هويت زن در مسيحيت
ژاسنت صليبي

چكيده
در دوران معاصر ،هويت و هويتيابي تحتتأثير سه جريان مدرنيسم ،پستمدرنيسم و فرا پستمدرنيسم قرار دارد .در دل
هر يك از اين سه جريان ،رويكرد خاصي به مسئلة هويت را شاهديم .در اين مقاله ،نخست به هر يك از جريانهاي فكري
مذكور و تأثير آنها بر مسئلة هويت ،بهويژه هويت زنان ،مي پردازيم .پس از اين مقدمه ،تصوير ارائه شده از هويت و حقوق
زن در كتاب مقدس (عهد عتيق و عهد جديد) بازكاوي ميشود.
واژگان كليدي :هويت؛ هويتيابي؛ مسيحيت؛ زن.

مدرنيته را با ويژگيهايي چون رمزگشايي رفتار

)(Decoding of behavior

و جايگزين

شدن آزادي به جاي اصول اخالقي و ارزشهاي اخالقي برابر ميدانند .از ميان اساسيترين
ويژگيهاي تفكر مدرن ،مي توان به اومانيسم (اينكه انسان منبع معنا و ارزش است و طبيعت فقط
از آن جهت كه براي انسان مفيد است ،ارزش دارد) ،عقالنيت (يعني انسان قدرت تعقل ،اعم از
عقل نظري و عملي ،را داراست و از اصول و قواعد جهاني و عام به سمت اصول و قواعد خاص
حركت ميكند) ،اخالقگرايي سكوالر ) (Secular moralismو فردگرايي متدولوژيك اشاره كرد.
توزيع نقشهاي فرهنگي و اجتماعي مردان در اين دوران ،بحرانهايي را براي هويت جنسي پديد
آورد .فرهنگ و علم در دوران مدرنيته ،دنيايي بدون زنان را تصور ميكرد .اگرچه زنان به لحاظ
مذهبي ميتوانستند از آزادي نسبي برخوردار باشند و درصومعهها حضور يابند و حتي در كليساها
به عبادت بپردازند؛ اما بعدها كليسا به محلي براي فعاليتهاي علمي تبديل گشت و به تدريج،
زنان از ورود به كليسا دور ماندند .از نظر نوبل

)(Nobeal

تنفر از زن و محروم كردن او از

علمجويي از خصيصههاي اصلي جامعة مدرن به حساب ميآمد .آن چيزي كه نوبل به آن اشاره
ميكند ،همان تبعيض گرايي بين زن و مرد است كه در دوران مدرنيته رواج داشت .در اين دوران،
اين عقيده كه مردان برتر از زنان هستند ،زمينههاي خشونت عليه زنان را فراهم كرده بود .اما از
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سالهاي  1950به بعد ،در فضاي دروني مدرنيسم حاكم بر اروپاي شمالي و مركزي ،به منظور نفي
104

خشون ت عليه زنان و اعادة حقوق برابر و عادالنه براي زنان و احياي نقشهاي الزم اجتماعي براي
شماره
مفيد /
آنان جرياننامه
عنوان فمينيسم ظهور پيدا كردند .از نظر مدرنيسم ،زنان از هويت معتبر و
تحت
هايي
آنچه /مهر و
همانندهشتم
مستقل ،سي و
مردان واجد آن بودند ،بيبهره بودند و در معادالت اجتماعي وزن خاصي را
آبان 1382

دارا نبودند .از همين رو ،فمينيسم به عنوان جرياني مقابل مدرنيسم ،و بيشتر به عنوان يك حركت
پست مدرنيستي در درون اروپاي مركزي و شمالي پا به عرصه گذاشت تا با اين تصور مدرنيستي
كه زن فقط با بچه ،كليسا و آشپزخانه تداعي ميشود ،به مبارزه برخيزد.
مدرنيسم با نسبيگرايي در ارزشها و اخالقيات ،ترديد و شك نسبت به عقل و
اما پست 104
حقيقت ،و ترديد نسبت به سرنوشت انسان هويت مييابد .پستمدرنيسم بر مجموعهاي از
تم
موضوعات فلسفي  -اجتماعي داللت ميكند كه بر عدم امكان تدارك جهانشمول و غايي دانش و
مدرنيستها به شدت از مبانيگرايي مدرنيستي ميگريزند و سعي دارند با
پست /
دارد .مفيد
معرفت تأكيد نامه
رايج ،مفهوم هويت را مورد تحليل و بازخواني قرار دهند .از نظر آنان،
مفاهيمهشتم
بعضيسي و
تأكيد برشماره

ماهيت فيزيكي «جنس» و نگاه به «جنسيت» به عنوان يك مقولة صرفاً طبيعي و بيولوژيك ،با
تأكيد بر مفهوم104ساختارزدايي از ميان ميرود .جنسيت از نظر آنان يك ساخت اجتماعي است و
هدف آن حذف تفاوتهاي جنسيتي بين زنان و مردان است .در يك جامعة مردمحور ،محدود
نامه مفيد /
كردن و ارعاب زنان نتيجة طبيعي و اجتنابناپذير ويژگيهاي طبيعي زنان است ،در حالي كه
شماره سي و هشتم
تفاوتهاي فيزيكي چيزي جز شكل سطحي و زايد ،و يا هويت اجتماعي ساختهشده يا وضعشده
 /مهر و آبان
نيست.
1382
از منظر پستمدرنيسم ،هويت امري برساخته و سياسي است و از همينرو ،هويت زنان بيشتر
سياسي است .پستمدرنيسم با تأكيد بر ذهنيت و نفي عينيتگرايي ،زنان را در طبقهاي خاص قرار
نميدهد ،بلكه به هويتسازي توسط هر فرد و ذهن او توجه دارد و به همين دليل ،اساس هويت را
امري متغير و 104
ساختهشده و متأثر از اقتضائات ناشي از روابط قدرت ميداند .هويت سياسي و

