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 چکيده
. تفاوت زن 1دارد: جامعه شناسی جنسیت از دو لحاظ به باورهای دینی و مذهبی توجه 

ها یا پیامدهای جنسیتی . مضمون2ندی به آموزه های دینی؛ و مرد در میزان باورم

این باورهای دینی. به نظر فمینیسم عامل تحکیم پایه های مردساالری در جوامع دینی 

اند. بررسیها یشتر از میان مردان انتخاب نمودهدینی را بی هااست که ادیان الهی اسوه

اده است که نمره زنان در ابعاد عاطفی و ارتباطی دینداری بسیار باالتر از مردان نشان د

بوده است؛ با این وجود حضور زنان در عرصه های سیر و سلوک و عرفان به مراتب کمتر 

تر زنان در کشورهای غربی حاکی از حضور منظم از مردان بوده است. تحقیقات در

اما در جوامع اسالمی، تا حدودی این وضعیت  مراسمات دینی نسبت به مردان است؛

ینی، عده زنان در سمت رهبری دمعکوس است. در تبیین جامعه شناختی عدم حضور 

برخی  کنند و در مقابل،ی مردساالرانه خود ادیان تلقی میهاای آن را ناشی از آموزه

اسالم که هیچ دانند. بر خالف شرع مقدس ادیان میهای سبب آن را انحراف از آموزه

ممنوعیتی برای تبلیغ دینی زنان قائل نشده، در دین مسیحیت چنین منعی وجود دارد؛ 

تاب مقدس، این ممنوعیت تا هرچند به تازگی در نتیجه تفسیرهای جدید از متون ک

 دهد.اندازه ای کاهش نشان می

 .دین -مردساالری  –فمینیستی  –جنسیت  –جامعه شناسی  : يديکل واژگان
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 یداله محمودي

 )دکتری( حوزه علمیه قم4دانش آموخته سطح 

 
 ام نویسنده مسئول:ن

 یداله محمودي

 هاي نهادي دینتمایزهاي جنسيتی در جنبه
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 مقدمه
شدة مدرن، گرایانه از دین، آن را نهادی اجتماعی در کنار دیگر نهادها، بلکه در جوامع عرفیشناسان با ارائة تصویری تقلیلبیشتر جامعه

ان اشتمالی های غیرنهادی و فرانهادی دین، به ویژه در ادیاند، اما امروزه در نتیجة توجه روزافزون به جنبهای معرفی کردهحاشیهنهادی فرعی و 

روشن است  [1]کنند.کم یک نهاد غالب تلقی میمانند اسالم که بر ابعاد گوناگون زندگی انسان تأثیر دارند، بسیاری آن را یک فرانهاد یا دست

هایی ، یعنی مؤلفههای نهادی نیز هستندای از مؤلفهشک، همة ادیان حاوی مجموعهکه این تصویر فرانهادی، نافی ابعاد نهادی دین نیست؛ زیرا بی

 آیند.ها از طریق آنها در صدد برآوردن نیازهای معنوی خود برمیکه در واقعیت زندگی دینداران و اندیشه و رفتار آنان تثبیت شده و انسان

شناسانی که جامعهگذشته از باورهای دینی، به ویژه باورهای راجع به امور مقدس، تجربة شخصی عرفانی، اجتماع دینداران و شعائر و مناسک 

های دینی، های نهادی دیگری مانند اسوهتوان به جنبهمی [2]اند،های نهادی مشترک ادیان معرفی کردهمانند امیل دورکیم به عنوان جنبه

 مقاله. در این های دینی اهمیت دارندکم در بخشی از نظامهای دینی و نیز تبلیغات دینی اشاره کرد که دسترهبری، سلسله مراتب در سازمان

 پردازیم.های نهادی دین با رویکرد اسالمی میبه توضیح و تبیین تمایزهای جنسیتی در جنبه

 

 . باورهاي دینی 1
کند: نخست، نقش جنسیت در میزان باورمندی شناس جنسیت را جلب میدر موضوع باورهای دینی، دو مسئلة متفاوت، توجه جامعه

 ها یا پیامدهای جنسیتی باورهای دینی.مضمونهای دین؛ دوم: افراد به آموزه

های اند زنان و مردان از نظر میزان باورمندی به آموزهتوان برای نمونه به نتایج تحقیقاتی اشاره کرد که نشان دادهدرباره مسئلة نخست می

اند مردان به اموری از این دست اعتقاد داشتهدرصد از  25درصد از زنان و  37دینی در یک سطح نیستند. برای مثال، طبق برخی تحقیقات، 

درصد از  10درصد از مردان در برابر  20بندوباری جنسی، رفتار قابل قبولی نیست و نیز ایمان در قیامت مجازات خواهند شد یا بیکه افراد بی

های جنسیتی به دلیل کوچک بودن ین گونه تفاوتبا وجود این چنان که در ادامه خواهد آمد، ا [3]اند.زنان، در دین شک و تردید جدی داشته

های عام قرار گیرند و با فرضِ توانند مبنایی برای ارائة تحلیلشده، نمیپذیری به جوامعی غیر از جوامع مطالعهدامنة آنها و نیز مشکل تعمیم

مرد از جمله برتری زنان بر مردان از نظر  های روانی زن وبرخوردار شدن از تأییدهای تجربی گسترده، ممکن است بر حسب برخی تفاوت

 تعلقات عاطفی و نیز خطرپذیری بیشتر مردان تبیین شوند.

