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  چکيده

سنتي مسيحي، نســبت  الهياتآميز اي از الهيات مسيحي است كه در واكنش به برخورد تبعيضفمينيستي، شاخه الهيات
رائت فمينيستي از الهيات مسيحي، تغييرات اساسي در آن ايجاد كرده است. اين مقاله بــا به زنان شكل گرفته و با ارائه ق

هــاي الهيــات فمينيســتي، بــه تبيــين گيري و ويژگيتحليلي، عالوه بر بيان تاريخچــه، عوامــل شــكلـ  روش توصيفي
دارد كه الهيات فمينيســتي، بــه ها حكايت از آن پردازد. يافتههاي اصلي مسيحيت بر اساس اين مكتب الهياتي ميآموزه

گاه پيشگامان الهيات علت تأثيرپذيري شديد از جنبش فمينيستي و اقتضائات عصر جديد، به مسيري سوق يافت كه هيچ
  اند.فمينيستي، تصوري از آن نداشته و شايد هم راضي به آن نبوده

  زهاي فمينيستي.فمينيست، الهيات فمينيست، جنبش فمينيستي، آموها: الهيات، كليدواژه
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  مقدمه

ديــدگان و مسيحي به علل گوناگون، معطــوف بــه ســتم متألهانميالدي، نظر برخي  1960از اواخر دهه 
، مسئله ستم اجتمــاعي، در مقايســه بــا نقــدي كــه متألهانمحرومان اجتماعي جامعه شد. از ديدگاه اين 

يمان مسيحي قرار داد. در ايــن زمينــه، روي اتر را پيشخداناباوري عقالني مطرح كرده بود، نقدي عميق
هاي اجتماعي موجود به عمل آمد، موضوع رهــايي مطــرح هاي متنوعي كه در واكنش به ستمدر تالش

هــاي الهيــات ترين شــاخهمطرح شد. يكي از مهم» بخشالهيات رهايي« گرديد. به دنبال آن، عنوان كلي
  بخش، الهيات فمينيستي است.رهايي

اي از الهيات مسيحي اســت كــه در قــرن بيســتم، در واكــنش بــه برخــورد ي، شاخهالهيات فمينيست
  آميز كليسا و الهيات مسيحي نسبت به زنان شكل گرفته است.تبعيض

در رابطه با الهيات فمينيستي در آثار فارسي، كار عمده و خاصي با همــين عنــوان صــورت نگرفتــه 
، كــه ترجمــه مجموعــه مقــاالت در زمينــه فمينيستي هايفمينيسم و دانشاي در كتاب است؛ بجز مقاله

فمينيسم است. اين مقاله نيز به صورت بسيار مختصر به بعضي از عناصــر الهيــات فمينيســتي پرداختــه 
داري صدور آن به كشــورهاي جهــان ســوم، است. با توجه به ماهيت تهاجمي جنبش فمينيستي و داعيه

هــاي هــاي فمينيســتي وطنــي از جنبشثيرپــذيري جريانويژه كشورهاي اســالمي و الگــوبرداري و تأبه
فمينيستي غربي، آگاهي از الهيات فمينيستي و نقدهاي وارده بر آن، كمك شاياني براي رفع توهمــات و 

  ها خواهد بود.القائات اين جريان

  تعريف الهيات فمينيستي

است. عالوه بــر اينكــه، تعريف الهيات فمينيستي، همانند ساير موضوعات و مسائل علمي دچار مشكل 
فمينيست مسيحي وجود دارد كه ارائه تعريف جامع و كامل از آن را بــا  متألهانهاي فراواني بين تفاوت

توان گفت: مكتب الهيات فمينيستي، مكتبي است كه كرده است. با اين حال، ميرو روبه مشكل مضاعف
انداز زنان، كه گروهــي تحــت ا از چشمسعي دارد به شكلي پسنديده، شهادت مسيحي در مورد ايمان ر

  .)226، ص 1992، گرانز(ستم هستند، تبيين كند
ايــن  متألهــانرغم اختالفــات فــراوان ميــان توان چند موضوع را برشمرد كه علــيدر اين زمينه، مي

  دهد:مكتب، آنها را به هم پيوند مي
  ردان و براي مردان پديد آمده است.كه توسط ممعنا . الهيات سنتي، الهياتي مردساالرانه است؛ بدين 1
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  دهد.شان به دست ميشده از آنها و تجربهگيرد يا تصويري مسخ. الهيات سنتي مسيحي، زنان را ناديده مي2
  .(همان)باري براي زنان داشته است . ماهيت مردساالرانه الهيات، پيامدهاي زيان3
  ان در زمينه الهيات فعاليت كنند.له شوند و همدوش مردأ. زنان نيز بايد بكوشند تا مت4
كنند، بايد سرچشمه و هنجار غايي براي هــر نظــام ها تعريف مياي كه فمينيست. تجربه زنان به گونه5

  .)78و 52، ص 1995، هاك(الهياتي مسيحي در عصر حاضر باشد

  تاريخچه الهيات فمينيستي

، بايد سابقه آن را در جنبش زنان و جنبش فمينيستي درستي الهيات فمينيستي را كالبدشكافي كنيماگر بخواهيم به
  .)220، ص 1995، پرس(در غرب رصد كرد. درحقيقت، الهيات فمينيستي برآمده از جنبش فمينيستي است

  جنبش فمينيستي

معنــا بــه كــار  كيــبــه  يو آلمــان يفرانسو ،يسيانگل يدر تلفظ، در زبانها رييتغ يبا اندك سم،ينيواژه فم
باشد، اخذ شده اســت. كلمــه  يم يو آلمان يدر فرانسو Femininكه معادل  Feminine شهيو از ر روديم

Feminin ينيالت شهيجنس مؤنث است كه خود از ر ايزن  يبه معنا Femina است دهگرفته ش.  
يك مفهوم واحد نيســت، بلكــه » فمينيسم«در تعريف جنبش فمينيستي يا همان فمينيسم بايد گفت: 

رو، فمينيسم شامل طيف وســيعي از هايي متفاوت چندوجهي است. ازاينايد، و كنشاي از عقمجموعه
ايي از آراء و عقائد، كه براي تمامي هاي ايدئولوژي و سياسي است. به همين دليل، ارائة مجموعهنگرش
باشد. شــايد در يــك هاي فمينيستي محوري باشند ـ كه گاه به شدت ضد هم هستند ـ دشوار مينظريه
ه بسيار كلي، در تعريف فمينيسم بتوان گفت: تالشي است در جهت رفع موقعيت فرودست زنان در نگا

؛ جــين 5، ص 1381(جــين فريــدمن، بودنــدرو روبه جامعه و رفع تبعيضي كه زنان به دليل جنس خود با آن
  .)96، ص 1383؛ لگنهاوسن، 10ـ9، ص 1387منسبريج و سوزان مولر اوكين، 

مرد و زن در مسيحيت، دو ديدگاه فرودستي و تعادل وجود دارد: تعارض بــين ايــن در زمينه مناسبات 
كند و ديگري زنان را به لحاظ اجتمــاعي عنوان انسان تصديق ميدو ديدگاه، كه يكي تعادل مرد و زن را به

    كند، ريشه در كل تاريخ مسيحيت دارد.شناختي نسبت به مردان تابع و فرودست معرفي ميو حتي هستي
گردد. اين اساس الهيات قائل به فرودستي، به انديشه رياست و برتري مردان در نظام آفرينش بازمي

دانــد. بنــابراين، انديشه، اساساً نظام اجتماعي پدرساالر را با نظام طبيعي يا نظام الهي آفــرينش يكــي مي
هرگونه تالشي براي واژگوني  برتري مذكّر، ذاتي اشياء است و اراده خداوند نيز بدان تعلق گرفته است.
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اين نظام، خواه با اعطاي استقالل به زنان، يا دادن حقوق مساوي به آنان، طغيان و شــورش عليــه خــدا 
هاي اجتماعي و اخالقي را در اجتماع انساني به دنبال خواهد آورد. اين انديشــه محسوب گشته، آشوب

مر يا مصرّح را با خــود دارد كــه خــدا مــذكر كه برتري، ذاتي نظام خلقت است، معموالً اين فرض مض
شــود. بنــابراين، است، يا الاقل با نمادهاي ناظر به سلطه پدرســاالرانه بــه نحــو مناســب نشــان داده مي

 تصاوير معادل براي خــدا لحــاظ گردنــد. اقتــدار پدرانــه،عنوان به توانندوجه نميهيچنمادهاي زنانه، به
  ت بر ديگران، بيانگر ذات و ماهيت خداست.نيروي واجد قدرت و حكومعنوان به

مثابــه همســران و عنوان شوهران و پدران، بــر زنــان بهچنين ديدگاهي، اقتدار مطلق مردان را به
كند. در اين صورت، ارتباط مناسب بــين زن و مــرد، ارتبــاطي از نــوع فرمــان و فرزندان ايجاب مي

اي مستقل عمل كنند، بلكــه اساســاً خود، به گونهها و رفتارهاي اطاعت است. زنان نبايد در انديشه
بايد تابع مرد باشند. اوامر مردان را اطاعت كنند، و واســطه آنهــا در آوردن فرزنــدان و بردگــان يــا 

بخواهي يــا مجرمانــه اعمــال نوكران باشند. حتي زماني كه مرد، قدرت خود را به نحو طغيانگر، دل
شود، بلكه با سكوت و تحمــل رنــج ن، موجه قلمداد نميكند، سرپيچي و زندگي مستقل براي زمي

آميز، به نظام اجتماعي خدمت كرده، از خدا اطاعت كند و تالش كند تا با اجابــت و پيــروي سپاس
  شايسته، شوهر را به وضعيت بهتر رهنمون نمايد. 

