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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar er að rýna í samband trúarbragða og kynjamisréttis. Stuðst 

verður m.a. við hugmyndir Émile Durkheim, Ian C. Jarvie og Edward Tylor um trúarbrögð 

og upphaf þeirra. Trúarbrögð hefur verið afar miðlægt rannsóknarefni innan 

mannfræðinnar enda eiga þau stóran þátt í að móta samfélög og menningar. Hins vegar 

hefur verið afar erfitt að skilgreina hugtakið „trúarbrögð“ á fullnægjandi hátt, en 

trúarbrögð eru afar fjölbreytt og marglaga, og ekki iðkuð á sama hátt alls staðar og því 

skiljanlegt að mannfræðingar og aðrir vísindamenn hafa staðið frammi fyrir erfiðleikum 

við að skilgreina þau öll undir eitt og sama hugtakið. Trúarbrögð hafa fylgt mannkyninu í 

aldaraðir en einnig kynjamisrétti, þó á mismunandi hátt eftir stöðum og tíma. Stuðst 

verður við hugmyndir Sherry B. Ortner, Henrietta Moore og Simone de Beauvoir um 

femínisma, en Ortner segir kynjamisrétti vera alþjóðlegt vandamál sem er svo rótgróið að 

erfitt reynist að koma á fullu jafnrétti meðal kynja. Til að reyna að varpa ljósi á það hvers 

vegna kynjamisrétti sé til staðar verða rit þriggja stærstu trúarbragða heims skoðuð, 

kristni, íslam og hindúisma, og hvernig fjallað er um konur í þeim ritum. Trúarbrögð og 

trúarlegar iðkanir má finna í nánast öllum samfélögum heims og hafa orð í heilögum ritum 

verið notuð til að réttlæta sem og viðhalda kynjamisrétti. Út frá þeim pælingum verður 

einnig samband trúarbragða og mannréttinda skoðað en það samband er gífurlega flókið 

og stórt viðfangsefni að takast á við. Í sameiningu reyna þessir þættir að koma okkur nær 

svari við rannsóknarspuningunni hvort trúarbrögð hafa áhrif á menningarlegan mun karla 

og kvenna og því kynjamisrétti sem er til staðar í heiminum. 

 

Lykilorð: mannfræði, trúarbrögð, femínismi, kynjamisrétti, mannréttindi, kristni, íslam, 

hindúismi 
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Abstract 

This essay will examine religions from a feminist perspective. Émile Durkheim, Ian C. 

Jarvie and Edward Tylor‘s ideas about religions and their origin will be used for support. 

Religions have been, and are still, a very central research topic in anthropology given that 

religions have a big influence on the structure of societies and cultures. However, religion 

has been a very difficult concept to define sufficiently. Religions are very divergent and 

practiced in different ways so the difficulties anthropologists and other scientists have 

faced while trying to define them in one concept is not surprising. Religions have been a 

part of the human kind for centuries, and so has gender inequality, though in different 

ways in different times in history. Sherry B. Ortner, Henrietta Moore and Simone de 

Beauvoir‘s ideas about feminism will be used for support. Ortner claims that gender 

inequality is a global issue and so ingrained in every society, that fighting for gender 

equality has been a battle with limited results. In order to shed a light on the reason why 

this inequality exists, holy texts from the three biggest religions in the world will be 

examined, Christianity, Islam, and Hinduism, and how women are discussed in these holy 

texts. Religions and religious practises can be found in almost every society and words in 

holy texts have been used to justify and maintain gender inequality. From that point this 

essay will examine the intricate relationship between religions and human rights. This is 

done in order to bring us closer to the answer of this essay‘s research question on 

whether religions effect the cultural inequality between men and women that can be 

found all over the world. 

 

Key words: anthropology, religions, feminism, gender inequality, human rights, 

Christianity, Islam, Hinduism 
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1 Inngangur 

Trúarbrögð eru afar miðlægt rannsóknarefni innan mannfræðinnar en þau eiga stóran 

þátt í að móta samfélög og menningar (Eriksen, 2015, bls. 220; Klingorová og Havlíček, 

2015, bls. 2). Rétt eins og samfélög og menningar eru fjölbreytilegar, eru trúarbrögð það 

einnig og þau iðkuð á mismunandi hátt, bæði sín á milli sem og innan þeirra. Þá er 

kynjamisrétti vandamál sem fyrirfinnst, samkvæmt mannfræðingnum Sherry B. Ortner, í 

öllum samfélögum heimsins og er alþjóðlegt vandamál (Ortner, 1972, bls. 5). Þar sem 

trúarbrögð hafa fylgt mannkyninu í alda raðir (Jarvie, 1972, bls. 23) og eiga sinn þátt í að 

móta þau samfélög og menningar sem til eru í dag, vaknar upp sú spurning hvort rekja 

megi upphaf kynjamisréttis til trúarbragða og/eða hvort trúarbrögð viðhaldi þessum 

mismun. 

Í þessari ritgerð er m.a. leitast við að svara þessari spurningu, eða í það minnsta reynt 

að komast nær svari við henni. Þá verður einnig skoðað hvort og þá hvernig trúarbrögð 

brjóta gegn grunnmannréttindum kvenna m.a. með trúarlegum iðkunum og ritum 

trúarbragða. Þrjú stærstu trúarbrögð heimsins verða skoðuð og rit þeirra, en það er 

kristni, íslam og hindúismi. Einnig verður skoðað hvernig sú sterka kenning innan 

mannfræðinnar, menningarlegt afstæði, passar inn í rannsóknir og pælingar á efnum sem 

þessum. Saman koma þessi atriði fyrir í leit að svari við rannsóknarspurningunni: hafa 

trúarbrögð áhrif á menningarlegan mun karla og kvenna og kynjamisrétti? 

Í byrjun ritgerðarinnar verður farið í fræðilega umfjöllum. Fjallað verður um upphaf 

mannfræðinnar og hvernig rannsóknum mannfræðingar sinna. Rýnt verður í sterka 

kenningu innan mannfræðinnar, menningarlega afstæðishyggju, og í hverju hún felst, 

ásamt gagnrýni á hana þegar hún er rannsökuð með mannréttindi til hliðsjónar. Þá verður 

einnig fjallað um femínisma almennt, en einnig upphaf og þróun femínismans innan 

mannfræðinnar.  Í framhaldi af því verða trúarbrögð tekin fyrir og skilgreining á þeim, en 

margir fræðimenn eru sammála um að ekki sé til nein ein fullnægjandi skilgreining yfir 

trúarbrögð sem á við öll þau trúarbrögð sem eru til, meðal þeirra er félagsfræðingurinn 

Émile Durkheim (Durkheim, 1964, bls. 29), en bæði Durkheim og mannfræðingurinn 

Edward Tylor hafa reynt að skilgreina trúarbrögð á fullnægjandi hátt. Fjallað verður um 
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hugmynd heimspekingsins Ian C. Jarvie um þróun trúarbragða til að reyna fá betri sýn á 

það hvers vegna trúarbrögð hafa eins mikil áhrif á heiminn og raun ber vitni. Þá verða 

trúarbrögð skoðuð frá femínisku sjónarhorni og hvort trúarbrögð séu ofbeldisfull, sem 

hefur verið vaxandi rannsóknarefni síðustu ára innan félagsvísinda, ekki síst innan 

mannfræðinnar. Í kjölfar umfjöllunar um trúarbrögð, verða þrjú stærstu trúarbrögð heims 

tekin fyrir, kristni, íslam og hindúismi, en alls aðhylltust rúmlega 70% jarðarbúa þessi þrjú 

trúarbrögð árið 2015 (Hackett og Mcclendon, 2017). Einkenni þessara þriggja trúarbragða 

verða skoðuð sem og umfjallanir um konur í ritum þeirra. Þar á eftir verða mannréttindi 

tekin fyrir og hvernig réttindi kvenna eru innan hina ýmsu samfélaga og trúarbragða. 

Þannig verður reynt að varpa ljósi á það hvort og þá hvernig trúarbrögð brjóta gegn 

grunnmannréttindum kvenna. Trúarbrögð skapa ákveðnar hefðir og gildi innan samfélaga 

þar sem þau eru iðkuð og hafa mannréttindalög oft verið samin með þau til hliðsjónar. 

Þar af leiðandi hafa trúarbrögð og mannréttindi, samkvæmt Craig Martin prófessors í 

trúarbragðarannsóknum, haldist í hendur (Martin, 2012, bls. 896). Vert er að taka fram 

að þetta samband mannréttinda og trúarbragða er gífurlega flókið og því er í þessari 

ritgerð ekki verið að alhæfa neitt í þeim málum fremur en öðrum sem hér koma fram. 

Með þessari umræðu er aðeins verið að reyna að skilja grunnsamband trúarbragða og 

mannréttinda til að svara rannsóknarspurningu þessarar ritgerðar. Í lokin verða 

niðurstöður ræddar og ályktanir um þau efni sem fram komu í ritgerðinni.  

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er eins og áður var tekið fram, gífurlega flókið. 

Mikilvægt er að taka fram að trúarbrögð eru afar fjölbreytt og marglaga sín á milli sem og 

innan þeirra. Þó fram koma hér á eftir vers úr ritum stærstu trúarbragða heims þar sem 

konur eru sagðar óæðri karlmönnum og fleira því um líkt, er ekki hér verið að segja eða 

halda því fram að almennt líta öll þau samfélög þar sem þessi þrjú trúarbrögð eru iðkuð á 

konur sem slíkar. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum hluta verður fjallað um sögu mannfræðinnar og kenningar innan hennar. Skoðað 

verður menningarlegt afstæði og mögulega gagnrýni á það rótgróna sjónarhorn innan 

mannfræðinnar en einnig verður rýnt í upphaf femínismans almennt sem og innan 

mannfræðinnar. Þessi kafli á að veita upplýsingar og þekkingu um fræðilegan bakgrunn 

ritgerðarinnar.  

