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جایگاه زن در تعالیم مکاتب گنوسی مسیحی :مباحث نظری و عملی
مریم سادات سياهپوش

1

2

دانشآموخته دوره کارشناسی ارشد رشته ادیان و عرفان ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
ليال هوشنگی

9

دانشيار گروه ادیان و عرفان ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
حجت اهلل جوانی

4

دانشيار گروه ادیان و عرفان ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

چکیده
مکاتب گنوسی در مقام یکی از جریانهای مهم اعتقادی و عرفانی تأثيرگذار ،دارای نگرشهای
متفاوتی بودهاند که به جهت تأثير بر جریانهای گوناگون دینی و عرفانی ،از جمله مسيحيت ،مورد
توجه محققان قرار گرفتهاند .در این پژوهش تالش شده است که جایگاه زنان در مکاتب گنوسی
مسيحی با نظر به رابطۀ دو سویۀ دین و جامعه بررسی شود .در دو سدۀ نخست ميالدی ،با اتکاء بر
تعاليم دو تن از آموزگاران گنوسی ،شمعون مغ و والنتينوس ،تلقی خاصی از نقش زن در الهيات و
جنسيت خدا ،در مسيحيت مورد توجه قرار گرفت .بدین سان ،جهانبينی و خداشناسی ثنوی
گنوسی برای تبيين جایگاه عنصر مؤنث در الوهيت کاربرد یافت .همچنين ،بر نقش حکمت (غالباً با
نام سوفيا شخصيتیافته) در روند آفرینش تأکيد خاص صورت گرفت .به نحوی متقابل ،این الهيات
که ناظر بر شخصيت مونث الهی است ،بر فعاليت زنان در جامعۀ دینی تأثير نهاد که خود بيانگر
رابطۀ دو سویۀ دین و جامعه میتواند باشد .به گونهای که تعامل اجتماعی زنان و حضور فعاالنۀ
آنان در عرصههای دینی و کليسا گسترش مییابد و این خود بر فهم از کتاب مقدس اثر میگذارد.

کلیدواژهها
مکاتب گنوسی ،الهيات مسيحی ،حکمت ،سوفيا ،نقش زنان ،جنسيت خدا ،دین و جامعه.
 .7تاریخ دریافت7931/8/1 :

تاریخ پذیرش31/1/21 :

 .2پست الکترونيک (مسؤول مکاتبات)maryam.siahpoosh.1371@gmail.com :
 .9پست الکترونيکlhoosh@alzahra.ac.ir :
 .4پست الکترونيکhojjatollahj@alzahra.ac.ir :
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مقدمه
نقش و جایگاه اجتماعی زنان ،در طول تاریخ متأثر از عواملی چون جریانهای سياسی،
اقتصادی ،فرهنگی و مذهبی بوده است .از ميان این عوامل تأثيرگذار میتوان به ادیان و
مکاتب فکری اشاره کرد .به طور کلی ،محدوده و چگونگی فعاليت اجتماعی زنان به واسطۀ
باورهای دینی ایشان شکل میگيرد .همچنين ،گاهی متفکران و جریانهای اجتماعی با تکيه
بر تفاسيری از دین که مؤید دیدگاههایشان است ،از مذهب به عنوان پشتوانهای قوی برای
توجيه کنش و دیدگاههای خود استفاده میکنند .به این دليل ،به رابطۀ دو سویۀ دین و
جامعه نظر داریم که آیا متقابالً بر هم اثر دارند یا خير.
با این همه ،بخشی از تاریخ اندیشۀ بشری در این تحقيق مورد نظر است که گرچه به
دليل ماهيت رمزی و باطنی این جریان فکری و نيز مخالفت شدید با آن ،در هالهای از ابهام
است ،اما با یاری علم باستانشناسی در دهههای اخير ،منابع قابل توجهی در اختيار
پژوهشگران قرار گرفت .بنابراین ،میتوان تا حدی جایگاه زنان را در این تفکر فراگير
عرفانی ،یعنی جریان گنوسی ،بررسی کرد .همچنين برای فهم بهتر این موضوع ،با توجه به
گستردگی آیين گنوسی و تاریخ طوالنی آن ،الزم میآید تنها شاخهای از آن ،یعنی مکاتب
مسيحی با گرایش گنوسی ،را مورد بررسی قرار داد.
زنان در اکثر جوامع شخصيت درجۀ دوم ،تابع مردان و دارای مشارکت محدود
بودهاند .دربارۀ موضوع مورد بحث ما ،بيش از همه ،جامعۀ یهودی یونانی مآب مورد نظر
است که زنان هم در تعامالت اجتماعی و هم در سلسله مراتب دینی نقش پررنگی
نداشتهاند .به عالوه ،تنفری که نسبت به بدن بشر وجود داشت ،بيشتر متوجه زنان بوده
است 7.اما این نحو از تعامل با ظهور عيسی مسيح پایدار نماند و برای مدتی زنان در این
جنبش همتای مردان فعال بودهاند .با این حال ،میتوان تحوالت سریع جایگاه زنان در دو
سير متفاوت ،مسيحيت رسمی و گنوسی مالحظه نمود که در این گزارش به طور مجزا
بررسی میشود.
ضرورت بررسی این موضوع در این است که فالسفۀ دین فمنيست ،مباحث اصلی را
 .7کونگ ،هانس ،زن در مسيحيت ،ترجمۀ طيبه مقدم و حميد بخشنده ،قم ،انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب،
7983ش ،ص.91
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در سه محور دنبال میکنند .7 :یافتن نمونههایی از نمادها یا مفاهيم یا مناسکی که با
قابليتهای زنان مرتبط هستند و بازسازی آنها چرا که مورد غفلت واقع شدند .2 .نشان
دادن تأثيرات کاربرد الگوهای جنسيتی در اوصاف خداوند و نقد و اصالح آن .9 .سعی در
ایجاد مفاهمه ما بين زنان مومن در ادیان مختلف با توجه به فمنيسم جهانی 7.در این تحقيق
فعاليت دینی زنان و جنسيت در اوصاف الهی جهت نشان دادن جایگاه زنان در مکاتب
گنوسی مسيحی مورد توجه قرار گرفته است که امکان بررسی دو محور نخست را برای
عالقهمندان به فمنيسم فراهم میآورد.
با در نظر گرفتن این موضوع که بخشی از تاریخ تمدن بشر ،در حيطۀ جهان مسيحی
شکل گرفته و بسياری از متفکران و نظریهپردازان ،چه ملحد و چه خداباور ،از این بستر
برخاستهاند و شالودۀ فکری و نظری خود را از این منابع تأمين نمودند ،حائز اهميت است.
از این رو ،دانستن این نکته ضروریست که گرچه مکاتب مسيحی گنوسی از سوی کليسای
رسمی بدعتگذار شناخته و به ظاهر محو و نابود شد ،اما رگههایی از اندیشۀ آنان در آثار و
نظریات برخی هنرمندان ،متفکران و نویسندگان روشنفکر همواره وجود داشته است .به
عنوان مثال ،انسان ،فارغ از تفاوتهای جنسی ،در این آیين جایگاه مهمی دارد و ایدههای
ارائه شده جهت راهنمایی انسان و مبحث اختيار انسان در این فرایند معرفتی ،مورد توجه
روانشناسان بزرگی همچون یونگ قرار گرفته است 2.بنابراین ،جریان گنوسی ،تفکری مرده
نيست و همچنان این گرایش در نزد متفکران معاصر با اهميت است و از آن بهره میبرند.
برای فهم بهتر جایگاه زن در مکاتب مسيحی با رویکرد گنوسی ،باید سير متفاوتی که در
مسيحيت رسمی و گنوسی در دو سدۀ نخست طی کرده از هم باز شناخته شوند .از این رو،
پس از معرفی آیين گنوسی به طور کلی و نحوۀ برخورد آن با مسيحيت ،موقعيت زن در دو
بخش خداشناسی و منظر اجتماعی مورد بررسی قرار میگيرد.

