
 مرا لمس مکن
 

 های انجیل یوحنا در باب بیستم است که به مریم مجدلیه پرداخته است.  ترین بخش یکی از جذاب

ای  خود اشاره 'سه'ش حضور دارند که هر سه مریم نام دارند. این  به زمان مصلوب شدن مسیح سه زن در نزدیکی

نام خواهرش است.  ی مسیح )همسر کلوپاس( که هم ای است. مریم مجدلیه، مریم مادر عیسا مسیح و مریم، خاله اسطوره

نام، همان تثلیث باستانی باید باشند. سه  ها معمول نبوده است. این سه مریم ِ هم نامی دو خواهر به زمان نوشتن انجیل هم

اند. با رشد و تکامل انسان این سه نمود از هم  دساالری که نماد هستی، مرگ و باروریایزدبانوی پیش از دوران مر

های باستان وجود دارد که این سه ایزدبانوی هستی، مرگ و باروری را کنار هم  هایی از فرهنگ افتند. تندیس جدا می

جا مردی است که خود  دید اسطوره اما این جنبه از فرهنگ باستان است. از های انجیل یوحنا یادآور این اند. مریم گذاشته

ی حواریون مرد از ترس دیدن عیسای مصلوب و  ی سه جنبه دارد. همه کند؛ یک زن که همه برای یک زن ایثار می

ی  اند. تنها یحیا مانده است با سه مریم. این سه زن شاهد مرگ دردناک پسر محبوب، خواهرزاده نیز رومیان گریخته

  اند. بر صلیب -شاید هم معشوق –نیک و آموزگار 

شنبه که هنوز تاریک  شود. در نخستین روز پس از شبات )عید پاک(، سحرگاه یک باری، جسد عیسا به گور سپرده می

دود سوی پطرس و  بیند که سنگ برداشته و گور خالی است. می رود و می است، مریم مجدلیه به سراغ گور می

جا  روند و مریم آن بینند که کفن هست و جسد نیست. از باغ بیرون می آیند و می می حواریون دیگر تا خبر دهد. مردان

 ماند، گریان.  می

از انجیل یوحنا به دیدار مریم مجدلیه و عیسا در کنار گور ِ باز اشاره دارد. میان آنان گفت  18تا  11باب بیستم، سطر 
 شود: در آن بیان می ”Noli me tangere“ی چند پهلو و تفسیر ناپذیر  گیرد که جمله و گویی درمی

( دو فرشته را که لباس 12گریست به سوی قبر خم شده ) ( اما مریم بیرون قبر گریان ایستاده بود و چون می11)
( 13سفید در بر داشتند یکی به طرف سر و دیگری به جانب قدم در جاییکه بدن عیسی گذارده بود نشسته دید )

( چون 14اند ) دانم او را کجا گذارده اند و نمی برای چه گریانی بدیشان گفت خداوند ِ مرا بردهایشان بدو گفتند ای زن 
( عیسی بدو گفت ای زن 15این را گفت به عقب ملتفت شده عیسی را ایستاده دید لیکن نشناخت که عیسی است )

ای به من بگو  قا اگر تو او را برداشتهطلبی، چون او گمان کرد که باغبان است بدو گفت ای آ برای چه گریانی ِکرا می
( 17( عیسی بدو گفت ای مریم، او برگشته گفت ربونی یعنی ای معلم )16ای تا من او را بردارم ) او را کجا گذارده

ام و لیکن نزد برادران من رفته به ایشان بگو  عیسی بدو گفت مرا لمس مکن زیرا که هنوز نزد پدر خود باال نرفته
( مریم مجدلیه آمده شاگردان را خبر داد که خداوند 18روم ) خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما میکه نزد پدر 

 را دیدم و به من چنین گفت. 
 

