
  زنان و شاگردي مسيح
  دكتر مهرداد فاتحي

خصوص در  انگيز كه به موضوع نقش وجايگاه زنان در كليسا، موضوعي است بس بحث
آيا كليسا در گذشته زنان را ارج كافي . است هاي اخير بسيار مورد توجه واقع شده  سال

اري به اين نهاده و عطايا و خدمت آنان را به اندازة كافي به رسميت شناخته است؟ بسي
دارند كه نقش زنان در كليسا اغلب به تهيه چاي و  دهند و اظهار مي پرسش پاسخ منفي مي

اينان در پي آنند كه زنان را از اين بندها رهايي . است ها محدود شده  نظافت و امثال اين
اي مساعد براي تحقق نقشي فراهم آورند كه خدا براي آنان در نظر گرفته  بخشند و زمينه

 .ستا

دارند كه هر چند كليسا گاه نسبت به زنان كم لطفي روا داشته و  گروهي ديگر اظهار مي
است، ولي بايد اذعان داشت كه  نقش آنان را در خدمات كليسا بيش از حد محدود كرده 

مقدسي كافي مبني بر تفاوت نقش زن و مرد در كليسا وجود دارد، و كالم خدا  داليل كتاب
اينان بر اين امر . تواند و نبايد همة كارهاي مردان را انجام دهد ن نميدهد كه ز نشان مي
فشارند كه اين تفاوت نقش زن و مرد، به همان اندازه كه در كليساي قرن اول  پاي مي
  .است، امروز نيز پذيرفتني، كه حتي ضروري است شده بوده  پذيرفته

ا در اين نوشتار به هيچ روي در پي انگيز است، و م چنانكه گفته شد، اين موضوع بسيار بحث
هدف ما كه بس محدودتر است، بررسي اجمالي . ارائة پاسخي كامل يا نهايي به آن نيستيم
به طور خاص قصد ما اين است كه نشان دهيم . نگرش و طرز برخورد عيسي با زنان است

 اين هدف، .براي عيسي تا جايي كه شاگردي او مد نظر باشد، بين زن و مرد تفاوتي نيست
گويي به آن پرسش  گمان گامي است مهم در جهت پاسخ هر اندازه كوچك و محدود، بي

  .بزرگتر

  .براي عيسي تا جايي كه شاگردي او مد نظر باشد، بين زن و مرد تفاوتي نيست 

  زنان در فرهنگ يهودي قرن اول

ن، بايد نخست تر و ارزيابي هر چه دقيقتر طرز برخورد عيسي با زنا براي درك هرچه بيش
گمان  بي. زيست اي پرداخت كه عيسي در آن مي به بررسي زمينة فرهنگي و ديني جامعه



گردد كه  تمايز و انقالبي بودن تعاليم و طرز برخورد عيسي با زنان تنها زماني آشكار مي
هاي يهوديت  در نوشته. عصران او مقايسه كنيم هاي هم آن را با طرز برخورد و گفته

ين اظهار نظرهايي دربارة زنان وجود دارد كه مبناي مناسبي را براي چنين العهد بين
  .آورد  اي فراهم مي مقايسه

روحيه ": گويد ، در اواخر قرن دوم پيش از ميالد، دربارة زن نااهل چنين مي"سيرا بن"
گناه با زن . دار و دل ريش شوهر؛ اينهاست دستاورد زن مغرض و نااهل پايين، چهرة غصه

مگذاريد . ها هستيم  شد، و اين واقعيت را كه همه روزي خواهيم مرد، مديون خانمشروع
اگر آنچه به . آب جاي نشت پيدا كند، اجازه ندهيد زن نااهل با زبانش آزادانه جوالن دهد

  ".دهد، از شرش راحت شويد گوييد انجام نمي او مي

ن در مقايسه با مرد به لحاظ ، فيلسوف و متكلم يهودي معاصر عيسي، معتقد بود ز"فيلون"
ها از روي احساس و  مردها كارشان از روي عقل و منطق است، ولي زن. عقلي ناقص است

