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  چكيده
 دنبـال  بـه  ينيسـت يفم الهيـات . است فمينيسم مهم مباحث از يكي ينيستيفم الهيات
 عنـوان  بـه  مقدس كتاب. كليساست و دين از زنان حقوق به مربوط سؤاالت طرح
 آنان. استرا جلب كرده  ستينيفم دانان ياله توجه مسيحيـ  يهودي مكتوب سنت
 مواجه زنان حقوق به مربوط جدي سؤاالت با را مقدس كتاب متن تا كنند مي سعي
 فرهنگي در مقدس كتابنگارش  فرض پيش با ،نيستيفم دانان الهي از بخشي. كنند

 جـاي  بـه  ،آنان رويكرد. اند بوده متن     مجدد  تفسير و بازخواني دنبال به مردساالرانه،
 .است ظن سوء با راه هم و انتقادي، اعتماد
 بازخواني را مقدس كتاب از پيدايش    س فر از شانزدهم كوشد فصل مي مقاله اين

 شـده  نقـل  ،)ع( ابـراهيم  حضـرت  دوم همسر هاجر، ازدواج داستان آن در كه كند
رويكرد  با ،كوشند ميفمينيست  دانان الهي مقدس كتاب از فراز اين تفسير در. است

 در را مقدس متن آنان. دهند ارائه كهن تفسير جاي به جديد انتقادي خود، تفسيري
امـا بـه نقـش اجتمـاعي      ،دهنـد  مي قرار جنسيتي رويكرد از برگرفته سؤاالت برابر

پيامبر و مربي جامعه و نقش مكمل ساره و هاجر در ياري به او در مقام ) ع( ابراهيم
زنان فداكار تـاريخ نقشـي اساسـي در     ةهم چون همساره و هاجر . اند نكردهتوجه 
 .كردندايفا ) ع( الهي ابراهيمموريت أمانجام 

   .    مقدس      كتاب        ، ساره،  ) ع (                      نيستي، هاجر، ابراهيم ي  فم        الهيات :ها دواژهيكل
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  مقدمه .1
 يهـا  جلـوه  تـا  كوشد يم سمينيفم جنبش. آورد حساب به مدرنيته دختر بايد را سمينيفم

زيرا داليـل بسـياري بـراي ايـن      دهد، كاهش را زنان اجتماعي يها تيمحروم به مربوط
 برنـد  يمـ  رنج اجتماعي يها يعدالت يبجنسيتشان از  بانديشه وجود دارد كه زنان به سب

)Livingstnon and Schussler Fiorenza, 2000: 418(.  
 و هـاي سياسـي   در ذيل اين جنبش مباحث بسـياري چـون تاريخچـه، اهـداف، بيـنش     

، الهيـات در ايـن   ؛ي اسـت نيسـت يفم الهيـات يكي از ايـن مباحـث   . شود اجتماعي مطرح مي
نيسـتي بـا ديـد    يفم الهيـات . شود سؤاالت مربوط به حقوق زنان از دين و كليسا پرسيده مي

شـده در   سنتي مطرح الهياتو كند مسيحي را بازبيني ـ  كوشد سنت يهودي مي       ِ     انتقادي  خود 
ي بـه  نيسـت يفم الهيات. كندشده تبديل  ي جديد و بازآفريدهالهياتي به نيستيفمكليسا را با ديد 

       ِ                     و موضوع  خود را شكنندگي هويت  ساستيدر دين و كل يپدرساالر ةسيطران دادن نش دنبال
        ِ              تـا تصـوير  جامـد و     كنـد  يسـعي مـ   يفمينيست اتياله. كند يم يمعرفزن در جهان مردساالر 

. به آنـان را رد كنـد   شده  داده نسبت ثابت يها نقش و كندشده از زنان را پاك  ايستاي ساخته
سنتي مسيحي نيست، بلكـه فهـم جديـدي از ايـن      الهيات ةكنند كامل    ً صرفا   يفمينيست الهيات
 الهياتاين  . پردازد به تجارب زنان از ايمان، زندگي و خدا مي فمينيستي الهيات. است الهيات

 بـا  زن يك ةمواجهكه در  يا تجربه. كند يدر متون مقدس شروع م زنان ةتجربكار خود را از 
 .)DieterBetz et al., 2007: 94-97( رديگ يشكل م...  و ديگر زن يك خدا، جامعه، جهان،

آنـان در  . شـده اسـت    خوبي مطرح بهكه اين تجربه در آن  است از منابعي مقدس كتاب
سپس با  ؛ي دست يابندنيستيفماي  پردازند تا به معيار و نشانه مي وجو جستكتاب مقدس به 

سـعي   دانـان  الهـي ايـن  . دهنـد  مي رويكرد انتقادي تفسيري جديد به جاي تفسير كهن ارائه
كتاب را بيابند و متن مقدس را در برابر سؤاالت اخالقي برگرفتـه از   هاي تناقضكنند تا  مي

اگر موفق نشوند پاسخ مناسبي براي اين سؤاالت بيابنـد از ايـن   . رويكرد جنسيتي قرار دهند
ديـدگاه   ةپايگيرند و با تفاسير برگرفته از اين متون بر  ميمتون به هر نحو به سود زنان بهره 

  .رسانند نيستي ياري مييبرد جنبش فم نوعي به پيش بهخود 
انـد   به آن پرداخته مقدس كتابدر بازخواني فمينيست  دانان الهيهايي كه  يكي از بخش

ذكـر   با هاجر) ع( است كه در آن داستان ازدواج حضرت ابراهيماين كتاب فصل شانزدهم 
 دانـان  الهـي پيوندد از مواردي است كه  آن به وقوع مي و حوادثي كه پس از علل. شده است
 يها دگاهيكه د كنم مياين مقاله سعي  در. راحتي از كنار آن عبور كنند بهتوانند  نميفمينيست 

  .كنم نقدرا  آنسپس  و دهمرا نشان  مقدس كتاباين بخش از  ةدربارآنان 
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بـه  . دانند يم مقدس كتاب يها داستان نيتر يداستان هاجر را يكي از احساس ها فمينيست
شبيه رويارويي با ديوها  يداستان هاجر داستان مانند وحشتناكي يها داستان تريبل فيليس ةگفت

