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تشــهد الّدراســات الكتّابيــة والالهوتيّــة فــي الّســنوات األخيــرة 

ــاب  ــي الّكت ــرأة ف ــوع الم ــول موض ــز ح ــرة تتمرك ــة كبي حرك

ــة  ــي كنيس ــا ف ــا ومكانته ــى دوره ــاته عل ــّدس، وانعكاس المق

اليــوم. والــرأي الّســائد كنســياً وكتابيــاً يُفيــد بــأّن يســوع قــد 

حــّرر المــرأة مــن العــادات والتقاليــد التــي كانــت تحــّد دورها 

ــة، فــي بيئــة يهوديــة ال ترحمهــا. باألعمــال المنزليــة والعائليّ

ــار  ــن منظ س، وم ــدَّ ــاب المق ــي الكت ــرأة، ف ــت الم ــإذا كان ف

الالهــوت المســيحّي، مخلوقــة علــى صــورة اللــه ومثالــه، كمــا 

جــاء فــي مســتهّل ســفر التكويــن »فخلــق اللــه اإلنســان علــى 

صورتــه، علــى صــورة اللــه خلقــه، ذكــرًا وأنثــى خلقهــم« 

ــى  ــاّم عل ــاٌن ت ــل، إنس ــرأة كالرَّج ــي أنَّ الم ــذا يعن )27:1(، فه

صــورِة اللــه، وفــي صــورة اللــه ال وجــود لرتــٍب ودرجــات وال 

فضــل إلنســان علــى آخــر، إذ إنَّ الــكّل مدعــّو إلــى الخــالص، 

ــا  ــدار م ــرأة، بمق ــالً أم ام ــواء أكان رج ــان، س ــه كّل إنس ينال

يجتهــد فــي تنميــة مواهبــه الُمعطــاة وإذكائهــا وإكثــار وزناته.

ى صــورة المــرأة ورؤيتهــا أمــام اللــه  م، تتبــدَّ ــا تقــدَّ انطالقـًـا ممَّ