 .7مبلغ ،سيده زهرا ،ایمان به مثابه عقل رهيافتی معرفت شناسانه به الهيات فمنيستی ،تهران ،نشر علم،
7937ش ،ص.2۰2
 .2اسماعيلپور ،ابوالقاسم ،اسطوره بيان نمادین ،تهران ،انتشارات سروش7939 ،ش ،ص.44
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 .1آیین گنوسی
گرچه جریان گنوسی 7بيش از همه با تاریخ مسيحيت بهویژه در دو قرن نخست ميالدی
عجين گشته ،اما سابقۀ آن بسيار کهن است و به پيش از ظهور مسيحيت باز میگردد .نام
این تفکر برگرفته از واژۀ گنوسيس به معنای معرفت است و اصطالحاً در مطالعات ادیان به
طور کلی ،این نام بر مکاتب و ادیان باطنی و سری مشرق زمين اطالق میشود که اساساً
مبتنی بر نجات از طریق نوعی معرفت اسرارآميز است .این معرفت از زمانهای دور ،نسل
در نسل به واسطۀ افراد خاصی منتقل و آموزش داده میشد.

2

منابع در دسترس برای مطالعۀ کيش گنوسی تا پيش از اکتشافات باستانشناسی اخير
بسيار محدود و ناقص بود .به واسطۀ کشفيات نجع حمادی و بحر الميت ،فهم روشنتری
در مورد پيشينه و تأثير و تأثرات این جریان فراهم آمد .پيش از این عمده اطالعات از طریق
ردیهنویسی پدران کليسا که مکاتب گنوسی را بدعتگذار میدانستند به دست میآمد که با
دیدی انتقادی عقاید گنوسی را محکوم میکردند.
در خصوص ریشه یا خاستگاه کيش گنوسی مناقشات فراوانی صورت گرفته است.
برخی مانند فيستوژیر 9آن را برگرفته از ثنویت افالطونی دانستهاند و برخی دیگر مانند
رایتزنشتاین 4نظر به شباهت این آیين با ادیان سری مصر و ایران داشتهاند .با توجه به اسناد
یافت شده در بحر الميت ،کویسپل ریشۀ آن را مربوط به گروههای بدعتگذار یهودی
میداند.

5

به عقيدۀ هانس یوناس ،1با نظر به غلبۀ یونانی مآبی بر غرب و شرق که به دست

 .7کيش گنوسی (غنوص یا گنوسيس) ترجمۀ واژۀ  Gnosticismکه تلفظ آن در التين باستان Gnosticus
و در یونانی  Gnostikosاست ( .) Webster,2000, 492گنوسيس با واژۀ هند و اروپایی ،gn-gno
 Knowدر انگليسی و  Jnanaدر سانسکریت هم ریشه است ( Gilles Quispel, "Gnosticism from
.)Its Origins to the Middle Ages", in Encyclopedia of religion, vol 5, p. 566.
 .2بهار ،مهرداد ،ادیان آسيایی ،تهران ،نشر چشمه793۰ ،ش ،ص.14
3. Fistugiere
4. Reitzenestaein
 .5دانيلو ،ژان ،ریشههای مسيحيت در اسناد بحرالميت ،ترجمۀ علی مهدیزاده ،تهران ،نشر ادیان7939 ،ش،
ص.772
6. Hans Jonas
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اسکندر کبير انجام گرفت ،نوعی وحدت در فرهنگها علی رغم تفاوتهایشان شکل
گرفت ،فرهنگی که بزرگتر از آن پيشتر وجود نداشت و هزار سال به طول انجاميد تا
اینکه با غلبۀ اسالم این یکپارچگی گسيخته شد .گرچه با مرگ اسکندر ،به لحاظ سياسی،
امپراتوری یونانی از هم پاشيد ،این امتزاج همچنان ادامه یافت و در قالب امپراتوری روم
شرقی و از طریق کليسای یونانی زبان بيزانس با مکاتب و ادیان شرقی پيوند وثيق یافت که
عمده جریانات معنوی از جمله گنوسی برخواسته از چنين فرهنگ تلفيقی بودهاند.

7

در اکثر این مکاتب زنان حضور پر رنگی در عرصۀ فعاليتهای دینی همتای مردان
داشتهاند .بهویژه در مکاتب مسيحی که در این تحقيق مورد نظر است ،نه تنها محدودیت
جنسی وجود نداشت بلکه با نظر به نقش مهم معنوی برخی زنان مانند مریم مجدليه،
نگاهی روحانی معطوف به جنس مؤنث بود .آموزگاران این مکاتب معتقد بودند که سنت
سری عيسی مسيح را از طریق مریم مجدليه و یعقوب البار 2کسب کردهاند.

9

در غالب سنتهای دینی این باور وجود دارد که جهان و مخلوقات آن دارای نقصان
وجودی هستند ،در بيان علت این نقص دو دیدگاه معموال مطرح شده است .در نخستين
دیدگاه این نقصان به علت خطای خود بشر است که با بيان داستانهایی نظير خوردن ميوۀ
ممنوعه یا آشوبگری گناه فردی یا جمعی را به انسان یادآور میشود .دیدگاه دوم مبتنی بر
ماهيت ناقص جهان است و انسان در این جریان بیگناه است که این نظر متفکران گنوسی
است 4.در واقع به دالیل گوناگونی که از سوی این مکاتب ارائه شده نوعی هبوط الهی
صورت پذیرفته ک ه به این واسطه خلقت انجام گرفته است .از این رو جهان مادی پست و
1. Jonas, Hans, Gnostic Religion: The Message Of The Alien God & The
Beginnings Of Christianity, Beacon Press, 2001, p.33.
 .2گفته شده که مسيح چهار برادر به نامهای یعقوب البار ( ،)James the Justیوسف ،یهودا و شمعون
داشته است که کيفيت این برادری روشن نيست .برخی با اعتقاد به بکارت ابدی مریم ،بر این عقيدهاند که
مسيح خواهر و برادر هم خون نداشته است و لقب خواهر و برادر به دليل نزدیکی به مسيح به آنها داده شده
است.
 .9پيگلز ،الين ،انجيلهای گنوسی ،ترجمۀ ماشاءاهلل کوچکی ميبدی ،تهران ،انتشارات علمی فرهنگی7934 ،ش،
ص.81
 .4هالروید ،استوارت« ،درآمدی برکيش گنوسی» ،ادبيات گنوسی ،گردآورنده و مترجم ابوالقاسم اسماعيلپور،
تهران ،نشر هيرمند7935 ،ش ،ص.57
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حقير است ،اما بارقهای الهی در آن به اسارت افتاده و بدون یاری نيرویی ایزدی امکان
بازگشت برای آن ميسر نيست .این بازگشت طی روندی اجرا میشود که در عين فردی
بودن ،درگير نوعی مشارکت است .به این معنی که هر فرد با کسب معرفت باطنی منتقل
شده توسط منجی ،و انجام اعمالی ریاضت گونه بر اساس آن معرفت ،در فرایند رستگاری
و بازگشت به مال اعال یا پله روما 7سهيم است.
چنين هبوطی که منجر به پدید آمدن جهان مادی که شر است میشود ،نوعی ثنویت
را ارائه میدهد .از این رو ،یکی از مؤلفههای شاخص مکاتب گنوسی ثنویت منحصر به فرد
آن میباشد؛ ثنویت گنوسی ،در یک نکتۀ بنيادی از دیگر موارد متمایز میشود و آن ضد
کيهانی بودن است به این معنی که مفهوم آن شامل سنجشی صراحتاً منفی نسبت به جهان
قابل رویت به همراه خالقش است و در مقام پادشاهی شرارت و ظلمت قرار میگيرد.
همانند دانستن شر و ماده ،که در تفکر ایرانی و زرتشتی یافت نمیشود ،به عنوان اصلی
بنيادین در آیين گنوسی مطرح میشود .در تفکر یونانی نيز ،جدا از برخی آموزههای
اورفئوسی ،چنين دیدگاه ثنوی ضد کيهانی ناظر بر تضاد ماهوی جسم و روح وجود ندارد.