نسبيگرايي فرهنگيِ مورد نظر پستمدرنها در پي ايجاد جامعهاي است كه در آن ،حقوق
تم
اجتماعي ،قانوني ،عقالني ،عاطفي و مدني زنان رعايت شود .بسياري از زنان ،نژاد ،طبقه و
جنسيتي خود را مبناي هويت ميدانند و ما نميتوانيم نه جنس و نه نوع آنها را جداي از
جهتگيري 104
نژاد و طبقة آنها بدانيم .امروزه پس از پيدايش حركتهاي منتقد نسبت به مدرنيسم ،كه به مابعد
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
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105

حقوق
مالكيت واستعمار
نژادگرايي،
پستمدرنيسم مشهور شده است ،شاهد حركت از جانب تبعيض بين زن و مرد،
1
كارآمد
بازارهاي
و دنياي مردساالر و مردمحور به سمت زدودن غلبهگرايي مردان برنظمزنان و نفي مبانيگرايي
05

مدرنيستي نسبت به خصوصيات طبيعي و زيستي مردان و زنان بودهايم .در اين فضا نيز كه با
ت و نظم بازارهاي
داعيههاي جهاني آميخته شده است ،هويتها يك امر جهاني عام و كلي هستند كه كمكم تمامي
كارآمد
هويتهاي محلي -ملي را به هويتهاي جهاني تبديل ميكنند ،به نحوي كه تفاوتهاي مورد ادعاي
رويكرد،و هويت
پستمدرنيسم در زمينة زباني و فرهنگي در سراسر جهان پديد ميآيد .در اين
حقوق مالكيت
كارآمدعقالني
بازارهايطبيعي و
نظم زيستي
فردي رنگ ميبازد و بيشتر به عنوان امر كلي جمعي و فراتر از تفاوتهاي
زن و مرد و نيز فراتر از ساخت قدرت و مالحظات سياسي قرار دارد .به عبارت ديگر ،چيزي فراتر
از طبقه و نژاد است (سجادي.)20 :1382 ،
حقوق مالكيت و
ميتوان گفت تشخيص موقعيتهاي نظري در نگرش به هويت زنان را ميتوان در
نظم بازارهاي كارآمد
تقسيمبندياي ديگر ،دو مقولة كلي دانست :نظريههاي جامعهشناساني كه هويت را ساخته و
بازارهايآنتوني
شناساني چون
پرداختة ظرف زمان و مكان ميدانند و ديدگاه تعاملگرايان نمادين و جامعه
ت و نظم
كارآمدرواني شخص،
گيدنز ) (Anthony Giddensو نظرية روانشناسان اجتماعي كه در آن فرآيندهاي
نقشي ضروري در ساخت و پرداخت هويت اجتماعي او ايفا ميكند .اين ديدگاه عمدتاً با ديدگاه
حقوق مالكيت و
شناخت اجتماعي همپوشاني دارد.
دو متفكر و جامعهشناس معاصر ريچارد جنكينز ) Jenkinsنظم
كارآمدگيدنز با
بازارهايآنتوني
 (Richardو
نظريهپردازي در مورد هويت شخصيتي و اجتماعي تالش كردهاند تا در تحليل هويت بر شكاف
ميان فرد و جامعه و كنش و ساختار پل بزنند و فرآيندهاي هويتيابي و هويتسازي در دوران
مدرن را با در نظر گفتن تأثيرات دوسوية افراد و ساختارهاي اجتماعي تبيين كنند .برطبق اين
رويكرد نظري« ،خود»

)(Self

يك هويت اجتماعي اوليه و بنيادي ،و الگويي براي فهم همة

هويتهاي بعدي است و جنسيت در نحوة تشكل «خود» نقشي تعيينكننده دارد؛ زيرا به تجربة فرد
سامان ميبخشد و آن را در خويشتن ادغام ميكند .هويتيابي جرياني تعاملي و دوسويه است .در
تحليل هويت ،در كنار عوامل اجتماعي مؤثر در نحوة تشكيل «خود» و هويت شخصي (تعريف از
خود) ،بايد هم ردهبنديها و گروهبنديهاي نهادي و تخصيص آمرانة هويتها به افراد را مطالعه
كرد و هم چگونگي تفسير افراد و برخورد و مقابلة آنان با اين ردهبنديها را؛ به ويژه مقاومت در
برابر ردهبنديهاي كليشهاي را كه غالباً مبتني بر معيارهاي انتسابي مانند جنسيت ،سن ،قوميت و
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طبقه اجتماعي است .عامل جنسيت يكي از مبناهاي اصلي ردهبنديهاي اجتماعي است و در توليد
106

و بازتوليد هويتهاي فردي و اجتماعي زنان تقش تعيينكننده دارد (ساروخاني.)76-75 :1383 ،
زنان /ازشماره
نامه مفيد
مجموع هويتهاي اجتماعي و هويت شخصي آنها تشكيل ميشود .هويت
هويت فردي
استمهر
هشتم /
اجتماعي سي و
كهوفرد ،بر اساس عضويت در ردهها و گروههاي گوناگون اجتماعي ،از خود
تعريفي
آبان 1382