2.1 Hvað er mannfræði? 

Hvernig ætti maður að lifa? Þessi spurning hefur brunnið á vörum mannkynsins síðan 

gríski heimspekingurinn Sókrates gekk á jörðinni. Mannfræðingar spyrja svipaðar 

spurningar. Hvernig lifum við saman? (Carrithers, 1992, bls. 1). Í bókinni Small Places 

Large Issues (2010) eftir mannfræðinginn Thomas Hylland Eriksen segir að mannfræðin 

reyni að útskýra menningarbundin mun á milli samfélaga og mannlegrar hegðunar á sama 

tíma og hún skoðar það sem er líkt á meðal þeirra. Eriksen segir flesta mannfræðinga eiga 

það sameiginlegt að vilja rannsaka sambönd innan samfélaga en um leið sambönd á milli 

samfélaga. Augljóst er að mannfræðin er afar viðamikil fræðigrein sem rannsakar allar 

hliðar mannkynsins. Nánast hvaða félagslega kerfi eða stofnun sem er getur verið 

rannsökuð á mannfræðilegan hátt og tekur Eriksen trúarbrögð, barnauppeldi, efnahag og 

pólitík sem dæmi um rannsóknarefni mannfræðinga (Eriksen, 2010, bls. 1-2). 

Mannfræðingurinn Claude Lévi-Strauss skilgreindi mannfræðina á eftirfarandi hátt: 

„Anthropology has humanity as its object of research, but unlike the other human 

sciences, it tries to grasp its object through its most diverse manifestation“ (Lévi-Strauss, 

1985, í Eriksen, 2010, bls. 2). 

Orðið menning (e. culture) hefur verið viðurkennt sem eitt flóknasta orð á enskri 

tungu. Bæði Eriksen og mannfræðingurinn Alan Barnard hafa fjallað um menningu og þær 

fjölbreyttu skilgreiningar sem til eru á því, en Eriksen segir að talið sé að allt að 161 

skilgreining sé til um orðið. Eriksen skilgreinir menningu á ágætan hátt en hann segir hana 

vera færni, hugmyndir og hegðun einstaklinga sem þeir hafa tileinkað sér sem meðlimir í 

sínu samfélagi (Eriksen, 2010, bls. 3). Barnard segir þó skilgreiningu mannfræðingsins 

Edward Tylor á menningu vera þá skilgreiningu sem er hvað mest þekkt meðal 

mannfræðinga. „Culture or civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that 

complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other 
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capabilities and habits acquired by man as member of society“ (Tylor, 1913, bls. 1, í 

Barnard, 2012, bls. 102). Menning er talin vera eitt af því sem er sameiginlegt öllu 

mannkyninu, en á sama tíma það sem gerir mannkynið ólíkt. Menning er einnig talin vera 

það sem skilur manntegundina að frá öðrum dýrategundum (Eriksen, 2010, bls. 3). Í bók 

mannfræðingsins Ruth Benedict, Patterns of Culture (1934), ber hún saman þrjá 

mismunandi menningarhópa og kemst að þeirri niðurstöðu að það sem er talin eðlileg 

hegðun innan einnar menningar, er talin óeðlileg innan annarrar (Barnard, 2012, bls. 103). 

Eriksen segir þá að mannfræðinni megi einmitt lýsa sem rannsóknum og samanburði á 

menningum og samfélögum þar sem eitt mikilvægasta verkfæri rannsóknanna er 

þátttökuathugun, en í þeim felst vettvangsathugun mannfræðings í ákveðið langan tíma 

á tilteknum vettvangi. Þar skoðar hann helstu félagslegu stofnanir vettvangsins á bæði 

hlutlausan hátt og til samanburðar við aðra vettvanga. Þessi aðferð er gjarnan kölluð 

etnógrafísk vettvangsvinna (Eriksen, 2010, bls. 4-5). Í kjölfar rannsóknar mannfræðings á 

tilteknum vettvangi, skrifar hann gjarnan etnógrafíu, en etnógrafíur eru í víðum skilningi 

skriftir um annað fólk (Barnard, 2012, bls. 4). 

Mannfræðingurinn Bronislaw Malinowski, stundum kallaður faðir mannfræðinnar, er 

gjarnan nefndur upphafsmaður vettvangsathugana. Malinowski gerði sjálfur 

vettvangsathugun, þá þekktustu innan mannfræðinnar, á Tróbríandeyjum árið 1914. Úr 

þeirri rannsókn varð til etnógrafían Argonauts of the Western Pacific sem kom út árið 

1922 (Kuper, 1996, bls. 1; 4). 

2.2 Menningarleg afstæðishyggja 

Eitt af því sem mannfræðingar reyna að vinna gegn er að skoða samfélög með það að 

markmiði að meta hvaða samfélög eru betri en önnur (Eriksen, 2010, bls. 5). Þjóðhverfa 

(e. ethnocentrism), fræðilegt hugtak sem félagsfræðingurinn William Graham Sumner 

minntist fyrst á árið 1906 í bókinni Folkways: A Study of the Sociological Importance of 

Usages, Manners, Customs, Mores and Morals (Trask, 2005, bls. 35), felst í þeirri skoðun 

að eigið samfélag, hefðir, skoðanir og fleira, sé betra en annarra samfélaga eða þjóða og 

er það eitthvað sem mannfræðingar á vettvangi forðast. Menningarleg afstæðishyggja er 

aftur á móti sú kenning eða sjónarhorn sem felst í því að vera meðvitaður um og skilja að 

samfélög eru jafn ólík og þau eru mörg og að það sé ekki hægt að segja til um með vissu 

hvort að eitt samfélag sé betra en annað, eða eigi meira rétt á sér (Eriksen, 2010, bls. 8; 
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38). Mannfræðingar eru flestir á því máli, og hafa verið síðan um lok 19. aldar, að menning 

stjórni sjónarhorni fólks á heiminn. Þar af leiðandi skapa mismunandi menningar þennan 

mun á skilningi, upplifun og túlkun fólks innan hina ýmsu samfélagshópa. En þar sem hver 

og einn samfélagshópur hefur ákveðna menningu, og hver og einn hópur telur sína 

menningu vera þá réttu, eru ekki til neinir afmarkaðir staðlar sem geta sagt til um hvaða 

menning sé æðri eða betri en einhver önnur (Barnard, 2012, bls. 99). Með því að aðhyllast 

menningarlega afstæðishyggju er reynt að sjá og skilja gildi samfélaga sem maður sjálfur 

er ekki kunnugur um. Þar kemur fordómaleysi sterkt inn í þessa kenningu eða sjónarhorn 

sem margir mannfræðingar aðhyllast (Eriksen, 2010, bls. 8). 

Mannfræðingurinn Franz Boas er oft sagður upphafsmaður menningarlegrar 

afstæðishyggju, en hann notaði hyggjuna til að berjast gegn rasisma gagnvart svo 

kölluðum „frumstæðum“ (e. primitive) menningum. Hann talaði gegn þeirri hugsun að 

sumar menningar væru æðri en aðrar. Þá hafnaði hann líffræðilegum tengslum við 

menningar, þ.e. að hinn hvíti maður hefði betri menningu en hinn dökki. Hann sagði 

menningar vera sjálfstæðar og því tilgangslaust að flokka menningar sem „frumstæðar“ 

(Barnard, 2012, bls. 100-101). 

Rannsóknir mannfræðinga á vettvangi geta oft velt upp siðferðislegum spurningum 

(O‘Reilly, 2005, bls. 62), en eins og kom fram hér að framan eru menningar mismunandi 

og eru siðferðismál milli menninga engin undantekning. Til eru ótal siðir og venjur í hinum 

ýmsum samfélögum í heiminum sem geta reynst mannfræðingum, og öðrum 

fræðimönnum á vettvangi, erfitt að skilja og virða út frá menningarlegri afstæðishyggju. 

Sem dæmi má taka rannsókn Steven J. Taylor, en hann gerði vettvangsrannsókn inni á 

stofnun fyrir þroskahamlaða karlmenn. Þar varð hann vitni af því að starfsmenn komu illa 

fram við mennina. Starfsmenn gáfu þeim þroskahömluðu sígarettur sem þeir síðan stungu 

upp í sig og átu á meðan starfsmenn horfðu á og höfðu gaman af, ásamt því að tala 

almennt illa til þeirra þroskahömluðu. Taylor velti fyrir sér spurningunni um hvar mörkin 

liggja og hvenær félagsvísindamenn á vettvangi, þ.á.m. mannfræðingar, eigi að stíga inn í 

verði þeir vitni að einhverju sem er, að þeim finnst, siðferðislega rangt (Taylor, 1987, bls. 

289-292), og jafnvel brýtur gegn mannréttindum. Annað stærra dæmi er til að mynda 

umskurður kvenna, en árið 2009 settu National Council of Islamic Religious Affairs (JAKIM) 

á stofn lög um að umskurður kvenna væri skyldugur öllum múslímskum konum í Malasíu. 
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World Health Organization, eða Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO), hefur sagt þessa 

læknisfræðilega ónauðsynlegu umskurði kvenna endurspegla það rótgróna kynjamisrétti 

og þá samfélagslegu stjórn yfir konum sem er til staðar (Ainslie, 2015, bls. 1; World Health 

Organization, 2008, bls. 5). 