عــي فرودست بود زن صرفاً مربوط به منزلت اجتماعي وي نيست، بلكه مربوط به فرودستي واق
ها، نسبت به مرد، كمتر داراي توانايي زندگي مستقل است. عــالوه بــر وي است. زن از تمامي جنبه

اين، به جهت فرودست بودن، اگر مستقل عمل كند، گناهكار است. بنابراين، يك موضوع اصلي در 
 الهيات، قائل به فرودستي، اين است كه زن قرباني منشأ گنــاه اســت. زن بــا مســتقل عمــل كــردن،

  موجب هبوط بشريت شد.
هرچند الهيات قائل به فرودستي در تاريخ مسيحيت، ديدگاه حاكم و رسمي بوده است، امــا هرگــز 
تنها ديدگاه در مسيحيت نبوده است. الهيات قائل به تعادل، به برابري مرد و زن معتقد است. اين ديدگاه، 

 زن طبــق صــورت خــدا آفريــده شــدند را را كه بنا بــر آن، مــرد و )1:27(داستان خلقت از سفر پيدايش
 كند. هــم مــرد و هــم زن،اصل هنجارين، براي ديدگاه خود درباره مناسبت مرد و زن اتخاذ ميعنوان به
تر، حاكميت دارنــد. مندند. هر دو بر مخلوقاتِ پستانسان، به طور مساوي از صورت خدا بهرهعنوان به

ابــل خــدا، هماننــد دو رقيــب هســتند و كــارگزار خلقــت يك بر ديگري سيطره ندارند. آنها در مقهيچ
  . )1382(رزماري رادفورد رويتر، شوند محسوب مي

اساس، هاي كوچك نيز مطرح بوده است. براينالهيات قائل به تعادل در تاريخ مسيحيت، در نهضت
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دليــل صدد رفع موقعيت فرودست زنان در جامعه و رفع تبعيضي بــود كــه زنــان بــه جريان فمينيسم در
  جنس خود با آن مواجهه بودند.

  آغاز جنبش فمينيستي

اي را كه در تــاريخ در اي هر نوشتههاي مختلفي پيرامون آغاز جنبش فمينيستي مطرح است: عدهديدگاه
آورند. اما شايسته نيست كه هاي فمينيستي به حساب ميزمينه حقوق زنان نوشته شده، در شمار فعاليت

حساب آورد؛ زيرا آن آثــار بــه رويــداد و جنبشــي واحــد و هاي فمينيستي بهاهآن نظرات را جزو ديدگ
  مشخص منتهي نشده است. 

انــد، در جهان غرب، تاريخ فمينيسم با آثاري كــه در اعتــراض بــه موقعيــت زنــان منتشــر شــده
مــيالدي منتشــر  1630شود. به استثناي چند مورد، چنين آثاري نخســتين بــار در دهــه مشخص مي

سال بعد همچنان ادامــه داشــت. امــا از ســال  150عنوان يك جريان باريك و مستمر، تا به شدند و
جمعي هاي فمينيستي، بيش از پــيش، بــه صــورت يــك كوشــش مهــم دســتهم تاكنون، نوشته1780

تــر روز گســتردهكنندگان در اين جريان و پهنه انتقادهاي آنــان روزبــهدرآمده است. تعداد مشاركت
  .)464، ص 1374ز، (ريترشده است 

هاي فلسفي با هدف آزادي زنان به تدريج قوت گرفت. در در اواخر قرن هجدهم، جرياني از بحث
م در فرانســه 1890پديد آمد. پس از آن، در خــالل دهــه » فمينيسم«ادامه، و در اواخر قرن نوزدهم واژه 

، از يــك رشــته »فمينيست«ان رواج يافت و به سرعت در اروپا و سپس در آمريكا فراگير شد. پس، عنو
مبارزات گوناگوني به وجود آمد كه بــراي آزادي زن در سراســر قــرن نــوزدهم صــورت گرفــت و در 

هل بــه أبسياري موارد، با مبارزاتي براي كسب حق رأي، دسترسي به تحصيل و اشتغال، دستيابي زنان مت
اي را در نظــر ، كه معيار دوگانــهحق مالكيت و حضانت فرزندان و لغو قوانين مربوط به فاحشگي زنان

آنان و ويژگي ستمديدگي  هايييها، در باب طبيعت زنان و تواناگرفت، همراه بود. همه اين نهضتمي
هايي را مطرح و بــه صــراحت و يــا تلويحــاً تصــويرهايي از بهبــود وضــع زنــان ارائــه ايشان، استدالل

  .)249ـ248، ص 1378؛ اندرو وينست، 82، ص 1382(سوزان جيمز، كردندمي
ســر گذاشــته اســت. هريــك از ايــن ســه مــوج، داراي جنبش فمينيستي سه موج اصــلي را پشــت

  خصوصياتي است.
(همان، ميالدي ادامه پيدا كرد  1930موج اول فمينيسم، از اواسط قرن نوزدهم ميالدي آغاز و تا دهه 

١٠٦     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

هدف آن در اين مرحله، كســب  معروف شد؛ زيرا» جنبش حق رأي«. فمينيسم در اين مرحله، به )92ص
  .)10ـ9، ص 1381(فريدمن، ي بوده استأويژه حق رحقوق مساوي براي زنان، به

قــرن  70و دهــه  60هايي كه در اواخر دهه موج دوم فمينيسم، همراه با مدتي فترت، به فعاليت
ص  ،1374؛ جــورج ريتــرز، 10، ص 1381(جــين فريــدمن، گــرددبيستم صورت گرفتــه اســت، اطــالق مي

هاي كند، تأكيد بر نقد فرهنگي و نظريــه. آنچه موج دوم را از موج اول فمينيسم متمايز مي)102ـ101
ها و هاي شــناختي و نمــادين، از جملــه زبــان، برداشــتفرهنگي است. در اين مــورد، تمــام جنبــه

ده، هاي عمومي، فلسفه، هنر، علم، رفتارهاي اجتماعي و حتي نوع پوشــش و مســائل خــانواآگاهي
  ؛10، ص 1381(فريــدمن، هــا عرصــه مبــارزه فمينيســتي قلمــداد گرديــدنقادي شد. تمــامي ايــن حوزه

  .)413ـ411، ص 1379؛ هي وود، 97ـ96، ص 1382جيمز، 
هاي ظهور موج سوم فمينيسم شكل گرفت كه بيش از هر چيز، ميالدي، زمينه 1990تا 1970 از نيمه

هــاي ناشــي از تنــدروي و العمــلمدرن و عكسدگاه پستداري، طرح ديمرهون تحوالت نظام سرمايه
گرايي(مبنــاگرايي) هاي موج سوم، مخــالف هرگونــه شــالودهها بود. فمينيسمنگري موج دوميجانبهيك

هاي مختلف زنانه در ميان زنان ها و عقايد سنتي درباره جنسيت را پذيرش گونهبودند. الزمه ردّ انديشه
ها، مــروج ديــدگاهي دانستند. اين فمينيستهاي مختلف جنسي ميها و گرايشها، مليتاز نژادها، طبقه
هاي متعدد درباره زنان آزاد شده وجود دارد. به آرماني، آرمانكه در آن، به جاي تك شدند درباره آزادي

هاي نــاظر بــه جنســيت هاي موجود براي ارتباطات جنسي و نقشمنزله تنوع فرصتنظر آنان، آزادي به
  .)414، ص 1379؛ هي وود، 252ـ249، ص 1378؛ وينست، 106، ص 1383(لگنهاوسن، است

  آغاز الهيات فمينيستي

آميز كليسا نســبت هاي مسيحي نيز نسبت به برخورد تبعيضهاي فمينيستي، فمينيستبا گسترش انديشه
دن تمــايزات بــين بــرها مســيحي از بين، فمينيست1960العمل نشان دادند. در اوايل دهه به زنان، عكس

هاي زن و مرد را در كليسا آغاز كردند و در اين راه، هويت خود را همچون مردان تعريف كردند. نقش
هاي مسيحي انتصاب به مقام كشيشي را عملي متعالي از نظر روحي، استعداد، هوش و قابليت فمينيست

گرفت. در اين راه، بــه دنبــال برابــري در  انگاشتند. بنابراين، دستيابي به اين مقام، كانون حمله آنان قرار
و امثال آنها، براي بــه دســت آوردن ايــن  گرترود هاينزلمان، ويليام داگالس، كاترين بليسكليسا بودند. 

هاي زن و مرد در كليسا را به شكلي قابل لمس در همه ابعاد مــورد نقش براي زنان تالش كردند. نقش
  .)68ـ53ص ،3، ج1388(كاسيان، بررسي قرار دادند
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انتصاب زنان به مقام كشيشي، مستلزم توسعه يك الهيات جديد از تفسيرهاي كتــاب مقــدس بــود. 
، اولين گام را در ايــن مســير برداشــت و الهيــات )Valerie Saiving Godsteion(والري سيوينگ گلداشتاين

م، به طور رسمي پا 1960سال در » اندازي زنانهچشمـ  موقعيت انسان«فمينيستي با انتشار مقاله او به نام 
يــك از دو بير تعليمي كتاب مقدس را براي هربه عرصه حيات گذاشت. او در اين مقاله، تفسيرها و تعا

گيري مردانه داشته و نمايانگر قشــر زنــان جنس متفاوت دانسته، معتقد بود كه خداشناسي گذشته جهت
گيرد كرد كه بــا حركــت بــه ين نتيجه مينبوده است و در نتيجه خود دچار انحراف شده است. وي چن

هاي گيري زنانه، دانش الهيات نيازمند اين است كه مجدداً از خود تعريفي منطبق با ديــدگاهسوي جهت
  زنانه ارائه دهد.

