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طرحی از یک زندگی1
مری ای. هانت2

مـری دیلـی در طبقۀ کارگر از پـدر و مادری ایرلندی آمریکایی در اسـکینکتادی3، 
نیویورک، جایی که در آن بزرگ شـد، به دنیا آمد. پدرش، فرانسـیس ایکس دیلی4 
فروشـنده بـود؛ مادرش آنـا کاترین دیلی5، حامی و دوسـت همیشـگی مری، تنها 

فرزندش، بود.
دیلی در مدرسـه های کاتولیک درس خواند و با اخذ درجۀ  لیسـانس در رشـتۀ 
زبان انگلیسـی از کالج سنت روز6 در آلبانی7، نیویورک، در 1950 و فوق لیسانس 
در زبان انگلیسـی از دانشـگاه کاتولیک آمریکا8 در 1952 فارغ التحصیل شـد. او 
اولین دکترای خودش را در ادیان از کالج مری9، نوتردام، ایندیانا، در 1954 موقعی 
اخـذ کرد که زنان در بیش تر برنامه های دکتـری آمریکا در الهیات مهمان ناخوانده 
بودنـد. او بعـد از چند سـال تدریس، اولیـن دکتری خودش را بـا دو دکترای دیگر 
در 1963 تکمیـل کـرد، یکـی در فلسـفه و دیگـری در الهیات مقدس از دانشـگاه 

1.  برگرفته از: 
The Mary Daly Reader, Edited by Jennifer Rycenga and Linda Barufaldi, New 
York University Press 2017.

2. Mary E. Hunt             3. Schenectady            4. Francis X.Daly

5. Anna Catherine Daly            6. St. Rose College             7. Albany

8. Catholic University of America             9. Mary’s College



2            فراتر از خدای پدر

فرایبورگ1 در سوئیس. بیش تر مطالعاتش در فرایبورگ به التین بود، مهارتی زبانی 
کـه او را در موقعیـت خوبـی در تاش های خاق بعدی قرار داد. اسـتعداد ژرفش 
برای بیان ایده های جدید، ابداع واژگان تازه، و تعریف دوبارۀ واژگان دیگر همواره 

توجه دقیق و انتقادی او را به ریشه شناسی نشان می داد.
دیلـی سـال های دهـۀ 1960 را در اروپـا بـه مطالعـه و تعلیـم گذرانـد. او در 
مجموعه ای از کارت پسـتال هایی برای مادرش )که مدتی با او در سـوئیس گذرانده 
بود( از هیجانش به خاطر در رم بودن برای شورای دوم واتیکان نوشت. او دانشجوی 
فارغ التحصیل جوانی بود که در حاشـیۀ این شـورا پرسـه می زد، با مطبوعات گرم 
می گرفت، دربارۀ سیاسـت های کلیسا می آموخت، و اخبار داغ  شایعات کلیسایی 
را جمع می کرد. او در اوج شـکوه عقلی اش بود. او به مادرش گفت نگران نشـود 
اگر او در روز مقرر به فرایبورگ بازنگشت، برای اینکه وی اوقات بسیار خوشی را 

در شهر ابدی2 می گذراند.
او عملکرد یک سازمان مردساالر را از نزدیک و شخصی در رم دید. به تدریج 
واقعیت جنسیت نگری نهادی به  طوردردناکی آشکار می شد و سرانجام تحمل ناپذیر 
شـد. به عنوان یـک زن، در واقع به عنـوان یک زن کاتولیک بـا تحصیات الهیاتی 
خیلی بیش تر از بسیاری از جمع های اسقف ها و کاردینال هایی که حق رأی داشتند 
موقعی  که او حتی صدایی نداشـت، مری دیلی به سـادگی هیچ جایی در کلیسـای 

کاتولیک رومی نداشت.
او تاش کرد قبل از ترک کلیسا در آن باقی بماند. با پذیرش شغل تدریس در 
کالـج بوسـتون در 1966، او اولین کتاب اصلی خودش ، کلیسـا و جنس دوم3، را 
در سـال 1968 تألیـف کرد. این تاش اصاح طلبانه، که به مسـائلی دربارۀ میراث 
جنسیت نگری کلیسا اشاره می کرد، برای او توجه دانشگاهی مثبتی به  همراه  آورد، 
اما دشـمنی همکاران دانشـگاهی اش در کالج بوسـتون را برانگیخت. تاش آن ها 

1. University of  Fribourg            2. Eternal City            

3. The Church and the Second Sex
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برای پایان دادن به قرارداد او، اعتراضاتی از جانب دانشـگاهیان، دانشجوهایش، و 
مدافعان آزادی دانشگاهی به  بار آورد که موجب تبرئه و ابقای او در این کالج شد.

