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  چکیده

در این مقاله در نظر است تا با تکیه به برخورد نظری دو چهارچوب نظـری فمنیسـم و   
ستانسیالیسم در عرصۀ فلسفۀ سیاسی، وجوهی را که در گـذار جامعـۀ سـنتی بـه     اگزی

 کتـاب مقـدس  جامعۀ مدرن در اروپای غربی در باب خوانشی جدیـد از جایگـاه زن در   
مطرح شـده   )عهد جدیدچهارگانه ( اناجیل) و عهد عتیق( توراتمسیحیت، با تأکید بر 

هـای عصـر    زدایـی کـه از ویژگـی    نزدایـی و افسـو   است، بررسی شود و فرآیند اسطوره
روشنگری است، از امر زنانه در غرب نوین واکاوی شـود. در ایـن حـوزه، ابتـدا دیـدگاه      
فمنیســتی کســانی چــون ســیمون دوبــوار بررســی شــده اســت و ســپس بــه دیــدگاه 
پدیدارشناختی شالیر ماخر و همچنین دیدگاه اگزیستانسیال و لیبرال بولتمان پرداخته 

توان فهمید که جریان فمنیستی همسو با جریـان   ک دیدگاه نهایی، میشده است. در ی
زدایی از مفهوم سـنتی زن پرداختـه اسـت؛ و ایـن افسـون زدایـیِ        روشنگری به افسون
دانـان لیبـرال و   ی معناداری با تجدیـدنظرهای فیلسـوفان و االهیـات   مفهومی در رابطه

 اگزیستانسیال در الهیات مسیحی قرار دارد.
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  مقدمه
بسـیار   فمینیسـتی  هـای  دیـدگاه  کـه  دریافـت  توان می فمینیسم تاریخی سیر بررسی در

های نظـری و سیاسـی کـه خـود را بـا نـام فمینیسـم گـره         متنوع هستند. بررسی تالش
سازد که فمینیسم یک مفهوم و عقیدۀ واحد نیست؛ بلکـه  وشن میزنند، این نکته را ر می

 .[15]هایی، متفاوت و چندوجهی است ای از عقاید و کنشفمینیسم شامل مجموعه
ها را شامل شـود،  تالش برای رسیدن به یک تعریف زیربنایی که اشتراک مبنای فمینیسم

هـا موقعیـت فرودسـت    واع فمینیسـم باید از رهگذر تأکید به این نکته نتیجه شود که اساس ان
تـوان   شـوند. مـی   رو می زنان در جامعه و تبعیضی است که زنان به علت جنس خود با آن روبه

ها در واکنش و تبیین چگونگی این موقعیت فرودست زنان و تبعـیض  گفت که انواع فمینیسم
قعیـت فرودسـت   ها رهاندن زنـان از مو اند و هدف نهایی انواع فمینیسمجنسیتی شکل گرفته

بردن تبعیض جنسیتی است که ایـن هـدف از رهگـذر ایجـاد تغییـرات در       در جامعه و ازمیان
 .15]،[22شود  نظم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاصل می

ها توفیـق بیشـتری در    ها، چهار دسته از آنشاید بتوان گفت در میان انواع فمینیسم
  اند از:اند که عبارتشتهزایی سیاسی و اجتماعی زنان داجنبش

فمینیسم مارکسیستی: این گونـه اعتقـاد فمینیسـتی ابتنـای بـر نظریـات کـارل        ) 1
مارکس، فـردریش انگلـس، والدیمیـر ایلـیچ لنـین، لئـون تروتسـکی و دیگـرِ متفکـران          
مارکسیست دارد. فمینیسـم مارکسیسـتی شـالودۀ ماتریالیسـم دیالکتیـک، ماتریالیسـم       

شناختی پذیرفته است. از دیگـر   عنوانِ مبنایی هستی ن تاریخی را بهبود تاریخی و تکاملی
داری،  های مارکسیستی مربوط به نیروی کار و سـرمایه سو، فمینیسم مارکسیستی نظریه

شده، پراکسیس (دیالکتیک عاملیـت انسـان بـا سـاختار) و     ویژه در خصوص کارِ بیگانه به
هـای خـود در سـاحت    ا و سـازماندهی هـ پـردازی تعیین ارزش اقتصادی را بـرای تئـوری  

اجتماعی و سیاسی به کار گرفته و ارتباط نظری و عملـی دائمـی را بـا تحلیـل و کـنش      
منشـاء  طبقاتی برقرار داشته است. فردریش انگلس و کـارل مـارکس بـا نگـارش کتـاب      

مبنای نوینی برای فمینیسم فراهم آوردند. این کتاب  خانواده، مالکیت خصوصی و دولت،
مارکسیسم پدید آمـد   »نخستین موج«عنوانِ تنها بخش پایدار نظریۀ فمینیستی که در  به

. تـز اصـلی فـردریش انگلـس در منشـاء خـانواده ایـن اسـت کـه          [7]باقی مانـده اسـت   
پدرساالری مادرساالری کمونیستی پیشاتاریخی را در یک لحظۀ خاص تاریخی سـرنگون  

طورِخـاص بـه ایجـاد     توسعۀ اقتصـادی و بـه   یا سرکوب کرده است. انگلس این گذار را به
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زنـد  شـدند، پیونـد مـی   مالکیت خصوصی و ظهور کاالهایی که برای مبادله و سود استفاده می
بـا پیـدایش    و اقتصادی دارد ۀتابعیت زن از مرد ریش. فمینیسم مارکسیستی معتقد است [4]

 را آنـان  مطیـع  کـار  نیروی به نیاز و شدند تولید ابزار  مدعی مالکیتمالکیت خصوصی، مردان 
هـای  در عرصۀ پراکسیس و طـرح  .کنند وادار اطاعت به را خود فرزندان و همسران تا واداشت

 شـکل  تغییـر  مرد، و زن بین تساوی ایجاد آینده، فمنیسم مارکسیستی این باور را دارد که راه
 .[7] است طبقاتی مبارزۀ و کارگری انقالب طریق از داری سرمایه
ایـن گونـه از اعتقـاد فمنیسـتی مبـانی نظـری خـود را از         م لیبرالیسـتی: فمینیس) 2

سرچشمۀ روشنگری و لیبرالیسم گرفته و بر سنت حقوق طبیعی، حق شـهروندی برابـر،   
پـردازان  اصل مالکیت خصوصی، اصالت فردیت و آزادی عمل تأکید داشته اسـت. نظریـه  

حقوق طبیعـی، همـواره بـر     های نظری خود، درون سنتفمینیسم لیبرالیستی در تالش
این موضع تأکید داشتند که زنان شهروند و افرادی با استحقاق حقـوق اساسـی برابـر بـا     

ــردان هســتند  ــق و اساســی  .[26]م ــات عمی ای را از راه فمینیســم لیبرالیســتی مطالب
گرفت که بدون تغیرات ژرفی در ساحت اجتماعی، سیاسی و رفرمیستی و حقوقی پی می

 .7]،[17نبود  اقتصادی ممکن
پـردازی،  فمینیسم رادیکال: این اعتقاد و جنبش فمینیستی در واکنش به تئـوری ) 3
تکوین یافت. رادیکـال فمینیسـم   » نوچپ«های فردی مردانِ های تشکیالتی و روشبافتار

عنوانِ کاستی تحت سلطه و ستم باید خود را شناسایی کننـد و در   کرد زنان بهمطرح می
 تی خاص زنان، انرژی زنان تحت ستم را علیه سرکوبگری مـردان بـه  یک جنبش تشکیال

کننـدگی نهـایی را دارد؛ بـه همـین     کار گیرند. آنان اعتقاد داشتند اساساً جنسیت تعـین 
ها ها، فرهنگخاطر زنان و مردان تمایزی بنیادین دارند. این تمایز در گذشته درون روش