مســاوية للرجــل، مخلوقــة علــى صــورة اللــه. فالِجنســان لهمــا 

القيمــة األنثروبولوجيّــة ذاتهــا. المــرأة تملــك، أســوة بالرجــل، 

ــه  ــاوى مع ــي تتس ــه، وه ــورة الل ــى ص ــا عل ــاز مخلوقيّته امتي

ــة.  بالفضيلــة واألمانــة والثــواب وفــي الّنضــاالت المجتمعيّ

غيــَر أنَّ المتعّمــق فــي قــراءة آيــات بولــس الرســول والكثيــر 

ــة الّتــي تناولــت المــرأة يتوقّــف مطــّوالً  مــن الّنصــوص اآلبائيّ

ــم  ــي كتاباته ــا ف ــرة إليه ــي الّنظ ــض ف ــاوت والتناق ــد التف ِعن

ــن  ــي حي ــلبيّة، ف ــا صــوًرا س ــن أســقط عليه ــم م هــذه. فُمنه

ث عنهــا بإيجابيّــة. فهــا هــو ترتوليانــوس،  بعضهــم اآلخــر تحــدَّ

ــرأة  ــى الم ــوة عل ــل بقس ــاء«، يحم ــّرج النس ــه »تب ــي كتاب ف

ــاب  ــرأة: »ب ــأنَّ الم ــول ب ــوت، إذ يق ــوأ الّنع ــا أس ــق به ويُلص

الشــيطان، وأّول مــن أكَل مــن الشــجرة الُمحرّمــة، وهــي الّتــي 

ــه  ــه غوايت ــيطان نفس ــتطع الش ــم يس ــذي ل ــل الّ ــوت الرّج أغ

ــي حطمــت بســهولة  ــا هــي الّت ــا أنَّه ــر، كم ــٍو مباش ــى نح عل

ــي هــي الرجــل«. ــه الّت صــورة الل

فــي حيــن يقول القّديــس غريغوريــوس الّنيصصــّي: »إنَّ المرأة، 

بالتســاوي مــع الرجــل، هــي علــى صــورة اللــه. الِجنســان لهمــا 

القيمــة ذاتهــا. الفضائــل متســاوية بينهمــا«. ويقــول القّديــس 

باســيليوس الكبيــر: »إنَّ الرجــل والمــرأة متســاويان، آبــاء 

ــى  ــن الرجــل والمــرأة فــي الخلــق عل ــون بي الكنيســة ال يفرّق

ــا  ــاوي، ففضائلهم ــا بالتس ــون طبيعتيهم ــه. ويكرّم ــورة الل ص

ــك دينونتهمــا«. ــة، وكذل متســاوية، ومكافأتهمــا متعادل

ــي  ــالف ف ــذا االخت ــر ه ــف نفّس ــك، كي ــر كذل ــإذا كان األم ف

الّنظــرة إلــى المــرأة ودورهــا عنــد اآلبــاء والكتّــاب الكنســيّون 

عبــر التاريــخ؟ ومــا هــي عالقــة هــذه الّصــور بهيكليّــات 

المجتمــع الذكــورّي وذهنيّتــه والحضــارات واللّغــات الّتــي 

ــه؟  ــل وجّدت ــت عبرهــا كتاباتهــم، مــا طمــس حــّدة اإلنجي نَم

والثقافــّي  الحضــارّي  الُمعطــى  فصــل  باإلمــكان  وهــل 

ــق بصــورة  ــا يتعلّ ــي م ــّي ف ــن الُمعطــى اإلله ــّي ع واالجتماع

ــاء؟  ــات اآلب ــي كتاب ــرأة ف الم

بمعنــى آخــر، لمــاذا ناقــَض بعــض اآلبــاء والكتّاب المســيحيون 

ــا  ــا دون الرجــل، وبأنَّه ــرأة بأنَّه ــن الم ــل، ناعتي ــة اإلنجي روحيّ

مصــدر كلِّ شــّر؟ ولمــاذا اجتــزأوا آيــات مــن رســائل القّديــس 

ــم المــرأة وتقــزّم دورهــا فــي الكنيســة؟ ولمــاذا  بولــس تحّج

حــرَّم عليهــا بعضهــم اآلخــر وظائــف كالتعليــم والوعــظ داخــل 

الكنيســة، علًمــا أنَّ غريغوريــوس النيصصــّي يقــول عــن أختــه 

ــاذا  ــا باســيليوس؟ ولم ــة أخيهم ــه ومعلّم ــا معلّمت ــا إنَّه مكرين

أوكلــت هــذه الوظائــف والواجبــات إلــى الرجــل فقــط، 

مــا رّســخ ســلطته وجعلــه يحكــم علــى النســاء بالدونيّــة 

س »ليــس يهــودّي  واالســتالب؟ علًمــا أنَّــه فــي الكتــاب المقــدَّ
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ــم  ــى ألنَّك ــر وأنث ــس ذك ــّر، لي ــد وال ح ــس عب ــّي. لي وال يونان

ــا  ــة 28:3(، كم ــوع« )غالطي ــيح يس ــي المس ــد ف ــا واح جميًع

ــول.  ــس الرس ــم بول علَّ

دونية المرأة في كتابات اآلباء

لقــد حــاول معلمــّو الكنيســة وكتّابهــا علــى مــّر التاريــخ 

ــر  ــا عب ــيطرة عليه ــا والّس ــرأة وتدجينه ــس دور الم ــن تبخي م

ــّد  ــأنها الح ــن ش ــة م ــن معين ــوص وقواني ــر نص ــي وتصدي تبن

مــن مكانتهــا ودورهــا فــي الجماعــة الكنســيّة. وخاّصــة تلــك 

ــاوس  ــى تيموث ــالته إل ــول ورس ــس الرس ــات بول ــة بآي المتعلق

ــي كّل  ــم المــرأة بســكوت ف ــا: »لتتعل ــي جــاء فيه ــى الّت األول

خضــوع« )11:2( هــذه المقولــة لبولــس الرســول كانــت إجابــة 

مســتمرة لمنــع المــرأة مــن الوصــول إلــى اعتــالء منصباً كنســياً 

أو دوراً قياديــاً عبــر التاريــخ الكنســّي. واعتمــدت هــذه اآليــة 

كنــّص صريــح فــي مســألة منــع المــرأة مــن تولــي المناصــب 

ــن روح  ــت م ــا ليس ــن أنّه ــم م ــة بالرغ ــة والالهوتيّ التعليميّ

ــم يســوع المســيح وال فكــره.  تعلي

ــذ  ــدأ من ــذي ب ــّي ال ــام البطريرك ــّور الّنظ ــى تط ــا إل وإن ُعدن

ألفــّي عــام ونيّــف قبــل الميــالد ســنجد أنـّـه بُنــي علــى أســاس 

أّن الرجــال والنســاء ُخلقــوا علــى نحــو مختلــف ولهــدف 

مختلــف. فالرجــال لهــم ذهــٌن متّقــد وذكاء يســتطيعون بهمــا 

ــتوى  ــي المس ــل ف ــّن أق ــاء ه ــا الّنس ــرأس. بينم ــادة والت القي

الفكــري، وبالتالــي عليهــّن أن تكــّن خاضعــات ومتــكاّلت علــى 

ــخ  ــّر التاري ــى م ــة، وعل ــكار الذكوري الرجــال. إالّ أّن هــذه األف

المســيحّي، اعتنقــت لتكــون بمثابــة أوامــر إلهيــة، وأصبحــت 

كتعليــم مقــّدس ضمــن المنظومــة التعليميــة التربويــة علــى 

جميــع المســتويات » ألّن آدم ُجبــل أوالً ثــم حــواء، وآدم 

لــم يغــَو، لكــّن المــرأة أغويــت فحصلــت فــي التعــّدي« 

)1تيموثــاوس13:2 – 14(

ــل  ــرد تفاصي ــم تس ــن ل ــفر التكوي ــي س ــق ف ــة الخل إّن رواي

وجــود الحيــاة فــي جّنــة عــدٍن بحســب الروايــة الكتابيّــة، أّمــا 

الرمزيــة الّتــي اتخذتهــا فيمــا بعــد كانــت أساســاً قويــاً لشــرعنة 

وقوننــة واضحــة لــكّل التفســيرات اآلبائيــة علــى أســاس وفهــم 

ذكــورّي مّمــا عــزز التّمييــز بيــن الجنســين لصالــح الرجــل. 