بـا  ایـن  وجود، او از این ماجرا دریافت کـه، اصاح طلب بودن برای او بی نتیجه 
اسـت. او پس از آن تجربه، و سفرهایش به دور دنیا، تاش های دائمی اش را برای 
نشـان دادن و تغییـر جایگاه فرودسـت اکثر زنـان در دنیا آغاز کـرد. به تدریج حوزۀ 
عائق او وسعت یافت که شامل توجه خاص به حیوانات و کرۀ زمین، به ریشه کنی 
جنـگ و پایـان دادن به فقر شـد. اما تأکید او بر خیر و بهـروزی زنان بود که به او و 
همکاران پیشـگام دیگر اجازه داد تا الهیات های فمینیستی را خلق کنند که امروزه 

مسلم گرفته می شود.
مـری دیلی نویسـنده و معلم بود. نوشـته هایش نیـازی به توضیـح ندارند که با 
تزهایش شـروع می شـود و با بانگ "گناه بزرگ" او پایان می یابد. مخاطبش جهان 
بـود نه دانشـگاه. او در جاهای بسـیاری، اغلـب در کنفرانس ها، کتابفروشـی ها، 
سـمینارها، و حتی رسـتوران ها سخنرانی می کرد. دور از واقع نیست که بگوییم او 
یکی از نادر استادانی در فلسفه/ الهیات است با مصاحبۀ منتشرشده در نیویورکر1 

و حضور در شو تلویزیونی روزن بار2.
ایـن رویکـرد عمومی به او کمک نکرد تا اسـتاد تمام در کالج بوسـتون شـود؛ 
درخواسـتش در سـال 1975 رد شد. رئیس دانشـکدۀ هنرها و علوم مشکلی را در 
مورد دیلی توضیح داد: "به رغم رسـیدن به تعیین سطح مناسب عالی در کتاب های  
شـما، این کمیته تفاوت بین آثار شـما و نمونه  های بارز تر روش شناسی علمی را در 
کتاب هایی که با آن دربارۀ نامزدها برای ارتقا به مقام استادی قضاوت می شود تأیید 
کـرد" ) Outercourse, p.389(. در واقع این تفاوت روشـن بود و روشـن هم باقی 
می ماند، اما نه آن طور که رئیس دانشکده در نظر داشت. دانشگاه لزومًا به بهترین 

و درخشان ترین  اعضای خود پاداش نمی دهد. و این مایۀ تأسف بیش تر است.
دیلی کتاب هایش را میراث خود در نظر می گرفت. فراتر از خدای پدر3 )1973( 

1. New Yorker            2. Roseanne Barr            3. Beyond God the Father
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در برنامۀ درسـی بسـیاری از دوره ها در مطالعات فمینیسـتی در دین، و در واقع در 
بسـیاری از مقدمات عمومی برای دین و مطالعات زنان، باقی می ماند. متأسـفانه، 
این کتاب با وجود دهه ها تاش  بسـیاری از فمینیسـت ها برای از بین بردن مسائلی 
که مری دیلی در ادیان مردساالر به آن ها اشاره کرد هنوز تازه و تحریک آمیز است. 
استفادۀ انحصاری از زبان و استعاره های مردانه برای الوهیت تنها ظاهر این قضیه 

بود.
او صدهـا نامـه )قبل از ایمیل( از زنانی دریافت کرد که از او به خاطر کمک به 
آن ها برای معنادارساختن زندگی شان تشکر کرده بودند. متأله ریتا ناکاشیما براک1 
مری دیلی را "شاید تغییر دهنده ترین متأله قرن بیستم" توصیف کرد و گفت "فراتر از 

