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 اناجیل رسمی و زنان با نقش رسوالنه: مطالعة موردی
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 چکیده
در مطالعات معاصر، در بحد از نقش زنان در جوامدع دیندی و تدأثیر دیدن بدر چگدونگی حضدور اجتمداعی زندان،          

منزلدة ابدزار  جهدت سدرلوبی زندان       دیدن را بده   گدرانْ  توان سراغ گرفت. برفی پژوهش ها  مختیفی را می دی گاه
دیگر با لحاظ جمعیت درفور توجه زنان مؤمن، دین را به نوعی عامل احیدا  جایگداه   ان  و در مقابل برفی  دانیته

ها  مطالعاتی نوین به بدازفوانی، فهدم و تحییدل     لارگیر  روش تی، با بهفمینییان . در رویکرد  زنان به شمار آورده
ر پرتدو نگداهی ندو والداو      ویژه متون مییحی، پردافته ش ه تا تأثیر دین بر جایگاه زندان د  متون مق س دینی، به

ا  پردافته شود له زنان همراه با عییدی   شود. در این پژوهش، لوشش ش ه نخیت به بحد دربارة نقش رسوزنه
عنیدا   ان . سپس بر آنیم با بررسی گزارش اناجیل چهارگانه دربارة مریم اهل بیت مییح در عه  ج ی  برعه ه داشته

ها  دینی مختیف، چه عمیی و چده نظدر ،    لردن  و در عرصه همراهی می و مریم مج لیه، له در سفرها با عییی
اند ، در مقدام الگدویی بدرا  حضدور زندان مدؤمن بده          ها  گوناگون اجتماعی نقش پویایی برعه ه داشته در فعالیت

دد   شود له به شیوة توصدیفی  نگر دست یابیم. همچنین، در این پژوهش لوشش می ها  مبتنی بر رویکرد زنانه یافته
 ها  ایمان زنانه پردافته شود. تحیییی به بررسی مؤلفه
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  مقدمه
اصلي ايمان و اعتقاد مسيحيان به شـمار  ة هستة انددربرد ،ترين سند در مقام مهم ،كتاب مقدس

هاي خود بايد در گام نخست بـه   پژوه براي تبيين ديدگاه گران مسيحيت پژوهش ،رو ازاين .آيد مي
انگارنـد كـه بـراي     مـي ه زنـد  يگران كتاب مقدس را سـند  اين دست از پژوهش. آن رجوع كنند

ـ  آن را به و رفتبررسي آن ضروري است فراتر از رويكرد متني  ـ  ةمثاب شـده   دينـي زيسـت  ة تجرب
كتـاب مقـدس را بـازخواني و شـروع بـه       تفمينيسـ با اين نگرش است كه متفكـران  . تلقي كرد

مسـيحي همچـون   ة عهد جديـد را بـراي جامعـ   ها  آن ويژه، به. اند واكاوي نقش زنان در آن كرده
ختلف حضور زنان در اين جوانب م كردن و سعي در روشن  الگوي زندگي اجتماعي در نظر گرفته

  .اند متن داشته
شود كه مردان نقش اصـلي را   با نگاهي كلي به عهد جديد، مخاطب با اين واقعيت مواجه مي

ة جامعـ  ؛توان در يك مورد خالصه كـرد  مي فقطدليل اين امر را . اند در تدوين آن برعهده داشته
 تـأثير  ه گرچه يهـودي بـود، تحـت   اي متولد شد و رشد يافت ك عيسي در جامعه. ديني مردساالر

، 4[و نگرش منفي به بدن بشر داشت كه اين امر بيشتر متوجه زنان بـود   مĤبي قرار گرفته يوناني
در امـور فكـري ناديـده     تنها نقش فعالي در كتابت نداشتند، بلكه اصوالً رو، زنان نه ازاين. ]37ص

در نگارش عهد جديد نيـز نمايـان    شدند و به اين جهت طبيعي است كه اثري از زنان گرفته مي
هاي خـود دريافتنـد كـه ايـن قبيـل مطالعـات مردمحـور         ت در بررسيفمينيسمتفكران . نباشد
هـاي زنانـه    از تجربـه » مـرد «ة و با اسـتفاده از واژ  دريگ ميهاي انسانيت را در متن ناديده  هنجار

تـوجهي بـه حضـور زنـان،      بـي  به اين نحو، شايد نه به دليل دشمني، بلكه از روي. ماند غافل مي
حـائز اهميـت از نگـاه    ة حال، نكتـ  بااين]. 393ـ392، ص 5[تجارب مردانه را عموميت بخشيدند 

توجهي براي بهبود وضـعيت زنـان در ايـن     درخورت آن است كه عيسي تالش فمينيسمتفكران 
كنـار عيسـي   بنابراين، كوششي براي بررسي دقيق جايگاه زناني كـه در  . جامعه انجام داده است

در ، روايات اناجيـل . اند، آغاز شد نقش فعالي داشته ،بنابر گزارش عهد جديد ،مسيح جهت تبشير
بـا  ها  آن اند، از زناني نام برده است كه همپاي كرده كنار رسوالن مردي كه عيسي را همراهي مي

هـاي   به نـام  در ميان اين زنان، دو شخصيت. اند مشغول خدمت بودند ايماني كه به عيسي داشته
را هـا   آن تـوان  كه مـي  طوري به ؛اند برجسته ايفا كرده ينقش 2و مريم مجدليه 1عنيا مريم اهل بيت

اي  عنيـا همچـون نماينـده    مريم اهل بيت. مسيحي يافت مؤمنالگويي مناسب براي زنان  ةمثاب به
د سرمشـقي  ماننـ  هاي فكري هستند و مريم مجدليـه بـه   براي زناني كه مشتاق فعاليت در حوزه

                                                        
  .خوانند را العزيريه مي عنيا شهري در نزديكي اورشليم بوده است كه امروزه آن بيت. 1
بوده است كه امروزه آن را ميگـدال   ، واقع در ساحل غربي درياي جليل و در شمال طبريهيا مجدله مجدل شهر. 2

  .خوانند مي
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براي ايمان وفادارانه و صميمانه براي زناني كه مايـل بـه مشـاركت در امـور دينـي هسـتند، در       
  .اند روايات اناجيل ظاهر شده

شناختي درخصوص ايمان  پيش از پرداختن به مباحث اصلي، ضروري است كه نگرش جامعه
هـاي   يافته. دشوشي نمايان زنانه مطرح شود تا به اين وسيله، ميزان اهميت و كاربرد چنين پژوه

سنين نسبت بـه   همةدهند كه زنان در  شناختي پيرامون دين نشان مي اخير در مطالعات جامعه
 .انـد  تـري بـه ديـن داشـته     نگـرش مثبـت   و  داري را از خود بروز داده مردان بيشترين ميزان دين

افزون بر اين، رادنـي  . دهاي ديني دارن تمايل بيشتري براي حضور و مشاركت در فعاليت ،رو ازاين
زنـان در طـول    بررسـي كـرده كـه   شناس دين، در تحقيقان خود اين موضوع را  استارك، جامعه

بـه  ]. 574و  560، ص 3[ديـن ايفـا كننـد    ة هاي مهمي را در حـوز  اند نقش تاريخ در تالش بوده
وضـوع بـا   اهميـت ايـن م  . ، توجه به تجربيات زنانه در دين بسيار حائز اهميت اسـت دليلين هم

گران براي بررسي هرچه  تا حدي زياد است كه پژوهشها  آن ـ فرهنگي توجه به محيط اجتماعي
شود در كنـار   كوشش مي ،در اين حيطه. برند بهره مي 1نگاري تر اين تجربيات، از دانش قوم دقيق
قـومي،  به اين ترتيب، صداي زنان از هـر  . هاي زنده نيز بررسي شوند متون مقدس، نمونهة مطالع