ــو  ــم معلم ــى أّن معظ ــياق إل ــذا الّس ــي ه ــارة ف ــدر اإلش تج

الكنيســة وكتّابهــا لــم يطرحــوا مســألة المــرأة بصــورة مســتقلة 

ومباشــرة، بــل طرحوهــا فــي أطــٍر وظــروف إشــكاليٍة تناولــت 

ــن  ــى أّن الكثيري ــوت. حتّ ــزواج أو الم ــة أو ال ــوع البتولي موض

ــا،  ــلبية ضّده ــم الّس ــن آرائه ــّوة ع ــروا بق ــا عبّ ــاً م ــم غالب منه

لكــن ســرعان مــا طــوّروا نظرتهــم اإلنســانيّة إليهــا مناقضيــن 

ــابقة فــي ســنوات معــدودة.  ــك آرائهــم الّس بذل

ــذي كان  ــر، الّ ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــّم، عل ــّي الف فالّذهب

يُشــّدد فــي عظاتــه الّتــي تعــود إلــى بدايــات حياتــه الرهبانيّــة 

علــى ســلبيات المــرأة، وهــذا نــراه بوضــوح فــي إحــدى 

نصائحــه لصديقــه ثيــوذوروس الّــذي كان معجبــاً بامــرأة 

جميلــة وأراد تــرك طريــق الرهبنــة ليتــزّوج منهــا، فيقــول 

ــودوروس  ــا ثي ــت ي ــو تأملّ ــة: » ل ــه حــول البتولي ــال ل فــي مق

ــم،  ــف القوي ــذا األن ــة وه ــون الجميل ــذه العي ــه ه ــا تخفي م

والفــّم المرســوم، والخــدود الغّضــة، لتأكــّدت أنَّ هــذا الجســم 

الممشــوق ليــس ســوى قبــر أبيــض، أعضــاؤه مليئــة بقــاذورات 

ــه يقــول: »مــن يخطــئ يكــون  ال حــدَّ لهــا«. وبخالصــة حديث

ــذا  ــي ه ــتمر ف ــن يس ــرّي، وم ــف البش ــي الّضع ــقط ف ــد س ق

ــيطانًا«.  ــر ش ــانيته ليصي ــل إنس ــأ تبط الخط

يقــول الّذهبــي الفــم فــي عظــة ثانيــة مفســراً الّصــورة اإللهيــة 

فــي الكتــاب المقــدس، وفيهــا يــرى المــرأة كائنــاً أدنــى 

ــه، بــل صــورة ومجــداً  ــه مثل مــن الرجــل، وليســت صــورة الل

ــر »صــورة« يجــب أن  للرجــل، يقــول: »مــن يعتقــد أنَّ التعبي

يُفهــم بمعنــاه الواقعــي، نــرّد عليــه ونقــول: فــي هــذه الحالــة، 

يجــب أالَّ نُســّمي الرجــل فقــط صــورة. فالمــرأة، أيًضــا، يجــب 

ــذا  ــنَّ ه ــه. لك ــكل نفس ــا الش ــورة، ألنَّ لكليهم ــّمى ص أن تُس

أمــر غيــر معقــول. فاســمعوا مــا يقولــه بولــس: »علــى الرجــل 

ــي  ــرأة فه ــا الم ــده )...( أمَّ ــه ومج ــه صــورة الل ــر ألنَّ أالَّ يعتم

مارّيا قبارهأزمة الخطاب الديني المسيحي



Telos Magazine , No. 6 - 2022مجلة تيلوس عدد ٦ -2022

16

مجــد الرجــل« )1كورنثــوس 7:11(. هــو يســود وهــي تخضــع 

ــواقك  ــاد أش ــه تنق ــدء: »وإلي ــذ الب ــرّب من ــا ال ــال له ــا ق كم

وهــو يســودك« )تكويــن 16:3(. وألنَّ الكلمــة األولــى تقــول إنَّ 

الرجــل يشــارك فــي صــورة اللــه ال فــي شــكله، يمــارس الرجــل 

الهيمنــة الّشــاملة بينمــا تكــون المــرأة خاضعــة. ولهــذا يُعلــن 

بولــس أنَّ الرجــل هــو صــورة اللــه ومجــده، بينمــا المــرأة هــي 

مجــد الرجــل«. 