ارائه ميكند و هويت شخصي به تعريف بازانديشانه از خود اطالق ميشود .هويت شخصي هويتي
اوليه و بنيادي ،و الگويي براي فهم همة هويتهاي بعدي است .يكي از تجارب بنيادي دوران اوليه
كه نقش مهمي در نحوة تشكيل خود و هويت شخص دارد تجربة اعتماد بنيادي ) (basic trustاست
 106و اطمينان به اشخاص دارد و معموالً از نخستين تجربيات زندگي و دوران
كه ريشه در اعتماد
كودكي حاصل مي شود .مراقبت منظم از بدن ،به ويژه در ميان زنان ،يكي از ابزارهاي اساسي است
تم
كه شخص به كمك آن روايت معيني از هويت شخصي را محفوظ ميدارد و در عين حال خود نيز
مفيددر /معرض تماشا و داوري ديگران قرار ميگيرد.
روايت،
از وراي همين نامه

هشتمزنان ،نقشهاي اجتماعي متعددي برعهده دارند كه تابع عضويت آنها در
سي وبه ويژه
شمارهافراد،
معموالً

نهادها و گروههاي گوناگون است و هر كدام وجهي از هويت آنها را ميسازد .اما برخي از اين
نقشها و هويت106ها اعتبار و اهميت بيشتري براي آنها دارد .هويت اجتماعي مسلط همان است كه

ارزش و اهميت بيشتري براي فرد دارد و غالب اوقات فرد خود را با آن تعريف ميكند .هويتي كه
نامه مفيد /
براي بازنمايي «خود» مورد استفاده قرار ميگيرد با تجربيات ،ارزشها ،نگرشها ،انتظارات ،اهداف و
شماره سي و هشتم
نيازهاي جاري و دانش پسزمينهاي فرد ارتباط دارد« .خود»ي كه در موقعيتهاي واقعي نمود
 /مهر و آبان
مييابد ،سيّال و تغييرپذير است ،يعني داراي ترجيحاتي تغييرپذير است .اما «خود آرماني» (ideal
1382
) selfپايدارتر است« .خود آرماني» شخص بر ارزشها و نگرشهاي او مبتني است و البته يكي از
منابع مهم ارزشي و نگرشي ،باورهاي ديني است.
«روش زندگي» نيز با هويت شخصي ارتباط دارد؛ زيرا روايت خاصي را كه فرد براي هويت
شخصي خود 106
برگزيده است ،در برابر ديگران مجسم ميسازد و مستلزم تصميمگيريهاي روزانه

دربارة نحوة پوشش ،مصرف ،كار و فراغت است .بهويژه در فرهنگ مصرفگراي دوران معاصر ،به
تم
علت تكثر يافتن زمينههاي عمل و مراجع انتخاب ،روش زندگي بيش از پيش در ساخت هويت
يافته است (ساروخاني .)75 :1383 ،پژوهشها نشان ميدهند كه مهمترين نقش-
شخصي اهميت106
هايي كه زنان براي خود درنظر ميگيرند در مرتبه اول مادري ،در درجة دوم همسري ،سپس
حقوق
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بازارهاي كارآمد
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مالكيت
حقوق
كه ويكي از
ميدهند
تحصيالت عالي ،و در مرتبة آخر اشتغال بوده است .از سوي ديگر نتايج نشان
1
كارآمد
بازارهاي
نظمدر برداشتهاي سنّتي از
عوامل مقاومت نكردن در برابر هويتهاي سنّتي ،مذهبي بودن زنان است.
07

دين ،بر تقدّس نقشهاي مادري و همسري و ضرورت تالش بيشتر زن در زندگي زناشويي موفق و
ت و نظم بازارهاي
كسب رضايت شوهر و اطاعت زن از شوهر تأكيد بسيار ميشود (ساروخاني.)82 :1383 ،
كارآمد
همچنين پژوهشها نشان ميدهند كه ارتقاي سطح آگاهي و دانش زنان و روي آوردن آنها به
خانوادهو ايجاد
فعاليتهاي اقتصادي ،به ويژه در شهرهاي بزرگ ،ارزشهاي جديدي را در
حوزةمالكيت
حقوق
اجتماعي زنان
كرده و باعث دگرگوني مناسبات زناشويي و خانوادگي و ارتقاي جايگاهنظماقتصادي و
بازارهاي كارآمد
و ايجاد هويتهاي جديد براي آنان شده است كه توازن سنّتي خانواده ،كه بر اقتدار و سلطه مرد
استوار بوده ،را برهم زده است.
اكنون به تحليل هويت زن در مسيحيت ميپردازيم.