دربارة مسئلة دوم، بخشی از انتقادهای فمینیستی به دین، معطوف به آن دسته از باورهای دینی مردم هستند که به طور صریح یا ضمنی، 

توان شوند. به طور خاص میاز این طریق، موجب تحکیم مناسبات جنسیتی در جامعه می کند وبرتری جنس مذکر بر جنس مؤنث را القا می

ها به باورهای یهودیان و مسیحیان دربارة جنسیت خداوند، چگونگی آفرینش مرد و زن و مسئلة گناه نخستین اشاره کرد. بسیاری از فمینیست

همچنین اعتقاد به  [4]اند.کشیدهرخی حتی اندیشة خدای مادر را پیش ند و بدانضمن رد اندیشة خدای پدر، او را موجودی فاقد جنسیت می

بخش تسلط همیشگی مردان بر زنان است، اعتقاد به آفرینش که الهام السالمعلیهاز دندة چپ حضرت آدم  علیها السالم آفرینش حضرت حوا

مقصر  علیها السالمحوا )زن( برای آدم )مرد( و اینکه در داستان رانده شدن آدم و حوا از بهشت، به دلیل تناول از میوة شجرة ممنوعه، حوا 

 [5]اند.در پی داشتهها را یابد، انتقادهای فمینیستاصلی شناخته شده و گناه او به همة زنان تسری می

ای به نام جنسیت خداوند زمینه بروز نداشته است؛ زیرا با قطع نظر از محالیت عقلی تحقق جنسیت درباره خداوند، در اسالم اساساً مسئله

ای که برخی را به اشتباه انداخته، ای وجود ندارد که برای خدای متعال اثبات جنسیت کرده باشد. تنها نکتهدر متون دینی اسالم هیچ گزاره

که بار جنسیت ندارد، خداوند در قرآن همواره با واژگان ضمایر و اسماء اشارة مذکر و مؤنث در این « اهلل»این است که به استثناء کلمة مقدس 

شوند، در صورت مذکر به کار برده می زبان، لزوماً تابع ذکوریت و انوثیت حقیقی نیست و )ماه(، نجم )ستاره(، بحر )دریا( و شجر )درخت( به

کارگیری توان از بهروند. بنابراین، نمیحالی که الفاظ شمس )خورشید(، سماء )آسمان(، ارض )زمین( و روح )جان( با عالئم تأنیث به کار می

چنان که اگر خداوند با الفاظ مؤنث صفات، ضمایر و اسماء اشارة مذکر دربارة خداوند چنین برداشت کرد که خدا موجود حقیقتاً مذکر است، 

توان های دینی نمیدر مسئلة آفرینش زن از مرد نیز به دلیل ابهام گزاره توانستیم انوثیت حقیقی خدا را نتیجه بگیریم.شد، هرگز نمیمعرفی می

از  علیهاالسالماحتمال ضعیف آفرینش حوا  رو هستیم:کم با دو احتمال در این زمینه روبهزیرا دست[ 6]دیدگاه روشنی را به اسالم نسبت داد؛

شناسی در نتیجه، از منظر جامعه [8]تر آفرینش حو از زیادی گِلِ به جا مانده از آفرینش آدم.و احتمال قوی [7]علیه السالمدندة چپ آدم 

 مؤنث تلقی کرد.کم در جهان اسالم از عوامل تسلط جنس مذکر بر جنس توان اندیشة آفرینش حوا از آدم را دستنمی

دربارة اعتقاد به آفرینش زن برای مرد نیز باید گفت: در متون دینی هیچ شاهد محکمی بر این مطلب وجود ندارد که هدف غایی آفرینش  

گذارد نمیتردیدی باقی  علیهم السالمزنان را صرفاً خوشبختی و خشنودی مردان معرفی کرده باشد، بلکه تدبّر در آیات قرآن و احادیث معصومان 

شمار که موجودیت زن، موجودیتی مستقل است و از زن نیز همانند مرد، پیمودن مسیر کمال و تعالی خواسته شده است. از میان شواهد بی
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اما  د.انها و مؤمنان را مخاطب قرار دادههای عام قرآن اشاره کرد که بدون هیچ تفکیکی میان مرد و زن، همة انسانتوان به خطاباین ادعا می

نه به عنوان هدف غایی آفرینش زنان، بلکه هدفی ثانوی تلقی [ 9]بخشی زنان به مردان که در برخی آیات و روایات بر آن تأکید شده،آرامش

بخشی مردان به زنان، جزء اهداف ثانوی ها مقرر شده است، همچنان که متقابالً آرامشتر روابط انسانشود که در جهت تنظیم مناسبمی

آری باید  [10]پوشی دوسویة زن و شوهر داللت دارند.بخشی و عیبرینش مردان است و گواه این ادعا آیاتی از قرآن هستند که بر آرامشآف

بخشی مردان به زنان بیشتر بخشی زنان به مردان در مقایسه با فرض مقابل، یعنی آرامشاذعان کرد که در مجموعة آیات و روایات، بر آرامش

توان گفت از نظر تأمین آرامش زناشویی، میان زن و مرد ه و این امر به اجمال از وجود تفاوتی جنسی حکایت دارد. در نتیجه، میتأکید شد

بخشی زن و مرد دوسویه است، ولی زن نقش بیشتری در این زمینه بر عهده تفاوت در درجه وجود دارد، نه تفاوت در نوع، یعنی هرچند آرامش

بخشی، در تسلط مذکر شناختی شواهدی در دست نیست که نشان دهد چنین نگرشی به موضوع آرامشحال، از نگاه جامعه در هر [11]دارد.

