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  چكيده
 ،دي اســتنتنيــترين متون براي مفسران فمينيستي اســت. اليزابــت كزانگييكي از چالش ،سفر پيدايشفصل اول و دوم 

نماينــده مكتــب تفســيري فمينيســتي عنوان بــه ،عنوان نماينده مكتب تفسيري فمينيستي ليبرال و گيلبرت بايلزيكيانبه
نقاط اشتراك و اختالف اين دو جريــان، در تفســير و مقايسه به بررسي اين مقاله . اندبه تفسير اين متن پرداخته ،انجيلي

در كنار اعتقاد به اصول فمينيستي حفظ  ،كنند تا تعهد خود را به مسيحيتمي هر دو مفسر سعيپردازد. ميمتن پيدايش 
 ،داســتان دوم از داســتان اول و ردّبا تقسيم داستان آفرينش به دو داستان و اثبــات برابــري در آفــرينش  ،نمايند. استنتن

با التزام به وحياني  ،نماينده جريان انجيليعنوان به بايلزيكيان ،. در مقابلداردكالم خداوند، تعهد كمتري به متن عنوان به
مطــابق بــا اصــول  ،مرد و استفاده از تجربه زنان بودن تمام كتاب مقدس، سعي در ارائه تفسيري مبتني بر برابري زن و

  مينيستي دارد.ف
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  مقدمه 

 يطرفــدارشعار كرد با ين رويا، )95، ص 2009، بتز و ديگران(ته دانستيتوان دختر مدرنيرا م سمينيفم
 ،محورتفسيري ايــدئولوژيان عنوبه ،دهي، آن را به چالش كشينياز حقوق زنان، در مواجهه با متن د

م مربــوط بــه خــود هماهنــگ يازها و مفاهيها، نفرضشي، پيدارد متن كتاب مقدس را با مبان يسع
در اين زمينــه ارائــه  يمختلف يهايبند، دستهيستينير فمي، روش و اهداف تفاسيمبان براساس سازد.

تفاســير فمينيســتي از  ؛ب مقدس: جــايگزين تفســيريفمينيست و كتاعنوان مثال كارولين اسيك در مقاله به(شده است
  جريــان تجديــدنظرطلب؛ .3جريــان وفــادار؛  .2جريــان مخــالف؛  .1كتاب مقدس را به پنج دسته تقسيم كرده اســت:

ري يپــنج نــوع جريــان تفســتــوان رســد، ميمياما در مجموع به نظر  ).جريان ليبــرال.5جريان تعالي؛  .4
ر يبــرال، تفاســير لير مخــالف، تفاســيتفاســكــه عبارتنــد از:  كردي از كتاب مقدس شناساي يستينيفم
  .مدرنر پستي، تفاسير تعالي، تفاسيليانج
تواند مشتمل بر ظلم ينم ،ك منبع معتبريعنوان بهكتاب مقدس آنجاكه معتقد است ازر مخالف، يتفاس. 1

دهند. از جمله يتن ارائه نمن مياز ا يريعمالً تفس ،صورت كامل كنار گذاشتهو ستم به زنان باشد، به
 ييرهــا ين مردســاالر بــرايــغلبه بــر داست. او معتقد است:  هامپسونمارگارت دافنه  ،اين مفسران

خ يت تــاريكتاب مقدس و روا يهاداستان«: سدينويم تيحيپس از مسانسان الزم است. او در كتاب 
تنهــا راه  ،نظــر او طبــق )87، ص 1996، همپسن(»زنديمضربه  يقاً به روابط بشريدر كتاب مقدس، عم

  ت است.يحيكامل كتاب مقدس و مس ، ردّيسالم ماندن روابط انسان
 در ي. از نظر مفسران تعــالكندمي يحين االهيات مسيگزيهيات خاص خود را جال، ايتفاسير تعال. 2

نظــر . از وجود نــداردنجات زنان از ظلم و ستم مردساالرانه  يبرا يدي، اميحيمس يسنتالهيات 
ر و خــوانش يمســئله تنهــا در تفســباشــد ميساختار و مــتن كتــاب مقــدس مردســاالرانه  ،آنان

ن يــاز ا يريلذا هر تفســن مسئله حل شود. يست كه با تجربه زنان ايمقدس ن مردساالرانه كتاب
شود. از نظــر مي يمردساالران تلقنوعي تفسير  ،مردساالرنه كمك نموده يم مبانيبه تحك ،كتاب
 يديــگشا باشــد و جهــان جدتواند راهيمخصوص زنان، مالهياتي  ن كتاب بايا ينيگزيجاآنان، 

الهيــات  ،دگاه خود را نسبت به كتاب مقدس اظهار داشتهين دسته صرفاً ديند. ايافريزنان ب يبرا
 ،شوند. جــنسيت تفاوت قائل ميان جنس و جنسيها مستيني. فماندكردهمطرح خاص خود را 

دارد. امــا  يكيولــوژيشــه بيو ركند ميجاد يان مرد و زن تفاوت اياست كه م يتو ذا يطبع يامر
است كه محصــول  يقالب و ساختار ،شوديارائه م يو زنانگ يكه تحت عنوان مردانگ ،تيجنس
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ت، ســاخته جامعــه و فرهنــگ مردســاالرانه ير است. از نظر آنان جنســييو قابل تغ ،اجتماع بوده
ن ســاختار مطــرح اســت. يبخش ااز عوامل استحكام يكيعنوان به ،يحيمس ين سنتيو د .است

. مــؤثر بــوده اســت يمردســاالر يدهــجــاد و شــكليدر ا ،ينيك متن ديعنوان به كتاب مقدس
از  يعــار ،ديــجدالهيــات  نيــگذشته نمود. االهيات  نيگزيرا جا يديجدالهيات  ديبارو، ازاين
زعــم كــه بــه ،يك و ســنتيكالســالهيــات  بــر خــالفاســت.  يض جنســيو تبع يت زدگيجنس
شــكاف  يو زنانگ يان مردانگيم ،هاستينين فميت زده است. از نظر ايداً جنسيشد ،هاستينيفم

تفــاوت يعني د بر دوگانگي يا ثنويت يتأك. )72، ص 1992، وپــورتين(وجود دارد يقيو گسست عم
 يكــرد اصــليدو رو زنانه در كتــاب مقــدس، ييو نمادگرا يهات ادبيدر تشب ،يو مردانگ يزنانگ

  است. يمفسران تعالالهياتي 
بــه  آنــانانــد. بوده يستينيفم يدر كنار اعتقاد به مبان ،خود يحيمسمان يبه دنبال حفظ ا براليمفسران ل. 3

 نيــاز ا ييابا ،ن مفسرانيادند. كرد از كتاب مقدس اقدام يجد يريو ارائه تصو ير سنتياصالح تفاس
فرهنگ مردساالرانه حــاكم بــر  محصولآن را ا يو مقدس را رد كرده از كتاب  ييهاكه بخشندارند 

معتقدنــد:  )Rosemary Radford Ruether(تــريرزماري ردفــورد روكساني مانند  زمان نگارش آن بدانند.
 تجــارب از ياريبســ كــهيطوربه گرفته،شــكل مردساالر فرهنگ كي در مردان توسط مقدس كتاب
، رين تفاســيــاان يــدر جر .ه اســتشــد ريتفســ مردساالرانه يدگاهيد و در مردان توسط ،آن يانيوح

 كتــاب ،ر شده است. به اين ترتيبيا به روش مردانه تفسيمردساالرانه، حذف  يتجارب زنان با مبان
شــده  ليتبــد يحيمســ و يهــودي جامعــه در يمردســاالر هيــتوج يبــرا معتبر منبع كيبه مقدس، 

ت محصول جامعه ين مفسران معتقدند كه جنسيا ،يتيجنست الهيا از نظر .)116، ص 1985، روتر(است
ت زن بــا مــرد در يــنش زن و مرد وجــود دارد. هويكامل در آفر يو برابرو فرهنگ مردساالر است 

