسا، این گروه ها به مرور از بین 
رفتند و آثارشان نیز از میان رفت. ما تا قرن گذشته اطالعات بسیار اندکی 
دربارة این گروه ها و مکتوباتشان در اختیار داشتیم, تا این که در سال 1945 
در شهر نجع حمادِی مصر دست نوشته هایی کشف شدند که حاوی تعداد 
زیادی متن گنوسی، انجیل غیررسمی و آپوکریفا1 بودند, که اغلب آن ها برای 
نخستین بار در معرض دید پژوهشگران و مردم قرار می گرفتند. این متون 
را معمواًل دست نوشته ها یا مجموعه کتب نجع حمادی می خوانند که شامل 
انجیل توماس، انجیل حقیقت، انجیل فیلیپ، کتاب سّری یوحنا و بسیاری 
متون دیگر می شوند. دربارة این متون دو کتاب ارزشمند به فارسی منتشر 
شده است که از آن ها بهرة فراوان برده ام.2 با این همه, در میان کشفیات نجع 

ـ م. 1. آپوکریفا عنوانی است برای متونی که کلیسا آن ها را اصیل نمی داند و به رسمیت نمی شناسد.ـ 
2. استوارت هالروید، ادبیات گنوسی, ترجمة ابوالقاسم اسماعیل پور )تهران: هیرمند، 1395(؛ الین 
پیگلز, انجیل های گِنوسی، ترجمة ماشاءاهلل کوچکی میبدی )تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1394(.
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حمادی نیز اثری از انجیل یهودا نبود و هنوز بایست دهه ها برای خواندِن آن 
منتظر می ماندیم.

گفتنی است که کتابی تحت عنوان انجیل یهودا اثر هنریک پاناس، نویسندة 
لهستانی، را انتشارات رواق با ترجمة پرویز داریوش در سال 1359 منتشر 
کرده و در سال های گذشته نیز انتشارات فردوس و سپس انتشارات اساطیر 
یهوداست.  زبان  از  تخیلی  رمانی  کتاب  این  کرده اند.  چاپ  تجدید  را  آن 
نویسنده سه نقل قول تاریخی را در آغاز کتاب و به عنوان »درآمد« رمان خود 
می آورد که از وجود متنی به نام انجیل یهودا خبر می دهند. به راستی نیز، 
پیش از کشف انجیل یهودا، این سه نقل قول تنها شواهد تاریخی ای بودند که 
از وجود چنین انجیل گمشده ای خبر می دادند. متأسفانه هنریک پاناس در 
سال 1985، بیست و یک سال پیش از انتشار نخستین ویراست انجیل یهودا, 
درگذشت و نتوانست شاهد کشف انجیلی باشد که رمان خود را با تصوری 

از آن نوشته بود.
در جریان این ترجمه, همواره به ترجمة بی همتای پیروز سیار از عهد 
عتیق )تهران: هرمس، 1394( و عهد جدید )تهران: نی، 1387( رجوع کردم 

و بسیار از این دو کتاب کمک گرفتم.
باید این نکته را نیز ذکر کنم که هر جا چیزی به متن افزوده ام آن را به 

ـ م( آورده ام. شکل )     . ـ
در پایان از جناب آقای امیر حسین زادگان مدیر محترم انتشارات ققنوس 
که مثل همیشه پشتیبان من در انتشار شایستة این اثر بودند سپاسگزارم. از 
جناب آقای محمد صبائی که متن را ویرایش کردند و بر دقت و زیبایی آن 
افزودند و همچنین از ویراستاران و دست اندرکاران انتشارات ققنوس کمال 

تشکر را دارم.
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 2000 سال  در  زوریخ،  اهل  عتیقه فروِش  نوسبرگر،  چاکوس  فریدا  وقتی 
دست نوشتة قدیمی حاوی انجیل یهودا را به دست آورد، این دست نوشته 
حدود بیست سالی بود که برای فروش گذاشته شده بود و از مصر به اروپا و 
از آن جا به ایاالت متحده حمل شده بود. رودولف کاسر, متخصص سویسِی 
این نوع متون قبطی، می گوید که هرگز متنی در وضعی بدتر از این ندیده 
است. »دست نوشته چنان شکننده بود که با جزئی ترین تماسی خرد می شد.« 
خانم چاکوس, که از خطر خرابی دست نوشته آگاه شده بود، آن را به بنیاد 
مایسیناس برای هنر باستان1 واگذار کرد تا ترمیم و ترجمه شود و سپس آن 
را به موزة قبطِی قاهره بدهند. پروژة این دست نوشته، که باستان شناسی، این 
علم پیشگام، و یک موضوع جالب فرهنگی را در هم می آمیخت، طبیعتًا به کار 
مؤسسة نشنال جئوگرافیک می آمد. این مؤسسه حمایت انستیتو وایت برای 
اکتشاف تاریخی2 را به دست آورد، بنیادی که تِد وایت، بنیان گذار شرکت 
گیتوی،3 تأسیس کرده بود تا از پروژه هایی حمایت کند که دانش بشر را از راه 
کاوش تاریخی و علمی افزایش می دهند. مؤسسة نشنال جئوگرافیک و انستیتو 
وایت به همراه بنیاد مایسیناس مشغول به کار شدند تا اصالت سند را تأیید 

1. the Maecenas Foundation for Ancient Art  
2. the Waitt Institute for Historic Discovery  3. Gateway

یادداشت انجمن نشنال جئوگرافیک
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کنند، فرایند مرمت را ادامه دهند و محتوای دست نوشته را ترجمه کنند. اما 
پیش از هر چیز،  بایست فلورانس داربر, که متصدی محافظت از دست نوشته 

بود، با کمک گرگور ُورست، پژوهشگر قبطی، متن تکه تکه را احیا می کرد.
باالیی  بخش های  و  بود  داده  ترتیب  و  نظم  نو  از  را  صفحات  کسی 
پاپیروس )همراه با شمارة صفحات( تکه تکه شده بود. مشکل بزرگ تر این 
داربر  بود.  پراکنده  و  ریز, پخش  مانند خرده هایی  قطعه,  بود: حدود هزار 
قطعات شکننده را با انبرک برداشت و در میان صفحات شیشه ای قرار داد. 
او و ُورست توانستند بیش از هشتاد درصد از متن را با کمک کامپیوتر، در 
پنج سال پرمشقت, از نو سرهم کنند. کاسر و دیگر پژوهشگران این سنِد 
بیست  و  شش صفحه ای را ترجمه کردند، که حکایتی تفصیلی بود از باورهایی 
گنوسی که مدت ها پنهان مانده بود. پژوهشگران مسیحیِت نخستین می گویند 
که این برجسته ترین کشف متنی در دهه های اخیر است. کاسر می گوید: »این 