 بر مؤنث در جهان اسالم نقش داشته است.

آن قر[ 12]را مقصر اصلی قلمداد کرده، علیها السالمسرانجام دربارة مسئلة گناهِ نخستین، برخالف کتاب عهد عتیق یهودیان که حوا 

کریم، خوردن از شجرة ممنوعه را گناهِ مشترک آدم و حوا و وسوسة شیطان را شامل هر دو دانسته و از بازخواست شدن هر دو از سوی خداوند 

البته مفاد برخی روایات آن است که شیطان ابتدا حوا، سپس از طریق او آدم را  [13]و سرانجام از پشیمانی و توبة همزمان آنها حکایت دارد.

باشند، ضمن [ 15]«اسرائیلیات»بعید نیست از احادیث موسوم به  و[ 14]یابیمنمیفریب داده است، ولی در میان آنها روایتی با سند معتبر 

بر های اسالمی را القاکنندة برتری جنس مذکر توان آموزهباره نیز نمیگناهی آدم هیچ داللتی ندارند. بنابراین، در اینآنکه این روایات بر بی

 جنس مؤنث دانست.

 

 هاي دینی . اسوه2
اسوه یا انسان آرمانی دینی، موضوع یکی دیگر از انتقادهای فمینیستی به نهاد دین بوده است. مقصود از اسوة دینی، شخصی است که به 

شود رفتار او را سرلوحه توصیه میشود و به آنان دلیل دارا بودن واالتر صفات کمالی مطلوب دین، به عنوان الگویی برای دینداران معرفی می

اند هکار خویش قرار داده و در راستای همانندی با او بکوشند. اشکال منتقدان آن است که در ادیان الهی همواره مردان به عنوان اسوه مطرح شد

ی شده است. برای مثال، مسیحیان های مردساالری در جوامع دینو زنان در این جایگاه، حضور چشمگیری ندارند، امری که موجب تحکیم پایه

انگارند که او نیز یک گروه دوازده نفره از حواریون مذکر را خداوند می« پسر»را نه صرفاً یک پیامبر، بلکه تجلی شخصی و  علیه السالمعیسی 

آلوده نشدن به رابطه جنسی، مادر  چون هاییشود، با ویژگیبه عنوان الگوی زن خوب یاد می علیه السالمبرگزیده است. زمانی هم که از مریم 

که زن مسیحی امروز را در پذیرش مریم به عنوان سرمشق خود دچار مشکل  بودن، فروتنی، انقیاد و منفعل بودن معرفی می شود، ویژگیهایی

و پس از او، شامل امامان معصوم یا اصحاب  و آله علیهصلی اهلل های دینی در اسالم شامل پیامبر گرامی از این منظر، مسئلة اسوه [ 16]کنند.می

 برانگیز باشد.بخش مردساالری تلقی شده و از این جهت بحثتواند الهاماند، میاش )برحسب اختالف مذاهب( که همگی از مردان بودهبرگزیده

جنسیت در تعیین اسوة دینی هیچ  رویکرد اسالمی بر تفکیک دو موضوع اسوة دینی و رهبر دینی از یکدیگر استوار است. بر این اساس،

به  سالم اهلل علیهاو آسیه  سالم اهلل علیهانقشی ندارد، اما در رهبری دینی ـ به شرحی که خواهد آمد ـ مؤثر است. قرآن کریم آشکارا از مریم 

صراحت در قرآن نیامده، اما روایات همچنین باید به زنانی اشاره کرد که هرچند نامشان به  [17]کند.هایی برای مؤمنان یاد میعنوان اسوه

است که از  صلی اهلل علیه و آله، دختر پیامبر سالم اهلل علیهااند و سرسلسلة ایشان فاطمة زهرا اسالمی جایگاه بسیار واالی آنان را آشکار کرده

و  [19]علیه السالمکالمی با جبرئیل شمار، از جمله همو دارای فضایل بی[ 18]مفتخر شده« سرور زنان جهان»سوی آن حضرت، به لقب 

، آن حضرت را اسوة خود علیه السالمبوده است، تا آنجا که ولی عصر، امام مهدی  [21]و شفاعت در روز رستاخیز [20]برخورداری از عصمت

چهار زن برگزیدة خداوند به  که یکی از صلی اهلل علیه و آلهای همچون خدیجه، همسر پیامبر به عالوه، زنان واالمرتبه [22]کند.معرفی می

های او جاودانه شد، نباید در معرفی اسوة که نهضت عاشورا با تدبیر حکیمانه و ازخودگذشتگی علیه السالمو زینب دختر علی [ 23]شمار آمده،

ای رقم خورده است به گونهاست که ابعاد دینی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی حیات این زنان بزرگوار  ذکرشایان  زن مسلمان از قلم بیفتد.