  .وجود نداردمرد در نظر خداوند  ان زن ويم يمراتبو سلسله يچ برتريه ؛نش برابر استيآفر
عبارتنــد از:  ،هاينيســتين ديگــر ايــن دســته از فموعنــا()Evangelical Feminists( يليانج يهاستينيفمر يتفاس. 4

 يدارا عمــدتاً هــاي برابــري خــواه)يليكــار و انجهــاي مســيحي محافظــه، فمينيســتينيست هاي كتاب مقدســيفم
    ر است:يز يهاشاخصه

    .)157ص  ،1993، كمپ(است يااله يكتاب مقدس كالم خدا و وحالف) 
، وپــورتين(ت زنان امــروز مطابقــت داديبا وضع توانيمتاب مقدس را ك ينمادهاو  هاتيشخصب) 
    .)72، ص 1992
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د يست و باين ريپذامكان در مورد زنانكتاب مقدس  )Hard Text(ات تنديآو عام از  ير جهانيتفاسج) 
    .)158ص  ،1993، كمپ(ر شونديصورت محدود و خاص تفسبه

، جانســون(كنــديمايفــا ر درست و كامل آن متن يفسدر ت يك متن، نقش اصليدر  يفهم شكل ادبد) 
    شود.يده ميشتر ديب ،ن مفسرانيبه متن در ا يوفادار .)70، ص 1986
مفســر كتاب مقدس وفادار بماند.  متنتا به  كوشندمي كتاب مقدسدر تفسير  يليانج يهاستينيفم
 يهــا، متنيســتينيفم يكــرديبا رو اما ،ت آنياز حج يطرفداردغدغه دفاع از كتاب مقدس و به با 

از نظــر  ن كتــاب وارد شــود.يــات يــب بــه حجين آســيكند كه كمترير ميتفساي گونهدشوار را به 
 ست.يبرال نيان ليان و جرين جريان ايم يتفاوت ،يتيجنس ينيبجهان

؛ باشــديمــن ك،يــهرمنوتســان تفســير بهمقصود  يمدرن، به دنبال كشف معناپست يستينير فميتفاس. 5
  ر، درين تفاســيــمدرن اســت. نگــاه ار پســتيتفاســ ياصــل يهااز شاخصــه ،و تنــوع يــيگراتكثر

  والتــر بروگمــانپــردازد. ينم ير قبلــيفضاي هرمنوتيك مدرن تعريف شده و بــه مــتن ماننــد تفاســ
)Walter Brueggemann(، كامالً درست است كــه در «سد: ينويم ،مدرن كتاب مقدساز مفسران پست

ر يثأحاكم بــر آن دوران تــ يوجود دارد كه از تفكر اجتماع يها و امكانات، روشهاالسؤ ،ياهر دوره
د يــر جديت بزرگ تفسيواقع .)11، ص 2005(بروگمان، د انجام شوديبا ييرفته و مناسب با آن كارهايپذ
ر ايبســة نــيزم درگوناگون كه مفسران ينحوبه ،ميكنيم يگرا زندگكثرت يانهين است كه ما در زميا
ن، در حــال يدهند. عالوه بر ايانجام م يري) كار تفسياتيدر مورد منافع مختلف بر متن (االه ياديز

وجود ندارد كه در  يا دلبستگي يريگر آزاد و بدون جهتيچ تفسين است كه هيص ما ايحاضر تشخ
  .)63(همان، ص »نباشد يخدمت عالئق و دفاع از احساس خاص

لــف مــتن ؤو مقصود م به كشف معنا ،ليبرال و انجيلي و مكتب فمينيستياز ميان اين مكاتب تفسيري، د
كننــد. در مقابــل فضــاي هرمنوتيــك جديــد حركــت مــي ،پرداخته و به نوعي در فضاي تفسيري سنتي

دو نفــر از منظــر رو، مقايسه اين دو جريان تفسيري و شناسايي نقــاط اشــتراك و تفــاوت آنهــا از ازاين
از جريــان  ،گيلبــرت بايلزيكيــاناز جريــان تفســيري ليبــرال و  ،نتكيدي اســتناليزابت يعني  مفسران آن

  اصلي اين مقاله است.هدف  تفسيري انجيلي
كــه در باشد ميش يداياول و دوم سفر پ يهارگذار كتاب مقدس، فصليمهم و تأث يهااز بخش

ر مــورد زنــان) ات تنــد (ديــن بخش شــامل آيشده است. ا نش آدم و حوا پرداختهيآن به مسئله آفر
و درصــدد  ،را نســبت بــه آن مطــرح نمــوده يسم سؤاالت دشوارينيكتاب مقدس بوده و جنبش فم
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آفريده دوم عنوان به د از آن برآمده است. در اين متن، حواير جديا تفسين و ييو ارائه تب ييگوپاسخ
 ،مفسران فمينيســتاين مسئله از ديد نقش تبعي و ثانوي دارد.  آدم به خداوند معرفي شده و نسبت

ن متن براي آنــان يبودن ا ياز جداند، حكايت زنان در كتاب مقدس بودهكه به دنبال كشف هويت 
نش بحــث كــرده باشــد. يدر مورد داســتان آفــر ،از كتاب مقدس يستينيفم انمنتقدهمه باً ي. تقردارد
ن يــاز ا يان بر بخشــك از آنياما هر. متفاوت است يگريك با ديد هريه ديو زاوالهيات  كهيدرحال

د از آن يــجد يريخود نسبت به ارائــه تفســ يريو تفسالهياتي  يمطابق با مبان تأكيد كرده، وداستان 
  اند.اقدام نموده

  معتقد است: )Danna Nolan Fewell(دانا نوالن فول ،در همين رابطه
 در را ريتــأث نيتــربزرگ مقــدس، كتاب از يگريمتن د هر از شيب ديشا ش،يدايفصل دوم و سوم پ

اثبــات  ين متن، اغلــب بــرايشود كه از ايارتباط مردان با زنان در جهان غرب داشته است. گفته م
كنــد. يت ميــزنان حما از سلطه مردان بر ن متنيشود و اينسبت به مردان استفاده م زنان يفرودست

 فيــداســتان، ط نيــا جــه،يدرنت. بخش استييرها متن كي يسختبه ،شيدايسوم پ لذا فصل دوم و
 بــه ن مــتن،يــا كه كننديم ادعا يبرخ .است كرده جلب را به خود يستينيفم ينقدها از ياگسترده

 استدالل ستينيفم منتقدان از يبرخ. است نكرده كمك جنس دو نيموجود ب ي{حل مسئله} نابرابر
ارائــه نــان مشــكالت ز و زن از يترر مثبــتيتصــو مــتن، نيا اتيبه جزئ ترقيدق توجهكه كنند يم

  .)271ص  ،1999 ،كند(فولمي
ن يــامــوردي  مطالعــهعنوان بــه ،ش، به دليل جدي بودن مباحث فمينيستي آنيدايفصل اول و دوم پ

نماينــده جريــان عنوان بــه ،دي استنتنيكمقاله، انتخاب شده است. چگونگي تفسير اين متن توسط 
شود و مباني، اهداف و نــوع انجيلي بررسي مينماينده جريان عنوان به ،گيلبرت بايلزيكيانليبرال و 
هاي جدي تفسيري فمينيستي نمايندگان جريانعنوان به ،متفاوت هريك از اين دو نفر يرينگاه تفس
ن يفمينيستي با ا يريتعامل مكاتب تفس ةر مختلف، نحويبا ارائه تفاس ،گريدعبارتبهگردد. تبيين مي
  رد.يگيقرار م يبررس متن مورد

  نشيآفر يهاا داستانين داستا

 ،ه چهــارم فصــل دوميــم. از فصل اول تــا آينش مواجه هستيش با دو داستان از آفريدايمطالعه سفر پ با
ن و همه موجودات زنده توسط يها، زم. در شش روز آسمانشوديمطرح منش يآفر ش داستان اوليدايپ

صــورت انسان را به ،خدا)( ميند. الوهوانات در روز ششم خلق شديح ،ده شدند. در ادامهيخداوند، آفر
ر، ي، تكثيباهم فرمان خداوند را نسبت به بارور ،شدند و هر دو دهيآفرمرد باهم  ن زن ويد. اوليآفرخود 