اگر حقيقت داشته باشد كه جامعه ما از سوي مردانگي به سوي زنانگي در حركت اســت، بنــابراين الهيــات 
خود از شرايط انساني را مورد تجديدنظر قرار دهد و مقولــه گنــاه و رســتگاري را مسيحي بايد برآوردهاي 

مجدداً تعريف نمايد؛ زيرا يك جامعه زنانه استعدادهاي نهاني خاص خود را براي خير و شــر دارد. در ايــن 
  ).66، ص 3، ج1388رسد(كاسيان، ربط به نظر ميصورت، الهياتي كه تنها مبتني بر تجربيات مردانه باشد، بي

توســط زنــان الزم » نفي خويشتن«مالحظات دوباره مقوالت گناه و وارستگي را براي بررسي  اين مقاله
شود كه تحقق كامل خــويش ، اين وضعيت در جوامعي به زنان القا ميوالري سيوينگشمرد. به نظر مي

. )3ج ، 1998، ســاكوكير.ك: ، 1998،  ؛116ـ115، ص 1377(لوذر، شودتوسط زنان، گناه يا وسوسه گناه تلقي مي
مباهات يا ابراز وجود عنوان به ريزي دوباره از تعاريف الهيات سنتي از گناه،او در اين مقاله، به دنبال پي

افتادگي) يا انكار خود را دربر بگيــرد. ايــن مقالــه، بــه خــوبي بود تا تمايل زنانه ويژه به عدم رشد(عقب
هاي مردانه و انسانيت غالبــاً در مطالعــات مردمحــور فــرو ريختــه توانست نشان دهد كه چگونه هنجار

  .)392، ص 1391(مورگان، شوندمي
اين مقاله شامل موضوعات اصلي الهيات فمينيستي در مسائل اوليه، همچون خصوصيت و موقعيت 

 ري،اجتماعي هر الهيات، در حاشيه بودن زنان در الهيات مردانه و ويژگي و موقعيت اجتماعي مردســاال
 .)185، ص 1382(ساشوكي، ها بر زنان بوده استها و تأثير منفي اين ارزشمالك ارزشعنوان به

 مري ديلياثر  كليسا و جنس دومم)، اولين اثر اصلي الهيات فمينيستي، يعني 1968هشت سال بعد (
گونــه كــه از منتشر شد. اين كتاب، ساختار نظري فمينيستي در كليسا را وارد مرحله جديد كــرد. همــان

 ســيمون دوبــوار جــنس دوم، تا حــد زيــادي بــر روي كتــاب كليسا و جنس دومآيد عنوان كتاب برمي
شد، موافــق بــود. امــا به كليسا وارد مي دوبواربا انتقاداتي كه از سوي  داليفمينيست مشهور مبتني بود. 

ريشــه مســئله تبعــيض  تواند از اين وضعيت نجــات يابــد. ويمدعي بود كه كليسا مي دوبواربرخالف 

١٠٨     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

حل مبتني بر الهيات، به منظــور برابــري زنــان در كليســا پيشــنهاد دانست. چند راهجنسي را در دين مي
 .)71ـ70، ص 3، ج1382(كاسيان، نمود

را  )Beyond God the Father(فراتر از خداي پدرم)، وي كتاب مهم ديگري به نام 1973پنج سال بعد (
 Rosemary(ردفــورد روزماريبيستم ميالدي، دو متاله محوري فمينيست، يعني  قرن 70منتشر كرد. در دهه 

Radford(  لتي راسلو)Letty Russell(  بر الهيــات فمينيســتي تــا  راسلو  روتر، ديليظهور كردند. تأثيرات
 )Concilium(كانسيليومدر همين دهه، مجله  .)621ص ، 1998، يساكوك(قرن بيستم نيز ادامه پيدا كرد 90دهه 

براي ترويج الهيات فمينيستي شروع به كار كرد. اولين كنفرانس در خصوص مباحث الهيات فمينيســتي 
در امريكا تشكيل شد. شوراي جهاني كليساها، كنفرانسي در برلين برپا كرد كه موضوع آن سكسيسم به 

  .)54، ص 1995، هاك؛ 108ـ107،ص 1383(لگنهاوسن، معناي تبعيض بر اساس جنسيت بود
قــدرت ســخن بــا اثــر  )Rebecca Chopp(ربكا چاپهاي هاي مهم به نامدر ادامه، دو تن از فمينيست

 )?She Who is (كسي است؟او چهبا اثر  )Elizabeth Johnson(اليزابت جانسونو  )The Power to Speak(گفتن
و رشد و گسترش آثار دانان فمينيست اينك ما شاهد ظهور الهي. هم)622، ص 1995، ساكوكي(ظهور كردند

 Sallie(فاگمك سالي، اليزابت شاسلر فيورنتزاتوان به ، ميترين آنهاآنها در اين زمينه هستيم. از جمله مهم

McFaue( ،همپسون دافنه)Daphne Hampson( ،كينگ اورساال)Ursula King(، جانســون اليزابت، ربكا چاپ 
  .)187ـ184، ص 1382؛ ساشوكي، 125ـ116، ص 1377(لوذر، اشاره كرد

الهيات فمينيستي، همانند جنبش فمينيستي، سه مرحله را طي كرده است. در مرحله نخست، الهيات 
فمينيستي، با آگاهي از تبعــيض  متألهانصدد تعريف خويشتن بود. مينيستي همانند جنبش فمينيستي درف

و زن در كليسا بودنــد. ايــن الري، درصدد مبارزه با آن شدند و خواهان تساوي مرد اموجود يعني مردس
شــد، اثــرات محــيط و ديدند. آنچه را از تمــايزات مشــاهده مي، هيج تفاوتي بين زن و مرد نميمتألهان

، دستيابي بــه مقــام كشيشــي در كليســا همچــون مــردان بــوده متألهاندانستند. هدف اين تحصيالت مي
  .)65ـ64، ص3، ج1388(كاسيان، است

صــدد تعريــف از جهــان برآمدنــد. نيست، همانند همتايــان ســكوالر، درفمي متألهاندر مرحله دوم، 
ســاالري) را داراي منشــأ بيولوژيــك، ص نسبت به زنان (پدرساالري و مردهاي سكوالر، تبعيفمينيست
هــاي حلدانستند. براي فائق آمدن بــر ايــن مســئله، آنــان خواهــان راهشناختي ميشناختي و روانجامعه

تمايزات بيولوژيكي را به حداقل برساند و ساختار اجتماعي را از هــم بپاشــاند، سياسي و اجتماعي، كه 
ها، منجر به اين شــد كــه . نتيجه اين فعاليت)79(همان، ص بودند تا بتوانند بر تقدير سنتي زنان غلبه يابند 
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زنــان حــق استاندارها و مرزهاي ديگر، همه قراردادي و در هر زمان قابل تغيير تلقي شوند. در نتيجــه، 
اين تعريــف جديــد،  .(همان)دانند، خويشتن و جهان را تعريف كنند اي كه مناسب ميدارند به هر شيوه
  .)128(همان، ص داشت ها و اصول اخالقي را نيز در پي ميحق تغيير ارزش

متألهان فمينيست نيز در اين مرحله، براي آشكار كــردن داليــل پدرســاالري(تبعيض) در كليســا 
برخي از آنها معتقد بودند كــه تصــور غلــط از خــدا و كــالم مقــدس، منشــأ پدرســاالري  برآمدند.

  .)79(همان، ص است
كردند، توسعه يك خداشناسي جامع رفت از اين وضعيت ارائه ميبراي برون متألهانحلي كه اين راه

عياري براي خداشناسي معنوان به با استناد به تجربيات خود، متألهانبراي آزادسازي زنان در كليسا بود. 
و تفسير كتاب مقدس، به تفسير دنياي پيرامون خود پرداختند. از نظر آنان آزادي، هــدف غــايي تــاريخ 

ترين پيام كتاب مقدس، رهايي از ظلم و ستم است كه نقطه اصلي آن رهايي از ظلــم و ســتم است. مهم
ت موعــود داده شــده اســت، بــا . اين آزادي، كه وعده تحقــق آن در بهشــ)80(همــان، ص جنسيتي است 

  .)102(همان، صشدني است عدالت، صلح و آزادي در كره خاكي محقق
صدد تعريف خدا برآمدند. مسئله مهم در اين مرحله ايــن بــود متألهان فمينيست دردر مرحله سوم، 

مــع گرفتــه از جواشد كه مسيحيت نشأتكه خداوند مذكر است، يا مؤنث؟ اين مسئله، از آنجا ناشي مي
ها به طور كرد، استعارهاي مورد استفاده در بيان ديدگاهبيني مردساالرانه دفاع ميمردساالر بود و از جهان

مــذكر بــودن «اســاس، اينبه سمت جــنس مــذكر تمايــل داشــت. بــر سنتي و از روي عادت، به شدت
(همــان، ص ديــد گرترين مشكالت در راه آزادسازي زنان در كليسا محسوب مي، يكي از بزرگ»خداوند

هاي ســنتي كليســا فمينيست در اين مرحله خواهان تغيير آنها بودند؛ ازآنجاكه ســمبل متألهان. )134ـ132
هــاي كردند، الزم است به روزرساني شوند تا بــا آگاهيخداوند را مذكر، پادشاه، آقا و قاضي معرفي مي