Mannfræðingar á vettvangi þurfa aftur á móti ekki að vera hlynntir öllum þeim 

athöfnum sem tíðkast á þeim vettvangi sem þeir dvelja á hverju sinni til að aðhyllast 

menningarlega afstæðishyggju, heldur vera opnir fyrir því að reyna að skilja af hverju 

þessir ákveðnu hlutir tíðkast, t.d. vegna trúarbragða (Eriksen, 2010, bls. 327). Oft er það 

stór hluti af rannsókn mannfræðings að rannsaka einmitt það sem getur reynst erfitt að 

horfa á, til að mynda ofbeldi (Taylor, 1987, bls. 294). Við vettvangsathugun, eða 

þátttökuathugun mannfræðinga, reyna þeir að nálgast íbúa vettvangsins félagslega m.a. 

með því að læra tungumál þeirra ef þeir tala annað tungumál en rannsakandinn, en einnig 

með því að læra venjur og siði þess samfélags sem hann rannsakar ásamt því að taka 

virkan þátt í þeim. Þó morð, pyntingar eða þrælkun sé eitthvað sem við í vestrænum heimi 

teljum siðferðislega rangt, er samt sem áður mikilvægt að rannsaka þessar aðgerðir í þágu 

vísindanna til að skilja hvers vegna þær eru stundaðar og af hvaða ástæðum fólk tekur 

þátt í þeim (Wax, 1980, bls. 273; 277). 

Í bókinni Global Citizen – Challenges and Responsibility in an Interconnected World 

frá árinu 2014, er samansafn erinda hinna ýmsu fræðimanna. Þar á meðal erindi Thomas 

Hylland Eriksen. Í erindi sínu segir hann menningarlega afstæðishyggju hafa með árunum 

verið erfiðari að verja eða réttlæta með mannréttindi til hliðsjónar (Eriksen, 2014, bls. 52). 

Eirksen bendir á að Claude Lévi-Strauss, upphafsmaður formgerðarhyggjunnar (e. 

structuralism), hafi haldið því fram árið 1948 að hugmyndin um alheims mannréttindi 

væri óraunhæf og þýðingarlaus utan vestrænna hugmynda um menningu. Ekki er hægt 

að breyta sýn annara svo að allir hafi þá sömu (Lévi-Strauss, 1976, í Eriksen, 2014, bls. 55). 

Eriksen bendir þó á að ekki hafi allir mannfræðingar verið jafn hlynntir hugmyndinni um 

menningarlegt afstæði þar sem þeim fannst hún vera ákveðin hindrun gegn frelsi nauðugs 

fólks, en sú hugmynd um að allir menn ættu að hafa sameiginleg siðferðisleg viðmið sem 

vernda rétt einstaklingsins var og er fyrir mannfræðingum óraunhæf skoðun (Eriksen, 

2014, bls. 54-55). Staða kvenna innan ýmissa samfélaga þar sem réttur þeirra er 

takmarkaður er dæmi um mismunandi siðferðisleg viðmið innan samfélaga. Þá má einnig 
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nefna umskurð múslímskra kvenna sem hafa lengi verið umdeildar aðgerðir. Ef 

menningarlegt afstæði er í fararbroddi getur verið erfitt að setja út á þessar aðgerðir. Þar 

af leiðandi hefur verið erfitt að réttlæta til fulls það sjónarhorn sem er oft mjög sterkt 

innan mannfræðinnar, þegar grunnmannréttindi eru til hliðsjónar. Femínismi og 

menningarleg afstæðishyggja má því líta á sem kenningar sem skarast og getur verið erfitt 

að aðhyllast báðar kenningar í einu.  

2.3 Femínismi 

Hugtakið femínismi hefur farið fram hjá fæstum en hefur verið og er enn afar umdeilt 

(Peet og Hartwick, 2009, bls. 240). Þegar flett er upp orðinu femínismi í íslenskri orðabók 

segir að femínismi sé kvenfrelsisstefna, og femínisti sá sem er kvenfrelsissinni (Mörður 

Árnason, 2002, bls. 316). Þýðing orðsins hefur aftur á móti breyst og telst núna standa 

fyrir baráttu fyrir jafnrétti kynja (Peet og Hartwick, 2009, bls. 241). 

Femíniskar baráttur hófust á síðari hluta 19.aldar en fyrsta bylgja baráttunnar sneri 

aðallega að auknum pólitískum völdum kvenna, t.d. kosningarétti. Önnur bylgja 

baráttunnar sem hófst snemma á sjöunda áratug síðustu aldar, fólst í baráttu kvenna fyrir 

auknum sýnileika og virðingu. Sem dæmi mótmæltu femínistar fegurðarsamkeppnum í 

Bandaríkjunum. Þá börðust einnig konur í minnihlutahópum fyrir auknum réttindum, eins 

og svartar konur og samkynhneigðar konur svo dæmi séu tekin, en þær sögðu hreyfinguna 

skorta rödd þessara minnihlutahópa. Einnig dæmdu þær hreyfinguna fyrir að berjast ekki 

fyrir jafnrétti innan kvennahópa og að ávarpa ekki þau vandamál sem flokka konur. Þriðja 

bylgja hreyfingarinnar hófst upp úr 1990 og einkenndist af póststrúktúralisma og 

póstmódernisma. Í þessari þriðju bylgju fóru femínistar að berjast fyrir samkynhneigðum 

og hinsegin einstaklingum um leið og þeir höfnuðu tvíhyggjusýn um kyngervi. Í kjölfarið 

hélt baráttan áfram, þá fyrir jafnrétti allra óháð kyni eða kynhegðun (Peet og Hartwick, 

2009, bls. 240-242).  

Hér á eftir verður fjallað um innkomu femínismans í mannfræði en einnig trúarbrögð 

frá femínisku sjónarhorni. 

2.3.1 Femínismi í mannfræði 

Í upphafi mannfræðinnar og vettvangsrannsókna mannfræðinga voru það aðallega 

karlmenn sem stóðu að rannsóknunum og rannsökuðu þeir þá aðeins aðra karlmenn 
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innan hvers vettvangs hverju sinni. Ekki er langt síðan mannfræðingar fóru að rannsaka 

karlmenn sem karlmenn og þá með konur til hliðsjónar (Gutmann, 1997, bls. 385), en 

mannfræðin var áður oft talin vera mjög karllægt fag (Ardener, 1989, bls. 128).  Ekki eru 

liðin nema tæplega 50 ár síðan femínismi varð viðfangsefni innan mannfræðinnar, þökk 

sé frelsisbaráttu kvenna seint á áttunda áratug síðustu aldar. Sú barátta leiddi 

mannfræðina frá þeirri miklu áherslu á að rannsaka samfélög „hinna“, í átt að 

rannsóknum innan samfélaga í vestrænum heimi. Í framhaldinu fóru mannfræðingar að 

gera konur sýnilegri í etnógrafískum gögnum sínum (Lewin, 2006, bls. 1). 

Mannfræðingurinn Henrietta Moore bendir á í bókinni Feminism and Anthropology 

(1988) að karlkyns mannfræðingar skrifuðu í etnógrafíum sínum ekki um konur sem þær 

væru hluti af því samfélagi sem var rannsakað. Þess í stað skrifuðu þeir um þær eins og 

þær væru hlutir fremur en þátttakendur í samfélaginu. Kvenkyns mannfræðingar aftur á 

móti höfðu konur sýnilegri í etnógrafískum skrifum sínum.  Þá segir Moore að femínisk 

mannfræði skoði og rannsaki hvernig ýmsar félagslegar stofnanir eru lifaðar og mótaðar 

gegnum kyngervi (Moore, 1988, bls. 1; 9). Mannfræðingurinn Edwin Ardener hafði mikil 

áhrif á þróun femíniskrar mannfræði (Barnard, 2012, bls. 145), en hann benti á að 

ákveðnir hópar í öllum samfélögum væru hljóðlausir af völdum annarra ráðandi hópa. Þar 

sagði hann konur vera oft dæmi um hljóðlausan hóp (Ardener, 1989, bls. 129-130). 

Í greininni Is Female to Male as Nature is to Culture? eftir mannfræðinginn Sherry B. 

Ortner (1972) tekur hún stórt til orða og  segir að konur séu álitnar sem annars flokks í 

öllum samfélögum í heiminum og til að breyta því þurfi róttækar aðgerðir þar sem þetta 

samfélagsmynstur er afar rótgróið á heimsvísu. Ortner veltir því fyrir sér hvernig hægt sé 

að útskýra þennan mun karla og kvenna í samfélögum en hún segir að líffræðilegar 

skýringar hafa ekki verið fullnægjandi í augum mannfræðinga (Ortner, 1972, bls. 5-6; 9), 

og eru enn ekki í dag. Til gamans má geta hefur enn ekki tekist að sanna að markverður 

munur sé á virkni heila karla og kvenna (Rippon, Jordan-Young, Kaiser og Fine, 2014, bls. 

650). Fyrst að ekki sé æskilegt að líta á líffræðilegan mun til að útskýra félags- og 

menningarlegan mun karla og kvenna segir Ortner að leita verði í strúktúr samfélaga og 

tilveru þeirra. Við nánari athugun segir Ortner að konur séu oftar tengdar við náttúruna 

útaf líkama þeirra og starfsemi hans, á meðan karlar eru tengdir við menningu sem er yfir 

náttúruna hafin. Þegar Ortner segir að konur og líkamar þeirra séu sagðir tengdari 
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náttúrunni á hún við hvernig líkamsstarfsemi kvenna virkar. Hún vitnar í heimspekinginn 

Simone de Beauvoir sem sagði líkamsstarfsemi kvenna ekki vera konunum sjálfum í hag, 

heldur hefur líkaminn þann eina tilgang að koma öðru lífi í heiminn og þannig fjölga 

tegundinni. Til þess þurfa konur að hafa blæðingar sem líkami þeirra stjórnar, en ekki þær 

sjálfar persónulega, sem getur valdið miklum óþægindum fyrir allar þær konur sem hafa 

blæðingar. Það sem de Beauvoir á við er að konur sem tegund eru háðari konum til að lifa 

af heldur en karlmönnum (Ortner, 1972, bls. 10; 12-13; sjá einnig de Beauvoir, 1989, bls. 