دست نویس از طریق معجزه ای کشف شد.«
مؤسسة نشنال جئوگرافیک, برای این که از قدمت و اصالت دست نوشته 
داد،  انجام  آن  را روی  بررسی های ممکن  دقیق ترین  کند،  اطمینان حاصل 
کوچک  نمونه های  ارائة  شامل  بررسی ها  این  کند.  تخریب  را  آن  بی آن که 
پاپیروس به دقیق ترین فرایند تاریخ گذاری رادیوکربنی موجود، و نیز مشورت 
با پژوهشگران پیشگام قبطی متبحر در زمینة کتیبه شناسی و نسخه شناسی بود.
مؤسسة نشنال جئوگرافیک، در دسامبر سال 2004، پنج نمونة کوچک را 
برای تاریخ گذاری رادیوکربنی به آزمایشگاه طیف سنجِی شتاب دهندة جرِم1 

دانشگاه آریزونا در توسان آریزونا تحویل داد.
چهار فقره از این نمونه ها تکه  پاپیروس هایی از دست نوشته بودند، در 
به همراه  بود  کتاب  از جلد چرمی  پنجم بخش کوچکی  نمونة  که  حالی 

پاپیروس چسبیده به آن. در این فرایند هیچ بخشی از متن آسیب ندید.
آزمایش  طیف سنجی  آزمایشگاه  متخصصان  سال 2005،  ژانویة  اوایل  در 

1. Accelerated Mass Spectrometry (AMS)
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نمونه های  قدمِت  اگرچه  کردند.  کامل  را  خود  رادیوکربنی  تاریخ گذاری 
مابین  مجموعه  برای  تقویمی  تاریخ  میانگین  بود،   متفاوت  اندازه گیری شده 
سال های 220 و 340 میالدی با ضریب خطای +/- شصت سال تخمین زده شد.
بنا بر نظر دکتر تیم جول، مدیر آزمایشگاه طیف سنجی, و ِگِرگ هودگینز، 
پاپیروسی و  این زمینه, »قدمت تخمینی نمونه های  دانشمند پژوهشگر در 
نزدیک است و تخمین می زنند که دست نوشته  به همدیگر  چرمی خیلی 

متعلق به حدود قرن سوم یا چهارم میالدی است.«
تاریخ گذارِی رادیوکربنی، از زمان اکتشافش در اواخر دهة 1940، معیاری 
از  حوزه هایی  در  باستانی  مصنوعات  و  اشیا  قدمِت  تعیین  برای  استثنائی 
طیف سنجی  فناوری  توسعة  است.  بوده  دیرینه  اقلیم شناسی  تا  باستان شناسی 
ریز  بسیار  قطعات  از  که  است  ساخته  قادر  را  محققان  جرم  شتاب دهندة 
مصنوعات نمونه برداری کنند، کاری که در مورد این دست نوشته نیز انجام شد.

ـ از  آزمایشگاه طیف سنجی دانشگاه آریزونا در کار خود شهرتی جهانی داردـ 
جمله کارهای آن تعیین دقیِق قدمت طومارهای بحرالمیت بود, که پژوهشگران 

را قادر ساخت طومارها را به درستی در بافِت تاریخی حقیقی شان جای دهند.
بنا بر نظر پژوهشگران بزرگی که دست نوشتة چاکوس را مطالعه کردند، 
محتوا و سبک زبانی این دست نوشته نیز گواهی دیگر بر اصالت آن است. این 
پژوهشگران متخصص عبارت اند از دکتر رودولف کاسر، استاد پیشین دانشگاه 
ژنو و از مترجمان اصلی مجموعه کتب نجع حمادی؛ دکتر ماروین میر از دانشگاه 
َچپَمن )اورنج، کالیفرنیا(؛ و استیون ِاِمل، استاد مطالعات قبطی در دانشگاه مونستر 

)آلمان(. هر سة آنان در ترجمة این دست نوشته نقشی مؤثر داشتند.
بنا بر نظر این پژوهشگران، مفاهیم الهیاتی و ساختار زبانی این دست نوشته 
بسیار شبیه به مفاهیمی است که در کتب نجع حمادی دیده می شود, کتبی که 
بیشترشان متونی گنوسی اند که در دهة 1940 در مصر کشف شده و متعلق 

به قرون نخسِت مسیحیت اند. 
دکتر میر می گوید: »این متن با نظرات شناخته شدة قرن دوم میالدی همخوانی 
کامل دارد. این متن حتی در شکل قطعه قطعه شده اش بسیار جالب توجه است 
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ــ کاماًل با قرن دوم، و به خوبی با بخش خاصی از قرن دوم متناسب است.«
امل با دیدگاه میر در این مورد موافق است که محتوای این دست نوشته 
بوده  متداول  قرن دوم  نشان می دهد که در  را  یگانه ای  جهان بینی گنوسی 
نشان  را  باید جهانی  شما  سندی(  چنین  »)برای جعل  می گوید:  او  است. 
دهید که با هر جهانی که امروزه می شناسیم به کلی بیگانه است. جهانی که 
هزار  و  پانصد سال دارد... این کار حتی برای پژوهشگرانی که عمر خود را 
به مطالعه برای فهم این امور گذرانده اند بسیار دشوار خواهد بود، چه برسد 
به این که مردمان دیگر چنین سندی پدید آورند. برای خلق مصنوعی مانند 
این، نبوغی حقیقی الزم است و من شخصًا چنین کاری را ممکن نمی دانم.«

امل می افزاید: »تردید ندارم که این دست نوشته از مصنوعات اصیِل مصر 
ادبیاِت  اصیِل  آثار  برای  مدرکی  دربردارندة  این که  و  است  متأخر  باستانی 

آپوکریفایی مسیحیت باستانی است.«
اصالت  نیز  کتیبه شناسی  گواه  گنوسی،  جهان بینی  انعکاس  بر  عالوه 
یا  کتیبه شناسی  متخصص  امل،  دکتر  می کند.  تأیید  را  دست نوشته 
دست نوشته های قبطی، چنین می گوید: »کسی که این متن را با دقت نوشته 
نجع  دست نوشته های  تقریبًا  آن  نگارِش  طرز  است.  بوده  حرفه ای  کاتبی 
حمادی را به یادم می آورد. این متن با هیچ کدام از آن دست نوشته ها یکی 