حقوق مالكيت و
نظم بازارهاي كارآمد

هويت زن در مسيحيت
ت و نظم بازارهاي
منازعه اي كه در ابتداي قرن بيستم توسط هواخواهان حقوق زنان براي بازشناسي حقوق برابر
كارآمد
صورت گرفت و توجه عمومي را به حق رأي زنان معطوف كرد ،اين تصور را القا ميكند كه زنان
مالكيتالًوصحيح
تاريخي كام
هميشه موجوداتي كهتر دانسته ميشدهاند .البته اين برداشت در برخي مقاطعحقوق
كارآمداجتماعي
طبقهبندي
روزگار در
بازارهاي
نيست .آموزش رسمي يهوديت قطعاً مردساالر بوده است و زنان آن نظم
و روحاني در مرتبة دوم اهميت قرار داشتهاند .اما در اوايل عهد جديد و در دورة تأسيس نخستين
كليسا آنها از احترام و جايگاه خوبي برخوردار بودهاند .اگرچه اغلب نقش عملي آنها به عنوان مادر
و كدبانو تغيير نيافت ،طريق مبهمي از زندگي كه هيچ توازني با زندگي زنان در قرن بيستم ندارد،
ظاهر گشت .براي بررسي هويت زن در مسيحيت و ترسيم چهرة زن و حقوق او در اين آيين ،در
ابتدا به تحليل محتواي عهد عتيق در رابطه با زن پرداخته و سپس تغييرات صورتگرفته در تبيين
جايگاه زن در خانواده و اجتماع پس از ظهور مسيحيت را بر اساس كتاب عهد جديد (انجيل)
مطرح خواهيم ساخت .به عنوان مقدمه ميتوان گفت كه در قوانين شرعي قوم اسرائيل ،همانند
قوانين ديگر اقوام خاورميانه ،زن به عنوان فردي نابالغ يا پستتر به حساب ميآمد و نقش وي در
نقش مادري خالصه مي شد .اما ديدگاه قوم اسرائيل باستان در اين رابطه با طرز تفكر ديگر اقوام در
اين مورد متفاوت بود؛ زيرا به خداي خالقي ايمان داشت كه بر اصل تساوي زن و مرد تأكيد
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مي نمود .با وجود اين ،منزلت واقعي زن تنها با ظهور مسيح ظاهر شد؛ اگرچه زن به حكم نظام
108

آفرينش تكامل خود را در امر همسر شدن و مادر شدن مييافت ،از اين پس و در آفرينش جديد،
مي شماره
مفيد /
توانست به كمال خود برسد (لئون دوفور.)303 :1380 ،
نامه نيز
از راه بكارت
سي و هشتم  /مهر و
الف .عهد عتيقآبان 1382

انسان «نر و ماده» آفريده شد (سفر پيدايش  . )27:1تنها با درنظر گرفتن متن يهودي است
كه نقش دوگانة زن نسبت به مرد به عنوان همسر و مادر تعريف شده است .زن بر خالف حيوانات
از عمق وجود «آدم» آفريده شد؛ بنابراين با او همسرشت ميباشد .چنين است موقعيت مرد در
108

مقابل مخلوقي كه خدا در برابرش قرار داد .آدم به نقشة االهي كه شامل عطا كردن «معاوني موافق
پيدايش  )18:2ميباشد ،پاسخ مثبت داده ،به هنگام نامگذاري زن ،بر خود نيز اسم
وي» (سفر تم
مينهد .از اين به بعد او در برابر زن ،تنها آدم نيست؛ بلكه او به عنوان «زوج» و زن به عنوان
«زوجه» ،كه درنامهزبانمفيد /
عبري «ايش» و «ايشيا» خوانده ميشوند ،مطرح ميگردند .برحسب طرح
آفرينش،سي
االهي شماره
هشتمهمسري ،مكمل مرد ميگردد .اين رابطه بين زن و مرد ميبايد در عين
زن واز راه
تفاوتي كه ميان آنها وجود دارد ،بر اساس اصل مساوات باقي بماند .اما گناه نخستين ،آنها را از اين
108

وضع منحرف نموده ،زن را تابع مرد گردانيد (سفر پيدايش  .)16:3زن نهتنها بهوجودآورندة جامعة
مفيد /
زندگان نيز شد .درحالي كه در بسياري از مذاهب ،زن به راحتي با زمين
نامه جميع
بشري ،بلكه مادر
ميهشتم
سي و
گيرد ،كتاب مقدس وي را خود حيات ميداند .ماهيت زن از نام وي كه
شمارهقرار
مورد مقايسه
مهر « و
آبانسفر پيدايش  )20:3است ،مشخص ميگردد .گرچه زن به خاطر گناه
زنده» (
«حوا» به/معناي
1382
رنج منتقل ميسازد ،اما با تأمين تداوم نسل بشر بر مرگ غالب است.
حيات را با
بهرغم تبيين فوق ،زن هنوز داراي نقش محدودي است .شكي نيست كه حق او در منزل ،حداقل
تا آنجا كه به تعليم و تربيت مربوط ميشود ،با حق شوهرش مساوي به نظر ميرسد؛ اما شريعت
موسي مقام درجه دومي را براي وي قائل است .يك زن رسماً در آيينهاي مذهبي شركت نميكند،
108

اما ميتواند با شادي در جشنهاي عمومي شركت جويد (خروج  20:15و 21؛ تثنيه 12:12؛ داوران
21:21؛  -2تم
سموئيل  .)6در ضمن ،هيچ نوع وظيفه و تكليف كهانتي برعهدة او گذارده نميشود و
فقط مردها مكلّف هستند به زيارتهاي واجب عزيمت نمايند (سفر خروج .)17:23
108

زوجه حتي در شمار كساني قرار نميگيرد كه مكلف به مراعات روز شنبه (روز مقدس)
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
382
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مالكيت و
خصوص در
حقوق -به
هستند .اما شريعت موسي در اموري غير از امور عبادتي ،به حفاظت از زن
1
كارآمد
بازارهاي
نظم نمايانگر حيات پرثمر بر
زمينهاي كه مستقيماً به وي مربوط است ،يعني حيات  -مقيّد است .مگر او
09