خدای پدر کتاب مهمی در الهیات فمینیستی باقی می ماند". 
مباحث مطرح شـده در زنان/ بوم شناسی2 )1978( بخشی از گفتگوی معاصر 
باقـی مانده اسـت. مسـائل پیچیدۀ نـژاد، طبقه، و ملیـت برای تحلیل  جانشـینان 
دیلـی باقـی می ماند. مباحثی دربـارۀ دیدگاه های او دربارۀ نـژاد و عقایدش دربارۀ 
تغییرجنیسـت داده ها در وباگ ها و کنفرانس ها تا مدت های طوالنی بعد از مرگ 
او به شـدت ادامه دارد. همکاران کمی در دین چنین نفوذ گسـترده و متنوعی را در 
بسیاری از دانش ها و تمام گروه های فعال اعمال کردند. ممکن است دیلی ارتقای 
دانشگاهی نگرفته باشد، اما آثار او قطعًا تفاوت بزرگی در جهان ایجاد کرده است.
فضـای میان سـیاره ای3 شـرح حال مانند مـری دیلـی مطالعـۀ جذابـی دربـارۀ 
تاش هـای زنـی بـرای نوسـازی این جهـان اسـت. زندگـی او تقریبـًا به تنهایی، با 
نزدیک ترین همنشـینش که برای سـال های متمادی با گربـه ای که محبوب او بود 
گذشـت. بـا ایـن  وجود، افرادی کـه او هرگز آن ها را ندیـد و از لحاظ عقلی مدیون 
او باقی می مانند، و همچنین همکاران و دوستان نزدیکش بیش  از  اندازه بامحبت 
او را همراهی می کردند. خوشـبختانه، گروه کوچکی از دوسـتان و همکارانش، از 
جمله خودم، افتخار همراهی او را در سـال های پیری اش داشـتیم. ما می خواستیم 

1. Rita Nakashima Brock            2. Gyn/Ecology            3. OuterCourse
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اطمینان حاصل کنیم که او با احترام و با آرامش زندگی کند و چشم از دنیا فروبندد. 
او به ما آموخت که خواهری مهم بود و ما در آن شـناخت در حالی  که او پا به سـن 

می گذاشت ژرف تر شدیم.
دیلـی قلبـًا یک معلم بـود. او طی دهه هـای فعالیت خـودش )1967-1999( 
در دانشـکدۀ کالج بوسـتون به کاس درس و دانشـجوهایش عشـق می ورزید. در 
حالـی  که تصمیمش برای اینکه به مـردان جدا از زنان آموزش دهد، حرف و حدیث 
زیادی به  وجود آورده است افراد کمی واقف هستند که در سال های اولیه در کالج 
بوسـتون دانشـجوهایش تقریبًا همه مرد بودند. برخی از آن ها او را بسیار با محبت 
به  یاد می آورند، از جمله مرد جوان رنگین پوسـتی که به طور وحشیانه توسط برخی 
همکاسـی های نژادپرست سفیدپوست آزار دیده بود. او وضعیتش را نه با استادان 
یسـوعی اش، بلکه با مری دیلی، در میان می گذاشـت که بـه دردش توجه می کرد، 
به حرف هایش گوش می داد و ستم دیدگی اش را به خاطر ستم به خودش می فهمید، 
و تا موقعی  که او جایگاه دانشـگاهی و احساسـی اش را دوباره به دسـت آورد از او 
حمایـت می کرد. این نشـان می دهد ادعاهایی حاکـی از اینکه دیلی از مردان نفرت 

داشت چقدر بی پایه است.
او از روش سـقراطی لـذت می بـرد، و همیشـه وقتـی از دانشـجویانش سـؤال 
می کرد، با اشـتیاق زیاد به پاسخ هایشـان توجه می کرد. در سـال های بعد، پس از 
اینکه تدریس او در دانشگاه پایان یافت، من او را برای پیوستن به انترن هایم در واتر1 
)اتحاد زنان برای الهیات، اخاق، و آیین( برای سمیناری تلفنی دعوت کردم. او از 
آن لذت برد، او از زنان جوان پرسید آن ها دربارۀ موضوع چه احساسی داشتند و نیز 
آن ها چه می اندیشـیدند. او بی نهایت شهودی بود، مهارکنندۀ شخص خوبی برای 
عقانیت محضش. او عاشق درختان و گیاهان بود؛ و از هیچ چیزی بیش تر از شنا 

در استخر پشت آپارتمانش لذت نمی برد. او تا حدی عارف مسلک بود.
آخرین دانشـجوهایش بخشی از "مدرسۀ غیررسـمی" بودند که او شروع کرده 

1. WATER )Women’s Alliance for Theology, Ethics and Ritual(
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بـود. این هـا گفتگوهای غیررسـمی و سـمینارهایی با دانشـجویان فارغ التحصیل 
فمینیسـت در بوسـتون بودند که می خواسـتند از او یاد بگیرند. به نحو  شایسته ای، 
مدارس غیررسـمی قرن هجدهم و نوزدهم توسـط کاتولیک هایی که با گرویدن به 
سـنت آنگلیکان1 مخالفت می کردند ایجاد شـدند. دیلْی وفادار به ریشه هایش ایدۀ 

