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والالهوتيات لإدخال حتويرات يف هذا امل�سار .حيث ال
يزال مفهوم الن�سوية م�صطلحا حم ِرجا يف الأو�ساط
الكن�سية ملا ي�ستبطنه من مراجعات ودالالت عميقة
توحي بالرف�ض والنقد والت�صحيح وال��ث��ورة �أحيانا.
ثورة من جانب املر�أة يف مقابل الرجل ،وثورة للمر�أة
ع��ل��ى امل��ف��اه��ي��م امل��غ��ل��وط��ة ال���ت���ي ����س���ادت وب���ات���ت واق��ع��ا
م�تر���س��خ��ا .ل��ك��ن ال��ن�����س��وي��ة امل����ؤم���ن���ة وف����ق ف��ورك��اد���س
ه��ي باحلقيقة وع ٌ��ي ذات��ي جديد ي�شمل ك��ل م��ا يتعلق
ب��امل��ر�أة ،وق��د و ّل���دت تلك احل��اج��ة ت��ط��ورات ح�صلت يف
االجتماع احلديث هدفت �إىل مراجعة �أنظمة ال�سلطة
التقليدية ،ال �سيما منها ال�سلطة الدينية التي تبقى
مقاليدها بحوزة �إكلريو�س ذكوري متمثل يف الكني�سة،
و�سائرة وف��ق ر�ؤى ذك��وري��ة متمثلة يف ال�لاه��وت ،بات
كالهما يزعج املر�أة ك�شريك يف الدين ويف الوجود.
يف الق�سم الثالث والأخري من الكتاب املخ�ص�ص لت�أ�صيل
امل�س�ألة الهوتيا تربز فوركاد�س �أن الالهوت الن�سوي
يف امل�سيحية مل ين�ش�أ م��ن ع���دم ،ب��ل وج��د يف ال�تراث
ال��دي��ن��ي �سندا ودع��م��ا ،وب��امل��ث��ل �أي�����ض��ا خ��ذالن��ا وعائقا،
لذلك اقت�ضت الأم���ور تد�شني ق��راءة �أنرثوبولوجية
م��ت���أ ّن��ي��ة ت��ق��ط��ع م��ع ال���ق���راءة الأي��دي��ول��وج��ي��ة ،بغر�ض
ب��ن��اء ر�ؤي���ة نقدية م��ا بعد �أي��دي��ول��وج��ي��ة� .إذ بالتمعن
يف التجربة امل�سيحية املبكرة للم�سيح (ع) مع امل��ر�أة،
كما ت�ستعر�ضها فوركاد�س ،نلحظ تطويرا وجتديدا
متم ّثلني يف رد اعتبار للمر�أة والتعاطي معها ككيان
ح ّر مك َّرم ،بعد �أن كانت مب َعدة عن املعبد �أو يف عداد
الكائنات النج�سة ،وه��و م��ا ا�ستلهمه امل�سيح م��ن روح
النامو�س ال��ق��دمي ال��ذي ي�ضع امل���ر�أة جنب ال��رج��ل يف
تلقي ر�سالة ال��روح القد�س ويف ت��ويل مه ّمة الب�شارة
والر�سالة� ،إىل ح ّد احلديث عن امل��ر�أة ا َ
حل��واري��ة على
غ��رار الرجل ا َ
حل���واري� ،أو بتعبري م�سيحي «ر�سولة»
على غ��رار (يونيا�س) ال��وارد ذكرها يف «الر�سالة �إىل
م�ؤمني روم���ا» ( .)7 :16لكن ذل��ك املو�سم الإيجابي
يف تاريخ املر�أة امل�سيحية كان خاطفا� ،سرعان ما عادت
�إث��ره امل���ر�أة �إىل ره��ن املجتمع بغياب نبي اهلل عي�سى.