ها مبنی بر اینکه رو، انتقاد فمینیستسازد و از اینرو نمیکه معرفی آنان را به عنوان اسوة زنان مسلمان حتی در دوران معاصر، با مشکل روبه

اسالمی نیست. در نتیجه، با توجه به های کم متوجه اسوهتواند الگوی مناسبی برای زن مسیحی امروزی باشد، دستنمی سالم اهلل علیهامریم 

های دینی تنها ای برای طرح این اشکال دربارة جوامع اسالمی وجود نخواهد داشت که اسوههای دینی، زمینهحضور پررنگ زنان در میان اسوه

تر است و ی را مطرح کرد که پذیرفتنیتوان ادعای دیگرهای مردساالری را تحکیم کرده است. آری، میاند و این امر پایهو تنها از مردان بوده

 هاست.آن، الگوپذیری زنان مسلمان در طول تاریخ از زنان اسوة دینی در زمینة تمایز جنسیتی نقش
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 . تجربة عرفانی 3
 موضوع ارتباط قلبی با خداوند یا ذوات مقدس در دو سطحِ عمومی و عالی قابل بررسی است. در سطح عمومی که ناظر به احساس حضور

رو هستیم: نخست، کنند، با دو احتمال روبهو تأثیر خداوند و اولیای الهی در زندگی روزمره است و همة افراد دیندار کم و بیش آن را تجربه می

جش اثر باشد و دوم، آنکه جایگاه زنان در این عرصه برتر از جایگاه مردان باشد. تحقیقاتی که در کشورهای غربی با هدف سنآنکه جنسیت بی

اند؛ با این حال، معموالً میزان دینداری زنان و مردان انجام گرفته، دربارة این فرضیه که زنان در مجموع از مردان دیندارترند، به توافق نرسیده

رسد به نظر می [24]آورند.ای باالتر از نمرة مردان به دست میاند که زنان در ابعاد ارتباطی و عاطفی دینداری، نمرهاین مطلب را تأیید کرده

سازد، همچنان که ها فراهم میگونه یافتهروحیة عاطفی و احساسی زنان که در رویکرد اسالم نیز بر آن تأکید شده، مبنایی برای تبیین این

از راه دل، این نکته شناسان معاصر با اشاره به تأثیر این روحیه در آمادگی بیشتر زنان برای تذکّر و توجه قلبی و تقرب به خداوند برخی اسالم

های سیر و سلوک، معموالً کمتر از رو هستیم که حضور زنان در عرصهاما در سطح عالی با این واقعیت تاریخی روبه [25]اند.را گوشزد کرده

در دستیابی به مراتب های دینی ممکن است این مطلب را به ذهن متبادر سازند که توانایی زنان مردان بوده است. به عالوه، ظواهر برخی گزاره

مردان بسیاری به حد »فرماید: بر اساس حدیث نقل شده از ایشان می صلی اهلل علیه و آلهباالی عرفانی کمتر از مردان است. پیامبر گرامی 

سالم اهلل و فاطمه   علیهاسالم اهلل، خدیجه سالم اهلل علیها، آسیه سالم اهلل علیهااند، در حالی که از زنان فقط چهار تن، یعنی مریم کمال رسیده

اند، بیانگر آن است که ظرفیت وجودی با این حال، تصریح همین حدیث به اینکه برخی زنان به غایت کمال رسیده [26]«.اند، کامل شدهعلیها

 گوید:باره میزنان برای رسیدن به باالترین درجات معنوی هیچ نقصانی ندارد. آیت اهلل جوادی آملی در این

باشد و همسفر این سیر، اعم از زن و دار ترسیم خطوط کلی والیت و آثار والیی آن میعهده [27]مراحل یاده ]اسفار اربعه در نظر عرفا[

مَردند، در این وَفد به سوی حق، هیچ فرقی بین مذکر و مؤنث نیست و آنچه در سفر سوم و چهارم مطرح است، همانا درجات گوناگون والیت 

گز بین زن و مرد در آن تفاوتی راه ندارد و هیچ ارتباطی به مسئله نبوت و رسالت ندارد؛ یعنی سفر سوم و چهارم بدون نبوت و است که هر

 [28]شود.رسالت هم تأمین می

گونه که شناختی دارد، یا آنیافته، ریشة انسانکند که آیا تفاوت کمّیت مردان و زنانِ کمالاز این گذشته، حدیث یادشده مشخص نمی

های تربیتی که بنا بر این احتمال، اصالح شیوه[ 29]انداند، عوامل تربیتی و اجتماعی در بروز آن نقش داشتهنظران احتمال دادهبرخی صاحب

اشتراک زن و در پایان باید این نکته را یادآور شد که با وجود  تری برای حضور بالندة زنان در این عرصه فراهم سازد. تواند زمینة مناسبمی

های متفاوت آنان را نادیده گرفت. برخالف مرد در مقصد و غایت عرفان، یعنی وصول الی اهلل، نباید تفاوت آنان در کیفیت سلوک به سبب نقش

 [30]اند.در اسالم وجود ندارد و به همین دلیل، بیشتر عرفای زن مسلمان، دارای همسر و خانواده بوده« قدیسة باکره»سنّت مسیحی، اندیشة 

های خاص زنان، به ویژه مادری و همسری را مانعی بر سر راه آنان به سوی کسب مقامات عرفانی تلقی کرد. در روایتی توان نقشدر نتیجه نمی

ام. رسید و عرض کرد: خداوند امورت را اصالح گرداند! من زنی هستم که تبتّل اختیار کرده علیه السالمزنی به حضور امام صادق » خوانیم:می

جویم. کنم. حضرت پرسید: پرا؟ عرضه داشت: به این وسیله، فضیلت میحضرت پرسید: منظورت از تبتّل چیست؟ عرض کرد: ازدواج نمی

به آن سزاوارتر از تو بود؛ زیرا، هیچ کس در رسیدن به فضیلت از او پیشی  لیهاسالم اهلل عحضرت فرمود: اگر ترک ازدواج فضیلت داشت، فاطمه 

 [31«]گیرد.نمی

 

 . شعائر و مناسک4
شناسی جنسیت، تفاوت میزان مشارکت مردان و زنان در مراسم دینی و مذهبی است. تحقیقاتی که در از مسائل مورد بحث در جامعه

