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طرح مسئله

امروزه ما در جهان شاهد بحران ها و چالش هاي گوناگون در عرصه هاي 

مختلف هستيم، که بحران سياسي و اقتصادي، نظامي و فرهنگي از آن جمله 

است.

از  و  است  گوناگوني  ترکيبات  داراي  فارسي  زبان  در  »بحران«  واژه 

پربسامدترين واژگان کاربردي ادبيات عاميانه و رسمي مي  باشد، زيرا که در 

زمينه  هاي مختلف شخصي، اجتماعي و زيست محيطي کاربرد فراوان دارد. 

اين واژه داراي معاني گوناگون و مشابهي است که در لغت  نامه  هاي فارسي 

بيشتر بر معناي پزشکي آن تاکيد شده است. در طب قديم  به تغيير ناگهاني 

حالت بيمار بحران مي  گويند و معمواًل به واژه يوم اضافه مي   گردد )لغت نامه 

دهخدا، ذيل واژه بحران(. 

بحران به طور عام و در اصطالح به معناي »زمانه ي آزماييدن« يا »رخداد 

اضطراري« است. يک وضعيت خطرناک، ناپايدار، حساس و پيچيده مي   باشد.

در اين مقاله مراد ما از بحران، حالت پيچيده و خطرناکي است که از 

کنترل خارج شده است. در جامعه غربي بحران انساني، بسيار  مشهود است. 

انسان ها از خود حقيقي و فطري شان  فاصله گرفته  اند و اين مسئله در زنان 

بسيار شديدتر است. در شکل گيري يک بحران عوامل گوناگوني دخيل است 

که به سادگي قابل شناسايي و تحليل نيست. چند خاستگاهي بودن1 بحران 

1- multiple origins
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زمينه هاي  و  ريشه ها  از  مسئله  اين  که  معنا  اين  به  است،  تأمل  قابل  زنان 

متعددي برخاسته است و از منابع و مصادر متنوعي تغذيه مي شود. قاعدتًا 

بررسي هر يک از اين زمينه ها روش متناسب با موضوع را مي طلبد.

سؤال اصلي تحقيق پيش رو اين است که آيا آموزه  هاي کتاب مقدس 

در شکل  گيري بحران زن غربي نقش داشته است؟ به بيان ديگر آيا مي  توان 

برخي از آموزه  هاي کتاب مقدس را خاستگاه و يا به تعبير ديگر ريشه بحران 

زن غربي قلمداد نمود؟ قبل از پاسخ به سؤاالت مطرح شده الزم است اجمااًل 

به معرفي و اهميت کتاب مقدس نزد يهوديان و مسيحيان اشاره نماييم:

کتاب مقدس مسيحيان 1 از دو بخش عمده عهد عتيق2 و عهد جديد3 

تشکيل شده است .عهد عتيق مجموعه  اي از کتب مقدس يهوديان است.  نام 

عهد عتيق را  مسيحيان بر اين کتب نهادند تا اشاره  اي باشد به پيمان و ميثاق 

کهني که خدا با بني اسرائيل بست. عهد عتيق شامل پنج سفر تورات، نبيييم 

)انبياء( و کتوبيم )نوشته  ها( است که در مجموع سي و نه کتاب مي  شود. عهد 

جديد مجموعه کتب مقدس مسيحيان است. از نظر ايشان اين کتب داللت 

دارد به عهد و ميثاق جديد خداوند که اين بار نه تنها با قوم بني  اسرائيل بلکه 

با تمام بشريت است. مسيحيان تمام کتب مقدس يهود را معتبر مي  شمارند و 

آن را از جانب خداوند مي   دانند. کليساي کاتوليک عالوه بر سي و نه کتاب 

1- The Bible
2- Old Testament 
3- New Testamen
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عهد عتيق به نه کتاب ديگر نيز قائل است، اين در حالي است که پروتستان  ها 

اين نه کتاب را اپاکريفا يا کتب غيررسمي   مي   نامند. عهد جديد از بيست و 

هفت کتاب تشکيل شده است که شامل اناجيل اربعه، کتاب اعمال رسوالن، 

رساالت و مکاشفه يوحنا مي   باشد. از نظر مسيحيان پيام نجات بخش خدا 

تنها از طريق کتاب مقدس آشکار مي   شود. کتاب مقدس از منابع اصلي کالم 

مسيحي است و از جايگاه وااليي نزد ايشان برخوردار است. 

بحران در انسان

اگر با نگاه انسان شناسانه  اي که مبتني بر توحيد است به بحران  هاي انسان 

بنگريم، بحران هاي انسان در بيرون، در واقع در درون وي شکل گرفته است 

و آنچه در عالم خارج به نسبت او اتفاق مي   افتد بروز و نمايش آن چيزي 

است که در درون او رخ داده است. به اين معنا که عوامل گوناگون موجب 

شده است که انسان از فطرت خويش که موهبتي الهي و بر شاکله  ي توحيدي 

است فاصله بگيرد و اين فاصله او را مي   آزارد و ناآرام مي   کند. هر اندازه اين 

به تعبير ديگر بحران دروني وي فزوني  ناآرامي وي و  بيشتر شود  فاصله 

مي   يابد. تا حدي که ممکن است عصيان گري کند. البته ممکن است به بحران 

انسان از منظر جامعه  شناختي نيز بنگريم در اين صورت مجموعه اي از عوامل 

را در بيرون از انسان مورد بررسي قرار مي   دهيم که براي او بحران سازي 

کرده  اند و اوضاع او را مشتت نموده  اند. به نظر مي   رسد که اين دو نگاه را 

بايد در کنار هم داشت. يعني هم به عوامل بيروني توجه داشت و هم به آنچه 
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در درون انسان گذشته است. 