 "mê mou haptou"تر یونانی  [ شکل التینی اصطالح کهنNoli me tangereمرا لمس نکن/ به من دست نزن ]
توان ترجمه کرد: مرا لمس مکن، به من دست نزن، مرا در آغوش  های گوناگون می است. این سه واژه را به شکل

 نگیر، به من نزدیک نشو. 

 ی سیزدهم، هلند ی نخست سده تذهیب کتاب مقدس از نیمه ،اهر شدن مسیح بر مریم مجدلیهظ 
 

های گوناگون داشت. سعی کرده عیسا را لمس کند/ در آغوش  برداشتتوان از این جمله  بسته به رفتار مریم مجدلیه می
ی دیگری رابطه با  بگیرد/ به او نزدیک شود و آیا این مجاز )بوده( است یا نه؟ یا که مسیح را در آغوش کشیده و گونه

 مسیح ِ برخاسته از مردگان آغاز کرده است؟
 ای از معنا و برداشت سبب شد.  در طول تاریخ زنجیره "Noli me tangere"ی  معنا هر چه باشد، این سه واژه

 



 گوید.  چه شنیده و دیده بازمی رود سراغ حواریون و آن مریم مجدلیه می

خواهد بوسه  اش را ببیند، شاید می خواهد جسد مسیح محبوب ای است تأثیرگذار. مریم مجدلیه عزادار است. می صحنه

اند، اما کجا؟ اشک پرده  شود. او را برده اش را بشوید. و این آرزو برآورده نمی خواهد تن ش، شاید می بزند بر پیشانی

زند، او را  کند باغبان است. مسیح که دوباره صداش می خست فکر میشناسد. ن اش و مسیح را بازنمی کشیده بر چشمان

 شناسد.  می

 -احترام–دارد  است. شاگرد وفادار هم استادش را گرامی می 'استاد عزیز'یا  'استاد گرامی'معنای درست ربونی همان 

مسیح است، حواری است. ها شاگرد  و هم عزیز که چیزی بیش از دوست داشتن معمول باشد. مریم مجدلیه در انجیل

گنجد، باید  شان باشد. وگرنه چرا مسیح روبه مریم که از شادی در پوست نمی ای نیز میان ی عاشقانه اما باید رابطه

 بگوید "مرا در آغوش نگیر"؟ 

ی رسمی  . ترجمهNoli me tangereکه به التین شده است  Mè mou haptouدر زبان یونانی باستان آمده است 

 . 'مرا لمس نکن/ به من دست نزن'های گوناگون و در زمان قدرت کلیسا تبدیل شد به:  ا به زبانه انجیل

اند: فرا آنجلیکو،  شماری آن دم را پرداخته اش از خود انجیل یوحنا فراتر رفته است. نگارگران بی ای که شهرت جمله

ها مینیاتورهای بسیار در  جز این براند و ...آنجلو، جوتو د بوندونه، هانس هلباین پسر، تیسین، کوِرجو، رم میکل

 های خطی کتاب مقدس. نسخه

خواهد بپرد و او را  ها عیسا دست دراز کرده تا جلوی مریم مجدلیه را بگیرد. مریم مجدلیه انگار می تر نگاره در بیش
کم پاهاش را. غریب است. زیرا هشت روز پس از این صحنه مسیح از تومای شکاک  در آغوش بگیرد یا دست

گیرد؟ این  می -که مرهم به دست دارد -مجدلیه را  اش بگذارد. پس چرا جلوی مریم های تن خواهد تا دست بر زخم می
ترین توجیه این است که مسیح خواسته  های نخستین نیز جای پرسش بوده است. مهم نکته برای روحانیان مسیحی سده

 خواهد به بیان کند که اکنون جایگاه دیگری یافته و بس باالتر قرار دارد از زمین و این خطای مریم مجدلیه است که می
 او نزدیک شود.  