 تر زنان در این مراسم در مقایسه با مردان حکایت دارند. از جمله، برخی تحقیقات نشانر و منظمکشورهای غربی صورت گرفته، از حضور بیشت

درصد از  18درصد از زنانِ دانشجو و  22و برحسب تحقیقی دیگر،  [32]دهنددرصد از جمعیت کلیساها را تشکیل می 60اند که زنان داده

درصد بیش  6دهند که دختران های دیگری در خصوص نوجوانان نشان مییافته [33]اند.مردانِ دانشجو در مراسم دینی حضوری فعال داشته

روند در مقایسه با همین نسبت در دختران گاه به کلیسا نمیکنند و نسبت پسرانی که هیچطور منظم در مراسم کلیسا شرکت میاز پسران به

ها به جوامع غیرمسیحی مناقشه شده و در این جهت به تحقیقاتی استناد فتهپذیری این یابا این همه، در تعمیم [34]درصد بیشتر است. 5

 [35]اند.شده که حضور مردان مسلمان و یهودی در مراسم دینی را بیش از حضور زنان گزارش کرده

شناختی در این زمینه امعههای جای نسبتاً جدید است، تبیینها و با عنایت به اینکه دینداریِ بیشتر زنان پدیدهبا توجه به این یافته

شناختی که مثالً سطوح باالتر تستوسترون در مردان را عامل خطرپذیری بیشتر و در نتیجه، های زیستیابند؛ زیرا هم نظریهاهمیت بیشتری می

گیری احساس گناه یا جهتهای شخصیتی زنان مانند وابستگی و شناختی که بر ویژگیهای روانکنند و هم نظریهدینداری کمتر آنان تلقی می

های جنسیتی تأکید دارند، از تبیین دو واقعیت ناتوان هستند: نخست، غلبة حضور دینی مردان در ادیان غیرمسیحی و دوم اینکه زنانه به نقش
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احکام اسالم دربارة  با نگاهی بر [37]های متأخر روی داده است.در دو مذهب پروتسان و کاتولیک، تنها در دوره [36]شدن دینپدیدة زنانه

های جمعی، رغم اهتمام فراوان اسالم به عبادتشناختی در این زمینه دست یافت. بهتوان به تبیینی جامعهشرکت زنان در مراسم دینی می

ازگار است، زا ناسویژه در عبادت که روح آن با هر نوع اشتغال ذهن به امور غفلتحساسیت آن نسبت به پیامدهای منفی اختالط جنسی، به

های مؤکد مردان به حضور در مساجد و عبادات جمعی که گاه به رویکردی جنسیتی به مناسک جمعی را در پی داشته است. در برابر تشویق

رسند، احادیث مربوط به حضور زنان در مساجد و شرکت آنان در نمازهای جماعت، جمعه، اعیاد، طلب باران، اموات و همچنین حد وجوب می

. اسالم حضور زنان در مساجد و شرکت آنان در مناسک جمعی را 1ک حج، عمره، اعتکاف در مساجد و ...، دو نکتة اساسی را دربر دارند: مناس

کرده که از حضور زنان در مساجد جلوگیری به مردان سفارش می صلی اهلل علیه و آلهو بر اساس روایت، پیامبر گرامی  [38]منع نکرده

سالم به استثناء نماز عید و حج و عمره، الزام یا تشویق خاصی نسبت به حضور زنان در مناسک جمعی ندارد، بلکه پاداش مورد . ا2 [39]نکنند.

آری، در شرایط خاص ممکن  [40]انتظار از نمازهای جمعه و جماعت و حتی بیش از آن را برای نماز انفرادی زن در خانه مقرر کرده است.

مازها از نظر آموزشی، فرهنگی یا سیاسی اولویت پیدا کند که در این شرایط به تشخیص حاکم اسالمی، امکان ترجیح است حضور زنان در این ن

 [41]مصلحت حضور بر مصلحت نماز انفرادی در خانه وجود دارد.

طور خاص، حضور کمتر بهرسد میزان حضور در مراسم دینی بیشتر تابع میزان تأکید و تشویق خود دین است و بر این اساس، به نظر می

توان تبیین کرد. به همین دلیل، با گسترش تفسیرهای نواندیشانه زنان در نمازهای جمعه و جماعت در مقایسه به مردان را پایة همین نکته می

اند، آن شکل گرفته از نقش و جایگاه اجتماعی زنان در اسالم که تا حدودی تحت تأثیر جریان برابرخواهی جنسیتی در غرب، یا در واکنش به

 [42]های اخیر هستیم.شاهد ورود فزایندة زنان مسلمان به مساجد و اجتماعات دینی در سال

 

 . رهبري دینی 5
مراتب شناسی جنسیت، حضور نداشتن زنان در سمت رهبری دینی و دیگر مناصب رسمی در سلسلهاز موضوعات مورد توجه در جامعه

طور شود. بهمطرح می [43]های رهبری دینیداد مسئلة تاریخی برگزیده نشدن زنان به پیامبری و دیگر شکلهای دینی است که در امتسازمان

 [44]های رسمی دینی، مانند کشیشی در سنّت کلیسای کاتولیکشناسان به بررسی عوامل و پیامدهای محرومیت زنان از سِمتخاص، جامعه

ندرت در نقش رهبری سازمانی قرار ها نیز زنان بهدهند در میان پروتستاناند که نشان میداختههای تحقیقاتی پرو نیز تجربه و تحلیل یافته