انسان بحران زده مسموم است، چرا که از خود الهي  اش فاصله گرفته و 

آرامش خود را از دست داده است. از سوي ديگر اين سم مسري است چرا 

كه انسان  ها در تعامل با يكديگرند و براي فرار از بحران دروني  اشان اين سم 

را به ديگران نيز سرايت مي   دهند و با ديدن بحران در ديگران گويي خود را 

آرام مي   کنند.

از اين منظر آنچه که در غرب پس از جنبش فمينيسم شکل گرفته است 

دامن زدن به بحراني است که پيش  تر آغاز شده بود. در واقع اين جنبش نمود 

بحراني است که پيش از آن در درون زنان غربي شکل گرفته است.

عوامل گوناگوني که موجب شکل گيري بحران در انسان مي شود:

1- دسته اي از اين عوامل به باورها وآموزش هاي نادرست که با فطرت 

انسان ناسازگار است برمي   گردد.

2- دسته ديگر از اين عوامل به خانواده و رفتار والدين مرتبط است.

3- مجموع ديگري از اين عوامل زائيده روابط اجتماعي و احکام رايج 

در اجتماع است.

در اين مقاله ما در صدد آن هستيم که بحران زن امروزي در جوامع غربي 

را  با تکيه بر آموزه  هاي  کتاب مقدس مورد بررسي قرار دهيم .
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1- خاستگاه بحران زن غربی

1-1- باورها و آموزش های نادرست

 مطالبي در کتاب مقدس وجود دارد که جايگاه دست دومي زن نسبت 

به مرد را  در آفرينش نشان مي   دهد، براي مثال در آيه 18 باب دوم کتاب 

پيدايش از کتاب مقدس آمده است خداوند گفت : »خوب  نيست  كه  آدم  تنها 

باشد. پس  برايش  معاوني  موافق  وي  بسازم«. و در ادامه در آيات 21 تا 23 از 

همين باب، مي   گويد: »و خداوند خدا، خوابي  گران  بر آدم  مستولي  گردانيد تا 

بخفت  و يكي  از دنده هايش  را گرفت  و گوشت  در جايش  پر كرد. و خداوند 

خدا آن  دنده  را كه  از آدم  گرفته  بود، زني  بنا كرد و وي  را به  نزد آدم  آورد« و 

آدم  گفت: »همانا اين است  استخواني  از استخوان هايم  و گوشتي  از گوشتم ، 

از اين  سبب  "نسا" ناميده  شود زيرا كه  از انسان  گرفته  شد«. 

قوانيني در کتاب مقدس وجود دارد که جايگاه فرعي زن را در جامعه 

يهودي و مسيحي نشان مي دهد، براي نمونه مرد مي   تواند دخترش را به ازاء 

قرضش بفروشد )سفر خروج،21: 7( اما اجازه ندارد او را وادار به فحشاء کند 

)سفر الويان، 19: 29(. نقش زنان در عبادات رسمي نيز محدودتر از مردان است 

)سفر خروج 33: 22-29؛ 38: 8(.

ياد  زن  از  تحقيرآميزي  تعابير  با  مقدس  کتاب  از  ديگر  در بخش هايي 

مي شود که با کرامت خدادادي انسان ناسازگار است. براي نمونه در سفر 

خروج )22: 17( و ساموئل )28:3( آمده است که معمواًل زنان اهل جادو و 
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سحرند. در جاي ديگر آمده است:  مقام زن از شوهر پايين تر است و مرد بر 

زن حکم راني مي   کند1 )سفر پيدايش، 3: 6(.

از جمله ادعيه اي که مرد يهودي هر روز مي خواند اين است: خدا را 

شکر که زن آفريده نشده ام (Men. 43 b). به زنان يهودي دستور خواندن 

تشويق  و  پسرانشان  به  تورات  آموزش  با  زنان  است.  نشده  داده  تورات 

.(Ber. 16a) شوهرانشان مي توانند اين خأل را جبران کنند

در بيان دليل اينکه چرا خداوند زن را از دنده آدم آفريد در سفر پيدايش 

چنين آمده است: خدا گفت من حوا را از سر آدم نمي آفرينم تا سرش را از 

سر غرور باال نگيرد و از چشم آدم وي را نمي آفرينم تا عشوه گر نباشد و 

از گوش او حوا را نمي آفرينم تا استراق سمع نکند و از دهانش نمي آفرينم 

تا پرحرف نشود و از قلبش او را نمي آفرينم تا حسود نباشد و از دستش 

نمي آفرينم تا طلبکار نباشد و از پاي او نمي آفرينمش تا ولگرد نباشد، بلکه 

باشد  با حياء  او  تا  باشد  پنهان  از بدن آدم مي آفرينم که  از بخشي  وي را 

)آفرينش 18: 2(.