دهد و ایـن راه و روش متمـایز زنـان    ان میهای متفاوت این دو جنس خود را نشو سنت
باید در آینده بتواند مبنای جامعه قرار گیرد و به کالمـی دیگـر، هژمـونی خـود را بسـط      

هـای رادیکـال بـا تـأثیری کـه از اگزیستانسیالیسـم و       دهد. بخش دیگـری از فمینیسـت  
کـه بـه   مـرد را   و زن روحـی  و ذهنـی  های فمنیسم اگزیستانسیالیستی پذیرفتند، تفاوت

ادعای برخی از بدو حیات وجود داشته است، رد کردند و این را مطرح کردند کـه محـل   
های ایـدئولوژیکی اسـت کـه    ها و انگارهها، فرهنگشده ذهنیت زایش این تفاوت بازنمایی

» خـود «و حااللـت  » خـود «تأثیر تفاسیر اگزیستانسیالیستی از  اند. آنان تحت مردم پذیرفته
خود بودن) بدین نتیجه رسیدند که سـتم سیاسـی بـر زنـان دینامیسـم       (در خود / برای
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طبقاتی مختص خود را دارد و ازکارانداختن این دینامیسم نیز سوژۀ خـاص آن   -کاستی 
توان گفـت سـوژۀ آن زنـانِ آگـاهی هسـتند کـه از شـرایط تحمیلـی          طلبد که میرا می

 .[17]اند شدهتبدیل » برای خود«هایی گذر کردند و به سوژه» درخود«
فمینیسـم: ایـن نـوع از عقایـد فمینیسـتی حاصـل از نـوعی تجدیـدنظر و          ) سوسیال4

هــای فمینیســم بنــدی در مکتــب فمینیســم مارکسیســتی و اتخــاذ صــورتبندی بازصــورت
» درخودشـدن یـا ازخودبیگـانگی   «و » خود«، »آگاهی«ی هااگزیستانسیالیستی درموردِ مقوله

ای  داری به شـکل ویـژه  ها دربارۀ کارخانگی در جامعۀ سرمایهفمینیست . سوسیال[27]است 
، »ارزش مصـرفی «، »شدهکار ازخودبیگانه«پژوهش کردند و میان کارخانگی و مفاهیمی نظیر 

هــا فمینیســت ارتبــاط معنــاداری را برقــرار ســاختند. سوســیال» آگــاهی«و » ارزش تولیــد«
دیدند و خصلت غیرمزدی این کـار را از  می» داریپیشاسرمایه«کارخانگی را از بقایای روابط 
شـود،  ای که در اثر کارخانگی ایجاد میدانستند. ارزش اضافیعلل اصلی فرودستی زنان می

شـود و ایـن   جا شود، بالفاصله توسط اعضـای خـانواده مصـرف مـی    آنکه محاسبه و جابهبی
دچـار افـت کیفـی،    کارخانگی موازی با تشدید معضالت کار استثماری مـردان در خـانواده   

 .[27]شود  کنندگی بیشتر و تخریب بیشتر سوژۀ کارخانگی میبیگانه
پـذیری  های مختلف اقتصـادی، جامعـه  پیوند مسئلۀ زنان با شیوۀ تولید در فرماسیون

ایدئولوژیک زنان (یا تداوم و بازتولید درخودبودن آنـان) و نسـبت آگـاهی بـا پراکسـیس      
سم اسـت کـه ادعـای پیگیـری مبـارزۀ طبقـاتی و       فمینی های سوسیالمختصات پژوهش
  بخشی و رفع تبعیض دارد.زمان را برای رهایی صورتِ هم مبارزۀ جنسیتی به

هرکدام از این چهار گروه در مواجهه با مسئلۀ فرودستی موقعیت زنـان، روش خـاص   
تـر  کنند و هرچه به عصر اکنون نزدیـک  پردازی و پراکسیس پیگیری میریهظخود را در ن

است که سـعی شـد   دچار دگردیسی شده  های موردبحث ترکیب شده یاشویم، روشمی
ها توضیحی ارائه شود. مسئلۀ اساسی که در این چهار جنبش وجود اختصار درموردِ آن به

زنان است کـه  » سوژگی«یا » سوژه«ها نیز حاضر است، در دیگر فمینیسم ،دارد و از سویی
فاعـل مختـار، شناسـنده،    » سـوژه «ستانسیالیسـتی اسـت.   ترین مبنا در فمنیسم اگزیمهم

خالق و عاملی است که با دنیای خود در یک رابطۀ دیالکتیکی کنش فعـال و دائـم دارد،   
ها و فروکاست سـوژگی زنـان اسـت.    موضوع بحث فمینیسم اگزیستانسیالیستی صیرورت

 کتاب مقدسدر بررسی صیرورت نمود سوژگی زنان از پرترۀ (سوژۀ مجسد در تاریخ) زن 
شـدۀ زنـان در جوامـع غربـی      ) تا وضعیت مدرن سوژگی برسـاخته عهدین جدید و قدیم(



    425   ...و کتاب مقدسزدایی از تصویر زنان در سم و اگزیستانسیالیسم؛ اسطورهبررسی مواجهۀ فمینی

ها، کیفیت سوژگی زنـان (در سـنجش بـا غیـر خـود      تواند با سنجش و قیاس بازنمود می
و  شـود دارنـد حاصـل   » خـود «ای کـه از  »آگـاهی «یعنی مردان) و نسبت سوژگی زنان با 

  ان را برای ما فراهم کند.شرایط بازاندیشی در مسئلۀ زن
بخـش  های اگزیستانسیال، لیبرال و رهاییهایی متکی به نگرشنظربا توجه به تجدید

زدایـی،  های نظری اسطورهکه در طول دو قرن اخیر درون الهیات مسیحی شده و پروسه
بازتعریف سوژۀ ایمان و زهد، سازگاری با دنیای مدرن و تجدیدنظر در اخالقیات مسیحی 

کننـد تـا    درون الهیات مسیحی به جریان افتاده است، نویسندگان مقالـه تـالش مـی    که
ای بـا  های مذکور را که رابطـۀ دیـالکتیکی  ها و پروسهنظرهای حاصل از تجدیدگشودگی

صیرورت سوژگی زنان داشته است، بررسی کنند. رابطۀ دیـالکتیکی یادشـده یـک دارای    
ِکم در این مقاله بدین صورت فـرض   یست یا دستدیالکتیکی تام میان طرفین ذکرشده ن

ــق  ــا آنچــه دقی ــاب گشــودگی الهیــات  نشــده اســت؛ ام ــأثیر و بازت ــر مــدنظر اســت، ت ت
  اگزیستانسیالیستی بر فمینیسم اگزیستانسیالیستی است.

  
  شناسیروش

 بـرداری  ای و فـیش در این مقاله که نوعی پژوهش بنیادی است، از روش مطالعۀ کتابخانه
 نیـز  تحقیـق  اصـلی  روش .علمی استفاده شده است کتب و مقاالت از اعمّ اصلی منابع از
در روش تحلیلـی ایـن مقالـه، بنـا بـه اهمیـت        .بـود  خواهـد  کیفـی  و تحلیلـی  صورتِ به

شده، سعی شده است تا  پردازی نویسندگان حوزۀ موضوعی بررسیپردازی و نظریه مفهوم
بـر منظـور دقیـق نویسـندگان ایـن حـوزۀ        شناسی استفاده شود تـا بتـوان بنـا   از کاربرد

هـای  از زنان، برساخته کتاب مقدسموضوعی، صیرورت سوژگی زنان در کشاکش تصویر 
هـا تـالش   ها را کاوش کنیم. در خصوص بسیار از مفاهیم و مفهـوم پـردازی   کنونی از آن

د و زدایـی صـورت گیـر    شناسی متن، ابهامشده است تا با استفاده از معناشناسی و زمینه
  ها ارائه شود. توصیف روشنی از مفاهیم و صیرورت آن

  
  پژوهش پیشینۀ

دربارۀ پیشینۀ پژوهش این موضوع باید گفت کـه آثـار زیـادی در قالـب کتـاب، مقالـه و       
های وبسایتی متعـددی در خصـوص فمینیسـم اگزیستانسیالیسـتی نوشـته شـده       نوشتار

سـوژگی زنـان در پرتـوی گشـودگی     است؛ اما در بررسی نگارنده افراد کمی به صیرورت 
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اند. برای نمونه بـه یـک اثـر بـه انگلیسـی و یـک       تفاسیر جدید الهیات مسیحی پرداخته
  ها با کار این مقاله بیان خواهد شد. شود و تمایز آن فارسی اشاره می

1) Kathryn Allen Rrabuzzi. (1982) The Sacred and the Feminine: Toward 
a Theology of Housework: Seabury PR. 