تي از كتـاب  فمينيسـ هـاي   د و در تحليـل وشـ  مـي ـ فرهنگي متفاوت شـنيده   با شرايط اجتماعي
توان به اين نتيجه دسـت يافـت كـه     پژوهشي، مية در چنين حيط. گيرد مقدس مد نظر قرار مي

سـازي، پـرورش    توانمنـد ة زمينـ  در زنـان  مـذهبي  عملكردهـاي  براي را تري متنوع بايد فضاهاي
توان بـا در نظـر    مي ،رو ازاين]. 51، ص11[كند  پيدا هاي خاص رت داشتن در مقامقد استعداد و

ديني ة م ديني جايگاه زنان را بيش از پيش در جامعفمينيسگرفتن تجارب مختلف و استفاده از 
  .بهبود بخشيد

پيـدايش الهيـات    تي بايـد اشـاره كـرد كـه معمـوالً     فمينيسـ مطالعـات  ة درخصوص پيشـين 
در سال  3وينگ از والري ساي 2»يك ديدگاه زنانه: موقعيت انساني«ة انتشار مقالتي را به فمينيس
انتقادهاي او به الهيـات سـنتي مردانـه بـه فـرض بنيـادين الهيـات         دانند، زيرا مربوط مي 1960
اين انتقاد مبني بر اين نگرش بود كه هويـت جنسـي نويسـنده، مفسـر و     . تي منجر شدفمينيس

پس از ايـن برداشـتن   ]. 392، ص5[گذاشته است  تأثيرالهياتي و ديني  مطالعاتة متفكر بر حوز
و  نـد ت تاريخ را از منظر ديگر و با محور زنانه مورد توجه قرار دادفمينيسنخستين گام، متفكران 

در . سايه افكنده بود اقدام كردنـد  مؤمنبراي شكستن سكوتي كه ساليان سال بر تجربيات زنان 
علمـي عرضـه   ة كـه آثـار گرانبهـايي بـه جامعـ     ، پژوهشـي ة ر اين حيطـ گران نامدا ميان پژوهش

  .اشاره كرد 2و رزماري روتر 1ريتا گراس ،5اليزابت فيورنزا ،4توان به اورسال كينگ اند، مي داشته
                                                        

1. ethnography 
2. The Human Situation: A Feminist View 
3. Valery Satving 
4. Ursula King 
5. Elisabeth Fiorenza 
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ويژه مريم  اصلي آن است كه برخي زنان همراه عيسي مسيح، بهة رو، فرضي  در پژوهش پيش
. رسـوالن بـه شـمار آورد   ة توان به دليل عملكردشان در زمر مي عنيا و مريم مجدليه، را اهل بيت

رسوالن چه نقشي برعهده  ها پاسخ داده شود؛ اساساً رو، سعي بر آن است كه به اين پرسش ازاين
عنيـا و مـريم مجدليـه     اند و آيا امكان اطالق اين عنوان بر زنان وجود دارد؟ مريم اهل بيت داشته

، چگونـه ايمـان خـود را ابـراز     مـؤمن و در مقـام يـك زن    ندشـت چه جايگاهي در عهد جديـد دا 
امكان كاربرد دو اصطالح رسـول و شـاگرد بـر ايـن     ة ابتدا به بحث دربار دليل،به اين  ند؟ردك مي

زنان پرداخته شده و پس از واكاوي چگونگي حضور اين زنان در روايـات اناجيـل، دو شخصـيت    
همچنـين، ايـن   . گيرنـد  مورد مطالعه قرار مي ،مجدليهعنيا و مريم  مهم زن، يعني مريم اهل بيت

ة ان جامعـ مؤمنـ توانند نقش الگويي بـراي   پژوهش بر آن است تا نشان دهد چگونه اين زنان مي
  .مسيحي فراهم آورند

  رسوالن زن
 4و رسـول  3كنند با دو اصـطالح شـاگرد   اناجيل، ياران عيسي كه او را همراهي مية هنگام مطالع
شود كه اين شـاگردان و رسـوالن متشـكل از     كيد ميأت، در برخي از اين فقرات .شوند معرفي مي

ضروري است كه پيش از پرداختن به موضوع جايگاه زنان در مقام  ،بنابراين 5.دوازده مرد هستند
 غلبا. رسول، نخست دو اصطالح شاگرد و رسول با توجه به كتاب مقدس مورد بحث قرار گيرند

نقش شـاگردي را تـا    6براون مثالً؛ شوند گران نيز خلط مي پژوهشسوي  ازاين دو اصطالح حتي 
حال، بـه نظـر    بااين]. 430، ص14[گيرد  مسيحيان را دربر مي همةبخشد كه  حدي عموميت مي

گـر مطـرح    ، پـژوهش 7وتوماس منسـون  .رسد تفاوتي ميان اين دو اصطالح وجود داشته باشد مي
او پس از مطالعه در ايـن بـاره، بـه ايـن     . ه استكردسي دقت برر بهرا كتاب مقدس، اين موضوع 

: كنند، بيانگر دو حالت اسـت  كه او را همراهي مي ،نتيجه رسيد كه فقرات مربوط به ياران عيسي
اي صميمانه از ياران و ديگري ايجاد يك هيئت تبليغي براي رساندن بشـارت   يكي تشكيل حلقه

يسي از اصطالح شاگرد براي ياران نزديك استفاده رسد كه ع به نظر مي. عيسي مسيح به ديگران
رو، در كليسـاي اوليـه    ايـن  از. كرده است و اصطالح رسول بيشـتر نـاظر بـر مـورد دوم اسـت      مي

نفره و هم به افرادي كه مشغول امر تبليغ بودند اطالق  اصطالح رسول هم به اين جماعت دوازده
  ].241ـ237، ص12[شد  مي

                                                                                                                                  
1. Rita Gross 
2. Rosemary Ruether 
3. disciple 
4. apostle 

  . 16ـ12: 6، لوقابراي مثال، بنگريد به . 5
6. Brown 
7. Thomas Manson 



  169    موردية مطالع: اناجيل رسمي و زنان با نقش رسوالنه

. يل سنت مردساالرانه در ميان رسوالن ناديـده انگاشـته شـده اسـت    نقش زنان به دل معموالً
عنوان شاگرد يا رسول، برخي فقـرات   باشد كه ضمن اعالم دوازده مرد به رو تواند ازآن اين امر مي

زنان در ميان رسوالن داللت دارند يا ايشان را جداي از رسوالن معرفي  نداشتن اناجيل بر حضور
يا نويسندگان اناجيل از اينكه عنواني رسمي به اين زنان بدهنـد پرهيـز   به هر روي، گو. كنند مي
باب دو اصطالح شـاگرد و رسـول توجـه شـود،      اما اگر به تفكيك توماس منسون در. اند كرده مي
اند، به بشـارت   رسوالن تلقي كرد كه گرچه از ياران نزديك عيسي نبودهة توان زنان را در زمر مي

امـا از   ،گونه كه پولس نيز در شمار اين دوازده نفـر نبـوده اسـت    همان. پرداختند پيام عيسي مي
اصـطالح  ة در پـژوهش خـود دربـار    1كـوين گليـز  . شود رسوالن مهم سنت كليسايي شناخته مي

پس از پولس بـه   2او بر اين باور است كه مفهوم رسول بودن. كند مهمي اشاره مية رسول به نكت
گرچه در اناجيل و اعمال رسوالن به طور مكرر بـر  ، زيرا گرفت تري به خود نحوي بار معنايي عام

با اينكه پـولس  . داند هايش خود را قاطعانه رسول مي شود، پولس در نامه كيد ميأدوازده رسول ت
با اطمينان افـراد بيشـتري را خـارج از     3،گذارد شاگردان مخصوص صحه مية نفر دوازدهة بر حلق

همچنـين، در مطالعـات اخيـر    ]. 247ــ 246، ص10[كنـد   مـي  عنوان رسول معرفي اين حلقه به
پولس به روميان، از نظر پـولس نقـش رسـوالنه    ة اند كه جونيا در رسال گران اشاره داشته پژوهش