1- ممکن است برخي فکر کنند که اين آيه شبيه آيه »الرجال قوامون علي النساء« در قرآن کريم 
است. بايد گفت که روح حاکم بر آموزه  هاي کتاب مقدس بر جايگاه فرعي و ثانوي زن داللت 
از  به مواردي  مقاله  آيه خاص گرفته نمي   شود، چنانکه در متن  اين  از  تنها  نگاه  اين  مي   کند و 
آموزه  هاي کتاب مقدس که اين نگاه را نشان مي   دهد اشاره شده است: به همين صورت روح 
حاکم بر قران کريم بر جايگاه کريمانه انسان اعم از زن يا مرد داللت مي   کند و آيات بسياري در 
قران کريم مويد اين مسئله است، براي نمونه سوره نساء آيه »يا ايها الناس اتقواربكم الذي خلقكم 
من نفس واحده...« منظور از نفس واحده در اين آيه کريمه گوهر و واقعيت عيني شي است يعني 

همه انسان ها چه زن يا مرد از يک ذات و گوهر خلق شده  اند .
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در حيات ديني يهود، نقش زنان به طور کاماًل محسوسي کم رنگ تر از 

مردان است. در دين يهود دستورات ديني1 که براي مردان درنظر گرفته 

شده بيش از زنان است و از اين رو از نظر ايشان مردان شايستگي بيشتري 

دارند زيرا دستورات ديني بيشتري براي ايشان در نظر گرفته شده است 

.(Telushkin 1997, P.403)

به طور کلي در دين يهود دستورات ديني که به انسان اختصاص داده 

امتياز مي آورد و هراندازه فرد دستورات ديني  برتري و  او  براي  مي شود 

از  ديني  دستورات  برخي  انجام  دارد.  بيشتري  امتياز  باشد  داشته  بيشتري 

زنان خواسته نشده است مثاًل رهبري برخي مراسم ديني و يا قرائت جمعي 

مراسم  زنان  که  نمي دهند  اجازه  ارتدوکس  سيناگوگ هاي2  اکثر  تورات. 

سنتي همخواني و قرائت تورات3 را بعد يا بين مراسم ديني انجام دهند. 

هر چند زن مي تواند داوطلبانه تورات را بخواند اما چون براي او تکليف 

نيست، امتياز خاصي را که براي مردان به همراه دارد براي ايشان ندارد. از 

اين رو چنانچه پيش تر ذکر شد مردان يهودي دعا مي کنند خدايا شکر که ما 

.(Cf. Pamela, 1993, 180-188) را زن نيافريدي

از  اين دسته  با  از کودکي  طبيعي است که زنان يهودي و مسيحي که 

نوعي  احساس  در درون خود  روبه رو مي شوند  کتاب مقدس  آموزه هاي 

1- Mitzvoth
2- Synagogue
3- Dvar Torah
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حقارت کنند و جايگاه وجوديشان در مقابل مردان پايين تر و پست تر است 

و طبيعي است که اين نوع آموزه ها در روابط خانوادگي و اجتماعي تأثير 

قابل توجهي داشته و موجب شود که مردان زنان را � نه مانند يک انسان 

که کرامت خدادادي دارد و مي تواند در مسير رشد و کمال مانند مردان سير 

داشته باشد بلکه � به عنوان موجودي که خداوند او را پايين تر قرار داده است 

و در مواقعي او را محروم کرده است لحاظ کنند و باز طبيعي است که زنان 

در چنين فضايي بحران زده باشند و اين بحران را به صورت هاي گوناگون و 

در شکل حرکت ها و جنبش هاي اجتماعي مانند جنبش فمينيسم نشان دهند.

در تلمود که از منابع ديني معتبر يهوديان است از شخصيتي مؤنث به 

نام برده مي شود. او يک شخصيت منفي و شّر است. او يک  ليليت1  نام 

شيطان مؤنث است که مردان را اغوا مي کند و نوزادان و زنان را در هنگام 

زايمان تهديد مي کند و مي ترساند. گفته مي شود که او بال و موهاي بلند 

.(Erub. 155b, Nid 24 b) دارد

همچنين گفته مي شود که او مرداني را که تنها در خانه بخوابند اذيت 

مي کند (Shab. 151b). همچنين در متون قبااليي2 و مدراشي3 از او به عنوان 

مادر شيطان ياد شده است. احتمااًل شخصيت او براساس شيطان کافري که 

1- Lilith
2- Kabbalistic
3- Midrashim
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لولو1 يا لي لو2 ناميده مي شود و در گيلگمش3 و فولکلورهاي بابلي و سوري 

ديگر از آن نام برده مي شود شکل گرفته است.

در سال هاي اخير تعدادي از زنان يهودي سعي نمودند شخصيت ليليت 

را بازس�ازي کنن�د و او را به عنوان يک مدل که تسلط مردان را نمي پذيرد 

معرف�ي کن�ن�د و ه�مچنين از او يک  الهه مبارز ب�سازند که با سنت هايي 

که از نظر ايش�ان بسيار مردانه است مي ستيزد. امروزه فم�ينست ها شخصيت 

منفي ليلي�ت را ان�کار مي کنند و مي گويند او ي�ک قهرم�ان بود که با قدرت 

طلبي ربي ه�اي يه�ودي که نمي خواهند زنان هي�چ ق�درت جنسيتي داشته 

از  ع�ده  اي  که  است  ت�وجه  ق�اب�ل  گش��ت،  م�بدل  شي�ط�ان  به  باشند 

سردمداران فمينيسم از جمله گلوريا استينم4 و بتي فري�دان5 ي�هودي هستند

.((Robert Graves and Raphael Pata,1964, pp 65-69

مث�اًل  است  آم�ده  زن�ان  درباره  تلمود  در  بسي��اري  م�ن�في  ن�ک�ات 

بسياري از ربي ها زن�ان را ت�ن�ب�ل، ب�ي ف�اي��ده، اهل غيبت و ... مي دان�ند 

.(cf. Hauptman, Judith, 2001, 1356-1359)