١٣٠     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

ان كرد و در روز يخوب ببسيار آنان را  نشيآفر ،افت كردند. خداوندين دريو حكومت بر زم ييفرمانروا
  .)4:2- 1:1(پيدايش م استراحت كرديهفتم الوه
خداونــد، آب و انســان را شــود. ينش دوبــاره آغــاز ميند آفــريا، فرشيدايم فصل دوم په چهارياز آ

 يمعرفــ انســان دنيــگز يســكن كــردن و يزنــدگ يبرا يباغ، نينامع يزمان ك دورهي. پس از نديآفريم
 ،سپس. كنديانسان منع م يوه درخت معرفت، را برايخداوند م. شونديم يگذار. موجودات نامشوديم

ده شــده يان موجودات آفرياز م يچ همراهيافتد تا او تنها نباشد. هيآدم م يبرا يخداوند به فكر همراه
 ياز آن بــرارا برداشــت و  بدن آدماز  ي، بخشخداوندخواب بود  آدم يوقتلذا شود، يدا نميآدم پ يبرا
  .)4:2(پيدايش ابدييان ميپا ن فصليا بين ترتيبه ا. دينام »نسا«آدم او را  .استفاده كرد نش زنيآفر

ش را يدايان فصل اول و دوم پياختالف م ،)Witter(تريبه نام و يش آلمانيكش ،يالديم 1711در سال 
بــود كــه معتقــد كسان نبــود. او ين دو فصل يان ايم يد. از نظر او سبك، االهيات، محتوا و اسامكران يب

 ،گلــريكــوام و ز(ست، بلكه شامل دو داستان اســتينش نيفرك داستان آيشامل  ،شيدايوم پدفصل اول تا 
 يه آمــد. بــر مبنــايــن نظريف تورات به كمك ايه تألي، نظريالديان قرن نوزدهم ميدر پا .)16ص  ،1999
 »هينظر«صورت مخفف باشند كه بهيمتفاوت م يهاخيتار يف تورات، چهار منبع تورات دارايه تألينظر

JEDP بخش شود. مي گفتهJ ياهوهيامل منبع ش)Yahwist( ح، بخــش يالد مســيده قرن قبل از مــE  شــامل
ش از يهفت قرن پ )Deuteronomy(هيا تثني Dح، بخش يالد مسيهشت قرن قبل از م )Elohist(يميمنبع الوه

، ص 2010(اســتنتن،شده استالد نوشته ين پنج تا شش قرن قبل از ميب )Priestly(يشيكشا ي Pالد، بخش يم
PX(ه چهــارم يــك واقعــه اســت. از آيشامل دو گزارش از  ،شيدايپه، فصل اول و دوم ين نظريا . طبق

در يعني  حيالد مسيصد سال قبل از مو مربوط به نه ياهوهياز بخش  از فصل سوم 24ه يتا آ ،فصل دوم
وم، ه چهارم فصــل ديه اول تا آياز آ ،شيدايپكه فصل اول ياست. درحال مانيا سليزمان سلطنت داوود 

 ديــا بعــد از تبعيــد يــدوره تبعيعنــي  حيالد مســيچهارصد تا پانصد سال قبل از م يعنيبعدتر  يهازمان
  .)16ص  ،1999 ،كوام و زيگلر(آن است يسندگان روحانينو يهادغدغهبيانگر و  شدهنوشته

  ابتدا الزم است با مفسران مباحث تفسيري آشنا شويم.

  دي استنتنياليزابت ك

فعال اجتماعي و از رهبران جنبش حقوق زنان در آمريكــا  ،ميالدي) 1815ـ1903(استنتن يزابت كيديال
از كتــاب  ييهــامتنبــه  ،ن كتــابيــاست. ا يالديم 1895در سال  مقدس زنانكتاب كتاب و مولف 
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الهيــات  ن اثــر در حــوزهيآن را اول توانيمو  پردازديمشده است،  كه در مورد زنان نوشته ،مقدس
كتاب مقــدس دربــاره ة دهندبار و تكانخفت ين كتاب، برخوردهايدر ا استنتنكرد. يان ب يستينيفم

مطالعــه  ر كرده و مردساالرانه بودن متن كتاب را نشان داده اســت. او بــايو تفس يآورزنان را جمع
زنان  يسازدر قبال محروم يت بزرگيمسئول ،ن كتابيكه ارسد ميجه ين نتيبه ا ،ق كتاب مقدسيدق
متنفر  ينياسارت آن در د كتاب مقدس و يت معنويستم زنان را، انحراف ماه يل اصليد. او دالدار

 يطور كامل رد نكــرد. روشــرا به ينيهمه سنت د ،استنتن. البته )PX، ص 2010(استنتن،دانديم از زنان
وش، او ن ريــمتون مربوط به زنان در كتاب مقدس بود. بر اســاس ا يسازبرجسته ،كار بردهكه او ب
مربــوط  ينوعپرداخت كه به يمتون يبرا ،براليلالهيات  يبر مبان ير و ارائه نظرات نو و مبتنيبه تفس

در برابــر مــردان را  ،ت نابرابر زنانيشده و وضع به ظلم و ستم زنان پرداخته ،آنو در  استبه زنان 
  :سدينويم مقدس زنانكتاب . او در مقدمه دهديمنشان 

د باشد و يجالب و مف توانديمدن نظرات مختلف زنان يشه بودم كه شنين اندير اد يمن مدت طوالن
از زنــان  ياتــهيكمشنهاد شد تــا ين منظور پيا يبرا ك كتاب عرضه كرد.يصورت آن را به توانيم

ت يــد در مورد موقعيم و جدير زنان از عهد قديل شود تا تفسينوشتن كتاب مقدس زنان تشك يبرا
و كــار  گرفتس قرار يكا و انگلياز آمر يابرجستهشنهاد مورد موافقت زنان ين پي. ازنان نوشته شود

 .)4ص  ،2010، استنتن(شروع شد

مانند  ييهاارزشان، اصول و يمقدس همه اد يهاكتابمانند  ،كه در كتاب مقدس دهديماو سپس ادامه 
 تــوانيمــن كتــاب را نــه يــامــا ا ،هاستانسانهمه  يوجود دارد كه برا ي، عدالت و برابريآزاد عشق،

لذا او بــه دنبــال ارائــه  .)5(همــان، ص صورت كامل رد كردآن را به توانيمرفت و نه يصورت كامل پذبه
هــا توانســت قرنياگــر مفســر ماو معتقد بــود: ت زنان است. يو هو تجربه با و منطبق ير اصالحيتفاس
است و آنچه تعصبات مردانه  يهلا يان آنچه وحياز كتاب مقدس را رها كند و در متن م يتير جنسيتفس

د. يــزنان استفاده نما يآزاد يتواند از كتاب مقدس برايگاه او مجاد كند، آنيكند، فاصله ايرا منعكس م
ع مــردان قــرار يــهســتند كــه زنــان را مط يسندگان و خوانندگان كتاب مقدس افــرادينو ،استنتناز نظر 

  .)364ص  ،1999، كوام و زيگلر(بود يتيجنس يهافرضشيدس، بدون پر كتاب مقيدهند. هدف او تفسيم

  گيلبرت بايلزيكيان

او  س متولــد شــد.يمــيالدي در پــار1927متولد فرانسه در ســال  ييكايسنده آمرينو ،گيلبرت بايلزيكيان
مطــرح  يلــيانج يهــاســتينياز فم يكيعنوان به است و يحيمسالهيات  نهيمهم در زم يهاكتاب يدارا

١٣٢     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

 يهــانقشفراتــر از كــا اســت. او در كتــاب يكاگو آمريدر شــ تــونيد كــالج وياز اســات بايلزيكيانت. اس
  نش پرداخته است. ير داستان آفريبه تفس، )Beyond Sex Roles(يجنس