 .)Trible, 1985: 4( كه از لطف خداوند براي نجـات خبـري نباشـد    يدر حال ،در شب است
اي از  كـه مجموعـه   اسـت  ديده رنجهاجر، قهرمان اصلي اين داستان، از نظر آنان زني تنها و 

آنان هـاجر را نمـاد   . بر او رفته است  هاي خانوادگي، جنسيتي و نژادي وقايع دردناك و ستم
ولـي   كردنـد، ند كه ستم و بيداد جهان مردساالر را با تمـام وجـود خـود درك    دان ميزناني 
  .)Biswas, 2005: 97( نااميد نشدند و دست از تالش برنداشتندگاه  هيچ

 يداسـتان  ؛شـود  حكايت مـي  مردساالرزن و زنانگي است كه در جهان  ةقصهاجر  ةقص
بسـياري از زنـان در جهـان    . زادپنـداري كنـد   توانـد بـا آن هـم    تاريخي كه زن امروز نيز مي

و  اند نژادپرستي ز طبقات اجتماعي وقربانيان خشونت ناشي ا ،مدرن امروز، مانند هاجر پست
  .باشدد الگويي براي زنان امروز توان مياز اين حيث هاجر 

  
  كه بود؟هاجر . 2

ـ     يفم دانان الهي ه نيست كوشيدند تا فضاي احساس ترحم را بـراي روايـت خـود از هـاجر ب
، هاجر كنيـزي تحـت سـتم بـوده     مقدس كتابروايت بر اساس  ،از نظر آنان. وجود آورند

از بـرايش   ،                  و سار ي، زن ابـرام : خوانيم مياول از فصل شانزدهم سفر پيدايش آية در . است
هاجر در ايـن فـراز بـه     .)1( زاييد و او را كنيزك مصري بود كه اسمش هاجر بود اوالد نمي

دن هـاجر توجـه   و برده بوافريقايي اين . شود ساره معرفي مي) افريقايي( عنوان كنيز مصري
  :گويد مي          َ كوك پوي ل ن. استرا جلب كرده فمينيست  دانان الهي

زيـرا اجـداد آنـان     ،تبار بسيار بامعنا باشد ييافريقاهاي  ييامريكاتواند براي  داستان هاجر مي
قـرار   صاحبان ثـروت و قـدرت   استثمار تحتمانند حيوان به بردگي كشانده شده بودند و 

  .)Pui-Lan, 1993: 105( گرفتند مي

 ةرتبـ هاجر از نظر مقام و مرتبه در  كه اند  پذيرفتهعالمه طباطبايي  از جملهمفسران شيعه 
 .)322 /7 :تا بي طباطبايي،(است شده  ميقرار داشته و كنيز ساره محسوب  سارهاز  تري پايين

امـا ايـن    ،، ساره و هاجر مقام كنيزي بوده اسـت )ع(ابراهيم  ةجانب سهمقام هاجر در زندگي 
زنـدگي بـا    ةادامـ او در  كـه  ايـن  .ظلـم و سـتم بـر او باشـد     ةدهنـد  نشاند توان مين گاه جاي

د كه به هـيچ وجـه نگـاه از بـاال و     ده مينشان  شود ميبه مقام همسري او نائل ) ع(  ابراهيم
هريك از اعضا نقشي  ،آسماني و الهي ةخانواددر اين . استثمارگرانه به او مطرح نبوده است
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اي از ايـن   برهـه كنند كه به كمال خود و جامعه منجر شود و نقشي كه به هـاجر در   مي ايفا
 را هاجرفمينيست  دانان الهي كه اين. كاري وفادار و امين است زندگي داده شده نقش خدمت

سـازي   زمينـه  كننـد   مي تأكيد مردساالر ةجامعو بر استثمار او از طرف دهند  ميمظلوم جلوه 
برداري از ايجاد فضاي احساسي براي هدايت افكار به سمت حمايـت از زنـان و    بهره براي

زنان به  ،ان به اديان آسماني هممؤمنحتي از سوي  ،تاريخ يطالقاي اين مطلب است كه در 
  .است شدهظلم 
  

   ) ع (                       ازدواج هاجر با ابراهيم   .  3
زاييد و او را كنيزك مصري بود كه اسمش هاجر  از برايش اوالد نمي ،ساري، زن ابرام و

 پـس بيـا بـه    ،بازداشـت زاييدن خداوند مرا از  كه اينپس ساره به ابرام گفت حال  ).1( بود
و ساري زن ابـرام  ) 2( كردپسري بيابم و ابرام قول ساري را قبول  وازبلكه  ،ام در آي جاريه

كه ابرام ده سال در زمين كنعان ساكن بود و آني كنيزك خود هاجر مصري را گرفت بعد از 
  .)3(او را به شوهرش ابرام داد تا او را زن باشد 

. آيـد  مـي  در) ع( ساره به همسري ابراهيم نهاد پيشهاجر به  مقدس كتابدر اين فراز از 
  .حائز اهميت بوده است نيستيفم دانان يالهاين اتفاق از چند جهت براي 

  
 ساره نهاد پيش 1  .3

آيـد سـاره بـراي ازدواج ابـراهيم بـا هـاجر        برمـي  مقدس كتابطور كه از روايت  همان
 نهـاد  پيشزني به دست خود براي شوهرش همسري بيابد و به او  كه اين. شود قدم مي پيش

را جلـب كـرده   هـا   نيسـت يفمخواني ندارد و اين توجه  دهد با احساسات معمول زنانه هم
بـرخالف   ،اند كه چـرا سـاره   همه به دنبال يافتن پاسخ اين پرسش بوده ،در حقيقت. است

نه تنهـا بـا ازدواج    ،كند احساسات معمول زنانه كه به نوعي مالكيت تام شوهر را طلب مي
) هاجر كنيز خـودش (ي نهاد پيشبلكه خود  ،كند مخالفتي نمي) ع(مجدد همسرش ابراهيم 

