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 چکیده
هاي مذهبی در  کنند، دانشجویان مؤنث در کالس ها در مورد جنسیت خدا بحث می فمینیست

کنترل را به نمایش  هاي غیرقابل  فحاشی2مانند، بیماران سندروم تورت کانادا، ساکت می
هاي دینی آمریکا، در مورد خدا، والدین، جنسیت و  کنندگان در انجمن گذارند و شرکت می

رسند اما در این  در نگاه اول این موضوعات نامرتبط به نظر می. کنند تمایالت جنسی بحث می
کند تا تصویري از تقاطع زبان، جنسیت و دین را به نمایش   سعی می3 آلیسان جولی،کتاب

کند، براي درك ما از جنسیت و زبان   این مقاالت ظهور میبرخی از موضوعاتی که در. بگذارد
هاي  ي زبان در هویت اهمیت قدرت در عدم تقارن زبان جنسیت زده، استفاده: اساسی هستند

هاي جنسیتی در  جنسیت افراد، اهمیت بررسی محلی زبان و جنسیت در جوامع، تفاوت
این کتاب درك ما را . مایالت جنسیها در مورد جنسیت و ت آموزش زبان دوم و تعامل گفتمان

عنوان دیدگاه جدیدي که از طریق آن نیز  در مورد این موضوعات افزایش داده و دین را به
 .کند توان موضوعات زبانی را مشاهده کرد، معرفی می می
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1 Jule, Allyson (ed.). (2005). Gender and the language of religion. Hampshire: Palgrave MacMillan. 
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 مقدمه. 1

ي دین به تحقیقات  کند که چرا واردکردن مطالعه گونه آغاز می ي کتاب را این جولی مقدمه
دین بسیار . شود شناسی اجتماعی، اتفاق بزرگی در تاریخ این رشته مطالعاتی محسوب می زبان

د و ان هاي دیگر جهان بازکرده فراگیر است، مذاهب غربی و شرقی راه خود را به سمت قسمت
هاي کوتاهی از مقاالت را  او خالصه. سرعت در حال تغییر است نقش زنان در دین و رهبري به

 :کند کند و به اهمیت تحلیل محلی این موضوع اشاره می ارائه می
عنوان  ها و سفر معنوي را به ها، رفتارها، نگرش ها، قربانی هاي فکري، نشانه مذاهب ایده

اگرچه، چگونگی بررسی و ارتباط . گذارند تراك میبخشی از زندگی معنادار به اش
کند و اغلب  هرکدام از ما با دین، امري کامالً فردي است و با زمان و مکان تغییر می

 )5: 2005جولی، . (توجهی در فرهنگ و جوامع تنیده شده است اوقات به شکل قابل
 مقاالت کامالً روشن با خواندن. آنچه در مقدمه وجود ندارد، زمینه و چارچوب نظري است

چیزي که خواننده . ي زبان و جنسیت تناسب دارد شود که چگونه این کتاب با حوزه می
طرف و زبان و دین از  یک داند این است که چگونه این کتاب تحت تأثیر دین و جنسیت از نمی

 شد که شامل مقدمه زمانی مفیدتر می. کند طرف دیگر، قرار گرفته است و به آن کمک می
مانند هر کتاب . اند بحث در مورد مسائلی بود که محققان را براي پژوهش جذب خود کرده

یا نظري  اگرچه، اغلب مقاالت ازنظر توصیفی و. نظر کیفی با هم فرق دارند دیگري، مقاالت از
 5 و مونی4کنند اما برخی مانند مقاالت تکان ي جنسیت و زبان می ارزشی به حوزه هاي با کمک
 .اند راي ایجاد تنوع در کتاب، وارد آن شدهصرفاً ب

 
 نقد و بررسی. 2

هاي مختلف و  اولین مقاله که توسط تکان نوشته شده است به مرور جنسیت خدا در دین
ها، هنر  هایی که مربوط به مثلث، استعاره ، داده)14: همان(پردازد  شده می آوري هاي جمع داده