شـناخته   عنوان رسول به رسـميت مـي   داشته است و اين امر بيانگر آن است كه پولس زنان را به
ن زنان را براساس متن موجـود از عهـد جديـد در    بنابراين، اگرچه شايد نتوا]. 44، ص17[است 
تـر رسـول،    شاگردان نزديك به حساب آورد، با در نظر گرفتن مفهوم عـام ة نفر دوازدهة حلقة زمر

تـوان جايگـاه    اكنون با در نظر داشتن اين نكته مـي . امكان تلقي زنان در مقام رسول وجود دارد
  .تي بررسي كردفمينيسر اند از منظ كه همراه عيسي مسيح بودهرا زناني 

  ديني براي زنان ةايجاد نقشي پويا در جامع
اند و تا پايـان   كرده هايش همراهي مي در اناجيل از زناني صحبت شده است كه عيسي را در سفر

مريم مـادر عيسـي،   . عروج عيسي را به طور واضح مشاهده كردندة تا جايي كه واقع ؛اند با او بوده
وپا، مريم مجدليه، جوآنا همسر يوزا، سوسـن، سـالومه، مـادر يعقـوب و     عيسي، مريم زن كلة خال

: 15، مرقس. 56ـ55: 27، متي(اند  ي زبدي در ميان اين زنان بودهيوحنايوسف و مادر يعقوب و 
نخستين مطلبي كه از همراهـي زنـان بـا عيسـي مسـيح      ). 25: 19، يوحنا. 3ـ1: 8، لوقا. 41ـ40
يهـودي آن زمـان عمـل كردنـد و همراهـي      ة برخالف زمينها  نآ توان دريافت، اين است كه مي

در آن جامعه، زنان امكـان شـنيدن   . عيسي در سفرهايش، در تضاد با بافت يهوديت حاخامي بود

                                                        
1. Kevin Giles 
2. apostleship 

  .7: 15به اول قرنتيان،  بنگريد ،براي مثال. 3
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اما به صـورت رسـمي و فراگيـر شـرايط آمـوزش حاخـامي را       ، ها را داشتند كالم خدا در كنيسه
رو،  ازايـن . داد ور شخصي بـه زنـي آمـوزش مـي    مگر اينكه پدر، همسر يا حاخامي به ط ؛نداشتند

. اش را ترك كرده و به همراه يك حاخام سفر كند، نوعي رسوايي بـود  اينكه يك زن يهودي خانه
بـودن آن گـروه    در اين گروه، زناني از اقشار مختلف جامعه وجود داشتند كه اين نيـز بـر خـاص   

بـه ايـن   . كه از درباريـان هيـرودس بـود    شود كه جوآنا همسر خوزا است ، ذكر ميمثالً؛ افزود مي
جهت، اين زن كه موقعيت اقتصادي و اجتماعي خوبي داشـت، در كنـار زنـي كـه از ارواح پليـد      

تنهـا   اين دسته از زنان، نه. قرار گرفت) درواقع شرايط اجتماعي مطلوبي نداشت(نجات يافته بود 
، بلكـه نـزد او نيـز تعلـيم     شـدند  منـد مـي   از قدرت شفابخشي روحاني و جسماني عيسـي بهـره  

طبيعت فرومايه و ناپـاك زنـان را تـا    ة بدين ترتيب، عيسي نگرش منفي موجود دربار. ديدند مي
جديـد   يحائز اهميت آن است كه اين زنان به نقـش سـنتي خـود هـدف    ة نكت. حدي از بين برد

مسـاعد بـراي    كردن شـرايط  به پذيرايي و فراهم ،كه ايشان، همانند گذشته ابدان معن ؛بخشيدند
، 19[بردنـد   هـاي خـود بهـره مـي     گونـه توانـايي   پرداختند، اما با هدفي جديد از ايـن  ديگران مي

 ].118ـ117ص
بنـابر  . تر نيز به آن پرداخته شـد  ديدند كه پيش ها خود را با چالشي مواجه مي تفمينيساما 

خدا، دوازده شـاگرد  گزارش اناجيل رسمي، عيسي پس از گذراندن يك شب در حال راز و نياز با 
شدت مورد بحث قرار گرفت  اين موضوع به). 16ـ12: 6، لوقا(عنوان رسول انتخاب كرد  مرد را به

شود اين است كه سـاختار اجتمـاعي مردسـاالر در آن جامعـه      به آن داده مي غلباو پاسخي كه 
آداب و رسوم بايد در اين باره اشاره كرد كه عيسي از شكستن . موجب چنين انتخابي شده است

پرداخت يا با زنـي سـامري صـحبت     راحتي در روز شنبه به فعاليت مي او به .جامعه ابايي نداشت
همچنين، در كتاب مقدس عبري از زناني داراي توان رهبري مانند دبورا ياد شده اسـت  . كرد مي

ت، فرهنـگ  امـا درنهايـ  . يهودي مناسبي براي ارتقاي جايگاه زنان تلقي شودة تواند پيشين كه مي
رو،  ازايـن . عنـوان رهبـر بپـذيرد    توانست وجود زنـي را بـه   غالب در زمان عيسي نمية مردساالران

  ].111، ص9[عيسي رسوالن خود را از ميان شاگردان مرد برگزيد 

  موريتأدار شدن م زنان شاهد عروج؛ مواجهه با امر قدسي و عهده
ه جسد عيسي در مقبره قرار گرفت و سپس اين زنان مشاهده كردند ك ،هاي اناجيل بنابر گزارش

كـردن جسـد عيسـي جهـت قـرار دادن در مقبـره نيـز همكـاري          مواد الزم براي آمـاده ة در تهي
كـردن جسـد بـه روز     اما چون روز شنبه فرا رسيد و در آن روز نبايد كاري كرد، آماده ؛اند داشته
  ).47: 15، مرقس. 56ـ55: 23، لوقا(شنبه موكول شد  يك

تفـاوتي ميـان    انـد، انـدك   عـروج را بـه تصـوير كشـيده    ة رسمي واقع انجيلهر چهار هرچند 
شود كه زنان ديگر به آرامگاه رفتند  بيان مي متي انجيلنخست در . هاي ايشان وجود دارد روايت
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كه بسيار درخشان بود، به زمين آمد و سنگ آرامگـاه را   ،خداة شديدي فرشتة لرز و پس از زمين
 ،عيسـي  كـرد را مطمـئن  هـا   آن فرشته به زنان آرامـش داد و . و بر آن نشست به كناري گذاشت

براي اعـالم خبـر نـزد     ،ولي خوشحال ،بنابراين، زنان ترسان. گونه كه گفته بود، زنده است همان
رفتند، ناگهان عيسي را مقابل خود ديدند و زماني  در همان حال كه با سرعت مي. ديگران رفتند
ايـن  هـا   آن و بـه  كـرد عيسي ايشان را آرام . الم داد، زنان به پاي او افتادندسها  آن كه عيسي به

سرعت به سـمت جليـل برونـد تـا عيسـي را در آنجـا        موريت را داد كه به شاگردان بگويند بهأم
جسـد   كردنشنبه كه زنان براي معطر ، روز يكمرقس انجيلبراساس ). 10ـ1: 28، متي(ببينند 

جـا كننـد    اينكه چگونه سـنگ آرامگـاه را جابـه   ة ، در مسير خود درباررفتند به سمت آرامگاه مي
اما هنگامي كه به آرامگاه رسيدند، دريافتند در باز است و سـنگ بـه كنـاري    . كردند صحبت مي

اي با لباس سفيد در سمت راست قبـر   به داخل رفتند و با ديدن فرشتهها  آن .گذاشته شده است
طور كـه   عيسي همان ، زيراگفت كه نگران نباشندها  آن فرشته به اما. به خود لرزيدندو  ندنشست