شناختي كتــاب مقــدس، كليســا و اي زبانهفمينيستي مدرن مطابقت يابند. در نتيجه، بايد عالئم و سمبل
ها ابتــدا موضــوع زبــان . در ايــن زمينــه، فمينيســت)137ـــ136(همــان، صهمچنين خداوند تغييــر يابنــد 

معيــار عنوان به شمول را مطرح كردند و در ادامه، ادعاي خود را گسترش داده و از تجربيات زنانجهان
در حقيقت، تجربه زنانه را هم عرض مرجعيت قرار  هاي تفسير كتاب مقدس استفاده كردند.براي روش

  .)140(همان، ص دادند و داراي حجيت دانستند
گرايي تأكيد كرد كه بر اساس آن، كمــال درونــي از طريــق در اين مرحله، الهيات فمينيستي بر سري

و ها ايــن بــود كــه بــه هوشــياري يجه، همة تالش فمينيســتپذير است. در نتدرك آگاهي جديد امكان

١١٠     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

بودنــد. ايــن را از طريــق آزادســازي » خدا با مــا«انسانيت جديد دست يابند و خواستار ورود به قلمرو 
  .)147(همان، ص خواستندپادشاهي خداوند مي مظلومان و طلوع عصر جديد و فرارسيدن

ادامه،  حاصل اينكه، الهيات فمينيستي در ابتدا با تأكيد بر عناصر انتقادي شروع به فعاليت كرد، اما در
هاي متنوعي چون الهيات زنانه و عناصري ساختاري و ايجابي نيز به آن افزوده شد. در نهايت، به شاخه

 .)188، ص 1382(ساشوكي، اي و امثال آن تقسيم شده استالهيات الهه

  هاي الهيات فمينيستيويژگي
 . انتقادي بودن١

ها بــه دو هــزار است. هنگامي كه فمينيستهاي اصلي الهيات فمينيستي، انتقادي بودن آن از ويژگي
اندازنــد، چيزهــايي سال تاريخ مسيحيت و حتي به دوران پيش از آن يعني تاريخ قوم يهود، نظر مي

كنند. از نظر آنــان، وجــه مشخصــه كــل تــاريخ ســنت اند، مشاهده ميمتفاوت از آنچه تاكنون ديده
سيطره بودن آنان توسط مردان بــوده اســت.  يهودي، ناديده گرفتن زنان و به انقياد و تحت-مسيحي

تنها گر تاريخي از خشونت عليــه زنــان هســتند كــه در آن، نــهها صرفاً مشاهدهبسياري از فمينيست
هايي از عهد جديد، كه زنــان را تساوي آنان با مردان، بلكه انسانيت آنان نيز نفي شده است. قسمت

شان، وجــود زن را پــس از مــرد قــرار مراتب هستيهدارد و در سلسلاز سخن گفتن در كليسا بازمي
انــد و آنهــا را بــه دليــل گناهــان خوانــده» مردان ناقص«دهد، و برخي از آباي كليسا، كه زنان را مي

. )222ـــ221، ص 1995، پــرس(اندها واقع شدهاند، همگي مورد اعتراض فمينيستمردان سرزنش كرده
كننــد. هنگــامي كــه زنــان بــا ايــن ام تقدس مشاهده نميچيزي به ن» تاريخ مقدس«آنها در لحظات 

نگرند، جهاني اجتماعي و نمــادين در درون و برونشــان فــرو آگاهي فمينيستي به سنت مسيحي مي
  يابند.ريزد. آنها در محيطي ظاهراً آشنا، خود را عميقاً بيگانه ميمي

د، جنبــه ديــالكتيكي دارد؛ دهنــرويكرد متألهان فمينيست در نقدي كه بر سنت مسيحي ارائه مي
ســازي مذكرمــداري، يعني متضمن ابعاد مثبت و منفي است: بُعد منفي آن، شــامل افشــا و محكــوم

است كه از نظر آنان عميقاً در تاروپود مسيحيت و فرهنگ غرب تنيده شده  ستيزيمردساالري و زن
هرگونه عزت، فضــيلت  اي است كه در آن مردان صاحببيني، جهان»مذكرمداري«است. مقصود از 

و قدرت هستند. در مقابل، زنان موجوداتي كهتر، ناقص، كمتر از انسان و در رابطه بــا هنجــار مــرد 
  شوند.محسوب مي بودن، بيگانه
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بُعد مثبت رويكرد انتقادي فمينيستي نسبت به سنت مسيحي، احياي خاطره گمشــده زنــان در ايــن 
اند تا شرح زنــدگي زنــان بــزرگ ايمــان را در تالش كرده سنت است. مورخان فمينيستِ تاريخ كليسا،

اي براي غلبه بر نظــام طبقــاتي سنت و تاريخ مسيحيت، از محاق فراموشي خارج كنند و آن را به وسيله
  .)380ـ379، ص 1391؛ سو مورگان، 229ـ228، ص 1992، گرانز(مردساالري تبديل سازند

 . تأکيد بر موقعيت اجتماعي تفکر٢

مينيستي بر مفروضات فرهنگي و اجتماعي تأكيد دارد كه بر هــر انديشــه الهيــاتي تــأثير دارد و الهيات ف
هــاي الهيــاتي، هرمنوتيــك شــوند. در پاســخ بــه چنــين نظاممثابه امور مطلــق، وارد نظــام الهيــاتي ميبه

جوي وجســتفمينيســتي، در  )358، ص 1388ر.ك: واعظي،  Hermeneutics of Suspicion(براي توضيح رسوءظن
و بــا آشــكار  )184ـــ183، ص 1382(ساشــوكي، آيدهاي پنهان موجود در متون ديني برميمعيارها و گرايش

اي و اصــالتاً زء عناصر حاشــيهداند كه آشكارا جكردن ساختارهاي قديمي اقتدار، اموري را روشنگر مي
 دار سنت هستند.تحجيغير

الهيات فمينيستي، بر اساس همين ويژگي و با توجه به انتقادي كه نسبت به سنت مسيحي در رابطه 
كند كه مذكرمداري از نظر اجتماعي در مردســاالري آشــكار شــده اســت. با مذكرمداري دارد، تأكيد مي

لكه اين امر شامل كــل ســاختار شود، بدامنة اين مردساالري، فقط به اطاعت زنان از مردان خالصه نمي
زادگان بــر زيردســتان، اربابــان بــر بردگــان، جامعه است؛ يعني حاكميــت اشــراف پدرساالرانه حاكم بر

هاي تحت اســتعمار. بنــابراين، مردســاالري در همــه پادشاهان بر رعايا و حكمرانان نژادپرست بر ملت
 متألهــانشــود. از ديــدگاه تيال ديــده مــيمراتب قــدرت و اســانقياد و در همة سلسلهـ  هاي سلطهشكل

فمينيست، سنت كليسا نيز از تأثير اين فرهنگ مردساالرانه مصون نمانده است و بايد بازنگري و پااليش 
 .)228، ص 1992(گرانز، شود

 . تأکيد بر تجربه زنان (جنسيت)٣

ير هويت جنسيتي، يا جنســي فمينيستي، مطالعات الهياتي و ديني سنتي، مستقيماً تحت تأث متألهاناز نظر 
شــك دهــد. بيمردمحور قرار دارد و به غلــط آنچــه را كــه تنهــا تجــارب مــردان اســت، عموميــت مي

هاي شناسي مردمحور، گرفتار تبييني تحريف شده از واقعيت ديني است؛ زيرا ايــن روش نقصــانروش
آورد. اين امر به نوبــه خــود، يها به وجود ماي را در مراحل اوليه مشاهده، گردآوردي و فهم دادهجدي
  آورد.پردازي به بار ميسازي و نظريههاي اساسي را در سطح مدلنقص

١١٢     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

ها براي اينكه تجارب خود را معتبر و اَشكالي داراي حجت از معرفت ديني نشان دهند و فمينيست
دين مطالعــات گيري مجدد بنيــاماهيت جانبدارانه الگوهاي نظري غالب را اصالح كنند، خواستار جهت

؛ 119، ص 1992، هــاك(هاي دينــي و الهيــاتي شــدنددر تمامي جنبــه» تجربه زنان«دين از طريق گنجاندن 
  .)393ـ392، ص 1391مورگان، 

كنند، بايد ها تعريف ميگونه كه فمينيستنظر دارند كه تجربه زنان، آنفمينيست اتفاق متألهانتمامي 
لهيات بايد سؤاالت مطرح از سوي فرهنگ معاصر را، كه برآمــده از پردازي الهياتي باشد. امحور انديشه

هــايي كــه هســتند، بــا پاســخرو روبــه برانگيزي است كه زنان در كليسا با آنهاتجربه رشديابنده و سؤال
كنــد. ها را نيــز بايــد چــارچوب فرهنگــي معــين آورد، پاسخ دهند و شكل اين سؤالمكاشفه فراهم مي
مثابه جنس دوم و نيمهِ  تحت ستم انســانيت، ها، تجربه منحصر به فرد زنان بهمينيستبنابراين، از نظر ف

  كننده داشته باشد.بايد در تدوين نظام الهياتي نقش تعيين
هاي تــاريخي، معاصــر و واقعيــت در چند دهه اخير، محور قرار گرفتن تجربه زنان، در همه شــكل

فسيري ذاتي رويكرد فمينيستي عمــل كــرده اســت. تجربــه افق تعنوان به مادي، ملموس و روزانه خود،
هــاي دينــي و هــم روش منبع اصلي معنا و يك اصل اوليه انتقادي، هــم موضــوع كاوشعنوان به زنان،

هاي افراطــي نــه، فمينيســتدر ايــن زمي .)394ـــ393، ص 1391(مورگــان، تحقيق آن را متحول ساخته است
هاي ديني جديد را بايد ناپذير، مردساالرانه است و صورتابمقدس به نحو اجتن سنت كتابمعتقدند: 