ففي «الر�سالة الأوىل �إىل م�ؤمني كورنثو�س» ()34 :14
�إعالنٌ ف ّج ب�ش�أن ح�ضور املر�أة ،ي�أتي ب�شكل �صارم ليح ّد
من ح�ضورها ،ي�أمر مبقت�ضاه الن�ساء �أن يخر�سن يف
الكنائ�س ،فلي�س م�سموحا لهن �أن يتكلمن ،بل عليهن
�أن يكنّ خا�ضعات .والأمر ذاته يتكرر يف «الر�سالة �إىل
م�ؤمني �أف�س�س» (�« )23-22 :5أيتها الزوجات اخ�ضعن
لأزواجكن كما للرب ،ف�إن الزوج هو ر�أ�س الزوجة كما
�أن امل�سيح هو ر�أ�س الكني�سة».
و ُتربز فوركاد�س �أن مرحلة الن�ضج يف الالهوت الن�سوي
قد �أط ّلت ،مع �أن حقل الأبحاث يف املجال مازال م�شرعا
على ط��رح العديد م��ن الق�ضايا احل�سا�سة .ويتجلى
هذا الن�ضج يف �سعى الالهوت الن�سوي �إىل القطع مع

�أجواء التوتر التي ت�صاحب معاجلة املوا�ضيع املتعلقة
ب��امل��ر�أة يف ال��ن�����ص امل��ق��د���س وال��ن��ظ��ر �إل��ي��ه��ا بعقل ه��ادئ
وروح �إميانية �سمحة بغر�ض بلوغ فهم ميكانيزمات
الن�ص خ��ارج �أج���واء التوتر التي ع��ادة م��ا تخيم عند
تناول ه��ذه املباحث .وبالتايل بعد ق��رون من هيمنة
الت�أويل الذكوري للن�ص املقد�س يبدو حتى الذكور يف
حاجة �إىل التع ّرف على املغامرة الن�سوية مع الن�ص
ترقبا لر�ؤية مكتملة يف الن�ص املقد�س.
ويف ت����ن����اول ف����ورك����اد�����س ل���ل���ت���ط���ورات احل���ا����ص���ل���ة يف
ال��ف��ك��ر امل�سيحي ُت�ب�رز �أنّ الأو����س���اط الربوت�ستانتية
الأن��غ��ل��و���س��ك�����س��ون��ي��ة ك��ان��ت رائ����دة يف ت��ر���س��ي��خ مطالب
ال��ن�����س��وي��ة احل���دي���ث���ة ،يف م���ق���اب���ل حت���ف���ظ الأو�����س����اط
الكاثوليكية .لكن تلك التطورات ما فتئت �أن اكت�سحت
الأو���س��اط الكاثوليكية �أي�ضا يف فرن�سا و�أمل��ان��ي��ا ،غري
�أن ال��دور القيادي لذلك ال�لاه��وت بقي حم�صورا يف
الأو�ساط اللوثرية.
خالل العام � 1966صادق جممع الكني�سة الإ�صالحية
يف فرن�سا ر�سميا على دخول املر�أة املجال�س الراعوية،
وق���د جت��ل��ى ذل���ك ال����دور يف ت���ويل امل����ر�أة م��ه��ام قيادية
يف املجل�س الوطني لن�ساء فرن�سا الربوت�ستانتيات.
�أو���ض��اع التحرر يف الأو���س��اط الربوت�ستانتية انعك�س
ت���أث�يره��ا ع��ل��ى الأو����س���اط الكاثوليكية ،ح��ي��ث هجرت
العديد من الن�ساء الكني�سة الكاثوليكية عقب �صدور
وث��ي��ق��ة (��� )Humanae Vitaeس��ن��ة  ،1966وه��ي
عبارة عن ملخ�ص ملر�سوم البابا بول�س ال�ساد�س ب�ش�أن
دب ح��راك يف الأو���س��اط الن�سوية
الأ���س��رة .يف املقابل ّ
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة جت��ل��ى يف �أن�����ش��ط��ة احل���رك���ة ال��ف��رن�����س��ي��ة
البلجيكية «ن�����س��اء ورج����ال يف ال��ك��ن��ي�����س��ة» ال��ت��ي ن��ادت
بتوظيف روح تعاليم جممع الفاتيكان الثاين لك�سب

حقوق جديدة للمر�أة يف م�سعى لرت�سيخ امل�ساواة بني
اجل��ن�����س�ين .وتلخ�صت م��ط��ال��ب ذل��ك امل�سعى يف كتاب
ب��ع��ن��وان «م����اذا ل��و ّ
مت ت�صعيد امل�����ر�أة �إىل دور ق��ي��ادي
يف الكني�سة» �صاغته الفيل�سوفة رينيه دي��ف��ور رفقة
جمموعة من الالهوتيات يف اجلامعة الكاثوليكية يف
ليون ،عاجلن فيه ارتباط م�س�ألة الذكورية بالكهانة.