نیست، اما از نوعی مشابه آن هاست.«
»این پرسش که آیا کسی در دوران مدرن می تواند شیئی مانند این را جعل کند 
ـ اصاًل نباید چنین پرسشی کرد. چنین کسی  یا نه در نظر من پرسشی باطل استـ 
نه تنها باید مواد اصیل، یعنی پاپپروس، آن هم نه هر پاپیروسی, بلکه پاپیروس 
قدیمی در اختیار داشته باشد، بلکه باید بداند که چطور از الفبای قبطی دوران 
نخستین سرمشق بگیرد. تعداد متخصصان قبطی در جهان که چنین کاری بلدند 
بسیار کم است. فرد جاِعل همچنین باید متنی را به زبان قبطی به نگارش درآورد 
که از نظر دستوری صحیح و قانع کننده باشد. شمار کسانی که می توانند چنین 
کاری انجام دهند بسیار کمتر از کسانی است که می توانند خط قبطی را بخوانند.«
دست نوشته،  اصالت  از  مطلق  یقیِن  حصول  برای  مجدد  کوششی  در 
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ـ شرکتی که به  نمونه هایی از جوهر به شرکت مک کرون و شرکا ارسال شدـ 
سبب کار خود در زمینة تحلیل قانونی جوهر بسیار مشهور است. این تحلیل 

نیز اصالِت سند را تأیید کرد.
میکروسکوپ الکترونی عبوری1 وجوِد کربن سیاه به عنوان ترکیب اصلی 
با  از صمغی است که  میانی  این را که شیرازة  نیز  تأیید کرد, و  جوهر را 

جوهرهای قرون سوم و چهارم میالدی سازگار است.
شرکت مک کرون و شرکا سپس با استفاده از روشی مشهور به طیف سنجی 
ـ   مازویی  رامان2 توانست ثابت کند که این جوهر حاوی عنصر جوهر فلز 
است که با جوهرهای آهن مازو سازگار است که در قرن سوم به کار می رفته 

است. 

1. Transmission Electron Microscopy (TEM) 2. Raman spectroscopy
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باستان شناختی  شگفتی های  و  گنجینه ها  سالیان،  گذر  در  مصر,  ماسه های 
بی شماری به ما داده اند و اینک این ماسه ها یافتة تماشایی دیگری را بر ما آشکار 
می کنند: انجیل یهودا که به تازگی کشف شده است و در این جا برای نخستین 

بار منتشر می شود.
خود عنواِن متن نیز تکان دهنده است, انجیل یهودا ــ یهودا اسخریوطی. 
در انجیل های عهد جدید )متی، مرقس, لوقا و یوحنا. ــ م( و بخش عمدة 
سنِت مسیحی، یهودا اسخریوطی چونان نمونة کامل انسانی خیانتکار توصیف 
می شود، چونان خائنی که استادش عیسی را تسلیم مقامات رومی می کند و 
کمتر چیزی در شخصیت او هست که او را به انجیل، یا »بشارِت«، عیسی 
پیوند دهد. در انجیل لوقا، گفته شده که شیطان به وجود یهودا راه می یابد 
و او را به ارتکاب کردار ناپسندش وامی دارد, و, در انجیل یوحنا، عیسی به 
دوازده شاگرد خطاب می کند و می گوید که یکی از آن ها، یهودا، ابلیس است. 
بر اساس عهد جدید، عاقبِت یهودا نیز مانند اعمال او ننگین است. او بابت 
خیانت به عیسی از مقامات رومی خون بها دریافت می کند، و )بنا بر آنچه در 
انجیل متی آمده است( خود را دار می زند، یا شکمش دریده و متحمل مرگی 
فجیع می شود )چنان که در اعمال رسوالن می بینیم(. در هنر مسیحی، یهودا را 
معمواًل در حال انجام دادن کاری نشان می دهند که برایش بدنامی به بار آورده 

مقدمه
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است: خیانت به عیسی با بوسه )زدن بر صورت او. ــ م( ــ بوسة یهودا.
اسخریوطی وجود  یهودا  دربارة  نکتة جذابی  در عهد جدید،  اما حتی 
و  نیرومند  بسیار  داستانی  به عیسی هنوز هم  یهودا  دارد. حکایِت خیانت 
حزن انگیز است: یکی از نزدیک ترین دوستان عیسی به وی خیانت می کند. 
در انجیل های عهد جدید، یهودا به حلقة درونی شاگردان عیسی تعلق دارد 
و, بنا بر انجیل یوحنا، او وظیفة خزانه داری گروه را بر عهده دارد و وجوهی 
که عیسی و شاگردان می توانند در اختیار داشته باشند به او سپرده شده است. 
عالوه بر این، مگر نه این که خود عیسی در شام آخر به یهودا دستور می دهد 
که آنچه باید را انجام دهد و به او می گوید که آن را هرچه سریع تر انجام 
ـ این که عیسی باید  دهد؟ آیا تمام این ها بخشی از طرح و نقشة الهی نیستـ 
برای گناهان بشر بمیرد و روز سوم از میان مردگان برخیزد؟ آیا بدون یهودا 

و بوسة او تصلیب و رستاخیز هرگز ممکن بود روی دهد؟
بسیاری از کسانی که از شخصیت و انگیزه های یهودا در حیرت بوده اند 
معمای یهودا اسخریوطی، شاگرد عیسی و خائن به وی، را کاویده و بررسی 
کرده اند. دربارة یهودا آثاری غنی وجود دارد که شامل کتاب هایی مشهور، 
ـ سه  خواه در حوزة پژوهش آکادمیک و خواه در حوزة آثار معاصر, می شودـ 
روایت از یهودا اثر خورخه لوئیس بورخس؛ مرشد و مارگریتا اثر میخائیل 
بولگاکوف؛ یهودا: شاگرد خداوند اثر هانس یوزف کالوک؛ یهودا: خائن یا 
دوست عیسی؟ اثر ویلیام کالِسن؛ یهودا اسخریوطی و اسطورة شیطاِن یهودی 
اثر هایم ماکوبی و یهودا نمایشنامه ای از مارسل پانیول.1 در فیلم موزیکال 
راِک عیسی مسیح سوپراستار, یهودا اسخریوطی تقریبًا ستارة نمایش است، و 
حضور او همراه با موسیقی موجب می شود بیننده در باب عمِق وفاداری او به 
 With God on Our« عیسی دید همدالنه ای پیدا کند. باب دیلن در آهنگ خود

Side« دربارة یهودا می خواند:

1. از میان آثار نام برده, تنها دو مورد نخست به فارسی ترجمه و منتشر شده اند: خورخه لوئیس بورخس, 
سه روایت از یهودا، ترجمة مانی صالحی عالمه )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، 1392(. میخائیل 
بولگاکوف, مرشد و مارگریتا، ترجمة عباس میالنی )تهران: نشر نو، 1362(. )این کتاب را انتشارات 