26-29). Karlmenn aftur á móti skapa þær menningar sem tegundin lifir í og gefur 

fjölguninni ákveðið gildi og virði. Þá heldur Ortner áfram að vitna í de Beauvoir sem segir 

karlmenn vera skapara mikla og uppfinningasama sem móta framtíðina. Lengi hættu þeir 

lífi sínu til að veiða til matar fyrir fjölskylduna, þar á meðal konuna sem gat ekki veitt vegna 

hindrana líkama síns. Fyrir það fengu karlmenn mikið lof og fá enn í dag. Samkvæmt de 

Beauvoir viðhalda karlmenn lífinu á meðan konur skapa það og er viðhald lífsins vegið 

hærra en sköpun þess (Ortner, 1972, bls. 14-15: sjá einnig de Beauvoir, 1989, bls. 63-65). 

Þannig lýsir Ortner hvernig karlmenn hafa verið kenndir við menningu og séu nær henni, 

en konur nær náttúrunni. Ef menn eru tengdari menningu, og þar af leiðandi félagslegum 

stofnunum innan menninga á borð við trúarbrögð, fá þeir frekar en konur stærri hlutverk 

innan þeirra (Ortner, 1972, bls. 18), t.d. sem páfar, prestar eða biskupar, þó finna megi 

undantekningar. 

Ekki allir eru sammála Ortner um þessa tengingu kvenna við náttúru og að staða 

kvenna sé lægri en karla í öllum samfélögum heims. Mannfræðingurinn Michelle Rosaldo 

hefur til að mynda sýnt fram á að svo sé ekki með etnógrafískum gögnum sínum. Hún 

tekur samfélög í Suður-Afríku og á Filippseyjum sem dæmi þar sem foreldrar vinna í 

sameiningu að barnauppeldi. Hún telur ástæðuna fyrir lægri stöðu kvenna í heiminum sé 

út af tengslum þeirra við heimilið, fremur en náttúruna (Barnard, 2012, bls. 147). Þó 

kenning Ortner eigi ekki við öll samfélög í heiminum á öllum tímum í sögunni, þá á hún 

samt við um ansi mörg þeirra.  

 

Ljóst er að mannfræðin er umfangsmikil fræðigrein sem hefur mótast og þróast í gegnum 

árin. Hún leggur mikla áherslu á afstæði og fordómaleysi en hefur samt sem áður átt undir 

högg að sækja t.d. hvað varðar eina stærstu kenningu greinarinnar, menningarlega 
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afstæðishyggju sem verður farið nánar út í hér á eftir. Þá eru til fjöldi skilgreininga yfir 

orðið menning en af einhverjum ástæðum hafa fræðimenn átt erfitt með að festa sig við 

eina sem telst fullnægjandi skýring. Það sama má segja um trúarbrögð en það orð hefur 

valdið fræðimönnum miklu hugarangri við að skilgreina nægilega vel. Mannfræðingar 

hafa sinnt fjölda rannsókna um menningar og trúarbrögð m.a. í þeim tilgangi að komast 

nær því að skilja þessa tvo þætti sem skapa daglegt líf mannkynsins. Inn í þær rannsóknir 

hafa mannfræðingar, sem og fjöldi annarra fræðimanna innan sviða félagsvísinda, bætt 

við hinum ýmsu breytum til nánari rannsókna á þessu sviði, m.a. femínisma.  

3 Trúarbrögð 

Trúarbrögð eru eitt stærsta rannsóknarefni mannfræðinga (Eriksen, 2015, bls. 220). Í 

þessum hluta verður fjallað um trúarbrögð og upphaf trúarbragða. Til þess verður rýnt í 

rit ýmissa fræðimanna sem eru þekktir fyrir kenningar sínar um trúarbrögð. Má þar nefna 

mannfræðinginn Edward Tylor og félagsfræðinginn Émile Durkheim. Farið verður inn á 

þætti trúarbragða sem kunna að vera viðkvæmir og jafnvel „tabú“ umfjöllunarefni í 

eyrum trúaðra einstaklinga, en fjallað verður um trúarbrögð með femínisma til hliðsjónar. 

Í framhaldi af því verða rædd þrjú helstu trúarbrögð heims og hvernig umræða um konur 

birtist í heilögum ritum þeirra trúarbragða sem oft endurspeglast í hefðum, gildum, siðum 

og almennt daglegu lífi fólks hvar sem er í heiminum. 

3.1 Hvað eru trúarbrögð? 

Árið 1871 gaf mannfræðingurinn Edward Tylor út bókina Primitive Culture sem var með 

þeim fyrstu verkum sem rannsökuðu uppruna trúarbragða (Morrison, 1995, bls. 192). 

Tylor taldi trúarbrögð vera kerfisbundin þróun út frá andatrú (e. animism), en hann sagði 

að í öllum samfélögum væri að finna sameiginlega trú á andlegan kjarna sem væri grunnur 

allra trúarbragða (Barnard, 2012, bls. 36). Í flestum vettvangsrannsóknum mannfræðinga 

verða þeir varir við trúarlegar iðkanir meðal íbúa vettvangsins sem hefur gert trúarbrögð 

að afar stóru rannsóknarefni innan mannfræðinnar. Aftur á móti hafa mannfræðingar átt 

erfitt með að vera sammála um það hvað trúarbrögð séu nákvæmlega, eða hvernig best 

sé að skilgreina þau, en trúarbrögð eru fjölbreytt og koma í alls kyns formum. Það sem er 

náttúrulegt í einu samfélagi, er yfirnáttúrulegt í öðru, og öfugt (Eriksen, 2015, bls. 220-
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221). Samkvæmt mannfræðingnum James Lett, sem rithöfundurinn og 

mannfræðingurinn Fiona Bowie vitnar í í bókinni The Anthropology of Religion (2006), er 

það fræðileg og siðferðisleg skylda mannfræðinga að rannsaka sannleika eða ósannindi 

trúarlegra viðhorfa. Hins vegar eru trúarbrögð í formi vona fremur en staðreynda og eru 

þau því ekki eitthvað sem er hægt að sannprófa. Ef ekki er hægt að afsanna, er sönnun 

ekki til (Bowie, 2006, bls. 6). 

Í upphafi 20. aldarinnar fór áhugi mannfræðinga og fleiri fræðimanna innan 

félagsvísinda fyrir trúarbrögðum að aukast. Þar á meðal hjá félagsfræðingnum Émile 

Durkheim. Árið 1912 gaf hann út bókina The Elementary Forms of the Religious Life, þá á 

frönsku, þar sem trú var aðalefnið. Þar sem trúarbrögð voru stór hluti af formgerð 

samfélaga var Durkheim á því að rannsóknir á trúarbrögðum væru viðeigandi innan 

félagsfræðinnar, en bókin er ekki síður mannfræðileg. Í bókinni dregur Durkheim fram 

fimm aðalatriði. Fyrsta aðalatriði bókarinnar snýr að rannsóknum á frumstæðum trúm. 

Þannig er rýnt í grunnbyggingu þeirra trúa, sem samkvæmt Durkheim átti að leiða í ljós 

skilning á trúarbrögðum almennt, sem var annað aðalatriði í bók Durkheim, þ.e. með því 

að skoða gömul trúarbrögð getum við reynt að skilja og útskýra trúarbrögð nútímans. 

Þriðja aðalatriði í bók Durkheim var að rannsaka trúarbrögð með vísindalegum hætt, þ.e. 

að rannsaka trúarbrögð þannig að úr yrði raunveruleg þekking um þau, í stað ályktana um 

hinn andlega heim. Durkheim trúði því að með vísindalegum rannsóknum á trúarbrögðum 

væri raunverulega hægt að komast að grundvallaratriðum um hið trúarlega líf, sem hann 

síðar kallaði grundvallarþætti (e. elementary forms) trúarlegs lífs. Fjórða aðalatriði 

Durkheim felst í að skoða samband trúarlegra hugmynda og flokkunarskipan samfélaga, 

en Durkheim var viss um að trúarbrögð væru þekking sem var grunnforsenda 

uppbyggingar hins félagslega heims. Fimmta og síðasta aðalatriði Durkheim snerist um að 

þegar öllu er á botninn hvolft eru trúarbrögð endurspegluð í samfélögum (Morrison, 

2006, bls. 188-189). 

Durkheim sagði að ef rannsaka ætti trúarbrögð væri mikilvægt að skilgreining á 

trúarbrögðum næði yfir öll trúarbrögð. Ef slík skilgreining er ekki fyrir hendi er ekki hægt 

að rannsaka trúarbrögð í heild sinni (Morrison, 2006, bls. 189). Durkheim hóf leit að hinni 

grundvallartrú (e. elementary religion), en við þá leit skoðaði hann fyrrum skilgreiningar 

Edward Tylor, en eins og kom fram hér áður sagði Tylor andatrú vera grunn allra 
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trúarbragða (Barnard, 2012, bls. 36). Ef við rýnum nánar í skilgreiningu Tylor sagði hann 

andatrú innihalda tvö stig tilveru, stig þeirra vakandi í hinu hversdagslega lífi annars vegar 

og stig þeirra sofandi í draumaheimi hins vegar. Í stigi draumaheims skilur andi 

einstaklings sig frá líkama hans og eru allir vegir færir. Í þessum draumaheimi er þá að 

finna anda allra sem hafa gengið á jörðinni, lifandi sem dána. Þá heldur Tylor því fram að 

allt sem gerist í hinu hversdagslega lífi eigi upptök sín í gjörðum anda sem vafra um í 

draumaheiminum og því hefur allt sem gerist í hinu hversdagslífi skýringu. Durkheim 

gagnrýnir hins vegar þessa hugmynd Tylors og segir hana óljósa og ekki fullnægjandi til 

vísindalegra rannsókna (Morrison, 1995, bls. 192-193).  