ت���ق���ول ف���ورك���اد����س م��ع��ل��ق��ة« :ل���ق���د ت���واج���د ال�ل�اه���وت
الن�سوي منذ بواكري الهوت الآباء (�آباء الكني�سة) و�إن
ت�ضمن مواقف يف منتهى التحقري للمر�أة تلخ�صت يف
قولة ترتوليان ال�شهرية «�أنتِ باب ال�شيطان!» .وعلى
العموم تطور هذا التوجه داخل الأو�ساط الكاثوليكية
الن�سوية التي باتت �أكرث حدة يف انتقاد الر�ؤى الكن�سية
املحافظة جتاه امل��ر�أة ،و�إن مل حتدث ان�شقاقات الفتة
داخ���ل الأو���س��اط الن�سوية فقد تر�سخت االن��ت��ق��ادات،
التي دنت من املواقف العلمانية املغالية �أحيانا ،رافعة
�شعار «ال للمغادرة وال لل�صمت».
واجللي �أن الن�ضاالت داخل الكني�سة قد وجدت دفعا معنويا
و�أر�ضية م�ؤ�س�ساتية يف ت�شريك  23مر�أة ( 10راهبات و13
علمانية) كم�ستمعات يف مداوالت �أ�شغال جممع الفاتيكان
الثاين ( )1965-1962ب�ش�أن الأ�سرةُ .ع َّد ذلك مك�سبا ثمينا
ينبغي ال��ب��ن��اء عليه وت��ط��وي��ره ،وه��و م��ا جتلى يف امل���ؤمت��ر
الالهوتي الدويل املنعقد بروما �سنة  2012الذي �شاركت
فيه  220مر�أة متخ�ص�صة يف الالهوت من  23دولة .ودائما
�ضمن ت�أثري م�شاركة امل��ر�أة يف م��داوالت جممع الفاتيكان
الثاين ،و�إن جاءت �صامتة ،كانت ماريا لويزا ريغاتو �أول
م����ر�أة تلتحق بالتعليم اجل��ام��ع��ي يف م���ؤ���س�����س��ة ب��اب��وي��ة يف
روم��ا لدرا�سة ال�لاه��وت .حتى ذل��ك التاريخ كانت الن�ساء
الدار�سات ل ّ
الهوت ع�صاميات .بات ذلك احلظر ذكرى بعد
�أن غدا �أكرث امل�سجلني يف كليات الدرا�سات الالهوتية من
الإن��اث .لكن تبقى الدرا�سة الدينية للمر�أة حتى الراهن
غري م�ؤدية �إىل منا�صب قيادية داخل الهرمية الكن�سية،
و�إن ُف�سح املجال لهن لتويل مهام يف الأعمال التطوعية
والأن�شطة اجلمعياتية.
وتتجلى �أهمية كتاب ف��ورك��اد���س يف ت�سليطه ال�ضوء من
ال��داخ��ل على �أو���ض��اع امل���ر�أة امل�سيحية ،وه��و م�ؤلف جريء
حت�ب�ره منتمية �إىل الأو���س��اط
ي�لام�����س ق�ضايا ح�سا�سة
ّ
الكن�سية ما جعل الكتاب يلقى قبوال ح�سنا يف الأو���س��اط
املدنية.
----------------الكتاب :الالهوت الن�سوي فـي التاريخ.
امل�ؤلف :ترييزا فوركاد�س.
ال������ن������ا�������ش������ر :ن�����وت�����رمي�����ان�����ت�����ي (روم����������������ا) «ب����ال����ل����غ����ة
الإيطالية»٢٠١٥،م.
عدد ال�صفحات� 134 :صفحة.