  .كنند بخصوص هوسبازي عمل مي

نگار يهودي نيمة دوم قرن اول ميالدي، معتقد بود كه زن از هر جهت  ، تاريخ"وسفوس"
  .چون و چرا از مرد به سر ببرد اطاعت بيتر از مرد است و از همين رو بايد در  تر و كم پايين

ها  ها را در رديف بچه تر بودن زن از مرد صراحت دارد و معموالً زن  در مورد پايين"تَلمود"
  .دهد هاي غيريهودي قرار مي و برده

شكر : جا آورد نويسد كه مرد يهودي بايد هر روز سه شكر را به  مي"اِالي جودا بن "استاد 
سواد  رك نيافريده؛ شكر كه او را زن نيافريده، و شكر كه او را وحشي و بيكه خدا او را مش
  .نيافريده است

، براي مرد برخالف حكمت است كه با زني صحبت كند يا با او تنها "ميشنا" و "تَلمود"از نظر 
البته براي زن هم اصالً درست نبود با مردي . باشد، بخصوص اگر آن زن ازدواج كرده باشد

  .ندگفتگو ك

در خصوص حيات ديني زنان و شركت آنها در مراسم عبادتي، بايد گفت تا جايي كه عبادت 
توانستند به صحن زنان و غيريهوديان داخل  عمومي در معبد مد نظر باشد، زنان فقط مي



شدند، اصالً  شوند، و در تمام مدتي كه به داليل خاص زنانه از نظر آييني نجس محسوب مي
نمايد كه به هنگام شركت در جلسات كنايس از  چنين مي. عبد را نداشتنداجازه ورود به م

هر چند براي رسميت يافتن جلسه كنيسه، به حساب . آزادي بيشتري برخوردار بودند
توانستند در همة جلسات  آمدند و حضور دست كم ده مرد ضروري بود، ولي زنان مي نمي

  .هم رسانند كنيسه حضور به

. نشستند و هيچ نقش فعالي در جلسه نداشتند اغلب جدا از مردان ميرسد كه  به نظر مي
شدند، بخصوص در  دليل اين امر آن بود كه زنان معموالً فاقد قدرت يادگيري تلقي مي

مردها براي آموختن به "گويد كه،   مي"عزَريا ايلعازر بن "استاد . مورد امور ديني و الهي
  ".دنها فقط براي شني آيند، زن كنيسه مي

پس به طور كلي بايد گفت كه نقش زنان در حيات ديني يهوديان زمان مسيح بسيار منفعل 
شدند و استادان دين يهود به كرات از آنها به طور  تر از مردها تلقي مي آنان پايين. بود

طرز برخورد عيسي با زنان را . گفتند جويانه سخن مي منفي و با لحني تحقيرآميز و عيب
  . فرهنگي مورد توجه قرار داد- و اين زمينة دينيبايد در پرت

  جايگاه و اهميت زنان براي عيسي

دارد  لوقا در شرح تعاليم و كارهاي عيسي آنها را بارها به طور جفت جفت بيان مي
هاي  هاي محوري وقايع و يا مثال اي كه زنان در موازات مردان به عنوان شخصيت گونه به

لبته حاكي از اهميتي است كه عيسي براي زنان قائل بوده و اين ا. گردند عيسي ظاهر مي
براي مثال . است در تعاليم و كارهاي خود به زنان به اندازة مردان عنايت و توجه داشته 

  :هاي زير در شرح لوقا از تعاليم عيسي، اشاره كرد داستان توان به جفت مي

   نعمان سرياني-بيوة صرفة صيدون : 27 -25 :4لوقا 

   مردان نينوا-ملكة نينوا : 32 -31 :11 لوقا

اي كه زني در تودة خمير   خمير مايه-دانة خردل كه مردي كاشت : 21 -18 :13لوقا 
  گذاشت