زنان كه بسيار ترسيده بودند، . بايست خبر را به رسوالن برسانند گفته بود زنده است و ايشان مي
نيـز   لوقـا ). 8ــ 1: 16، مـرقس (و نتوانستند با كسي سخن بگوينـد   ندسرعت از آنجا خارج شد به

هنگـامي كـه   ها  آن عروج را بسيار جالب به تصوير كشيده است؛ة قعاين زنان با واة مواجهة لحظ
هايي  اش نيست، حيرت كردند و سپس با ديدن دو مرد كه لباس دريافتند جسد عيسي در مقبره

 اما فرشتگان به ايشان احتـرام گذاشـتند و  . كننده بر تن داشتند بسيار ترسيدند درخشان و خيره
رو، اين گروه از زنان خبر عروج را به رسوالن مـرد   ازاين. دكردنبر بودن عيسي باخ را از زندهها  آن

  ).11ـ1: 24 ،لوقا(رساندند 
عروج عيسـي مسـيح را   ة عنوان نخستين پيرواني كه امكان مشاهد در اناجيل رسمي، زنان به

 كه در اين اناجيل، از زنان با اسمشـان يـاد   داردذكر اين نكته اهميت . شوند اند معرفي مي داشته
عنـوان   اينكه زنـان بـه  . كيد بر جايگاه زنان در اين اتفاق بسيار مهم استأشود كه گواهي بر ت مي

شوند، نشان از آن دارد كه از ديـدگاه نويسـندگان اناجيـل، زنـان      شاهدان عروج عيسي تلقي مي
 شـوند  همنوا، فرشتگان به زنان يادآور مـي  انجيلدر هر سه . داراي ايمان و بصيرت كافي هستند

ايـن  . گونه كه گفته بود زنده است و آنان نبايد در ميان مردگـان دنبـال او بگردنـد    عيسي همان
هـاي او   تذكر به اين معناست كه زنان به ياد بياورند از شاگردان عيسي هستند و بايد بـه آمـوزه  

تـار  عنوان فرستادگان رسوالن، بلكه همچون خـود رسـوالن رف   بنابراين، با زنان نه به. توجه كنند
  ].203ـ202، ص 20[الهي و برخورد با امر قدسي هستند ة مكاشفة شود كه شايست مي

عيسي براي اولين بـار پـس از عـروجش بـر زنـان ظـاهر        متي انجيلباالتر از همه اينكه، در 
دهـد   نشان مي مؤمنتي است و به زنان فمينيسشود كه اين موضوع بسيار بااهميتي به لحاظ  مي

رسد كه ايمـان ايـن    به نظر مي. اايمان براي عيسي مسيح تفاوتي وجود نداردكه بين زن و مرد ب
 عيسي پس از عـروج بـر رسـوالن ظـاهر شـده و      ، زيراتر از مردان است زنان حتي به نحوي قوي
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). 43ــ 36: 24، لوقـا  ؛17: 28، متـي (كننـد   پس از لمس او بر شك و ترديدشان غلبه مـي ها  آن
شناسـان ديـن ارائـه     مواردي اين نتيجه را گرفت كه برخي جامعـه شايد بتوان با توجه به چنين 

انـد و   اند؛ زنان همواره كشش بيشـتري بـه احـوال و امـور دينـي نسـبت بـه مـردان داشـته          داده
  ].130، ص1[اند  كرده داري خود را به نحوي متفاوت از مردان ابراز مي دين

سـت كـه براسـاس گـزارش اناجيـل،      جايگاه زنان در اين واقعه آن اة موضوع مهم ديگر دربار
مهـم و زنـده بـودن    ة دهند رسوالن را از اين واقعـ  موريت ميأفرشتگان يا خود عيسي، به زنان م

ة توان يافت كه در وهلـ  تي بسيار مهم را ميفمينيسة يك نكت ،در اين روايات. ندكنعيسي مطلع 
ي اعتبـار كـافي تلقـي    را شـهادت زنـان دارا  زيـ سازي نقش زن و مرد اسـت،   نخست نوعي وارونه

نـوعي احسـاس شـك و ترديـد بـه      ة كه دربردارند ،دادن برخورد رسوالن سپس با نشان. شود مي
ة كيد دارد كه گرچه رسوالن مانند اين زنان بايـد طبـق آمـوز   أگفتار زنان است، بر اين موضوع ت
سـادگي   د بـه توانسـتن  داشتند، طبق فرهنگ رايج آن زمان، نمي مسيح به زنده بودن او ايمان مي

حال، از نگاه نويسندگان اناجيل، زنان همچون  بااين]. 203ـ202، ص20[گواهي زنان را بپذيرند 
دهد كـه   شوند و اين موضوع نشان مي دار مسئوليت مهمي از جانب عيسي مي رسوالن مرد عهده

ـ   و مـي  دارنـد به لحاظ روحاني  ييباال زنان در امور ديني همچون مردان تواناييِ ه ايشـان  تـوان ب
  .اعتماد داشت

  عنيا مريم اهل بيت
عنياست كـه   كرد، مريم اهل بيت مهمي كه در طول رسالت عيسي او را همراهي مي يكي از زنان

مريم به همراه خـواهرش، مارتـا،    معموالً. داستاني از او نقل شده است يوحناو  لوقا انجيلدر دو 
بسـياري   تأثيرويژه عرفان،  يخ تفكر مسيحي، بهدر تارها  آن در اين روايات حضور دارند و داستان

تـر از   توان ادعا كرد كه نقش مريم در متن مقدس بـه نـوعي برجسـته    حال، مي بااين. نهاده است
شخصـيت پراهميــت مـريم، از جوانــب گونـاگون توجــه     ،رو ازايــن. خـواهرش بيـان شــده اسـت   

ه در اين بخش مورد بحث قـرار  را به خود جلب كرده است ك ،ها تفمينيسويژه  گران، به پژوهش
  .خواهد گرفت

  مريم، زني اهل نظر
هاي عملي و نظري زنـان، در داسـتان جالـب توجـه مـريم و مارتـا        فعاليتة ديدگاه عيسي دربار

كه در طـول   دارداين ماجرا به قدري اهميت . بيان شده است لوقا انجيلشود كه در  مشخص مي
 ؛انـد  آن نظر دادهة دربار 1و اكهارت 2آكوئيناس 1ستين،تاريخ مسيحيت متفكران بزرگي مانند آگو
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2. Aquinas 
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ة شـكل گرفـت و در جامعـ   ) فـارغ از جنسـيت  (كه مناقشاتي درباب برتري عمل يا نظر  طوري به
براساس اين روايت، روزي عيسي و همراهـانش در راه  . گذار بوده استتأثيرديني مسيحي بسيار 

ـ  ها  آن مارتا رسند كه زني به نام خود به اورشليم به دهي مي . كنـد  خـود دعـوت مـي   ة را بـه خان
روند، مريم، خواهر مارتا، با خيـالي آسـوده پـاي سـخنان عيسـي       هنگامي كه ايشان به خانه مي

رو، مارتـا   اين از. ها افتاده بود كه مارتا به زحمت فراواني براي پذيرايي از مهمان درحالي. نشيند مي
اما عيسـي او را بـه   . كردن او فراخواند ريم را به كمكنزد عيسي شكايت كرد و از او خواست تا م

يك چيز اهميت دارد و مريم همان را انتخاب كـرده و   فقطگويد كه  د و مينك ميآرامش دعوت 
 ).42ـ38: 10، لوقا(د كنخواهد كه مريم را از آن فيض محروم  او نمي

نخسـت، مارتـا   . ننـد ك هاي اساسي يك رسول را بيان مـي  ك يكي از ويژگييمريم و مارتا هر
زنـي   ممكن اسـت در ابتـدا بـه نظـر برسـد كـه مارتـا صـرفاً        . خود دعوت كردة عيسي را به خان