به همين صورت در متون عهد جديد، مطالبي ديده مي شود که بيانگر 

است.  اجتماع  و  خانواده  آفرينش،  در  زن  دومي  دست  و  فرعي  جايگاه 

1- Lulu
2- Lilu
3- Gilgamash
4- Gloria Steinem
5- Betty Friedan
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همچنين در اين متون احکام شرعي اي ديده مي شود که مبتني بر همين نگاه 

انسان شناسانه نادرست است به گونه اي که دربرخي از اين گزاره  ها کرامت 

انساني زن صراحتًا ناديده انگاشته شده است. براي نمونه: »اما مي  خواهم شما 

بدانيد که سر هر مرد مسيح است و سر زن مرد« )رساله پولس، اول قرنتيان، 11:3(؛ 

»همچنان که کليسا مطيع مسيح است، زنان شوهران خود رادر هر امر  بايد 

مطيع  باشند« )رساله پولس، افسسيان 5: 22(.

»و نيز مرد به جهت زن آفريده نشده بلکه زن براي مرد« )قرنتيان 11: 9(؛ 

»و زن را اجازت نمي دهم که تعليم دهد. بلکه در سکوت بماند زيرا که آدم 

اول ساخته شد و بعد حوا و آدم فريب نخورد بلکه زن فريب خورد« )همان(. 

احکام مشابه ديگري با همين رويکرد در تورات نيز ديده مي شود: »زن پس 

از دو بار طالق ناپاک مي شود« )تثنيه 24: 4( »و اگر زني جريان دارد و جرياني 

که در بدنش است خون است، هفت روز در حيض خود بماند و هر که او 

را لمس کند تا شب نجس است و بر هر چيزي که در حيض خود بخوابد 

نجس باشد و بر هر چيزي که بنشيند نجس باشد و هر که بستر او را لمس 

کند رخت خود را بشويد و با آب غسل کند و تا شب نجس باشد« )الويان، 

.)19 :11

با دقت در مواضع و نظريات فمينيست ها نقش اين آموزه ها در شکل 

گرفتن و ظهور بحران زن غربي روشن مي شود. سيمون دوبوار1 فرانسوي 

1- Simone De Beauvoir 
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از سردمداران فمينيسم، کتابي دارد به نام »جنس دوم«1 که در سال 1949 

در دو جلد منتشرشد. اين کتاب بعدها به انگليسي ترجمه شد و در سال 

1953 به آمريکايي ها معرفي شد (kassian, 2005, 18-19). توجه به نام کتاب 

خود بيانگر اين باور نادرست نسبت به زن است که  برخاسته از آموزه  هاي 

کتاب مقدس مي  باشد و به خانواده و اجتماع غربي نيز نفوذ کرده است. 

از نظر دوبوار زنان جايگاه دست دومي در عالم دارند چرا که  هميشه زن 

با مرد سنجيده مي شود و هيچ گاه مرد را با زن نمي سنجند. عالم متعلق به 

.(cf. Debeauvoir, 1952) مردان و به تعبير ديگر عالم مردان است

دوبوار اين تفکر مبنايي نادرس��ت که ناش��ي از نگاه نادرست به انسان 

و عال��م اس��ت و در غفلت از خدا پيچيده ش��ده اس��ت را با اصطالحات 

اگزيستانسياليس��تي توضي��ح مي داد: زنان موجودات مس��تقلي هس��تند که 

مي خواهن��د تعال��ي بگيرند اما مردان مخالفن��د (Ibid). دوبوار در يک مدل 

سوسياليستي بر جدايي زن از نقش مادري و همسري تأکيد کرد و استقالل 

.(kassian, 2005, 22) اقتصادي و برابري با مردان را مطرح کرد

بتي فريدان روزنامه نگار آمريکايي که يکي ديگر از سردمداران فمينيسم 

است بر سندرم2 )نوعي بيماري( زنان تأکيد کرد و گفت کاردر خانه يک 

سندرم است که زنان را از محيط بيرون جدا مي کند و زنان از آن احساس 

1- Le Deuxieme sexe (second sex)
2- Syndrome
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دهه  در  ناميد.  نام«1  بدون  »مشکل  را  زنان  مشکل  دارند وي  ناخرسندي 

پدري3  اصطالح حکومت  از  مليت«2  »کيت  نام  به  فمينيسم  نويسنده   60

)مردساالري( براي بيان »مشکل بدون نام« فريدان استفاده نمود. حکومت 

پدري يعني غلبه و حکومت مردان و ضعف و زبوني زنان. فمينيست ها 

.(Ibid, pp- 29-30) حکومت پدري را دليل اصلي نارضايتي زنان دانستند

با توجه به مواردي که ذکر شد مي توان چنين نتيجه گرفت که برخي از 

آموزه هاي کتاب مقدس عبري و مسيحيان، يکي از خاستگاه هاي بحران زنان 

در غرب است اما نکته جالب اين جاست که فمينيست ها پس از طي مراحلي 

به دنبال آن بودند که تأييدات کتاب مقدس را  براي مباني  فکري جنبش 

به دست آورند. از اين رو نويسندگان فمينيسم بر آن شدند تا اين هدف را 

تأمين کنند،4 براي نمونه »سايوينگ گلداستين«5 مطالبي در اين راستا منتشر 

کرد. او مباحث الهيات در مورد هويت جنسي هر فرد را مرتبط با نظرات 

کالمي اش مي دانست. يعني تفسير هر فرد از کتاب مقدس بستگي به جنسش 

دارد. چرا فمينيست ها به دنبال توجيه و تأييد نظرات خود در کتاب مقدس 

بودند؟! روشن است، يکي از اصلي ترين داليل آن عوام  فريبي و دليل ديگر 

1- a problem with no name
2- kate millet
3-patriarchy
4- »فيورن��زا« معتق��د اس��ت براي اينکه واقعًا آزادي زنان در کليس��ا تضمين ش��ود الزم اس��ت 
واقعيت س��ازي اخالقي از داس��تان هاي کتاب مقدس صورت پذيرد. هدف از اين کار آن بود که 