  استنتن و بايلزيكياننظر از  حجيت متن

دو جريــان متفــاوت فمينيســتي نمايندگان عنوان به ،بايلزيكيانو  استنتنميان  ،در مورد كليت متن سفر پيدايش
تواند با مباحث مربــوط بــه داســتان دوم يك مفسر ليبرال نميعنوان به استنتننظر اساسي وجود دارد. اختالف

بــه دو  ،نشيم داســتان آفــريبا روش تقســ نتاستنداند. اساساً آن را كالم خدا نمي يو ؛ زيراآفرينش كنار بيايد
بــراي . او دانــدميمــرد  نش زن ويدر آفــر يبرابــرنتيجــه آن را اســتان دوم، د د داستان اول و ردّييداستان و تأ

  سد:ينويو م ،كردهن بخش از كتاب مقدس توجه يخچه نگارش ايابتدا به تار ،ن روشيا يريكارگبه
ن ين است كه قسمت اول ايا ،ش توجه داشته باشديدايد در خواندن سفر پيك زن بايكه  يزين چيترمهم
وجــود  يبندمين تقســيشده است (تا پنج قرن چنــ ميكه در حال حاضر به سه فصل تقس ش)يدايپ( سفر

سندگان مختلــف و ينش است كه توسط نويشامل دو داستان كامالً جدا و متناقض از داستان آفر ،نداشت
كه كند يان نمينسبت به دانش خود، ب ييبا هر ادعا ،يحيدان مسچ الهييشده است. ه البته بدون نام نوشته

 ،انيهودي يهاكتاب كند كه اكثريان ميشده است. كتاب مقدس خود ب نوشته يله موسيوسش بهيدايسفر پ
 انيــبابل عنوان برده به بابل در زمــانبهكه مردم  يالد، در زمانيقبل از م 588م در سال يب اورشليدر تخر

 يات در بازسازين ادبيا يز بازسازا ياسابقه ،حيالد مسيقبل از م 247حدود  برده شدند، سوزانده شد. تا
طور مختصــر ذكــر كــرده بــه )Maccabees(انيــكتاب دوم مكابسنده ناشناس يم وجود ندارد. نوياورشل
س يبه همراه اعمال پادشاهان و رســوالن و داوود در زمــان تأســ ،)Nehemiah(اياز كتاب نحم يمقدار

ن است كه ياش شده يدايسفر پ يآوركه به جمع يان اشارهياما اول شد، يم گردآوريدر اورشل ياكتابخانه
ن عمل در ياگفته است:  )Ezra(رازطور كه عهمانشده است.  ناشناس نوشته ياسندهين سفر توسط نويا

  شده است. منجاح ايمسالد يقبل از م 450او در سال  يان از بابل به رهبريهوديزمان بازگشت 
ك بخــش و بــا يو بدون تفك ييبدون توجه به عالئم آوا ،يچرم يطومارها يبر رو يزمان انيهوديكتاب 
و  كردندياصالح م متن را ياديودشان به مقدار زخ ،سندگانين نويشد كه اينوشته م ناآشنا سانينونسخه

ن يحال با ا .فهمنديآن هستند، م يسيكردند كه آنچه را كه در حال رونويگاه ادعا نمچيه سندگانين نويا
توانــد متنــاقض ين مــتن ميــگاه قرار بدهد كه چقــدر اين جايش خودش را در ايدايپط، خواننده يشرا
  .)2، ص 2010، استنتن»(باشد

 ســد:ينويدهــد. او مينش ارائه ميت از واقعه آفرين دو روايان اياز تفاوت م يمفصل يبندميتقس استنتن
كردنــد. بــه  يگــذارنام ياهوهيو  يميداستان الوه {در متن}بين دو داستان را به ترتيد ايدانان جدالهي

در  ياختالفــكرد. مــوارد  يمختلف بررس يهان دو داستان را در نسبتيتوان تفاوت ايشكل خالقانه م
  .)3(همان، ص »آمده استر يزدر  يدو ستون مواز
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   ياهوهي   يميالوه

  نش:يب آفريترت
  آب اول:
  نيزم دوم:
  اهانيگ سوم:
  واناتيح چهارم:

 و زن مرد انسان، پنجم:

  نش:يب آفريترت
  خداوند اول:

  دوم: آب
  مرد جنس مذكر فقط، سوم:

  اهانيگ چهارم:
  واناتيح پنجم:

 زن ششم:
وانات به ينكه همه حيا ازپس مرد،  ن داستان، زن ويدر ا

شه خداوند خلق يه به هم در انديشب زمان،وجود آمدند، هم
  شدند.

ت ساخته شد و مرد وانايمرد از خاك و قبل از همه ح ،ن داستانيدر ا
  قبل از زن خلق شد.

ن، يبر زم يمشترك ييمرد، فرمانروا نجا به زن ويدر ا
  شده است. داده يتيا ممنوعيت يچ محدوديبدون ه

ت و ي، به تبعيميزن به خاطر نقض قانون تحر ،ن داستانيدر ا
  ه شد.ياز مرد تنب يسرسپردگ

  شده است. انيب يخوببدون استثنا به يزيچ هر
وه يشده كه م هوه گفتهيله يوسوجود دارد كه به ياز بد ينجا درختيدر ا

سال بعد از  930فتاد و آدم ين اتفاق نياما ا ،شوديم يآن موجب مرگ ناگهان
  كرد. يخوردن آن زندگ

 يهاوهيدار و ماهان دانهيهمه گ ،شده به مرد و زن گفته
 يآزاد ن به آنهايبنابرا ،خوراك به شما دادم يدرختان را برا

  شده بود. كامل داده

د از آن بخورد، آن روز كه يك درخت است كه نباي ،شده به مرد گفته
  مرد. يتو خواه ياز آن بخور

   وانات داده شد.يژه بر همه حيبه مرد و زن تسلط و

افت و ثابت كرد كه او از يك خزنده، بر مرد و زن تسلط ي وان،يك حي
  استگوتر هوه راستي

بود كه در صورت خوردن ميوه درخت نخواهي مرد و  (زيرا مار گفته
  .واقعاً هم بر خالف گفته خداوند آدم وحوا نمردند)

را تناقضــات يــز؛ توانــد درســت باشــديكه هر دو داستان نمگيرد ميجه ينت ،هاتفاوت نيان ايبا ب استنتن
  سد:ينويان آنها وجود دارد. او ميم يجد

د دست به انتخاب يكه با هستند زنان هوشمندن يااند درست باشد. تويواضح است كه هر دو داستان نم
ده قــرار يــك زن فهميقبول  سته است تا مورديها شاك از داستانيتوانند درك كنند كداميم و آنها بزنند

د يق كنيز را تحقيهمه چ د:يگويت دشوار است. پولس مين وضعيا يبرا يقانون خوب پولسرد. قانون يگ
  .)3؛ همان، ص 21:5ان يكي(نامه اول پولس به تسالونديكو است، متمسّك باشيو به آنچه ن

ن داستان يكردن ا ردّ يكه برا يكند او در استدالليداستان دوم را رد مخود،  يفكر يبا مبان استنتنقطعاً 
ش تالتا شده است  يان دستكاريهودياز  يبرخ يبه نظر من داستان دوم از سو« د:يگويم ،كنديارائه م

ــدار ــرا يآســمان يكننــد اقت ــتبع يب  ،از نظــر او .)3(همــان، ص جــاد كننــديت زن از مــرد در ازدواج، اي
ن يــبــه ا مردانــهد نادرســت يمطابق عقا يجعل يتا داستان غلط موجب شده يبه باور يبخشتيمشروع

گــاه يسندگان كه در مــورد جاينو همه مفسران و« سد:ينوين خصوص ميدر ا استنتنكتاب اضافه شود. 