  براي او دارد؟
ديدگاه اول در پي اند؛  كرده  ساره دو ديدگاه مطرح نهاد پيش بارةدرفمينيست  دانان الهي

به دنبـال   ،در حقيقتاين ديدگاه . قديم استخاورميانة فرهنگي زمينة تفسير اين واقعه در 
در آن فضـاي فرهنگـي    ياست كه نشان دهد ازدواج شوهر با كنيـز بـراي فرزنـدآور    اين

  :ديگو يمباره  نيا در دار پيفستر كاترين. امري متداول بوده است قديم ةخاورميانتاريخي 
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 فرهنگي ةزميناما اين عمل را بايد در  ،باشد زيانگ ممكن است براي ما نفرت نهاد پيش اين
بلكـه او   ،جسورانه نبود يا يدست شيعمل ساره پ او، نظر به. كرد درك خودش زمان در و
زن بـه   كـه  اين او ةاساس نظري بر. عمل كرده بود قديم ةخاورميانعام در  قانونياساس  بر

تكـرار شـده    مقـدس  كتـاب دليل نازايي به دنبال همسر ديگري براي شوهرش باشـد در  
 شمارد يبرم زمان آن ةپدرساالرانعام در فرهنگ  رسمي ةدهند نشاناو اين تكرار را . است

)Pfisterer Darr, 1985: 135(.  

معرفـي   نهاد پيشرسم غلط شايع در آن دوران را علت اين  نيستيفم دانان الهيدر واقع 
را  نهـاد  پـيش غلط ايـن   يبر اساس رسم ،ميل باطني خود به رغم ،كنند و معتقدند ساره مي

 ،سازد اگرچه شيوع عمل غيراخالقي آن را اخالقي نمي ،نظر آنان بر اساس. ارائه كرده است
هـا   بسياري از سـختي . ساره بكاهد به دستناپذيري انجام آن عمل  تواند از شدت توجيه مي

ازدواج مجـدد   نهـاد  پيششود و ساره در اين محيط  پذير مي تحملي عمومي راه همبه دليل 
و  كاهد ميشايع بودن اين عمل از شدت كراهت آن براي ساره . شوهرش را به او داده است

  .كند ميآن را باورپذيرتر 
كنند اين رخداد را در فضاي فرهنگي  تالش مي مسئلهها با نگاهي ديگر به اين  نيستيفم

 جامعـة زن در  گاه جايساره تحليل كنند و پاسخ را در  زمان جامعة پدرساالرانة ساختارو 
 ةخـانواد سـاختار   در گـون،  ديويـد  و فـول  نـوالن  دانـا  ةگفتـ به . آن زمان بيابند پدرساالر
 در. شـود  يمـ نقش مادر و فرزندآوري تعيين  در فقطزن  گاه جاي ،مقدس كتاب مردساالر
 ةوظيفـ مادر بودن را بايد  نبينيم، ساختار اين در زن ةوظيفرا تنها  ياگر فرزندآور حقيقت،
 ابـد ي يمـ و اجتماع هويت و اعتبـار   خانواده در وظيفه اين يبا ادا فقطو زن  ميبدان زن اصلي

)1993 Fewell and Gunn,(.  
آوري گويي هيچ هويتي در جامعه  فرزندنداشتن قابليت  سبب ساره به ،در اين وضعيت

به دنبال جانشيني بـراي ايفـاي ايـن     پدرساالر ةجامعيابد و از سر اجبار و بر اثر قوانين  نمي
به دنبال بنابراين،  ؛از دست بدهد را بانوي خانه گاه جايخواهد  نمي چنين هماو . نقش است

 راهـاجر   علـت بـه همـين   . اسـت ين هزينه براي اقتدارش تر كمبرطرف كردن اين نقص با 
        ِ                                       بـا زيركـي  زنانـه، هـاجر را بـه ابـراهيم        راه همدستانه و  پيشي فراينددر  ،و دكن ميانتخاب 

زني برده از كشوري بيگانه كه در بدترين حالت ممكن نيز خطري بـراي   ؛دهد مي نهاد پيش
  .)Biswas, 2005: 100( شود ميمحسوب نقدرت ساره 

 كـه  ايناي نداشت جز  خود چارهجامعة  انةمردساالرساختار سبب از نظر آنان ساره به 
مردسـاالر بـا   جامعـة  زيرا كمال يك زن متأهـل در   ،نوعي بپوشاند بهنقص نازايي خود را 
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شود و هر زني كه فاقد ايـن ويژگـي باشـد نـه تنهـا نـاقص، بلكـه         فرزندآوري محقق مي
بنـابراين،  . كـرد او اين نقص را با انتخاب كنيز خود براي شوهرش جبران . هويت است بي

كـه سـاختار    اتخـاذ شـده   دروني ساره است و بر اثر سـتمي خواستة اين تصميم برخالف 
ين تر كمشود تا  او مديريت مي به دستولي به نحوي  مردساالر بر او تحميل كرده،جامعة 

  .آسيب متوجه او شود
تالش اين خانواده اند  غفلت كردهاز آن فمينيست  دانان الهيديدگاهي كه به نظر نويسنده 

بـود   ي بشـر نما راهپيامبر خدا و كه ) ع(ابراهيم . كمال و ارتقاي فردي و اجتماعي استبراي 
ضـمن اسـتمرار    ،)ع( فرزنـد بـراي ابـراهيم   . خود نيازمند اوالد بود الهيوظيفة استمرار براي 
در حركت انقالبي كـه  . رسالت جهاني او باشد ةدهند ادامهگاهي امن و  تكيهست توان مي ،نسل

حقيقـي ايـن خـط نـوراني      ةدهنـد  ادامـه فرزند و خأل ، كردخود آغاز جامعة در ) ع(ابراهيم 
خـوبي   بـه را خأل اين  بود )ع( و شريك زندگي ابراهيم راه هم كهساره . شد ميخوبي ديده  به
ازدواج مجـدد را بـه    نهـاد  پـيش اجازة و وفاداري او به ساره ) ع( روح بزرگ ابراهيم. ديد مي