يُظهــر لنــا هــذا المقطــع بوضــوح أنَّ الذهبــّي الفــم ال يعتبــر 

المــرأة صــورة اللــه مثــل الرجــل، ال ألنَّهــا ال تســتطيع ممارســة 

الّســلطة وحســب، بــل ألنَّ جســدها يختلــف عــن جســد 

الرجــل، حتّــى وإن كان شــكلها مــن شــكله. وبمــا أنَّ جســدها 

برأيــه ُمغــٍر، اعتمــد الذهبــّي الفــم علــى هــذه الفكــرة ليُبــّرر 

ــل  ــر الرج ــكلهنَّ بنظ ــوت، ألنَّ ش ــاء للكهن ــة الّنس ــدم أهليّ ع

بعاّمــة ملفــت. فهــا هــو يقــول فــي مقالتــه حــول الكهنــوت 

ــي  ــن تقتض ــوت: »حي ــي الكهن ــه »ف ــوب ل ــاب منس ــي كت ف

ــة النفــوس، وبمــا أنَّ رجــاالً  المســألة رئاســة الكنيســة وهداي

كثيريــن ينســحبون أمــام واقــع هــذه المهّمــة العظيمــة، فــإنَّ 

المــرأة غيــر مؤهلــة لهــا بســبب جســدها )...(. فأنــا ال أبالــغ 

ــارق  ــه هــو كالف ــي ورعيت ــن الراع ــارق بي ــول إنَّ الف ــن أق حي

ــع  ــي موض ــف ف ــن«، ويضي ــخاص العاقلي ــم واألش ــن البهائ بي

ــد  ــه الشــهيرة »ال أســتطيع أن أجــد أّي شــيء جي آخــر مقولت

ــة المفترســة يســتحيل  فــي المــرأة، فمــن بيــن وحــوش البريّ

ــا أشــّد أذى مــن المــرأة«. ــَك أن تجــد حيوانً علي

ــا  ــّوه به ــي يتف ــرأة والت ــقِّ الم ــية بح ــع القاس ــذه المقاط ه

ــام،  ــار الكنيســة األرثوذكســية الِعظ ــن أقم ــر م ــارز وقم راٍع ب

ــاب  ــي الكت ــرأة ف ــورة الم ــوع وص ــم يس ــع تعالي ــض م تتناق

ــه، إذ  ــوي عاش ــعٍ راع ــع واق ــض م ــا تتناق ــا أنَّه س، كم ــدَّ المق

أشــرف هــو نفســه علــى إنشــاء بيــٍت خــاّص بالعــذارى 

ــَل  ــطنطينية، وجع ــي القس ــراف ف ــات األش ــن بن ــل م واألرام

ــا.  ــنَّ وأبً ــقًفا له ــه أس نفس

اســة أولمبيــاس،  فقــد ارتبــط اســم يوحّنــا الذهبــّي الفــم بالشمَّ

ــه وســخائها فــي  ــا لل ــي أعجــب بشــخصها وإيمانهــا وحبّه الت

هــا باهتمامــه، واســتغلَّ  العطــاء مــع نســكها واتضاعهــا. فخصَّ

ــا  ــا معروفً ــه به ــات اهتمام ــى ب ــة، حت ــي الخدم ــا ف طاقاته

ــا. لذلــك عندمــا نُفــي انصبــت عليهــا  فــي القســطنطينيّة كلّه

اضطهــادات كثيــرة، لكنَّــه تلّقــى منهــا رســائل تعزيــة اعتبــرت 

مصــدًرا مهًمــا لتاريــخ حياتــه فــي محنتــه األخيــرة، هــي التــي 

ــاس  ــاَل فيهــا القّديــس غريغوريــوس النزينــزي: »أولمبي قــد ق

مجــد األرامــل فــي الكنيســة الشــرقيّة«. وقــال فيهــا األســقف 

المــؤرخ باالديــوس: »امــرأة عجيبــة، تشــبه إنــاًءا ثميًنــا مملــوًءا 

بالــروح القــدس«. 

اســة أولمبيــاس  فجــاءت رســائل الذهبــّي الفــم إلــى الشمَّ

ــا ســبق  لتكشــف لنــا، فــي تناقــض واضــح، رؤيــة مغايــرة عمَّ

ورســمه هــذا القّديــس للمــرأة. فهــي عنــده صديقــة صدوقــة، 

كــنَّ لهــا أشــّد اإلعجــاب. فأولمبيــاس ســيطرت بإيمانهــا 

ــاء الكنيســة، وأصبحــت  ــوب آب ــى قل ــا عل ــا وخدمته وفضائله

رســائلها عــزاًء ألســقفها أيــام محنتــه، والــذي لــم يتجــرأ أقــرب 

ــه.  ــأة حزن ــف وط ــن تخفي ــلته وم ــن مراس ــه، م ــال إلي الرج

وقــد كتــب لهــا فــي رســائله الجوابيّــة ليــس فقــط عــزاًء، بــل 

ــا.  ــكاره أيًض ــه وأف شــاطرها آالم

ــرت  ــاس غيَّ ــع أولمبي ــه م ــول أنَّ خبرت ــا نســتطيع أن نق ولعلَّن

نظرتــه إلــى المــرأة. فهــو كــرّس حياتــه للعلــم وللرهبنــة 

ــه  ــا عرف ــلَّ م ــب. ج ــن كَث ــرأة ع ــة الم ــه معرف ــح ل ــم يت ول

ــلبيّة.  ــورة س ــرأة ص ــَم للم ــّي رس ــعٍ مجتمع ــا بواق كان مرتبطً

ــا أمامــه إمــكان  ــاس فتحت ــه بأولمبي ــه ومعرفت ــر أنَّ صداقت غي

رســم صــورة إيجابيّــة صحيحــة عــن المــرأة: هــي كمــا 

ــاء  ــى اقتن ــيح، وعل ــم المس ــش تعالي ــى عي ــادرة عل ــل ق الرج

الفضائــل وعلــى تعزيـّـة المأســورين وعلــى فتــح قلبهــا لمحبّــة 

ــي  ــا ف ــة ووقوفه ــيرتها الفاضل ــة وس ــا المعزيّ ــراء. كلماته الفق

ــن: »إنَّ  ــا قائلي ــن يمدحونه ــت الكثيري وجــه االمبراطــور جعل

االمبراطــورة أفذوكســيا تســمع آيــات اإلكــرام والتبجيــل من كلِّ 

ــه  ــم كلّ ــدات العال ــاس فتســمع تنه ــا أولمبي ــم، أمَّ ــاع العال بق

ــه«.  ودعوات

هــذه الّســطور القليلــة، لهــَي عندنــا كافيــة لتُخبرنــا عــن 
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الّصــورة التــي رأى فيهــا الذهبــّي الفــّم المرأة الّســائرة بحســب 