امیرکبیر نیز با عنوان استاد و مارگریتا با ترجمة بهمن فرزانه در سال 1396 منتشر کرده است.(
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بر شماست که تصمیم بگیرید 
آیا یهودا اسخریوطی 

خدا را با خود داشت یا نه. 1

یهودا اسخریوطِی انجیل یهودا به عیسی خیانت می کند، اما همزمان قهرماِن 
این انجیل است. او به عیسی می گوید: »من می دانم کیستی و از کجا آمده ای. 
به  را  کسی  نام  نیستم  سزاوار  من  و  آمده ای.  باِربلو  جاودان  قلمرو  از  تو 
زبان آورم که تو را فرستاده است.« در جهان روحانِی انجیل یهودا، اقرار به 
این که عیسی از »قلمرو جاودان باربلو« آمده است یعنی اقرار به این که عیسی 
موجودی الهی است، و اعالم بیان ناپذیری نام آن کس که عیسی را فرستاده 
به معنای اعتراف به این است که خداونِد حقیقْی روِح نامتناهی عالم است. 
برخالف دیگر شاگردان, که عیسی را به درستی درک نمی کنند و توان ایستادن 
پیِش روی او را ندارند، یهودا می فهمد که عیسی کیست، پیِش روی او قرار 

می گیرد و از او می آموزد.
کار  این  اما  می کند  تسلیم  را  نهایت عیسی  در  یهودا  یهودا،  انجیل  در 
انجام  عیسی  درخواست صادقانة  به  پاسخ  در  و  آن  علِت  از  آگاهی  با  را 
می دهد. عیسی به دیگر شاگردان اشاره می کند و به یهودا می گوید: »لیک تو 
از جملگی ایشان فراتر خواهی رفت. چه آن بشری را قربانی خواهی کرد که 
مرا پوشانیده است.« بنا بر انجیل یهودا، عیسی نجات بخش است نه به دلیل 
آمدن در پوشش جسم میرا، بلکه چون می تواند روح یا انسان روحانی ای را 
آشکار کند که در ساحت درون است, و منزل حقیقی اش نه این جهاِن ناکامِل 
پایین بلکه جهان الهی نور و حیات است. در انجیل یهودا، مرگ در نظر 
عیسی نه تراژدی است، و نه شّری ضروری که سبب آمرزِش گناهان می شود. 
در این انجیل، برخالف انجیل های عهد جدید، عیسی بسیار می خندد. او به 
سستِی شاگردا نش و به پوچی های زندگی انسانی می خندد. مرگ, چونان راه 
خروج از این وجوِد مادِی عبث، چیزی نیست که از آن بترسیم یا بیم آن را 

1. You’ll have to decide/Whether Judas Iscariot/Had God on his side.
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داشته باشیم. مرگ نه تنها موجب غم و اندوه نمی شود، بلکه راهی است که به 
کمک آن عیسی از جسم آزاد می شود تا بتواند به منزِل آسمانی اش بازگردد، و 
یهودا, با خیانت خود، به دوستش یاری می رساند تا از جسم خویش خالص 

شود و مِن درونی، مِن الهی, خود را رها سازد.
جدید  عهد  انجیل های  چشم انداز  با  لحاظ  بسیاری  از  چشم انداز  این 
انجیل های  بر  دارد. در دوران شکل گیری کلیسای مسیحی، عالوه  تفاوت 
عهد جدید، یعنی متی، مرقس، لوقا و یوحنا، انجیل های متعدد دیگری نیز 
تألیف شدند. در میان این انجیل های دیگر, که در بعضی موارد به طور کامل 
و در مواردی دیگر بخشی از آن ها به دست ما رسیده است، انجیل حقیقت 
و نیز انجیل های توماس، پطُرس، فیلیپ، مریم، ابیونی ها، ناصری ها، عبرانی ها 
و مصری ها یافت می شوند، و این انجیل ها تنوِع غنی دیدگاه ها در مسیحیِت 
انجیل هایی که  ثابت می کنند. مسیحیان نخستین کوشیدند, در  نخستین را 
می نویسند, به روش های مختلف دربارة هویت عیسی و چگونگی پیروی 
از او توضیح دهند, با این حال در میان تمام این انجیل ها انجیل یهودا اثری 

متفاوت است.
به طور  که  انجیل هایی طبقه بندی شود  یهودا می تواند در ردیف  انجیل 
معمول انجیل های گنوسی نام گرفته اند. انجیل یهودا, که احتمااًل در حدود 
قدیمی تر  بسیار  منابع  و  نظرات  مبنای  بر  زیاد  احتمال  به  و  دوم  قرن  نیمة 
نگاشته شده است, شکِل نخستیِن معنویتی را بازمی نماید که بر گنوسیس1 یا 
»شناخت« تأکید می کند، شناخِت عرفانی، شناخت خدا و وحدت ذاتِی نفس 
با خدا. این معنویت معمواًل »گنوسی« توصیف می شود، اما در جهان باستان 
در مورد استفاده از این لفظ بحث و جدل وجود داشت و تا امروز نیز در میان 
پژوهشگران ادامه یافته است. این تقّرب مستقیم به خدا، آن گونه که در معنویت 
گنوسی یافت می شود، به هیچ واسطه ای نیاز ندارد ــ هرچه باشد, خدا روح 
و نوِر درون است ــ و اسناد کلیسای نخستین و بدعت شناساِن )شکارچیان 

1. gnōsis
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بدعت( متعلق به آن نشان می دهند که کشیش ها و اسقف ها عالقه ای به این 
است  اتهاماتی  از  پر  بدعت شناسان  متوِن  نداشتند.  آزاداندیش  گنوسی های 
مبنی بر این که گنوسی ها در فعالیت های نامشروع خود تفکرات شریرانه ای 
را پذیرفته اند. مجادله کار پسندیده ای نیست و اسنادی که اهداف مجادله آمیز 
دارند، مانند اسناد بدعت شناسان، غالبًا می کوشند رقبای خود را با برانگیختِن 
انجیِل  کنند.  بی اعتبار  آن ها  زندگی  و روش  تفکر  به شیوة  نسبت  بدگمانی 
گنوسی یهودا با متهم ساختِن رهبران و اعضای کلیسای راست کیش نوظهور 
به انواع رفتارهای ننگین با آن ها مقابله به مثل می کند. بنا بر انجیل یهودا، این 
مسیحیان رقیب صرفًا نوکراِن خدایی هستند که بر این جهاِن پایین فرمانروایی 