اي از سنن مختلف دینی، از یونان باستان و  ردهو عبادت است همچنین آراي متعدد و گست
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آنجاکه از منابع  کند؛ اما از  را بررسی می7 و خدایان ودایی6هاي مصري تا برهمنی هندو اسطوره
ها حتی نویسنده هم ندارند چندان  که برخی از آن طوري کند به اینترنتی زیادي استفاده می

دهد انگار که  بحث قرار می اي مورد گونه یان را بهتکان همچنین، اد. معتبر و قابل استناد نیست
هاي متضاد مربوط به  ها یکپارچه هستند و براي اینکه این یکپارچگی صدمه نبیند گفتمان آن

ي ضعیفی است براي مقاالتی که  این فصل فقط مقدمه. کند تفسیر کتاب مقدس را گزارش نمی
 .آیند در ادامه کتاب می

ها و  هاي میان فمینیست  در مورد بحث8انسیس بریتومرور بسیار جالبی که فر
، تصویر بیشتري از جنسیت خدا را نشان )29: همان(دهد  اش ارائه می گرایان در مقاله سنت

گذارد که  هاي جنسیت زده را به نمایش می ابتدا بررسی تصویري از ضمائر و استعاره. دهد می
کند که  ها را بیان می اي از نظریات فمینیست دهند اما در ادامه دامنه خدا را مذکر نشان می

: جنسیت خدا«علیرغم اینکه عنوان مقاله بریتو . گذارند نظري کامالً عکس را به نمایش می
توان گفت که این مقاله صرفاً  جرئت می باشد، اما به می» مسیحی-هاي فمینیستی یهودي بحث

 .پردازد گرایی می به کاتولیک
اند به بررسی زبانی جنسیت  بررسی قرارگرفته این کتاب مورددو مقاله دیگري که در 

هاي لفظی مانند ضمایر مردانه عمومی، ضمایر مردانه شخصی، ترتیب  نامتقارن بیشتر پدیده
سمیرا . کند کلماتی که بر دو جنس داللت دارند، معانی لغات و عناوین تجلیلی را بررسی می

و کالیانی ) 40: همان(» مؤنث زبان عربی/اي مذکرهاي نموده نامتقارنی« با مقاله 9فروانه
، جا )63: همان(» ي هندوئیسم و زنان هندوستان هاي جنسیت زده صحبت«با مقاله  10شبادي

ي  گرایی در زبان دو جامعه گذارند تا نشان دهند که چگونه جنسیت می) 1975 (11پاي لیکاف
هاي شخصی و شرایط توجه به  اژي ناممقاله فروانه به تحلیل ساختو. مذهبی، نهادینه شده است

 .کند ها کمک بسیار شایانی می آن
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ها پرداخته شده است،  ي دیگر موجود در این کتاب به آن موضوع دیگري که در دو مقاله
اثر » ساخت هویت جنسی در جوامع کلیسایی: کلیساي سایبري«مقاله : گفتمان آنالین است

علیکم برادر، این حق من است که در این مورد نظر  سالم«و مقاله ) 80: همان (12سیج گراهام
ي  ، نوشته»آورند زنان مسلمان انگلیسی موقعیت خود را در فضاي مجازي به دست می: بدهم

تر  هر دو این مقاالت، درك ما را از گفتمان آنالین، مشکل). 99: همان (13فاضله بهیمجی
 و 1994 14توانید به نظریات هرینگ براي مطالعه بیشتر موضوع گفتمان آنالین می(کنند  می

تر از مردان  اي، ساکت یا مؤدب دهند که زنان همیشه حاشیه و نشان می)  مراجعه کنید1996
زنان نقشی حیاتی در روشن کردن و حفظ هویت گروه و «ي آنالین گراهام،  در جامعه. نیستند