او بـه دنبـال پـر    . كـرد ازدواج با هاجر را مطـرح   نهاد پيشداد و اين ساره بود كه  نميابراهيم 
شـايد ايـن اقـدام بـا     . اي نقش خطير الهي بـود ياري به همسرش در ايفبراي  خألكردن اين 

تر و با نگاه به هدايت الهـي جامعـه    ولي در افقي وسيع ،نباشد راه هماحساسات معمول زنان 
ساره در پي كمـك بـه   . اين تصميم بسيار كارگشا و منطقي است) بود) ع( ابراهيموظيفة كه (

ي ينما راهو  يپيامبركه  ،لهي خود رااوظيفة است تا او به بهترين وجه ) ع( همسر خود ابراهيم
سختي اين تصميم براي ساره در كنار توجه به آثار خيري كـه  . به انجام برساند ،است جامعه

در واقع ساره در دوراهي خود . دش ميتر  رنگ به ياري خداوند كمباور د و ش مياز آن حاصل 
  .از اين امتحان بيرون آمدسربلند از خود گذشت و به اين نحو ) ع( و جامعه، خود و ابراهيم

  
  ازدواج هاجر 2 .3

هـاجر در  . شودبررسي  است كه بايد موضوعيفمينيست  دانان الهيازدواج هاجر نيز از ديد 
آزادي در . حق انتخاب شوهر از او سلب شده است كه شود اي مردساالر انتخاب مي جامعه

از طرف . ابتدايي خود محروم استانتخاب همسر حق هر انساني است و هاجر از اين حق 
در  شده بود كه نشان عيني استثمار بـدن زن  آوري فرزنداو جانشين بانوي خود براي  ،ديگر
نگاه به يـك وسـيله و ابـزار     ةمنزلپدرساالر نگاه به زن به  ةجامعدر  .است پدرساالر ةجامع
اي در جوامع  رحم اجاره ةمسئلرا با  مسئلهاين  ها نيستيفم. استمرار نسلبراي ابزاري  ؛است
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زنان فقيري كه از روي فقر و بيچارگي مجبورند رحـم خـود را بـه    . زنند ه پيوند ميرفت پيش
شود اين است كه آيا درست است كـه   سؤال اخالقي كه مطرح مي. يك مرد درآورند ةاجار

در نقـش  كند تـا   محسوب كنيم؟ و يا چه چيزي يك زن را راضي مي ءرحم يك زن را شي
تواند بزرگ  آورد نمي اي را كه به دنيا مي داند كه بچه كه مي  در حالي ،عمل كند جانشينر ماد

 .)Biswas, 2005: 100( كند؟
 بـه  سـاره  مـتن اسـاس   بـر گفت اين است كـه   توان مينقد اين مطلب  ةباردر چه آن
در واقع  ؛پذيرفته است) ع(ازدواج با هاجر را داده است و ابراهيم  نهاد پيش )ع( ابراهيم

اين احتمال قوي را داد كه سـاره   توان مياما . استكرده ت وباقي ماجرا سكمتن دربارة 
و موافقـت او را بـراي ايـن امـر     كرده هاي معمول را با هاجر  صحبتبانوي خانه  در مقام

ايمـان دارد و  ) ع(ابراهيم ي او با راه همزيرا به  ،دكن ميساره هاجر را انتخاب . گرفته است
هـاجر دشـواري   . اسـت ) ع(ابراهيم د كه بهترين فرد از نظر ايماني و وفاداري براي دان مي

آشناسـت و از ايـن حيـث بهتـرين                    ًخلقيات او كامال با د و دان ميرا ) ع(مأموريت ابراهيم 
ازدواج ابراهيم با ( چه بسا در خلوت زنانه اين امر. است) ع(  ابراهيمگزينه براي ازدواج با 

مواجـه  سـاره   نهـاد  پـيش  بـا ) ع( رسد و سـپس ابـراهيم   ميوافق ساره و هاجر به ت) هاجر
 ياطالعـ  بيندارد دليل بر مخالفت و حضور هاجر در اين خطاب  كه اين بنابراين،. شود مي

  .نيستاو از اين ماجرا 
  

 چندهمسري 3 .3

در ايـن فـراز از   . كننـد  مـي تجويز ديني ازدواج مجدد مـردان متأهـل انتقـاد    به  ها نيستيفم
فمينيست  دانان الهيكه از ديد  يمنوعي تجويز چندهمسرگزيني را شاهد بههم  مقدس  كتاب

داستان چندهمسري ذكرشده در ”: گويد مي خانم آنه نايسيمي يو واسيكه. دور نمانده است
عدالتي، حسادت، نفرت، نزاع بـر سـر ارث و    متون مقدس مسئول مسائلي چون رقابت، بي

  .)Pui-Lan, 1993: 106( “استبر سر جانشيني دشمني 

عـدالتي و   بـي در قبـال  توانند از بار مسئوليت خود  متون ديني مقدس نمي ،به بيان ديگر
  .تضييع حقي كه در تجويز چندهمسرگزيني وجود دارد شانه خالي كنند

اگر در مسير حل يك مشكل اجتماعي باشـد از   همسري چندگفت  توان مياما در پاسخ 
در اين داستان نيز هدايت جامعه و ايفاي نقش . شود ميدشواري تحمل آن براي زنان كاسته 

 مسـئله نيازمند استمرار نسل او بوده اسـت و سـاره بـا دانسـتن ايـن      ) ع( بهتر براي ابراهيم
  .آيد ميتر با آن كنار  راحت
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مـردان واجـب    ةهماز ديدگاه ديني بر  :اديان بايد گفت همسري درچندجواز  بارةاما در
خداوند از باب امتنان براي حـل  . كه به آن اقدام كنند، بلكه حرام شمرده نشده است نيست

راه براي انسان مسدود نباشد، چندهمسري  كه اينبرخي معضالت خانوادگي و اجتماعي و 
زندگي ابراهيم  خأل همسري چندم نبودن حرابينيم كه  مينيز  جا اين در. را حرام نكرده است