روي زمين نيست (تثنيه  .)10- 5:25مرد موظف است نظام زندگي زن را محترم شمارد (الويان
ت و نظم بازارهاي
.)18:20
كارآمد
مرد از زن وفاداري كامل در امور زناشويي را ميخواهد ،درحالي كه خود را مكلّف به آن
الويان» در
حقوققانون «
نميداند« .ده فرمان» احترام و شأن مساوي را براي دو والد قرار ميدهد و در
مالكيت و
كارآمددر كتب
بازارهاياست.
مورد فردي كه به پدر يا مادر خويش دشنام دهد ،تنبيهي يكسان در نظرنظمگرفته شده
عقالني (تفسيري) اصرار بر احترام به مادران است .در عهد عتيق از شوهراني سخن ميرود كه
زنان خويش را عميقاً دوست داشته ،با آنها به نحو برابر رفتار ميكردند .مرد رؤياي خود را چنين
حقوق مالكيت و
بيان ميكند« :هر كه زوجهاي يابد ،سعادت را هم يافته است» (امثال 22:18؛ رك .)18-15:5
نظم بازارهاي كارآمد
اين رؤياها به معناي داشتن «معاون موافق خود» و تكيهگاهي استوار و يافتن محيطي صميمي براي
بازارهاي.)27-
نظم24:36
سيراخ
خويش و پيدا كردن آشيانهاي براي مقابله با آوارگي و سرگرداني است (بنت و
كارآمد به وي اعتماد
يافتن زن به معناي يافتن زيبايي است (امثال  )16:11كه ابهت مرد را تأييد كرده و

به نفس ميبخشد؛ چه بهتر كه اين زن شجاع نيز باشد (.)31 – 10:31 ،4:12
مالكيت و
دختران جوان اسباب نگراني هستند .دختران همانند پسران در زندگيحقوق
مشاركت
خانوادگي
دارند .آنها اغلب همراه پسران در جشنوارههاي مذهبي گروهبندي مي نظم
كارآمد كه زن
بازارهايميرسد
شوند .به نظر
بر زندگي مذهبي خويش كه خود در آن نقشي را عهدهدار نيست ،به دلخواه اعمال نفوذ مينمايد.
به رغم اين احترام و نفوذ ،زنان از حقوق مشابه مردان برخوردار نبودهاند .از آغاز نشانههايي
وجود دارد كه زنان در مقايسه با ديگر افراد به مانند دارايي در نظر گرفته ميشدند .از زن در كنار
امالك ،خدمتكاران و حيوانات ياد ميشد؛ اگرچه كلمة خاصي براي متمايز نمودن او از بقية
مايملك مرد بهكار ميرفت .همسران ،شوهران خود را «ارباب» ميناميدند ،همچنان كه يك برده
پادشاه را خطاب ميكند .يك زن قادر نبود نه از همسر خويش جدا شود و نه ميتوانست بدون
رضايت ه مسر يا پدر خويش عهد يا نذري را بپذيرد؛ اگر همسر يا پدر رضايت نميداد ،آن عهد يا
نذر باطل و نفي ميشد .دختران و همسران نميتوانستند از مايملك پدر يا همسر خود ارث ببرند،
مگر آنكه همسر ارثي نداشته باشد .در عهد عتيق ديده ميشود كه موسيس به دختراني كه هيچ
برادر ي نداشتند و پدرمرده بودند ،گفت كه به آنها قطعة معلومي از زمين پدر داده ميشود و آنها در
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مقابل قول دهند با مردي از قبيلة پدر ازدواج كنند ) .(Thompson: 88دختران ميتوانستند در
110

مواقعي مانند بردهها فروخته شوند و احتماالً رها نشوند ،مگر آنكه دختر صيغة ارباب شود و او را
مفيد /
نپسندد؛ نامه
شمارهآزاد شود.
ميتواند
سپس او
جنسي /بهمهر و
سي و هشتم
طور جدي در مورد زن و مردي كه مرتكب آن ميشدند ،مورد توجه قرار
خيانت
آبان 1382

ميگرفت .گناهان جنسي روابط شخصي عميق زوج را مخدوش ميكند و از اين نقطهنظر ،زنان و
مردان يهودي در مقابل قانون برابر هستند.
در مجموع ،ميتوان گفت مردساالري بر فضاي قوانين مشروع عهد عتيق در مورد زنان حاكم
است ) .(Ferguson,1101994: 256هم پدر و هم مادر هر دو شايسته احترام هستند .رعايت قوانين تابوي
غذايي بر هر دو جنس واجب است .عهد عتيق نسبت به خطرات سوءاستفاده از قدرت حساس است و
تم
بر عدالت در مورد آن كسي كه مورد ظلم قرار گرفته ،تأكيد دارد و به زنان به عنوان موضوع يگانة
مفيددهد /.شوهر ميتواند زنش را طالق دهد ،اما آن زن ميتواند به وسيله كالم
آگاهي مي
ستم افراطي نامه
هشتمحمايت شود و هدف اين كار حفاظت از سرنوشت او در برابر بهرهكشي از
)(repudiation
رهاسازيشماره سي و
وجود اوست .در سفر خروج چنين آمده است :بر بيوهزني يا يتيمي ظلم مكنيد و هرگاه بر او ظلم
 110فرياد برآورد ،البته فرياد او را مستجاب خواهم نمود .اين مثالي است در رابطه با
شود و او نزد من

عدالت/،و شفقت نسبت به كساني كه به وسيلة يك جامعة گناهآلود و ستمگر در
حساسيت نسبتنامهبه مفيد

گرفته
حاشيه قرار
سياند.و هشتم
شماره
آبان از زنانِ جامعة عبري و در موضوع و عبارت ،شباهتهاي آشكاري با
عهد عتيق
درتوصيف
مهر و
/
 1382فرهنگ باستاني خاور نزديك وجود دارد .نقشهاي سنّتي اجتماعي زنان دگرگون
آداب و رسوم
شد .كودكان ديگر در حوزه قيمومت زنان نبودند .همسر ايدئال هم در خارج و هم در خانه كار
ميكند .گرچه معمول نبوده است ،زنان ميتوانستند به هر شغلي در جامعة عبري آن زمان مگر
كهانت و نبيه بودن و قضاوت بپردازند .بيشباهت به ديگر مذاهب شرق نزديك باستان هيچ نبيهاي
وجود ندارد.