ــا، مرتضــی () 2 ــم« .)1386مردیه ــفه و فمینیس ــم فلس ــلنامۀ »اگزیستانسیالیس ، فص
 .]87_73، صص 14[، سال پنجم، مطالعات زنان

  
عناصـر دوران   ،امر مقدس و جنس زن: الهیات کارخانگی کاترین آلن رابزی در کتاب

دهـد. آلـن   تی نجـات مـی  انقیاد زنان نظیر کارخانگی را از دست حمالت اگزیستانسیالیس
رود و بـر  رابزی به سراغ مفهومات جدیدی که در الهیات مسیحی به وجود آمده بود مـی 

کنـد کـه محـل     و او اسـتدالل مـی   کندمذهبی تکیه می - تجربۀ رویداد یا رخدادِ ایمانی
تواند خانه باشد، چون خانه در بخشی مجزا از هیاهوی شرورانۀ دنیـای   رویداد ایمانی می

توانـد محـل گشـودگی و     وزی وجودی تکین و مصون دارد، به همین منظور خانه میامر
تواند خانـه   آشکارشدگی امر مقدس و ایمانی باشد. در نظر رابزی تجربۀ زنانه از ایمان می

زمـان  «، »حوالـت یـا وقـت   «، »زمـانی بـی «را محل اجرای شـعائر و زمـان در خانـه را بـه     
تفـاوت بـه صـیرورت    یخ تبدیل کند. آلن رابزی بـی یا فراسوی زمان خطی تار» مسیحایی

آنکه بگوید چطور به او بی .است کتاب مقدسزدایی از چهرۀ زن در  سوژگی زن و اسطوره
تنهـا بـه    ،ایمانی، تجربه یا حس ایمانی است - این نتیجه رسیده است که اصالت مذهبی

  پردازد.ه میاصالت تجربۀ ایمانی و احتمال و شکل وقوع آن برای زنان در خان
ــۀ   ــا در مقالـ ــی مردیهـ ــم «مرتضـ ــم و اگزیستانسیالیسـ ــه ،»فمینیسـ ــای  ریشـ هـ

 بـووار،  دو آثـار  چـون  بیسـتم  قرن ۀمیان فمینیستیهای  نوشته بعضی اگزیستانسیالیستی
 یـا  هـا  شـیوه  و هـا  دغدغه مشابهت وکند  می بررسی را سون اتکین و بارتکی، رودر، دیلی،

 فمینیسـم  و اگزیستانسیالیسـم  ۀفلسـف هـای   روش و هـا  ارزش سـویی  هـم  ،ِدیگر عبارت به
 فمینیسـم،  کـه  است این بر پژوهش نظری این مبنای. دهد می نشان را برده نام متفکران

 اسـت  مختلفـی  هایایدئولوژی تابع و تغییری مکتبی باشد، تفسیری مکتبی آنکه از بیش
 بـدون  فمینیسـم،  مختلـف ی ها روایت نقد و شناخت ،بنابراین اند؛ داشته تغییر برنامه که

نخواهنـد   کـافی  عمـق  است، متکی ها آن به روایات این که هایی مکتب سنجیدن و یافتن
ــژوهش ۀفرضــیداشــت.  ــز پ ــر نی ــرین مهــم از یکــی کــه اســت آن ب ــب ایــن ت  هــا مکت

 فمینیســم ۀمقدمــ عنــوانِ بــه اگزیستانسیالیســتی، فمینیســم و اســت اگزیستانسیالیســم
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 اوج فلسـفه  ایـن های  جذابیت علت به اگریستانسیالیسم ۀفلسف اصل همانند نیز رادیکال،
مرتضـی مردیهـا بـه     .شـد  فتـور  دچار آنهای  ناکارآمدی و ها نااستواری علت به و گرفت

گرایانه مسیحی توجهی ندارد و از دیگر سو، روایتی تقلیل الهیات جدید تفاسیر گشودگی
رتی را بـرای سـوژگی زنـان در    از فمینیسم اگزیستانسیالیسـتی دارد و هـیچ نـوع صـیرو    

  دهد. بررسی خود جای نمی
  
  های اگزیستانسیالیستیگیری نگرهشکل

تـوان در   های بنیـادین اگزیستانسیالیسـم را مـی   شاید بتوان گفت مفاهیم اساسی و نگره
هگل یافت. هگل وجه نقادانۀ فلسفۀ نقادی امانوئل کانـت را نابسـنده   پدیدارشناسی روح 

-ها محـدود مـی  ابژه شناخت را به نمود - سوژه داشتن دوگانگیِ فروضچراکه م ؛داندمی
کنـد و  ابژه را افشا می - تناقضات درونی دوگانگی سوژهپدیدارشناسی روح کند. هگل در 

های مختلف آگاهی و روش درک روابط میان سوژۀ شناسایی و ابژۀ شناخت را فرماسیون
 ،»روح ازخودبیگانـه «عنـوان   باود از ذهن هگل با ارائۀ توصیف خ ،دهد. از سوییشرح می

های اگزیستانسیالیستی باقی گذاشت که متفکرانـی نظیـر هایـدگر و    مبنایی را برای نگره
  های خود پرداختند.سارتر با استفاده از این مبنای نظری برای بسط اندیشه

خـودِ  «دانسـت، عرصـۀ   شـده حـاکم مـی    هگل آگاهی ذهن را بـر دو عرصـۀ تفکیـک   
خـودِ  «(یـا  » شـده  خـود تثبیـت  «عرصـۀ   ،و از سـوی دیگـر  ») مـنِ نـاظر  «(یـا  » یاسـتعالی 

این دو سویه در رابطۀ دیالکتیکی پیگیـری هسـتند کـه در سـنجش هـر      »). شونده نظاره
کنـد کـه   ها را تعریف کـرد و یـا سـنجید. هگـل مطـرح مـی       توان آن کدام با دیگری می

دیگری محتاج است و این نیـاز بـه    خودآگاهی دائماً برای تصدیق و تحقق وجودِ خود به
نفـی را هگـل در شـکل     - این ایجاب .نفی است - دیگری در این ساحت به شکل ایجاب

دهد که در طرفی آگاهی مستقلی وجود دارد کـه ماهیـت   رابطۀ ارباب و بنده توضیح می
ای وجود دارد که ماهیـت  طرف دیگر آگاهی وابسته .ِخودبودن است ذاتی این آگاهی برای

ماهیت ذاتی ارباب این است که «بودن است.  دیگری به بودن یا وابسته ِدیگری اش برایذاتی
فقط برای خودش وجود داشته باشد؛ او قدرت منفی مطلق است که بـرایش هـر چیـزی    

کـه کـنش    هیچ است. بنابراین، ارباب در این رابطه، فعالیت خالص و ذاتی است، درحـالی 
  .[3]» بنده ناخالص و ناذاتی است

ژان پل سارتر برای تعمیق ایدۀ اگزیستانسیالیستی خود، این دو عرصه از خود (یـا دو  
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ای فعال و خـالق اسـت کـه در    سوژه» برای خود«نامید. » خود در«و » برای خود«خود) را 
جایگـاه حـادث،   » خـود  در«افکنی خود قـرار دارد،  صیرورتی پیگیر از خودتحققی و طرح

(ســاختار سیاســی، اجتمــاعی و » دیگــری«دارد کــه از جانــب  ایشــدهثابــت و شــیءواره
های مذهبی و حزبی و...) برای فرد تعیین و محقـق  ها یا جمعیتاقتصادی، خانواده، فرقه

فرد از تحقق خودمختار خویش و انتخاب خالقانه منع شـده   ،شده است و در این جایگاه
گیرد تا بتواند از سطح فروماندۀ میتمام فعالیت خالقانۀ خود را به کار » برای خود«است. 