اما او اين عمل را از سر اخالص و ايمان و براي شـنيدن بشـارت عيسـي انجـام     . نواز است مهمان
 نجات بـوده اسـت و بـراي كسـب آمـرزش، بـه عيسـي       ة توان گفت مارتا در انديش حتي مي. داد

شـود كـه در كنـار ديگـر      سپس، در اين داستان به شخصيت مريم پرداخته مـي . كند خدمت مي
جالـب توجـه آن اسـت كـه موقعيـت مـريم       ة نكت. دهد شاگردان به سخنان عيسي گوش فرا مي

مـورد بحـث قـرار     كـاري كـه بعـداً    همچـون زن گنـاه  (شود كه او  گونه به تصوير كشيده مي اين
سي قرار دارد؛ گويي يك مريد واقعي بايد چنـين در پـاي اسـتاد خـود     در كنار پاي عي) گيرد مي

]. 25ــ 24، ص18[بيفتد تا ارزش و منزلت واالي استاد در كنار كوچكي شاگردش مشخص شود 
بنابراين، مارتا به صورت عملي و مريم بـه صـورت نظـري از عيسـي كسـب آمـرزش و معرفـت        

 .كنند مي
وضوح  نخست، با توجه به اين روايت، عيسي به. سي كرداين داستان را در دو مرحله بايد برر

تنها زنان را از همراهي با خود و حضور در ميـان   عيسي نه. پذيرد عنوان شاگرد خود مي زنان را به
همچنـين،  . خواند را به پيروي از خود با ايفاي نقشي پويا فراميها  آن كند، بلكه رسوالن منع نمي

تنهايي مشغول پذيرايي اسـت، ايـن نكتـه را يـادآوري      اينكه بهة بارمارتا درة او پس از شنيدن گل
با توجه به اينكه بنا بـه  . هاي نظري نيز اهميت دارد كند كه در مقام شاگردي، توجه به آموزه مي

، 19[داري را برعهـده داشــتند   تنهـا نقـش خانـه    نظـر ويترينگتـون زنـان در آن جامعـه عمومــاً    
  .ولي در نگرش به وظايف زنان ايجاد كرداين اقدام عيسي تح] 118ـ117ص

در اين داستان مريم . اي ديگر داراي اهميت بسيار زيادي است با اين حال، اين روايت از جنبه
عملـي  ة نظري توجه دارد و مارتا نماد فردي است كـه بـه حـوز   ة نماد شخصي است كه به مرتب

جه به اين روايت، ديدگاه عيسي را راجع اند با تو متفكران مسيحي از ديرباز تالش كرده. پردازد مي
دهد،  رسد كه عيسي نظر را بر عمل ترجيح مي گونه به نظر مي در ابتدا اين. به عمل و نظر بدانند

                                                                                                                                  
1. Eckhart 
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اما، برخي از متفكران نظير آگوستين، نظر و . كند مريم بهترين سهم را برگزيده است را بيان ميزي
او بر اين باور است كه هر دو خواهر كه در . دانند مي عمل را به يك اندازه در حيات ايماني ضروري

اكهارت نيز . اند كردند، در پذيرايي از عيسي باهم متحد، همكار و مكمل بوده يك خانه زندگي مي
اي  به نوعي ديالكتيك ميان عمل و نظر اعتقاد داشت كه در آن فرد با از بين بردن هـر دوگـانگي  

پس چه در نظر و چه در عمل فرد با خدا داراي وحدت  ؛داند ا ميو عملش را اراده و عمل خد  اراده
او بر اين باور . يافت 1توان در نظر زوله متفكران، ديدگاه پراگماتيستي را مي همةاما در ميان . است

عيسي هركس ة است كه با توجه به اين روايت، هر انساني را بايد عارف دانست، زيرا براساس گفت
 همـة بنابراين، مريم و مارتـا الگـويي بـراي    ]. 93ـ82، ص 2[كه دارد بپردازد اي  بايد به خواسته

گذاري جايگاه زنـان را در  تأثيرتوان اهميت و  رو مي فقط زنان، فراهم آوردند و ازاين ان، و نهمؤمن
سي از اين دو خواهر در اين دو حوزه به فعاليت أزنان بسياري به ت. عمل و نظر مالحظه كردة حوز

  .ندكردد و نام خود را در تاريخ مسيحيت ماندگار پرداختن

  مريم، زني اهل چالش در ايمان
ايشان عيسي را از . مارتا و مريم برادري به نام ايلعازر داشتند كه در نبود عيسي سخت بيمار شد

دانست كه با اتفاقي كه خواهد  زيرا مي ،اما او براي بازگشت عجله نكرد كردند،اين موضوع باخبر 
عيسي با وجود اينكـه رسـوالن بـه او     ،پس از دو روز. دشو د، جالل خدا بر همگان نمايان ميافتا

ايلعـازر   ،رسـيدند ها  آن هنگامي كه. خطر بازگشت هشدار داده بودند، به آن شهر برگشتة دربار
مرده و چهار روز پيش به خاك سپرده شده بود و سران قوم يهود براي تسـليت بـه آنجـا آمـده     

شتابد و با اقرار ايمانش به او، از  بتدا، مارتا با شنيدن خبر بازگشت عيسي به پيشواز او ميا. بودند
هنگامي كه عيسي و مارتا بـه خانـه برگشـتند، مـريم بـا      . خواهد برادرش را زنده كند عيسي مي

سپس، به همـراه ديگـران بـه    . ثر شدأمت بيتابي به نزد عيسي رفت و عيسي از اين موضوع عميقاً
نخست مرتا ترديد كـرد  . محل دفن ايلعازر رفت و به ديگران گفت كه سنگ را كنار بزنند سمت

اما عيسي از او خواست كه ايمان خود را حفظ كند و پـس  . و گفت كه اكنون جسد متعفن است
كه در كفن پوشـيده   ،در مقابل چشم همگان، ايلعازر. از دعا به درگاه خداوند، ايلعازر را فراخواند

پس هر آن كس كه شاهد ايـن واقعـه بـود، بـه عيسـي ايمـان آورد       . از قبر بيرون آمد ،دشده بو
  ).46ـ1: 11، يوحنا(

هر دو خواهر كه در داستان نقش فعـالي دارنـد، در ابتـدا واكنشـي متفـاوت از خـود نشـان        
. گويـد  گرمي سـخن مـي   شتابد و با او به برخالف مريم، فوري به ديدن عيسي مي ،مارتا. دهند مي

بـرادرش را شـفا    ،كند كه اگر عيسي آنجا بود هيچ ترديدي ابراز و اقرار مي مارتا ايمان خود را بي
ايمان به عيسي اسـت كـه مردگـان در روز قيامـت     ة همچنين، او باور داشت كه به واسط. داد مي

                                                        
1. Soelle 
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كنون دهد كه برادرش را نه در روز قيامت، بلكه ا لكن عيسي به او اين وعده را مي. شوند زنده مي
بـرخالف   .]479ــ 473، ص15[كنـد   زنده سازد و مارتا نيز به دليل ايمان قوي خود اعتماد مـي 

مارتا، مريم ابتدا به ديدار عيسي نرفت، گويا با توجـه بـه تعـاليمي كـه از عيسـي آموختـه بـود،        
. زنـد و از محبـت عيسـي بـه پيـروانش بـاخبر بـود        دانست عيسي خود دست بـه اقـدام مـي    مي

خواهد او را ببينيد، به نداي عيسـي پاسـخ    هنگامي كه خواهرش به او گفت عيسي مي حال، بااين
ة تنها عواطـف بشردوسـتان   در اين روايت، نه. ثر عيسي را برانگيختأگفت و با ابراز احساساتش، ت

. تواند غـم يـك زن را درك كنـد    خوبي مي شود كه او به بلكه بيان مي ،نمايان است عيسي كامالً
ن داستان نماد زني است كه به دليل رنج كشيدن ايمـانش بـه چـالش كشـيده شـده      مريم در اي