می کند، و زندگی آن ها بازتابی است از راه های نفرت انگیز او.
انجیل یهودا از شیث, که او را به خوبی از طریق ِسفر پیدایش کتاب مقدس 
می شناسیم، نام می برد و نتیجه می گیرد که انسان هایی که از شناخت خداوند 
بهره مندند به نسِل شیث تعلق دارند. پژوهشگران اغلب این شکِل خاص از 
اندیشة گنوسی را شیثی می نامند. در داستانی که سفر پیدایش نقل می کند، 
شیث، سومین پسر آدم و حوا، پس از خشونت هایی غم انگیز در نخستین 
خانوادة بی سر و سامان متولد شد، خشونت هایی که مرگ هابیل و تبعید قائن 
)قابیل. ــ م( را به دنبال داشت. چنین القا می شود که شیث نمایندة آغازی 
تازه برای بشریت است. پس تعلق به نسل شیث, بنا بر انجیل یهودا و متون 
مشابه شیثی، به معنای تعلق به بشریِت روشنایی یافته است. این است بشارت 

نجات در متونی شیثی مانند انجیل یهودا.
در بخش میانی این انجیل، عیسی اسرار عالم را به یهودا می آموزد. در 
انجیل یهودا، همچون دیگر متوِن گنوسی، عیسی در اصل آموزگار و آشکارگر 
حکمت و شناخت است، نه نجات بخشی که از برای گناهاِن جهان می میرد. 
در نظر گنوسی ها مسئلة اصلِی زندگی انسان گناه نیست بلکه جهالت است، و 
بهترین شیوة حل این مسئله در پیش گرفتِن راه شناخت است و نه راهِ ایمان. 
در انجیل یهودا، عیسی شناختی به یهودا ــ و به خوانندگاِن متن ــ می دهد 

که می تواند جهالت را ریشه کن کند و ما را به شناخت خود و خدا برساند.
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با این حال, این بخش افشاگِر انجیل یهودا می تواند برای خوانندة امروزی 
نیز معضل هایی ایجاد کند. این معضل ها به ویژه از آن جا ناشی می شوند که 
دیدگاه شیثی مبتنی بر مکاشفة گنوسی از اساس متفاوت با فلسفه، الهیات 
ـ آمریکایی ماست. روم و  و کیهان شناسی ای است که میراث سنِت اروپایی 
مسیحیِت راست کیش عاقبت پیروز میدان شدند و, همان طور که بورخس 
روزگاری در مورد حکایاِت گنوسی ای که مطرح می کرد نوشته است, »اگر 
اسکندریه پیروز شده بود و نه روم، داستان های نامعقول و آشفته ای که در 
این جا خالصه کردم منسجم، باعظمت و کاماًل عادی می بودند.« گنوسی های 
اسکندریه و مصر و انجیل یهودا هیچ یک در جنگ های الهیاتی ای که در قرون 
دوم، سوم و چهارم بیداد می کردند پیروز نشدند, و در نتیجه متونی مانند 
انجیل یهودا، با چشم اندازهای متفاوتشان، شامل نظراتی می شوند که امروزه 

نامعمول به نظر می رسند.
اما آن مکاشفه ای که عیسی در انجیل یهودا به یهودا می بخشد الهیات و 
کیهان شناسی ای را به تصویر می کشد که حتی در روزگار ما نیز پیچیده اند. 
خود این مکاشفه بُنمایه های مسیحی اندکی دارد, و, اگر فهم پژوهشگران 
از گسترِش سنت های گنوسی درست باشد، ریشه های این نظریات ممکن 
است متعلق به قرن اول یا حتی پیش از آن باشد، یعنی متعلق به حلقه های 
ـ رومی بودند. عیسی به  فلسفی و گنوسِی یهودی که پذیرای نظریات یونانی 
یهودا می گوید که در آغاز الوهیتی نامتناهی و کاماًل متعال وجود داشت، و 
از طریق سلسلة پیچیده ای از َفَیضان ها و آفرینش ها آسمان ها سرشار از نور 
و جالل الهی شدند. این الوهیت نامتناهی چنان رفیع است که هیچ اصطالح 
محدودی نمی تواند آن را به کفایت توصیف کند؛ حتی واژة خدا, که به آن 
اشاره دارد، برای این الوهیت ناکافی و نامناسب است. با وجود این، عالِم 
یا  نِبرو )»یاغی«(  پاییْن قلمرو فرمانروایی فروتر و خدایی خالق است که 
این جاست مشکالِت  از  ــ  فرومایه است  بدخواه و  دارد و  نام  یالداباوث 
جهان ما، از این جاست ضرورت شنیدن کالم های حکمت و آگاه شدن از 
نور الهِی درون. از نظر این معتقدان، ژرف ترین راز عالم این است که درون 
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برخی انسان ها روحی الهی وجود دارد. اگرچه ما در جهانی ناکامل زندگی 
می کنیم که بیشتر اوقات قلمرو ظلمت و مرگ است، این قدرت را داریم 
که از ظلمت فراتر برویم و حیات را در آغوش بگیریم. عیسی برای یهودا 
تبیین می کند که ما برتر از این جهانیم، چراکه به عالم الوهی تعلق داریم. اگر 
عیسی پسر الوهیت است، ما نیز جملگی فرزندان الوهیتیم. همة آنچه باید 
انجام دهیم این است که برحسب شناخت الوهیت زندگی کنیم, و آن گاه 

روشنایی یافته خواهیم بود.
این انجیل, برخالف انجیل های عهد جدید، یهودا اسخریوطی را چهره ای 
کاماًل مثبت و الگویی برای تمام کسانی معرفی می کند که آرزو دارند شاگرد 
عیسی باشند. احتمااًل به همین دلیل است که انجیل یهودا با داستان خیانت 
و  بصیرت  انجیل  این  موضوع  عیسی.  تصلیب  با  نه  می یابد  خاتمه  یهودا 
وفاداری یهودا به عنوان الگوی شاگردی است. در پایان، او دقیقًا کاری را 
انجیلی،  این همه، در سنت  با  انجام می دهد که عیسی خواهاِن آن است. 
ـ اغلب چونان  ـ که نامش با »یهودی« و »یهودیت« گره خورده استـ  یهوداـ 
بازداشت  تا  می کند  تسلیم  را  عیسی  که  می شود  توصیف  یهودی شریری 
و کشته شود، و از این طریق است که چهرة انجیلی یهودای خائن آتِش 
یهود ستیزی را شعله ور می کند. یهودای انجیِل حاضر می تواند این گرایِش 
یهود ستیزانه را خنثی کند. او کاری جز آنچه خود عیسی از او خواسته انجام 
نمی دهد، به عیسی گوش می سپارد و به او وفادار می ماند. در انجیل یهودا، 
یهودا اسخریوطی شاگرد محبوب و دوست عزیز عیسی از کار درمی آید. 
عالوه بر این، اسراری که او از عیسی می آموزد متأثر از نوعی سنت گنوسی 
یهودی اند و آموزگار این اسرار، عیسی، استاد و َرّبی است. انجیل مسیحِی 
ـ از اندیشة  ـ و مسلمًا، با دیدگاه یهودی متفاوتیـ  یهودا با دیدگاهی یهودیـ 
گنوسی سازگاری دارد، و این اندیشة گنوسِی یهودی است که چونان اندیشة 