این را برای اهداف فمینیستی دوباره احیا کرد.
مری دیلی در بسیاری از جلسات گردهمایی های حرفه ای حضور می یافت. او 
کادمی آمریکایی ادیان برای دیدن جمع دوسـتانش  گفت که او به گردهمایی های آ
رفته اسـت. او عضو گروهی بود که سـازمان اجاس زنان را راه انداختند. او ابتدا 
در بخش زنان و دین ای ای آر2 فعال بود، و همیشـه دوسـت داشت میزگردی دربارۀ 
کادمی ها" به عنوان مرکزی برای  آخرین انتشـاراتش داشته باشـد اگرچه او منتقد "آ

مطالعات عقلی بود.
مـری دیلی در طول حیاتش بحث انگیـز بود و بعد از مرگش بحث برانگیز باقی 
می مانـد. او فرض هـای اصلی را دربـارۀ اینکه جهان چگونه باید باشـد به چالش 
می کشـید. او از هیچ کسی به خاطر نشـان دادن راهی متفاوت، مخصوصًا جایی که 
مربوط به زنان بود، عذرخواهی نکرد. روش هایش در همۀ موارد پذیرفته نبود، حتی 
از نظر افراد زیادی که موافق با اهداف او بودند. اما او با مطرح کردن پرسـش های 
فلسـفی سـخت دربارۀ هسـتی، گناه کردن، بـا اثبات اهمیـت همۀ زنـان، از جمله 
عجوزه ها، همجنس خواهان، و سـاحره ها، با  برداشـتن نقاب از چهرۀ مردساالری 
در ظواهر مبدل بسـیارش، با تأکید بر تقسـیم "شور زندگی" با همۀ موجودات بدون 

استثنا، جهان را تغییر داد.
مطالعات دینی بعد از مری دیلی موضوع جدیدی است که نسل های آینده از این 
جهت مدیون او هسـتند. آن مطالعاْت میراثی است که با بررسی ژرف پرسش های 
دشواری که جهان را دوباره شکل می دهند و بهره بردن از این فرایند همچنان که او 

بهره می برد،  شایستۀ تحسین است.

1. Anglican           2. AAR
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او در هشتاد و یک سـالگی، در 3 ژانویۀ 2010، در گاردنر1، ماساچوسـت2، بعد 
از چندین سال افت در سامت جسمانی درگذشت، و در گورستان مونت آبرن3 در  

ماساچوست به  خاک سپرده شد.

1. Gardner

2. Massachusetts

3. Mount Auburn





بازنگری مقدمۀ اصلی

این کتاب، که اولین بار در1973به چاپ رسـید، در جّوی از نشـاط و امید فراوان 
نوشته شد. همان طور که لیندا باروفالدی1 خاطره اش را از آن زمان/ مکان توصیف 
می کنـد، آن جـّو یک "الهام گروهی" بود.)1( بـرای نامیدن فرایند ضمنی در آن الهام 
گروهی2، کلمۀ دوسـت - شـدن3 را ابداع کرده ام که به معنی "خلق فضا/ زمینه ای 
اسـت که در آن جهش های دگردیسی می تواند روی دهد")2(. دوست - شدن تحقق 
میل شدید به اشتراک خوشبختی است و این هنگامی ممکن است که زنان شروع 
به یادآوری توانمندی ذاتی مان می کنند و بنابراین تجربۀ مشتاق - بودن4 و میل شدید 
بـه خوشـبختی را تجربـه می نمایند. خوشـبختی، آن گونه که در ایـن زمینه فهمیده 
می شـود، صرفًا احساسی گذرا نیست. خوشبختی زندگی کنشگری و پدیدار شدن 

توانمندی  معنوی، عقانی، حسی، جسمی، و عاطفی است.
ایـن شـناخت تجربـی عمیقـی از توانمنـدی/ امکان بالقـوۀ ذاتـی در زنان بود 
کـه امـکان نوشـتن کتاب فراتـر از خدای پـدر5 را فراهم سـاخت، و این شـناخت 
سـلوک خـاص مـن را تداوم بخشـیده اسـت. بدون تردیـد، زنانی که تکلیـف و راه 
فمینیست های رادیکال را از اواخر دهۀ هفتاد و در سراسر دهۀ هشتاد دنبال کرده اند 
دورۀ دلسـردکننده و نیز دوران هیجان انگیزی را پشت سر گذاشته اند. وحشت های 

1. Linda Barufaldi           2. communal inspiration            3. Be-Friending

4. Be-Longing            5.   Beyond God the  Father
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دهۀ 1980ــ که به طور عینی در مبارزۀ هرروزه، برای جان به در بردن با سالم ماندن 
بدن ها/ ذهن های ما تجربه شـد ــ تحمل شـده و تا اندازه ای که ما قادر بوده ایم به 