* باحث �إيطايل من �أ�صول مغربية
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الالهوت الن�سوي يف التاريخ ..لترييزا فوركاد�س
�أمني منار *
�شهدت الأبحاث الأكادميية يف الغرب خالل العقود الأخرية تبلور منهج درا�سي الفت ،لقي حظوة بني العديد من الباحثات والدار�سات ممن ينتمني �إىل الأو�ساط الدينية
ُعرف با�سم «الالهوت الن�سوي» .تعلّق مبعاجلة ق�ضايا املر�أة يف كافة ت�شعباتها التاريخية والدينية وامل�ؤ�س�ساتية ،بو�صف ذلك الالهوت ت�أمال لن�ساء م�سيحيات يف �سياق الدين
امتد
واحلياة يف �ضوء الإجنيل� .صاغت رائداته العديد من الر�ؤى املعرفية والدينية بق�صد بناء ت�صورات جديدة يف معاجلة ق�ضايا املر�أة .فبعد ح�ضور دوين يف الكني�سة ّ
قرونا ،مل ت�سنح الفر�صة للتنديد بحياة القهر التي ترزح حتت وط�أتها املر�أة� ،سوى مع مطلع �ستّينيات القرن املا�ضي .حيث �شكّل الكتاب املرجعي لفالرييا غولد�ستاين ،1960
الرجايل وتد�شينا ملرحلة جديدة ُع ِرفت با�سم الالّهوت النّ�سوي .ومنذ ذلك العهد تنا�سلت امل�ؤلفات والأبحاث حتى غدت تيارا
«�أنا مر�أة و�أد ُر�س الالّهوت» ،قطعا مع الالّهوت ّ
�شائعا له �أن�صاره داخل الأو�ساط الدينية وخارجها .كتاب ترييزا فوركاد�س «الالهوت الن�سوي يف التاريخ» الذي نتوىل عر�ضه هو متابعة تاريخية وحتليلية لتطورات ذلك
امل�سار الفكري ،من ت�أليف �إحدى املن�شغالت بهذا الالهوت ،وهي راهبة ودار�سة الهوت حتمل �شهادتي دكتوراه يف الالهوت والطبُ .ع ِرفت ترييزا فوركاد�س بالتزامها الن�ضايل
على جبهتني :بق�ضايا �إقليم كاتالونيا يف �إ�سبانيا حيث ن�ش�أت وبق�ضايا الن�سوية داخل الكني�سة وخارجها.

ت���روي ف��ورك��اد���س يف الق�سم الأول م��ن كتابها ت��اري��خ
الدونية الذي تعر�ضت له امل��ر�أة داخل حيز امل�ؤ�س�سات
التابعة للكني�سة ،وما عانته املر�أة امل�ؤمنة من تهمي�ش
من قِبل م�ؤمنني ،بوعي وب��دون وعي .مربزة الكاتبة
�أن احل��رك��ة ال�� ّن��ق��دي��ة امل�����س��ت��ل��هِ��م��ة ل��ل��ك��ت��اب امل��ق�� ّد���س يف
م��راج��ع��ة ال�����س��ائ��د ال��دي��ن��ي ق���د ل��ف��ت��ت االن���ت���ب���اه نحو
الق�ضايا النّ�سوية ،منذ ما يربو عن القرن ،ولكنها ما
كانت بذلك الإ���ص��رار والرتكيز والو�ضوح حتى فرتة
تدعم احلركة �إرها�صات مت ّثلت يف
قريبة .فقد �سبقت ّ
ن�سوي جماعي �سنة  1895برعاية
البدء بن�شر م�ؤ َّلف
ّ
�إليزابيث �ستانتون بعنوان« :الكتاب املق ّد�س النّ�سوي»،
وه���و ع���ب���ارة ع���ن ����ش���روح���ات مل��ن��ت��خ��ب��ات م���ن الأ���س��ف��ار
املق ّد�سة متع ّلقة باملر�أة .لِتلي ذلك يف الفرتة املعا�صرة
حماولة جادة يف �إطار بلورة نقد ن�سوي لأ�صول العهد
اجلديد مع �شو�سلر فيوران�سا ،يف م�ؤ ّلفها «مذ ّكرات»
(نيويورك  .)1983ففي �ضوء الت�أويلية امل�ستحدثة،
�أع����ادت ف��ي��وران�����س��ا م�لام��ح ح��رك��ة امل�����س��اواة الأ���ص��ل��ي��ة
�إىل ي�����س��وع .ودائ��م��ا �ضمن امل��دخ��ل ال��ت��اري��خ��ي نف�سه
ت�ستعر�ض الكاتبة احل�ضور املتوا�صل ،واخل��اف��ت يف
بع�ض الأحيان ،ل�شخ�صيات ن�سائية رمزية عملت على
�إث��ارة ق�ضايا امل��ر�أة الدينية �أك��ان باملطالبة يف حقها
التعليمي �أو باملناداة ملنحها دورا �أف�ضل يف الكني�سة.