وي با ارائه . دهند  انجام میتر از کاري که در دنیاي واقعی ، حتی حیاتی»کنند اجتماع بازي می
هاي مردان، دشمنانِ هستند، این  ي پست اندازه هاي زنان، به دهد که پست هایی نشان می مثال
کنند که نظریات وي در مورد میزان مشارکت و تضادهاي به وجود  خوبی بیان می ها به مثال

ر جوامع آنالین بریتانیا بهمیجی، گفتمان میان مسلمانان جوان د. ها، صحت دارد آمده و حل آن
دهد که زنان با دیگر اعضاي آنالین بحث و مجادله دارند، به  او نشان می. کند را بررسی می

این . گذارند کنند و دانش خود را به نمایش می مفاهیم و تصورات اصلی در اسالم اعتراض می
بی خودشان را در زنان با عنوان کردن موضوعات و شروع بحث با استفاده از کلمات قرضی عر

دهند و الگوي تابع بودن زنان اسالمی را  محیط آنالین، مذهبی، آگاه و داراي حق نظر نشان می
این مقاالت که جزء تأثیرگذارترین مطالعات این مجموعه هستند، به درك . برند زیر سؤال می

ي کامپیوتر،  لهوسی ویژه در ارتباط به بیشتر ما از گفتمان در تعامالت ترکیبی دو جنسیت، به
 .کنند کمک می

: هاي مربوط به گرایش مخالف است ي داده دهنده نشان) 120: همان(ي خود جولی  مقاله
مداري  اخالق«او در مقاله خودش با عنوان . هاي دو جنسیتی ناتوانی زنان در مشارکت در زمینه

ندرت در جلسات   هدهد که چگونه دانشجویان مؤنث ب ، نشان می»در استفاده از زبان و سکوت
ي  دهنده جایگاه ساکت زنان نشان. کنند پرسش و پاسخ یک کالج کانادایی شرکت می
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هاي تکمیلی  اگرچه این مقاله از داده. موجود در جوامع مسیحی است» اخالقیات مؤنث«
ي فمینیست و  خوبی به نظریه دهد به کند اما تحلیلی که ارائه می سمینارها استفاده می

 .کند  حوزه الهیات ارتباط پیدا میهاي پژوهش
: همان(» داري عادات فحاشی در کنار دین: زنان آمریکایی« با عنوان 15مقاله تیموتی جی

قبل از شروع مقاله ابتدا نتیجه پژوهش قبلی خود . کند ، موضوع مهم دیگري را مطرح می)136
هاي مختلف و  دهند و از فحش مردان بیشتر از زنان دشنام می«: کند را عنوان می

فحاشی  (16نتایج بررسی او در مورد کورپواللیا. »کنند آمیزتري استفاده می توهین
او همچنین به بررسی . توجه است میان بیماران سندروم تورت بسیار جالب) کنترل غیرقابل

آمده از  دست هاي استراحت این بیماران و مشاهدات به مطالعات آزمایشگاهی مربوط به زمان
ح با بررسی این داده فرضیاتی را مطر. پردازد ها می ي کارگر کارخانه ارزیابی رفتار زنان طبقه

: مثال عنوان گیرد، به کند که در این فرضیات رفتار میان افراد مذهبی را در نظر می می
کنندگان مؤنث  خواهند تأثیر خوبی روي آزمایش هاي مذکر خجالتی هستند چون می سوژه«

هاي مثبت کمتري  شود، واکنش اي پر از ناسزاگویی بزرگ می کودکی که در خانه«یا » بگذارند
زنی مذهبی که با ناسزا مواجه «و »  و مفاهیم مذهبی را یاد خواهند گرفتنسبت به کلمات

 .»شود، ناسزا نخواهد گفت می
مقاله دیگري است که توسط چائو چی » ها و مذاهب در تایوان زبان: زنان و مردان«

ي بسیار خوبی براي روابط بین  توان آن را مقدمه که می) 169: همان( نگاشته شده است 17لیائو
هاي مختلف ازجمله انگلیسی، تایوانی و ماندري  هب بودائی، تائویی و مسیحیت و زبانمذا