110

تصوير زنتم با تمام ويژگيهايي كه در باال ذكر شد ،هنوز رتبه و مقام درخورش را به او اعطا
نميكند .دعاي روزمرة يهوديان در اين ايام به صراحت چنين بيان ميكند« :خداوندا ،متبارك هستي
110يا نادان نيافريدي» (لئون دوفور)308 :1380 ،؛ درحالي كه زن با تسليم و رضا
كه مرا كافر ،زن
ميگويد :خداوندا ،متبارك هستي كه مرا مطابق ارادة خود آفريدي» .مسيح بود كه به زن منزلت كامل
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مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
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بخشيد.
ب  :عهد جديد

حقوق مالكيت و
نظم بازارهاي كارآمد

1

11

مسيح در فضاي اجتماعي ستمآلود و طرفدار شرع آن دوران ،نبوتت و
بازارهايكرد و
نظمرا آغاز
خويش
آمد از حكم االهي
نگرش جديد و كلياي را نسبت به زنان مطرح نمود .او هيچ قانون تازهاي راكارجدا
«يكديگر را دوست بداريد» مطرح نكرد .همانگونه كه او هرگز نهاد بردگي را محكوم نكرد ،هرگز
حقوق مالكيت و
پيشنهاد ننمود كه به زنان بايد آزادي اجتماعي بيشتر و پايگاه فردي باالتر داده شود .او به سادگي به
نظم بازارهاي كارآمد
وسيلة مثال بشر را هدايت نمود .آنچه در عهد جديد بيشترين اهميت را دارد ،تعاليم او نسبت به
زنان بود .منزلت واقعي زن در مسيحيت به او اهدا شد .اين منزلت جديد به زن در روز مژدة فرشته
به مريم به او عطا گرديد .خداوند اراده فرمود كه او از مريم زاده شود (غالطيان
.)4:4مالكيت و
حقوق
كارآمدبه تحقق
بازارهاي خود
مريم درحالي كه هم باكره بود و هم مادر بود ،اميد زنان را بهنظمباروري در
رسانيد .مريم در عين حال آرزوي باكره ماندن را آشكار نمود و اين آرزو را كه تا آن زمان با ننگ
بازارهاي
نازايي مقايسه ميشد ،تقدّس بخشيد .كمال مطلوب زنانگي در مريم به ت و
زيرا او
تحققنظمميرسد؛
كارآمد 28:11و )29
شاهزادة حيات را به دنيا آورد .عيسي آشكار نمود كه ثمرة بكارت ايمان است (لوقا

و زن به واسطة مريم ميتواند سمبل روح ايماندار شود .از اينجا ميتوانيم درك كنيم كه چرا
حقوق مالكيت و
عيسي(ع) اجازه ميداد تا زنان مؤمن با او همراه شوند (لوقا  1:8و  2و  )3و نيز درك ميكنيم كه
نظم بازارهاي كارآمد
چرا عيسي از باكرههاي وفادار به عنوان نمونه سخن ميگفت (متي  )13 -1:25و نيز ميفهميم چرا
عيسي زنان را عهدهدار مأموريت ميكرد (يوحنا  .)17:20به اين ترتيب ،در كليساي نخستين،
زنان متعددي به چشم ميخورند (اعمال رسوالن  14:16 ،12:12 ،41 -36:19 ،14:1و  .)15از
اين پس ،زنان به همكاري در كار كليسا فراخوانده ميشوند.
اين شركت فعاالنة زنان در كار كليسا به خاطر كشف بعد جديدي در شخصيت آنان ،يعني
بكارت ،بنا گشته است .پولوس ديدگاه االهياتي جديدي در مورد زن ارائه داده است كه گوياي
چگونگي از بين رفتن اختالف دو جنسيت و جايگزيني يك مفهوم نوين است :ديگر هيچ تفاوتي
ميان مرد و زن وجود ندارد؛ زيرا همة شما در اتحاد با مسيح يكي هستيد (غالطيان  )28:1و
همچنين در كالم انجيل آمده است :زيرا همگي ما در اثر ايمان به عيسي مسيح فرزندان خدا
ميباشيم و همة ما كه تعميد گرفتهايم ،جزئي از وجود مسيح شدهايم و مسيح را پوشيدهايم؛ ديگر
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فرقي نميكند كه يهودي باشيم يا غير يهودي ،غالم باشيم يا آزاد ،مرد باشيم يا زن؛ زيرا همة ما
112

مسيحيان در عيسي مسيح يكي هستيم (غالطيان  .)28 -26:3به عبارت ديگر ،تبعيض بين زن و
شماره
گونه كه نظام طبقهبندي نژادي و اجتماعي نيز برچيده شد .پيام كامل انجيل
مفيد /همان
مرد از مياننامهرفت؛

سي و هشتم  /مهر
طرفدارو تساوي انساني در امور اجتماعي ،سياسي و اقتصادي است ،بلكه پيمان
دربارة زنان نهتنها
آبان 1382