وب��ح��ل��ول ال��ف�ترة امل��ع��ا���ص��رة ب���ات ال�ل�اه���وت ال��ن�����س��وي
حائزا على اعرتاف يف �أو�ساط الدرا�سات الأكادميية،
بو�صفه خطا متميزا على غ��رار «ال�لاه��وت الأ���س��ود»
و»الهوت التحرر».
ويف ال��ق�����س��م ال���ث���اين امل��خ�����ص�����ص مل��ت��اب��ع��ة ال��ط��روح��ات
ال��ن�����س��وي��ة ور���ص��د ق�����ض��اي��اه��ا ،وه���و ال��ق�����س��م الأه���� ّم من
ال��ك��ت��اب ،تتحول ف��ورك��اد���س �إىل ت��ن��اول امل�سائل امللحة
يف ال ّ
�لاه��وت النّ�سوي ،التي ال تقت�صر على املطالبة
بامل�ساواة التامة وال�شاملة بني الرجل واملر�أة ،بل تنادي



ب�إلغاء الأحكام اجلن�سانية يف احلياة املدنية ويف احلياة
الكن�سية �أي�����ض��ا .حيث ي�� ْر���شَ ��ح ه��ذا ال��وع��ي م��ن تط ّلع
�إىل حتوير ج��ذري للأ�س�س ال ّ
الهوتية للوجود ،بدءا
من �صورة اهلل ،التي ال تزال رهينة الثقافة الذكورية
�إىل ك�شف خبايا مواقع ال�سلطة يف امل�ؤ�س�سة الدينية
وم���ا ت��ت��وارى خلفها م��ن م�����ص��ال��حَ .ي�ب�رز ه���ذا ال��وع��ي
اجلديد مدفوعا بالعودة �إىل لغة ا�ستيعابية ،ت�ستند
�إىل الكتاب املق ّد�س بق�صد توظيفها يف ال ّليتورجيا،
مبا من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف �إلغاء التمييز اجلن�ساين.
ت�شحذ ه��ذا ال��ت��وج��ه ق���راءة م�ستج ّدة ل��ل�� ّذاك��رة داخ��ل
التاريخ ال ّر�سمي ،املد َّون من قِبل املنت�صرين ،ال ّرجال.
ف��ال�لاه��وت ال��ن�����س��وي ه���و ���س��ع ٌ��ي ل��ل��ك�����ش��ف ع���ن ال��واق��ع
املطمو�س واملقموع ّ
للطرف الأنثوي .ذلك �أن الأن�ساق
االجتماعية والثقافية واالق��ت�����ص��ادي��ة ،ال��ت��ي ت��ط�� ّورت
عرب الزمن يف الغرب ،قد رهنت املر�أة داخل حالة من
اخل�ضوع واال�ستغالل ،كما تقول فوركاد�س�ُ ،سخِّ رت
فيها حلاجات ال ّذ َكر ورغباته .لذلك يظهر ال ّ
الهوت
الن�سوي مبثابة مراجعات يف الت�صورات الدينية التي
تعترب امل����ر�أة �أق���ل �أه��ل��ي��ة م��ن ال��رج��ل يف احل��دي��ث عن
اهلل ،ويف ت��ويل املهام الطقو�سية �أو ت�سيري امل�ؤ�س�سات
الدينية� .إن��ه نظرية نقدية حت ّررية للجموع امل�ؤمنة
ولي�س لل�شقّ الأنثوي فح�سب ،ي�صبو �إىل �إ�صالح �صورة
الأل��وه��ي��ة ال�� ّذك��وري��ة ،ب��غ��ر���ض �إع��ان��ة ال�� ّذك��ر ،يف �ضوء
تعاليم الإجنيل ،للإقرار باملك ّونات الأنثوية يف كيانه،
تعب املر�أة عن ذاتها ك�شخ�ص ،لأن كالهما -املر�أة
حتى ّ
والرجل� -إن�سان بح�سب �إرادة اهلل املتج ّلية فيهما.