Heimspekingurinn Ian C. Jarvie sagði trúarbrögð vera það sem væri fólki hvað kærast. 

Svo kært að fólk hefur dáið fyrir trú sína og samkvæmt Jarvie eru slíkar athafnir langt frá 

því að vera hættar. Trúarbrögðin eru þó ekki öll eins og hafa hver trúarbrögð sinn 

píslarvott, svo sem kristni, íslam, búddismi og fleiri trúarbrögð. Jarvie dregur fram 

spurninguna um hvort það sé ekki aðeins ein trú sem kann að vera rétt eða sönn, og hinar 

allar hjátrúir, og ef svo er, hvaða trú sé hin rétta? (Jarvie, 1972, bls. 3). En eins og var nefnt 

hér áður reynist erfitt, líklega ómögulegt, að sannreyna trúarbrögð (Bowie, 2006, bls. 6). 

Jarvie vitnar í mannfræðinginn James Frazer sem sagði töfra, vísindi og trúarbrögð 

vera mismunandi leiðir til að útskýra heiminn. Snemma í sögu mannsins voru aðeins töfrar 

notaðir til að útskýra heiminn, þá sérstaklega sorgaratburði eins og dauðsföll og trúði fólk 

því að heimurinn væri útskýranlegur fremur en tilviljanakenndur. Einhver hlyti að stjórna 

því sem gerðist í heiminum og trúðu sumir því að allt væri undir stjórn öflugs ósýnilegs 

anda. Jarvie velti því fyrir sér hvernig mannkynið þróaði hugmyndir sínar um töfra og anda 

yfir í trúarbrögð. Þróunin fólst m.a. í að skipta töfrum og öflugum öndum út fyrir 

allsráðandi guði, ekki svo ólíkir manninum í útliti. Mismunandi trúarbrögð sem eru til í 

heiminum eru síðan mismunandi leiðir fólks til að lýsa sínum guði sem kom í stað andans. 

Þá var algengt meðal mannfræðinga á árum áður að meta aldur menningar út frá töfrum 

og trúarbrögðum. Því meiri töfrar, því eldri var menningin. Því meiri trúarbrögð, því yngri 

var menningin. Þessi nálgun hefur hins vegar verið gagnrýnd af seinni tíma 

mannfræðingum þar sem hún gerir ekki ráð fyrir að menningar geti þróast og breyst á 

fleiri en einn veg (Jarvie, 1972, bls. 23-29). 
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Með aukinni vísindalegri þekkingu hefur fólk leitað meira í rit forfeðra sinna til að 

finna svör við spurningum um lífið. Hvar erum við? Hvers vegna erum við hér? Til hvers? 

Hvert er ætlunarverk okkar? Vísindi geta ekki svarað þessum spurningum. Trúarbrögð 

aftur á móti, samkvæmt trúarbragðafræðingnum Huston Smith, komast mun nær því 

(Smith, 1994, bls. 10). Auk þess að ræða uppruna mannverunnar og tilgang hennar þá 

koma trúarrit einnig, beint eða óbeint, inn á fleiri þætti eins og stöðu og samband 

kynjanna. 

3.2 Trúarbrögð séð með kynjagleraugunum 

Í bókinni The Elementary Forms of the Religious life (1964) eftir Émile Durkheim vitnar 

hann í guðfræðinginn Albert Réville sem segir eftirfarandi: „Religion is the determinition 

of human life by the sentiment of a bond uniting the human mind to that mysterious mind 

whose domination of the world and of itself it recognizes, and to whom it delights in 

feeling itself united“ (Durkheim, 1964, bls. 29). Í Íslenska Alfræðiorðabókin, P-Ö (2000), 

segir að trúarbrögð séu „trú mannsins á æðri máttarvöld og heildarskilningur á tilverunni 

tengdur tilteknu kerfi trúar, gildismats og athafna. t[rúarbrögð] ákvarða eða hafa áhrif á 

atferli, tilteknar athafnir, helgisiði og siðgæðisviðmiðun“ (Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður 

Harðardóttir, 2000, bls. 425). Samkvæmt Durkheim skilur skýring Réville eftir fjölda 

trúarlegar staðreyndir sem má rekja til upphafs trúarbragða sem Durkheim telur 

skilgreiningu trúarbragða þurfa að innihalda (Durkheim, 1964, bls. 29). Báðar þessar 

útskýringar kunna að hljóma lýsandi fyrir eitthvað gott fyrirbæri sem getur fært fólki 

ákveðna huggun, en þegar rýnt er nánar í trúarbrögð og bækur trúarbragða má sjá að þau 

eru í vissum skilningi gerð til að vera aðeins í hag ákveðinna hópa innan samfélaga. 

Í greininni What is Religion? (2014) eftir Craig Martin, prófessor í 

trúarbragðarannsóknum, spyr hann þeirrar hlöðnu spurningar „eru trúarbrögð í eðli sínu 

ofbeldisfull?“. Hann reynir að svara spurningunni með því að finna hvort það sé eitthvað 

í trúarbrögðum sem knýr ofbeldi innan þeirra áfram. Hann segir erfitt, jafnvel ómögulegt, 

að lýsa einhverju ef það er ekki til skilgreining á því og tekur trúarbrögð sem dæmi. Ef 

trúarbrögð eru ekki skilgreind og um leið lýst sem ofbeldisfullum, er þá eitthvað innan 

trúarbragða sem er þess valdandi að trúarlegar athafnir, og þeir sem taka þátt í þeim, eru 

ofbeldisfullir? (Martin, 2014, bls. 503-505). Samband trúarbragða og ofbeldis hefur verið 

vaxandi rannsóknarefni síðustu ára, en ofbeldi innan trúarbragða eru mismunandi á milli 
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þeirra. Sem dæmi má taka ofbeldi í tengslum við stríð og átök, ritúöl, ofbeldi með sértæk 

trúarleg markmið, morð á milli trúarhópa eða óréttlæti í garð hópa innan sérstaka 

trúarbragða (Bromley og Melton, 2002, bls. 1). 

Emily Culpepper, doktor í trúarbragðafræði, benti fyrst á þörfina fyrir kyngreiningu í 

trúarbrögðum árið 1978, en hún sagði trúarbragðafræði án efa vera konum í óhag. Í 

bókum og heilögum ritum margra trúarbragða stendur að konur séu óæðri verur en karlar 

og er því það sem þær læra. Viss hlutverk eru aðeins ætluð konum og önnur aðeins 

körlum. Hins vegur hefur komið í ljós að konur bæði laðast að þessu kynjamisrétti um leið 

og þeim ofbýður það. Málið er þó mun flóknara en það. Um er að ræða menningarlegt 

fyrirbæri. Konur aðhyllast oft þessu kerfi kynjamisréttis sökum trúarbragða gegn loforði 

um örugga fjölskylduhagi ásamt ást og samþykki karlmanns (Jacobs, 2001, bls. 169-171). 

 

Trúarbrögð eiga sér langa sögu meðal mannkynsins. Þau hafa spilað stórt hlutverk í að 

skapa samfélög og menningar og gera enn þann dag í dag. Meðal annars vegna þeirra 

miklu áhrifa sem trúarbrögð hafa á menningar sem og mannleg samskipti og daglegt líf 

fólks alls staðar í heiminum, hafa rannsóknir á trúarbrögðum verið miðlægar innan 

mannfræðinnar. Mannfræðirannsóknir eru aftur á móti langt frá því að vera einhliða og 

því hafa slíkar rannsóknir á trúarbrögðum verið gerðar frá öllum helstu hliðum og 

sjónarhornum. Ágæti trúarbragða hefur verið dregið í efa upp að vissum skilningi og hafa 

rannsóknir á sambandi ofbeldis og trúarbragða farið vaxandi, sérstaklega staða kvenna 

með femínisma til hliðsjónar. Hér á eftir verður farið nánar í rit trúarbragða og heilaga 

texta og hvernig kynjamisrétti birtist í þeim. 

4 Stærstu trúarbrögð heims 

Hér á eftir verður fjallað um þrjú helstu trúarbrögð heims, kristni, íslam og hindúisma. 

Skoðuð verða rit þessara trúarbragða og hvernig samfélög þeirra endurspegla þau 

kynjahlutverk sem koma fyrir í heilögum ritum þeirra. Af þeim u.þ.b. 7,4 milljörðum 

einstaklinga sem búa á þessari jörð, aðhylltust 5,2 milljarðar, eða rétt rúmlega 70% allra 

heimsbúa, þessi þrjú trúarbrögð árið 2015 (Hackett og Mcclendon, 2017). Hér er 

mikilvægt að taka fram að trúarbrögð eru marglaga og ekki iðkuð á sama hátt alls staðar. 
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Til að mynda voru 50% þeirra sem sögðu sig kristinnar trúar árið 2010 kaþólskir, 37% 

mótmælendatrúar, 12% sögðu sig tilheyra rétttrúnaðarkirkjunni og u.þ.b. 1% sögðu sig 

m.a. vera Votta Jéhóva eða mormóna (Hackett, Grim, Stonawski, Skirbekk, Potančoková 

og Abel, 2012, bls. 17). Í framhaldi af því verður það flókna samband trúarbragða og 

mannréttinda rætt og hvort, og þá hvernig, trúarlegar athafnir brjóta gegn 

mannréttindum kvenna. 