ی بریتانیا  ی سیزدهم، موزه هر شدن مسیح بر مریم مجدلیه، ناشناس، از سدهظا  

  
اند. به این خاطر است که از آن  ای در آن یافته ی اسطوره ها به تخیل ِ آنانی دامن زده که جنبه رفتار مسیح در طول سده

زند اما نه به تمامی.  روشنی دو پهلو هستند. مسیح دست رد میها به  بسیار نگاره آفریده شده است. بسیاری از نگاره

ی مریم مجدلیه سبب این است. اما چرا او باید نخستین شاهد برخاستن  تواند. شاید گذشته خواهد و نمی مسیح انگار می

ناهان مرده است کار" بوده است. مسیح که به خاطر بخشوده شدن گ های بسیار جایگاه او همان "زن گناه عیسا باشد؟ سده

گویم که  عیسی بدیشان گفت هرآینه به شما می'دهد؟ در انجیل متی آمده است: کار نشان می و بعد رستاخیز را به گناه

  (.31:21) 'گردند ها قبل از شما داخل ملکوت خدا می باجگیران و فاحشه

 



ن گذاشت تا به معنایی دست یافت. در بی های دینی، تاریخی و هنری آن را زیر ذره توان جنبه در پژوهش ِ جدی می
تا  1از باب بیستم یوحنا )عهد جدید( با سطرهای  18تا  11توان هماهنگی یافت میان سطرهای  شکل ِ نو پژوهش می

دارد طلبیدم.  ( شبانگاه در بستر خود او را که جانم دوست می1)'های سلیمان )عهد عتیق(:  از باب سوم غزل غزل 4
دارد  ها و شوارع شهر گشته او را که جانم دوست می ( گفتم اآلن برخاسته در کوچه2اما نیافتم. ) او را جستجو کردم

( گفتم که آیا 4کنند مرا یافتند. ) چیانی که در شهر گردش می ( کشیک3خواهم طلبید. او را جستجو کردم اما نیافتم. )
دارد یافتم. و او را گرفته رها  که جانم دوست می اید. از ایشان چندان پیش نرفته بودم که او را محبوب مرا دیده
 'مادر خود و به حجره والده خویش درآوردم.  نکردم تا به خانه

ها مورد پژوهش قرار گرفته است. با نگاه ِ  به یاری تاریخ هنر در طول سده noli me tangereمعنای تصویری ِ 
ی نگاه ِ دینی در رسیدن  لیه را جست که تفاوت دارد با زاویهتوان حقیقت ِ معنای دیدار عیسا و مریم مجد امروزین می

 به معنای روحانی "لمس" و "دست زدن" و "آغوش".
     

شود و خواهر. این تصویری است که  مریم ِ مجدلیه نماد ِ زن است: روسپی و قربانی که با تولد ِ دوباره باکره می
  پای  بر این ایدههای گذشته  گران فمینیست در سده ها از مریم مجدلیه داشته و دارد. پژوهش  فرهنگ غرب در طول سده

ی  خوانیم. جلوه اند که خودآگاهی مریم مجدلیه هیچ ربطی به مریم مجدلیه تاریخی ندارد که در چهار انجیل می فشرده
 خودآگاهی مریم مجدلیه نمایش ستیز تاریخی میان مرد و زن در فرهنگ غرب است. 

های عهد عتیق و عهد جدید به پژوهش  گذاشتن متنهنرشناسان از زاویه "ممنوعیت ِ لمس" در انجیل یوحنا و کنار هم 
اند. متن کتاب مقدس و شمایل شناسی امروز نیز به کار پژوهش هرمنوتیکی در یافتن دوری و نزدیکی  در آن پرداخته

کاری روحانیان کلیسا نقش دارد. هنرشناس با  گونه است که "ممنوعیت ِ لمس" بر خویش آید. این ها می درک و برداشت
 پردازد. به پژوهش نقادانه می -حتا در خداشناسی–ها  ظر گرفتن دور و نزدیکی تأویلدر ن