وسیله متغیرهاي جنسیت، سن و سطح  ها و افراد مذهبی به انتخاب زبان پرستشگاه. دانست
مسیحیت و زبان انگلیسی به افراد با تحصیالت و طبقه . شود اقتصادي تعیین می - اجتماعی

زنان . تر بودائی و مسیحی رواج دارد سال هاي کهن ویی بیشتر در میان نسلاجتماعی باالتر و تائ
که  کنند درحالی هاي مذهبی شرکت می روند و در مراسم بیشتر از مردان به کلیسا یا معبد می

 .مردان بیشتر به خواندن کتاب مقدس عالقه دارند
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) 203: همان(» ديهاي زنان به انگلیسی در عربستان سعو نامه«فصل مربوط به مقاله 
ي عربستان سعودي ازجمله  ، مرور خوبی از جامعه18هانس نیفکا. بخش بسیار جالبی است

. کند هاي دینی و قومی و نقش زنان ارائه می مراتب قوانین دینی، استفاده از رسانه، سلسله
ي  دهش هاي تحلیل همگام با داده) هاي زنان باالتر از ده سال نامه(تحلیل بخشی بسیار کوچک 

هاي زنان و مردان شکل و محتواي یکسانی دارند اما زنان  دهد که نامه قبلی نیفکا، نشان می
هاي زبانی  ها منبع با ارزشی از داده نظر نویسنده، نامه از. اند شده عنوان گروه برجسته شناخته به

 .در مورد زنان عربستان سعودي هستند
شده بین رهبران و  اتبات نوشتهدر مورد مک) 231: همان (19تحلیل آنابل مونی

کند اما متأسفانه کمک نظري  هاي مسیحی خوانش جالبی ارائه می کنندگان مراسم شرکت
شده در این بخش در  مکاتبات بررسی. کند کمی در جهت روشن شدن این موضوع ارائه می

. ت اس20کنندگان و واکنش یکی از رهبران مذهبی، دیوید برگ مورد تفاوت جنسی بین شرکت
 زنان افرادي خودخواه، مستقل، القید، سرکش، انقالبی و یک دنده ،بر اساس نظر این رهبر

... زنان را در رها ساختن خود و قدرتشان،«هاي گفتمان مونی  بر اساس بررسی سبک. هستند
... کنند کنند و اطاعت را از عشق جدا می وقتی عشق الهی را از عشق جسمانی پاك می

 .دهند نشان می» ندقدرتمند و ارزشم
کارآفرینان زن : انشاء اهللا امروز کار پیدا خواهد شد« با عنوان 21ي شارتریا کولیر مقاله

گروه کوچکی ) 258: همان(» سازند سنگالی از طریق استفاده از زبان و عمل اسالمی، هویت می
در . کند رسی میاز مهاجران انگلیسی، فرانسوي و عربی را در یک آرایشگاه زنانه فیالدلفیا، بر

تر نسبت به والدین خود بیشتر از زبان  رفت، مهاجران جوان طور که انتظار می این بررسی همان
شده است  بر اساس تحلیل گفتمانی ضعیفی که در این مقاله ارائه. کنند انگلیسی استفاده می

ن، دین، حفظ فرهنگ به شکل روزمره و از طریق زبا«گیرد که  گونه نتیجه می نویسنده این
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تجارت کوچک، مکان کوچکی براي ایجاد هویت میان . »دهد تجارت و رابطه با مشتري رخ می
 .مهاجران است

جنسیت، اکتساب زبان « تحت عنوان 23 و نانسی برکوویز22ي دبورا کوهن درنهایت، مقاله
رویکرد ) 270: همان(» هاي یهودي آمریکاي شمالی هاي دینی در دبیرستان عبري و ارزش

بر اساس نظرسنجی عبري که بین . کند اوتی براي تعامل زبان، جنسیت و دین پیشنهاد میمتف
کنند انجام  ي درسی عبري مدارس یهودي شمال آمریکا تحصیل می  نوجوانی که در برنامه735