 [45]اند.گرفته

شناختی این قسم از تمایزهای جنسیتی، دو رویکرد کلی قابل شناسایی است: نخست، رویکرد اِلحادی شماری از در تبیین جامعه

کند، مانند های مردساالرانة خود ادیان تلقی میهای جنسی را ناشی از آموزهادیان الهی، نابرابریها که با انکار خاستگاه وحیانی فمینیست

(، کتاب مقدس را سرمنشأ استبداد حاکم بر زنان و نگرش 1898فمینیست موج اول، که در اثر معروفش انجیل زنان )  الیزابت کدی استانتون،

ای که ضمن تبرئة دینی از اتهام یادشده، عامل اصلی نابرابری کم، همدالنهویکرد مؤمنانه یا دستستیزانة جامعة مسیحی معرفی کرد؛ دوم، رزن

داند. برحسب رویکرد اخیر، متون اصلی ادیانی مثل مسیحیت، اسالم و بودیسم روی برابری های ادیان و ضعف آموزش میرا انحراف از آموزه

های سازگار با موضع فرودست خواهانه را به نفع مضمونهای برابرینی یا علمای متأخر، مضموناند، اما بعدها پدران دیجنسیتی تأکید داشته

شد  زنان نادیده گرفتند، تا اینکه در اواخر قرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم، آموزش فزاینده در کشورهایی مانند آمریکا موجب رد این اندیشه

 [46]های محلی یا ملی را به عهده بگیرند.اعات دینی در سازمانتوانند همچون مردان رهبری اجتمکه زنان نمی

از دیدگاه اسالم، تردیدی نیست که رسالت به مردان اختصاص داشته و هیچ زنی در میان رسوالن الهی نبوده است. قرآن کریم در سه 

ضمن  [47]،«کردیم، نفرستادیمرا که به آنان وحی می فرماید: وما بیش از تو جز مردانی، میصلی اهلل علیه و آلهآیه خطاب به پیامبر گرامی 

نظران مسلمان بر این باورند که هیچ زنی به دربارة نبوت، بیشتر صاحب [48]آنکه مدلول چند روایت، اختصاص داشتن رسالت به مردان است.

قائل  سالم اهلل علیهااین مقام نرسیده است و در مقابل، برخی مانند قرطبی، ابن حَزم،  و ابن حَجَر به نبوت زنان ممتازی مانند حضرت مریم 

به این ترتیب، در مورد نبوت  [50]است.دهد دلیل محکمی به نفع هیچ یک ارائه نشده ولی مالحظة دالیل دو طرف نشان می[ 49]اند،شده

شود، احتمال نبوت زنان وجود دارد، چنان محض که مستلزم دخالت در امور اجتماعی نیست و به ارتباطی وحیانی میان خدا و نبی محدود می

داشته است. در مورد اختصاص  اما نبوتِ توأم با رسالت، به مردان اختصاص [51]اند،نظران معاصر به این نکته تصریح کردهکه برخی صاحب

در تبیین این امر، با قطع نظر از خاستگاه الهی و وحیانی آن  توان مسئله را قطعی دانست.کم در اسالم میامامت و خالفت به مردان نیز دست

نیازمند حشر و نشر و معاشرت  ها از پیامبران و امامان کهتوان به این توضیح کارکردی اشاره کرد که اهتمام ادیان به الگوپذیری انسانمی

های اجرایی رسالت و امامت نامناسب باشند؛ چراکه زنان به گسترده میان الگوها و پیروان آنان است، موجب شده زنان برای پذیرش مسئولیت

 های جنسی ایفا کنند.پذیر در برابر محرکاند نقش الگوهای رفتاری مناسب را برای مردانِ آسیبتوانستههای خاص جنسی نمیسبب جذابیت
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توان گفت اگر مقصود از مرجعیت، معنایی باشد که افزون بر مرجعیت در اِفتا )فتوا دادن(، دربارة مسئلة اختالفی مرجعیت زن نیز می

( را نیز دربر شده، اعالن جهاد، اعالن روز عید و...نوعی زعامت و دخالت در امور والیی )مانند اخذ خمس و زکات و صرف آن در مصارف تعیین

گیرد، با توجه به مشروعیت نداشتن والیت عامة زنان، چنین مرجعیتی برای زن قابل تأیید نیست و فقهای مخالف مرجعیت زن نیز صرفاً به می

و بیان احکام شرعی اند، اما اگر مرجعیت صرفاً به معنای تصدی مقام اِفتاء های اجتماعی یا سیاسی با آن مخالفت کردههمین دلیل و نه با انگیزه

 [52]باشد، مرجعیت زن هیچ منافاتی با مبانی دینی ندارد و همین برداشت اخیر، مبنای موافقت شماری از فقها با مرجعیت زن بوده است.