اهمیـت  » برای خـود «و » در خود«فراروی کند. نکتۀ اساسی که در رابطۀ میان » در خود«
دارد، این اسـت کـه تعریـف هریـک از ایـن دو بـه دیگـری وابسـته اسـت و ایـن دو در           

بهی رابطۀ دیـالکتیکی مشـا   ،دیالکتیکی همیشگی و مداوم با یکدیگر قرار دارند. از سویی
و امتناع از » دیگری«از طریق انکار » برای خود«برقرار است، » دیگری«و » برای خود«میان 

کنـد کـه   تواند سوژۀ آزاد و متعالی باشد. سارتر همچنـین مطـرح مـی    می» بودن دیگری«
ویژه آن هویت جمعی که هژمـونی را در   های جمعی (دیگری جمعی) در جامعه (بههویت

(دیگـری اقلیـت و مظنـون) اسـت.     » دیگـری «فرافکندن شر به  حالِدائماً در ،دست دارد)
تواند بدون سنجش دیگری بـا خودمـان باشـد، در وضـعیت      فرافکندن شر به دیگری نمی

افکنـیم و  شود و شـر را بـه گـردن او مـی    جنگی دشمن در قیاس با خودمان شناخته می
آن مقاصـد را  شـود کـه   مقاصد دشمن نیز بـا مقاصـد خودمـان سـنجیده مـی      ،همچنین
  .1]،[12 خوانیمآمیز میشرارت

ی برای توضیح انقیاد خودخواسته بـه  اشالوده ،»ایمان بد«ژان پل سارتر با طرح مقولۀ 
شـدنِ  »درخود«و شدن  به انقیاد، ابژگی، ازخودبیگانه» خود«اهتمام » ایمان بد«وجود آورد. 

به دلیل ترس از نیسـتی و یـا   در اینجا از فرایند تحقق خالقانۀ خود » خود«خویش است. 
های کثیر غیراصیل، وابسته بـه  کند و خودش را در هویتپوشی می اضطرابِ آزادی چشم

افکند. در ایمانِ بد، فـرد دیـدگاه دیگـری دربـارۀ خـود را      دیگری، فروبسته و درخود می
» دیگـری «کـه توسـط    وار، ایـدئولوژیک و ایسـتایی  های تـوده پذیرد و به درون هویت می
 لغزد.می ،استای تولید شدهشدهیرومند و پذیرفتهن

» خـود غیراصـیل  «و » خـودِ اصـیل  «را به دو سـاحت  » خود«مارتین هایدگر نیز عرصۀ 
را » خـود «ای وجـود  کند. هایدگر سطح ابـژه شده) تفکیک می (سطح بیگانه و چیزانگاشته
از سـوژگی خـالق   ای، قالب هویتی ایدئولوژیک و سطحی خالی محصور در تصاویر کلیشه

هاسـت و چنـین فرمـی از    داند. این سطح از خود و زیستن، زیستن بر اسـاس دیکتـه  می
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 »دازایـن «برد. هایدگر مخاطرۀ انحـالل  ، فردیت اصیل را از میان می»خود«شدنِ  مایه میان
کنـد و بیـان   فرد درون نوع هستی دیگران در محیط عمومی را به صـراحت گوشـزد مـی   

بلکـه بـه    ؛کننـده نیسـت   خودِ غیراصیلی دیگـر خودمختـار و انتخـاب   دارد که چنین می
شود و هسـتی خـودِ غیراصـیل آن تحققـی را کـه      شده کشانده می تعیین هایی ازپیش راه

یـک  » خـودِ اصـیل  «گیرد. از سوی دیگر، دازایـنِ  می در بر ،کنددیگری برایش حادث می
ستی است، یک امکان هسـتی  اش برای ههستی خودفرافکن در راستای حداکثر بالقوگی
 دهد.آزاد که سوژه با خودتحققی خویش را بروز می

 
  سیمون دوبووار و فمینیسم اگزیستانسیالیستی

ترشدن جنبش های اگزیستانسیالیستی از سویی و جدیو نضج نگره گیری شکلدر سایۀ 
ن ای کـه در آ فمینیستی، سیمون دوبووار به مسئلۀ موقعیـت فرودسـت زنـان در جامعـه    

هـایی داد کـه در زمـان    های اگزیستانسیالیسـتی پاسـخ  با استفاده از نگره ،کردزیست می
شد. اهمیت پاسخ دوبووار به موقعیت فرودستی زنان در این خود بسیار آوانگارد تلقی می

  بود که گشودگی مهمی را برای بسیاری از متفکران و روشنفکران فراهم کرد.
را بـه  » در خـود «و » بـرای خـود  «و » دیگری«و » خود«بط دوبووار دیالکتیک حاکم بر روا

کند که موقعیت جـنس مـذکر   دهد، او بیان میوضعیت فرودست زنان در جامعه تعمیم می
کـه   عنوانِ وضعیتی سنجشگر، ذاتی و مثبت در جامعـه اسـتقرار یافتـه اسـت؛ درصـورتی      به

نفی مستقر شـده اسـت.   شوند، غیرذاتی و م عنوانِ وضعیتی سنجش موقعیت جنس زنان به
گردد و نه رد با ارجاع به زن؛ زن جزئی غیراساسـی   زن با ارجاع به مرد تعریف و متمایز می«

 .[8]» و در تقابل با اساسی است. مرد سوژه است، او مطلق است، زن دیگی است
کند که انسـان در گـذار از جامعـۀ اولیـه بـه مرحلـۀ جامعـۀ دارای        دوبووار اظهار می

کند. ایـن ایجـاد تقابـل دوگانـه در فرهنـگ (کـه       تقابل دوگانه را ایجاد می فرهنگ، یک
آغـاز  » دیگـری «با یک خصومت اساسی با آگاهی  ،صورت حاکم آگاهی یک جامعه است)

عنـوانِ امـر    یابد، سوژه خود را بهای استقرار میشود و سوژه در تقابل با چنین دیگری می
 ترتیـب،  ایـن  بـه کنـد.  غیراساسی یا ابژه مسـتقر مـی   عنوانِ تقابل با دیگری امر اساسی، به

خـود را در جهـانی    ،اینکـه خـود سـوژه هسـتند     رغمِ کند که زنان بهدوببوار استدالل می
شـده  یابند که مـردان او را وادار بـه پـذیرفتن جایگـاه دیگـری ابـژه      مجبور به زندگی می

رار دارنـد، فـرار از ایـن    قـ » درخـود «اند. در این وضعیت زیستی، زنـان در مـوقعیتی    کرده
 ،کند کـه در سـویی  ای دائمی برای زنان نمود پیدا میهمچون مخمصه» درخود«موقعیت 
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از سوی جامعه پذیرفتـه شـده اسـت و امتیـازاتی بـرای زنـان دارد و در       » درخود«هویت 
ای شـریر و  همچـون یـک دیگـری مطـرود، دیگـری     » بـرای خـود  «موقعیت  ،سویی دیگر