هاي متمــايز زنــان همچــون وجو نمود. از ديد آنان، نقطه شروع را بايد تجربهدر بيرون از كليسا جست
هايي مانند شهود، عواطف، بدن و هماهنگي با طبيعــت، خواهر بودن، مادر بودن و بارداري و نيز تجربه

شــدند، قــرار داد. در ايــن زمينــه، هاي درجه دوم و نازل تلقي ميدساالرانه، تجربهكه در يك فرهنگ مر
اند، ديگران از اسطورهاي هاي ديني جديدي را براي زنان پديد آوردههاي افراطي، آيينبرخي فمينيست

فــراهم اند تا نمادهــاي مؤنــث را بــراي الوهيــت هاي اوليه استفاده كردهدر فرهنگ» مادر زمين«و » الهه«
  .)349، ص 1392(باربور، سازند

ها، بلكه در اشاره به خداوند نيز عمدتاً از بياني كــه در تنها در اشاره به انساندانان فمينيست، نهالهي
  .)84، ص 1382(جيمز، كندآن جنسيت لحاظ شده، استفاده مي

  هاي مسيحيالهيات فمينيستي و آموزه

هــاي مســيحي، ينيستي بر آن تأكيد دارند، تغيير و تحول در آمــوزهفم متألهانهايي كه با توجه به ويژگي
ها و نمادهاي ناپذير است. آنان معتقدند كه با در نظرگرفتن تاريخچه تأثير ستمگرانه آموزهامري اجتناب
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توان آنها را مورد استفاده مجدد قرار داد. ها، نميمسيحي، بدون نفي اساسي و تعبير و تفسير مجدد آموزه
دانــان هاي مسيحي از سوي الهيهمين دليل، ما شاهد تغيير و تحول و تفسيرهاي گوناگوني از آموزه به

  فمينيست هستيم.

 مقدس . کتاب١

ترين (بــر اســاس ديــدگاه ها)، يا يكي از اصــليمقدس تنها (بر اساس ديدگاه پروتستان ازآنجاكه كتاب
دانان فمينيست شود، طبيعي است كه الهيسوب ميها) منابع الهيات مسيحي محها و ارتدوكسكاتوليك

 نظر دارند كه تنهــا كتــابفمينيست، بر اين امر اتفاق متألهاننسبت به آن حساسيت فراوان داشته باشند. 
مقــدس  توان معيار غايي حجيت براي الهيات در نظر گرفت؛ زيرا به اين دليــل در كتــابمقدس را نمي

ا مشاهده كرد كه اوالً، اين كتاب توسط مردان نوشــته شــده اســت. ثانيــاً، توان تأثيرات مردساالري رمي
آن پدرساالرانه است. ثالثاً، دستبردها و تحريفاتي در طي قرون گذشته در محتواي آن به  انديشه حاكم بر

عمل آمده است. از جملة آن، تغيير بعضي از اسماء و ضمائر مؤنث به اسماء و ضمائر مذكر، كــه خــود 
  .)66ص  1384(كونگ، ستيزي حاكم بر رهبران كليسايي دارداز روح زنحاكي 

توان آن را رخدادي صــرفاً مربــوط به عالوه، از نظر اين متألهان، مكاشفه الهي فرايند مستمر است، نمي
 به گذشته دانست. اين ماهيت مكاشفه، حتي اگر برخي رخدادهايي تاريخي همانند زندگي عيسي مسيح

مكاشفه بدانيم، باز به قدرت خود باقي است. از نظر آنان، اگر الهيات بخواهد بــراي زنــان قابــل را پارادايم 
اي الهــي بپــذيرد و آن را تــا منزله مكاشفهپذيرش باشد و موجب رهايي مردان گردد، بايد تجربه زنان را به

د مجرايي براي مكاشفه حد خاستگاه اصلي و هنجار غايي الهيات مسيحي ارتقابخشد. آگاهي فمينيستي، باي
  .)231، ص 1992، گرانز(ها بر اساس آن ارزيابي شوندنخستين محسوب شود كه ساير مكاشفه

 . خدا٢

دانان فمينيســت بــر بــازنگري و دگرگــوني مفهــوم آن تأكيــد دارنــد، آمــوزه هايي كه الهييكي از آموزه
ن آموزه در الهيات مسيحي و مؤثرترين تريعنوان محوريخداست. ايشان بر اين باورند كه آموزه خدا، به

هاي است كه در طول تاريخ مسيحيت بر زنان روا داشته شده اســت؛ زيــرا مسئله در تبعيض و نابرابري
پدرساالري حاكم بر الهيات و كليساي مسيحي، ريشه در آموزه خدا دارد. ايشان با نفي مذكر بودن خدا، 

هاي سلطه را مردود دانسته بنا نهادن مسيحيتي دارند كه نظامشود، كه در الهيات مسيحي بر آن تأكيد مي
  باشند.و خواهان ترويج و اشاعه بشريت كامل، براي زنان مي

١١٤     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

 تراز آفريده است. ويژگي پدرســاالرانه حــاكم بــر تفاســير كتــابو مرد) را هم ها(زنخداوند انسان
اكي از اين است كه مــردان در نوشــتن مقدس، نظر معتبر خداوند را منعكس نكرده است، بلكه بيشتر ح

 پدر (مرد)، تصور شود؛ زيرا نص صريح كتابعنوان به اند. دليلي ندارد كه خدامقدس دخيل بوده كتاب
» پــدر«عنوان بــه اند. تلقي خداونــدها به صورت خدا آفريده شدهمقدس بيانگر اين است كه همة انسان

است و عمالً زنان را از دستيابي به نوعي معنويــت زنانــه موجب ايجاد تقويت مسيحيت مردانه گرديده 
صدد برآمدند تا نمادهاي ها درست. در اين زمينه، فمينيستمبتني بر احترام و عزت نفس محروم نموده ا

اي از تصاوير متكثر فراگيــر مثــل رو، به دنبال مجموعهموجود براي خدا را تعديل و اصالح كنند. ازاين
، 1391(سو مورگان، ر را بازتاب دهندي كه تجارب هر دو جنس مؤنث و مذك؛ تصاويراندلفظ دوست بوده

  .)224ـ223، ص 1995، پرس؛ 396ـ395ص 
اي باشد كه در آن، براي خداوند جنبة شيئت و عينيــت در نظــر نبايد رابطه انسان و خداوند به گونه

تنها به خداونــد نســبت س است، نهالقدگرفته شود. در آيين مسيحيت، زماني كه سخن از پدر و و روح
عنوان به شود. بايد تلقي انسان از خداوندشود، بلكه ويژگي مذكر به او داده ميت و عينيت داده مييشيئ

اند، شكســته شــوند، تــا هايي كه تجلي وجود را دربرگرفتهتغيير يابد. براي تحقق اين امر، بايد بت» تو«
زدايــي از خداونــد، بايــد شكســتن بــت تياســاس، بــراي شــيئوجود مطلق خداوند تجلي يابد. بــراين

هدف اصلي جنبش زمانه تعريف شود. زنان بايد براي دستيابي به رهايي، به هويتي عنوان به پدرساالري
  تعريف نشده باشد.» ديگري«از خود دست يابند كه بر اساس 

براي خداونــد را مــورد اعتــراض  هاي و ضماير مذكردر همين زمينه، متألهان فمينيست استفاده از واژه
، آنان مدعي هستند روشــي كــه مؤمنــان بــا آن )410، ص 1381؛ جو ويور، 222، ص 1384(مك گراث، قرار دادند

گيــرد، تحــت اي را كه در آن جنسيت در جامعه تصور و الگــو قــرار ميگويند، شيوهدربارة خدا سخن مي
دا وجود مطلقي است كه جهان را خلق كــرده و بــر آن هاي مسيحي، خدهد. در متون و سنتتأثير قرار مي
كند. اين چهرة قدرتمند و متعالي، با خصوصيات دانايي مطلق، معمــوالً بــا زبــان مــذكر بيــان حكومت مي

نظير پدري، پادشاهي، قضاوت و جنگاوري ســروكار دارد. ارتبــاط » مردانه«شود و در جهان با كارهاي مي
مقدس آمده است. مانند خلقــت حــوا از دنــده چــپ  هاي كتاب، در داستانبين قدرت الهي و اقتدار مذكر

پرســت دهد. حتــي در جوامــع بــتتر از مردان و نيازمند به هدايت آنان نشان ميآدم، كه زنان را ذاتاً پست
كــه شــد. درحاليقديم، خصوصيات الهي نظير قدرت، عقل و استعداد حكمرانــي، بــه مــردان نســبت داده مي

شــده اســت. انساني نظير ضعف، عاطفه و نيازمندي به راهنمايي از خصوصيات زنانه شمرده ميخصوصيات 
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كنــد كــه مي زبان خداي مذكر، با مطرح كردن وحدت بين مرد بودن و الوهيت، ساختارهايي را تأييد و اجــرا
ك ناشــدني بــودن شوند. زبان منحصراً مــذكر خــدا نيــز دركند و عليه آنان تبعيض قائل ميزنان را تحقير مي

رو، بايد در شيوة سخن گفتن دربــارة خــدا تجديــدنظر دهد. ازاينشخصيت خدا را به مفهومي واحد تنزل مي
شود. هم زبان خدا و هم زبان كليسا بايد شمول بيشتري يابد و ارزش و اعتبار زنان را در خلقت بيشتر نشــان 

توانــد بــه رواج محبوب، مــي نظير حكمت الهي، مادر و ها دربارة خدا،دهد. استفاده از تصويرها و ساير كنايه
تواند بنياني بــراي مجدد راز بودن خدا كمك كند و آن را از قيد و بندهاي زبان انساني برهاند. اين امر، مي

ها، خــدا اي از فمينيست. در اين زمينه، عده)411ـــ410، ص 1381(جو ويور، آميز اجتماعي باشداصالح تبعيض
ترتيب، آنان درصدد نامگذاري مجــدد امــر دادند. بدينمورد خطاب قرار مي »She«ضمير مؤنث  را با عنوان

تنها نمادهاي مردمحور را به چالش بكشند، بلكه مفاهيم مردساالرانه امر قدســي را نيــز قدسي برآمدند تا نه
، شــناختيبومالگوهاي خــدا: الهيــات بــراي عصــر ، در كتــاب فاگسلي مكبه طور اساسي دگرگون كنند. 