شـود   گرفته از زنانگي او باشد، موجـب مـي   ريشهتواند  كه مي ،قوي او است، اما احساسات ايمانيِ
  .به عيسي بازگردد كه فوراً

  مريم و يهودا، ايمان زنانه در مقابل ايمان مردانه
زر، در شبي كه به افتخار عيسي در دهكده ضـيافتي ترتيـب داده   پس از ماجراي زنده شدن ايلعا

قيمـت وارد شـد و بـر پاهـاي      عطري گـران ة شده بود و مارتا در حال پذيرايي بود، مريم با شيش
در همين زمان كه خانـه از آن عطـر پـر    . را خشك كردها  آن عيسي ريخت و با موهاي سر خود

توانستند آن عطـر را بفروشـند و پـولش را بـه      ميها  آن شده بود، يهودا اعتراض كرد و گفت كه
دهـد؛ يهـودا بـا     گر اين داستان، نيت پليد يهودا را توضيح مـي  عنوان روايت بهيوحنا  .فقرا بدهند

عيسـي نيـز   . دزدد ها مي كند و از پول هاست، اما در امانت خيانت مي اينكه مسئول نگهداري پول
  ).8ـ1: 12، يوحنا(او را براي دفن آماده كرده است  گويد كه مريم درواقع بدن در جواب مي

كـار در   نخست، پيش از پرداختن به هر مطلب ديگري بايد يادآور شد كه مريم آن زن گنـاه 
بهايش شست و بـا موهـايش خشـك كـرد      كه پاهاي عيسي را با عطر گرانلوقا  به روايت انجيل
گيرنـد، آن اسـت كـه روايـت مشـابهي در       يمريم را با آن زن اشتباه مـ  دليل اينكه غالباً. نيست
ـ    1شود چند روز پيش از عيـد پسـح،   وجود دارد كه در آن گفته مي متي انجيل ة عيسـي بـه خان

. ريـزد  بها را بر سر عيسـي مـي   د و عطري گرانيآ ميدر آنجا زني . رود شخصي به نام شمعون مي
ضـمن   ،اما عيسي. ا كمك كنندتوانستند به فقر كنند كه با پول آن عطر مي شاگردان اعتراض مي

گويد كه او با اين كار بدن عيسي را بـراي دفـن آمـاده     ه زن به او كرد، ميخدمتي كقدرداني از 
ة طور كه قابل مالحظه است، به دليل آنكه اين واقعه در خان همان). 13ـ6: 26، متي(كرده است 

ـ  اهشخصي به نام شمعون اتفاق افتاده است و مشابه با ماجراي زن گن اي بـه   فريسـي ة كار در خان
كه اين موضوع بايد مـورد   درحالي. دانند كار مي اشتباه مريم را همان زن گناه نام شمعون است، به

                                                        
  .دارند اسرائيل از مصر و آزادي از قيد بندگي را در آن گرامي مي بنيروزي كه يهوديان، خروج . 1
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، ضـمناً . كـار توصـيف نشـده اسـت     عنـوان يـك گنـاه    گاه به نخست، مريم هيچ. بررسي قرار گيرد
 يوحنـا و  متـي در روايـت   .شرايطي كه در دو روايت توصيف شده، به لحاظ زماني يكسان نيست

كـار   از زن گنـاه  لوقـا كه اين موضوع در روايـت   درحالي ؛شود كه قبل از عيد پسح است اشاره مي
گوي شاگردان و عيسـي بـه لحـاظ    و گفت يوحناو  متيتر آنكه در روايت  مهمة نكت. مطرح نيست

. طلبـي ديگـر اسـت   گو پيرامون مو كار گفت از زن گناه لوقامحتوايي يكسان است، ولي در روايت 
كـار   توان مـريم را همـان زن گنـاه    گرفته و نام ميزبان يكي است، نمي بنابراين، گرچه عمل انجام

  .دانست لوقاروايت 
عنـوان   بـه يوحنا . باشدداشته ت فمينيسگران  تواند ارزش فراواني براي پژوهش اين روايت مي

را بـاهم  هـا   آن دهد و ايمـان  مي راوي، دو شخصيت نزديك به عيسي مسيح را در مقابل هم قرار
ريزد، بلكه بـا   تنها دارايي ارزشمند خود را به پاي عيسي مي مريم، يك زن است كه نه. سنجد مي

. دهـد  نشـان مـي   كردن پاهاي عيسي با موهايش، عشق و اشتياق قلبي خود را عمالً عمل خشك
بخشـد، بلكـه    چيزي از خود نمي تنها او نه. كار است كند يهودا خيانت كيد ميأت يوحناكه  درحالي

نمايان است، برتري ايمان يـك زن بـه نسـبت يـك مـرد       يوحناخوبي در نگرش  آنچه به! دزد مي
زنان توانايي درك معنويت، بصريت باال و رشد و تعالي شخصيت را همچون مردان دارند و . است

 .پيشي بگيرندها  آن توانند از حتي مي
ده بود كه مريم پيش پاي عيسي به تعاليم او گوش فرا بيان ش لوقا انجيلهمچنين، در 

ة رسد كه عيسي او را داراي آمادگي روحاني بـراي فهـم واقعـ    پس به نظر مي. داده است مي
كردن به عيسي به تصوير كشيده  مريم را با عمل خدمت يوحناگونه كه  آن. داند پيش رو مي

گويي او را در شـمار رسـوالن بـه     دهد، است و پاسخي كه عيسي براي پذيرفتن عمل او مي
اي صـميمانه و   عنوان يك زن رسول، رابطـه  به ،ميان عيسي و مريمة رابط. شمار آورده است

 ،برخالف يهودا. پر از محبت است و اين ارتباطي است كه ميان عيسي و يهودا وجود نداشت
دشمني تالش عيسي مسيح نفهميد و حتي براي از بين بردن او چون ة كه حقيقت را دربار

توان زماني بهتر دانست كه مريم پـيش از   اين امر را مي. كرد، مريم يار حقيقي عيسي است
آنكه عيسي به رسوالن خود تعليم دهد پاي يكديگر را بشويند، مريم پاي استاد خـود را بـا   

  ].167، ص7[شو داد و قيمت شست  عطر گران

  مريم مجدليه
ا در شمار زناني كـه بـه عيسـي ايمـان آورده و از يـاران      رسمي، مريم مجدليه ر انجيلهر چهار 

گيري مسـيحيت مهـم اسـت     شكلة نقش اين زن به حدي در تاريخ اولي. كنند اوست معرفي مي
در ايـن  . كيد شده اسـت أمعنوي و نزديك عيسي و مريم تة كه در برخي متون آپوكريفا، بر رابط

از . شـود عهد جديـد مطالعـه    انجيلار هاي چه مريم براساس گزارشة شود چهر بخش، تالش مي
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كـار آميختـه شـده، بـراي      عنيا با آن زن گناه مريم مجدليه بيش از مريم اهل بيتة آنجا كه چهر
سـپس، بـه   . انجام شـود تفكيك اين دو شخصيت الزم است كه در بخشي جداگانه بررسي دقيق 
جوانـب  ة بحـث دربـار   دليل آنكه مريم مجدليه در مراحل بسيار حساسي حضور داشته است، به

  .پرداخته خواهد شد ،ها را به خود جلب كرده است تفمينيسكه توجه  ،اوة ايمان وفاداران

  گناه كار يا بي مريم مجدليه، گناه
ـ   در طول تاريخ، باوري شكل گرفته است كه مريم مجدليه همان زن گنـاه  شـمعون در  ة كـار خان

، مـثالً ؛ انـد  ن مسـئله داليـل مختلفـي آورده   گران براي اثبـات ايـ   حتي پژوهش. است لوقا انجيل
كار را بـه   ن، آبرو و حريم مريم مجدليه، زن گناهأبراي حفظ ش لوقاگفته است كه  1گرنوايل كنت