ــا  ــرنا إليه ــي أش ــه والت ــض عظات ــي أنَّ بع ــا يعن ــان. مم اإليم

أعــاله والّتــي تناولــت المــرأة مــن وجهــة نظــر ســلبيّة كانــت 

وليــدة ظــروف معينــة ألنّــه ســرعان مــا تجــاوز هــذه الّنظــرة 

ــد  ــاس. فالّنق ــة أولمبي ــه بالّشماس ــه ومعرفت ــلبية بصداقت الّس

ليــس بعرفنــا نقــًدا تنــاول كيــان وإنســانية المــرأة، بــل ســلوكًا 

ــل  ــذا الرج ــر أنَّ ه ــف نفّس ــين. وإالَّ كي ــد الجنس ــا عن مرفوًض

ــم  ــى نصــف العال ــا عل ــي عصــره رئيًس ــر ف ــذي اعتب ــاّر، ال الب

المســيحّي، والـّـذي علــى الرغــم مــن منفــاه والحزن الــذي كان 

فيــه، كتــب ســبع عشــرة رســالة إلــى امــرأة؟ إنَّ يوحنــا أطلــق 

علــى أولمبيــاس فــي كلِّ رســائله عبــارة »أختــاه«، توحــي هــذه 

ــتخدامها إذا  ــى اس ــال عل ــد درج الرج ــاواة، وق ــارة بالمس العب

ا ومعــادالً  مــا شــاؤوا أن يرّفعــوا مــن قيمــة المــرأة وجعلهــا نــدًّ

لهــم.

رهبنة الّنساء بزّي الرجال

إشــكاليّة ســلبية كبــرى صنعتهــا أيضــاً كتابــات ونصــوص اآلبــاء 

والكتّــاب المســيحيون وآرائهــم عــن المــرأة الّتــي تنافــت فــي 

حــّد كبيــر منهــا عــن روحيــة االنجيــل ودعــوة يســوع المســيح 

للمســاواة والكرامــة والتكامــل بيــن الرجــل والمــرأة. أمــام كّل 

ــحق كّل  ــدرٍك يس ــت ل ــي وصل ــة الت ــة العدائي ــكار الدونيّ االف

مــن تُفّكــر بشــكٍل مختلــف، وكّل مــن تحتــرم وتكــرّم طبيعتهــا 

األنثويــة. 

ــّدة  ــنغليتيكي متوح ــة س ــت القّديس ــع عاش ــرن الراب ــي الق ف

بجــوار االســكندرية. وتعتبــر ســيرتها واحــدة مــن أقــدم وثائــق 

ســير قديســّي الرهبنــة الشــرقية. كانــت الراهبــة ســنغليتيكي 

واحــدة مــن أمهــات البريــة القالئــل التــي وصلــت ســيرة 

حياتهــا وأســلوب حيــاة ديرهــا فــي الرهبنــة النســائية. كان لهــا 

ــي أخــذت فــي تعليمهــّن  تلميــذات كثيــرات فــي الّديــر، والّت

وتدريبهــّن عــن التخلّــي عــن طبيعتهــّن األنثويّــة الّتــي كانــت 

تعتبرهــا كمــا الكثيــرون مــن اآلبــاء القّديســون أنّهــا مصــدر كّل 

شــّر- مــن الجديــر ِذكــره أّن هــذا االســلوب الرهبانــي الّنســائي 

ــرقية عامــة  ــا الّش ــر مــن أديرتن ــوم فــي كثي مــا زال متبعــاً للي

ــة خاصــة.  واألنطاكيّ

إّن ســيرة حيــاة القّديســة ســنغليتيكي وأقوالهــا نقلهــا القّديس 

أثناســيوس الكبيــر الـّـذي كان بطريــرك االســكندرية آنــذاك. لــم 

ــي فيهــا أمــام  تدافــع األّم ســنغليتيكي عــن صــورة المــرأة الّت

أترابهــا مــن رهبــان البريــة وذكوريــة مجتمعهــا الّــذي عاشــت 

ــا صــورة  ــا: »أن ــا بقوله ــن طبيعته ــر م ــل أخــذت تتنّك ــه، ب في

امــرأة بالطبيعــة لكّنــي رجــل فــي جهــادي وأفــكاري«. 

ــات  ــاء المعروف ــات والّنس ــن الراهب ــر م ــت الكثي ــد رّوج وق

والمؤثــرات فــي ذلــك الوقــت بــأّن مــن تتّنكــر لطبيعتهــا 

ــح مبتعــدة  ــي اتجــاه اإليمــان الصحي ــة فهــي تســير ف األنثوي

عــن الخطيئــة الّتــي تكمــن فــي جســد المــرأة. ومــا الرهبنــة 

الحقيقيــة إالّ للرجــال! 