2

بنابر این ثنویت در آیين گنوسی گرچه تأثيراتی از دیدگاههای ایرانی و یونانی پذیرفته است
اما به دليل این مشخصۀ بارز در تعاليمش کامالً از آنها متمایز است.
در جهانبينی گنوسی ،جهان که قلمرو آرخونهاست 9،همچون زندان وسيعی است
که سياهچال درونيش چشمانداز زندگی بشر است .در باال و اطرافش ،افالک کيهان همچون
پوستههایی که الیه در الیه درون یکدیگر قرار گرفته و متحد المرکزند ،نظام یافتهاند .آنچه
مکرراً ذکر شده این است که خارج از هفت فلک از هفت سياره ظلمانی ،خدای ناشناختنی
و متعال ،پله روما که به نوعی معنای سرشار و کامل را میدهد ،قرار گرفته است که از
عوالم نورانی ،ائونها ،4تشکيل شده است 5.در نهایت ،روند رهایی به اتمام میرسد و
دوگانگی پایان میپذیرد و بارقۀ الهی به موطن اصلی خود باز میگردد .از این رو ،این
1. Pleroma
2. Kurt, Rudolph, Gnosis: The Nature and History of Gnosticism, Harper San
Francisco, 1980, p.60.
 :Achons .9در کيش گنوسی نام موجودات حاکم بر هربخش جهان مادی.
 :Aeons .4موجودات ینيمه فرشته ،نيمه آرمانی (.)half-ideal
5. Ibid, p.67.
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معرفت منفعالنه نيست بلکه نوعی کنش است ،که واکنشی روانی را میطلبد و به
خودشناسی و تعالی انسانی ،فارغ از در نظر گرفتن جنسيت ،میانجامد.
 .۲آیین گنوسی و مسیحیت
با ظهور عيسی مسيح و ابالغ تعاليم وی ،هم توسط خودش و هم توسط رسوالن ،عمالً
پس از رسوالن ،حفاظت از ایمان مسيحی بر عهدۀ پدران اوليه افتاد که تالش میکردند تا
مسيحيت را از تحریفها دور نگهدارند و چهارچوب اصلی آن را مشخص کنند 7.همزمان
با گسترش مسيحيت ،تفاسير گنوسی از این دین مورد توجه بسياری قرار گرفت .به
خصوص طی مناقشات اوليه راجع به وضعيت غير یهودیان 2در مسيحيت ،اینگونه دیدگاه
مورد استقبال مسيحيان غير یهودی قرار گرفت و به این شکل خدای عهد عتيق توسط آنها،
خدایی فرودست از خدای متعال ،خدایی با تمایالت شهوانی که موجب خلقت جهان مادی
با ماهيت شریرانه معرفی شد .این نوع از تفاسير گنوسی به شدت در حال رواج بود و
نگرانی پدران کليسا ،که در تالش برای انسجام و نظم بخشيدن به آموزههای مسيحی و
جامعۀ دینی خود بودند را برانگيخت 9.به عالوه ،مواردی دیگر چون انکار مقامات کليسایی،
به جهت عدم اصالت هر نوع مقام این جهانی و عدم پذیرش برتری روحانيون به دليل
اینکه هر فرد با دستیابی به معرفت بی نياز از پيروی خواهد شد ،باعث شد به مرور مرز
این مکاتب از مسيحيت رسمی مشخص شود .از این رو مکاتب مسيحی با رویکرد گنوسی
از سوی مسيحيت راست کيش بدعتگذار دانسته شوند و مورد اعتراض واقع شدند و در
اثر مقابله با اندیشههای آنان به مرور مغلوب شدند.

 .7لين ،تونی ،تاریخ تفکر مسيحی ،ترجمۀ روبرت آسریان ،تهران ،انتشارات فرزان798۰ ،ش ،ص.72
2. Gentiles
 .9اسمارت ،نينيان ،تجربۀ دینی بشر ،ترجمۀ محمّد محمّدرضایی و ابوالفضل محمودی ،ج  ،2تهران ،انتشارات
سمت7932 ،ش ،ص.7۰5
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 .۳جنسیت خدا در تعالیم مسیحی
 .1 .۳مسیحیت رسمی و جنسیت خدا
در عهد قدیم از واژۀ یونانی  theosکه اشاره بر جنس مذکر دارد دربارۀ خدا استفاده شده
همچنين کاربرد تعابير پدرساالرانه این سؤال را به ذهن متبادر میسازد که آیا خدا مذکر
است؟ البته باید دانست که این سؤال به صورت جدی در دهۀ  731۰از سوی جنبش
فمنيسم در مسيحيت مطرح شده است و پيشتر اینگونه جدی مطرح نبوده است .آنها
موضوع را در سه شاخۀ اصلی ارائه کردند .7 :بخش عمدهای از متون عهدین شامل سرودها
و موارد عبادی با ضمایر مردانه بيان شده است .2 .بسياری از مردم شيوۀ بيان عهدین را به
همان طریق هميشگی ،یعنی برداشت مردانه ،میپسندند و هر گونه ایدۀ جدید را برای
تفاسير جدید تخطئه میکردند .9 .به حدی تصاویر مردانه از خدا در ذهن مردم نقش بسته
که حتی در صورت به کار رفتن از تمثيلهای زنانه ،همان تصویر نقش میبست 7.در نتيجۀ
طرح این مسائل ،الهيدانان و مفسران ،سعی در به کاربردن ایدههای جدید و نگاهی نو در
کتاب مقدس و سنت نمودند.
بهترین روش برای فهم این مسئله را میتوان در بافت جامعهشناسی و مردمشناسی
بنی اسرائيل یافت .با در نظر گرفتن موقعيت زنان و مردان در آن جامعه میتوان تمثيلهایی
که برای درک سرشت خدا در حد فهم بشری به کار برده شده را احساس کرد .به این نحو
که گاه با اعمال و نقش مردان و گاه با وظایف و موقعيت زنان در آن زمان به تصویر
پردازی خدا پرداخته شده است .برای مثال خدا همچون نقش زنان بنی اسرائيل که وظيفۀ
ن 2فراهم میآورد 9.پس
تهيۀ نان را داشتند ،در دورۀ سرگردانی بنی اسرائيل برای آنان مَ ّ
چنين نباید پنداشت که خدا در عهد قدیم همانند خدایان اسطورهای کنعانی یا مصری آن
زمان دارای جنسيت است بلکه به شدت چنين تفکری منع و مشرکانه دانسته شده است.