   سكة گمشده يك زن-گوسفند گمشدة يك شبان : 10 -4 :15لوقا 



بينيم كه عيسي از تجربيات زنان در موازات تجربيات مردان  ها مي داستان در اين جفت
. گويد، چه در اشاره به وقايع عهد عتيق و چه در استفاده از وقايع زندگي معاصر ميسخن 

  :دهد كه او با اين كار نشان مي

  .باشد تجربيات آنها به هم شبيه است و از ارزش برابر برخوردار مي )1

  .هاي روحاني باشد تواند بيانگر واقعيت تجربيات هر دو مي )2

هاي  ها و نمونه  اندازة مردان توجه دارد و از همين رو مثالاو به شنوندگان زن خود به )3
كند كه زنان هم بتوانند همچون مردان خود را در جاي  اي انتخاب مي گونه خود را به
خوبي درك و حس كرده، آنها را در  هاي او بگذارند و تعاليم او را به هاي مثل شخصيت

عيسي تنها براي مردها و خطاب به آنها هاي  تعاليم و موعظه. كار بندند زندگي خويش به
او به شنوندگان زن خود به همان اندازه توجه داشت و در بيان تعاليم خود احساسات . نبود

گرفت، زيرا در نظر او، تا جايي كه شاگردي وي مد نظر بود،  و عاليق آنان را در نظر مي
  .بين زن و مرد تفاوتي وجود نداشت

  با زناننگاهي به طرز برخورد عيسي 

اين زن نمونة عالي كسي است كه صرف نظر از هر ): 17  -11 :7لوقا (بيوه زن نائيني ) الف
گردد و نه پسر او كه زنده  ماجرا حول زن مي. خصوصيت ديگري، محتاج شفقت عيسي است

پسر، تنها پشت و پناه اين زن .  توصيف شده است12 انگيز او در آية وضعيت بسيار غم. شد
بنابراين، عمل عيسي كامالً . رسيد  با از دست دادن او، زندگي زن هم به پايان مي.بيوه بود

آن زن به عنوان يك انسان نيازمند، نمونة عالي كسي بود كه . بعد عملي و اجتماعي داشت
واكنش عيسي، دلسوزي و شفقت خالص . عيسي براي رفع نياز و حمايت از او آمده بود

محبت عيسي . مان زن وجود دارد و نه به آمرزش گناهان اواي نه به اي هيچ اشاره. بود
كش و دست زدن به  عالوه عيسي با متوقف كردن نعش به. نسبت به او بدون قيد و شرط است

او حاضر است . سازد گذارد و هم خود را نجس مي مرده، هم رسم يهوديان را زير پا مي
و نداشت، عرف و انتظارات اجتماعي براي كمك به يك زن نيازمند كه هنوز شناختي هم از ا

  .و ديني آن زمان را زير پا بگذارد



اين زن نمونة عالي كسي است كه ): 50 -36 :7لوقا (زن گناهكار در خانة فريسي ) ب
چون گناهان بسيارش آمرزيده شده است، در ابراز قدرداني و محبت قلبي خود به عيسي 

ورود چنين . احتمال زياد زني بدكاره بوداو به . دهد جرأت و جسارت بسيار به خرج مي
ولي . شد زني به خانة يك فريسي به خودي خود غيرقابل قبول و توهين به حضار تلقي مي

 آشكار است، زن پيشتر از 43  تا41 چنانكه از مثل عيسي در آيات. براي عيسي چنين نبود
زد كه  كاري ميشدن توسط عيسي برخوردار شده بود و اكنون دست به  تجربة آمرزيده

  .بيانگر عشق و قدرداني عميق او نسبت به عيسي بود

باز كردن موها و خشك كردن و . پذيرفت هيچ معلم ديني ديگري عمل اين زن را نمي
سكوت عيسي در برابر . آساني عملي جنسي تلقي شود توانست به بوسيدن پاهاي عيسي مي