استعدادهای خودمان تحقق بخشیم، پشت سر گذاشته شده است.
هنگامی که این مقدمۀ دوباره نوشـته می شـود، رویدادهای به ظاهر متناقضی 
به سـرعت در حـال اتفاق افتـادن اسـت. در سـطح پیش زمینـه ــ سـطح وضعیت 
ـ بیـش از پیش دالیلی بـرای ناامیدی وجـود دارد؛ بیماری1  تملـک مردسـاالرانهـ 
قضیب سـاالری2 آلت هایـش را در هـر جایـی گسـترش می دهـد. بـا   ایـن وجود، 
ابعـاد دیگـری وجود دارد ــ قلمـرو واقعیِت نامعقول خوِد زنان ـــ که دنیس کانرز3 
بـرای اولین بـار آن را پس زمینه4 نامیـد.)3( اینجا، در این ابعاد، شـروعی دوباره در 
الهـام گروهـی وجود دارد کـه از درک پیچیده تر خواهری5 پدیـد می آید و بعضی از 
فمینیسـت ها احسـاس می کنند که ما یک بار دیگر وارد دوران امید شـده ایم. این 
امیـد انفجاری اسـت که بر ابعاد پیش زمینـۀ تجربه در فوراِن شـور6، درماندگی، و 
خشـم غلبه می کند. بسـیاری از زنان با شـوک از آسـوده خاطری خارج شـده اند. 
فمینیست های رادیکال که از اواخر دهۀ شصت و اوایل دهۀ هفتاد در حال سیر و 
ـ که برخی اوقات احسـاس می کردند نقش کاساندرا7، آن پیشگوی  سـفر بوده اندـ 
زن ناشـنیده، را به عهـده گرفته اند ــ حاال خواهران/ دوسـتان تازه واردی به آن ها 
می پیوندنـد کـه فوران هـای شـگفت انگیز نیروهای طبیعـی/ ذاتی مدفون شـده را 

تجربه می کنند.
همچون غیبگویان، زنان هنجارشکن/ سرکْش دسِت جامعۀ پدرخوانده، پسر، 

dis-ease .1: مجموعه ای بیماری زا از احساسـات دروغینی مثل گناه، اضطراب، ناامیدی اسـت 
که در زنان تعبیه شده است. 

2. phallocracy            3. Denise Connors            4. Background

5. sisterhood            6. Ecstasy

Cassandra .7: در اسطوره های یونان، دختر پریاموس و هکابه است. زیباترین دختر پریاموس 
بود و بسیاری به امید ازدواج با او در جنگ تروا، همراه پریاموس شدند. آپولون عاشقش شد 
و به او پیشگویی آموخت. اما چون کاساندرا به عشق او پاسخی نداد، آپولون او را محکوم کرد 

که همیشه صحیح پیشگویی کند اما کسی حرف های او را باور نکند.
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و همراهـان را می خواننـد. فراتر از ایـن، عجوزه ها1 همزمانی هـای2 حیرت انگیز و 
بـا ایـن  همه کامًا معنـا دار را می فهمنـد -- یـا Syn-Crone-icities. عجوزه های 
نخ ریس3 که زمین لرزه ها، گردباد ها، موج های جزر و مد، و اقامت های سوزان در 
بیابان هـای روح را تحمل کرده اند قوی تر از قبل هسـتند؛ نورن ها4 هم  می دانند که 

وقت ما فرامی رسد.
ساعت رستاخیز آدم های پرحرف5 تیک تیک می کند.*  وبسترها6، در  حالی  که 
زمان/ مکانمان را در مرزهای ساعت سـاالری به هم می بافند، تقدیر این دومرها7 
را به سرنوشـت شـومی دچار می کننـد. ُغرزنان8 در  حالی  کـه ویرانگران را محکوم 

Crone .1: کلماتی توهین آمیز برای توصیف زنانی که پیر هستند و بی پرده حرف می زنند و دربارۀ 
رفتار نابرابر جارو جنجال به راه می اندازند. 

synchronicities .2: بـه رخ دادن دو اتفـاق )و یـا بیش تر( گفته می شـود که حادثه ای معنی دار را 
تشـکیل دهند اما از لحاظ عّلی هیچ ربطی به هم ندارند. مفهوم همزمانی، اولین بار توسـط 
کارل گوسـتاو یونگ، روانشـناس سوئیسی، در دهۀ 1920 میادی توضیح داده شد. بنا بر این 
فرضیـه، بین جهان عینی و روح انسـان ارتباط وجـود دارد. بدین معنی که هریک دیگری را 
تأیید می کنند. در لحظات شور و هیجان ویژه، وقتی که وضعیت روانی انسان شدیدًا ملتهب 
می شـود )هنگام عشـق، نفرت، تمرکز، آفرینش، شـوریدگی، و غیره( روح می تواند واقعیت 
خارجی را تغییر دهد. مفهوم همزمانی از علیت و دالیل عّلی اتفاقات پرسـش نمی کند بلکه 
بیـان می کنـد که اگرچه ایـن رخدادها می توانند در یک خط عّلی روی داده باشـند اما حالتی 
معنی دار دارند. عاوه بر یونگ، آرتور کسـتلر نیز در کتاب خود با نام ریشـه های همرویدادی 