1. Picard, Kathryn, Balancing Male and Female Images of God in Christian
Liturgy: Should We Have This as a Goal?, Retrieved September 1, 2016 from
www.katrinasdream.org.
 : Manna .2گز انگبين که نوعی خوراکی عسل مانند است.
 .9مک گراث ،آليستر ،درسنامۀ الهيات مسيحی ،ترجمۀ محمّدرضا بيات ،وحيد صفری ،علی شهبازی ،اعظم
مقدم و کوثر طاهری ،قم ،انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب ،ج 7939 ،2ش ،ص.934
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همچنين ،در عهد جدید ،هنگامی که عيسی مسيح سخن از پدر میگوید ،در واقع به
رابطۀ نوع انسان با خالق خود اشاره دارد .نقش پدرساالرانۀ خدا در عهد جدید ،بسيار
لطيف و در پيوند با نقش مادرانه است .درحالی که اغلب نماد پدرانۀ خدا ،دستآویزی
برای برداشت صفات مردانه شده بود؛ صفاتی نظير ميل به قدرت ،فرمان دهی ،پرخاشگری
و رقابت که با جامعۀ مرد محور آن روزگار بستگی شدیدی داشت .مطمئناً این صفات
پدری نيست که منظور عيسی مسيح و مورد نقد گستردۀ امثال فروید ،مارکس و نيچه قرار
گيرد .بلکه چنين ممکن است که خدا را به عنوان پدری در نظر گرفت که با آشکار ساختن
ویژگیهای زنانه و مادرانه ،صفات مردانهاش را معتدل میسازد .به عقيدۀ ویليام هوفت ،با
وجود اینکه اصليت پدری خدا میبایست سمبل مسلط مسيحی باشد و بماند ،این سمبل
منحصر به فرد نيست بلکه برای اصالح ،غنی ساختن و کامل کردن آن ،سمبلهای دیگری
چون مادری وجود دارد 7.از این رو خدای پدر با داشتن ویژگیهای صبر ،عشق بی قيد و
شرط ،اکرام نمودن ،اهميت دادن به ضعفا و حساسيت به تمامی نيازهای بشری ،چون
مادری که نگران تعالی فرزند است مینماید.
اسپنسر ،محقق معاصر عهد جدید ،پس از تأکيد بر در نظر گرفتن تمامی تصویر
پردازی های متنوع کتاب مقدس برای فهم بهتر سرشت خدا ،گوشزد میکند که اگر بيش از
حد بر به کار بردن ضمایر مذکر یا مؤنث به تنهایی اصرار بورزیم ،تصویری از جنسيت خدا
به ذهن مردم متبادر میسازد و اگر گاه از ضمير مذکر و گاه مؤنث استفاده کنيم ممکن است
تصور ثنویت برای عامۀ مؤمنان پيش آید .از این رو میبایست به طور مداوم عدم جنسيت
خدا را یادآور شد چرا که ذهن مایل است تصویری از خدا بسازد.

2

عنوان پدر که برای عيسی مهم است ،تنها کاربرد نمادین دارد و برای اشاره به واقعيتی
فرا انسانی ،فرا جنسی و مطلقاً اول و آخر به کار برده شده و هنگامی که عيسی مسيح از این
عبارت مزامير «تو پسر من هستی ،امروز من پدر تو شدهام» 9استفاده میکند ،در واقع

1. Hooft, William, The Fatherhood of God in an Age of Emancipation, Geneva:
World Council of Churches, 1982, p.133.
2. Spencer, aida, “Does God have gender?”, Priscilla Papers, Spring 2010, vol.
24, no.2, p.11.
 .9مزامير.2:1 ،
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حقوقی را که از سوی خدا به عنوان حاکم مطلق به او تفویض شده آشکار میسازد.

7

بنابراین با در نظر گرفتن این موارد ،خدا از نظر کتاب مقدس واقعيتی است بدون جنسيت
مشخص و تنها برای تقریب ذهنی از این اشارات استفاده شده.
 .۲ .۳مسیحیت گنوسی و جنسیت خدا
با توجه به مواردی که ذکر شد امکان برداشتهای جنسی از ماهيت خدا وجود داشته است.
بهویژه با دانستن این نکته که مسيحيت در زمان اوج نفوذ عقاید گنوسی ،گسترش یافت و
به دليل برداشت گنوسی از کتاب مقدس به واسطۀ افرادی که با این گرایش آشنایی داشتند،
موجب شد نگاهی دیگر به جنسيت خدا ارائه شود .برای مثال در عهد عتيق هنگامی که
خداوند فرمود« :انسان را شبيه خود بسازیم ،همچون خود» 2گروهی چنين تفسير کردند که
خداوند شخص دیگری را چنين مورد خطاب قرار داده است و در مورد جنسيت این
شخص ،با توجه به «پس خدا انسان را شبيه خود آفرید ،او انسان را زن و مرد خلق کرد»

9

جنسيت خدا را میتوان مؤنث هم فرض کرد.
همچنين توجه به این نکته ضروری است که آنچه امروز ما به عنوان عهد جدید در
دست داریم ،بخشهایی از متون اوليۀ مسيحی میباشند که به وسيلۀ پدران کليسا معتبر
دانسته شدهاند و مابقی متون ،غير موثق اعالم شد .انجيلهای گنوسی در دستۀ دوم قرار می-
گيرند .از این رو ،در این باره نباید تنها به عهد جدید اکتفا کنيم .کشفيات نجع حمادی
توجه خاص مسيحيان گنوسی به جنبۀ مونث خداوند را نشان میدهد .الين پيگلز 4در مقام
یکی از برجستهترین محققين معاصر که سالهای زیادی این متون را مورد بررسی قرار داد،
کيفيت خدای مادر را نامشخص میداند با این حال سه خصلت اوليه را چنين بر میشمارد:
 .1برخی از این گروهها خدای مادر را بخشی از یک زوج اوليه میدانند .مانند

 .7کونگ ،هانس ،خدا در اندیشۀ فيلسوفان غرب ،ترجمۀ حسن قنبری ،ج  ،9قم ،انتشارات دانشگاه ادیان و
مذاهب7939 ،ش ،ص.487
 .2پيدایش.21:7 ،
 .9پيدایش.21:7 ،
4. Elaine Pagels
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والنتينوس 7که گرچه خدا را ماهيتاً وصفناپذیر میخواند ولی امکان تصور خدا به عنوان
زوجی که از سویی وصفناپذیر ،نامتناهی و پدر نخستين است و از سوی دیگر لطف،
سکوت و زهدان دارد و مادر همه است تعليم میداد .از زهدان اوست که همۀ تجليات الهی
به صورت انرژیهای مردانه و زنانه در جفتهایی هماهنگ به وجود میآیند .در مورد
نحوۀ ارتباط این دو جنبه اقوال مختلفی مطرح شده است .برخی آموزگاران خدا را
مذکر_مونث توصيف میکردند در حالی که برخی دیگر معتقد بودند باید به معنای مجازی
واژهها توجه کرد چرا که خدا نه مرد است و نه زن .دیگر گنوسيان بر این باور بودند که
جنسيت خدا به این بستگی دارد که به کدام جنبه توجه کنيم ،در واقع امر الهی را به واسطۀ
رابطۀ بين اضداد میتوان درک کرد.
 .۲روح القدس شخصيت دیگری است که برای جنبۀ مونث الهی قائل شدهاند .از آن
رو که اصطالح خنثای روح 2در اصطالحات یونانی تثليث ،فاقد جنسيت است درحالی که
نویسندۀ آپوکریفای 9یوحنا واژۀ مونث عبری معادل روح 4را به کار برده است که گویای
این نکته است که شخص سوم فاقد جنسيت تثليث ،همان خدای مادر است .به عالوۀ
انجيل عبریان 5که در آن عيسی از «مادرم روح» سخن گفته ،میتوان به انجيل توماً توجه
کرد که در آن نویسنده این قول عيسی مسيح را «هر که از پدر و مادر خود بيزار نباشد
نمیتواند حواری من باشد» چنين تفسير میکند که در واقع عيسی والدین زمينی خود را با
پدر الهیاش (حقيقت) و مادر الهیاش (روح القدس) مقایسه میکند .بر این اساس است که
در انجيل فليپ هر که مسيحی شود ،چون روح «مادر فرزندان بسيار» است ،هم پدر و هم
مادر دارد .همين نویسنده است که عقيدهای به نام تولد از باکره را مطرح کرد که روح
القدس را باکره ،مادر ،همتا و همسر پدر آسمانی معرفی میکند با این توضيح که پدر