كند و به جاي آن، خدايي حلولي را جــايگزين مراتبي، مردساالري را رد مي، خداي متعالي سلسلهايهسته
  .)398ـ396، ص1391(سو مورگان، كند كه مشتاقانه درگير بهزيستي تمام موجودات عالم استمي

شــود. آنــان وب ميخداي پدر، به نوعي استمرار ايدئولوژي پدرساالرانه از دنيــا بــه آخــرت محســ
دانند؛ زيرا ايــن واژه، مركــب از دو واژه ، اعتراض داشته، آن را لفظي مذكر مي»الهيات«همچنين به واژه 

رو، الهيات، به معناي سخن گفتن دربارة خداي مذكر اســت. است. ازاين» كلمه«و » خداي مذكر«يوناني
و بــه » االهه«يعني  »Thea«كه از  »Thealogy«ه اند كه به جاي آن، واژها پيشنهاد كردهدر مقابل فمينيست

  شود، به كار رود.خدا مؤنث اطالق مي
اند؛ يعني زنان الوهيت را زنانه را مطرح كرده» ايده الوهيت«فمينيست، فراتر رفته و  متألهانبرخي از 

زة هــا در حــوبر مبناي تصورات زنانه خويش درك كنند. از رويكردهاي جديد كه از ســوي فمينيســت
جبار عنوان به الهيات مطرح شده است، ايده زنانه شدن دين است. در اين ديدگاه، خداوند بيش از اينكه

گاه، خداوند بــراي انســان دشود. در اين ديو قهار ديده شود، به صورت مظهر عشق و مهرباني ديده مي
  .بخش استداشتني و حامي آرامشحكم مادر، دوست و معشوق دارد و موجودي دوست

 . عيسي مسيح٣

روست، مسئله مســيح ترين مسائلي كه الهيات فمينيست پس از مسئله خدا با آن روبهيكي از بزرگ
را به خود مشــغول داشــته ايــن اســت كــه  دانان فمينيست(خداي پسر) است. سؤالي كه ذهن الهي

١١٦     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

؟ آيــا ايــن امــري عنوان تجلي انساني خداوند، چرا كالبد مردانه به خود گرفته استعيسي مسيح، به
استعاري و سمبليك است؟ يا واقعيتي انكارناپذير است؟ اگر استعاري و سمبليك است، چه هــدف 
و واقعيتي در وراي آن نهفته است؟ اگر واقعي است، چرا خداوند كالبد زنانه به خود نگرفته است؟ 

بــه خــود مشــغول  دانــان راآيا اين نشان از ضعف و نقص زن دارد؟ سؤاالتي از اين دســت، االهي
توان در سه حيطه جنسيت مسيح، ايده مسيح در مورد داشته است. اين سؤاالت به صورت كلي، مي

  بندي كرد.زنان و رستاخيز او دسته
ها را به خود مشغول كرده است، مسئله جنســيت اي كه در ارتباط با مسيح، ذهن فمينيستاولين مسئله

خداست، چگونه جنسيت بر او، كه يك امــر فراطبيعــي اســت،  مسيح است. مسيح خداست يا پيامبر؟ اگر
قابل اطالق است؟ اگر او تجلي خداوند است، چرا خداوند در جسم مذكر و مردانه حلــول كــرده اســت؟ 

  دانان مسيحي است.ترين سؤاالت در زمينة جنسيت مسيح براي الهياين قبيل سؤاالت مهم
ي مردانه و مذكر براي تجسد و حلول خداونــد، امــري نيستي، پذيرش مسيح با كالبديدر الهيات فم

شخص دوم تثليث، اعتقاد مردساالري و حاكميت مــردان بــر عنوان به دشوار و محال است؛ زيرا مسيح
گردد. از سوي ديگر، مسيح يك مرد كامل است. كند و موجب تقدس ذاتي مردان ميزنان را تقويت مي

بخش انســانيت اســت. چنــين فــردي، ب كه نيروي اصلي رهايييك انسان كمال يافته، انساني بدون عي
هاي روحي انــدكي تواند زن باشد؛ چراكه زن به دليل فقدان معصوميت و نيروي جسمي، از ظرافتنمي

  .)97ـ96، ص 1993، رادفورد روتر(تواند تصور خداوند را نشان دهندبرخوردار، پس نمي
فته شود كه مسئله مذكر و مؤنث بودن وجود ندارد، بــاز هــم برخي نيز معتقدند: حتي اگر در مورد مسيح گ

عنوان خدا، كــه اساس، تصوير مسيح مذكر به. برهمين)126، ص 1377(آن لوذر، تصوير مسيح تصويري مذكر است
 .)163ـ162، ص 1995، هاك(شودداراي الوهيت است، نفي شده و تقدس الهي در مورد مسيح انكار و تكذيب مي

ها مورد تأييــد قــرار گرفتــه اســت. نويســندگان فمينيســت نيستياني مسيح از سوي فماما جنبه انس
گونه كه يهــودي بــودن عيســي، يــا اي اتفاقي از هويت اوست؛ همانمعتقدند كه مرد بودن مسيح، جنبه

داده است، جنبه اتفاقي هويت اوســت. ايــن امــور، كرد، يا كاري كه انجام ميزباني كه با آن صحبت مي
توانــد رو، اين امور نميهايي اتفاقي از واقعيت تاريخي اوست، نه جنبة ضروري از هويت او. ازاينجنبه

يهوديــان باشــد واند بيانگر سلطه يهوديــان بــر غيرتگونه كه نمياساس سلطه مردان بر زنان باشد. همان
انســانيتي كــه از  انسانيت حقيقي است؛ يعني نمونــة اعــالي . عيسي مسيح، نمونة اعالي)224(همان، ص 

  .)233، ص 1992، گرانز(شرارت الگوهاي فكري و رفتاري مردساالرانه رهايي يافته است



  ١١٧  نقد و بررسي قرائت فمينيستي از الهيات مسيحي

  

ترين حوزة فعاليت فمينيستي در احياي تاريخي ارزش زنان، حول محور عيسي مسيح، رفتار و عمده
شان، در نظام اليماين باورند كه مسيح و يك نسل پس از او هم در تع گفتار او شكل گرفته است. آنان بر

حقوقي، و حتي در معيارهاي اساسي و بنيادين فرهنگي، به زنان توجــه داشــته، آنــان را واجــد هويــت 
اساس، او زنان را داد. برهمينو صلح براي همه ميدانند. عيسي، تعليم عدالت جامعه انساني مشترك مي

. )225، ص 1995، پــرس(ن او بودنــددارانش و دوستانش پذيرفت و زنان جزو اولين شاهدادر جمع طرف
كنند اند، اين سؤال را طرح ميارتباط بوده آنان در اين رابطه، به رفتار متفاوت عيسي با زناني كه با او در

. در مرگ عيسي هــم زنــان )409، ص 1381(جو ويــور، كردمي انسان رفتارعنوان به كه چطور عيسي با آنان
القــدس نيــز بــر زنــان و اولين شاهدان رستاخيز مسيح و ظهور روحداراي جايگاه مناسبي هستند؛ زيرا 

. آنان معتقدند: حتي پس از مرگ مسيح هم، زنان جايگــاه )225، ص 1995، پرس(مردان يكسان بوده است
شــده اند و انجام غسل تعميد، كــه شــامل مــرد و زن مــياي در هدايت و حتي رستگاري داشتهبرجسته

عضويت در جامعه كليسا بوده اســت. بنــابراين، زنــان اعضــاي كــاملي در است، مراسمي براي ورود و 
  اند.با مردان بودهشدند و داراي وظايف و حقوق برابر جامعه محسوب مي

كننــد. رســتاخيز در الهيــات ها در رابطه با رستاخيز مسيح، مسائل مختلفي مطــرح مــيفمينيست
عــاد) پيونــد دارد. رســتگاري در الهيــات مسيحي، با مسئلة نجات و رســتگاري در دنيــاي ديگــر (م

مسيحي، به معناي تغيير حالت و موقعيت در پيشگاه خداوند، بــر اثــر بــه صــليب رفــتن عيســي و 
» بخشــيآزادي«ها از رستگاري احتراز دارند و به جاي آن، بــر رستاخيز دوباره اوست. اما فمينيست

نمــادين فرهنــگ انســان از انحصــارات  -به معناي تغيير سيســتم اجتمــاعي» آزادي«كنند. تأكيد مي
  .)623، 1998، ساكوكي(باشدمردساالرانه، به جوامع در سعادت و رفاه كامل نوين مي

بخشي هم هدف و هم مسير زندگي مسيحي است. در نتيجه، آنان سعادت را در اساس، آزاديبراين
  .)192ـ191، ص 1382ساشوكي، (گيرندهمين جهان پي مي