  نان است. ناپذیرفتنی برای ز
گیرد که ذهنیت زنانـه  کار پیشاتاریخی مردان و زنان نتیجه می دوبووار از بررسی تقسیم

شـوند.  کار پیشاتاریخی از هم منفک می و مردان و مذهب زنانه و مردانه بنا به همین تقسیم
گیرد تا طبیعت را بـه کنتـرل   مردان در نقش شکارچی ابزارساز، خالقیت خود را به کار می

ای از انتظـارات و  دربیاورد و زنان که بـه حـوزۀ کشـاورزی وابسـته بودنـد، در چرخـه       خود
دادنـد. از همـین رو کـه    هایی تکراری و بدون نیاز به خالقیـت را انجـام مـی   احتماالت، کار

مذهب زنان پیوند وسیعی با طبیعت دارد و از منطق و نظم مکنون در طبیعت معنای خـود  
ذهب مردان، خدای پدر، همواره با عاملیتی قاطع در نظم طبیعـت  کند؛ ولی مرا دریافت می

کند و آن را در کنترل خـود دارد، خـدای پـدر هـر وقـت اراده کنـد       و اشیاء دستکاری می
آفریند. به همـین علـت،   زند و در قواعد آن استثنا یا معجزه میمنطق طبیعت را به هم می

طلبی فاوسـتی،  تِ بدوی و چه سوژه توسعهصور گر، چه بهتوان گفت سوژۀ مردان کنترل می
  های خود طبیعت و زنان را توأم به کنترل خود درآوردند.در طرح

زمان که تعهدی اخالقی برای تأکیـد بـر    دارد که در موقعیت زنان همدوبووار بیان می
ای نیز وجود دارد که زنان از آزادی ارادۀ خـود  هستی سوبژکتیو خود وجود دارد، وسوسه

ی را که برای »خود در«پوشی کنند و به شیء تبدیل شوند. زنان همواره باید هویت چشم
ـ   ،آنان از پیش حادث شده است دسـت  ه انکار کنند تا بتوانند سوژگی اصیل خـویش را ب

شدن بدون عواقـب   ای زنان در طول تاریخ هیچ زمانی امکان نفیهای کلیشهآورند. هویت
همچون سـاحره  » دیگری شر«زنان را  ،صورت نفی ابژگی را برای زنان را نداشته است، در

مجازاتی سنگینی برای آنان در انتظار بـود.   ،آوردند که در آن صورتیا هرزه به شمار می
و عواقبی که به همراه داشت، باعث شد تـا زنـان نـوعی    » دیگری شر«به شدن  این تبدیل

 شوند. را بپذیرند و خود نیز نافی سوژگی آزاد خود» ایمان بد«
  
  کتاب مقدسزن در ة پرتر

سـایه افکنـده    جدیـد و  عهـدین عتیـق  تمام  بر عهد عتیقمیتولوژی خلقت در  آنجاکه از
پیـامبر دوم مسـیحیت    ،ساز مسیحت و به قول برخیعنوانِ عقل شریعت است و پولس به

در بررسـی   ،بر تمام الهیات و فلسفۀ مسیحی تأثیری مسـتقیم و عمیقـی گذاشـته اسـت    
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اتکا و ارجاع بیشتری به ایـن دو داشـته باشـیم.     کتاب مقدسزن و سوژگی زن در پرترۀ 
 ،ۀ مسـیحیان اسـت  شد هآنچه پذیرفت .روایت خلقت بیان نشده است عهد جدیددر کتاب 

آدم  .آدم تقـدم و موضـوعیت تـام دارد    عهد عتیقاست. در  عهد عتیقداستان خلقت در 
ان است. بعد از خلقت آدم، یهوه باغ عـدن را  فردی مذکر است که نماد و نمایندۀ نوع انس

دهد تـا  به او دستور می ،سپارد تا در آن زندگی کند و در اولین مواجهه با آدمرا به او می
نشـود. در داسـتان آفـرینش سـوژگی     » تشخیص نیک و بد«و » حیات«نزدیک دو درخت 

شـود. در ادامـۀ روایـت    ای بـه حـوا نمـی   اشـاره  ،روی آدم متمرکز است و در ابتـدا  تمامً
گیرد تا برای آدم یار مناسـبی را  شود و یهوه تصمیم میبه تنهایی آدم اشاره می ،آفرینش

شـود و سـوژگی    آدم خلق می» برای«ای است که واضحاً او خلق کند. خلقت حوا به گونه
 شود. در این روایت مـا  مستقلی ندارد و در سنجش با این امر که آدم تنها است، خلق می

بلکـه در   ؛وابسته هستیم که بنا به غایـت مسـتقلی خلـق نشـده اسـت     » خود«شاهد یک 
 .28]،[29  شودواکنش و سنجش غایت آدم (سوژۀ مردانه) آفریده می

ای از خلقت حوا بیان شده است که وجه ابژگـی و  تلقی ای از تلمودگنجینهدر کتاب 
خداوند فرمـود  « شود:ین گفته میتر است، در این کتاب چنبودن در آن روشن دیگری برای

سر نگردد و سر خود را از روی نخوت باال نگیـرد. نـه از   آفرینم تا سبکمن زن را از سر آدم نمی
چین نشـود  سمع نکند و سخن تا استراق و نه از گوش او چشم او تا این که بسیار کنجکاو نباشد

ا آنکه حسود نشود و نه از دست تـا آنکـه   و نه دهان تا آنکه پرحرف و وراج بار نیاید و نه از دل ت
و نه از پا تا آنکه ولگرد نباشد. من زن را از قسـمتی از بـدن آدم کـه     ست) نشوددست (کجهرزه

  ».آفرینم تا آنکه موجودی محجوب و عفیف به بار آیدمی ،همیشه پوشیده و نهفته است
بسته، غیرمستقل و وابسـته  در اینجا کامالً روشن است که پرترۀ زن در روایت آفرینش فرو

شـود، بـر ایـن تأویـل     به سوژۀ مرد است و تأکید محکمی که بر پوشیدگی و نهفتگی زن مـی 
شـویم کـه وقتـی یهـوه آدم را     متوجـه مـی   کتاب مقـدس گذارد. در ادامه با بررسی صحه می

ت. کـه نـام خـودش را از یهـوه گرفتـه اسـ       نهد، درصـورتی ها نام میتک ابژه آفرید، آدم بر تک
ای است که گویی فقط آدم است که قدرت شناخت و آگـاهی  روایت آفرینش در اینجا به گونه

دهـد. آدم حـوا را نیـز ماننـد     بیند، بروز مـی هایی که مینهادن ابژه را دارد و این قدرت را با نام
، [14 گیـرد نهد و در سنجش با قدرت آگاهی آدم اسـت کـه حـوا نـام مـی     ها نام میسایر ابژه

ای متشـابه بـه   »دیگری«نهد، همچون ِدیگر، این مرد است که زن را نام می عبارت . به 179]ص
ایـن اسـت اسـتخوانی از    «نامـد:   مـی » ایشـاه «چنـین آدم حـوا را    شناسـد و ایـن  خویش بـازمی 

  »گرفته شد.» ایش«باشد، چون از » ایشاه«هایم و گوشتی از گوشتم. نام او  استخوان
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توانیم  شود، حتی می تر نیز میا (مرد و زن) در ادامه عمیقاین ثنویت میان آدم و حو
 ،در داستان آفرینش به ماهیت ذات حوا (زن) را مشاهده کنیم.» شر«شدن  پای افکنده رد

مسـتقلی در زن (مسـتقل از مـرد)     آگـاهی  ،گویدآید با زن سخن میهنگامی که مار می
گاهی مرد که متابعت کامـل از یهـوه   ای در مقابل آگیرد و واضحاً چنین آگاهیشکل می