)1972( به طور اساسی به پدیده همزمانی پرداخته است. 
3. Spining Crones

Norns .4: در اسطورۀ نورس به هریک از سه الهۀ تقدیر گذشته، حال و آینده گفته می شود.
5. droners
* "سـاعت رسـتاخیز" یک نماد عامه پسند است که به طور  منظم در بولتن دانشمندان اتمی منتشر 
می شـود. در 1984 عقربه ها برای "سـه دقیقه قبل از نیمه شـب" تنظیم شـدند که نشان دهندۀ 

"خطر آنی و خیلی زیاد" قتل عام هسته ای بود.
Webster .6: اشاره به زنانی که پیشۀ آن ها بافتن و کشف کلمات و شبکۀ  معنایی جدید است.

7. doomers 

Nags .8: کلماتـی توهین آمیـز بـرای زنانی پیر کـه در برابر برخورد ناعادالنـه جاروجنجال به راه 
می اندازند. 
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می کنند احیاء قدرت زنان را خبر می دهند. زناِن سـرکش اراده می کنند شـکل های 
کلمات و جهان ها را تغییر  دهند. سیرن ها1 با نامیدن2 نیروها/ منابع ذاتْی زنان را به 
سـفر فرامردساالری جن گیری و خلسـه فرامی خوانند. در حالی  که زنان به این ندا 
پاسخ می دهند، که مطابق با ترغیب های صداهای دورنی مان است، برای مبارزه در 
درون مرزهای سرزمین پدری تقویت می شوند، در  همان  هنگام که به  طور  ژرف تری 

به  سمت واقعیت  خاص ما و هستا - یی  مان3 حرکت می کنند.

بازبینی پارادیم های اسطوره ای، یا گریختن از فراموشی مرد - ساخته
اگـر این کتاب نوشـته نشـده بود، کتاب های بعـدی من یعنی زنان - بوم شناسـی4 و 
شهوِت محض5 نوشته نمی شد.* نوشتۀ فعلی در 1972، سیزده سال قبل از انتشار 

Sirens .1: در اسـاطیر یونانـی بـه مجمـوع سـه پری اطاق می شـود که معمواًل با سـر زن و بدن 
پرندگان مجسم می شوند؛ آواز فریبندۀ آنان طوری بود که اگر کسی آوازشان را می شنید تا پایان 

عمر می ماند و به آوازشان گوش می سپرد. 
2. Naming            3. be-ing            4. Gyn-Ecology            5. Pure Lust

 The Church and the Second Sex, Harper( اولین کتاب فمینیسـت من، کلیسـا و جنس دوم  *
and Row,1968( همچنیـن نقطـۀ عطفی در سـفرم بود. بـه هر حال، این وضعیـت با آن کتاب 

  The Feminist Postchristian( متفاوت است. همان طور که در مقدمه بر فمینیست پسامسیحی
Introduction( در چاپ 1975 آن اثر توضیح دادم، در طول سال های پس از انتشار اولیۀ آن من 

از فمینیسم "اصاح گرا" به شناخت آن به عنوان فمینیست رادیکال پسامسیحی پرداختم. بنابراین، 
ارزیابی دوباره ام از کلیسـا و جنس دوم دیدگاهم را از دیلی متقدم در مقام خواهر قبلی که اثر او 
منبـع اصلی اسـت و من مدیون او هسـتم، اما تـا حد زیادی با او مخالف هسـتم، بیان می کند. 
مقدمه بر فمینیست پسامسیحی برای آن کتاب نقطۀ عطفی در سفر فمینیست رادیکال من است، 
و انتشار آن با متن اصلی پل مهمی را تشکیل می دهد ــ محل چشم انداز دوگانه ای که می تواند 