١٣٤     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

 يت زن را در همــاهنگيكار ببرند تا تبعهرا ب يكيزياز افكار متاف ياديست مقدار زيبايمسند، ينويزنان م
  .)3(همان، ص »ننديخداوند بب ياصل يبا طراح
كــه  كننــديمد يشه تأكين انديمفسران انجيلي بر اساير مانند  ،كه يك مفسر انجيلي است ،بايلزيكياناما 

مــتن  ،مــانيل ايــك تمثيبر اساس هرمنوت .)157، ص 1993 ،كمپ(است ياله يو وح كتاب مقدس كالم خدا
شوند و يل مير و تحليواحد تفس نظامك يبلكه تمام متون در  ،گر را رد كنديتواند متن ديكتاب مقدس نم

  :ديگوين رابطه ميدر ا ،)Bernard Ramm(برنارد رامكنند. ير ميدشوار را تفس يهامتن ،روشن يهامتن
م و همــه يدر كتاب مقدس مواجــه هســتالهياتي  نظامك يما با  ،)مانيل ايك تمثيهرمنوت( ن اصليبر اساس ا
ن كتاب در يات يد با كليك متن خاص از كتاب مقدس نباير يتفس. گر توافق داشته باشنديكديد با ياصول با

  .)107ص  ،1999، رام(كندير ميرا تفس يگريك است كه متن، متن دين معنا نزدين به ايا ؛تعارض باشد
بــر . )27، ص 1979، فــو(متون در كتــاب مقــدس دانســتساير توان جدا از يرا نم يچ متنيه ،اساسنيابر

بــا وضــوح كمتــر  يهــار متنيبــه تفســ ،دارنــد يشــتريكه وضوح ب ييهامان، متنيل اياساس اصل تمث
ندارنــد و توجــه  يمتون برتــر يباق خاص بر يهامتن ،ن روشيدر ا. )417ص  ،1987 ،اسكولر(پردازنديم
بلكــه بــر  ،دهدتفكيك دو داستان را انجام نمي بايلزيكيانتنها نه ،روشود. ازاينيبه همه متون م يكساني

 بايلزيكيان ،شيدايدر مورد فصل دوم پ داند.داستان اول مي دهندهداستان دوم را مفسر و توضيح ،عكس
در فصل  يعني ؛تر شودن داستان مشخصيپنهان ا يايست تا زوان فصل ادامه فصل اول ايامعتقد است: 

  سد:ينويست. او مين فصل تكرار فصل اول نياشده است.  ارائه يشتريات بيش مسائل با جزئيدايدوم پ
ن فصــل يــســت. ايش اول نيدايــن بخــش تكــرار پينامند، اينش ميآن را داستان دوم آفر ياگرچه گاه

 يين متن بر مرحله نهــايسازد. ايسر ميرا م يديجد يهانشيكند و بيت ميش اول را تقويدايپ يهاآموزه
  .)21ص  ،2006 ،انيكيلزيبا(مرد، تمركز دارد زن و يريگشكل يعني ،نش خداوندياز كار بزرگ آفر

  داستان اول آفرينش

  در اين متن آمده است: ،داستان اول آفرينش آدم و حوا
ا و پرندگان آســمان و يان دريم تا بر ماهيه ما بسازيو موافق و شبآدم را به صورت ما  و خدا گفت:) 26(

بــه  ارپــس خــدا، آدم )27( د.يــخزند، حكومت نماين ميكه بر زم ين و همه حشراتيزم يم و تماميبها
را بركــت  شــانيا و خدا)28( د.يشان را نر و ماده آفريد. ايد. او را به صورت خدا آفريصورت خود آفر

 ايدر انيماه بر و د،يينما تسلط آن در د،يساز ن را پريد، زمير شويبارور و كث گفت: شانيو خدا بد داده
همانــا همــه  :و خدا گفــت)29(. ديخزند، حكومت كنين ميكه بر زم يواناتيحة هم و آسمان و پرندگان

دار وه درخــت تخــميــها مكه در آن ييهان است و همه درختيتمام زم يكه بر رو يدارتخم يهاعلف
پرندگان آسمان و بــه ة ن و به هميوانات زميحة هم و)30( شما خوراك باشد. يت، به شما دادم تا برااس
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و خدا )31( ن شد.ي.و چن. خوراك دادم يهر علف سبز را برا ات است،ين كه در آنها حيهمه حشرات زم
  .)31ـ26: 1ايش:(پيدشمكو بود. و شام بود و صبح بود، روز شيار نيد و همانا بسيهر چه ساخته بود، د

نظــر وجــود يك مفسر فمينيست اتفاقعنوان به ،و بايلزيكيان استنتنميان  ،ر داستان اول آفرينشيدر تفس
 اســتنتندانند. با توجه به آيات فصل اول پيــدايش، مي دارد. هر دو مفسر آدم و حوا را در آفرينش برابر

  سد:ينوين هدف خود دارد. او مييتب يبرا ينيچاز به مقدمهين
سوق ، يبشرشرفت يپ در تحقق {با مرد} عنوان عامل برابر، بهاو يواقعگاه يجا ن گام در ارتقاء زن بهياول

له شناســاندن مــادر يوســبه ن ســوق دادني. اگاه و مقام برابر او استيجا شناخت به ينيدادن برداشت د
ر د. ابــدييكنند، تحقق ميم را خطاب {خداوند}آنهاكه  يدر عبادت مؤمنان يپدر آسمان يهمپا يآسمان

كه در قــدرت و جــالل بــا عناصــر  ميواضح از وجود عناصر زنانه در خداوند دار ييهانشانه ،ن متونيا
  .)1، ص 2010استنتن، (مردانه برابر است

بــر صــورت  اعــم از مــرد و زن)( نش انسانيكه آفر 27ـ26: 1 شيدايپبا استفاده از  ،ن مقدمهيپس از ا يو
  سد:ينويبرد. او ميان كرده است، بهره ميخداوند را ب

 يو برابــر يفلسفه و علم، جــاودانگ يخوبن متن بهيد. ايمرد و زن آفر ،شه خوديخداوند انسان را در اند
ن يشه خداوند، اولــينش هردو جنس در انديزمان با آفرهم ]نشيداستان آفر[ نجايادر  ان كرد.يرا ب يجنس

گرفته و شه در فكر خداوند شــكليشده كه اند انيصورت واضح ببه گزارش از ظهور زن است. در متن
  .)1(همان: افتنديبروز  يكسانيعناصر زنانه و مردانه به شكل 

دوم و  دهيــآفر ،به آفرينش برابر آدم و حوا معتقد اســت و بــا تفســير خــود ،استنتننيز مانند  بايلزيكيان
نش ير موجودات متفاوت است. در آفريش انسان با سانيآفر ،از نظر او كند.مي فرودست بودن حوا را رد

كــه  يزيــچ هر ،داستان يجاني. تا به اوجود آمده استهبخداوند  خلقتج در روش يمه يرييانسان، تغ
امــا  ،آورديبــه وجــود مــ ،راه دور از و كنتــرل يد، با دســتور كالمــيايخواست تا به وجود بيخداوند م

 يعنــي ؛شه وجود دارديتأمل و اند يبرادرنگ ك يتفاوت بود. ابتدا انسان م نشيآفركرد خداوند در يرو
ن را محول يبر زم ييفه فرمانروايصورت خود بسازد و به آنها وظكند تا انسان را بهيخداوند مشخص م

 ،هيــن آيــاســت. در ا »انســان«تمركز بــر واژه  ،ابدييم 26:1شيدايدر پ انيكيلزايبكه  يان نكتهيكند. اول
با  ،مفرد است ياكه واژه ،)man( ن انسانيخواهد انسان (مفرد) بسازد، اما به ايكه مكند ميان يخداوند ب

ز رخ داده اســت. از نظــر يــســت و هفــتم نيه بيــدر آ ،ن مسئلهياشاره كرد. هم )them(ر جمع (آنها)يضم
دارد كه منظــور  ت اشارهين واقعيا به بلكه ،ستين يدر متن عبران يدستور يخطا مسئله،ن يا كيانيلزايب

ن مــرد و يبنابرا« رد:يگيجه مي. او نتهستندست، بلكه مرد و زن باهم يمرد تنها ن ،اتين آيدر ا »انسان«از 
شده  دهيآفرصورت خداوند نكه تنها مرد بهيبر ا ييچ مبناياند و هشدهده يآفرصورت خداوند زن باهم به