االهي را مدنظر قرار ميدهد كه محتواي رهاسازندة آن بر انسانيت و خلقت مبتني است .نزديك-
ترين مفهوم آن تعريف كتاب مقدس است از اينكه ما كه هستيم و خلقت انسان ،اعم از زن و مرد،
بر اساس تصوير خداوند صورت گرفته است (سفر پيدايش .)27:1
 112بكارت كه زن ميتواند به آن تحقق بخشد ،شرايط و حالت طبيعي ازدواج را
كمال مطلوب
نفي نميكند ( -1تيموتأوس  ،)15:2بلكه همانگونه كه آسمانْ زمين را تعادل ميبخشد ،بكارت
تم
نيز براي ازدواج ارزشي تعديلي به همراه دارد .ارتباط طبيعي بين زن و مرد بر اساس رابطة مسيح با
اكنون /جايگاه زن نهتنها در مقابل «آدم» است ،بلكه در مقابل مسيح نيز قرار
است.مفيد
كليسا بنا شده نامه
كليساست« :اي زنها ،از شوهران خود اطاعت كنيد كه از خداوند اطاعت
سمبل
ميگيرد و
سي و هشتم
شماره
ميكنيد .چنانكه كليسا مطيع مسيح است ،زنان نيز در هر مورد بايد از شوهران خود اطاعت كنند

112و  23و  .)24اما انجيل در باب اهميت ازدواج به مردان نيز گوشزد ميكند كه» و
«افسسيان 22:5
اما اي شوهران ،همسران خود را همانطور دوست بداريد كه مسيح كليساي خود را دوست داشت.
نامه مفيد /
او حاضر شد جانش را فداي كليسا كند تا آن را مقدس و پاك سازد ] [...شوهر نيز بايد به همين
شماره سي و هشتم
شكل با زنش رفتار كند و او را همچون قسمتي از وجود خدا دوست بدارد .زن و شوهر در واقع
 /مهر و آبان
يكي هستند؛ پس وقتي شوهر همسرش را محبت ميكند ،در اصل به خويشتن لطف و محبت كرده
1382
است .هيچكس به بدن خود لطمه نميزند ،بلكه با عشق و عالقه از آن مراقبت ميكند ،همانگونه
كه مسيح از بدن خود يعني كليسا مراقبت به عمل ميآورد ] [...بنابراين تكرار ميكنم شوهر بايد
همسر خود را مانند وجود خود دوست بدارد و زن بايد با اطاعت از شوهر خود او را احترام نمايد

 .)33112ازدواج رابطهاي ناگسستني است ،چنانچه در انجيل آمده است  :هر كس زن
«افسسيان -25:5
خود را به هر علتي غير از علت زنا طالق دهد و با زن ديگري ازدواج كند ،زناكار محسوب ميشود
تم
(متي .)9 -13:19
 112تحليل نقش زن از ديدگاه عهد جديد به رابطة زن و كليسا ميپردازد .اگرچه در
بخش ديگر
آغاز ،ايمان بر اختالف بين زن و مرد فايق آمده بود ،به مرور زمان اين اختالف دوباره زنده گشت
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
382

112

حقوق

هويت زن در مسيحيت

113

مالكيت و
جنبة رفتار
حقوقبه دو
و خود را بر نظام كليسايي تحميل نمود .پولوس با در نظر داشتن نظام آفرينش
1
كارآمد
بازارهاي
زن اشاره مي كند :اول اينكه در اجتماع عبادي ،زن بايد با سر پوشيده نظم
حاضر شود .زن با اين انگاره
13

نشان ميدهد كه شأن مسيحي ،او را از اطاعت شوهر و حفظ مقام دومي كه در تعليم شرعي به او
ت و نظم بازارهاي
داده شده ،معاف نميسازد ( -1قرنتيان  . )16- 2:11از سوي ديگر ،زن نبايد در كليسا صحبت
كارآمد
كند؛ يعني اجازه ندارد در كليسا تعليم دهد ( -1قرنتيان  -1 ،34:14تيموتاوس  .)12:2البته
مالكيت وكليساها
حقوق در تمام
پولوس امكان نبوت براي زن را نفي نميكند ( -1قرنتيان  .)5:11همانگونه كه
گوش كنند
بگويند ،بلكه
بازارهايبايدكارآمد
مشاهده مي شود ،زنان در جلسات بايد ساكت باشند؛ آنها نبايد سخن نظم
و اطاعت نمايند .تورات فرموده است كه زنان اگر سؤالي دارند در خانه از شوهران خود بپرسند؛
چون صحيح نيست كه زنان در جلسات كليسا گفتوگو و اظهارنظر كنند ( -1قرنتيان .)35 -34
حقوق مالكيت و
زنان در طرز پوشاك و آرايش خود بايد با وقار باشند .زنان مسيحي بايد براي نيكوكاري و اخالق
نظم بازارهاي كارآمد
خوب مورد توجه قرار گيرند ،نه براي آرايش مو يا آراستن خود به زيورآالت و لباسهاي پر زرق
نميدهم
نظم«اجازه
بپردازند.
بازارهاي
و برق .زنان بايد در سكوت و با اطاعت كامل به فراگيري مسائل روحاني ت و
كارآمد ساكت باشند.
زنان به مردان چيز ياد دهند يا بر آنان مسلط شوند؛ زيرا بايد در جلسات كليسايي