عنيـا   مريم اهل بيـت  يوحنااز سوي ديگر، به دليل آنكه براساس روايت . نام او معرفي نكرده است
شو داد و بـا موهـاي   و بها شست را با عطري گران پاهاي عيسي لوقا انجيلكار در  همانند زن گناه

داننـد، دو مـريم را نيـز يكـي      كـار مـي   سرش خشك كرد، گروهي كه مريم مجدليـه را زن گنـاه  
  ].38، ص13[انگارند  مي

پس از  ، دقيقاًلوقا انجيلكار آن است كه در  عنوان زن گناه دليل اصلي تلقي مريم مجدليه به
كنـد   اوي مريم مجدليه را يكي از همراهان عيسي مسيح معرفـي مـي  كار، ر بيان داستان زن گناه

اين امر در ذهـن مخاطـب نـوعي همـاهنگي     . كه عيسي او را از هفت روح پليد نجات داده است
طـور   همـان . كافي محكم نيستة اما اين دليل به انداز. كند كه اين دو نفر يكي هستند ايجاد مي

بـدون آنكـه نامشـان     ؛ان بسياري در اناجيل آمده استكه در فصل قبل مالحظه شد، داستان زن
 كـردن ارواح پليـد از   همچنين، براساس روايات اناجيل، عيسي افراد زيادي را با خـارج . ذكر شود

فقط دچار امراض روحـي و  ها  آن نيست،ها  آن كار بودن كرد و اين دليلي بر گناه درمان ميها  آن
گونه شواهدي وجود ندارد كه مريم مجدليه همان زن  توان گفت كه هيچ مي. جسمي شده بودند

كـار نيسـت،    عنيا نيز آن زن گناه طور كه گفته شد، مريم اهل بيت همچنين، همان. كار باشد گناه
  .نمايد كه اين سه زن، سه شخصيت مجزا از هم هستند پس چنين مي

ه است؟ چـرا در طـول   كار جلوه دادن مريم مجدليه چه بود همه اصرار براي گناه اما دليل اين
رسد كه آنچـه موجـب    اند؟ به نظر مي گونه به تصوير كشيده تاريخ مسيحيت مريم مجدليه را اين

شـده از   نگرش مردساالرانه بر تفاسـير مطـرح  ة شده است، سلط اين برداشت از مريم مجدليه مي
وليـان ديـن در   اند كه مت ها در برخورد با اين موضوع پيشنهاد داده تفمينيس. كتاب مقدس باشد

ويـژه بـا نظـر بـه اهميـت او در       آن فرهنگ مردساالرانه براي فروكاستن جايگاه مريم مجدليه، به
گـران مـرد،    از سوي ديگر، به نظر برخي پژوهش. اند رستاخير، چنين تفسيري را ارائه دادهة واقع

يـب اسـت و   هاي مهم حضور رسوالن در روايات عهد جديد غا مريم مجدليه از بسياري از صحنه
                                                        

1. Grenville Kent 
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عمدي يا غيرعمـدي  ]. 40، ص13[شود  بودن نقش او در نظر گرفته مي اهميت اين گواهي بر كم
العـاده مهـم    بودن اين جريان مردساالرانه مشخص نيست، اما آنچه مشخص است، جايگـاه فـوق  

  .به آن پرداخته خواهد شد مريم مجدليه در ارتباط با موضوع عروج است كه بعداً

  مراه وفادار عيسيمجدليه، ه ممري
اند كـه مـريم    كرده اشاره شد، چندين زن عيسي را در سفرهايش همراهي مي طور كه قبالً همان

رسد كه او همسـري نداشـته    به نظر مي. به فعاليت مشغول بوده استها  آن مجدليه نيز در كنار
زنـان را در   انجيـل ار راويان چهـ  از آنجا كه معموالً. اند باره سكوت كرده اناجيل در اين ، زيرااست

تنهـايي   اند، اين موضوع كه نام مريم مجدليه هميشـه بـه   كرده ارتباط با بستگان مردشان ياد مي
دهد كه به احتمال زياد او مجـرد   آمده است نشان مي) نه در مقام همسري و نه در مقام مادري(

 ،در ايـن روايـت  . تيافـ  لوقـا  انجيلتوان در  نخستين حضور مريم را مي]. 118، ص6[بوده است 
شود كه مريم توسط عيسي مسيح از هفت روح پليد رهايي يافـت و در كنـار چنـد زن     گفته مي

بنـابراين، مـريم يكـي از    ). 3ــ 1: 8، لوقـا (كـرد   ديگر در طول سفرهاي عيسي به او خدمت مـي 
  .آيد رسوالن زن به شمار مي

د، همراهـي  كنـ  ت متمـايز مـي  اما آنچه مريم مجدليه را از ديگر زنـان رسـول در ايـن روايـا    
 انجيـل بعدي كه هـر چهـار   ة صحن. ترين شرايط عيسي را رها نكرد اوست كه در سختة وفاداران

آمـده اسـت كـه     متـي  انجيلدر . اند، تصليب عيسي مسيح است مريم را در آن به تصوير كشيده
لرزه بـود كـه بـا     مينگر اتفاقات عجيبي مانند ز مريم در كار زناني كه از جليل آمده بودند، نظاره

در همين باب نيز آمده است كه مريم مجدليه و آن مريم ديگـر   .شدشدن عيسي پديدار  مصلوب
نيـز   مـرقس  انجيـل در ). 61و  56-55: 27، متي(دادن جسد عيسي در مقبره بودند  شاهد قرار

و مريم را جزو زناني به شمار آورده است كه شاهد وقـايع هنگـام جـان سـپردن عيسـي مسـيح       
نيز از مريم مجدليه در ميـان زنـان    يوحنا انجيلدر ). 47 -40: 15، مرقس(تدفين او بوده است 

ة در اين اناجيل، زنـاني كـه در صـحن   ). 25: 19، يوحنا(حاضر در پاي صليب صحبت شده است 
بـه   انجيـل  اما نام مريم مجدليه در سـه  ،اند تصليب حضور داشتند با اندكي تفاوت نام برده شده

بودن جايگـاه ايـن زن    كيد راويان اناجيل بر برجستهأيكسان آمده است و اين گواهي بر ت صورت
  .در ميان ديگر زنان است

رسد كه مريم مجدليه پس از آنكه به دست عيسي از هفت روح پليد رها شد، بـه   به نظر مي
كـه در   توان مالحظه كـرد  وفاداري خاص او را هنگامي مي. ياري نزديك براي عيسي تبديل شد

كه عيسـي در حـال جـان     ،زمان غياب ديگر رسوالن مرد، او حضوري پررنگ در لحظات تصليب
، 8[تـا هنگـام تـدفين عيسـي او را تـرك نكـرد        ،سپردن بود، داشته است و بنابر روايات اناجيل

باطني مريم مجدليه بـه عيسـي مسـيح    ة اين وفاداري و صميميت ناشي از ايمان و عالق]. 71ص
 .بهره بودند كه بسياري از مردان در ارتباط با عيسي نيز از آن بيبوده است 
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  مريم مجدليه، شاهد اصلي عروج
بسيار جالب توجه است كه براساس اناجيل، مريم مجدليـه شـاهد اصـلي عـروج عيسـي مسـيح       

عنـوان   بـه  انجيـل براي بررسي اين موضوع، نخست به اسامي زنـاني كـه در هـر    . شود دانسته مي
، مريم مجدليه و مريم ديگـر  متي انجيلدر . اند بايد نگاهي انداخته شود معرفي شدهشاهد عروج 

عنوان نخستين افـراد   دهد و خودشان به خبر عروج عيسي را ميها  آن زناني هستند كه فرشته به
زناني كه در اين صـحنه حضـور    مرقس انجيلبنابر ). 10ـ1: 28، متي(كنند  با عيسي مالقات مي