برای زنانی که اکنون معبر اصلی را می سازند مفید باشد.
با  وجود  این، بازنگری اصلی فراتر از خدای پدر تجربۀ عمیقًا متفاوتی اسـت چون  که اساسـًا 
هنـوز بـا نظرات اصلـی آن موافقم و بسـیاری از آن هـا را هنگامی که کتاب را نوشـتم عمیق تر 
می فهمـم. اگرچه واژگان خـود را تا حد زیادی تغییر داده ام و اگرچه ایده های من تکامل  یافته 
اسـت این کتاب را از بسـیاری جهات پیامبرگونه می دانم، همان طور که در این بازنگری اولیه 

توضیح دادم.
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این بازنگری اولیه، کامل شده بود. از  آنجا   که عجوزه  ها می فهمند که سیزده عددی 
خوش ُیمن اسـت، این زمان بندی به نظر می رسـد منطقی عجوزه ای دارد. سـیزده 
می تواند به مثابۀ اسـتعارۀ دگردیسـی1 تعبیر شـود، که بر زمان جزرومدی2، خارج از 
اندازه گیری های منظم ساعت ها، ساعت های مچی ، و تقویم های زمان پدر داللت 
دارد.)4( تـا  آنجـا  که این کتاب در زمان جزرومدی شـرکت می کند، بیان فرایندی را 
ادامه می دهد که به طور بی پایانی بسط می یابد. فراتر از خدای پدر درهای بصیرت 
را می گشاید و نقطه های آغاز یک راه و مسیر را رسم می کند. با  وجود این، از  آنجا  
که این مسیْر خطی و هموار نیست بلکه سفری مارپیچی است این نقطه های آغاز را 
نمی توان به راحتی پشت سر گذاشت. بلکه آن ها بارها   و  بارها از سر گرفته می شوند، 
بیش از بیش عمیقًا شنیده و در زمینه ای که همواره تکامل می یابد درک می شوند. 
مسـیر این سـفر از پیش در این کتاب پیش بینی می شـود، برای مثال در بحث 
از سـه "اسـطورۀ اسـتعا")5(. اولیـن پارادایم اسـطوره ای ــ جدایی و بازگشـت ــ 
شبه اسـتعایی را در شـکِل چرخه های تکرار بی جان نشـان می دهد که راه به جایی 
ـ معنای استعا را به مبارزه  ـ تعارض و اثباتـ  نمی برد. دومین پارادایم اسطوره ایـ 
با سـتمگر فرومی کاهد و بدان وسـیله سـتم دائمی را ضروری می سـازد. سـومین 
پارادایم ــ تمامیت و دگرگونی ــ مستلزم حرکتی مارپیچی است که عناصر حقیقِت 
جاسازی شـده در دیگـر اسـطوره ها را، با قـراردادن آن ها در بافتی حاکی از عشـق 

واقعی به جهاِن طبیعی، آزاد می کند.
بنابراین، در این فضای اسـتعاری و فرا  اسـتعاری الگوهای جدایی و بازگشـت 
دگرگون می شوند و حرکتشان به مسیرهایی که امیلی کالپپر3 آن را همچون "راه های 
مارپیچ" توصیف کرده است هدایت می شود.)6( با گذشته بارها رودررو می شود اما 
در  عین  حال دیگرگون نیز می شود، چون زمینه ای که در آن به یاد آورده می شود در 
حال حرکت است. پارادایم تعارض و اثبات نیز ادامه می یابد و تغییر می کند، برای 
 اینکه ضرورت مبارزه با سـتم به  عنوان تنها یک وجه در این سـفِر جن گیری و شور 

فهمیده می شود.

1. metamorphosis            2. Tidal Time            3. Emily Culpepper
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در سال های اخیر، زناِن خشمگین با جزئیات عذاب آوری شبکه های هزارتویی 
را تجربـه کرده انـد که ضاربان مردسـاالر ایجاد کرده اند، که قصـد آن ها ایجاد مانع 
در مقابل این جنبش یکپارچگی و دگرگونی اسـت، و مسـیر زنان را در چرخه های 
تکـراری و باتاق هـای مـرگ بی معنـا دنبال می کنند. ما شـاهد افزایـش تدریجی 
تجاوز  جنسـی، کتک زدن زنان، سوء استفادۀ نامشروع از کودکان دختر، انحطاط 
پورنونـگاری، و فقـر و بی بنیگی از هر نوعی بوده ایم. همۀ این فجایع زن ُکش1 برای 
دوبـاره - برگشـتن جسـمی و روحـی زنان به  سـوی اربابانشـان عمـل می کند. این 
مظاهر خشونت جسـمی همراه با دروغ پردازی هایی، همچون فمینیسم غیرواقعی 
مرد   سـاخته)7(، شـیارهایی را که قبًا با خشـونت در روح زنان ایجاد شـده تقویت 
کرده اند و رِدّ زنان را تا نابود شدن زندگی شان در الگوهای چرخش و واکنش نشان 