4.1 Kristni 

 

Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. 

Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottin vorn, sem getinn er af heilögum anda, 

fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, 

krossfestur, dáinn og grafinn, 

steig niður til heljar, 

reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, 

steig upp til himna, 

situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs 

og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. 

Ég trú á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, 

fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. 

Amen. 

 

Samkvæmt trúarbragðavefi Námsgagnastofnunnar um kristna trú, segir að Trúarjátning 

kristinna manna innihaldi undirstöðu trúarinnar. Þar kemur fram á hvað kristnir menn 

trúa ásamt útskýringu á Guði (Sigrún Eyþórsdóttir, 2012). Samkvæmt tölum frá árinu 2015 

voru kristnir um það bil 31% jarðarbúa og situr kristni því í fyrsta sæti yfir fjölmennustu 

trú heims. Hins vegar er talið líklegt að tala kristinna manna fari lækkandi (Hackett og 

Macclendon, 2017). Fjórðungur kristinna jarðarbúa eru búsettir í Evrópu (Hackett et.al., 

2012, bls. 17). 



22 

Bók kristinnar trúar er Biblían sem samanstendur af Nýja testamentinu og Gamla 

testamentinu (Hanson, 1997, bls. 6). Bæði Nýja og Gamla testamentið hefur verið 

gagnrýnt m.a. af Letty M. Russell, guðfræðingi, fyrir að tala niður til kvenna. Þar er þeim 

til að mynda kennt um fall karlmanna sem og mannkynsins alls (Machingura, 2013, bls. 

234). Þá hafa menn vitnað í orð Biblíunnar til að neyta konum um réttindi berjist þær fyrir 

þeim. Helst hefur verið vitnað í þau orð að Guð hafi skapað Adam á undan Evu og það 

notað sem sönnun þess að konur séu óæðri körlum (Zikmund, 1985, bls. 22). „Konan á að 

læra í kyrrþey, í allri undirgefni; en ekki leyfi ég konu að kenna eða taka sér vald yfir 

manninum, heldur á hún að vera kyrrlát, því að Adam var fyrst myndaður, síðan Eva; og 

Adam lét ekki tælast, en konan lét að fullu tælast og gjörðist brotleg[...]“ (Biblían, 

1.Tímóteusarbréf, 2:11). Í Biblíunni er sagt beint að konur megi ekki „taka sér vald yfir 

manninum“, og að konur eigi að vera kyrrlátar. Þetta endurspeglar mjög gamalt hugarfar, 

þegar konur voru heimavinnandi og menn fyrirvinna, en raunin er ekki sú í dag.   

„When you see your wife commit an offence, don‘t rush at her with insults and violent 

blows.... Scold her sharply, bully and terrify her. And if this still doesn‘t work..take up a 

stick and beat her soundly, for it is better to punish the body and correct the soul than to 

damage the soul and spare the body.... Then readily beat her, not in rage but out of charity 

and cocern for her soul, so that the beating will redound to your merit and her good.“ 

(Statsky, 2013, bls. 502), stendur í bók frá tímum Séra Péturs seint á 15. öld, Rules of 

Marriage, um reglur hjónabands kristinna manna. Kirkja þess tíma er sögð hafa hvatt til 

ofbeldis gagnvart konum. Rekja má það mikla vald sem karlar eiga að hafa yfir eiginkonum 

sínum allt aftur til ársins 753 fyrir krist. Á 19. öld gekk ofbeldið svo langt að karlmenn gátu 

drepið eiginkonur sínar án lagalegrar refsinga á Englandi (Okun, 1986, bls. 3).  

„Konur skulu þegja á safnaðarsamkomum, því að ekki er þeim leyft að tala, heldur 

skulu þær vera undirgefnar, eins og líka lögmálið segir“ (Biblían, 1.Korintubréf, 14:34). 

Þegar slíkar lýsingar um konur eru að finna í ritum stærstu trúarbragða heims, er auðvelt 

að álykta að upphaf kynjamisréttis megi finna innan trúarbragða og þau séu m.a. ástæða 

fyrir því kynjamisrétti sem finnst í heiminum. Þó er vert að taka fram að hér er ekki verið 

að benda á að allir kristnir einstaklingar séu hlynntir kynjamisrétti, heldur er aðeins verið 

að reyna varpa ljósi á þá spurningu hvers vegna kynjamisrétti sé til staðar og hvort hægt 
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sé að rekja upphaf og viðhalds slíks misréttis til trúarbragða sem hafa fylgt mannkyninu 

aldir aftur. 

Kvennaguðfræði má rekja aftur til ársins 1837 þegar kristnar konur, femínistar, héldu 

því fram að samkvæmt sköpunarsögu Gamla testamentisins væru konur og karlar sköpuð 

jöfn og því væri kynjajafnrétti einskær vilji Guðs. Í framhaldinu varð til The Woman‘s Bible 

(1993), eða Kvennabíblían. Þar er að finna gagnrýni á það kynjamisrétti sem er til staðar í 

heiminum út frá orðum Biblíunnar. Bríet Bjarnhéðinsdóttir sem er landsþekkt fyrir 

þrautseigju sína í kvenréttindabaráttu á Íslandi, hélt fyrst íslenskra kvenna opinberan 

fyrirlestur árið 1887. Í fyrirlestrinum leitaði hún skýringa m.a. í Biblíunni á því hvers vegna 

staða kynjanna hefur í gegnum söguna verið svo ójöfn. Bríet vildi meina að Biblían hafi 

gefið forsendur fyrir kynjamisrétti sem karlmenn hafa nýtt sér öldum saman en hún 

gagnrýndi harðlega notkun Biblíunnar til að réttlæta kúgun kvenna og kynjamisrétti 

(Arnfríður Guðmundsdóttir, 2003, bls. 12; 14-16). 

4.2 Íslam 

„La ilaha illa allah, Muhammadum rasula allah“ 

[there is no god but god, and Muhammad is the messenger of god] 

(Morris, 2006, bls. 81; Kóraninn, 3: 18). 

Árið 2015 töldu múslímar 1,8 milljarð, eða rúmlega 24% jarðarbúa (Hackett og 

Mcclendon, 2017). Eins og kristni, er íslam afar fjölbreytt en múslímar skiptast upp í 

Súnnímúslíma og Sjíamúslíma. Mannfræðingar hafa margir lagt áherslu á margbreytileika 

íslams og sagt það vera fjölbreytta, menningarlega hefð fremur en einhvers konar einhliða 

heild. Árið 2010 voru tæplega 62% múslíma búsettir í Asíu. Þó íslam sé ekki eins útbreitt 

og kristni, er íslam samt sem áður afar þverþjóðlegt og er stór hópur múslíma búsettur í 

Afríku og Evrópu (Hackett et.al., 2012, bls. 21; Morris, 2006, bls. 77). 

Fjöldi mannfræðinga hafa lagst í rannsóknarvinnu og gert vettvangsrannsókn í 

samfélögum þar sem íslam er iðkað. Sem dæmi má taka Esra Özyurek og etnógrafíu 

hennar Being German, Becoming Muslim (2015), Su‘ad Abdul Khabeer og etnógrafíuna 

Muslim Cool (2016), og Lila Abu-Lughod með etnógrafíu sinni Veiled Sentiments (1986), 

en Abu-Lughod er hvað þekktust fyrir bókina Do Muslim Women Need Saving? (2013). 
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Etnógrafíur þessar sýna allar hvernig íslam getur verið iðkað á mismunandi hátt og að vera 

múslími er ekki eitthvað eitt eða ein staðalímynd. 

Upphaf íslam er rekið til Muhammad Ibn Abdullah sem fæddist í Mekka í Arabíu. 

Þegar Muhammad var um fertugt átti hann að hafa fengið sýnir af engli sem skipaði 

honum að rita niður eftir sér. Muhammad var orðinn spámaður og sendiboði Guðs og úr 

skriftum hans eftir skipun engilsins urðu orð Guðs til í Kóraninum. Íslam var og er 

eingyðistrú þar sem það er aðeins einn Guð og það er Allah. Innan íslam eru engir prestar, 

páfar eða klerkastéttir og samband Guðs við einstaklinginn milliliðalaust (Morris, 2006, 

bls. 79-80; 84). 

Kóraninn inniheldur nákvæm orð Guðs til heimsins ásamt því að vera leiðsögn fyrir 

mannkynið. Í Kóraninum má finna svipaðar sögur um konur og í Biblíunni og hvernig þær 

gerðust brotlegar gegn Guði (Stowasser, 1994, bls. 13; 25). Finna má fleiri sögur á þessum 

nótum í Kóraninum sem hafa t.d. í Arabíu verið notaðar til að grafa undan konum 

(Masoud, Jamal og Nugent, 2016, bls. 1556). Sem dæmi má taka eftirfarandi vers í 

Kóraninum: „Men are the protectors and maintainers of women, Because God has given 

The one more (strength) Than the other, and because They support them From their 

means.“ (Kóraninn, 4:34). Þetta vers hefur verið túlkað sem svo að menn hafa meiri 

hæfileika og færni en konur, og því eru þeir hæfari í til að mynda stjórnunarstöður. Þá 

hafa þessi orð í Kóraninum einnig verið túlkuð sem svo að eiginmenn hafa leyfi til að refsa 

eiginkonum sínum líkamlega séu þær óstýrlátar, þar sem menn eru æðri konum, og er þá 

þetta vers stundum kallað „beating vers“. Íslamskir femínistar hafa hins vegar bent á 

eftirfarandi orð í Kóraninum: „The believers, men And women, are protectors, One of 

another“ (Kóraninn, 9:71),  og túlkað það sem svo að þar gerir Guð ekki upp á milli færni 

kynjanna  (Dunn og Kellison, 2010, bls. 12; Masoud, Jamal og Nugent, 2016, bls. 1561; 

1567; 1569). Hér er því að finna ákveðna þversögn innan Kóranins, því heilaga riti. 