توان گفت در اینجـا شـر بـه آگـاهی دیگـری مـرد        باشد، شرورانه است. به نحوی میمی
شـود چنـین روایـت     آگاهی زن که منجر به گناه می کتاب مقدسشود که در  افکنده می
  »شوم.این درخت بخورم دانا میۀ ایشاه با خودش اندیشید که اگر من از میو« شده است:

ممنوعـه از سـوی زن را    ۀمیـو  خـوردنِ  ای روایتِبه گونه کتاب مقدستوان گفت  می
شود که عامل مصائب نـوع بشـر زن   راحتی نتیجه می انگارد که از این روایت بهمنفی می
ای است که شـرور اسـت و راه نجـات او از    زن در اینجا در نقش دیگری ،وضوح است و به

به هنگـامی کـه هبـوط     ،ژگی اصیل مرد است. در آخرخود متابعت از سو» خویشتن شرِ«
  هسـتند:   ترتیـب  ایـن  بـه شود که  ای برای زن تعیین میگانهمجازات سه ،گیردصورت می

حکومــت مــرد بــر زن.  )3 و اشــتیاق همیشــگی زن بــرای شـوهرش  )2 ،) درد زایمـان 1
و » دیگـر «بـه   گانۀ زن از او یک تصویر یک سوژۀ منقاد، ازخودبیگانه، وابسـته مجازات سه

سـتیزانه  ای زنتوان گفت چنین تلقـی  می ،اساس دهد که براینهمیشه در عذاب ارائه می
  شود.و فروبسته برای زن ایجاد می» درخود«است و در نتیجۀ آن نوعی خودِ 

بنیـادی   ،نگاشـته شـده اسـت    عهـد عتیـق  باید توجه داشت میتولوژی خلقت که در 
 جدیـد  رساالت عهـد و  اناجیلو حتی رساالت رسوالن ی افکن دربارۀ پرترۀ زنان براطرح

 کتـاب مقـدس  وجود زن برای مرد در تمام  ،عبارتی دارد. سوژگی وابستۀ زن به مرد یا به
سـاز مسـیحیت اسـت، دربـارۀ زنـان      شود. بیانات پولس قدیس که عقل شریعتدیده می

در تـداومی   ،یم شـده که از زن در میتولوژی خلقت ترس هکند پرترادعای فوق را ثابت می
بازتولید شده است. پـولس قـدیس در نامـۀ اول خـود بـه قرنتیـان        عهد جدیدپیگیر در 
نخستین مرد از نخستین از زن به وجود نیامـده؛ بلکـه اولـین زن از مـرد بـه      « گوید:چنین می

ه بلکه حوا بـرای آدم آفریـد   ،نخستین مرد که آدم بود برای حوا آفریده نشد ،وجود آمد. درضمن
  .)12تا  7، آیات 11، باب اول قرنتیان» (شد

مسئلۀ دیگـری کـه پـولس قـدیس آن را از میتولـوژی خلقـت اتخـاذ و در شـریعت         
طـور کـه در میتولـوژی     مسئولیت گنـاه اولیـه اسـت. همـان     ،مسیحی جاری کرده است

پولس نیـز بـر ایـن مسـئله تأکیـد       ؛حوا مسئول گناه اولیه گناهکاری انسان است ،خلقت
دهم زنان به مردان چیزی یاد بدهند و یـا  اجازه نمی« کند:چنین بیان می ند و آن را اینکمی
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بر آنان مسلط شوند. زنان باید در جلسات کلیسا ساکت باشند. علت این امر این است که خـدا آدم  
. از را آفرید و بعد حوا راو این آدم نبود که فریب شیطان را خورد بلکه حوا فریب خورد و گناه کـرد 

  )12و  11، آیه 2، باب نامه به تیماتائوس» (این جهت خدا زنان را به درد زایمان دچار کرد.
نـوعی   در اینجا، عالوه بر اینکه زن مسئول گناه اولیه و مصائب متعاقب آن است، زنان به

تر از مـردان، وابسـته بـه    گردند که این دیگری در جایگاهی پاییندیگری مردان معرفی می
و غیراصیل قرار دارد. سوژگی زنان در این جایگاهی که بـرای ایشـان تعریـف شـده،      مردان

اعتبار نشان داده شده است. پـولس از آن حیـث کـه    منقاد است و آگاهی زنان در اینجا بی
پنـدارد و  مـی » دیگـری شـر  «نوعی او را  کند، بهعنوانِ مسئول گناه اولیه معرفی می زن را به

یِ آنکه به دنبال تحقق خود باشد یا آنکه جا بهه نجاتش این است که این دیگری شر تنها را
ای مستقل از آنچه برایش تعریف شده است بگردد، راه متابعـت،  آوردن آگاهی دست برای به

توان گفت مجازاتی که برای زنان در نظـر   پرهیزکاری و پاکدامنی را پیش بگیرد و حتی می
بـودن و   »در خود«که غایت آنان محصور در متابعت، گرفته شده است، تأکیدی بر این است 

شـنویم:  . این مسئله را بار دیگر از زبان پولس به این شـکل مـی  [13]انقیادبودن است  تحت
طـور کـه مسـیح هـم از      هر زن باید از شوهر خود اطاعت کند و شوهر نیز از مسیح، همان«

  ).3یه ، آ11، باب نامۀ اول به قرنتیان» (کندخداوند اطاعت می
و شریعت یهود استفاده کـرده اسـت    فرهنگ توراتیبینیم پولس کامالً از در اینجا می
اما او بـه   ؛گیردسایر نظرات پولس است که ضد شریعت یهودی موضع می و این برخالفِ

 کند.را دربارۀ زنان اتخاذ می مواضعی توراتیعلت باور به فرهنگی مردساالر، 
 ،های او دربارۀ زنان بیـان شـده اسـت   اتی که در رسالههای پولس قدیس و نکاندیشه

یکـی از   .[13]دانـان مسـیحی پدیـد آورد    های نظری متعددی را در میـان الهیـات  جدال
 ۀآی 4باب  رسالۀ افسسیاناین بود که از  ،ثر از رسائل پولس پدید آمدأهایی که از متنگره
ری از مسیح برسـیم تا همه به مرد کامل، به اندازۀ قام«گوید: که می 13 رسـالۀ  و از » ت پُ

نایشان را از پیش «گوید: که می 29آیۀ  8باب  به رومیان صـورت پسـر    فرمود تا بـه  معیّ
شان (که نه از خـاک  نتیجه گرفتند که زنان به علت ماهیت وجودی ،»خدا متشکل شوند

در روز  ،کنـد بلکه از پهلوی آدم خلق شدند) و غایتشان که پولس نیز بـر آن تأکیـد مـی   
 کنـد کـه  ای بیـان مـی  رستاخیز برنخواهند خاست. سنت آگوستین در مقابل چنین نگره

گوینـد هـر دو جـنس در رسـتاخیز وجـود      تردید میمن معتقدم کسانی داناترند که بی«
  .1[1]»است خواهند داشت... جنسیت زن برای او نقصی نیست؛ بلکه وضعی طبیعی

                                                                                                                             
  .17، فصل ودوم شهر خدا، کتاب بیستن، یسنت آگوست. 1
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وجود دارد نیز سراسر مملو از افکندن شر به  یدعهد جدهایی که در ها و نشانهسمبل
شود و نوعی مردانگی بـر  عنوان خدای پدر یاد می بااز خداوند  ،عنوانِ مثال زنان است، به

، در رویـای فاحشـۀ معـروف    مکاشـفۀ یوحنـا  اما در  ؛شود وجود یا نقش خداوند حمل می
ود و در جـایی بابـل   شـ  توان دید که زن در پرتـرۀ فاحشـه و سـاحره ظـاهر مـی      دنیا، می

بابـل  «شـود یوحنـا عبـارت    (امپراطوری روم) که ثقل فساد و فحشای زمین معرفـی مـی  
مـادر  «تـوان گفـت ایـن     نـوعی مـی   برد و بهرا به کار می» بزرگ مادرِ فواحش و فساد دنیا

شود که یکی شر و فساد قرار داده می» پدرِ ملکوت آسمان«در برابر » فواحش و فساد دنیا
توجـه بـه پنـدار    توانـد بـی   دیگر خیر و جاودانگی مطلق است. این دوگانـه نمـی   مطلق و

  موقعیت فروکاستۀ زنان نسبت به مردان در عهدین قدیم و جدید باشد.
  