 دادن بی معنا دنبال می کنند. 
نتیجـۀ پنهـان و موذیانـۀ ایـن ردیابی اندیشـه ها، کلمات، احساسـات، و رفتار 
زنـاْن تثبیت بصیرت های فمینیسـت اولیه بوده اسـت. وحشـتناک اینکـه، زنان در 
مرحله های ابتدایی تحلیل یخ زده/ درمانده می شوند. چنان  که انتظار می رود، زنی 
در این وضعیت فلج کامل، به   طور اشـتباهی صرف برچسـب زدن را با اندیشـیدن/ 
سـخن گفتـن/  عمـل کـردن خاقانه ـــ که نامیدن2 اسـت ـــ یکسـان می گیرد. 
به   طورغیر منطقـی، ممکن اسـت آن زن فرض کند که عادت داشـتن به اسـتفاده از 
واژۀ مردسـاالری3 یا فمینیسـت نامیدن خودش، با تکرار کافی، او را از مسـئولیت 
عمل و تحلیل  بیش تر معانی و پیامدهای عملی این کلمات معاف می دارد. اگرچه 
این توصیف ممکن اسـت اغراق آمیز به نظر  آید، اما این در واقع قابل پیش بینی بود 
و در جامعه ای که وجه ممیزۀ آن بی مقدار ساختن کلمات است "عادی" است. در 
 حالی  که زنان با هرزه درایی های مداوم در رسانه ها و گفتگوهای معمولی در محیط 
فعل ُکشـی، زن ُکشـی، زیست ُکشـی مـورد هجوم واقـع شـده اند، پس زمینۀ عمیق 
کلمات و نفوس خاص خودمان را فراموش می کنند. قطعۀ نقل شده از نیچه در این 

کتاب خصوصًا در اینجا مناسب است:

1. gynocidal            2. Naming            3. patriarchy



بازنگری مقدمۀ اصلی            15

هرگاه انسـان فکر کرده  اسـت که الزم اسـت برای خود خاطـره ای بیافریند، 
تالش او با شکنجه، خون، و قربانی همراه بوده است.)8(

زنانـی کـه به  یـاد می آورند و بـا خود فکر می کننـد می دانند که مرد به سـاختن 
خاطره هایـی بـرای خـود ادامـه می دهـد و بـرای ایـن منظـور، او اسـتفاده از آزار، 

خونریـزی، و قربانـی -- جسـمی و روانی -- را افزایش می دهـد. خاطرات مرد - 
ساخته که در جسم و روح زنان جای  گرفته -- مخصوصًا از طریق رسانه های عقل 
کل -- خاطـرۀ عمیـق را آزار می دهند، خرد و دفن می کنند، و زنان را به فراموشـی 

مبتا می کنند.
با وجود پیشرفت های بسیار و اساسی سال های اخیر، خرد کردن روح زنان در 
این دورۀ بازگشت بسیاری را از فرایند فهم قضیب ساالری و تصور راه های گریز از 
آن مأیوس کرده است. در واقع، زنان با ارعاب به فراموشی وادار شده و از دانستن 
پیامدهای کامل نیروی مردساالرانه ترسانده می شوند. برای اینکه بسیاری از افراد 
گاهی دارند تا بدانند شـناخت واقعی مسـتلزم مشارکت در حرفه/  به  اندازۀ  کافی آ
حکمت زناِن افسونگر )جادوگری( است و اینکه این دانستن جرمی است مستحق 

مجازات مرگ.
در  حالی  که ارعاب گران مسیِر زنان را دنبال می کنند، زنی ممکن است احساس 
کند که متقاعد شـده نیـازی ندارد برای پیگیری تحلیل خـودش از جامعۀ زن ُکش 
بـه معنـای دقیق کلمه و مبـارزه علیه آن "وقت گـذارد" و اینکه او باید "سـروقِت"   
موضوعات دیگر برود. در واقع، ممکن است از دید او اصطاح زن ُکشی1 "افراطی" 
ـ   از این نکتۀ اصلی که خشونت علیه  ـ و با آسان گیریـ  به  نظر رسد. او که اشتباهًاـ 
زنان منبع و پارادایم همۀ مظاهر دیگر خشونت است غفلت کرده است به سوی این 
نتیجه "راه می افتد" که فمینیسم مرحله ای است که باید با عاقه به آرمان هایی دیگر 

جایگزین شود.
برخـی از زنـان با گیر کـردن در چرخ های چنیـن تفکر ثابتی بـه جنبش هایی با 

1. gynocide