و نیز توان دست نیافتن زنان به مرجعیت در واقعیت اجتماعی و تاریخی را برحسب این نکته تبیین کرد که تلقی فقهاء بر این اساس، می

ای برای مرجعیت زنان حتی به معنای دوم وجود نداشته است. عموم متدینان از مفهوم مرجعیت، معنای نخست بوده، نه اینکه اساساً هیچ زمینه

تاکنون، نام  اند، بلکه در تاریخ اسالم، از صدرگوه این ادعا آن است که زنان نه تنها از ادامة تحصیل در علوم دینی تا باالترین مراتب منع نشده

صلی اهلل علیه شمار بسیاری از آنان در ردیف عالمان و مجتهدان ثبت شده است. مسلماً برترین عالمان زن مسلمان را باید در اهل بیت پیامبر 

الم اهلل سسراغ گرفت؛ زیرا سیرة عملی ایشان در احراز جایگاه مرجعیت علمی با حجیت ذاتی داشته، چنان که در خصوص فاطمة زهرا  و آله

برای نمونه، روایت ذیل جایگاه مرجعیت علمی حضرت فاطمة زهرا  چنین باوری داریم و یا با تأیید و امضای معصوم، حجت بوده است. علیها

ای شرعی پرسید. سازد. برحسب این روایت، زنی به حضور آن بانوی بزرگوار رسید و از وی مسئلهرا تا حدودی منعکس می سالم اهلل علیها

ضرت به او پاسخ داد. زن که گویا قدری دیرفهم بوده، سؤال خود را دوباره تکرار کرد و حضرت پاسخ داد. آن زن بار دیگر همان پرسش را ح

ای دختر رسول خدا! بیش از این تو را به »بار تکرار شد. زن که از این بابت شرمنده شده بود، گفت: مطرح کرد و این پرسش و پاسخ تا ده

فرمود: عالمانِ پیرو ما در روز رستاخیز خواهی بپرس... از پدرم شنیدم که میهرچه می»فرمود:  سالم اهلل علیهافاطمه «. اندازمزحمت نمی

های کرامت بر تن آنها اند، از خلعتشوند، آنگاه برحسب مقدار دانش آنها و میزان کوششی که در راهنمایی بندگان خدا انجام دادهمحشور می

سخن پیامبر گرامی دربارة عالمان دین را بر خودش به عنوان یک  سالم اهلل علیهانکته شایان توجه آن است که حضرت فاطمه  [53]«.کنند...

از این گذشته مرحوم افندی اصفهانی در کتاب ریاض العلماء، فصلی را به زنان عالمی اختصاص داده که اغلب از  منطبق دانسته است.« زن»

او زنی » نویسد:اند. از جمله دربارة بانو حمیده، دختر یکی از علما به نام شیخ محمد رویدشتی اصفهانی میهای علمای طراز اول بودهخانواده

 ای از بزرگان اهل فضلفاضله، عالمه و عارفه بود. به تعلیم زنان روزگار ما اشتغال داشت و در علم رجال خبره بود. کالمی نیکو داشت و بازمانده

های حدیثی، از جمله کتاب استبصار دارد که نهایت فهم و دقت و خبرویت و زنی پرهیزگار در میان مردم بود. حواشی و تعلیقات دقیقی بر کتاب

 [54]«رساند.ویژه در تحقیقات رجالی به اثبات میاو را به

فاضله، عالمه، صالحه، باتقوا و همسر مالمحمد صالح وی زنی » نویسد:و در مورد آمنه خاتون، دختر عالمه محمدتقی مجلسی نیز می

ایم که شوهرش با وجود آنکه در باالترین مراتب فضل و دانش بود، گاهی برای فهم برخی از عبارات مشکلِ کتاب قواعد مازندرانی بود. شنیده

ای بود که با ین اصفهانی، بانوی فرهیخته و وارستهدر دوران معاصر نیز بانو مجتهده ام [55]«گرفت.کرد و کمک میعالمه حلی از او سؤال می

ایمان و پشتکار به مراتب باالی علمی دست یافت و از بزرگانی همچون آیت اهلل شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیة قم اجازة اجتهاد 

یعنی رسالت تا پایین مرتبه، یعنی رهبری در نتیجه، در مسئلة جنسیت و رهبری دینی به معنای وسیع آن، که از باالترین مرتبه،  گرفت.

. رهبری علمی که زنان همواره شایستگی آن را 1شود، باید میان دو نوع رهبری تفکیک کرد: های محلی را شامل میها یا اجتماعسازمان

های یت عامة زنان و نیز جذابیت. رهبری و مدیریت اجرایی که بر اساس دو نکته به مردان اختصاص یافته است: عدم مشروعیت وال2اند؛ داشته

ساخته است. با توجه به این نکته، برای زنان این امکان فراهم است جنسی آنان که الگوپذیری مردان از آنان را عمالً ناممکن یا بسیار دشوار می

 های زنانه نیز قرار گیرند.ها یا اجتماعکه در جایگاه مدیریت سازمان

 

 . تبليغ دینی 6
های متون مذهبی سته در سنّت مسیحی، ممنوعیت زنان از تصدی سمت تعلیم و تبلیغ دینی است که آن را به برخی عبارتاز نقاط برج

این ممنوعیت در حال حاضر در نتیجة تفسیرهای جدیدی که از متون مقدس  [56]اند.و به طور خاص، جمالتی از قدیس پُل منتسب کرده

ها به مواردی اشاره دارند که در آنها به زنان اجازة رو، برخی تحقیقات در خصوص پروتستانارائه شده تا حدودی کاهش یافته است و از این

گیری جماعت دینی و در زمانی که اند، فقط در آغازِ شکلبه عهده گرفتهتعلیم و تبلیغ داده شده است. با این حال، زنانی که این مسئولیت را 

تری شده یا در جماعت بزرگاند، اما بعدها که بر جمعیت آنها افزوده میکنندگان کم بوده، از استقالل محدودی برخوردار نشدهتعداد شرکت

 [57]اند.کردهمردان واگذار میاند، زنان را از این جایگاه کنار گذاشته و آن را به شدهادغام می

شناختی های جامعهای به عنوان ممنوعیت زنان از تعلیم و تبلیغ دینی مطرح نشده است تا موضوع بررسیدر منابع اسالمی اساساً مسئله