علت اين امر آن است كه خدا نخست آدم را آفريد و بعد حوا را» (اول تيموتأوس .)12- 9:2
مالكيت
حقوق
مهميوبرعهده
نقش
زماني كه از تحرك زن به علت سن زياد كاسته ميشود ،در اجتماع مسيحي
كارآمد
ميگيرد :بيوه زنان بايد به نيكوكاري معروف بوده ،فرزندان خود را به نظم
باشند؛ بايد
بازارهايكرده
خوبي تربيت
نسبت به غريبان مهماننواز بوده ،به ايمانداران نيز خدمت كرده باشند و دردمندان و محتاجان را
ياري داده ،همواره نيكوكار بوده باشند ( -1تيموتأوس .)11 -9:5
در مجموع ،ميتوان گفت در باب هويت و نقش زنان در اجتماع ،كتاب مقدس سخن بسيار
دارد .مسيح(ع) بر اين اعتقاد بود كه به همان نسبت كه مردان بايد به راه خدا قدم نهند و خدمت
كنند ،الزم است زنان نيز همان نصيب را داشته باشند (هندي .)26 :1339 ،حواريون در كتب خود
در انجيل دربارة زنان بسيار نوشته اند به طوري كه اگر بخواهيم اين حكايات و امثال را از انجيل
يوحنا برداريم ،نصف بيشتر پيام نويسنده و منظور آن از بين خواهد رفت .با اين حال ،بسياري از
زنان روشنفكر عصر حاضر به اعتقادات پولوس رسول دربارة حقوق و نقش زنان در مسيحيت
اعتراض مينمايند و تعليمات وي را نسبت به زنان عادالنه نميدانند .پاسخ صاحبنظران مسيحيت
در اين رابطه آن است كه دستورات او در اين زمينه در مقابل تعليمات كلي و اساسي او در

114

ژانست صليبي

اعتقادات مسيحي بسيار ناچيز و قابل اغماض است (هندي .)28 :1339 ،آنچه مسلّم است
114

مسيحيت به آزادي و برابري حقوق زن و مرد تأكيد دارد .مرد و زن تار و پود زندگي بشري را
مفيد  /شماره
تشكيل مينامه
عيسي(ع) براي نخستين بار منشور حقوق زن و مرد را تصوير ميكند .او ابتدا اين
دهند.
مطرح هشتم /
اصل را سي و
ساخت :مهر وشوهري كه زن خود را دور كند و زن ديگر بگيرد ،نسبت به او زنا كرده
آبان 1382

است .هر سه انجيل نوين اين گفته را تكرار كردهاند .مرقس اضافه ميكند هر زني كه شوهر خود را
ترك كند ،او نيز زنا كرده است؛ ولي بايد گفت كه در اين رابطه مرد بيشتر مورد نظر بوده است؛
زيرا در آن دوره و زمان زنان اختياري نداشتند و مقصود عيسي(ع) دفاع از حق آنان بوده است .در
 114تربيت زنان از مردان پستتر بوده است ،ولي اين نكته مانع از آن نميگرديد
آن زمان ،فرهنگ و
كه مسيح با آنها مانند افرادي باهوش و تربيتشده رفتار نمايد .اينك تنها اوست كه ميگويد زنان
تم
در استفاده از اين نعمتها با مرد شريكاند .در جواب خود به مارتا خواهر مريم ميگويد :در
ترين سهم را خواهند داشت (هندي.)12 :1339 ،
ملكوتِ او ،زناننامهبزرگ
مفيد /

محدوديتهايي براي رسالت زنان قايل است  -يك زن نميتواند تدريس كند
اگرچه
پولوسو هشتم
شماره سي

و بر مرد اعمال قدرت كند؛ زنان بايد در سكوت و با اطاعت كامل به فراگيري مسائل روحاني
بپردازند؛ زنان 114
نبايد به مردان چيزي ياد دهند يا بر آنان مسلط شوند ( -1تيموتأوس  – )12:2اما

در ضمن ميگويد :و اما شما اي زنان ،مطيع شوهران خود باشيد تا چنانچه بعضي از ايشان نيز به
نامه مفيد /
انجيل ايمان نياورده باشند با ديدن رفتار شما ايمان بياورند؛ زيرا رفتار خوب و توأم با احترام يك
شماره سي و هشتم
زن بهتر از سخنان او دربارة مسيح در دل شوهر اثر ميگذارد ] [...بگذاريد باطن وسيرت شما زيبا
 /مهر و آبان
باشد؛ باطن خود را با زيبايي پايدار ،يعني با روحيه آرام و ماليم ،زينت دهيد كه مورد پسند
1382
خداست ] [...و شما اي شوهران ،رفتارتان با همسرانتان بايد با مالحظه و توأم با احترام باشد؛ چون
ايشان ظريف تر از شما هستند .در ضمن ،فراموش نكنيد كه ايشان شريك زندگي روحاني و
بركات االهي شما ميباشند ( ...اول پطرس .)7- 7:3
پولوس 114
همچنين بر اتحاد و يكپارچگي زنان و مردان در مسيح تأكيد مينمايد (ارميا

 .)7:166او ميگفت در منظر خداوند چيزي تحت عنوان زن و مرد وجود ندارد (غالطيان  )28:3و
تم
در جاي ديگر ميفرمايد شوهر نيز بايد همسرش را همچون قسمتي از وجود خود دوست بدارد.
آميخته با احترام عميق ،آن هم در روزگاري كه با زنان به ندرت به خوبي رفتار شده است،
اين نگاه 114
نشاندهندة تغييري خودجوش و نه تحميلشده از بيرون است .پولوس به مانند پيامبر خود به سادگي آماده
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
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نبود كه فرهنگ حاكم بر آن دوران را تغيير دهد .اگر زنان آنچنان كه پولوس وحقوق
مالكيت وخواستار
پطرس عميقاً
1
كارآمد
بازارهاي
ماندند.
آن بودند مورد محبت قرار ميگرفتند براي مدتي طوالني شهروندان طبقه دومنظمباقي نمي
15
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