  گیری الهیات لیبرال و اگزیستانسیال تفکر مسیحی در جهان معاصر: شکل
مسـیحیت  مـیالدی، در جهـان مسـیحیت، حقیقـت      1700در طی قرون وسطا و تا سـال  

هـایی درمـوردِ نحـوۀ    نظرها و کشمکش تقریباً موردپذیرش بود. در قرون وسطا تنها اختالف
ایجاد ارتباط بین ایمان و عقل وجود داشت. با فروریختن اقتدار کلیسا، برآمـدن رنسـانس و   

های بنیادینی شد که به در نهایت، فرارسیدن دوران مدرن الهیات مسیحی دچار دگردیسی
های پیگیر در الهیات مسیحی منجر شد. در دوران معاصر، موضـوعی  تجدیدنظر اصالحات و

نظـر در   هـای پیـاپی و اخـتالف   که بیش از هر مورد دیگر باعث انشعابات فکری، تجدیدنظر
شد، مسئلۀ ایجاد ارتباط با تفکر معاصر بود. این مسـئله کـه آیـا بایـد     دانان میمیان الهیات
هان معاصر ارتباط و همخوانی ایجاد کـرد و از سـویی دیگـر،    و ج کتاب مقدسمیان تعالیم 

و جهان معاصر باید برقـرار شـود، خـط تمـایز      کتاب مقدسچگونه این ارتباط میان تعالیم 
 .[24 ,18] های الهیاتی ترسیم کرددانان و جنبشروشنی میان الهیات

  انگرفتــه در دوران معاصــر، الهیــات مســیحی را بــه تــو  مجموعــۀ تحــوالت صــورت
جانبـۀ مرجعیـت و   های مهمی کشاند. همۀ تحوالت این دوره بر بنیان نفـی همـه   آزمایی

مسیحیت همچون مکاشفۀ حادث از جانـب خـدای پـدر     ،اقتدار بود. در دوران پیشامدرن
طینـت  شد که به انسان عطیه داده شده بود و تنها باید توسط ایمـانی پـاک  نگریسته می
اکثر مباحـث   ،و حتی دوران میانۀ قرون وسطا و رنسانس . در قرون وسطاشدپذیرفته می

الهیاتی که میان مکاتب و سنن مختلف الهیـاتی وجـود داشـت، عمـدتاً درمـوردِ معنـا و       
هویت ایـن مکاشـفه بـود. در دوران معاصـر، خـود مفهـوم مکاشـفه، نـه فقـط از سـوی           
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رسـش کشـیده شـد. بـا     دانان و رهبران کلیسا عمیقاً به پبلکه توسط الهیات ،خداناباوران
رفتن مرجعیت و اقتدار کلیسا و مسیحیت در دوران معاصر، امکانی برای الهیـات   سؤالزیرِ

مســیحی پدیــد آمــد تــا پــویش نظــری بیشــتری داشــته باشــد و دچــار تجدیــدنظر در 
  هایش شود. فرض پیش

گیـری تفاسـیر جدیـدی پیرامـون     دو تجدیدنظر و پروژۀ فکری اساسی که موجـب شـکل  
اند از الهیات لیبرالیسـتی و الهیـات    با جهان معاصر شد عبارت و ارتباط زداییاسطورهسوژگی، 

زدایی از مسـیحیت و  اگزیستانسیالیستی. این سه موجب شد تا زمینه و ارتباطی میان اسطوره
زدایی فمینیسـم   برقرار شود و از دیگر سو، اسطوره کتاب مقدسزدایی از چهرۀ زن در اسطوره

تر جلوه کند. در اینجـا بـرای بررسـی    پذیرفته کتاب مقدسالیستی از پرترۀ زن در اگزیستانسی
دانان مکتـب  ترین الهیاتعنوانِ دو نفر از برجسته این زمینه به آرای اشالیر ماخر و بولتمان، به

  .[24] پردازیم الهیات لیبرالیستی و الهیات اگزیستانسیالیستی، می
  

  اشالیر ماخر
در نتیجۀ پذیرش کامل شرایط و نحوۀ تفکر دنیای معاصـر توسـط الهیـات     الهیات لیبرالیستی

مسیحی پدید آمد. الهیات لیبرال در تالش خود برای انطباق با شرایط و نحـوۀ تفکـر معاصـر،    
بسیاری از عناصر راست دینی سنتی مسیحی را اصالح کرده و یا قربانی کردند. اشـالیر مـاخر   

ستی بود و به تلقیِ کـارل بـارت، او پدیدآورنـدۀ الهیـات معاصـر      گذار مکتب الهیات لیبرالیپایه
کند که مـذهب در   بود. ازنظرِ اشالیر ماخر مذهب و الهیات از یکدیگر منفک بودند. او بیان می

توانـد   کنـد کـه زهـد و تقـوا نمـی     فراسوی الهیات و اخالقیات قرار دارد. اشالیر ماخر بیان می
 اسـت. او  هـای مابعـدالطبیعی و اخالقـی   ناناشتیاق به خردهای باشد برای کسی که در غریزه

کـردن نامتنـاهی وجـود     کند که مذهب حقیقی حس و شوقی است که بـرای تجربـه  بیان می
دارد، طبق این تفسیر ساحت تعلق مذهب احساسات حضـوری فـرد اسـت و ایـن متمـایز از      

  .[18]شود، است شناخت و عمل آنچه صحیح انگاشته می
شـود؛ بلکـه شـکلی از     دارد که خود مذهب دانش محسوب نمـی اخر بیان میاشالیر م

ای را ارائـه  دانش درموردِ مذهب وجود دارد که الهیات است. او درموردِ زهـدباوری تلقـی  
 او بـه  ،داد که بتوان نیاز مذهبی و نیاز زاهدانه را تجربه و احساس کـرد. بـه بیـان دیگـر    

حساسات و تجربه مکنون است و ایمان همبسته کد بیان داشت که مذهب در اؤصورتی م
ها و اصول انتزاعی. ها و پرداختن به ایدهنه پذیرش آموزه ،با این احساسات و تجربه است
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بودنِ با خداسـت   ِدیگر، درارتباط عبارت اشالیر ماخر بیان کرد که آگاهی از اتکای مطلق و یا به
هسـتند کـه در قالـب کالمـی بیـان      بیان احساسات مـذهبی مسـیحی    های مسیحیو آموزه
های مسیحی بـا تجربـۀ مؤمنـان و تجربـۀ ایمـانی      اند. برای اشالیر ماخر، همخوانی آموزه شده

اعتبار اصلی را داشت. از همین روست کـه اعتبـاری موجـه بـر تجربـۀ       عهد جدیدنگارندگان 
هب سـوژگی  کنندۀ ایمـان و مـذ  فردی در الهیات مسیحی ثبت شد و ضمیر ایمان، فرد تجربه

هـای بـارز   کند و راه برای تفاسیر اگزیستانسیالیستی از الهیات باز شد. سویهای پیدا میگشوده
) از مـری دالـی کـه    1976( فراسوی خدای پـدر ای الهیات مسیحی در کتاب چنین گشودگی