هاي دینی و محیط کالس میانجی تأثیر جنسیت  ارزش«گرفت نتیجه بیانگر این امر است که 
دانش آموزان غیر ارتدکس و دانش آموزان ارتدکس که در یک . » هستندبر موفقیت و انگیزه

هاي جنسی کمی را در انگیزه و عملکرد به نمایش گذاشتند؛  خواندند، تفاوت کالس درس می
اي درس  ي جداگانه هاي پسرانه و دخترانه اما دانش آموزان ارتدوکسی که در کالس

ي  این تحلیل آماري، پیچیدگی جدیدي به بدنه. اي نشان دادند هاي عمده خواندند، تفاوت می
تر  تر و موفق بزرگ تحقیق اضافه کرد و نشان داد که دختران در مطالعات زبان دوم، باانگیزه
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 نتیجه گیري. 3
 هاي دینی مختلفی، از این کتاب به گروه. یکی از نقاط قوت این کتاب، گستردگی آن است

هاي مختلف مسیحی  ها، هندوها و فرقه ها، تائوئیست ودیان، بودائیجمله مسلمانان، یه
استفاده توسط محققان  هاي نظري مورد هاي متنوع و چارچوب پردازد عالوه بر این روش می

نگاري  هاي تجربی، قوم ها، روش ها، نظرسنجی جنسیت و زبان، ازجمله مشاهدات، مصاحبه
، تحلیل زبانی واژگان و مرور ادبیات را شامل )نالینازجمله گفتمان آ(ها  ارتباط، تحلیل متن

اند و برخی دیگر بیشتر جنسیت را مبنا قرار  برخی مقاالت، بیشتر بر دین تمرکز کرده. شود می
ها مشترك است، تعامل  ي آن اند و بعضی دیگر بر زبان تأکیددارند؛ اما چیزي که بین همه داده

جنسیت و : کند خوبی خالصه می م میرهوف، این را بهپیش گفتار مری. بین این سه زمینه است
هاي جنسیت و  موقع براي بررسی دقیق تعامل ایدئولوژي ي حرکت به دهنده نشانزبان دین 
 .دین است

رسد اما براي تقویت  که نحوه انتخاب مقاالت در این کتاب منطقی به نظر می درحالی
ین امر تنها به این دلیل است که برخی از کنند که ا درك خواننده از موضوع کمک شایانی نمی

مانند مقاالت شبادي و فروانه، بیشتر در مورد تبعیض (اند  مقاالت نابجا در این کتاب آورده شده
بهتر بود که نویسنده مقاالت را ). هاي فردي و زبانی زند تا هویت جنسیتی در جامعه حرف می

 با الهیات، اجتماع و هویت بودند و مقاالتی کرد، مقاالتی که در ارتباط به دو بخش تقسیم می
توانست هم انسجام کار  کنند، در این صورت نویسنده می که به زبان، دین و جنسیت اشاره می

ارتباط با مقاله  را حفظ نماید و هم خواننده را از سردرگمی بین نظریات مختلف و بعضاً بی
 .قبلی و بعدي برهاند

شده ارزش  رساند که این تعامل مطرح ن نتیجه مهم میمطالعه این کتاب ما را به ای
توانند در مورد ایجاد یک  گیرندگان حوزه آموزش می همچنین تصمیم. ي بیشتر را دارد مطالعه

واحد درسی با موضوع جنسیت و زبان دین در بین دروس دانشگاهی فکر کنند، درسی که 
ها در   عدم تعادل جنسیتی و مخالفتمباحث آن را موضوعات مختلفی مانند زبان میان ادیان،

هاي دینی گفتاري و کامپیوتري، انتخاب زبان و تغییر آن میان مردان و زنان در جوامع  گفتمان
هاي دینی جنسیت  مذهبی چندزبانه، اخالق دشنام و سکوت میان زنان مذهبی و گفتمان
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کند و منبع خوبی  یي خوبی از این موضوعات را ارائه م این کتاب خالصه. دهند تشکیل می
 .براي چنین واحدي است
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