1. Valentinus
2. Pneuma
 .9اسفاری که از سوی کليسای رسمی نامعتبر معرفی شدهاند.
 .4واژۀ روح در زبان عبری روآخ تلفظ میشود و با واژههای عربی ریح ،روح و رایحه به معنای باد ،بو و
نفخه همریشه است.
 :Gospel to the Hebrews .5کتابی که مشایخ تاریخ مسيحيت در آن اقوالی را از مسيح نقل میکنند و
تنها بخشهایی از آن باقی مانده است.
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آسمانی با باکره که فرود آمد یکی شد .این اتحاد موجب تولد عيسی از باکره میشود
چنان که آدم از دو باکره یعنی روح القدس و زمين بکر به وجود آمد و به دليل چنين
برداشتی اعتقاد کليسای رسمی مبنی بر تولد عيسی از مریم را مورد طعن قرار داده و می-
گوید« :آنان نمیدانند چه میگویند ،آیا تاکنون زنی از زن دیگری باردار شده است؟»
 .۳شخصيت سوم حکمت یا سوفيا ،اصطالح مؤنث یونانی است که در گرایش
گنوسی یهودی و مسيحی بسيار حائز اهميت است .این اصطالح ترجمۀ واژۀ مونث عبری
حخما 7میباشد که در کتاب مقدس مخصوصاً کتاب امثال با عباراتی چون «خدا جهان را با
حکمت خلق کرد»« 2حکمت را خواهر خود بدان» 9و ارائۀ تصاویر انسانگونه از حکمت،
مفسران گنوسی را به این فرض واداشت که حکمت همان جنبۀ مونث است .اوست که آدم
و حوا را نعمت بخشيد ،خودآگاهی آموخت ،در یافتن غذا یاری داد ،در بارداری شيث و
نوریه کمک کرد و از همه مهمتر با خدا هنگامی که قصد تأدیب بشر را با طوفان نمود،
مقابله کرد و نوح و خاندانش را راهنمایی نمود.

4

دربارۀ سوفيا روایات مختلفی مطرح شده است .شمعون مغ که شالودۀ این اسطوره را
در مکاتب گنوسی مسيحی گذاشت ،حکمت را همسر خداوند خواند که به جهان پست
فرود آمد و برای بازگشتش زحمت زیادی متحمل شد 5.با این همه ،سوفيا برجستهترین
نقش را در مکتب والنتينوس یافت گرچه در این مکتب نيز تفاسير مختلفی ارائه شده اما
همگی بر محور اسطورۀ هبوط ایزدی و فرایند بازگشت و رستگاری شکل گرفتهاند .علل
مختلفی را در مورد انگيزۀ سوفيا برای خلقت نام بردهاند؛ برای مثال ،ميل به تقليد سوفيا از
پدرش که بسيار به او عالقه دارد .اما به طور کلی ،خود والنتينوس از طریق مزموری که
ارائه داده بود نحوۀ خلقت جهان را اینگونه مطرح کرد :خداوند هم ژرفا (مذکر) و هم
سکوت (مونث) است ،ائونها یا ایزدان بهشت (پله روما) با نوعی یگانگی عرضی ،جفت
1. Hokhma
 .2امثال.73:9 ،
 .9امثال.4:1 ،
 .4پيگلز ،انجيلهای گنوسی ،صص.39-81
 .5کيسپل ،گيلز« ،کيش گنوسی از آغاز تا سدههای ميانه» ،ادبيات گنوسی ،گردآورنده و مترجم ابوالقاسم
اسماعيلپور ،تهران ،نشر هيرمند7935 ،ش ،ص .7۰1
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جفت ،مادینه یا پذیرنده و نرینه یا آفریننده در کار هم قرار گرفتهاند .سوفيا و مسيح جفت
یک دیگر هستند 7و زمانی که سوفيا باعث خلقت جهان میشود با شفاعت زوج خود که
فرزند محبوب خدای متعال است مورد مرحمت قرار میگيرد و خداوند فرزند محبوبش،
منجی را برای فرایند رهایی اعزام میکند .سه واکنش از طرف انسانها صورت میگيرد؛
دستۀ مينوی 2او را شناخته و همراهی میکنند ،دستۀ روحی 9به مرور او را میپذیرند و
دستۀ مادی 4به مخالفت میپردازند.

5

داشو ،1نویسنده و مورخ فمنيست آمریکایی ،در کنار این شخصيتها به باربلو 1اشاره
میکند که چهرۀ برجستهای در آیين گنوسی مصری است .معرفی او به عنوان تجلی خدا به
حکمت شباهت دارد و نویسندگان بسياری او را به عنوان بخشی از تثليث در راستای پدر و
پسر ،مادر باربلو خطاب میکنند .با وجود نگرش مسيحی ،میتوان به وضوح غلبۀ آیين
گنوسی مصری را در این دیدگاه مشاهده کرد؛ تثليث تابع هشتمين فلک مؤنث است.
چنانکه اپيفانيوس بيان کرد که گنوسیها باربلو را همراه با مسيح در آسمان هشتم قرار
میدهند 8.به عالوه در متن فکرت سه گانه 3باربلو اینگونه مورد تمجيد قرار میگيرد:
«باربلو ،شکوه کامل و اِی نادیدنی بيکران که پنهان است» .این جنبۀ مؤنث الهی ،پروتنویا

7۰

به معنی فکرت قدیم ناميده میشود .طومار فکرت سهگانه که در نجع حمادی یافت شده،
از پروتنویا به عنوان تنها کسی که پيش از همه موجود بوده و ساکن در نور است یاد کرده
است 77.شگفتآور است اگر نوشتههای اپيفانيوس را با گفتههای ایرنائوس در مورد افيت-
ها 72سنجيده شود ،باربلو در نقش زنی قدرتمند و عجيب ظاهر میشود .واژۀ افيت بر گرفته
 .7همان ،ص.755
2. Spritual
3. Psychic
4. Material
 .5هالروید ،استوارت ،ص.87
6. Dashu
7. Barbelo
8. Doresse, Jean, Secret books of the Egyptian Gnostics, Mjf Books, 1997, p.43.
9. Trimorphic Protennoia
10. Protennoia
11. Dashu, Max, The Gnostic Goddess, Female Power, and the "Fallen Sophia,
New pdf edition, plus essay on Khokhmah, 2010, p.4.
12. Ephites
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از افيس و به معنی مار است؛ این موجود در مذاهب سری نقش مهمی داشته و بر کيش
گنوسی نيز تأثير گذاشته است .مار جانوری است که از یک سو میتواند نقش اهریمنی
داشته و از سوی دیگر بيانگر کالم الهی باشد .همچنين ،به دليل پوستاندازی ،مظهر
دگرگونی ،گردشها و شدنها است .از روی این پيچيدگیهاست که حيوانی وابسته به
جهان ناپيدا در نظر گرفته شده که هم مایۀ ارتباط با خدا و هم سمبل نفس است .نشان مار
را میتوان در کتاب مقدس با همين دوگانگی یافت؛ از یک سو نشان اعجاز موسی به اذن
خدا و از سوی دیگر فریب دهندۀ حوا است .از این رو ،میتوان علت عالقۀ مسيحيان
گنوسی را به این موجود دریافت .براساس گزارش ایرنائوس از افيتها ،ایشان باربلو را
فرزند خدای متعال دانستهاند و همچون دیگر روایات گنوسی ،فرزند باربلو با نيت شوم
دست به عمل پليد آفرینش زد.