داستان هاي کتاب مقدس از ديدگاه فمينيستي بازگويي شوند )فيور نذا:50-53(.
5- Saiving Gold stein
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آن عمومي سازي نظرات شان است. اگر خوب به حرکت هاي فمينيسم توجه 

امروز به صورت  هاي  تا  از بدو تولد  اين جنبش  شود روشن مي گردد که 

گوناگون به دنبال فاصله گرفتن زنان از خود حقيقي شان بوده است. زماني که 

زن خود را گم کند، در حقيقت نقش خود در جامعه و خانواده را گم مي کند؛ 

در نتيجه شالوده جامعه سست مي شود. دراينجاست که قدرت هاي سودجو و 

منفعت طلب به ويژه صهيونيسم درصدد ترويج و تقويت اين نوع تفکرات که 

خود در حقيقت به نوعي مبدع آن است برمي  آيد. پيوستگي و درهم  تنيدگي 

تفکرات فمينيستي با فردگرايي1، انسان گرايي2، ليبراليسم3، سکوالريزم4 و ... 

خود مؤيد اين ادعا است.

2-1- خانواده و رفتار والدین

در تمام اديان الهي ازدواج امري مقدس است. حفظ حقوق و احترام 

به جايگاه کريمانه شريک زندگي از عناصر کليدي جهت قوام بخشيدن 

تداوم  از علل  وفاداري زوجين  پاکدامني و  کيان خانواده است. حفظ  به 

ازدواج است. در شرايطي که فساد در جامعه شايع شده و والدين وفاداري 

الزم به يکديگر را ندارند فرزندان دچار بحران مي شوند و اين بحران در 

1- Individualism 
2- Humanism
3- Liberalism
4- Secularism 
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دختران که حساس ترند بيشتر خود را نشان مي دهد. دکتر مکو1 در مقاله 

»فمينيسم زنان را از مهر پدري محروم مي کند« مي گويد: »اکثر زناني که 

در دوران کودکي از عشق کافي پدران خويش محروم بوده اند، در آينده 

داراي شخصيت متزلزلي خواهند بود و به مردان اعتماد نخواهند داشت 

و فکر مي کنند بايد افراد مستقلي باشند. ايشان نمي توانند از لحاظ جنسي 

از موارد زندگي مشترک شان  باشند و در بسياري  واکنشي مناسب داشته 

مي  گويد:  وي  همچنين   .(www.henrymakow.co) مي شود«  ختم  به طالق 

رهبران موج دوم فمينيسم محصول خانه هاي فرو پاشيده هستند )همان(.

ناگفته نماند زماني که زوجين قدر يکديگر را به عنوان انسان ندانسته و 

حقوق انساني يکديگر را ناديده بيا نگارند شالوده خانواده سست خواهد شد.

کتاب  بر  مبتني  که  غربي  زن  ديني  مي  توان گفت حيات  کلي  به طور 

مقدس است شکل دهنده جنبش  ها و مواضع خانوادگي و اجتماعي اوست. 

براي نمونه در دين يهود زن حق طالق ندارد و مرد به مجرد اين که از زنش 

ناراضي باشد مي تواند او را رها سازد. پيوند زناشويي به مجرد نيت مرد قابل 

گسست است و نيازي به اثبات و ابراز نيست و در دين مسيحي براي هيچ 

يک از زن و مرد حق طالق نيست و ازدواج به عنوان عقد غيرقابل انحالل 

1- Henry Makow
پردازو  نظريه  يک  وي  آمد.  دنيا  به  سوئيس  زوريخ  شهر  1949در  نوامبر    12 در  مکو  هنري 
مقاله نويس است.در کودکي همراه خانواده خود به کانادا رفت و در اوتاوا ساکن شد. در 1982 
دکتراي خود در ادبيات انگليسي از دانشگاه تورنتو دريافت نمود.او فمنيسم را تالشي براي بي 

ثبات کردن جامعه مي داند. 
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در  در گذشته  عديده اي  شد.  عامل مشکالت  مسأله  اين  مي شود.  شناخته 

صورتي که زن و شوهر نمي  توانستند با يکديگر زندگي کنند در خانه  اي جدا 

زندگي مي کردند. از انقالب کبير فرانسه در سال 1789 طالق، به طور قانوني، 

نه ديني در قانون مدني فرانسه و سپس ساير کشورهاي اروپايي راه يافت.