جت��ل��ى ه���ذا ال��ت��م�����ش��ي ال�لاه��وت��ي امل���ح���دَث يف م�ساعي
التخل�ص من �سلطان الكني�سة احلا�ضر بقوة يف ال�ش�أن
ال�سيا�سي ،وهو ما خا�ضت هوبرتني �أوك�لارر (-1848
 )1914ن�ضاالت مبكرة �ضده للمطالبة بحق االقرتاع
للن�ساء ،كرد فعل على الر�ؤية الكاثوليكية الذكورية

النافذة يف بع�ض املجتمعات الغربية .كما جتلى �أي�ضا
يف امل�����س��ائ��ل ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���زواج وال��ط�لاق
والإج��ه��ا���ض وه���و م��ا يتحكم يف بنية الأ����س���رة ع��ام��ة.
ُتربز فوركاد�س �أن ذلك اخل�صام بني امل��ر�أة والكني�سة
يف ال���غ���رب ق���د ت���ر ّك���ز يف ج��م��ل��ة م���ن امل�������س���ائ���ل ،ظ��ه��ر
باخل�صو�ص يف الدول التي عانت من الر�ؤى الكن�س ّية
الكاثوليكية يف التعليم ويف ال�ش�أن الأ���س��ري ،ال �سيما
يف ج��ن��وب ال��ق��ارة الأوروب���ي���ة مثل �إي��ط��ال��ي��ا و�إ�سبانيا.
فعلى �سبيل املثال مل تنل املر�أة الإيطالية حق الطالق
�سوى مع قانون «فورتونا با�سليني»  ،1970وه��و حق
طبيعي مل تفتكه �سوى يف مرحلة مت�أخرة .فالتقليد
الكاثوليكي َيع ّد الطالق عامة وال يزال �إثما وخطيئة
بناء على ما يرد يف الكتاب املقد�س« ف�أجاب وقال لهم:
�أما قر�أمت �أن الذي خلق من البدء ،خلقهما ذكراً و�أنثى
وقال :من �أجل هذا يرتك الرجل �أباه و�أمه ويلت�صق
بامر�أته ويكون االث��ن��ان ج�سداً واح���داً؟ �إذاً لي�سا بعد
اث��ن��ان ،ب��ل ج�سد واح���د .ف��ال��ذي جمعه اهلل ال يفرقه
�إن�سان .وجاء يف �إجنيل متى (� )19 :9أي�ضا «ف�س�ألوه:
مل���اذا �أو���ص��ى م��و���س��ى ب����أن ُت��ع��ط��ى ال��زوج��ة ك��ت��اب ط�لاق
فتط ّلق؟ �أجاب :ب�سبب ق�ساوة قلوبكم �سمح لكم مو�سى
بتطليق زوج��ات��ك��م .ول��ك��ن الأم����ر مل ي��ك��ن ه��ك��ذا منذ
البدء .ولكني �أقول لكم� :إن الذي يطلق امر�أته لغري
علة الزنى ويتزوج بغريها ف�إنه يرتكب الزنى ،والذي
يتزوج مبطلقة يرتكب الزنى» ،بناء على �أن ما ُجمِ ع
يف الأر���ض ال يفرق �إال يف ال�سماء .وب�إلغاء ه��ذا احلق
الطبيعي اجنر �إف�ساد من نوع �آخر للحياة الأ�سرية� .إذ
�صحيح �أن الطالق م�ضرة ولكن منْعه ،وفق فوركاد�س،
يغدو �أحيانا مف�سدة �أ�شد و�أقوى.
ومن جانب �آخر ُتربز فوركاد�س �أن مطلب ت�صحيح دور
املر�أة يف جمتمع الكني�سة ال زالت الراهبة دون بلوغه،
مع �أن هناك �إحلاحا من جانب العديد من الالهوتيني