7

در کنار این موارد میتوان به جهانبينی شمعون مغ اشاره کرد .او که در روم به سحر
و جادو مشغول بود و حتی خدا پنداشته میشد ،در باب نحوۀ خلق جهان چنين عقيده
داشت که از حقيقت آتش ازلی و متکی به ذات ،شش سرچشمه نشات گرفتند که که به
صورت سه جفت در هم آميختند .وی هفتمين سيزیگی( 2پيوند زناشویی) را «آسمان و
زمين» میخواند؛ هنگامی که نر از باال به همسر مادینهاش نگاه کرد ،زمين ميوههای نازل
شده از آسمان را پذیرفت و جهان مادی به این شکل خلق شد 9.بنابراین ،غالباً جنبۀ مؤنث
به صورت حکمت ،سکوت و اندیشه در الهيات مکاتب گنوسی جلوه میکند.
 .۴جامعۀ صدر مسیحیت
 .1 .۴تعامل اجتماعی زنان در مسیحیت رسمی
نحوۀ حضور زنان در جامعۀ مسيحی و جایگاه آنها جزو موضوعات مورد مناقشه و مبهم
است .از این رو ،میتوان با مطالعۀ چگونگی برخورد عيسی با زنان ،نظر پولس رسول و
کليسای اوليه در این باره و فعاليت زنان در تاریخ اوليۀ مسيحيت ،تا حدی این موضوع را

 .7ناطق ،ناصح ،بحثی دربارۀ زندگی مانی و پيام او ،تهران ،انتشارات اميرکبير7951 ،ش ،صص .81-85
2. Syzygy
 .9اسماعيلپور ،اسطوره بين نمادین ،ص.737
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روشن نمود.
در آن روزگار ،زنان غالباً نقش پررنگی در تحوالت اجتماعی ایفا نمیکردند و
مسئوليتی خطير از جریانات انقالبی را برعهده نداشتند .در حالی که ،عيسی مسيح برخالف
جامعه ،تأکيد بر تعالی روحانی افراد داشت تا جنسيت آنها و با جای دادن زنان در حلقۀ
نزدیکان خود ،ارزش فعاليت آنها را عمالً برابر مردان دانست .در عهد جدید نام زنان
بسياری ذکر شده؛ مارتا 7و مریم دو خواهری که عيسی را مورد حمایت قرار سعی میکرد
تا با سخنانی به ظاهر مخالف با خانواده ،توجه مردم را به انسان دوستی تحت محبت خدا
جلب کند به این دليل خدا را پدر خواند تا خانوادهای به وسعت بشریت را معرفی کند.

2

شاهد رستاخيز مسيح ،مریم مجدليه بود که بسيار مورد توجه او بود و به دست خود عيسی
نجات یافت.
دیدگاه پولس رسول نيز در این باره مثبت است .او در رساالت خود ،زنان را
سينرگوی 9میخواند که به معنای همکاران و دستياران است .همچنين در پایان رساله به
روميان از بيست و نه نفر شخصيت مهمی که نام برده شده ده تن زن هستند 4.این نامه که
مهمترین رسالۀ پولس است اتقافاً به وسيلۀ بانویی به نام فيبی 5که وظيفۀ رسمی کليسای
کنخریا 1را بر عهده داشت و پولس وی را خادمۀ کليسا ناميد حمل شد 1.او با اعالم اینکه
دیگر جنسيت فاقد اهميت است و همگی از روحانيت مسيح بهرهمند شدهاند 8،ارزش
برابری برای زنان و مردان قائل شد.
بنابراین پس از عيسی ،در صدر مسيحيت ،نه تنها زنان هم پایۀ مردان تمعيد میگرفتند
بلکه به تبليغ مسيحيت که کاری خطير و بسيار سخت بود میپرداختند .به این دليل است

1. Marth
 .2کونگ ،زن در مسيحيت ،ص.73
3. Synergoi
 .4کونگ ،زن در مسيحيت ،ص.23
5. Pheobe
6. Canchrea
 .1ویور ،مری جو ،درآمدی به مسيحيت ،ترجمۀ حسن قنبری ،قم ،ا نتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب،
7939ش ،ص.34
 .8غالطيان.28:9 ،
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که در ميان شهدای اوليه نام برخی زنان میدرخشد مانند بالندینا اهل ليون که یکی از
مهمترین روایتهاست .او هيچگاه در مقابل شکنجههای مختلفی که انجام میدادند ،ایمان
خود را انکار نکرد و به این دليل نزد مسيحيان بسيار شجاع و محترم یاد میشود.
اما به مرور و با شکلگيری ساختار کليسا ،سایۀ مرد ساالری برای مدتی بر کليسا
افکنده شد و جایگاه زنان در جامعۀ دینی بسيار کمرنگ شد .تشخيص دقيق اینکه زمان
آغاز این روند از چه هنگامی بود ،مشکل است اما زمان حدودی آن را از پایان قرن اول تا
قرن پنجم ميالدی یعنی تقریباً همزمان با گسترش و افول جریان گنوسی در مسيحيت،
دانستهاند .در این دوران ،متونی مورد توجه و پذیرش قرار گرفت که دارای محتوای
پدرساالرانه بودند .به نحوی که بر فهم یا ترجمۀ آنها از کتاب مقدس تأثير گذاشت و
بدون هيچ توجيه زبانی ،تغييراتی زن ستيزانه داده شد ،برای مثال نام مونث یونيا ،7که از
طرف پولس به عنوان «مشهور در ميان رسوالن» خوانده شد ،به شکل مذکر یعنی یونياس

2

تغيير دادند .به عالوه بسياری معتقدند این گفتار پولس در رسالۀ اول تيموتائوس ،بعدها
توسط مسيحيان محافظه کار اضافه شده و یا در شرایطی گفته شده که مورد خاصی چنين
تذکری را الزم داشته است 9چرا که با روش و گفتار پولس نسبت به همراهی زنان در
فعاليت های کليسایی که در رساالت دیگر به طور مکرر ذکر شده ،مغایر است .بارکلی بيان
میکند که باید این گزارهها را با توجه به موقعيتی که پيش آمده بود فهميد و درواقع پولس
رسول ارزش زنان را چه به نسبت جامعۀ یهودی و چه به نسبت جامعۀ یونانی باالتر برد.

4

در این رساله از قول پولس چنين آمده:
« زنان باید در سکوت و با اطاعت کامل به فراگيری مسائل روحانی بپردازند .اجازه
نمی دهم زنان به مردان چيزی یاد دهند یا بر آنان مسلط شوند .زنان باید در جلسات
کليسایی ساکت باشند .علت این امر آن است که خدا نخست آدم را آفرید و بعد حوا را .و

 :Junia .7زنی که به همراه همسرش اندرونيکوس ( )Andronicusاز سوی پولس به عنوان مشهور در
ميان رسوالن خوانده شد( .روميان )1:71
2. Junias
 .9ویور ،ص.34
4. Barclay, William, The Dalily Study Bible: The Letters to Timoth, Titus and
Philemon, Westminster John Knox Press, 2003, pp.74-6.
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این آدم نبود که فریب شيطان را خورد ،بلکه حوا فریب خورد و گناه کرد .از این جهت
خدا زنان را به درد زایمان دچار ساخت اما اگر به او ایمان آورند و زندگی آرام و با محبت
و پاکی را پيش گيرند ،روح ایشان را نجات خواهد داد».

7

همچنين در رسالۀ اول قرناتيان آمده که اگر زنان سؤالی دارند باید در خانه از
همسران خود بپرسند زیرا جایز نيست در کليسا گفتوگو کنند 2.این بيانات پولس به شدت
جهت جلوگيری از ورود زنان به مقامات کليسایی استفاده شد .بر این اساس ،رفتار مناسب
زنان در کليسا ،به عنوان عضوی از «خانوادۀ خدا» 9همچون هنگامی که زن در خانه تحت
تعليم همسر خردمند خود باشد ،در کليسا نيز میبایست زیر نظر اسقف راهنمایی شود .به
عالوه ،یکی از شروط داشتن صالحيت برای پذیرش در سلسله مراتب کليسایی ،جنسيت
در نظر گرفته شد و در بسياری از انشقاقات مسيحی این اصل رعایت شد.