Félagsfræðingurinn Fatima Mernissi fjallaði um upphaf hijab, þá umtöluðu og oft 

misskildu slæðu og trúarlega tákn sem margar múslímskar konur bera, í bók sinni Women 

and Islam: An Historical and Theological Enquiry (1995). „And when ye Ask (his ladies) For 

anything ye want, Ask them from before A screen: that makes For greater purity for Your 

hearts and for theirs.“ (Kóraninn, 33:53). Þetta vers í Kóraninum, kallað „vers slæðunnar“, 

á Muhammad að hafa þulið upp áður en hann setti upp tjald á milli sín og þá nýju 
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eiginkonu sína, og þriggja manna sem voru staðsettir í herberginu þar sem Muhammad 

var óþolinmóður að geta verið einn með nýju konu sinni. Muhammad var þekktur fyrir að 

vera rólegur og takast á við krefjandi aðstæður með sóma, en skýringar á því hvers vegna 

hann tókst á við þessar aðstæður á þennan hátt eru óskýrar þó til séu ályktanir. Í kjölfar 

þessara gjörða Muhammad, urðu til skil á milli múslíma. Mernissi segir orðið hijab hafa 

þrjár hliðar. Í fyrsta lagi er það sjónrænt, en hijab á að fela eitthvað fyrir augum annarra. 

Í öðru lagi felur það í sér aðskilnað á rými og í þriðja lagi er það siðferðislegt og á að hylja 

forboðin svæði. Mernissi segir þessa slæðu, eða hijab, hafa verið settar á konur, og þær 

þannig huldar á meðal almennings, til að skilja að svæði á milli tveggja karlmanna. Til að 

taka saman, segir Mernissi þetta vers í Kóraninum hafa farið frá því að aðskilja rými þess 

opinbera og persónulega, yfir í að aðskilja kynin með þessari hulu, eða hijab (Fayyaz og 

Kamal, 2014, bls. 19-20; Mernissi, 1995, bls. 87-89; 93-95; 101). Þar sem lítið er um 

leiðbeiningar um klæðnað í Kóraninum er líklegt að túlkun þessa „vers slæðunnar“ hafi 

með tímanum orðið til þess að notkun hijab meðal kvenna hefur orðið eitt af einkennum 

íslamskrar iðkunar (Akou, 2010, bls. 332). 

Til eru hinar ýmsu útfærslur af hijab, en mikilvægt er að átta sig á því að hijab er afar 

mikilvægt fyrir margar konur og þeirra sjálfumleika. Margar konur klæðast hijab ekki af 

því þær þurfa þess, heldur af því þær vilja það fyrir sjálfan sig (Swami, Miah, Noorani og 

Taylor, 2014, bls. 353). Í etnógrafíu Su‘ad Abdul Khabeer, Muslim Cool (2016), fjallar hún 

til að mynda um mikilvægi slæðunnar fyrir múslímskar konur sem og vali margra 

múslímskra kvenna um það hvernig slæðu þær vilja klæðast og á hvaða forsendum 

(Khabeer, 2016, bls. 112; 121). Trúarlegar iðkanir eru ekki alltaf skrifaðar í steininn né 

trúarbrögð almennt, sama hversu útbreidd þau kunna að vera. Hindúsmi sem dæmi er 

fremur staðbundið en þrátt fyrir það hafa fræðimenn bent á fjölbreytileika þess og það 

flókna samspil hina ýmsu þátta sem mynda hindúismann (Sugirtharajah, 2002, bls. 99). 

4.3 Hindúismi 

„The dominant character of the Indian mind which has coloured all its culture and 

moulded all its thought is the spiritual tendency. Spiritual experience is the foundation of 

India’s rich cultural history“ (Radhakrishnan, 1933, í Morris, 2006, bls. 113). 

Árið 2015 mældust hindúar 1,1milljarður eða rúmlega 15% jarðarbúa og situr því trúin í 

þriðja sæti yfir stærstu trúarbrögð heims (Hackett og Mcclendon, 2017). 99% hindúa búa 



26 

í Asíu, þar af 94% á Indlandi samkvæmt tölum frá árinu 2010 (Hackett, et.al., 2012, bls. 

28-29). Spurningar hafa vaknað upp um hvort telja eigi hindúisma sem trúarbrögð en ólíkt 

kristni og íslam er ekki hægt að rekja hindúisma til einhvers eins upphafsmanns eða 

stofnanda. Þá er hindúismi, ólíkt til dæmis íslam, afar flókið. Hindúismi er stórt sambland 

af ritúölum og andlegum fyrirbærum sem og goðsögnum, en elstu einkenni hindúisma 

finnast í gömlum Veda ritningum og yngri Upanishads ritum, en ekki í einu ákveðnu riti 

eins og Biblían eða Kóraninn. Innan hindúismans er sterk trú á karma sem felst í því að 

gjörðir einstaklinga í þessu lífi munu hafa áhrif á það næsta, m.a. hvar í kastakerfinu þeir 

munu fæðast, en kastakerfið viðheldur þeim mikla ójöfnuðu sem er til staðar innan 

hindúismans (Morris, 2006, bls. 112-118). 

Upphaf hugmyndarinnar um hegðun kvenna á Indlandi má samkvæmt 

heimspekingnum Sribas Goswami rekja til Athava Veda rita um hið hversdagslega líf. „In 

childhood a female must be subject to her father, in youth to her husband, when her lord 

is dead to her sons; a woman must never be independent.“ (Athava Veda VI.2.3; í 

Goswami, 2013, bls. 96). Goswami heldur áfram og segir líf kvenna fara eftir aldargömlum 

venjum. Þá segir í brúðkaupsblessun hindúa „May you be the mother of a hundred sons“, 

en karlmenn á Indlandi eru langt um fleiri en konur. Þennan mun á fjölda karla og kvenna 

á Indlandi má rekja til hás barnadauða meðal stúlkna, en sjötta hvern barnadauða má 

rekja til kynjamismun barna. Helstu dánarorsök ungra stúlkna á Indlandi er vannæring, en 

í dreifbýlum Indlands fá konur mikið lof fyrir að bera drengsbarn fremur en stúlkubarn, 

og umönnun drengja fyrstu ár ævinnar er mun meiri en umönnun stúlkna. Að eignast 

dreng er ákveðin trygging þar sem ætlast er til af drengjum að þeir taki við af feðrum 

sínum og sjái fyrir fjölskyldunni. Að eignast stúlku aftur á móti er talið bera lítinn ávinning. 

Sumar konur jafnvel syrgja komast þær að því að þær bera stúlkubarn (Goswami, 2013, 

bls. 96).  „Let a female child be born somewhere else; here, let a male child be born“ 

(Athava Veda VI.2.3). „Hence they reject a female child when born, and take up a male“ 

(Taittirya Samhita VI.5.10.3). Á sumum svæðum Indlands verða konur því fyrir 

kynjamisrétti áður en þær svo mikið sem fæðast. 

Margar konur innan hindúismans kalla sig femínista. Hins vegar finnast mörgum 

fræðimönnum innan hindúismans sú vestræna hugmynd um femínisma ekki passa inn í 

hindúisma og þær trúarlegu, pólitísku og landfræðilegu gildi sem ríkja á Indlandi 
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(Sugirtharajah, 2002, bls. 97-98). Eins og Eriksen sagði frá í erindi sínu frá árinu 2014 sem 

vitnað var í hér áður, hefur sú hugmynd um að allir menn ættu að hafa sameiginleg 

siðferðisleg viðmið verið óraunhæf skoðun (Eriksen, 2014, bls.  54). Af þeim sökum er 

skiljanlegt að femínismi og barátta kvenna sé ekki sú sama í öllum heimshlutum. 

Femínistar hafa rýnt í texta heilaga rita trúarbragða til að benda á bága stöðu kvenna 

innan þeirra sem endurspeglar samfélagsskipan, og má taka Bríeti Bjarnhéðinsdóttur og 

fyrirlestur hennar frá árinu 1887 sem dæmi. Hindúar segja hins vegar trúna ekki vera 

bundna við aðeins heilaga texta heldur sé hún mun flóknari blanda af allskyns þáttum. 

Þrátt fyrir það hefur oft verið leitað til heilagra texta til að leita skýringa um hvernig eigi 

að koma fram við konur í tilteknum aðstæðum innan hindúismans þegar vafi leikur á  

(Arnfríður Guðmundsdóttir, 2003, bls. 12; Sugirtharajah, 2002, bls. 99-100).  

 

Eins og kom fram hér áður hafa trúarbrögð lengi fylgt mannkyninu. Kynjamisrétti og sú 

sýn um að konur séu óæðri mönnum hefur einnig lengi verið sterk meðal mannkynsins. 

Þrátt fyrir fjölbreytileika trúarbragða, á milli þeirra sem og innan þeirra, eiga þau samt 

flest eitt sameiginlegt: þessa hugmynd um konur. Hugmyndina má finna í heilögum 

textum stærstu trúarbragða heims sem ná aldir aftur og hafa karlmenn vitnað í þessa 

texta til að viðhalda sínum valda sess og um leið viðhalda kynjamisrétti.  

5 Mannréttindi 

Í þessum hluta ritgerðarinnar eru mannréttindi aðaláherslan. Upphaf mannréttinda verða 

rædd ásamt því að reynt verður að varpa ljósi á hvort trúarbrögð ganga gegn 

grunnmannréttindum kvenna og hvort að trúarbrögð séu grunnástæða fyrir kynjamisrétti 

í heiminum og/eða eiga þátt í að viðhalda þeim. 