. بلكه پذيرش خود او به عنوان يك زنعمل زن بيانگر پذيرش بود، نه تنها پذيرش كار او 
زن با خشك كردن پاهاي عيسي با موهايش و بوسيدن آنها، هم برخالف همة معيارهاي 

شد، چرا كه زني  كرد و هم باعث نجس شدن عيسي مي ديني و اجتماعي زمانه عمل مي
  .بدكاره بود

ن مرد اگر واقعاً درنگ نتيجه گرفت كه اي فريسي كه از رفتار عيسي تكان خورده بود، بي
ولي عيسي نه تنها . كرد شك فاصلة مناسبي را با اين زن بدكاره حفظ مي پيامبر بود، بي

گويد كه گويي  كند و سخن مي اي عمل مي گونه دهد زن پاي او را ببوسد، بلكه به اجازه مي
ر سان، در اين داستان، زني گناهكا بدين. كار زن بيش از رفتار فريسي مورد پسند اوست

مسيح . گيرد ولي آمرزيده در نقطة مقابل يك فريسي ديندار، مورد ستايش مسيح قرار مي
  .كردند گيرد، زني كه اكثريت جامعه يهود او را رد و طرد مي جانب زن را مي

اين زن نمونة عالي جسارتِ ايمان در ميان ): 48 -40 :8لوقا (زن مبتال به خونريزي ) ج
. هاي لوقا است داستان اين يكي از جفت. رفتند ي عيسي ميانبوهي از مردم است كه از پ

در كنار ) به سبب خونريزي(جا شفقت عيسي نسبت به زني محروم و مطرود از جامعه  اين
  .است عنايت او نسبت به نياز مردي محترم از طبقة باالي جامعه، به تصوير كشيده شده 

نشست، آن مكان نجس  اگر در جايي مي. زن به سبب خونريزي دائمي، هميشه نجس بود
). 30 -19 :15الويان (گرديد  كرد آن شخص نجس مي شد، و اگر كسي را لمس مي مي

او از . انگيز زن از يك بعد اجتماعي و ديني نيز برخوردار بود بدين ترتيب، وضعيت غم



همچنين اجازه . در محافل و اماكن عمومي محروم بودهاي اجتماعي و حضور يافتن  فعاليت
  .شركت در مراسم ديني را نداشت

و او به شاهد كار شفابخش ) 48 و 45(سازد  ايمان اين زن، او را از تمام جمعيت متمايز مي
  ).47آيه (شود  عيسي در برابر چشم همگان بدل مي

ل اين زن نجس است كه با يكي از نكات اصلي در اين ماجرا واكنش عيسي در برابر عم
عيسي با . گذارد هاي ديني را زير پا مي لمس كردن عيسي بدون اجازه گرفتن از او، سنت

گيرد و  پذيرفتن عمل زن و تحسين او به خاطر ايمانش در واقع قوانين طهارت را ناديده مي
  .دارد اهميت اعالم مي آنها را بي

توانست به عيسي دسترسي داشته   نبود و ميعالوه، اگر چنين زني از نظر عيسي ناپاك به
ها به سبب  گذاشتند زن باشد و او را لمس كند، در اين صورت استدالل معلمان يهود كه نمي

رفت و  هاي ديني و عبادتي شركت كنند، زير سؤال مي نجاست زنانه در بسياري از فعاليت
  .شد ي باز ميهاي دين تر آنان در خدمات و فعاليت راه براي شركت هرچه بيش

. در اين قسمت، مريم نمونة عالي شاگردي است): 42 -38 :10لوقا (مريم و مرتا ) د
كشد، در شنيدن و انجام  شاگردي براي عيسي، بخصوص چنانكه لوقا او را به تصوير مي