١٣٦     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

آيات ديگــر ساير او اين برابري را در  .)18، ص 2006، (بايلزيكيان»ش وجود ندارديدايباشد، در فصل اول پ
  آمده است: 28:1در پيدايش. بيندمي سفر پيدايش نيز

كه  يواناتيحة هم و آسمان و پرندگان ايدر انيماه بر و د،يينما تسلط آن در د،يساز ن را پريد، زمير شويبارور و كث
بــه صــورت برابــر و  ،حكومت و توليد مثل به زن و مرددستور به  ،هيآ نيدر ا .»ديخزند، حكومت كنين ميبر زم

 .)20 :(همانيكسان داده شده است و تفاوتي ميان آدم و حوا در مقام خطاب گرفتن اين فرمان الهي نيست

  داستان دوم آفرينش

  در اين متن آمده است: و حواداستان دوم آفرينش آدم 
) 19( بسازم. يموافق و يمعاوناو  يس براپ باشد. تنها كه آدم ستين ) و خداوند خدا گفت: خوب18(

ند كه چــه نــام ين سرشت و نزد آدم آورد تا ببيوان صحرا و هر پرنده آسمان از زميو خداوند خدا هر ح
م و پرنــدگان يهمــه بهــا آدم پس) 20( ات را خواند، همان نام او شد.يحيخواهد نهاد و آنچه آدم هر ذ

و خداوند خــدا  )21( افت نشد.ي يموافق و يآدم معاون يكن برايلوانات صحرا را نام نهاد. يآسمان و ح
. ش پر كرديش را گرفت و گوشت در جايهااز دنده يكيد تا بخفت و يگردان يگران بر آدم مستول يخواب

 و آدم )23( را به نزد آدم آورد. يبنا كرد و و يو خداوند خدا آن دنده را كه از آدم گرفته بود، زن )22(
 ؛ده شــوديــنام »نسا«ن سبب يگوشتم، از ا از يگوشت م ويهااستخوان از ياستخوان ن استيا اهمان: گفت

  .)23ـ18: 2(پيدايشرا كه از انسان گرفته شديز

  تفسير استنتن

كند. اما در پاســخ مي صحت اين داستان را رد استنتن ،گونه كه بيان شدهمان ،در مورد داستان دوم آفرينش
 :نش زن را كمك به مرد دانسته و نقشي تبعي بــراي او قائــل بودنــد، معتقــد اســتبه كساني كه دليل آفري

ار يبســ ،زنــان يت بــرايــافتن هويــتر اســت. ار متقنيبراي آفرينش زن، بس يآورليث دليداستان اول از ح
ن دغدغــه يــا يز در پين استنتنروست از ايناست.  يستينياالهيدانان فم يجد يهابوده و از دغدغه ياتيح
 ،درست است كــه در داســتان اول :داند. او معتقد استيتر از داستان دوم متر و متقناستان اول را محكمد
كــه خداونــد بــه انســان پــس از  ياما نقش و فرمان تسلط ،نشده استبيان صراحت نش انسان بهيل آفريدل

. حــداقل كندميمشخص  يعنودهد، هدف از آفرينش او را بهين مينده خود در زميعنوان نماآفرينش او به
ساز تيمرد در داستان اول، خود هو برابر به زن و يو دادن نقش يگذارن هدفيدر ا يتيك جنسيعدم تفك
  سد:ينوين رابطه ميدر هم ،استنتن برابري زن و مرد در هدف آفرينش از آنهاست.بيانگر است و 

شده است. در  د برابر است، نشان دادهكه در آفرينش و قدرت و شكوه با مر يدر گزارش اول زن به شكل
تنها  در حال كار كردن بود. يخوبجهان بدون او (زن) به است. هيك موجود ثانوياو صرفاً  ،گزارش دوم

را  يشتريت بيرضا ،شده در گزارش اول انيت برابر بيمرد بود. موقع ييش او تنهايدايظهور و پ يل برايدل
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پــدر و مــادر عنوان بــه شه خداوند،يشدن همانند هم در اند دهيآفر آورد،يهردو جنس به ارمغان م يبرا
  .)5، ص 2006(بايلزيكيان، يآسمان

كه از اين داستان به نفع برتري مرد بــر زن و فرودســتي زنــان اســتفاده  ،در پاسخ به مشكل دوم ،استنتن
ان يست. او در بيت نموجودا يو فرودست يبرتر يبرا يلينش دليآفر يبيساختار ترت :كند، معتقد استيم
  سد:ينوين استدالل ميا

 م. موجودات خزنده،يكنيبرخورد م يجيتدر يمراتب صعودنش، ما به يك سلسلهيتر از آفردر شرح مفصل
ا، پرنــدگان آســمان يــو در ي، مــاهينيموجودات زنده زم پرنده، گله گاو و يها، بالييايحيوانات بزرگ در
تر نييتواند ادعا كند كه زن پاين متن نميد جالل و كمال عظمت، زن. ان دستاوريان آخريسپس مرد و در پا

ن صــورت يچون در ا ؛از مرد اتفاق افتاده باشد اگر بر اساس داستان دوم آفرينش زن بعد يحت ،از مرد است
  .)3(همان، ص ده شده استيتر از خزنده است، چون بعد از او آفرتر و پستنييم مرد پايريد بپذيبا

  بايلزيكيان تفسير

آفــرينش  ،نظــر او داند. ازمي كمال آدم ييك مفسر انجيلي دليل آفرينش حوا را براعنوان به ،بايلزيكيان
  سد:ينوياو م بود. يافتن آدم ضروريت يكمال و هو يحوا برا

شده  نييقه او تزيكرد كه با سليم يزندگ يشده است. او در وسط باغآدم در باغ عدن ساخته  ياريبا هر مع
همــه امكانــات، آدم كامــل نبــود. او ن يبا ا ،حالنيخواست داشت. با ايع به هر چه ميسر يبود. او دسترس

افتن يد. كمال يگرديز كامل نميشد و طرح خدا نيل نميبود كه بدون او اجتماع تشك يكيمشتاقانه منتظر شر
ن يــاست. ا ياز سنت ثابت اله يحاك نيا .شوديق تعدد افراد حاصل مين تنها از طريصورت خداوند در زم

 يت است كه خداوند بــراين واقعيشود. مشكل آدم، گواه ايافت مين معناست كه كمال تنها در ازدواج يبد
ها امــروز مكمــل جاد كــرده اســت. انســانياز اي، نياز موجودات اجتماع يكيعنوان به ،افتن انسانيت يهو
ســخت خــود، از  ييگر در باغ عدن بودند. آدم در تنهايكديمل طور كه آدم و حوا مكگر هستند. همانيكدي

ر ينش زن را نــاگزيت، آفــريان كامــل انســانيرساند. بيكمال را نم ييتنهابه يرا مردانگيز ؛بهره بوديجامعه ب
بلكــه زن  ،مرد مستقل و خودكفا نبود يبرا يارياخت يموقت و مكمل يشياندن آفرينش چارهيساخته است. ا

نش خداوند است. در كالم خدا، بدون زن آفرينش يافتن آفريكمال  يمرد، برا يبرا يضرور يكيشرعنوان به
  .)21ـ22(همان، ص كمال است يازمند حوا برايآدم ن ،لين تحليمطابق ا. )18:2شيداي(پ»خوب نبود«

از خــود  يوانات، واكنشيدن حينكه آدم در زمان ديبر ا يانشانههرچند خداوند معتقد است:  انيبايلزيك
صورت ناخودآگاه شناخت خــود را به ،ديكه آدم آن زن را د ياما زمانان نكرده است. يب ،نشان داده باشد

ن يــهمانــا ا«ف نمود. آشــكارا بانــگ زد: يان كرد. او زن را مانند خودش و همزاد خود تعرياز آن زن، ب
از  يفيان آدم صرفاً توصينجا بيا تا اام. )23:2شيداي(پ»گوشتم از يگوشت م ويهااستخوان از ياستخوان است