گنوسِی مسیحی تعمید داده شده است.
هر  که  می کند  بازگو  را  افالطونی  باور  این  عیسی  حاضر،  کتاب  در 
مرتبط  ستاره هایشان  با  انسان ها  تقدیر  و  دارد،  را  کس ستارة خاص خود 
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است. عیسی می گوید که یهودا نیز ستارة خودش را دارد. نزدیک به پایان 
متن، درست پیش از آن که یهودا در ابری نورانی شمایل نورانی بیابد و به 
روشن شدگی دست یابد، عیسی از او می خواهد که به سوی آسمان ها نگاه 
کند و ستارگان و جلوة نور را ببیند. ستارگان بسیاری در آسمان وجود دارد 
اما ستارة یهودا ویژه است. آن چنان که عیسی به یهودا می گوید: »ستاره ای که 

رهنماست ستارة توست.«

٭٭٭
مجلِد حاضر نخستین نسخة منتشرشدة انجیل یهودا را در دوران جدید عرضه 
می کند. از زمان مطالعة این کتاب در جامعة مسیحِی نخستین تا هنگامی که 
سرانجام آن را در مصر پنهان کردند, این نخستین نسخة منتشرشدة مشهور این 
انجیل استثنائی است. انجیل یهودا ظاهراً در دهة 1970 در مرکز مصر کشف 
شد, و سومین متن از دست نوشته ای )یا کتابی( پاپیروسی است که امروزه 
»دست نوشتة چاکوس« نامیده می شود. از این انجیل فقط ترجمه ای قبطی به 
جا مانده, اما بدون شک این اثر به یونانی و احتمااًل در حدود نیمة قرن دوم 
لیونی قطعی تر  ایرنایوس  به سخن  استناد  با  تاریخ  این  نگاشته شده است. 
علیه  نام  به  اثر خود  در  و  کلیساست  پدران  نخستین  از  که  همو  می شود, 
بدعت ها, نگاشتة حوالی سال 180, به انجیل یهودا اشاره می کند. همان طور 
که گرگور ُورست در نوشتة خود اثبات می کند، اکنون می توان انجیل یهودایی 
را که ایرنایوس و اشخاص دیگری پس از او به آن اشاره کرده اند با نسخة 
موجود در دست نوشتة چاکوس یکی دانست. )نخستین. ــ م( ترجمة قبطِی 
انجیل یهودا به احتمال زیاد کمی قدیمی تر از نسخة موجود در دست نوشتة 
چاکوس است که احتمااًل به آغاز قرن چهارم تعلق دارد، هرچند که تعیین 
این  برای  نیز  را  کهن تر  اندکی  تاریخ گذارِی  کربن 14  از طریق  آن  قدمت 

دست نوشته مجاز می شمارد.
ترجمة انگلیسِی انجیل یهودا که در این جا منتشر می شود متکی بر کار 
گروهِی رودولف کاِسر، ماروین میر و گِرگور ُورست، با همکاری فرانسوا 
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انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکدة  ممتاز  استاد  کاسر,  رودولف  است.  ُگدار 
دانشگاه ژنو در سویس، آثار بسیاری در حوزة مطالعات قبطی منتشر کرده و 
چندین دست نوشتة یونانی و قبطی مهم را نیز تصحیح کرده است. ماروین 
در  مقدس  کتاب  و  مسیحی  مطالعات  در  گریست1  کرسی  صاحب  میر، 
دانشگاه َچپمِن اورنج در کالیفرنیا، بخش عمدة پژوهش هایش را بر متون 
مجموعه کتب نجع حمادی متمرکز کرده است. گرگور ُورست، استاد تاریِخ 
مسیحیت در دانشکدة الهیاِت کاتولیِک آوکسبورک در آلمان، تحقیقاتی در 
حوزة مطالعات قبطی و مانوی انجام داده و منتشر کرده است. فرانسوا ُگدار، 
عضو پژوهشی در مؤسسة خاورشناسی دانشگاه شیکاگو، پژوهشگر زبان های 
قبطی و دموتی است. پروفسور کاسر از سال 2001 با همکاری فلورانس 
داربر، متصدی موزه، و )از سال 2004( پروفسور ُورست وظیفة خطیر و 
دشوار جمع آوری و تنظیم قطعاِت بزرگ و کوچک پاپیروِس دست نوشته را 
پذیرفت که نیازمند بازسازی اساسی بود. آنچه در این مجلد منتشر می شود 
ترجمة انگلیسِی متِن بازیابی شدة انجیل یهوداست که همة مترجمان با آن 

موافقت کامل دارند.
در متن ترجمه، شمارة صفحاِت دست نوشته در کروشه )]...[( آمده است 
و, در یادداشت ها و تفسیرهای آتی، با این شماره صفحات به بخش های 
متعلق به متن ارجاع داده می شود. کروشه ها برای نشان دادن جاافتادگی ها 
)افتادگی های متن که ناشی از پاک شدگی جوهر یا پوسیدگی پاپیروس اند(، 
و جاافتادگی های ترمیم شده نیز استفاده شده اند. در اسامی خاص یا واژه هایی 
بیروِن  دیگر  جزء  و  کروشه  در  جزئی  شده اند،  ترمیم  جزئی  طور  به  که 
کروشه قرار گرفته تا آن بخش از نام یا واژه که در دست نوشته باقی مانده 
است مشخص شود. در مواردی که جاافتادگی کوتاهی کمتر از یک خط از 
دست نوشته به نحوی قطعی احیاپذیر نبوده، سه نقطه در درون کروشه قرار 
گرفته است. در موارد جاافتادگی های بیش از یک خط، در کروشه به تعداد 