 كه اينبا وجود استمرار حيات خانوادگي آنان و بدون  خألاين  ؛كردخوبي حل  بهو ساره را 
  .الزم باشد ابراهيم ساره را طالق دهد پر شد

  
           فرار هاجر   . 4

آمد كه او حامله شد و خود را چون حاملـه ديـد خـانمش در نظـرش      درپس او به هاجر 
جاريـة  من  .و ساري به ابرام گفت ظلمي كه به من شده است به تو برگردد) 4( كردخوار 

 .مكـرد پس او خود را چون حامله ديـد مـن در نظـرش خـوار      ؛خود را به آغوش تو دادم
ات در  و ابرام به سـاري گفـت كـه اينـك جاريـه     ) 5( كندخداوند در ميان من و تو حكم 

تـا   كـرد  پس ساري او را جفا مي .او بنماچه در نظرت خوش آيد با  پس هر ؛استدستت 
  .)6(او از حضورش فرار كرد 
حاملگي هاجر، تحقيرهاي ساره، خشم هاجر . ييمرو به رو گوناگونيدر اين فراز با وقايع 

هـاي او هـاجر بـه     سـتم  علـت به نحوي كه به  ،و آزار رساندن ساره به هاجر مسئلهاز اين 
  .اصطالح سر به بيابان گذاشت

اي كـه بـدان بايـد     مسـئله اولين . توجه استجالب  ها نيستيفمنقد اين وقايع از ديد 
. نـد به دنبـال توجيـه رفتـار هاجر    ها نيستيفم. هاجر استدست پرداخت تحقير ساره به 
نخسـتين مـادر فرزنـدان    كـه  كننـد ايـن اسـت كـه آيـا هـاجر        سؤالي كه آنان مطرح مي

چراكـه   ،طـور نبـوده اسـت                    ً    احترام ديد؟ قطعا  اين دردي و از او عشق، هم بود )ع(  ابراهيم
از او در برابر ستم ساري حتي در زمان  )ع(ابراهيم  نكردن حمايت چون هم(وقايع بعدي 

فاصـل ازدواج تـا بـارداري     دهد وضـعيت هـاجر در حـد    خوبي نشان مي بهنيز ) بارداري
كسـي  . گرفت قرار مي وگو گفتيك وسيله طرف  چونان او. وضعيت مناسبي نبوده است

كـرد   كه باردار شد تصور مـي  زماني بنابراين،. را به دنيا آورد) ع( كه بنا بود وارث ابراهيم
مردسـاالر آن زمـان كمـي    جامعـة  يك زن كامل در مثابة تواند با بروز توانايي خود به  مي

دسـتي  هاي عميق بردگي و فرو و به نوعي با تحقير ساره مرهمي بر زخمكند ابراز وجود 
  .)Biswas, 2005: 98( خود بنهد
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. شـد  يولي هنوز كنيز محسـوب مـ   بود، شده) ع( ابراهيم دوم همسر هاجر آنان نظر از
 توانسـت  ياو كنيزي بود كـه نمـ  . را براي هاجر پديد آورد گاه جايبارداري او انتظار تغيير 

.                                                           ً                          در مقابل بانوي خود عرض اندام كند و در مقابل بـانوي خـود كـامال  فاقـد قـدرت بـود      
 موقعيـت  از زنـي  ترتيـب  بـدين  و زد هم به را ساره و او انيمهاجر توازن قدرت  حاملگي

بارداري هاجر او را قادر سـاخت  «: گويد مي تريبل فيليس. داد سوق باال تيموقع به را نييپا
مراتب بين بـانو و كنيـز ناگهـان از بـين      در نظر او سلسله. جديد ببيند يا گونهتا ساره را به 

  .)Trible, 1985: 5( »رفت
. كنـد  مند بودن زن كنيز را بيدار مـي  حاملگي احساس ارزش«: نيز معتقد است رنيتا ويمز

  .)Weems, 1998: 5(» در خواب بوده استن آاحساسي كه قبل از 
بـر  ساره . هاجر استدر برابر خشونت ساره فمينيست  دانان الهيبعدي از ديدگاه  ةمسئل
ساره از هاجر به . كردهاجر از دست او فرار  كه اينتا  كرد را جفا مي متون مقدس اواساس 
به جاي حمايت از هاجر باردار دسـت سـاره را   ) ع( اما ابراهيم ،برد شكايت مي) ع( ابراهيم
  .شتگذا بازميگونه برخورد با هاجر  براي هر
دردي  اما با او هم ،دانند هاجر مقصر مي ةشكنجدر ساره را فمينيست  دانان الهي جا ايندر 
هاجر با بارداري خـود   ،بنا بر نظر آنان. يندآ ميبربه نوعي درصدد دفاع از ساره . كنند نيز مي

گـر از  ا. خورده بـود   هم اقتدار ساره را به چالش كشيده و به نوعي استيالي قدرت ساره به 
بينيم كه با بارداري هاجر زخـم قـديمي سـر بـاز      مي ،اين ماجرا را تحليل كنيم انهديدگاه زن

هيچ زني تا مجبور نباشـد  . يابد ي ميتر بيشنوعي غم مستمر داشتن رقيب عمق  بهكند و  مي
ساره زني اسـت كـه پـا روي احسـاس     . گذارد شوهر خود را با زن ديگري به اشتراك نمي

خود را متزلـزل   گاه جايدر نبردي نابرابر، با بارداري رقيب  ،گذارد و خود ميتملك همسر 
گويند الزم است ساره  ميست ينيفم دانان الهي. زند ميبيند و دست به واكنشي وحشتناك  مي

توانسـت   او نمـي . درك اسـت   تشويش او در از دست دادن عشق شوهر قابل. را درك كنيم
او در رقابت خود با هـاجر بـر سـر تصـاحب     . تاب بياورد غرور ناشي از حاملگي هاجر را

 ،همواره پيروز بود...                                                 و جلب توجه او به خود به مدد  زيبايي، آزاد بودن و) ع( عشق ابراهيم
كه ساره نـه   كرد                ِ                                                ولي ناگهان جريان  بازي عوض شد و حاملگي هاجر او را به ابزاري مجهز 