  .[18]شود اثری فمینیستی در محدودۀ الهیات اگزیستانسیالیستی است، دیده می
  

  بولتمان 
ای در دوران معاصر نـاممکن و حتـی   نگری اسطورهمان مطرح کرد که پذیرش جهانبولت

که علم در زندگی بشـر   بودنگری خاصه برای دورانی چراکه این جهان ؛غیرضروری است
از پـذیرش  شـدن   کنـد کـه بایـد کـه بـرای رهـا      نقش مهمی نداشت. بولتمان مطرح می

آن ایمـان داشـت و زدودن و    ان بـه تـو  ای انتخاب عناصـری کـه مـی   نگری اسطوره جهان
 علـت کنارگذاشتن عناصری که دیگر پذیرش آنان در دوران معاصـر نـاممکن اسـت، بـه     

ناپذیر است. به همین خاطر بولتمان روش ای امکانهنگری اسطوریکپارچگی کلیت جهان
 ظـرِ ازنکند. زدایی را به کمک دانش هرمنوتیک و تکیه بر تجربۀ ایمانی مطرح میاسطوره

های بنیادین مسیحیت چون تجسم، کفـاره، رسـتاخیز و بازگشـت مجـدد     بولتمان، آموزه
شـدند.  ای بودند که در تفسیر اگزیستانسیالیستی مضمحل میهایی اسطورهمقوله ،مسیح

ای شـکاف بـین   گونـه  بـه  ،تالش بولتمان در جهـت عطـف توجـه مسـیحیان بـه تفسـیر      
کرد، این تـالش  را تأیید می کتاب مقدسگارش نگری دوران ننگری معاصر و جهان جهان

هـایی کـه در محـدودۀ الهیـات اگزیستانسیالیسـتی      توانست بنیانی باشـد تـا فمینیسـت   
زدایـی اسـتفاده کننـد. تکیـۀ     از تفسـیر هرمنـوتیکی و اسـطوره    ،کردنـد ورزی میاندیشه

زادانۀ خـود  بولتمان به تجربۀ ایمانی به گشودگی سوژه در تعین جایگاه خود و برداشت آ
هایی بود که این خود مایۀ الهامی برای فمینیست شدایمانی منجر  ۀاز موقعیتش در رابط

که در مشی الهیات اگزیستانسیالیستی پس از بولتمان و در نیمۀ دوم قرن نـوزدهم قـرار   
  .[5] کنندتوانستند سوژگی منقاد زنان در رابطۀ ایمانی را نفی داشتند و از این موضع می

توان گفت بولتمان مسیحیت را به زبان اگزیستانسیالیسم ترجمه کرده  جموع، میدرم
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شمردگی ایمان شخصی اگزیستانسیال است و نه ایمان  کند، عادلآنچه او طرح می .است
عیسـی مسـیح کـه امـروزه      ،او ازنظـرِ انـد.  ثبت شـده  اناجیلبخش که در به وقایع نجات

عیسی مکنون در  ،عبارتی شده یا به ، مسیح موعظهشوندرو میان مسیحی با آن روبهمؤمن
مسیحی از طریق متن موعظۀ عیسی مسیح اسـت کـه بـا خـدای      مؤمنموعظات است و 

مسـیحی را بـا    مـؤمن رویـی  کند. بولتمان صریحاً روبهپدر و عیسی پسر ارتباط برقرار می
ایش بـزرگ  ریـزی کـرد، نمـ    بولتمان در الهیاتی که طـرح  .کندعیسی تاریخی را نفی می

 ازنظـرِ کنـد.  خدای پدر در تاریخ را به یک رخداد خصوصی اگزیستانسیالیستی تأویل می
کشیدن از امنیتی است کـه از آنِ انسـان اسـت و     ایمان اجابت پیام است؛ دست ،بولتمان

آمادگی برای آنکه تنها در عالم ماورا و نامشهود و در خداوند امنیـت پیـدا کنـد. او تمـام     
 ،دانـیم کرد تا ایمان مسیحی را از آنچه از ته دل غیرحقیقی و تخیلـی مـی   تالش خود را
هـای  کردن عقل یا ایمان خویش در برابـر آمـوزه   مسیحی را از قربانی مؤمننجات دهد و 

هاند  کتاب مقدساساطیری    .[18 ,5]برَ
  
  گیری نتیجه

کیـه بـر   منقـاد و فروبسـته اسـت کـه بـا ت      ۀرسد، سوژۀ زن مسیحی یک سوژ نظر می  به
 ۀ، سـوژ عهـد عتیـق  خوانش پولس قدیس و اسطوره و میتولوژی خلقت موجود در کتاب 

مواجـه هسـتند. در چنـین     خـالق  سـوژگی فقـدان  با بحران  یابنده نبوده و اساساً آگاهی
اجتماعی پس از قرون وسطا و با آغاز  ۀشرایطی، با فروپاشی نظام معرفتی کلیسا در عرص

 نظـرِ   لـیکن بـه   ؛مرور برای زنان سوژگی جدیدی خلـق شـد   به ،دوران نوزایش (رنسانس)
متفکران اگزیستانسیالیست، این سوژگی در عصر جدیـد مسـائلی را بـا خـود از گذشـته      

زنـان   یفرودسـت  گاهیدر پاسخ به جا یستینیتمام مکاتب فمبهتر،  عبارتِ کرد. به حمل می
قـرون   یزنـان در طـ   یژگکه باعث شد تا سو ای یفرودست تیموقع ؛خود را سامان دادند

خـود   سـت یبـه ز  (تحت انقیـاد)  منقاد یتیال برود و آنان در هوؤس ریدر غرب ز یمتماد
زنـان   یبرا یدیجد یسوژگ ،تیحیمس نیدشدن  ریو فراگ تیحی. با ظهور مسادامه دهند

رۀ . پرتـ یافتـه شـود   بایـد  کتـاب مقـدس  شد که مختصات آن در  داریغرب پدۀ جامع رد
هـر  ، آن را فـارغ از  مـرد  در کنار »یگرید«یک او را به شکل  اب مقدسکتزن در کاراکتر 

کـرده   فیـ تعر» شر یگرید« بازشناسی کرده و حتی آن را تحت یک لمستق ینوع سوژگ
 و ختیفرور یتحیمس تیمعاصر، مرجع ۀدور دنیاست. با ظهور رنسانس و باالخره فرارس

شکل گرفت و از دیگر سـو،   یحیمس اتیاز اله نینو یها لیو تأو دنظرهایتجد ،سو کیاز 
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یـک   ارائـه  یبـرا  یا یغرب، گشودگ ۀدر فلسف یستیالیستانسیاگز یها نگره گیری شکلبا 
و  یحیمسـ  اتیحدود اله در یستیالیستانسیاگز یها نگرهیۀ زنان بر پا یبرا نینو یسوژگ
 قـدس کتاب مزنان در ۀ سوژۀ منقاد و فروبست ید آمد که امکان نقد و نفیغرب پدۀ فلسف

آمـد.   دیـ پد یسـت یالیستانسیاگز سـم ینیزنـان توسـط فم   یاز سـوژگ  نینو یلیو ارائه تأو
و فلسـفه   یحیمسـ  اتیـ که در اله یا نهیزنان با توجه به زم یسوژگ رورتیص نیا یبررس

زنـان  ۀ از چهر ییزدا به اسطوره ،یستیالیستانسیاگز سمینیدر فم ،وجود آمده بوده غرب ب
متفکران  ،در این میان شد. فیزنان تعر یبرا ینینو یسوژگو  شدمنجر  کتاب مقدسدر 

اگزیستانسیالیست غیرفمنیست و دارای گرایش لیبرال به بررسی انتقـادی ایـن سـوژگی    
کند از سطح مواجهـه فمنیسـم بـا سـوژه      ای که تالش می اند؛ سوژگی جدید نیز پرداخته

  سنتی محصول نظام معرفتی کلیسا، یک پا فراتر نهد.
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