1. Griset Professor
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تقریبی خطوِط مفقود اشاره شده است. از آن روی که دست نوشته در اصل 
قطعه قطعه است و بخش هایی از متن نیز توضیح ناپذیر مانده اند، چندین مورد 
جاافتادگِی طوالنی همراه با تعداد قابل توجهی خط مفقود در متن وجود دارد. 
در مواردی، پرانتزهای شکسته )> ... <( برای اصالح یک اشتباه در متن به 
کار رفته اند. به ترجمه های جایگزین و نکات تفصیلی مرتبط با ترجمه هم در 

پانویس ها اشاره شده است.
متِن کامل دست نوشتة چاکوس در نسخة انتقادی، به همراه کپی عکس ها، 
متن قبطی، ترجمه های انگلیسی، فرانسوی و آلمانی، یادداشت های مربوط 
به متن، پیش درآمدها، نمایه ها و جستاری در باب ویژگی های زبانِی قبطی 
که  است  این  بگوییم  می توانیم  اینک  آنچه  یافت.  خواهد  انتشار  آینده  در 
دست نوشتة چاکوس کتابی شصت و شش صفحه ای و شامل چهار رساله است:

طریق 	  از  را  آن  که   ,)9-1 )صص  فیلیپ  به  پطُرس  نامة  از  نسخه ای 
دست نوشتة هشتم نجع حمادی نیز می شناسیم.

متنی با عنوان »یعقوب« )صص 10-32(, که نسخه ای از نخستین مکاشفة 	 
یعقوب در دست نوشتة پنجمِ نجع حمادی است.

انجیل یهودا )صص 58-33(	 
متنی که موقتًا کتاِب آلوژنس )یا بیگانه، لقبی برای شیث، پسر آدم و حوا، 	 

در متون گنوسی( نام گرفته و تاکنون ناشناخته بوده است )صص 59 -66(.

به 	  سال 2000  در  را  دست نوشته  این  باستان  هنر  برای  مایسیناس  بنیاد 
در  داد.  نشان  کاسر  به رودولف  را  آن  تابستان 2001  در  آورد و  دست 
هشتمین کنگرة انجمن بین المللی مطالعات قبطی که در سال 2004 در 
پاریس برگزار شد، کاسر گزارشی از کار مستمر خود بر انجیل یهودا و 
دست نوشتة چاکوس ارائه داد. از آن پس، این انجیل توجه و تأمالِت قابل 
مالحظه ای برانگیخت و ما آن را در این جا منتشر می کنیم تا هرچه زودتر 

در دسترس عموم قرار گیرد.
درست هنگامی که این مجلد در دست چاپ بود، تکه ای دیگر از یکی از 	 
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برگ های پاپیروسی انجیل یهودا, که بخش های پایینی صفحات 37 و 38 را 
نشان می داد، در جای خود قرار گرفت و توجه ما را به خود جلب کرد. ما 
به سرعت رونوشت و ترجمه ای از متن قبطی را در این صفحات گنجاندیم، 
بازنمایانیم.  را  قطعات  این  تفسیری  مقاالت  در  نمی توانستیم  دیگر  اما 
همان طور که در ترجمه اشاره خواهد شد، بخش پایینِی صفحة 37 ادامة 
صحنه ای را توصیف می کند که عیسی را به همراه شاگردان، پیش از آن که 
معبد را ببینند، نشان می دهد. متن اشاره می کند که پس از آن که عیسی به 
صحبت خود خاتمه می دهد و شاگردان از آنچه او می گوید آشفته می شوند، 
عیسی دوباره در روزی دیگر و برای گفتگویی دیگر نزد شاگردان می آید. 
در بخش پایینِی صفحة 38، این مطلب آمده است که شاگردان ظاهراً با ارائة 
ـ خطاهای کاهنان در معبد به  ـ به اصطالحـ  گزارشی, به شیوه ای َجَدلی, ازـ 
پرسش عیسی پاسخ می دهند, و همراه با این مطلب نیز نظراتی آمده است که 
بر تفسیر عیسی از رؤیای معبد و افراد حاضر در آن در صفحة 39 و پس از 
آن پیشدستی می کنند. قرار گرفتن این قطعة بزرگ پاپیروس در جای خود، 
در عین حال که متن انجیل یهودا را به مراتب کامل تر کرد, به خط اصلِی 

داستان و پیام این انجیل مسحورکننده نیز روشنایی بیشتری بخشید.

ترجمة انجیل یهودا به شیوه ای ارائه شده است که به فهم متن کمک می کند. 
متن  به  نمی شوند,  دیده  اصلی  متن  خود  در  که  فرعی,  عناوینی  مترجمان 
از  مجموعه ای  سازند.  روشن تر  را  متن  و جریاِن  ساختار  ترجمه،  تا  داده اند 
پانویس های اساسی به ترجمه افزوده شده اند. در بخش تفسیرهای انجیل که 
ِارمن، گرگور  از متن آن می آید، جستارهای رودولف کاسر، بارت دی  پس 
ُورست و ماروین میر نظراتی دربارة چگونگی تفسیر انجیل یهودا ارائه می دهند. 
رودولف کاسر تاریخچة دست نوشتة چاکوس را شرح می دهد و کار بازسازی 
متون این دست نوشته را توصیف می کند. بارت ِارمن، مدیر دپارتمان مطالعات 
ادیان و صاحب کرسی جیمز اِی. گِری در دانشگاه کارولینای شمالی، دیدی 
اجمالی دربارة بینش معنوی جایگزین در انجیل یهودا ارائه می دهد. گرگور 
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ُورست اظهارات ایرنایوس لیونی و دیگر بدعت شناسان دربارة انجیل یهودا را 
در پرتو متِن بازیافته ارزیابی می کند. ماروین میر در تحلیِل خود ویژگی های 
ـ شیثی متن را می کاود و آن را به دیگر نوشته های ادبیاِت دینی زمانة  گنوسی 
مسیحیت نخستین مرتبط می کند. این تفسیرها با پرسش های گوناگونی ارتباط 
نکاِت  تبیین  به  می توانند  رو  این  از  و  می کند  مطرح  یهودا  انجیل  که  دارند 
تفسیری متنوعی کمک کنند. برخی از این نکات با یادداشت هایی غنی همراه اند 
انتهای هر بخش کتاب قرار گرفته اند و می توانند ما را به تفسیرهای  که در 

ژرف اندیشانه فرابخوانند یا باِب خوانش های دیگر را بگشایند.
سرانجام  بود،  مفقود  سال  هزار و هفتصد  به  نزدیک  که  یهودا,  انجیل 
پیدا شد. مؤلفان این مجلد امیدوارند این کتاب به شناخت و ارزیابی ما از 
مسیحیِت نخستین، تاریخ، بالندگی و چندگونگی آن یاری رساند, و بر مسائل 