4

در کنار این موارد ،الزم به ذکر است که مسئلۀ جنسيت خدا که پيشتر از آن سخن
گفته شد ،به این تفکر دامن زد .چنين تصویری منجر به شکلگيری نوعی تحریف در انسان
شناسی مسيحی شد؛ یعنی خداگونه شدن در درجۀ اول در مردان محقق میشود درحالی که
این امر به طور فرعی و درجۀ دوم در زنان صورت میپذیرد 5.جایگاه اجتماعی زنان در
جامعۀ مسيحی تاریخ پر فراز و نشيبی را پس از این دوره طی کرد ،اما با توجه به مقطع
زمانی مورد بحث ،تنها به بررسی تحوالت در سدۀ اول و دوم ميالدی پرداخته شد.
 .۲ .۴تعامل اجتماعی زنان در مسیحیت گنوسی
دیدگاه گنوسیها دربارۀ زن کامالً از خداشناسی و جهانبينی آنها نشأت میگيرد.
مسيحيانی که گرایش گنوسی داشتند تفسير متفاوتی از عهد عتيق ارائه میدادند .نخست
آنکه زن و مرد را برابر میدانند با استناد به این روایت در کتاب پيدایش که خداوند فرمود

 .7اول تيموتائوس.72:77-75 ،
 .2اول قرناتيان.74:94 ،
3. Household of God
4. Jastram, Nathan, Concordia Theological Quarterly, January 2004, vol.68, no.1,
pp.77-8.
5. Johnson, Elizabeth, The Incomprehensibility of God and The Image of God
Male and Female, Theological Studies 45, 1984, p.464.
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بگذار انسان را مانند خود بيافرینيم و سپس آنان را زن و مرد آفرید 7و به روایت دیگر
دربارۀ آفریده شدن زن از دندۀ مرد اعتنا نمیکنند گویی این نحوه از آفرینش داللتی بر
برتری جنس مذکر ندارد .افزون بر این ،داستان فریب خوردن حوا توسط مار که غالباً دست
مایه تحقير زنان شده و ضعف ایمان آنها را نشان میدهد ،با دیدگاه گنوسی به نحو کامالً
متفاوتی تفسير کردند .در آپوکریفای یوحنا چنين روایت کرده است که آرخون نخست،
یالدابائوث ،2گاه دميورژ 9این نقش را ایفا میکند آدم را خلق کرد و در عدن جای داد و
حسد ورزانه تمایل نداشت تا آدم با خوردن ميوههایی که حيات و معرفت را به بار
می آورند ،کمال خود را دریابد .خدای متعال (که در برخی روایات سوفيا نام دارد) برای
مقابله با این فعاليت ارتدادی پسر خود ،مار را اعزام میکند .بنابراین مار خردمند است و
خيرخواهانه به آنها آموزش داده است .به عقيدۀ والنتينوس مسيح که منجی بشریت است
برای رها ساختن آنها خود را ضميمۀ چوب کرد تا به شکل ميوه درآید و معرفت را منتقل
سازد 4.با این دگرگونی ،دیگر نه تنها حوا فریب خورده محسوب نمیشود بلکه پيشگام در
دریافت معرفت است.
چنين نگاهی ،در دیدگاههای ارائه شدۀ مهمترین آموزگاران مسيحی گنوسی تأثير
منحصر به فردی گذاشته است .الزم است که به دو تن از مهمترین و مشهورترین
آموزگاران جهت فهم بهتر جایگاه زن در نگرش آنها اشاره شود.
 .1شمعون مغ 5:آثار اوليۀ مسيحی از او به عنوان بنيانگذار آیين گنوسی یاد میکنند
که این امر بيانگر جایگاه برجستۀ شمعون در آن عصر بود .گرچه در کتاب اعمال رسوالن
از او به عنوان شخصيتی هرزه ،دروغگو و فریبکار نام برده شده و همۀ اسناد موجود
دربارۀ او از مسيحيان است ،اما چالشی که او ایجاد کرد و روایتی که به مجادلۀ او با پطرس
اشاره شده ،داللت بر موفقيت وی در جذب پيروان بیشمار دارد .روایت گنوسی که
 .7پيدایش.21-1 :7 ،
 :Ialdabaoth .2در آپوکریفای یوحنا با عنوان خالق جهان مادی ،آدم و حوا که فرمان روای آرخون هاست
معرفی شده است.
 :Demiurge .9در لغت به معنای «جهان آفرین» و در واقع خدای آفرینندۀ جهان مادی
4. Jonas, Hans, pp.92-4.
5. Simon magus
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شمعون از آفرینش ارائه داد چنين بود که دميورژ به دست انوئيا ،اصل مونث الهی ،آفریده
شد و دميورژ جهان مادی را که پست و شر بود خلق کرد .همين قدرتهای مادی ،موجب
هبوط انوئيا در این جهان شدند .انوئيا وضعيت ناگواری داشت:
«رنج میبرد و به شيوههای گوناگون با او بدرفتاری میکردند و او نمیتوانست به باال
به سوی پدر بازگردد و چنين بود تا در گوشت انسان محبوس گردید و قرنها از آوندی به
آوند دیگر در ابدان زنان همی در گردش همی بود و از آن هنگام همۀ قدرتهای آسمانی
برای به چنگ آوردنش در ستيز و نبرد بودند و جنگ در ميان ملل بود در آنجا که او ظاهر
همی گشت ...و از تنی به تن دیگر در مهاجرت بود تا آنکه سرانجام ،بر گونۀ روسپی در
روسپی خانهای ظاهر گشت».

7

شمعون به تقليد از عيسی مسيح ،هلنای روسپی را با خود همراه ساخت و اعالم کرد
که هلنا همان انوئيا یا تجلی سوفياست که هبوط کرده و در ماده اسير آمده 2.همچنين او را
«اندیشۀ نخستين» یا سلنی 9به معنای ایزد ماه میناميد چرا که ماه منجی و هدایتگر ارواح
است و نيکویان را به بهشت میرساند.
 .۲والنتينوس (والنتين) :پيشتر راجع به خداشناسی و جهانبينی والنتينوس اشاره شد و
دانستيم که او خدای متعال را در دو جنبۀ مذکر (ژرفا) و مونث (سکوت) توصيف میکند.
همچنين ،جهان مادی توسط سوفيا شکل گرفت .بر این اساس ،آميزش زن و مرد نزد
والنتينوس و پيروانش به صورت روحانی ارزشمند بود ،به این معنی که فرد از راز و تقدس
این عمل بای د باخبر باشد وگرنه صرف ارضای خواهش نفسانی ناپسند است .در یکی از
متون بازماندۀ والنتينی ،این گفتار عيسی 4در کتاب یوحنا را چنين تفسير کرد« :هر کس در
این جهان زندگی کند و زنی را دوست نداشته باشد ،چنانکه با وی یکی گردد ،بر حق
نيست و به حقيقت نخواهد رسيد؛ و او که از این جهان بُوَد و با زنی یگانه شود ،به حقيقت

 .7هالروید ،درآمدی بر کيش گنوسی ،ص.17
 .2همان ،صص .19-17
3. Selene
...« .4آنها به این دنيا تعلق ندارند ،چنانکه من ندارم ،نمیخواهم آنان را از دنيا ببری ،بلکه میخواهم ایشان
را از قدرت شيطان حفظ کنی .ایشان نيز مانند من از این دنيا نيستند»( .یوحنا )71-74 :71
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دست نخواهد یافت ،چه او تنها از روی شهوت عشق ورزیده است» 7.یعنی حقيقت از
طریق تماسی معنوی به دست میآید .چنانکه در انجيل فيليپ که آن را منسوب به
والنتينوس میدانند ،آمده است که عيسی مریم مجدليه را بيش از سایر شاگردانش دوست
می داشت و عادت داشت دهانش را ببوسد ،شاگردان معترضانه پرسيدند چرا او را بيش از
ایشان دوست دارد و عيسی پاسخ داد« :چرا من شما را مانند او دوست ندارم؟ وقتی فردی
نابينا و فردی بينا هر دو در تاریکی با هم هستند ،هيچ تفاوتی با یکدیگر ندارند .هنگامی که
نور میآید ،آن که بيناست ،نور را میببيند و آن که نابيناست ،در تاریکی خواهد ماند».