 پيفسـتر دار  .)Biswas, 2005: 99( دسـت آورد  آن ابزار را داشت و نـه قـادر بـود آن را بـه    
به نظر او در قانون حمورابي آمده است كـه   ؛كند قانوني براي عمل ساره مطرح مي يتوجيه

اگر زن برده صيغة شوهر ارباب خود باشد و براي وضعيت برابر به عنوان همسر تالش كند 
  .)Pfisterer Darr, 1985: 135( شدت تاوان خواهد داد به
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براي توجيه رفتار هاجر و ساره به عنـوان يـك    ها نيستيفمها داليلي است كه  اين ةهم
قربـاني   را )ساره و هـاجر (ها هر دو زن  نيستيفمتر  كالناما در ديدگاه  ،ندكن  ميزن مطرح 

شـده و   آن دو اسـتثمار  سبب حاكم بر جامعه ةپدرساالرانفرهنگ . دانند مي پدرساالر ةجامع
افزايي توان خود در جهت مقابله با اين فرهنگ، در مقابل هم  همدردي و  به جاي همها،  آن

بـه  خـود   ةجامعـ  ةمردسـاالران اگر هر دو زن در شكستن قـوانين ناعادالنـه و   . قرار گرفتند
شد؟ ساره در موقعيتي برتر به كمك هاجر نيـاز داشـت و    كردند چه مي كمك مي ديگر يك

 اليزابت .)Eilberg, 2012: 1( شت كه ساره فاقد آن بوددا) مادر شدن( اي مندي هاجر نيز توان
  :گويد مي بارههويلر هم در اين 
 ديگـر  يـك در جوامع داراي ساختار مردساالر زنان را در برابر  يناشي از پدرساالر آسيب
را  ها آنكه  يستميمقابله با س ياستفاده از قدرت محدود خود برا يبه جا ،تا دهد يقرار م

 اسـتفاده كننـد   ديگـر  يـك مقابلـه بـا    يبه استثمار گرفته است از آن قـدرت محـدود بـرا   
)Huwiler, 1993: 26(.  

هـر دو بـه    ؛ندشـد  مردساالرانه گرفتار ةتلهر دو زن در يك دام و  ها،نظراين  بر اساس
از سـوي سـاره بـا    دار شـدنش   بچـه  سـبب هاجر بـه  . جنسيتشان دچار آسيب شدند سبب

 ،سـنتي  ةجامعـ ي در اعتباربخشي خـود در  انتونا دليلو ساره به مواجه شد حسادت و آزار 
  .)Eilberg, 2012: 1( ديدخود آسيب  ةجامع، از سوي آوري فرزنديعني مادر شدن و 

ساختار استثماري مردسـاالرانه بـود و آن دو بـراي     علتبه  ديگر يكتنفر شديد آنان از 
افزايي توان اين دو در  مانع هم مسئلهاين . تصاحب عشق يك مرد در مقابل هم قرار گرفتند

  .بود) فرهنگ مردساالرانه( جهت مقابله با مشكل اصلي
فـرار  . سـتم اسـت   فرار هاجر از ظلـم و فمينيست  دانان الهيپاياني اين فراز از نظر  ةنكت

ـ جرشجاعتي كـه   .هاجر نمادي از شجاعت يك زن برده تلقي شده است ايسـتادگي در  ت ئ
                             ِ                                   فرار او به بيابان فـرار بـه سـوي  آزادي از بنـدگي، بردگـي و      . برابر خشونت را به خود داد

او اين نقش . نقش آزادي نگاه كرد ةبافند منزلةبه هاجر به  توان مي ،به نظر آنان. استثمار بود
اين سه مفهوم نقش مهمي در نجـات  . و اميد ،كردن، تالشخطر  :بافته است را با سه رشته

وجـود آورده   با فرار از وضعيتي كه ساره بـراي او بـه   او. اند هاجر از اسارت و تحقير داشته
را  طور به نظر برسـد كـه او نتوانسـت فشـار و رنجـي      شايد اين. كردخطر بود در حقيقت 

اي بـود كـه    هاجر زن برده ،تر نگاه كنيم عميقاما اگر  .كرد كه ساره به او وارد مي تحمل كند
او با قدرتي كه او را استثمار . اش را به خطر انداخت تا به دنبال آزادي باشد شجاعانه زندگي

  .)Biswas, 2005: 104( كرد مبارزه كرد مي
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  :استلال بالتازار معتقد است
كنند كه هيچ راهي براي رهـايي   ر ميها فك آن. كشاند بست مي بنخشونت اغلب زنان را به 

اين است  علتبه همين . جويانه انجام دهند توانند اقدامي تالفي او زنان نميباور به . ندارند
كنند كه هيچ  ها فكر مي آن ؛كنند        ِ                                      كه زنان  بسياري به صورت خاموش خشونت را تحمل مي

  .)Baltazar, 1996: 57( ت مبارزه كردن را دارندئتعداد كمي از زنان جر. راهي ندارند

او . هاجر يكي از آن زناني است كه شجاعت ايستادگي در برابر خشونت را داشته است
بااليي در جهت مبارزه با مشكالت برخوردار است و از ايـن جهـت    ةروحينشان داد كه از 

  .باشدبراي زنان  ييتواند الگو مي
 ابراهيم كه اينگفت  توان مي مقدس كتابدر اين فراز از  دانان الهياما در نقد سخنان اين 

ذهـن   ةپرداختـ د سـاخته و  ش ميچنان به عنوان كنيز به او نگاه  و هم كرد ميتحقير  را هاجر
 كـه  ايـن و  شـود  ميجايي از اين متن ديده نهيچ در  تحقير هاجر .استفمينيست  دانان الهي

روايـت   بـر اسـاس   بخـواهيم  امـا اگـر  . قطعـي نيسـت   شود مياختيار هاجر به ساره سپرده 
) ع(ابراهيم  به دستاين عمل را نوعي مديريت اختالف  توان مي ،تحليل كنيم مقدس  كتاب