آورند؛ اما پاياني كه ، همگام با الهيات مسيحي از پايان جهان سخن به ميان ميمتألهان فمينيست
كــه » آخرالزمان«ها، مراد از دهد تا حكم الهي. از ديدگاه فمينيستبيشتر به واسطه زوال بشر رخ مي

زدايــي، كــاهش اليــه اُزن، اي طبيعي اســت كــه در اثــر جنگــلبا معاد همراه است، در واقعه فاجعه
ــودگ ــهآل ــواع و گون ــريع ان ــراض س ــاك، آب و انق ــوا، خ ــد داد. ي ه ــودات رخ خواه هاي موج
شناســي، بــه جــاي معادشناســي، ها با تغيير و جايگزيني اكولوژي و محيطاساس، فمينيستبرهمين

پوشي از دنيا، به نفع جهان آخرت را رد كــرده، و در مقابــل، ديدگاه معادشناسي مبني بر لزوم چشم

١١٨     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

پذير، عادل ط بين افراد و اجتماع براي تحقق بخشيدن جوامع سالم و مرفه مسئوليتبر تعامل و تراب
  .)624، ص 1998، ساكوكي(كنندو با ثبات تأكيد مي

 . گناه نخستين٤

شــود كــه مسئلة گناه نخستين، يكي ديگر از مسائل مهم و تأثيرگذار در جنبش فمينيستي محســوب مــي
مقدس، عامــل اصــلي گنــاه  الهيات مسيحي بر اساس كتاب ها شده است. درموجب اعتراض فمينيست

نخستين انسان (آدم)، كه موجب هبوط انسان از عالم باال به عالم ماده شده، زن (حوا) است. زن توسط 
دو به زمين سقوط كردند. بنابراين، در مار اغوا شد و مرد (آدم) توسط زن (حوا) اغوا شد. در نتيجه، آن 

ست. عالوه بر اين، هاي اوگر مرد و موجب دور شدن او از بهشت عدن و سختيمقدس زن اغواكتاب 
هاي سنگيني چون درد زايمان، اشتياق به همســر و حكمرانــي حوا به علت اين اغواگري دچار مجازت

  .)24ـ1: 3(پيدايش مرد بر زن شده است
ها واقــع شــده فمينيست ترين محورهاي اعتراضهاي الهياتي، يكي از اصليآموزه گناه با اين ريشه

دانند كه توسط مردان براي آنكه زنان را هايي مياست. آنها آيات در اين زمينه را نفي كرده، آن را افسانه
تــرين منــابع تقويــت و تأكيــد عامل شرّ معرفي كنند، بيان شده است. آنان معتقدند: اين آيات از اساسي

ست برداشت سنتي از گناه نخستين را موجب به غــارت دانان فمينيحاكميت مرد بر زن بوده است. الهي
بــه  مند مردان به آنان، به اضافه انداختن گنــاه ايــن تعــديرفتن توان و انرژي زنان و تعدي و آزار نظام

مقــدس  هايي از كتاب، با تمسك به بخشمتألهان. اين )185، ص 1382(ساشوكي، داننددوش خود زنان مي
صورت خــود آفريــد. او را بــه صــورت خــود آفريــد. ايشــان را نــر و مــاده  پس خدا آدم را به«همچون 

داند و به نابرابري زن و مرد كنند كه اين آيات، خلقت زن را پس از مرد مي، ادعا مي)27: 1(پيدايش »آفريد
اي ندارد. اختالفات جنسي نيز مدنظر خداوند نبوده، بلكه مرد و زن، هر دو به صورت خــدا هيچ اشاره

ها در خلقت معتقدند و اين آيات را دليلي بر حقانيــت اساس، آنها به برابري انساناند. براينده شدهآفري
دانند. آياتي كه داللت به وابسته بودن خلقت دين مسيح و دليلي براي تعاليم اوليه مسيح در اين زمينه مي

داننــد، و امثــال ه علت اشتباه زن ميزن (حوا) به مرد (آدم) دارد و يا در مورد آياتي كه هبوط انسان را ب
آن را، داراي زباني سمبليك و استعاري هستند كه بايد اين آيات را در كنار آيات نخست، كه داللت بــر 

  ند، قرار داد و آنها را درك كرد.برابري دار
كنند كــه ، به غالطيان تمسك ميپولسباب سوم نامه  28ـ26همچنين به آيات  متألهاناين گروه از 
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باشند. بر اساس اين آيات، حاكميت مرد در آن، زنان با مردان تفاوتي ندارند و هر دو در مسيح يكي مي
حوا نبايد به چشم يــك گنــاه و شــرّ  شود. ديگر بهو هر نوع حاكميت مردانه، خطا و گناه محسوب مي

است. ايــن مســئله  اي است كه خلقت بر عهده آن نهادهنگاه كرد. همچنين تولد كودك و مادري، وظيفه
از نظر آنها گناه نخستين، موجب قطع رابطه بــا خــدا،  شود.هرگز مجازاتي الهي براي زن محسوب نمي

ارتباطــات از هــم  نيز به معناي بازآفريني ايــن» نجات«با ديگران و با طبيعت و با خود زندگي گرديد و 
  .)225ـ224، ص 1995، پرس(گسسته است

مسك به رفتار و گفتار عيسي مسيح، بر اين باورند كه عيسي مسيح جامعــه دانان فمينيست، با تالهي
طلبانه و متفاوتي را نسبت به فرهنگ پدرساالري يهودي تشكيل داده است. اين جامعه، بيشتر مســاوات

مراتبي بوده است. مسيح اگرچه مســتقيماً پدرســاالري كمتر از فرهنگ يهودي زمانه خود، داراي سلسله
زنــان چالش نكشيد، اما در كل بر مباني برابري زن و مرد تأكيد فراوان داشته است. عيسي  يهودي را به

اي العــادهخواند و ظاهراً فهم خاصي از زندگي آنان داشت و با اعتبار و ارزش فوقميرا به شاگردي فرا
  .)409، ص 1381جو ويور، (كرد و در اولين رستاخيزش بر زنان ظاهر شدبا آنان رفتار مي

  . کليسا٥

فمينيســت خواهــان بــازخواني آن و تغييراتــي در آن  متألهــانهايي است كــه كليسا، يكي ديگر از آموزه
مراتبي كليســا هستند از زماني كه نظام سلسله مدعي فيورنزا شوسلر اليزابتهايي چون هستند. فمينيست

دي نــاظر بــه الهيــات تســري هاي بعــرشد كرد، سوگيري و تبعيض بر عليه زنان نهادينه شد و به بحث
  .)108، ص 1383(لگنهاوسن، يافت

كنند، مسئله انتصاب زنان بــه مقامــات روحــاني ها دنبال مياي كه فمينيستاز ديگر مسائل برجسته
است كه چالشي مستمر در كليسا به راه انداخته است. انكار مقام روحاني زنان، توسط اصحاب كليسا بر 

كشيش تجسم مسيح است. بنابراين، بايد به لحاظ جسمي شبيه او باشد. آنها  اين انديشه استوار است كه
هــايي ها پرســشرو، فمينيســت. ازايــن)411، ص 1381(جو ويــور، كنندمي» سنت« در اين زمينه تمسك به

هايي كه سنت براي تقويت ساختارهاي قــدرت كليســا بــه كــاربرد، مطــرح درباره اعتبار سنت و روش
مقدس، نقش سنت، پــذيرش  هايي را درباره مرجعيت و اعتبار كتاباين، اين مسئله چالشاند. بنابركرده

  .)412(همان، ص جديد نسبت به زنان به وجود آورد هايرهبري كليسا و نياز به نگرش
بخشي بــه نظــام پدرســاالري، كليســا را نقش كليساي مسيحي در تقويت و مشروعيت آنان در بيان
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هاي آموزش، كه فرصت كرده،به نفع مردان معرفي  ،فردي و اجتماعي زنان ول غصب تمامي حقوقئمس
  .تحصيل و قضاوت را از آنان سلب كرده است

 نقد و بررسي

طلبد كه هاي آن، مجالي گسترده مياز بخشهريك  هاي الهيات فمينيستي، درنقد و بررسي دقيق انديشه
را از جهات گوناگون در بوته توان آن اجمالي، ميدر حوصله اين نوشتار نيست. اما در يك نگاه كلي و 

  نقد قرار داد. پيش از بيان اين نكات كلي، الزم است به چند نكته اشاره شود:
شود، به معناي توجيح يا ناديده گرفتن ظلم و ستم و اجحافي نيست كــه نقد بيان ميعنوان به الف. آنچه

  شده است.از سوي كليسا نسبت به زنان در طول تاريخ روا 
هاي فمينيســتي مطــرح اســت. در نتيجــه، ديني است كه نسبت بــه انديشــهب. برخي مسائل، كلي و فرا

 متألهانديني الهيات فمينيستي، سخن ديگري است كه مربوط به انديشمندان و صحت يا سقم درون
ررســي صدد نقد و بن را بيان كنند. در نتيجه، ما درمسيحي است كه بايد صحت و يا عدم صحت آ

  ديني اين مباحث نخواهيم بود.درون
  باشد.مالحظاتي كه درمورد الهيات فمينيستي مطرح است به قرار ذيل مي

 . مباني غيرقابل پذيرش١

گرايي، يكي از انتقادات جدي به الهيات فمينيستي، ابتناء آن بر مباني نادرست چــون اومانيســم، نســبيت
از اين اصــول، دچــار اشــكاالت متعــددي اســت كــه در يك هر فردگرايي و در نهايت ليبراليسم است.