   ).21 :8؛ 28 -27 :11؛ 47 -46 :6لوقا ( شود  دادن كالم خالصه مي
نشستن نزد پاهاي كسي، . نشيند  كه نزد پاهاي عيسي ميبينيم در اين داستان مريم را مي

گويد كه   در يوناني مي3 :22 مثالً، اعمال. اصطالحي فني بود به معناي شاگرد كسي شدن
او . دهد مريم به كالم عيسي گوش فرا مي.  غماالئيل بود"نزد پاهاي"پولس تربيت يافته 

 در واقع عضو خانوادة نوين عيسي نمونة عالي يك شاگرد است و با ادامه به اين كار،
  ).21 :8؛ لوقا 47 -46 :6(شود  مي

مطابق با اين عرف زن . شاگردي مريم و تعليم گرفتن او از عيسي برخالف عرف آن روز بود
توانستند درس  رسيد تا شوهر و پسران مي ماند و به امور خانواده مي بايد در خانه مي

كرد، كامالً برخالف عرف آن روز  صرف اين دو زن ميعالوه وقتي را كه عيسي  به. بخوانند
كرد و به  با اين همه عيسي با آنها وقت صرف مي. توانست خيلي شك برانگيز باشد بود و مي

  .داد عنوان شاگردان خود تعليمشان مي



الشعاع قرار دهد  توانست اين حقيقت را تحت اعتراض مرتا و تأكيد او بر نقش سنتي زن نمي
م مانند مردها بايد شنيدن و اطاعت از كالم عيسي را اولويت شمارة يك خود ها ه كه زن
واكنش عيسي به اعتراض . شاگردي مسيح، همانقدر براي زنهاست كه براي مردها. بدانند

برد، بلكه مقصود عيسي اين است كه  نوازي يا نقش سنتي زن را زير سؤال نمي مرتا ميهمان
خدمت كند بايد نخست از او بياموزد؛ و اين زن و مرد خواهد او را پيروي و  هر كه مي

گيرد و اين نيز زن  شاگردي عيسي، جاي اول را نسبت به وظايف خانوادگي مي. شناسد نمي
هاي زندگي چه مرد و زن، با آمدن عيسي و پادشاهي خدا تغيير  اولويت. شناسد و مرد نمي

يوة زندگي پيرو عيسي باشد، چه زن  بايد تعيين كنندة ش"نصيب و قسمت نيكو"آن . كند مي
  .و چه مرد

ها هم مانند مردها بايد شنيدن و اطاعت از كالم عيسي را اولويت شمارة يك خود  زن «
  .بدانند

اين داستان بهترين حسن ختام براي اين ): 28  -27 :11لوقا (زني كه دعاي خير كرد ) ه
جا  در اين. دارد ر چه تمامتر بيان ميبخش است، زيرا پيام اصلي آن را با ايجاز و زيبايي ه

بيند كه شخصي  ترين نقش را براي زن در اين مي ترين بركت و مهم بينيم كه عالي زني را مي
اما عيسي در پاسخ او . برجسته چون يك نبي را به دنيا آورده، در دامان خويش بپرورد

و آن همانا شاگردي . ردگويد كه بركتي باالتر براي انسان، چه زن و چه مرد، وجود دا مي
پس هر چند ! تر از مادر عيسي بودن است تر و مبارك شاگردي عيسي حتي مهم. عيسي است

تر از  گويد كه شاگرد او بودن مهم نقش همسر و مادر نقشي بس ارزشمند است، عيسي مي
  .و در اين شاگردي بين زن و مرد تفاوتي نيست. آن است

گويد كه شاگرد او بودن  س ارزشمند است، عيسي ميهر چند نقش همسر و مادر نقشي ب 
  .و در اين شاگردي بين زن و مرد تفاوتي نيست. مهمتر از آن است

  زنان همراه عيسي

.  است3 -1 :8 هاي منحصر به فرد لوقا توصيف همراهان عيسي در لوقا يكي از قسمت
بار دوم به اين گروه وقتي براي . است  بيان شده 16 -12 :6  رسول مرد در لوقا12 انتخاب