2

پيروان والنتينوس با این دیدگاه ،زنان را در دستگاه کليسایی خود برابر با مردان
میدانستند .مرقس به این دليل مورد خشم ایرنائوس و ترتوليان قرار گرفت .وی در مراسم
عشای ربانی شراب را نماد خون «لطف» که جنبۀ مونث الهی است میدانست و زنان
بسياری را جذب گروه خود کرد .اسقف ایرنائوس او را اغواگر میداند چراکه زنان را فریب
میدهد حتی همسر یکی از شماسان او نيز به مرقس پيوست .ایرنائوس با نگرانی ابراز
میکند که یکی از روشهای فریب دادن مرقس ،پيشگو خواندن زنان پس از تشرف و
اعطای مقام کشيش به ایشان در مراسم عشای ربانی است .ترتوليان نيز از این وضعيت
متأسف و خشمگين است چنانکه این زنان را مرتد خوانده و با تذکر به این که زنان حق
صحبت ،تدریس ،غسل تعميد در کليسا و حق درخواست سهمی از وظایف مردانه را
ندارند ،آنان را گستاخ و بدون شرم و حيا خواند.

9

جز این دو آموزگار بزرگ گنوسی ،غالباً مکاتب و متون دیگر مسيحی با نگرش
گنوسی ،چنين دیدگاهی را به زن اتخاذ کرده بودند ،از این رو مورد غضب مسيحيت رسمی
قرار گرفتند چرا که نظم ساختار کليسا را زیر پا گذاشته بودند .از دیگر متون مهم نجع
حمادی می توان به انجيل مریم مجدليه اشاره کرد .این متن گویای جایگاه مهم مریم در بين
رسوالن است ،گرچه از سوی کليسای رسمی این متن معتبر نيست اما تردیدی نيست که
حتی در عهد جدید مریم شخصيت برجسته و نزد عيسی مسيح محبوب بوده است و همو
 .7کيسپل ،کيش گنوسی از آغاز تا سدههای ميانه ،ص.775
2. The Nag Hammadi Library, James M. Robinson, revised edition, Harper
Collins, San Francisco, 1990, Gospel of Philip, p.105.
 .9پيگلز ،انجيلهای گنوسی ،صص .31-31
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بود که عيسی پس از رستاخيز ابتدا با او سخن گفت .بنابراین ،این مورد میتواند موضوع
خوبی برای مفسران گنوسی باشد .انجيل مریم مجدليه ،وی را منتخب عيسی برای انتقال
اسرار به خواص و برگزیدگان معرفی میکند .چنانکه پطرس از او میخواهد آنچه را که
منجی در خلوت به او آموخته برایشان بازگوید .مریم با شجاعت و فصاحت سخنانی را به
زبان میآورد که رسوالن با تأثر میگریند ،مریم ایشان را قوت قلب بخشيده و اسرار منجی
را بر آنها فاش می سازد .اما ،آندریاس این اسرار را غریب خواند و سخنان مریم را باور
نکرد .پطرس نيز از اینکه مسيح ،مریم را برای تعليم اسرارش برگزیده و او را بر آنها
ترجيح داده ،پریشان گشت .از اتهام به دروغ ،مریم گریستن آغاز کرد ،با این حال متی از
وی حمایت کرد و با دالیلش ،سخنان مریم پذیرفته شد و برای موعظۀ این تعاليم که توسط
«یک زن» از منجی به دیگران رسيد ،به سفر رفتند.

7

با توجه به اینکه اکثر مکاتب گنوسی امکان فعاليت زنان در حوزههایی که کليسای
رسمی با آن مخالفت جدی داشت ،مجاز میدانست و با این عقيده که آنها خواهر و
برادرند ،نه بر مبنای شکلگيری ساختار اجتماعی بلکه جهت نجات از زندگی مادی ،زنان
به سرعت جذب این گروهها میشدند .اما باید در نظر داشت که برخی از مکاتب گنوسی
چنين دیدگاهی نداشتند و با همان نگاه مردساالرانه ،زن را تحقير و جنس ضعيفتر
میدانستند 2.با این حال ،چنانکه قابل مشاهده است ،نگرش غالب مکاتب گنوسی ،به ویژه
مهمترین این مکاتب ،زنان را نه تنها با مردان برابر میدانستند ،بلکه گاهی آنها را واسطۀ
دریافت معرفت سری در نظر میگرفتند.
نتیجه
نخست ،از آنجا که دین و عمل اجتماعی رابطۀ متقابل دارند ،در خصوص جوامع اوليه
مسيحی ،با توجه به خداشناسی و جهانبينی گنوسی ،به این الگو میتوان دست یافت که
هرگاه نقش زن در الهيات و متون دینی پر رنگ شده است ،عالمان و مفسران دینی نسبت
به جایگاه زنان در جامعۀ دینی نگاه مثبتی یافتهاند .در نتيجه امکان حضور فعاالنۀ زنان در

1. The Nag Hammadi Library, Gospel of Mary, pp.294-296.
 .2کونگ ،زن در مسيحيت ،ص.95

7۰1

جایگاه زن در تعاليم مکاتب گنوسی مسيحی /...پژوهشنامۀ ادیان ،سال ،72شمارۀ ،24پایيز و زمستان 7931

عرصههای دینی چون تعليم و تربيت و اجرای مناسک بيشتر شده است .کما اینکه
والنتينوس ،با در نظر گرفتن سوفيا و مسيح به عنوان زوجی الهی و نيز تلقی خدا به عنوان
الوهيتی که دارای ابعادی زنانه است ،نه دارای جنسيتی مطلقاً مردانه ،به تساوی زنان و
مردان در دستگاه اعتقادی خود قائل بود.
دیگر آنکه ،توجه به این نکته ضروریست که در عهد جدید و تاریخ صدر مسيحيت
نمیتوان زن ستيزی گستردهای را مالحظه کرد ،بلکه به عکس ،مسيحيت در ابتدا جنبشی
بود که زنان در کنار مردان فعاليت داشتند و همانطور که ذکر شد ،عيسی مسيح حامی زنان
و خواستار مشارکت آنها در امر موعظه و تبليغ همچون مردان بود که در جامعۀ یهودی
عصر خود عملی منحصر به فرد بود .اما شاهد دورۀ گذاری اجتماعی هستيم که تقریباً با
شروع قرن دوم ميالدی ،فعاليت زنان در جامعۀ دینی به مرور کمرنگ و همزمان با
شکلگيری ساختار کليسای رسمی ،از ورود زنان به دستگاه دینی ممانعت میشد .به طوری
که در مکتوبات چند تن از پدران کليسا ،این نگرش کامالً مشهود است .به این دليل است
که هر چه از فعاليت زنان در کليسای رسمی بيشتر جلوگيری شده است ،مکاتب گنوسی
جذابيت بيشتری برای زنان پيدا میکرد .البته باید در نظر گرفت که این نگاه زن ستيزانه،
پایدار نماند و پس از افول مکاتب گنوسی ،به مرور ،زنان در دیرها وظایف بيشتری را عهده
دار شدند و در چند سدۀ اخير با ظهور شرایط جدید در جهان مسيحيت ،زنان در کليساها
نيز با تالش خود توانستند جایگاه نوینی را کسب کنند.
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