طالق نامه، در يهود »گت« ناميده مي شود که شوهر آن را به دست زن 

مي دهد و با تسليم آن طالق محقق مي شود. در دين يهود اختيارات مردان 

بسيار وسيع است و مرد به راحتي مي تواند زن خود را طالق دهد )دورانت، 

ج12، 1343، ص30(. در دين يهود اگر زني رفتار ناشايستي داشت شوهر حق 

دارد بدون پرداخت مهريه »کتوبايي« اورا طالق دهد )جليلي1383: 113(. وجود 

اين تساهل براي مردان در طالق ايجاد يک بحران خانوادگي مي کند، زن در 

خانواده احساس امنيت نمي کند و دختران که شاهد اين مسئله هستند از آينده 

خود مي هراسند. اين بحران بعدها خود را به صورت حرکت  هاي فمينيستي 

نشان داده است. اظهار نظرات برخي از رهبران ديني يهودي و مسيحي اين 

ادعا را ثابت مي کند:

ربي اليعذر1 از رهبران ديني يهود در اين ارتباط مي  گويد: بهتر است کلمات 

تورات سوزانده شود تا اينکه به زنان تعليم داده شود ...هرکسي به دخترش تورات 

بياموزد مانند اين است که او را وقيح کرده باشد .

قديس ترتوليان2 از رهبران ديني مسيحي مي  گويد :آيا شما زنان نمي  دانيد که 

1- Rabbi Eliezer
2- St. Tertullian
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هريک از شما يک حوا هستيد...شما دروازه شيطان هستيد. شما درخت ممنوعه 

را آزاد کرديد. شما بوديد که اولين بار نسبت به قانون الهي ناسپاسي کرديد .شما 

بوديد که آدم را تحريک کرديد در حالي که شيطان قدرت کافي براي انجام اين 

کار نداشت. شما به آساني صورت خدا، آدم، را از بين برديد. به خاطر شما بود که 

پسر خدا مصلوب شد.

قديس آگوستين1 : زنان هر چقدر بکوشند حتي اگر بميرند مهم نيست. اجازه 

دهيد ايشان در کودکي بميرند. زن چه همسر باشد يا مادر، يک حوا است و ما بايد 

در رابطه با ايشان مراقب باشيم.

و  ناقص  زن  که  گفت  بايد  زنان  طبيعت  با  ارتباط  در  ئيناس2:  آکو  توماس 

.(WWW.n64obeliefs.com/DarkBible/darkbible7.htm)  ... حرامزاده است

3-1- روابط اجتماعی، باورها، فلسفه ها و احکام رایج در اجتماع

و  نگرش دست دومي  مقدس  کتاب  آموزه هاي  از  برخي  که  بيان شد 

تحقيرآميز به زن در خانواده و اجتماع را شکل مي دهد. برتراند راسل ديدگاه 

بيان مي کند: »زن به صورت دروازه  کليساي کاتوليک درباره زن را چنين 

جهنم و ام الفساد جلوه کرد، لذا بايد از فکر زن بودن خويش شرمنده باشد و 

به خاطر لعنتي که به اين جهان آورده، مدام بايد در توبه و نوحه به سر برد 

و از لباس خود شرمنده باشد زيرا يادگار سقوط اوست. از زيبايي خويش 

1- St. Augustine of Hippo
2- St. Thomas Aquinas
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هم بايد شرمنده باشد زيرا قوي ترين ابزار شيطان است« )راسل،146(. زن عامل 

فساد مرد و هبوط آدم تلقي مي شود و آفرينش او، اصالت ندارد. اين مسئله 

بحران  ساز است و در روابط اجتماعي و شکل گيري انديشه هاي فلسفي بسيار 

تأثيرگذار است. اين نگرش باعث شده بود زن در حاشيه زندگي خانوادگي 

و اجتماعي قرار گيرد. در يونان، چند دهه پيش، اقامه دعوي زنان در محکمه 

ممکن نبود )تاجور؛ پورطهماسبي 480( طبق قانوني که در سال 1850 به تصويب 

مجلس ملي انگلستان رسيد زنان جزء شهروندان و اتباع کشور محسوب 

نمي شدند، آنها حتي از مالکيت بر تن پوش هاي خود محروم بودند )همان(. 

اين نگاه فرعي و دست دومي به زن در شکل  گيري مکاتب فلسفي غربي مانند 

اومانيسم، ليبراليسم، فردگرايي و مکاتب اجتماعي مانند فمينيسم تأثيرگذار 

بود و پيروي از اين مکاتب هم به نوبه خود بر شدت بحران زن غربي افزود. 

بحران زنان 
در غرب

پاش��يدگي  ه��م  از 
خانواده

از  ميان رفتن س��المت 
اجتماعي

از خود بيگانگي

2( برخی پیامدهای بحران 

به دنبال اين بحران زدگي، آسيب هاي بسياري بر زن،  خانواده، اجتماع و 
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جهان وارد گشت. براي نمونه از سال 1960 تاکنون در آمريکا نرخ طالق 

صد برابر گشت. نرخ ازدواج براي افراد بين 15 تا 44 سال، 41 درصد کاهش 

داشته است. در سال 1960 زندگي مشترک بدون ازدواج شرعي »زندگي در 

گناه« ناميده مي شد اما امروزه 41 درصد از زنان آمريکايي بين 15 تا 44 سال 

به صورت نامشروع با همسرانشان زندگي مي کنند. اداره سرشماري آمريکا 

گزارش مي دهد تعداد خانواده هاي نامشروع بين سال هاي 1960 تا 2000 

هزار درصد افزايش يافته است. از سال 1960 تا سال 2000 درصد تولد هاي 

نامشروع از 5/3 درصد به 33 درصد افزايش يافته است )يعني افزايش 523 

.(kassian, 2005, p8) )درصدي

آسيب هاي ناشي از اين بحران را مي توان به چند دسته تقسيم نمود: 

الف( آسيب هاي فردي 

ب( آسيب هاي خانوادگي 

ج( آسيب هاي اجتماعي 

د( آسيب هاي جهاني

1-2- آسیب های فردی

بحران هويت در انسان با فاصله گرفتن از خود الهي اش شکل مي  گيرد. 