اما اين زنـان پـس مالقـات بـا فرشـته      . مجدليه، سالومه و مريم مادر يعقوب هستنددارند، مريم 
كـه روز   درحالي. زنده شدن عيسي را بدهندة توانند با كسي صحبت كنند و مژد ترسند و نمي مي
شنبه، مريم مجدليه اولين شخصي بـود كـه عيسـي را ديـد و ايـن خبـر را بـه ديگـران داد          يك

از ها  آن داند كه در ميان خود چند زن را شاهد اين واقعه مي انجيلدر  لوقا). 11ـ1: 16، مرقس(
طـور كـه در ايـن سـه      همان). 11ـ1: 24، لوقا(برد  مريم مجدليه، يونا، مريم مادر يعقوب نام مي

تـري از نگـاه نويسـندگان     كـد نقـش مهـم   ؤقابل مالحظه است، مريم مجدليه به صورت م انجيل
. شـود  اولين نامي است كه آورده مي انجيلمريم مجدليه در هر سه داشته است؛ نخست آنكه نام 

هـا   كـه تمـايز او را از ديگـر مـريم     نحـوي  بـه  ؛اند دوم آنكه هميشه به صورت كامل از او ياد كرده
اولـين و تنهـا زنـي اسـت كـه       مـرقس  انجيلسومين نكته آن است كه مريم در . ندكنمشخص 

  .دكن عيسي را به صورت جسماني مالقات مي
براسـاس ايـن روايـت،    . شـود  ، روايت خاص و متفاوتي از اين صحنه بيان مييوحنا انجيلدر 

شـنبه متوجـه    او در روز يـك . برخالف ساير اناجيل، مريم مجدليه تنهـا زن شـاهد عـروج اسـت    
دهد  او اين خبر را به ديگران مي. شود كه سنگ از در قبر كنار رفته است و جسد آنجا نيست مي

ة مواجهـ ة صـحن . كننـد  همراه دو شاگرد ديگر پس از بررسي قبر، محل را ترك مـي  و پطرس به
  :به تصوير كشيده شده است انجيلگذاري در اين تأثيرمريم با عيسي مسيح به نحو زيبا و 

عيسي خودش . برگشت و نگاه كرد. ناگاه مريم احساس كرد كسي پشت سر او ايستاده است
كنـي؟ دنبـال چـه كسـي      چرا گريـه مـي  «: سي از مريم پرسيدعي. ولي مريم او را نشناخت ،بود
اي، بگـو كجـا    آقا، اگر تـو او را بـرده   «  :مريم به گمان اينكه باغبان است، به او گفت» گردي؟ مي

مريم برگشت و عيسـي را شـناخت و بـا    » .مريم«: عيسي گفت» .اي تا بروم او را بردارم گذاشته
. ام به من دست نزن، چون هنوز نزد پـدرم بـاال نرفتـه   «: عيسي فرمود» .استاد«: شادي فرياد زد

ولي برو و برادرانم را پيدا كن و به ايشان بگو كه من نزد پدر خود و پدر شـما و خـداي خـود و    
 .)17ـ1: 20، يوحنا( »روم خداي شما باال مي

مـريم مجدليـه و عيسـي را    ة نسـبت داده شـده اسـت، رابطـ    يوحنـا   كه به انجيليبنابراين، 
جالب توجهي بـه ايـن   ة ردولف بولتمان اشار. دهد چون يك استاد و شاگرد صميمي نشان ميهم

ايـن موضـوع   . زند شناسد كه عيسي او را با نام صدا مي حقيقت دارد كه مريم زماني عيسي را مي
زننـد   شبانان گوسفندان خود را صدا مي«: گويد است كه مي يوحنا انجيليادآور بخش ديگري از 
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العـاده   مريم نيز از آنجا كه داراي ايمـاني فـوق  ). 3: 10، يوحنا(» روند زد چوپان خود مينها  آن و
مـريم مجدليـه در ايـن    ة مهم ديگـر دربـار  ة يك نكت. شود گونه در نظر گرفته مي قوي است، اين

كيـد  أگوي عيسـي و مـريم ت  و بر گفت يوحناآن است كه برخالف اناجيل ديگر، در روايت  انجيل
ايـن واقعيـت كـه در    . وقوع عروج پي ببـرد ة مخاطب به اهميت گفتار عيسي دربارشده است تا 

دهد كه جايگاه مريم نزد كليساي اوليـه   شود، نشان مي از مريم مجدليه نام برده مي انجيلچهار 
ايـن امـر در   . عنوان شاهد اصلي معرفي كنند سعي كرده بودند كه او را بهها  آن مهم بوده است و

  ].365ـ364، ص 16[رسد  ه اوج خود ميب يوحنا انجيل

  نتيجه
  برجسـته نبـوده    براساس اسناد و شواهد موجود، جايگاه زنان در زمان حيات عيسـي در جامعـه  

متفـاوت را بـا زنـان در پـيش      ياجتماعي، برخـورد  يگر حال، عيسي همچون اصالح بااين. است
كرده اسـت، بلكـه در    وستانه عمل ميزنان بسيار بامالحظه و د اتنها به صورت كلي ب او نه. گرفت

مخالف عرف اجتمـاعي آن   كنار مردان، زناني را نيز با خود همراه ساخته بود و اين عمل او كامالً
هـاي گونـاگون معنـوي، نظـري و عملـي در حضـور        اين همراهي به صورت. شد روزگار تلقي مي
و   ديني داشتهة خود در جامعگويي اين زنان سعي در احياي جايگاه . شد گر مي جدي زنان جلوه

رسـد كـه    حـال، بـه نظـر مـي     بـااين . انـد  گونه با حمايت عيسي در اين عرصه پيشگام شده بدين
رغم ميل باطني خود و  بهنگرش غالب مردساالرانه، حتي شايد  تأثير نويسندگان اناجيل نيز تحت

ا حـد امكـان خـودداري    به دليل معذوريت اجتماعي، از بازنمايي برخورد مثبت عيسي با زنان تـ 
هـا، بازتـابي از    ها و حضور آن گذرا به فعاليتة قرارندادن زنان در گروه رسوالن و اشار. كردند مي

همه، براي متفكـران   بااين. نگرش مردساالرانه استة شرايط اجتماعي موجود در آن زمان و سلط
د كـه زنـان همچـون    ت اين امكان فراهم است كه با واكاوي متن بـه ايـن نتيجـه برسـن    فمينيس

توان ايشان را نيز در مقام رسـوالن بـه    اند كه مي هايي داشته مردان، خدماتي ارائه داده و فعاليت
عروج با آن مواجه ة الهي و برخورد با امر قدسي كه زنان به هنگام واقعة ، مكاشفمثالً؛ شمار آورد

  .اند مند بوده ل از آن بهرهشدند، گواهي بر ايمان و بصيرتي است كه ايشان همچون مردان رسو
مسيحي كه مشتاق فعاليـت   مؤمناز سوي ديگر، اين زنان الگوي مناسبي را براي ديگر زنان 

توانند فارغ از نقشي كه در خانواده  گونه، زنان مي بدين. دنآور بيشتري در جامعه هستند فراهم مي
هاي مختلف اجتمـاعي مشـاركت    هدر عرص) مادرانه، همسرانه، خواهرانه و دخترانه(برعهده دارند 

دار شـدن مقـام بـاالي دينـي از      فرصت حضـور در محافـل علمـي و عهـده    . فعاالنه داشته باشند
همچنين، زنـان بـا توجـه بـه     . آورد فراهم مي مؤمنوردهايي است كه اين نگرش براي زنان ادست

ابند كه زنـان داراي  ي عنيا و مريم مجدليه درمي ورزيدن زناني چون مريم اهل بيت چگونگي ايمان
  .توانند در مراتب معنوي حتي بهتر از مردان رشد كنند مي رو اين ايماني وفادارانه و پويا هستند و از
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