افتن يمشاركت زن در كمال گر انيرا اضافه نمود كه ب ياسپس جمله ياو از حوا بود. و يكيزيشناخت ف

١٣٨     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

تــا آنهــا  شديب آن با مرد موجب ميترككه با  يتفاوت ؛تفاوت داشت با مرد او زن بود و ت است.يانسان
د و دانست كــه آفــرينش زن يرا فهم يآدم ابتكار اله 23:2شيدايپ. با توجه به نديدر آصورت خداوند به

 .)25 :(همانت استيكمال انسان
خداوند داند. او معتقد است: مي يت الهيدليل ديگر آفرينش حوا را انجام مأمور ،بايلزيكيان

مان ن فريانجام ا ،حوا نشيآفرن داده است كه بدون يو سلطه بر زم يبر بارور يرا به آدم مبن يفرمان
  سد:ينوين مورد ميدر ا ،بايلزيكيانر نبود. يپذامكان

دهد. به يزن نشان م نشيآفر يرا برا يشتريآدم، ضرورت ب ياور مناسب برايجاد يا يم خداوند برايتصم
خداوند دستور داده  ،28:1شيدايقادر به انجام آن نبود. مطابق پ ييتنهاشده بود كه به داده يتيانسان مأمور
 يبرا ياوريد. واضح است كه در ادامه يابيد و بر آن تسلط ين را پر سازيد و زمياد شويرور و زبود كه با
و مشاركت زن  يازمند همكاريدستور خداوند ن ياو مناسب است. اجرا يشود كه برايخوانده م آدم فرا

رمانده و ناتوان بود و تر از زن نبود. مرد بدون زن، دخداوند مهم ين منظر مرد، برايو مرد باهم بود و از ا
  .)22: (همانفرمان خداوند نبوده است يقادر به اجرا

 يشناســاژهرد، ويــگياز آن بهــره م ير سنتياثبات برداشت نادرست تفاس يبرا بايلزيكيانكار ديگري كه 
ســت و يت زنــان نيــو تبع يفرودســتگر عنــوان نشــانچيهن واژه به يا ،بود. از نظر او »كنندهكمك« كلمه
  سد:ينوين خصوص ميكار رفته است. او در اهز بيخداوند ن ياست كه برا ياهواژ

كردند. ير مياد مرد بر زن را تفسيقدرت و انق »كنندهكمك«درگذشته معلمان ناآگاه كتاب مقدس از واژه 
 ع اوست. خوشبختانه مطالعات در مورديس و زن مطيست كه مرد رئن معنايكننده به اكمك ،به گفته آنان

داننــد كــه يهمه م ،كرده است. در حال حاضر ن تصور غلط را رديا ،مياور در عهد قدياستفاده از كلمه 
 ،ن كلمهيشود. ايع مانند مستخدم استفاده نميك فرد مطياشاره به  يكننده در كتاب مقدس براكلمه كمك

شده اســت.  نسبت دادهت كمك و نجات مردم است، يكه او مشغول فعال يزمان يز برايبه خود خداوند ن
ن يــن كلمــه بــه ايــا ،هرحالتواند به تابع بودن نقش زن نسبت داده شود. بــهينم »اوري«كلمه  ،جهينت در
داد تا با  ياورياور بود. خداوند به او ييت و بيكفايكند كه مرد بدون زن در باغ عدن بيت اشاره ميواقع

  .)22: (همان»شوديزن نقض م يسرسپردگ ،نابم نير ال شود. بيكمك او جامعه تشك
و  يدهنده فرودستاور مرد نشانيعنوان نش زن بهينكه آفريا ،با سه استدالل فوق بايلزيكيان ،بيترتنيابه

 بايلزيكيــان ،مراتبنش و نقض سلسلهيدر آفر يبرابراما در خصوص  كند.ياو باشد را رد م ينقش تبع
وانــات توســط آدم، يح يگــذارمســئله نامنگــاه وي، رد. از گيمي گذاري حيوانات توسط آدم بهرهاز نام

  نويسد:مي نش است. اويمرد در آفر زن و يكننده برابرمشخص
افت ي وانات و شناخت عملكرد آنان در ارتباط با خود، به شناخت خود دستيح يگذارند نامياآدم در فر

از موجودات زنــده  يطبقات مختلف وانات بهيص داد كه حيعنوان انسان كشف كرد. او تشخو خود را به
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وانــات همتــراز او ين حيــكدام از اچيه يعني؛ افت نشدياو  يبرا يكننده مناسباما كمك ،شونديم ميتقس
 را زن از خود او بود و ازيز ؛آن زن زائد بود يبرا يگذارن نامياما ا ،وانات الزم بوديح يگذارنبودند. نام
ن يص داد. ايكه در باغ عدن بود، تشخ يگريعنوان تنها انسان داو را به آدم بالفاصله. شده بود او ساخته

ت يــبــر هو ياد دوبارهيگردد، تأك يحوا به او معرف ،شود و سپس يوانات به آدم معرفيروش كه ابتدا ح
  .)24: همان»(ت استيكسان زن و مرد در انساني

كند. طبق مي ر داستان دوم آفرينش مطرحاو همچنين استدالل ديگري را در رابطه با برابري زن و مرد د
ه برتري يممكن بود نظر شد،ين ساخته ميوانات و آدم، از زمياهان و حياگر حوا مانند گ ،بايلزيكياننظر 

دهد. بــرخالف ين مسئله را نشان ميقاً عكس ايحوا دق نشيآفراما داستان . داشته باشد ييمرد بر زن مبنا
ك بــار ي: ه شديبار تصف ت دوياو بشر نشيآفردر  يعني ؛ساخته شد ه آدم)(دنديانسان ياز بافت اوح ،آدم

ه را يك مرحلــه، تصــفيل شدن به انسان، يكه خاك بود، پس از تبد يو ماده قبل ده شد.يآدم از خاك آفر
ه ين مرحله، تصــفيدر ا. نش حوا استفاده شديآفر يه شده آدم (دنده او)، برايسپس از ماده تصف. گذراند
 م،ينش حــوا را برتــر از آدم نــدانيه، اگر ماده آفــريه شدن ماده اولين دو بار تصفيرفت. با ايام پذدوم انج

  .)23: (همانالاقل با او برابر است
عقيــده هم اســتنتنبا  بايلزيكيانبه دليل تقدم زماني آفرينش آدم بر حوا،  ،زنبر  مرد يدر مورد برتر

  سد:ينوياست. او در اين مورد م
وانات قــرار يلحاظ شود، آدم و حوا تحت سلطه ح يار تسلط و برتريمع نشيكه اول بودن در آفرنيمحض ابه
 ياند، پس آنــان بــر انســان برتــرشدهده يوانات قبل از انسان آفريش، حيدايرند. با توجه به فصل اول پيگيم

 ،نشي. اول بــودن در آفــره مشهود اســتين نظريا يها حكومت كنند. پوچد بر انسانين، آنان بايدارند. بنابرا
مردان مانند بومرنگ، دوباره به خــود آنهــا  يبرتر يرا نشان بدهد. استدالل آنها برا يتواند برترينم ييتنهابه
باالتر و موجودات برتــر  يهاز به سمت سبكيچچينش از حركت از هيآفر يروزها يگردد. منطق تواليبرم

ن انسان در نظر گرفتــه شــود، حــوا يها. اگر آدم، نخستت و انسانوانايح اهان،يگ ه،يكند: ماده اوليحركت م
نش، آدم از خاك و حوا از شكل تكامــل ير رو به تكامل آفريرا در مسيز؛ شودين مييتع ياعل يعنوان تجلبه
نش حوا بود و نه زن، جــنس يآفر يبرا ينينش آدم از خاك، مدل تمريهرحال، نه آفرافته آدم ساخته شد. بهي

ه كتــاب مقــدس بــه مــرد يش و بقيدايسفر پ يچ جايده شدند. در هيت. زنان و مردان باهم برابر آفردوم اس
 يچ عالمتيم كه هيان كنيم قاطعانه بيتوانينش داده نشده است. ما ميل تقدم در آفريدستور سلطه بر زن، به دل