ی هنری و ادبی ِ  پژوهش تفسیری در خودآگاهی ِ شخصیت ِ مریم مجدلیه و جایگاه او در فرهنگ غرب و نیز جنبه
مرا عیسی بدو گفت ا است "ترین توجه به سطر هفدهم از باب بیستم انجیل یوحن ی نوی دارد. بیش اکنون جنبه ،روایت

ام و لیکن نزد برادران من رفته به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر  زیرا که هنوز نزد پدر خود باال نرفته لمس مکن
اند.  ی انجیل یوحنا دانسته ها را دشوارترین بخش از همه روم". این سطر و جمله شما و خدای خود و خدای شما می

"ممنوعیت ِ لمس" هستند. برای   هم به کشف معنای شایستهتفسیرهای عهد عتیق و جدید، شمایل شناسی و خداشناسی با 
)ترجمه شده: مرا لمس مکن / به من دست نزن/ به  ”mê mou haptou“ی تفسیری با نقد ادبی به کشف معنای  جنبه

سو توجه بسیار کرده به  به این 1950پردازد. تفسیر فمینیستی از سال  من نزدیک نشو / در آغوشم مگیر( می
ی ششم مسیحی در دست است. یکی زن گناهکار در باب هفتم انجیل لوقا و دیگری همین باب  ی که از سدهتفسیرهای

 انجیل یوحنا.  21-20انجیل لوقا و  24انجیل متی،  28بیستم انجیل یوحنا و کنار آن برخاستن ِ مسیح از گور در باب 

 1899، ظاهر شدن مسیح بر مریم مجدلیه، یولیان د فریند، چاپ سنگی
 

های میانی به سطر هفده از باب بیستم انجیل یوحنا را مورد بررسی قرار  تاریخ هنر چگونگی نگاه هنرمندان سده
گران کتاب  تذهیبو سو مورد توجه هنرمندان نگارگر و نیز مینیاتورسازان  ی نهم به این دهد. داستان یوحنا از سده می

اند تا جایگاه ِ زن در جامعه را  برای بیان هنری سود جسته Noli me tangereمقدس قرار گرفته است. هنرمندان از 
 این سبب شده تا کلیسا نیز از پی ِ آنان به پذیرش حضور او وادار شود.  نشان دهند و هم

 اند. این تصویر از کجاست؟  و دانسته  کلیسا و تاریخ هنر مریم مجدلیه را روسپی دیده
"آنگاه مریم رطلی از عطر سنبل خالص گرانبها گرفته پایهای عیسی را در باب دوازدهم انجیل یوحنا اشاره شده به 

و در انجیل لوقا آمده  های خود خشکانید چنانکه خانه از بوی عطر پر شد...." تدهین کرد و پایهای او را از موی
فته بودند یعنی مریم معروف به مجدلیه که از او هفت دیو "و زنان چند که از ارواح پلید و مرضها شفا یااست که 

اند با همان زن که در باب هفتم انجیل لوقا آمده است  این دو تصویر و این دو زن یکی گرفته شده بیرون رفته بود".
ای از عطر  "که ناگاه زنی که در آن شهر گناهکار بود چون شنید که در خانه فریسی به غذا نشسته است شیشه

آورده در پشت سر او نزد پایهایش گریان بایستاد و شروع کرد به شستن پایهای او به اشک خود و خشکانیدن آنها 



چون لوقا بعدتر از مریم مجدلیه به ".38و  37به موی سر خود و پایهای ویرا بوسیده آنها را به عطر تدهین کرد.
اند. مریم مجدلیه  های پیشین یکی گرفته کار در قصه ن زن گناهبرد، هویت او را با آ عنوان یکی از شاگردان عیسا نام می

 گمان "گناه جنسی" باشد، پس او روسپی است.   "گناه" نیز باید بیشود و  کار دانسته می گناه
خوانیم بر وجود عیسا مسیح. در این  ی مسیحی به وجود آمده، شهادت می ی نگاه جامعه در چهار انجیل که از زوایه