آن برای زنان کوفه دایر جلسة تفسیر قر علیه السالمدر زمان حکومت علی  سالم اهلل علیهاها، حضرت زینب قرار گیرد، بلکه برحسب برخی نقل

سابقة های اخیر شاهد گسترش بیو از نظر فقهی نیز زنان اجازه دارند به تعلیم و تبلیغ دین بپردازند و بر همین اساس، در سال [58]کرده است
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تنها نکتة قابل  مبلغان زن است.های آنها تربیت ترین اهداف و فعالیتهای علمیة خواهران در قم و دیگر شهرهای ایران هستیم که از مهمحوزه

اند که این امر های اخالقی در عمل امکان تبلیغ برای مردان یا در حضور مردان را نداشتهباره آن است که زنان به دلیل محدودیتگفتن در این

های مذهبی در تلط اجتماعنیز با تحلیلی کارکردی نظیر آنچه در بحث رهبری دینی گذشت، قابل تبیین است. با در نظر گرفتن فضای مخ

شود که مخالفت ارباب کلیسا با قرار گرفتن زنان در منصب رسمی تبلیغ نیز ناشی از همین آیین مسیحیت، این احتمال در ذهن تقویت می

 گونه مالحظات کارکردی بوده است.
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 نتيجه گيري
های دینی، تجربه عرفانی، شعائر و مناسک، عبارتند از: باورهای دینی، اسوه های نهادی محتلف می باشد، این نهادهادارای جنبهدین 

مرد در میزان باورمندی  نگرد: تمایز زن ونسیت از دو جنبه به آن میشناسی جمورد باورهای دینی، جامعهرهبری دینی، تعلیم و تبلیغ دینی. در 

زنان به مردان را اثبات  دینی باورمندی نی. در مورد نتایج تحقیقاتی که برتریهای دینی؛ مضمون یا پیامدهای جنسیتی باورهای دیبه آموزه

در تواند مبنای ارائه تحلیلهای عام قرار گیرد. در مورد جنبه دوم این نتایج نمی وعمومی نبودن آن،نه این تحقیقات نموده بدلیل محدودیت دام

تأثیری و موارد دیگر ا از آدم، خلقت زن برای مرد، بیل جنسیت خداوند، آفرینش حواز ق مورد نظر عواملشناختی دین اسالم هیچ یک از جامعه

یشتر از میان مردان انتخاب های دینی را بادیان الهی اسوه از نظر فمینیستها بخاطر اینکه در برتری جنسیتی مردان نسبت به زنان ندارد.

اسوه دینی و رهبر دینی  شده است؛ در حالیکه دین اسالم بر تفکیک دو موضوعهای مردساالری در جوامع دینی اند موجب تحکیم پایهنموده

های دینی زمینه ای برای طرح نماید و جنسیت در تعیین اسوه دینی هیچ نقشی ندارد. و با توجه به حضور پررنگ زنان در میان اسوهتأکید می

های رهبری شماری آن را ناشی از آموزهناختی عدم حضور زنان در سمت شتبیین جامعهدر  این اشکال در جوامع اسالمی وجود نخواهد داشت.

دانند. از منظر اسالم در مسأله جنسیت و رهبری های ادیان میل آن را انحراف از آموزهمردساالرانه خود ادیان تلقی نموده و در مقابل برخی دلی

اند؛ رهبری و مدیریت اجرایی که بدلیل ن همواره شایستگی آن را داشته: رهبری علمی که زنادینی باید میان دو نوع رهبری تفکیک قائل شد

تحقیقات نشان داده است زنان در ابعاد زنان در ابعاد  به مردان اختصاص یافته است. ،عدم مشروعیت والیت عامه زنان و جذابیتهای جنسی آنان

ا این حال حضور زنان در عرصه عرفان کمتر از مردان بوده است، ولی نکته کنند؛ بای باالتر از مردان کسب میارتباطی و عاطفی دینداری، نمره

اهلل، نباید تفاوت آنها در کیفیت سلوک به سبب لیادر مقصد و غایت عرفان یعنی وصول قابل توجه این است که با وجود اشتراک زن و مرد

که زنان منظم تر و بیشتر از مردان در مراسم دینی حضور دارند؛  دهدنشان میتحقیقات در جوامع غربی  .تفاوت آنان را نادیده گرفتنقشهای م

میزان تأکید و تشویق خود دین است. میزان حضور در مراسم دینی بیشتر تابع اما در جوامع اسالمی تا حدودی عکس این وضعیت حاکم است، 

فزاینده زنان به مساجد و اجتماعات دینی در سالهای اخیر با گسترش تفسیرهای نواندیشانه از جایگاه اجتماعی زنان در اسالم شاهد ورود 

اند؛ هرچند که این ممنوعیت در حال حاضر در نتیجه تفسیرهای سمت تعلیم و تبلیغ دینی منع شده هستیم. در آیین مسیحیت زنان از تصدی

ان از تعلیم و تبلیغ دینی مطرح نشده است؛ ای به عنوان ممنوعیت زنبع اسالمی مسألهاته است ولی در منجدید از متون مقدس کاهش یاف

. بنابر نقل متون روایی و از نظر فقهی زنان اجازه تبلیغ و تعلیم دین را دارند. ولی بدلیل گیردشناختی قرار نمیامعههای جبررسیبنابراین مورد 

 محدودیتهای اخالقی امکان تبلیغ برای مردان یا در حضور مردان را ندارند.
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