دوري از خويشتن الهي خويش، فراموشي و ناديده انگاشتن کرامت ذاتي 

انسان، مبناي مشکالت و آسيب هاي ديگر است؛  زن غربي با فاصله گرفتن 

از آموزه  هاي توحيدي و نشناختن قدر خويش و فاصله گرفتن از فضاي امن 
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خانواده بر اين بحران دامن زده است. از دست دادن پاکدامني و وفاداري 

نسبت به خانواده از جمله ثمرات سوء اين بحران است. امروزه فقدان حيا 

و پاکدامني در ميان زنان و دختران جوان غربي موجب اعتراض دسته اي از 

محققان و نويسندگان آمريکايي شده است. وندي شليت1 در کتاب بازگشت 

به پاکدامني بيان مي دارد: فمينيسم يک شورش است که حيا و پاکدامني زنان 

.(Shalit,2000 را مورد حمله قرار مي دهد )سخايي1388، 20؛

فمينيست هاي  از  اعم  فمينيستي  گرايش هاي  تمام  در  هويت  بحران 

محافظه  کار2، ليبرال3، مارکسيست4، اگزيستانسياليست5، راديکال6، سوسيال7، 

اکوفمينيست9، پست مدرن10 ديده مي شود. بحران هويت زنان  مادر ساالر8، 

از  بسياري  براي  امروزه  است.  نموده  وارد  نيز  مردان  به  آسيب هاي جدي 

نظريه پردازان فمنيست مفهوم زن يک معضل است و اين مفهوم را نمي  توانند 

 .(Alcoff,1988:405) به دقت تعريف و تعيين کنند

1- wendy Shalit
2- Conservative
3- Liberal
4- marxist
5- Existentialist
6- Radical
7- Social
8- Matriarchal
9- Eco-feminist
10- Post-modern
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2-2- آسیب های خانوادگی

پيدا  بحران هويت  و  فاصله گرفت  از خود حقيقي اش  زن  که  زماني 

کرد، خانواده او اولين هسته  اي است که در اثر بحران هويت او، بحران زده 

مي شود. فمينيست ها به اسم دفاع از حقوق زن روابط جنسي آزاد را تبليغ 

مي کنند، هم جنس گرايي را ترويج مي  دهند و زنان و دختران را از ازدواج و 

ايفاي نقش مادري برحذر مي دارند. اينها همه پيکان هاي زهرآلودي است 

که شالوده خانواده را از هم مي پاشد، خانواده را مسموم مي کند و به تبع آن 

اجتماع مس�موم م�ي شود. اين همان انتقال بحران است. فمينيسم پيوسته 

کند  انکار  را  زنان  براي  آزاد  نموده است خ�ط�ر رواب�ط جن�س�ي  سعي 

.(Fox- Genovese, 1996, 145)

شکل گيري جنبش ها و سازمان هاي متعدد در امريکا و کانادا عليه مواضع 

فمينيستي و اثرات آن به ويژه فحشاء، هم جنس گرايي و پورنوگرافي قابل 

توجه است )سخايي، 1388: 21(.

3-2- آسیب های اجتماعی

نرخ  باالرفتن  آمار طالق،   باالرفتن  خانواده،  تشکيل  به  بي ميلي  نتايج 

فرزندان تک  والديني،  رشد فحشاء و ... و در نهايت به هم ريختن تعادل 

در اجتماع است. بحران در درون انسان نمي ماند. انسان بحران زده خانواده 

ن�ظ�ام  زدن  ه�م  بر  و  طالق  اکنون  مي کند.  بحران زده  نيز  را  اجتماع  و 

خ�ان�واده يک رويداد بي اهميت و معمولي در فرهنگ غربي شده است 
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.(L.Lukas, 2006: 92)

اگر در نظام اجتماعي انسان ها، روابط براساس نحوه آفرينش ايشان باشد، 

اجتماعي سالم شکل خواهد گرفت واال اجتماع بحران زده مي  شود. زماني که 

زن از مدار فطري خود خارج شود، لطمه به تمام روابط و ضوابط اجتماعي 

خواهد زد.

4-2- آسیب های جهانی

جهاني شدن1 و يا دهکده جهاني2 از تعابيري است که امروزه بسيار به 

کار مي رود. اينکه اين مفهوم از کي و چگونه آغاز شد آنقدر اهميت ندارد 

اما آنچه بسيار اهميت دارد اهداف پنهان و پيداي اين طرح و انجام آن است.

جهاني  س��ازي در عرصه ه��اي مختلف سياس��ي، فرهنگ��ي، اقتصادي، 

اجتماعي، علمي و ... تأثيرگذار اس��ت. در حقيقت جهاني شدن به يک معنا 

توسعه وابستگي متقابل3 و ارتباط ميان ملل در حوزه هاي مختلف اقتصادي، 

اجتماعي و سياس��ي اس��ت )طاهرخاني،1383 :38-20(. تج��ارت الکترونيکي، 

آگاهي هاي همزمان، توسعه رسانه ها و وسايل ارتباط، کاهش نفوذ دولت هاي 

مرکزي و ... از ويژگي هاي عمومي جهاني سازي است )همان(.

روند جهاني س��ازي در حوزه فرهنگي به س��وي همگاني شدن4 مي رود. 