نوعي احسـاس   بهطور بنگريم كه نازايي ساره و بارداري هاجر  اگر به اين قضيه اين. دانست
ايـن  دارد،  يروحـي هـاجر شـرايط بهتـر     ةموازنه و در كردسرشكستگي را در ساره ايجاد 

برخالف  ،د سارهده ميو نشان  شود ميسخن ابراهيم نوعي تسلي و آرامش براي ساره تلقي 
بـه دنبـال حـل اخـتالف     ) ع( ابراهيم. دارددر نظر همسرش  يمند مقام ارج هنوز تصورش،

اي مرسـوم در   شـيوه جويـد و ايـن    مـي چاره را از خـود سـاره    وگو گفتاست و در مسير 
اما اين نكته . است هكردكه مشكل را ايجاد جويا شويم از كسي حل را  راهمديريت است كه 

هاجر باز بگـذارد و هـيچ دخـالتي در    قبال در  يكه ابراهيم دست ساره را در انجام هر اقدام
كه از اين الي ؤس. استفمينيست  دانان الهيامور نداشته باشد خود تناقضي آشكار در سخن 

بـر ايـن جامعـه و خـانواده      رانهمردسـاال بايد پرسـيد ايـن اسـت كـه اگـر نظـام        دانان الهي
رنگ است؟ ايـن   كمقدر  ايندر حل اين اختالف ) ع( پس چرا نقش ابراهيم ،فرماست حكم

هر اقدامي عليه  گري بيش نيست و ساره نظاره) ع( است كه ابراهيم اي مردساالرانهچه نظام 
د و اين مرد هـيچ  كن ميتي اين زن باردار را به فرار مجبور ح ،دده ميهمسر باردار او انجام 

  ؟شود ميد و مانع اين كار ساره نده ميالعملي از خود نشان ن عكس
و داراي سازگار نيسـت   دانان الهياين  ةشد مطرحد كه داستان ده مينشان ها  تناقضاين 
ساره بيدار شده  ةزنانممكن است پس از بارداري هاجر احساسات . جدي است هاي تناقض
جامعه انتخاب  يو رهبر يپيامبر مقامكه از سوي خداوند به  ،)ع( اما مديريت ابراهيم ،باشد
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. منطقي براي آن انتخاب شده است يحل راهو شده اين احساسات  رفت پيش    ً      قطعا  مانع  ،شده
  .ها باشد حل راهد يكي از اين توان ميمهاجرت هاجر به سرزمين عربستان 

  
                     مالقات فرشته با هاجر   . 5
 ،و بـه هـاجر  ) 7(خداوند او را در بيابان نزد چشمه كه براه شور اسـت يافـت   فرشتة و 

از حضـور خـانمم   : او گفـت  ؛روي مـي آيي و به كجا  گفت كه از كجا مي ،ساريجارية 
به خانمت برگرد و زير دسـت او  : خداوند وي را گفتفرشتة و ) 8(ام  ساري فرار كرده

تـو را چنـان بسـيار كـنم كـه از      ذرية خداوند باز به او گفت كه فرشتة و ) 9(مطيع شو 
خداوند وي را گفت كه اينـك تـو حاملـه شـده و     فرشتة و ) 10(بسياري شمردن نتوان 

كـه   را زيرا خداوند مصيبتي ،پسري را خواهي زاييد و اسمش را اسمعيل خواهي خواند
  .)11(ه است كرداي استماع  كشيده

در عهد قديم با  ي است كهنخستين زن هاجر. دهد اتفاقي شگرف روي ميدر اين فراز 
چنـد جهـت از    از وگـو  گفتاين . كند مي وگو گفتو با او شود  ميرو  به روخداوند فرشتة 

و شـنيدن صـداي    وگـو  گفـت ابتدا خـود ايـن   . است برانگيز تأملفمينيست  دانان الهيديد 
ايـن  . مند بوده است ها ارزش نيستيفمخداوند از ديدگاه از جانب ديدگان  مظلومان و ستم

توانـد   نود مـي شـ  ميديده را  و ستم ،هاي بينوا، مظلوم انسانگرية صداي  انديشه كه خداوند
از قيـد   در جهان امروز كنند اميد را براي آنان زنده نگه دارد و به زنان بسياري كه سعي مي

در همين  )Elsa Tamez( السا تامز. اسارت و استثمار آزاد شوند نيرو و توان دوباره ببخشد
  :راستا معتقد است

چرا كه آنان نيز  ،اند ههاي مهمي در داستان هاجر ديد بسياري از زنان امريكاي التين شباهت
 بـه  كهستمي است  ةهندد نشانداستان هاجر  ،به نظر او. اند ههاي مشابهي را تجربه كرد رنج
 جـاد يا يمنـد  شوهر و مردان قـدرت  يشده از سو تركتقالهاي زن تنها  و يدار برده سبب
براي تـامز مهـم    چه آناما . كنند پاك تاريخي ةحافظكه سعي داشتند هاجر را از  است شده

صـداي   ةشـنوند براي تـامز خداونـد   . بود كه خداوند اميد را به او بازگرداند مسئلهبود اين 
دهد كه چگونه خداوند صـداي گريـة    ميچنين نشان  او هم. ديده است        ِ         شيون زن  بردة ستم

  .)Pui-Lan, 1993: 105( نودش ميعدالتي را  قربانيان بي

سـؤال  . انـد  كـرده جـدي   ينقدرا  پاسخ فرشته و دستور او به بازگشتها  نيستياما فم
بـه بازگشـت بـه منـزل اربـاب       كنند اين است كـه آيـا دسـتور    اخالقي كه آنان مطرح مي

تـرور دنـيس فرمـان خـدا بـه      نظر ديده بود؟ به  اي ستم دستوري درست و اخالقي به برده
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نهايت چيـزي كـه    جا اين. است مقدس كتابترين فرازهاي  بازگشت هاجر يكي از تاريك
سـاره بـوده و در نقـش    گرانة  ستمدار وضعيت  رسد اين است كه خداوند طرف به نظر مي