دیرپایی که از این دورة شکل گیری نشان دارند روشنایی بیفکند.
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مقدمه: درآمد
]33[ روایت1 سّرِی مکاشفه ای2 که عیسی طی یک هفته،3 سه روز پیش از به 

جای آوردن عید فصح, از آن با یهودا سخن گفت.4

خدمت زمینی عیسی
چون عیسی بر زمین ظهور یافت، معجزات و شگفتی های عظیمی بهر نجات 
بشر خلق کرد. و از آن روی که برخی در طریق برائت ]گام برمی داشتند[، لیک 

1. یا »رساله«، »گفتار«، »کالم« )قبطی، برگرفته از یونانی، لوگوس(. آغاز این متن همچنین می تواند 
به گونه ای ترجمه شود که »کالم سّری ا فشاکننده« یا »کالم سّری روشنگر« خوانده شود. تعداد 

قابل توجهی واژة مشتق از یونانی به عنوان وام واژه در متن قبطِی انجیل یهودا گنجانیده شده اند.
اثر  apophasis(. هیپولوتوس رومی در  از یونانی،  »بیان«، »اظهار« )قبطی، برگرفته  یا »اعالم«،   .2
خود رّد بر همة بدعت ها )4. 9. 6-7 . 18( اثری دیگر را نام می برد که منتسب به شمعون ُمغ است 
و همین عبارت یونانی در عنوان آن به کار رفته است: Apophasis megalē ــ مکاشفة )یا اعالم, 
بیان, گزارش( بزرگ. درآمد یا سرآغاِز متن حاضر »روایت سّری مکاشفة عیسی« خوانده می شود و 

زیرنوشِت معرِف عنوان، انجیل یهودا، در انتهای متن یافت می شود.
3. به طور تحت اللفظی، »طی هشت روز«. احتمااًل به یک هفته اشاره دارد.

4. یا شاید، اما با احتمالی بسیار کمتر، »سه روز پیش از مصایب خویش«. انجیل یهودا رویدادهایی 
را بنا به ترتیب زمان توصیف می کند که در دورة زمانی کوتاهی رخ می دهند که به خیانت یهودا به 
عیسی منتهی می شود. در عهد جدید، بسنجید با متی 21:  1-26:  56؛ مرقس 11: 1 - 14: 52؛ لوقا 

19: 22- 28: 53؛ یوحنا 12: 12- 18: 11.
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دیگران در گناهان خویش ره می سپردند، دوازده شاگرد فراخوانده شدند.1
وی شروع کرد به سخن گفتن با ایشان در باب رازهای2 ورای عالم و 
آنچه در پایان روی خواهد داد. اغلب او نه در سیمای خویش, که در هیئت 

کودکی در میان ایشان ظاهر می شد.3

صحنة 1: عیسی با شاگردان گفتگو می کند: دعای شکرگزاری یا عشای ربانی

روزی او با شاگردان خویش در یهودیه بود، و ایشان را دید که گرد هم نشسته اند 
و فرایض دینی به جای می آورند.4 چون به شاگردان خود ]نزدیک شد[، ]34[ که 

گرد هم نشسته بودند و دعای شکرگزاری5 نان را می خواندند, خنده سر داد.6
شاگردان ]او را[ گفتند: »استاد، از چه روی دعای شکرگزاری7 ]ما[ را 

سخره می کنی؟ ما آنچه را درست است انجام داده ایم.«8 

1. در باب فراخواندن دوازده شاگرد بسنجید با متی 10: 1-4؛ مرقس 3: 13-19؛ لوقا 6: 16-12.
2. قبطی، برگرفته از یونانی، emmustērion، در این جا و در ادامة متن.

hrot .3 در قبطی صعیدی، که ما آن را به عنوان شکلی از hrot قبطی ُبحیری، »کودک« در نظر می گیریم. 
این امکان نیز با احتمال بسیار کمتری وجود دارد که hrot شکلی از hortef قبطی ُبحیری، به معنی 
»شبح«، باشد. دربارة ظهور عیسی به شکل کودک، بسنجید با کتاب سّری یوحنا )دست نوشتة دوم نجع 
حمادی(، 2؛ مکاشفة پوُلس رسول 18، رد بر همة بدعت ها اثر هیپولوتوس رومی 6. 42. 2، جایی که او 
در اثر خود روایتی نقل می کند که بنا بر آن کلمه )لوگوس( به شکل کودک بر والنتینوس ظاهر می شود؛ 
انجیل توماس 4. دربارة ظهور عیسی به شکل شبح، بسنجید با اعمال یوحنا، گفتار دوم شیث بزرگ, 
و مکاشفة پطُرس در نجع حمادی. )برای آگاهی از ترجمة کامل کتاب سّری یوحنا به فارسی ر.ک: 
ماروین میر, ان ج ی ل  م ح رم ان ه : آم وزش ه ای  پ ن ه ان ی  ع ی س ی  م س ی ح ، ترجمة ف رش ت ه  ج ن ی دی ) ت ه ران: انتشارات 
ت ع ال ی م  ح ق  ، 1384(؛ برای مطالعه در باب انجیل های گنوسی نجع حمادی ر.ک: استوارت هالروید، 
ادبیات گنوسی، ترجمة ابوالقاسم اسماعیل پور )تهران: هیرمند، 1395( و نیز الین پیگلز، انجیل های 

گِنوسی، ترجمة ماشاءاهلل کوچکی میبدی )تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1394(. ــ م.(
4. به طور تحت اللفظی، »اعمال دینی شان را تمرین می کنند )یا انجام می دهند(« )قبطی، تا حدی 

برگرفته از یونانی، euergumnaze etmntnoute؛ بسنجید با تیموتاؤس 4:  7(.
.euereukharisti ،5. قبطی، برگرفته از یونانی

6. این صحنه, تا حدی روایات شام آخر، به خصوص تبرک نان، یا توصیفاتی از دیگر غذاهای 
مقدس در یهودیت و مسیحیت را به خاطر می آورد. حتی زبان خاص به کار رفته در این جا بیشتر 
برگزاری عشای ربانی در مسیحیت را به ذهن می آورد؛ بسنجید با انتقادات مضاعف انجیل یهودا به 
اشکال عبادت در کلیسای راست کیش نو ظهور. دربارة خنده های عیسی، بسنجید با گفتار دوم شیث 

بزرگ 56؛ مکاشفة پطُرس 81 ؛ و قطعات متعدد دیگر در خود انجیل یهودا.  
.)eukharistia ،7. یا »عشای ربانی« )قبطی، برگرفته از یونانی

8. یا »مگر کار درستی نکرده ایم؟«.