سه تن از اينان نام برده . گردند شود، شماري از زنان نيز به آنها افزوده مي اشاره مي
  .اند  نيز به اين گروه تعلق داشته"بسياري ديگر"اند، هر چند تصريح شده كه  شده



 عالقه و محبت اين زنان به عيسي به هيچ روي امري موقت و گذرا نبود، بلكه نقش آنها در
  .زندگي و خدمت عيسي، چنانكه در روايت لوقا آمده است، كامالً تداوم داشت

 اين زنان در جليل، در سفر به اورشليم، در پاي صليب، در ماجراي قيام و تا به وقايع -
  .كتاب اعمال، از همراهان نزديك و وفادار عيسي بودند

گرد در وقايع بعدي انجيل و  زمينه را براي نقش اين زنان و نيز دوازده شا3 -1 :8 لوقا
پاي دوازده شاگرد،  خواهد بگويد كه اين زنان پا به لوقا مي. كند كتاب اعمال آماده مي

بينيم  جا مي آنچه در اين. شاهد و پيرو وفادار عيسي از زمان آغاز خدمت او در جليل بودند
توانستند  ز نميزنان هرگ. در تضادي آشكار با نقش سنتي زنان در جامعة يهود قرار دارد

توانستند بياموزند نيز محدوديت  شاگرد يك معلم ديني يهودي باشند و در مورد آنچه مي
جا  جا و آن كه زني خانه وخانواده را ترك كند و با معلمي به اين اين. كامل وجود داشت

چنين رفتاري، ناديده گرفتن حقوق شوهر و . بود سفر كند، هرگز ديده يا شنيده نشده 
عالوه، همراهي آنها با عيسي و شاگردانش صورت  به. شد ف زن در خانواده تلقي ميوظاي

البته نقش سنتي زن در خدمت آنها از دارائي خودشان ادامه . خوش اجتماعي هم نداشت
  .داشت، ولي اين نقش به خانوادة ايماني بسط يافته بود

ان ابتدا شاهد گفتار و اعمال خواست اين زنان از هم نمايد كه عيسي واقعاً مي پس چنين مي
نقش اين زنان و همراهي آنها تا به كتاب اعمال ادامه پيدا . او و در جرگة شاگردان او باشند

آنها به عنوان پيروان و شاگردان صديق عيسي چه در جليل و چه در ). 14 :1اعمال (كند  مي
نها و اولين شاهد براي مثال، مريم شخصيت برجسته در ميان آ. اند يهوديه توصيف شده
يونا هم براي مدتي طوالني شاگرد عيسي . او شاگرد قديمي عيسي بود. عيساي زنده است

او شخصيتي برجسته و زن ناظر همة ملك . او سر قبر و در باالخانه با مريم حضور دارد. بود
ي يونا شوهر و خانواده را گذاشته و مثل شاگردان مرد ديگر با عيس. هيروديس پادشاه است

چه بسا كساني ديگر نيز چون او در ميان زنان ديگر همراه عيسي حضور . همراه شده بود
  .داشتند

زناني كه از «. اين زنان، نقش كليدي به عنوان شاهدان مرگ، تدفين و قيام عيسي داشتند
اينان شاهد ). 49 :23لوقا (پاي صليب حضور داشتند » جليل از پي او روانه شده بودند

همچنين نخستين كساني بودند كه يكشنبة قيام بر سر قبر ). 55 :23( بودند تدفين عيسي



آن يازده رسول و نيز به «حاضر شدند و مأموريت يافتند آنچه ديده و شنيده بودند به 
  ).10 -9 :24(بازگويند » ديگران

گويند، بسيار شايان توجه است، زيرا   به اين زنان مي8 -6 :24 آنچه فرشتگان در لوقا
اكي از آن است كه اين زنان نيز در كنار مردان از دريافت كنندگان تعاليم مهم عيسي ح