1- Globalization
2- Global Village
3- Interaction
4- Universalization
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از اي��ن رو موج اين بح��ران در حوزه خود زنان غربي و خانواده و جامعه و 

شهر و کشور ايش��ان نمي ماند و به کشورهاي ديگر منتقل مي شود. مي توان 

گفت يکي از اهداف جهاني سازي انتقال بحران به حوزه هاي مختلف است.

يقينًا قدرت هاي فتنه گر جهاني در صورتي که انديشه ها را به هم نزديک کنند 

بهتر مي توانند سياست هاي باطل خود را تحقق بخشند. انتقال بحران راهکار 

مؤثري براي پياده سازي اهداف منفي سلطه گران است.

3- بحران زدایی

1-3- برگشت به فطرت

انتقال بحران يکي از روش هايي است که سلطه گران بين المللي با استفاده 

سيطره خود  تحت  را  مختلف  جوامع  انساني  نيروهاي  دارند  سعي  آن  از 

درآورند، فکر و انديشه ايشان را کنترل کنند و از منابع انساني و مادي آن 

جوامع بهره  برند. انسان با اراده خود و برگشت به فطرت خويش مي تواند 

راه را آن چنان برود که خدا مي خواهد. نيروي قاهر و حاکم بر عالم خداوند 

است، اگرانسان اين مسئله را دريابد و در درون خود تغيير ايجاد کند1 و 

به سمت عبوديت حق حرکت کند، مورد حمايت پروردگار قرار خواهد 

گرفت. از منظر جامعه شناسانه بايد شرايط آگاهي را فراهم نمود.آموزش 

زنان برمبناي توحيد و انسان شناسي موحدانه و تبليغات و اطالع رساني در 

اين راستا مي  تواند بسيار موثر باشد . جهاني سازي راه کار قدرت هاي سلطه گر 

1- اّن اهلل اليغير ما بقوم حتي يغيّروا ما بانفسهم)سوره مبارکه رعد: 11(
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است اما رب العالمين خداست و عالم منقاد اوست. انسان با اراده و توکل 

راه شناسي،  اهريمن مسلط شود. هدف شناسي،  نيروي  بر  بر خدا مي تواند 

راهبرشناسي و دشمن شناسي از خصوصيات الزم جهت داشتن نقشه راه 

موفق و مطمئن است. 

نتیجه گیری

از خود  انسان ها  که  مي کند چرا  انساني غوغا  بحران  غربي  در جامعه 

حقيقي و فطري شان بسيار فاصله گرفته اند و اين مسئله در زنان بسيار مشهود 

است. عوامل گوناگوني از جمله آموزش هاي نادرست، خانواده و اجتماع 

موجب شکل گيري بحران در انسان مي شود. در جامعه غربي حيات اجتماعي 

زنان بسيار متاثر از عقايد و باورهاي ديني ايشان است و کتاب مقدس نقش 

کليدي در شکل گيري عقايد ديني يهوديان و مسيحيان ايفا مي  کند.

برخي آموزه  هاي کتاب مقدس که بيانگر جايگاه ثانوي زن در آفرينش، 

خانواده و اجتماع است در ايجاد و استمرار  بحران در زنان غربي بسيار 

موثر است. اين آموزه  ها که بر خالف فطرت انساني است و با انسان شناسي 

توحيدي بسيار فاصله دارد ضمن اينکه در درون زنان تشتت خاطر ايجاد 

و  خانوادگي  روابط  در  مي  شود  منجر  ايشان  دروني  بحران  به  و  مي  کند 

اجتماعي ايشان نيز مؤثر است. چرا که بر اساس اين آموزه  ها زنان خود را 

حقير مي  بينند و در خانواده و اجتماع احساس امنيت و عزت نمي  کنند. از اين 

رو عصيان مي  کنند. از منظر جامعه شناسانه )نگاه بيروني( مجموع اين عوامل 
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موجب بحران در انسان مي شود. انسان بحران زده مسموم است و براي فرار 

از بحران دروني اش اين سم را به ديگران سرايت مي دهد. انتقال بحران يکي 

از روش هايي است که سلطه گران بين المللي با استفاده از آن به دنبال تحت 

سيطره درآوردن نيروهاي انساني جوامع گوناگون مي باشند. جهاني سازي، 

راه کار انتقال بحران است. از اين منظر جنبش فمينيسم نمود بحراني است 

که در درون زنان غربي گرفته است و مستکبران با ارتباطات جهاني در صدد 

انتقال اين بحران به عالمند. هر اتفاقي که در عالم رخ دهد پيامدها و نتايجي 

را با خود به ارمغان مي آورد. از خودبيگانگي، از هم پاشيدگي خانواده، از 

ميان رفتن سالمت اجتماعي و ... از جمله آسيب ها و پيامدهاي بحران زن 

غربي است. از منظر انسان شناسانه توحيدي انسان با اراده خود و برگشت به 

فطرت خويش و با داشتن نقشه راه مطمئن مي تواند در رفع و دفع اين بحران 

نقش آفريني کند و از منظر جامعه شناسانه الزم است سياست  ها و برنامه  هاي 

متناسب با اين نقشه راه تعريف شود و در برنامه ساالنه بگنجد و به راهبردها 

و راهکارهاي مناسب جهت عملياتي شدن آن سياست  ها توسط دستگاه  هاي 

ذي ربط و همچنين به سيستم پايش و نظارت جهت بهبود روند اجرايي شدن 

سياست  ها و برنامه  ها توجه شود.
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