ــزّي  ــن ب ــاء الترهب ــض الّنس ــرت بع ــياق آث ــذا الّس ــن ه وِضم

ــّن.   ــا وغيره ــوذورا ومارين ــيني وثي ــة إفروس ــال كالقّديس الرج

فثيــوذورا الّتــي خانــت زوجهــا مــع آخــر شــعرت باإلثــم 

ــا، إالّ  ــن إثمه ــراً ع ــار تكفي ــت االنتح ــه، فحاول ــِب تجاه والذن

ــا عــادت لتّتخلــى عــن أنوثتهــا فشــّوهت وجههــا وقّصــت  أنّه

ــان  ــرة الرهب ــى أدي ــت إل ــال وذهب ــت زّي الرج ــعرها ولبس ش

ــا.  ــٍب فيه ــا كراه ــي حياته لتقض

ــن  ــت م ــا هرب ــت والدته ــا توفي ــي عندم ــيني الّت ــا إفروس أّم

ــر  ــة االســكندرية لتتنّك ــن أشــراف مدين ــذي كان م ــا الّ والده

بــزّي الرجــال وتدخــل ديــراً للرهبــان مدعيــة أنهــا خصــّي وأن 

ــي  ــر 38 ســنة ف ــي الدي ــت ف ــث أمضي اســمها ســماراجد. حي

نســٍك صــارم اشــتد عليهــا المــرض وماتــت حيــث ُعــرف ســرّها 

بعــد موتهــا. 

أّمــا الراهبــة مارينــا الّتــي دخلــت ديــراً للرجــال باســم ماريــن. 

اتهمتهــا إمــرأة بأنّهــا أقامــت عالقــة معهــا وأنجبــت منهــا ولداً، 

ــتكمال  ــرت اس ــل آث ــها ب ــن نفس ــع ع ــم تداف ــا ل إالّ أّن مارين

دور الرجــل الـّـذي لبســته، فطـُـردت مــن الديــر لتربــّي الطّفــل. 

ثــّم عــادت ولــم يعــرف أحــد ســرّها وحقيقــة أمرهــا إالّ بعــد 

موتهــا. 
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المســيحيون رســخت  اآلبــاء والكتّــاب  بعــض  إّن كتابــات 

بشــكٍل كبيــٍر دونيــة المــرأة عبــر لومهــا المســتمر، وتحميلهــا 

مســؤولية الخطيئــة األولــى، فكانــوا يلقبونهــا ببوابة الّشــيطان، 

وينــادوا بــأن تحتقــر المــرأة نفســها، وتلبــس المالبــس القبيحة 

ــان  ــر عــن عصي وتجاهــد لتهمــل مــن مظهرهــا وتبكــي لتكف

حــواء قديمــاً.

أكلــت حــواء، كمــا أكل آدم مــن شــجرة معرفــة الخيــر والشــّر 

المغريــة، والّتــي تتوســط عــدٍن لفتــرة مــن الزمــان بحســب مــا 

تــروي روايــة الخلــق. أخطــأ االثنــان أمــام اللــه وســقطا معــاً. 

لكــنَّ التّاريــخ البشــرّي غفــر آلدم وجعلــه ضحيّــة إغــواء حــّواء، 

ــن  ــي م ــات الّت ــة كّل االتهام ــا األنثوي ــى طبيعته ــلطوا عل وس

شــأنها تخضــع قهــراً لســلطان آدم- الرجــل. 

توظيف الّنجاسة وحيٌض يمنع الّنساء من دخول الهيكل

ــة المــرأة،  ــادت بدونيّ ــي ن ــة الّت ــاع اآلراء الذكوري ــر اتب فــي أث

وتبــّدل الظــروف التاريخيــة بعــد القــرن الخامــس فــي الشــرق 

والّتــي زادت المجتمــع البطريركــي أكثــر حضــوراً. وتأثيــر 

ــذي  ــن المســيحيّة ال ــاة والقواني ــادة والحي ــة فــي العب اليهودي

زاَد بســبب مــن تطــّور العالقــات بيــن الكنيســة والدولــة 

فــي االمبراطوريــة البيزنطيّــة وتشــكيل القانــون الكنســّي 

وتشــريعه، بحيــث عــادت الكنيســة إلــى التشــريع اليهــودّي. 

إفدوكيمــوف  األرثوذكســّي  الالهوتــي  يالحظــه  مــا  وهــذا 

بقولــه: »إنَّ ظاهــرة خطيــرة جــًدا دخلــت تاريــخ المســيحيّة، 

واختــرق التأثيــُر اليهــودّي روَح القوانيــن المســيحيّة«. ويتّضــح 

هــذا عبــر القانــون 44 مــن مجمــع الالذقيــة 364م. »ال يجــوز 

للنســاء الدخــول إلــى مذبــح التقدمــة )الهيــكل(«، والقانــون 

ــول  ــن دخ ــرأة م ــت الم ــث ُمنع ــو »حي ــع ترول ــن مجم 69 م

ــا«.  ــا طبيعته ــي تملكه ــات الت ــبب الصف ــكل بس الهي

يمكننــا القــول، أيضــاً، أّن بولــس الرســول ورَّث تعاليمــه حــول 

حرمــان المــرأة مــن التّعليــم ومــن إعتــالء المناصــب الدينيــة 

لــكّل العالــم المســيحي، وهــذا مــا نجــده فــي القوانيــن 

والنصــوص اآلبائيــة والتشــريعية. فنجــد الكنائــس قد اســتندت 

ــس الرســول المتشــددة بشــأن المــرأة مــن  ــم بول ــى تعالي عل

ــن  ــى قواني ــاء عل ــها بن ــم طقوس ــة معظ ــى صياغ ــة، وعل جه

ــة القديمــة مــن جهــة أخــرى.  التلمــود اليهودي

ــم  ــودي القدي ــع اليه ــي المجتم ــرأة للرجــل ف إّن خضــوع الم

كان مفروضــاً بصرامــة علــى المــرأة. ومــن البديهــي القــول إّن 

الرجــل المنتمــي إلــى اليهوديــة، كان يشــكر اللــه ثــالث مــرات 

فــي اليــوم لكونــه ولــد يهوديــاً ال أمميــاً، رجــالً ال امــرأة، حــراً ال 

عبــداً. أّمــا كتــاب الصــالة اليهــودّي، فقــد زاد علــى ذلــك صــالة 

ــه  ــا اإلل ــدك أيّه ــول: »أحم ــا إذ تق ــا وضعه ــل فيه ــرأة تقب للم

األزلــي رّب العالــم الّــذي صنعتنــي حســب مشــيئتك«. 