دربارة زحمات، مرگ و قيام او بودند، تعاليمي كه به طور خصوصي به شاگردان داده شده 
: كند  اين موضوع را تأييد مي8 آيه). 34 -31 :18؛ 25 :17؛ 45 :43، 22 :9.ك.ر(بود 

  ».را به ياد آوردندآنگاه زنان سخنان او «

  گيري خاتمه و نتيجه

عيسي از بسياري از معيارهاي زمان خود دربارة نقش زنان در امور ديني و حتي اجتماعي 
گونه راه را براي شركت فعال آنها در امور روحاني و كليسايي در آينده  فراتر رفت و اين

ة زمان خويش عمل نكرد البته او به طور كامل در جهت خالف اصول پذيرفته شد. باز كرد
، ولي قطعاً بناي چيزي را گذاشت كه بتدريج تحول بزرگي را ) رسول مرد12 مثالً انتخاب(

كرد، تحولي كه هنوز كليسا نياز دارد در ابعاد آن به جد بيانديشد و آن را در  ايجاد مي
  .هاي فرهنگي مختلف پياده كند موقعيت

جا كه  ظري كه داشته باشيم، شكي نيست كه تا آنها در رهبري كليسا هر ن در مورد نقش زن
هاي آن مدنظر باشد، براي عيسي بين زن و مرد  ها و فداكاري دعوت شاگردي، مسئوليت

  .تفاوتي وجود ندارد

. ها انقالبي بود تواند انكار كند كه عيسي در رفتارش با زن هيچ خوانندة منصفي نمي
نام،   نويسندة صاحبDorothy Sayerته بهترين حسن ختام براي اين نوشتار نقل گف

  :دربارة طرز برخورد عيسي با زنان است

آنها . شايد هيچ عجيب نباشد كه زنان، نخستين نزد گهواره و آخرين در پاي صليب بودند
. هرگز مردي چون اين مرد نشناخته بودند، هرگز كسي ديگر چون او وجود نداشته است

جويي نكرد؛ هرگز تملقشان نگفت، هرگز ريشخندشان نبي و معلمي كه هرگز از آنان عيب
هاي آنچناني در موردشان  ننمود، و هرگز نخواست بر آنها بزرگتري كند؛ كه هرگز لطيفه

ها، خدا  خانم"، يا "!ها، خدا بر ما رحم كند زن"گونة  نگفت، و هرگز رفتارش با آنها به



گفت  خلقي، و تمجيدشان مي كرد ولي بدون كج ، نبود؛ كه توبيخشان مي"بركتشان دهد
هاي آنها را جدي  آنكه از باال به آنها بنگرد؛ نبي و معلمي كه سؤاالت و استدالل ولي بي

كرد كه زن  نشاند؛ كه هرگز سفارش نمي شان نمي گرفت؛ كه هرگز آنها را سر جاي مي
ل آنها گرفت؛ كه هرگز در مقاب باشند، يا در جاي ديگر زن بودن آنها را به ريشخند نمي
طور كه  ها را همان ديد؛ كه زن نيازي به دفاع يا به كرسي نشاندن مردانگي خود نمي

  .پذيرفت و در حضور آنها كامالً از خود آزاد بود يافت، مي مي

عيسي از بسياري از معيارهاي زمان خود دربارة نقش زنان در امور ديني و حتي اجتماعي 
كت فعال آنها در امور روحاني و كليسايي در آينده گونه راه را براي شر فراتر رفت و اين

  .باز كرد

توان يافت كه طعم و مزة خود را  هيچ عمل، هيچ پيام و هيچ مثلي را در تمام انجيل نمي
تواند از سخنان و اعمال عيسي  كس نمي مديون اشاره به ذاتِ كجِ جنسِ مؤنث باشد؛ هيچ
  .وجود داردحس كند كه چيز مضحكي در ذات و طبيعت زنانه 

 