 .)24 :(هماننش اول مرد قبل از زن وجود ندارديل آفريمراتب به دلبر سلسله يمبن

  و مقايسه يبررس

به دنبال اثبات  ،كتاب مقدس يستينيمفسر فمعنوان به هر دو ،بايلزيكيانلبرت يگو  استنتن يديزابت كيال
  اند.نش بودهيزن و مرد در داستان آفر يبرابر

١٤٠     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

نظــر اشــتراك مفســر دو هــر انيمش نقل شده، يدايكه در فصل اول پ ،نشيالف: در داستان اول آفر
اند و شــدهده يآفرصورت خداوند هم به مرد و زن با ،شيدايپ اول فصل ز نظر آنان، مطابقوجود دارد. ا

، ين برابــريــ. بــا اشده باشد، وجود ندارد دهيآفرصورت خداوند تنها مرد به مدعا كه نيبر ا يليدلچ يه
  شود.رد ميدوم و فرودست بودن حوا  دهيآفر

شــود. از نظــر يده مــيــد ينظر جدنش، اختالفيدوم آفردر برخورد با داستان  ،مفسر دو نيا انيب: م
به بــاور غلــط  يبخشتيمشروع ي، متن داستان دوم، كالم خدا نبوده و توسط جامعه مردساالر و برااستنتن
و  يوحــعنوان به ، متن داستان دوم رااستنتن، در مقابل نظر انيكيلزيبامرد بر زن، نوشته شده است.  يبرتر

داند و از آن در جهت برابري زن و مرد در آفرينش، بهــره و آن را مفسر داستان اول مي رديپذيم يهكالم ال
آدم  يبرتــربيــانگر وجــه چيهنش حوا پس از آدم اتفاق افتاد بهينكه در داستان دوم، آفريا ،برد. از نظر اويم

آورد. از نظــر ينمــ او بــه ارمغــان يرا بــرا يچ برتــريده شــد، هــينكه آدم ابتدا آفريست. اينسبت به حوا ن
ن كمــك، نشــانه يــبوده و ا يدن به كمال انسانيرس ينش حوا، كمك به آدم برايهدف آفر. ، الفانيكيلزيبا

ن صــفت كمــك كــردن، بــه خداونــد كــه برتــر از آدم و يــا. ست. بيبودن نقش حوا ن يو تبع يفرودست
حوا  يه برايو ثانو يوان نقش فرودستتين اعتبار، نمين و به ايج: بنابرا. ز نسبت داده شده استيحواست، ن

  ده شده است. ي، آفريهت اليمورأكمك به او جهت انجام م يحوا، برابر با آدم و برا؛ در نظر گرفت

  يريگجهينت

ر يت آنــان بــه تفســيــاز حقوق زنان و شناخت هو يكرد طرفداريبا رو ،كتاب مقدس يستينير فميتفاس
مواجــه شــده  و اصول، با تنــوع و تكثــر يرغم اشتراك در مبانيعل ،رين تفاسيپردازد. ايمقدس م كتاب

ن تفــاوت بــوده يا يل اصليدل ،ستينيدانان فميهمتفاوت ال يتيجنس ينيبو جهان يكياست. نگاه هرمنوت
ش يدايــست قرار گرفته، فصــل اول و دوم ســفر پينيدانان فميهكه مورد توجه ال ياست. از متون دشوار

 ،ستينيدانان فميهالده زن، مطرح شده است. ين آفرياولعنوان به نش حوايان آفرداست ،باشد كه در آنيم
ن بخش از كتاب مقدس را مورد توجه قــرار يت زنان در كتاب مقدس بودند، ايكه به دنبال شناخت هو

نــده يانمعنوان به ،استنتن يديزابت كيال. اندارائه نموده ،ن متن واحدياز ا ير متفاوت و متكثريتفاس ،داده
نش از كتــاب يداستان آفــر ريبه تفس ،يليان انجينده جرينماعنوان به ،انيكيلزيلبرت بايگبرال و يان ليجر

 يمعنادار يهانقاط اشتراك و تفاوت ين متن واحد، داراياز ا ،ن دو مفسرياند. برداشت امقدس پرداخته
بــرال و يمفســران ل يتيجنســ ينيبهاناز نظر جافت كه يتوان درين دو مفسر مير اياست. با مالحظه تفاس
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 يت را محصول جامعه و فرهنگ مردساالر و نــه ذاتــيدو گروه، جنس هرندارند؛  يتفاوت چندان يليانج
افتن يــبه دنبــال  يريان تفسيدو جر ش، هريداين مفسران با سفر پيابرخورد در  ،كردين رويدانند. با ايم

نش زن با مرد وجود يكامل در آفر يبرابر ،از نظر آنان اند.ن بخش از كتاب مقدس بودهيت زن در ايهو
نش و هم در مــاده يهم در آفر ،ين برابريافت. اينش زن و مرد يان آفريتوان ميرا نم يچ برتريدارد و ه

  شود.يده مينش زن ديه آفرياول
مــتن  لــفؤبه دنبال كشف معنــا و مقصــود م ،، دو مكتب فمينيستي ليبرال و انجيلييكياز نظر هرمنوت

كــه يحــالدر .كننــدو به نوعي در فضاي تفسيري سنتي در مقابل فضاي هرمنوتيك جديد حركت مي ،بوده
بــا  ،بــراليبيش از تعهد آنها به متن كتاب مقدس اســت. مفســران ل ،تعهد مفسران ليبرال به اصول فمينيسم

آن را  ،بق نداشت، كنار گذاشتهاعتقاد به وحياني نبودن تمام كتاب مقدس، آياتي را كه با اصول فمينيسم تطا
 ،تعهد مفسران انجيلي به اصول مسيحيت و كتاب مقدس پايــدارتر بــوده ،دانند. در مقابلكالم خداوند نمي

برال، يان لينده جرينماعنوان به ،استنتن يديزابت كيال باشند.ميبه نوعي در پي تفسير و توجيه متون مقدس 
دس دارد. او با تفكيك متن سفر پيدايش به دو داستان، داســتان دوم بودن كتاب مق يانيبه وح يتعهد كمتر

توانند يت داشته و زنان ميداستان اول حج ،ده است. از نظر اوكرت آن را رد يحج ،آفرينش را كنار گذاشته
تان ، مــتن داســاســتنتنابند. از نظر يت برابر خود با مردان را در آن بيند و هويبا آن برقرار نما يارتباط بهتر

مــرد بــر زن،  يبه باور غلط برتــر يبخشتيمشروع يدوم، كالم خدا نبوده و توسط جامعه مردساالر و برا
نســبت بــه مــتن كتــاب  ي، تعهد كامليليان انجينده جرينماعنوان به بايلزيكيان ،نوشته شده است. در مقابل

 ،گــر را رد كنــديوانــد مــتن دتيمتن كتاب مقدس نممعتقد است:  مانيل ايمثتك يهرمنوتمقدس دارد و با 
توان جدا از يرا نم يچ متنيه ،اساسنياشوند. بريل مير و تحليستم واحد، تفسيك سيبلكه تمام متون، در 

با وضوح كمتــر  يهار متنيبه تفس ،دارند يشتريكه وضوح ب ييهامتن. متون در كتاب مقدس دانستساير 
بلكه بر عكــس، داســتان دوم را  ،دهدكيك دو داستان را انجام نميتف بايلزيكيانتنها نهرو، پردازند، ازاينيم

ن فصــل ادامــه فصــل اول يامعتقد است:  بايلزيكيانش يدايداند. در مورد فصل دوم پمفسر داستان اول مي
 يشــتريات بيمسائل با جزئ ،شيدايدر فصل دوم پ يعني ؛تر شودن داستان مشخصيپنهان ا ياياست تا زوا

برابــري زن و  يست و با اعتقاد به مباني فمينيسم، از آن براين فصل تكرار فصل اول نيو اشده است  ارائه
  برد.يمرد در آفرينش، بهره م

١٤٢     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  
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