ــه الكنائــس المســيحية ورســخته  ــر اعتنقت ــد الغاب هــذا التقلي

فــي ذهــن وعقــول الّنســاء لقــرون طويلــة، واســتخدمت فكــرة 

الّنجاســة بشــكلها العــام لحرمانهــا مــن حقــوق كثيــرة. 

ــن  ــتنيرة م ــوات مس ــرت أص ــت ظه ــرور الوق ــع م ــه وم إالّ أنّ

بالخطيئــة. ومــا  إالّ  إّن ال نجاســة  تقــول  أوســاط كنســية 

ــا  ــق بالفيزيولوجي ــا يتعلّ ــي م ــارة والنجاســة ف ــّي الطه مفهوم

ــا.  ــه تجاوزهم ــيح نفس ــوع المس ــن. ويس ــن بائَدي إالّ مفهوَمي

ــة 3: 28(، ال  ــرأة )غالطي ــل والم ــن الرج ــة بي ــاواة تاّم فالمس

بــل كثيــرًا مــا تكــون النســاء هــنَّ العامــود األكبــر فــي حفــظ 

ــل.  ــس الرج ــت ولي البي

فالمجمــع األنطاكــّي المقــدس، علــى ســبيل المثــال، فــي عــام 

ــأّن المــرأة  ــا يوحــي ب ــرار: »إلغــاء كّل م 2007 كان ســباقاً بإق

حاملــة للنجاســة، مــن حيــث دخولهــا إلــى الكنيســة وقبولهــا 

فــي المناولــة المقدســة«. 

ــص  ــيحية ال تتلخ ــرأة المس ــكلة الم ــة مش ــي الحقيق ــن ف لك

فقــط فــي فكــرة كونهــا نجســة بطبيعتهــا فتــرة الحيــض، ولكن 

الّن هــذه الفكــرة بنــي عليهــا حرمانهــا مــن تولــي أي منصــب 

ــل  ــراءة اإلنجي ــكل أو ق ــّي وســلبها اســتحقاق دخــول الهي دين

ــام  ــى القي ــم أو حت ــظ والتعلي ــة والوع ــدم الليتورجي ــي الخ ف

ــدور الّشــماس كمــا كان مــن مهماتهــا فــي نشــأة الكنيســة  ب

األولــى. 
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ــس  ــى الكنائ ــن عل ــذي هيم ــي المســيحّي الّ فالخطــاب الدين

ــن  ــم يك ــرأة ل ــع الم ــه م ــلوب تعامل ــي اس ــة ف ــذ البداي من

ــراث  ــي الت ــاء ف ــا ج ــى م ــتند عل ــه اس ــيح، لكّن ــاب المس خط

ــتندة  ــول الُمس ــس الرس ــات بول ــى آي ــودّي وعل ــّي واليه الوثن

علــى جانــب مــن تعاليــم يهوديــة بحكــم خلفيتــه االجتماعيــة 

والثقافيّــة والفكريّــة الّتــي اتســمت بالذكوريــة الصريحــة. 

ــة  ــّف النزع ــي ص ــاب كان ف ــن الخط ــوع م ــذا ن ــي هك وتبن

ــراد  ــى االنف ــة عل ــيطرة التام ــتمرار الس ــان الس ــة، وضم األبوي

ــذا. ــا ه ــى يومن ــة إل ــلطة الديني بالس

االنتصار التاريخي للنزعة األبوية داخل الكنيسة

ــي  ــة ف ــي الرعائي ــا اليازج ــرك يوحن ــالة البطري ــي رس ــاء ف ج

للــروم  المشــرق  وســائر  أنطاكيــة  بطريــرك   ،2013 عــام 

ــرأة  ــدى الم ــي: » ل ــا يل ــرأة م ــة الم ــول رعاي ــس، ح األرثوذك

ــى  ــا، عل ــا وتجنيده ــا تثميره ــة، علين ــدة وخاّص مواهــب عدي

حــدى ومــع الرجــال فــي الخدمــة الرعائيــة واالجتماعيــة. 