 ايرمگارد فيشـر . )Dennis, 1994: 67( دفاع عمل كرده است ساره در مقابل هاجر بيمدافع 
)Irmgard Fischer( براي نقض حقـوق زن   يرا هم شاهد مقدس كتابهاي ديگر  كه متن

آنـان  . ها در قانون الهي به نفع مردان وضع شده اسـت  اين خشونت« :گويد شمارد مي برمي
پرسـتد كـه    خداي پدرسـاالري را مـي  ) هاجر(ا اين زن كنند كه چر اين سؤال را مطرح مي

  .)Biswas, 2005: 104( »پيشه و استثمارگر است؟ بسيار ستم
سعي كرده تا به كمك ابزارهاي هرمنوتيكي و فهم متـون   فريمر كنسكي ،از سوي ديگر

او فرشته مطـابق  باور به . شده بيايد مقدس در فرهنگ زمانه پاسخ مناسبي براي سؤال مطرح
فـراري را پيـدا كنـد     ةبـرد در اين قانون كسي كـه  . قديم دستور داده است ةخاورميانانون ق

 .)Frymer, 2002: 230( وظيفه دارد او را به مالكش برگرداند
                 گرهـارد و نـراد  . داري قـوانين مختلفـي وضـع شـده اسـت      بـرده  دربـارة                در س فر تثنيـه  

)Gerhard von Rad(         در كتاب س فر پيدايش خـود معتقـد اسـت ي ه و ه از شكسـتن قـانون                             ـ                                   
 و اجتماعي اقتصادي، داليل به زمان آن يدار برده قوانين حقيقت در. كرد نخواهد يپوش چشم

 يدار اين دستور ناظر بر قانون حاكم بر برده ن،يبنابرا.                                 از طرف ي ه و ه معتبر باقي مانده است... 
  .)Biswas, 2005: 101( است شده صادر اخالقي يگذار ارزش از فارغ و زمان آناز 

در پاسخ  توان مي بر فرض صحت فرار هاجر و دستور خداوند به بازگشت نكات زير را
امـري   دكنـ  مـي كـه خداونـد بـه بازگشـت امـر       ايـن  ؛در نظر گرفتفمينيست  دانان الهيبه 

ار در برابـر سـختي راه   صبر بر مشكالت راه رهايي و نجات است و فـر  ؛غيراخالقي نيست
خداوند به هاجر . استساز رهايي و اميدبخش انسان  سبببلكه صبر  ،اي نيست شده توصيه

  .همين صبر در انتظار هاجر است ةپايكه بر د ده ميبه او نشان  را اي آيندهد و ده مياميد 
ولـي داسـتان هـاجر و     ،رسـد                                               فصل شانزدهم از س فر پيـدايش بـه پايـان مـي     جا ايندر 

  .گاه پاياني نيست هاجرهاي جهان را هيچ
  

      گيري       نتيجه   . 6
بررسـي و   مقدس كتابدر اين مقاله داستان ابراهيم، هاجر و ساره تا زمان تولد اسماعيل از 

طور  همان. شودبيان  مقدس كتاباين فراز از دربارة فمينيست  دانان الهيتا ديدگاه شد سعي 
 كه اينو  مقدس كتابهايي چون وحياني نبودن  فرض با پيش دانان الهياين  ،كه مشاهده شد
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بشر بوده و در فضاي مردساالرانه نگاشته شده با سوءظن و ديدي انتقادي  ةنوشتاين كتاب 
                        ِ    اند تا مسائلي را كه براي  دو  سعي كرده دانان الهياين . اند به ارزيابي مجدد و نقد آن پرداخته

از  را زنانـه بنگرنـد و آن   ةدريچـ پيونـدد از   به وقوع مي ،اجر و سارهيعني ه ،زن اين داستان
تـا   ،انـد حـوادث ذكرشـده را    ها سعي كرده آن ،چنين هم. كنند نقد و بررسي ينيستيفم ةزاوي

ها و شواهد تاريخي بـه نفـع تفكـر خـود از      فرض پيشمبتني بر  ،پذير است جايي كه امكان
اگر فرازي با مبـاني آنـان سـازگار     ،در اين مسير. كنندبازخواني  دوبارهزنان تفسير و  مسئلة

اي تلـخ از تـاريخ پـررنج زنـان      خـاطره  ةكنند بيانفقط و آن را  ندارندابايي از رد آن  ،اشدنب
  .باشددانند كه بايد چراغ راه آينده  مي

 و گـاه از مسـير انصـاف دور    شدهگاه دچار تناقض  مقدس كتابدر اين تفسير از ها  آن
در مقام مقايسه نقد سخنان آنان را بيان  ؛است       ً        ان كامال  متفاوت مؤمناين نگاه با نگاه . اند شده
پيـامبر و مربـي جامعـه و نقـش      در مقام) ع( به نقش اجتماعي ابراهيم گاه هيچآنان . يمكرد

ساره يار هميشگي اين پيـامبر بـزرگ و   . اند نكردهمكمل ساره و هاجر در ياري به او توجه 
ـ  بـه ) ع( نقشي اساسي در تكميل نقش ابراهيم ها آن ؛بود ي مهربان و امينراه همهاجر   ةمثاب

نقـش مـوثر خـود را    ) ع( و اسـماعيل ) ع( و با مادري اسحاق كردندپيامبري اولوالعظم ايفا 
ين پيـامبر بـزرگ خداسـت و    تاريخ مديون ايثار و فداكاري زنان پرتالش ا. اند هكامل ساخت
رنـگ كـردن    كـم بلكـه بـا    ،دكنـ  ميچنيني نه تنها كمكي به حل مشكالت زنان ن تفاسير اين

حركت به آنان ستمي  بيبديل اين زنان و با ترسيم وضعيتي منفعل و  بيو ثيرگذار أتواقعيت 
هـاي   فـرض  در پايان بايـد گفـت هرچنـد بـه روش و پـيش     . دكن ميمضاعف به زنان وارد 

رسد اين است  مي به نظر مهم چه آن ،استد ارونقدهاي زيادي فمينيست  دانان الهي ةشد رائها
  .بايد جدي گرفته شود الهياتاين بارة اندازهاي زنان در چشمكه 
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