، ص 1388؛ زيبايي نژاد، سبحاني، 218ـ181، ص 1382(ر.ك: جيمز، ها به آنها پرداخته شده استبسياري از نوشته
  .)1374؛ ساندل، 1385؛ مك اينتاير و والز، 139- 93، ص 1384؛ عشاقي اصفهاني، 51- 36

 . پيامدهاي غيرقابل پذيرش٢

خواهانه اســت؛ يعنــي جامعــه فمينيستي، همچون جنــبش فمينيســتي، داراي آرمــان تســاويالهيات 
ها و كاركردها جاي خود را به تساوي در همه اي است كه تفاوت نقشمطلوب از نگاه آنان، جامعه

ها را كه زمينه تفاوت عملكــرد در محــيط اجتمــاعي ها بدهد. ايشان تفاوت طبيعي ميان انسانزمينه
ويژه خود زنــان وارد طلبي، بيشترين لطمه را به جامعه، بهگيرند و با ادعاي تساوييده مياست، ناد

كشاند و آنــان را در موقعيــت بــه ظــاهر آوردند. شعار تساوي، زنان را از محيط خانه به اجتماع مي
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شــته دهد. اما اين مسئله تا چــه حــد منــافع زنــان را در پــي دابرابر، در محيط كار و دانش قرار مي
شد، اما عنوان كاالي جنسي رفتار مي، پيش از اين، گاه با زن بهنيكالس ديديويدسناست؟ به گفته 

ارزش امروزه زن اساساً اعتبار جنسيت خود را از دست داده است. اگر پيش از اين، عامل اصلي بي
دشــمن قــديمي،  ها عامل اين قبيل امــور هســتند. اگــراند، امروزه خود زننمودن زنان، مردان بوده

اصالت مسائل جنسي بود، دشمن امروز زنان اصالت عدم جنســيت و برابــري زن و مــرد اســت. از 
هــاي سوي ديگر، با افزايش نيروهاي كار و فشار روحي رقابت با مردان، ميــزان ســرطان و بيماري

  .)127ـ126، ص 1388نژاد، سبحاني، (زيباييقلبي در زنان افزايش يافته است
ه طور غيرقابل باوري، مشكالتي كه درصدد حل آنهــا برآمــده بــود صــدچندان كــرده فمينيسم ب

است. فمينيسم، به جاي رشد يك خودشناسي سالم براي زنان و يا همكــاري در ايجــاد همــاهنگي 
بيشتر بين جنس زن و مرد، نزاع جنسي و تخريب عميق اخالق و خــانواده را افــزايش داده اســت. 

پاشيده را بــاقي گذاشــته اســت. ز روابط با وظايف غيرمرتبط و زندگي ازهماي اتبع آن، مجموعهبه
تــوان دانند مرد بودن و يــا زن بــودن، يعنــي چــه و چگونــه ميپيروان فرهنگ فمينيستي، ديگر نمي

 .)231ـ228، ص1388(ر.ك: رودگر، زندگي مفيد داشت

 . تهافت در ادعا٣

و محور قرار دان آن در الهيات و حتي به كــارگيري آن  دانان فمينيست بر صفات زنانهتأكيد برخي الهي
در قبال طبيعت اوالً، خود التزام به اين مطلب است كه زن و مرد در طبيعت خويش، صفاتي منحصر به 

رونــد. ثانيــاً، بــا ها معموالً از پذيرش آن طفــره ميفرد دارند. اين همان مطلبي است كه عموم فمينيست
ها، چگونــه ت زنانه، از جمله اطاعت و هماهنگي بــا مــرد توســط فمينيســتتوجه به نفي برخي روحيا

آيند؟ به عبــارت ديگــر، ايــن هاي منفي به حساب مييك از رفتارهاي زنانه، ويژگيتوان گفت: كداممي
هــاي زنانــه و مردانــه، هــر دو تحــت تــأثير نظــام شود كه اگر ما بپــذيريم كــه ويژگيپرسش مطرح مي
  اند، به چه دليل بايد گفت: يكي از اين دو نوع ويژگي، ارزشمند است؟افتهش يرپدرساالري پرو

 ل پذيرش بر موقعيت در فهم انساني. تأکيد غيرقاب٤

رفــت از ايــن تأكيد بيش از حد بر تأثير وضعيت اجتماعي و سياسي، در فهم و اذعــان بــه عــدم امكــان برون
ها قابل انكــار نيســت، ها و برداشتتماعي بر تلقيوضعيت، قابل پذيرش نيست. اگرچه تأثيرگذاري محيط اج

  گردد كه امري باطل است.نگاري اين امر، سخن درستي نيست و منجر به نسبيت در معرفت مياما مطلق
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 يري زير سايه معيارهاي جهان مدرنگ. شکل٥

اي مدرن و كلي، جريان فمينيستي از جمله الهيات فمينيست در غرب، تحت تأثير اصول و معيارهطوربه
جهان مدرن شكل گرفته است؛ يعني تحت تأثير وضعيت اجتماعي و سياسي، كه جهان مدرن را شــكل 

دهند، قرار دارند. به عبارت ديگر، اگر وضعيت جهان غرب در دو سه قرن اخير، به صــورتي ديگــر مي
گيري الهيات هد شكلگرفت، تا ما در ادامه شاخورد اوالً، معلوم نبود جريان فمينيستي شكل ميرقم مي
هاي فمينيســتي، همــان اصــولي ثانياً، معلوم نبود كه اصول و معيارهاي حاكم بر انديشه. باشيم فمينيستي

باشد كه در الهيات فمينيستي مطرح است. با اين حال، جريان فمينيســتي، از جملــه الهيــات فمينيســتي، 
  كرد، به صورتي ديگر پذيرفته است.ميهمان چيزي را كه با آن به مبارزه برخاسته بود و نفي آن 

 آنهاي مارکسيستي و امثال . تأثيرپذيري از انديشه٦

كه بيان شد، الهيات فمينيستي به شدت تحت تأثير جنــبش فمينيســتي اســت. ايــن تأثيرپــذيري در چنان
ستي، كه جنبش فمينيهاي آن، كامالً مشهود است. درحالييتگذاري الهيات فمينيستي و حتي اولوهدف

خود متأثر از ماركسيسم و امثال آن است. به همين دليل، ما شاهد نمودهــايي از افكــار ماركسيســتي در 
گيري تساوي مرد و زن، مسئله ها و آرزوها و راهكارهاي پيشنهادي الهيات فمينيستي هستيم. پيخواسته
هاي ماركسيســتي از ههايي از اين موارد است. روشــن اســت كــه انديشــشناسي فمينيستي، نمونهآخرت

  جهات گوناگون دچار نقدهاي اساسي است.

  گيرينتيجه

زدايي از حوزه زنان غربي فمينيستي در زمينه محروميتبا توجه به آنچه بيان شد، روشن شد كه الهيات 
گرفته است و خواهان برقــراري برابــري و تســاوي در كليســا و الهيــات در الهيات مسيحي غربي شكل

هاي فمينيستي سكوالر و معيارهاي بوده است. اما به علت تأثيرپذيري شديد آن از جنبش نسبت به زنان
هايي كشيده شد و نظراتي در آن ارائه شد كه به نظر شده عصر جديد، الهيات فمينيستي به عرصهپذيرفته

يا حتي راضــي اند. گامان اوليه الهيات فمينيستي چنين تصوري از الهيات فمينيستي نداشتهرسد، پيشمي
شــده هاي ارائــهاند. افزون بر اينكه، به علت نقدهاي متعدد وارده بر الهيات فمينيســتي، ايــدهبه آن نبوده

  ب قابل پذيرش و الگوبرداري نيست.توسط اين مكت
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  نگ اسالمي.پژوهشگاه علوم و فره
  .اسالمي، قم، انتشارات گرايياكيت و نسبيتنانمايي، شك، 1384 ،حسين ،عشاقي اصفهاني

  ، ترجمه فيروزه مهاجر، تهران، آشتيان.فمينيسم ،1381 ،جين ،فريدمن
، ترجمــه بابــك تيموريــان در فمينيســم، خطاي فمينيسم، تأثير افراطي فمينيسم بر كليسا و فرهنگ، 1388 ،مــاري ،كاسيان

  ها.اد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهشكست افسانه آزادي زنان، تهران، معاونت فرهنگي نه
 .اديان و مذاهبقم، ، ترجمه حسن قنبري، تاريخ كليساي كاتوليك، 1384 ،هانس ،كونگ

 .ترجمه گروهي از مترجمان، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ،سياحت انديشه در سپهر دين، 1383 ،محمد ،لگنهاوسن
  .، ترجمه مجيد محمدي، تهران، قطرهيستيك، در دين، اينجا اكنونالهيات فمن، 1377 ،، آنلوذر

، ترجمــه فمينيسم جنبشي سياسي در دوجستار درباره فلسفه سياسي فمينيسم، 1387 ،جين و سوزان مولر اوكين ،منسبريج
 نيلوفر مهديان، تهران، ني.

، ويراســته با ده رويكرد در مطالعــه اديــانراهنماي دين پژوهي، آشنايي  ، دررويكردهاي فمينيستي، 1391 ،سو ،مورگان
 رابرت سگال، ترجمه محسن زندي و محمد حقاني فضل، قم، اديان و مذاهب.

 ، تهران، مركز نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.هرمنوتيك درآمدي بر، 1388 ،احمد ،واعظي

١٢٤     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

 .ن، ققنوسه مرتضي ثابت، تهرا، ترجمايدئولوژهاي مدرن سياسي، 1378 ،اندرو ،وينست
 ، ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي، تهران، وزارت امورخارجه.درآمدي بر ايدئولوژهاي سياسي، 1379 ،اندرو ،هي وود
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