ــد أن نســاء خدمــَن الكنيســة بطــرق  ــرى فــي العهــد الجدي ن

مختلفــة. فــي الفتــرة الرســولية عاشــت الجماعــة المســيحية 

ــم  ــى، ألنّك ــٌر وأنث ــاك ذك ــس هن ــس: « ولي ــول بول بموجــب ق

جميعــاً واحــٌد فــي المســيح يســوع. وقــد تبعــت يســوع نســاء 

ــا  ــدَّ لن ــه لنشــر الكلمــة. ال ب ــن معــه فــي تجوال ــرات وُجل كثي

مــن فتــح ورشــة تفكيــر لتشــجيع انخــراط الّنســاء فــي العمــل 

ــور  ــّص أم ــا يخ ــكّل م ــارتهنَّ ب ــي، واستش ــيري والخدمات التبش

ــّن  ــيخ خدمته ــدة لترس ــاليب جدي ــكار أس ــا ابت ــة، وعلين البيع

ــة«.  ــة المختلف ــة واالجتماعي ــاطات التّعليمي ــي الّنش ف

فــي قــراءة هــذه الرســالة الرعويــة لغبطــة البطريــرك اليازجــي 

تتحّســس نهضــة فكريّــة وثقافيّــة واجتماعيّــة، وعالمــات 

لتحّســن وضــع المــرأة ودورهــا فــي الكنيســة األنطاكيّــة أقلــه. 

ــاء  ــام ذاك اللّق ــا يتالشــى أم ــذا التّحســس ســرعان م إالّ أّن ه

ــذي  ــة والّ ــؤون العائل ــّي لش ــّي األنطاك ــّي األرثوذكس المجمع

أقيــم علــى أرض وجامعــة البلمنــد فــي العــام 2019. أّي بعــد 

6 ســنوات مــن إعــالن رســالة البطريــرك الرعويــة حــول رعايــة 

المــرأة ودورهــا فــي الكنيســة. 

ضــّم المجمــع آنــذاك 60 رجــالً مقابــل امرأتيــن فقــط تحــت 

عنــوان »العائلــة فــرح الحيــاة«. وهــذا يناقــض عمليــاً كّل مــا 

جــاء فــي رســالة غبطتــه حــول تشــجيع الّنســاء فــي االنخــراط 

فــي العمــل التبشــيرّي والخدماتــّي. حيــث تغيــب فيــه صــورة 

المــرأة عــن قصــٍد عــن أمــور كثيــرة تخّصهــا فــي حيــاة العائلــة 

والكنيســة. شــّكل هــذا األمــر نقطــة ضعــٍف كبيــرة وحقيقيــة 

أمــام الكنيســة علــى اعتبــار أّن المتكلّميــن والمحاوريــن فقــط 

مــن األســاقفة والمطارنــة فــي الكرســي األنطاكــّي )رجــال غيــر 

ــس  ــى عك ــن. وإل ــال العلمانيي ــن الرج ــض م ــن( وبع متزوجي

ــى كّل  ــب األســاقفة عل ــى تغلي ــن إل ــي نظــرة الكثيري ــة ف أزم

المجتمــع الكنســّي للحديــث فــي مســائل ليســوا ملّميــن بهــا 

ــم  ــدم خبرته ــي ع ــاً ف ــاً وجلي ــدا واضح ــا ب ــذا م ــاً، وه إطالق

فــي مســائل العائلــة والتربيــة الثقافيــة والنفســيّة والمجتمــع 

ــة.  وكيفيــة التعاطــي معهــا بجديّ

فــي الوقــت الـّـذي تحيــي فيــه الكنيســة األنجليكانيــة الذكــرى 

ــرار  ــة، الق ــاء قساوس ــيم الّنس ــى ترس ــن عل ــة والثالثي الخامس

ــت 10  ــات دام ــد مناقش ــي 26/ 2/ 1987 بع ــذ ف ــذي اتخ الّ

ســنوات فــي خطــوة إصالحيــة تاريخيــة، يحتفــل معهــد 

الالهــوت األرثوذكســّي األنطاكــّي فــي البلمنــد بذكرى تأسيســه 

الخمســين فــي 2021 ليصــل عــدد األســتاذات المتفرغــات فيــه 

ــذات المتعلمــات صفــران.   ــراً، وعــدد التلمي صف

إّن المشــكلة األســاس فــي إشــكالية دور المــرأة فــي الكنيســة 

ــألة  ــل بمس ــاد واإلدارة، ب ــم واإلرش ــألة التّعلي ــق بمس ال تتعلّ

ــاً فــي الجســم اإلكليريكــّي وإتمــام خــدم ضمــن  تولــي منصب

الطقــوس الدينيّــة. فاللــه ال يهتـّـم بجنــس مــن يقــوم بالخدمــة 

الطقســيّة، بــل بمــا فيــه مــن اســتقامة وكفــاءة وصــالح 

ــة  ــة مثقف ــراه متعلّم ــوم إم ــن الي ــبة لكثيري ــة. بالّنس وفضيل

ــلطة  ــر متس ــوءة وغي ــياً كف ــاً ونفس ــتقيمة فكري ــة مس صالح

أفضــل بكثيــر مــن رجــل متســلط جاهــل غيــر كفــوء لتولــي 

ــيّة.  ــة كنس ــم ورئاس ــادة وتعلي قي

ــا مغيــب منــذ  الطــرح شــائٌك ولكــن ليــَس مســتحيالً. فإيمانن

2000 عــام وهــو أّن اإلنســان، ذكــراً وأنثــى، متســاٍو أمــام اللــه 

فــي الّصــورة والكرامــة والقيمــة والفضيلــة. فالتمايــز فــي 

الوظائــف يعطــي للكنيســة حريــة اختيــار القيــادات وحريــة 

ــب  ــة أو مواه ــك موهب ــن يمل ــة لم ــي الخدم ــة، وتعط الحرك

ــة.  الخدم

مارّيا قبارهأزمة الخطاب الديني المسيحي