ی  ل تصویرهای گوناگونی از مریم مجدلیه آمده است. مسیحیان نخستین گرایش داشتند به یکی دانستن همهچهار انجی
ای متفاوت  این سبب شده تا چهره شد. هم ها، به اختالف اعتنا نمی با یکی گرفتن برخی شخصیت ها.  ها و شخصیت قصه

کننده، در لوقا زنی که از ارواح   در متی مراقبتاز مریم مجدلیه ساخته شود. در انجیل مرقس شاگرد و شاهد است، 
از مرگ. یکی دانستن است پیوندد و در یوحنا نخستین شاهد برخاستن عیسا  پلید شفا یافته و به جمع نزدیکان مسیح می

مریم رطلی با مریم مجدلیه که نخستین شاهد برخاستن از مرگ است، به روشنی برداشت است و نه استوار بر منطق ِ 
 ن.مت

دانیم. او از نخستین شاگردان عیسا مسیح است، همراه او به اورشلیم رفته،  ی تاریخی زیاد نمی ی مریم مجدلیه درباره
شناسیم، به دلیل اهمیتی  که هنوز او را می زمان مصلوب کردن حضور داشته و بعد عیسا بر او ظاهر شده است. این

 ه خود جلب کرده است. باهمیت است که توجه هنرمندان آن زمان را  این است که کلیسای کهن برای او قایل بوده. هم
برای  1955انجیلی از مریم )مجدلیه( در قاهره یافت شد که از زمره اسفار مشکوک )آپوکریفا( به سال  1896به سال 

رفته است.  ی سوم میالدی است. بخش نخست کتاب از بین دانیم که این کتاب از سده پژوهش انتشار یافت. اکنون می
جا که حواریون از دچار شدن به  مریم مجدلیه در آن به عنوان یکی از شاگردان مهم مسیح نام برده شده است. آن

خواهد که از  پردازد. پطرس از او می های مسیح می سرنوشت مسیح ترس دارند، او با شجاعت به بیان و ترویج ایده
گوید. میان شاگردان  سیح پس از مرگ و برخی رازهای دیگر سخن میکالم مسیح بگوید. مریم مجدلیه از دیدار با م

آید بر سر قدرت مریم مجدلیه به عنوان شاگرد و زن. آندریاس در درستی پیام مسیح )به  مسیح اختالف به وجود می
ظاهر شود  کند و پطرس تردید دارد در درستی این ادعا که مسیح بر زنی دلیل تفاوت با کلمات آشنای مسیح( تردید می

 کند.  و او را فراتر از شاگردان دیگر به رساندن پیام وادارد. لبی )تادئوس( تنها کس است که از او دفاع می
 
 تواند باشد؟  به چه معنا می 'رهاکردن'، 'گرفتن)در آغوش('، 'لمس'

ها  های گوناگون انسانی به آن پرداخته است. یکی از جنبه در یافتن پاسخ بر این پرسش است که هنرمند از جنبه
ها از این زاویه به داستان نگریسته و آن  ها و نگاره ی قربانی ِ جنسی است. بسیاری از مینیاتورها، شعرها، طرح تجربه

دینی( امروز نیست در آن اهمیت یافته است. جنبش فمینیستی از گفت و های )غیر ای که از گفتمان اند. جنبه را پرداخته
و تنش میان حضور زن در جنبش  'کلیسا-زن'ی  گوی پطرس و مریم مجدلیه در انجیل مریم مجدلیه سود جسته تا رابطه

ی که از نگاه هنرمند ا ی مردساالر را که بر کلیسا نفوذ داشته و دارد به میان بکشد. نکته سو و فشار جامعه مسیح از یک
 دور نمانده است.   -حتا سنتی -

  ی پنجم میالدی زیین کتاب مقدس از سده"مرا لمس مکن" ت 
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