5.1 Kvenréttindi eru mannréttindi 

Árið 1993 var því lýst yfir á heimsráðstefnu í Vienna að kvenréttindi væru mannréttindi. 

Slegið var á svipaða strengi ári síðar á heimsráðstefnu í Kaíró og aftur í Peking 1997. Víðs 

vegar um heiminn búa konur við sárar aðstæður, oft vegna trúarlegra ástæðna, en 

Afganistan var eitt af þeim löndum þar sem konur og ungar stúlkur voru hvað mest 

kúgaðar sökum íslamskra laga. Þeim var meintur aðgangur til menntunar og máttu alls 
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ekki sjást meðal almennings nema í fylgd karlmanns og huldar frá toppi til táar með búrku. 

Þá fengu þær takmarkaðan aðgang að heilbrigðisþjónustu og lifðu í sífelldri hættu um að 

vera beittar, þar löglegu, heimilisofbeldi (Inglehart og Norris, 2005, bls. 3). Þá voru lög í 

Malasíu sem voru sett á árið 2009 um að allar íslamskar konur ættu að gangast undir 

aðgerð á ytri kynfærum sínum, talin vera skref aftur á bak í alþjóðlegri baráttu 

kvenréttinda (Ainslie, 2015, bls. 1). Réttur kvenna er í mörgum löndum afar takmarkaður 

og kom í ljós árið 1990 að konur skortir mörg grundvallarréttindi, svo sem rétt til eigna og 

umsjá þeirra, reka fyrirtæki eða vera frjálsar ferða sinna. Í Tyrklandi þurftu konur leyfi 

maka sinna til að vinna utan heimilisins og þær gátu ekki sótt um skilnað eða 

framfærslueyri. Í Egyptalandi og Jórdaníu þurfa konur leyfi frá mökum sínum til að ferðast 

og í öðrum miðausturlöndum hafa konur ekki kosningarétt. Sameinuðu þjóðirnar hafa 

vakið athygli á mikilvægi kvenréttinda í gegnum Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women,  alþjóðlegum sáttmála sem var settur á fót árið 

1979 af sameinuðu þjóðunum. Í kjölfar hans hefur réttur kvenna í mörgum löndum 

Vestur-Evrópu, Asíu og Suður-Ameríku aukist. Aðgengi þeirra að námi og vinnumarkaði 

hefur til að mynda aukist til muna (Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women, 1979; Inglehart og Norris, 2005, bls. 6-7). Samt sem áður 

er enn í dag hægt að sjá kynjamismun í flestum löndum, sérstaklega á vinnumarkaði 

(Inglehart og Norris, 2005, bls. 8). 

Trúarbrögð eru eitt af þeim atriðum sem skapa kynjamisrétti (Klingorová og Havlíček, 

2015, bls. 2). Fjöldi rannsókna benda til þess að mismunandi trúarbrögð hafa átt og eiga 

enn einn stærsta þátt í því hvernig virkni samfélaga er háttað og séu ákveðin grunnur 

samfélaga. Þau endurspegla hvaða viðmið og gildi eru til staðar í samfélögum, hvað telst 

eðlilegt í félagslegri hegðun og hvað ekki og eru óneitanlega ein af orsökum 

kynjamisréttis. Fjöldi fræðimanna hafa einmitt rannsakað trúarbrögð með það markmið 

að komast að því hvort þessi mismunandi kynjahlutverk komi aðallega frá trúarbrögðum, 

þ.e. hvort að staða kvenna í samfélögum endurspeglist af stöðu kvenna innan trúarbragða 

(Inglehart og Norris, 2005, bls. 50; Klingorová og Havlíček, 2015, bls. 2-3). Líta má svo á 

að trúarbrögð séu meðal þeirra ástæðna að samfélög og menningar eru eins mismunandi 

og þær í raun eru. Árið 2003 gáfu þau Kamila Klingorová, félagsfræðingur, og Tomáš 

Havlíček, mannvistarlandfræðingur, út grein um rannsókn sína, en þau rannsökuðu 

einmitt hvernig staða kvenna í samfélögum endurspeglast af trúarbrögðum þeirra 
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samfélaga. Þau völdu 50 ríki til að bera saman. Sum þeirra voru mjög trúuð og sinntu 

trúarlegum hefðum, á meðan önnur tengdu sig lítið við ákveðna trú. 30 þessara ríkja 

tengdu sig við stór trúarbrögð eins og kristni trú, íslamtrú eða búddatrú. Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til þess að því trúhneigðari sem samfélög eru, því meira væri 

kynjamisréttið. Þá sýndi rannsóknin að hver trúarbrögð tjáðu kynjamisréttið á 

mismunandi hátt. Kynjamisrétti var hvað mest í samfélögum íslamtrúar, en minna þar 

sem kristin trú og búddismi voru iðkuð. Minnst var um kynjamisrétti í samfélögum þar 

sem engin sérstök trú var iðkuð. Þessar niðurstöður benda til þess að sterk tengsl séu á 

milli kynjamisréttis og trúarbragða (Klinogorvá og Havlíček, 2003, bls. 3 og 8-9). 

5.2 Trúarbrögð og mannréttindi 

Eriksen segir að félagslegar stofnanir búa til strúktúr samfélaga (Eriksen 2015, bls. 79). Þá 

sagði mannfræðingurinn Radcliffe-Brown og upphafsmaður formgerðarvirknishyggjunnar 

það mikilvægt fyrir vísindalegar rannsóknir að átta sig á formgerð þessara stofnanna og 

virkni þeirra áður en hægt sé að reyna að skilja mannlega hegðun (Radcliffe-Brown, 1965, 

bls. 192-193). Félagslegar stofnanir setja ákveðna staðla innan samfélaga. Þær búa til 

norm samfélaga, gildi og félagslega stjórnun og skipulag. Trúarbrögð eru dæmi um 

félagslega stofnun sem skapar ákveðið lífsviðhorf í samfélögum og getur veitt 

mannfræðingum við rannsóknarstörf innsýn í mannlega hegðun (Eriksen, 2015, bls.  79-

80 og 92). Með trúarbrögðum er hægt að rýna í þá algengu spurningu mannfræðinga, 

„hvernig lifum við saman og af hverju?“.  

Trúarbrögð geta, og hafa, vakið upp spurningar varðandi mannréttindi. Trúarbrögð 

búa til norm, hefðir og gildi innan samfélaga og hafa mörg mannréttindalög orðið til með 

þessi viðmið af völdum trúarbragða til hliðsjónar og hafa því trúarbrögð og mannréttindi 

lengi átt samleið (Martin, 2012, bls. 896). En eins og hefur komið fram hér eru til fjöldi 

trúarbragða sem hafa öll sín mismunandi norm, og því veltir maður því fyrir sér út frá 

hvaða trúarbrögðum mannréttindalög séu búin til. 

 Mannréttindalög hafa verið sögð vestræn og ekki ná til allra samfélaga og menninga, 

þ.e. að mannréttindalög hafa ekki verið búin til með norm allra helstu trúarbragða til 

hliðsjónar (Wade, 2016, bls. 722), enda eru trúarbrögð eins og hefur komið fram hér áður 

afar fjölbreytt. Upp úr 20. öldinni hófst nútímavæðing (e. modernization) út frá 

hugmyndum Karl Marx um að fjárhagslega þróuð samfélög væru framtíð þeirra sem á 
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eftir væru. Þessi nútímavæðing átti að færa svo kölluð „óvestræn samfélög“ nær 

vestrænum samfélögum í líkindum. Til þess þurftu „óvestræn samfélög“ að fara frá sínum 

menningarlegum hefðum og gildum og aðlagast þeim vestrænu (Inglehart og Baker, 2000, 

bls. 19). Félagsfræðingurinn Max Weber benti hins vegar á að trúarbrögð hefðu 

óhjákvæmileg áhrif á stofnanir samfélaga (Weber, 1965, bls. 35-36), og eins og við vitum 

eru samfélög, eins og trúarbrögð, mjög fjölbreytt. Þrátt fyrir áhrif nútímavæðingar eru 

trúarleg samfélög og menningar með sínar hefðir, gildi og siði enn sterk og velta 

félagsvísindamennirnir Inglehart og Baker fyrir sér hvers vegna það hefur reynst svona 

erfitt að að minnka þennan mikla mun á milli samfélaga. „Why has religion been so slow 

to disappear?“ (Inglehart og Baker, 2000, bls. 46).  

Út frá þessu er ljóst að  „óvestræn samfélög“, þar sem trúarbrögð eru mikilvægur 

partur af samfélagi, til að mynda íslam, munu á einhvern hátt brjóta gegn 

grunnmannréttindum sem eru til staðar í hinum vestræna heimi, en vestræn 

mannréttindi eru þau sem hafa víðast verið samþykkt sem siðferðislega rétt (Wade, 2016, 

bls. 722). Þar eru lögin í Malasíu frá árinu 2009 um umskurði kvenna gott dæmi um lög og 

mannréttindi sem stangast á í hinum vestræna heimi og síðan í „óvestrænum 

samfélögum“.  

 

Samband trúarbragða og mannréttinda er flókið. Í erindi Eriksen vitnar hann í Claude Lévi-

Strauss sem taldi þá hugmynd um að allir menn ættu að hafa sameiginleg siðferðisleg 

viðmið sem vernda rétt einstaklingsins, hefur verið (og er enn samkvæmt Eriksen) 

mannfræðingum óraunhæf skoðun (Eriksen, 2014, bls. 54). Þar af leiðandi er skiljanlegt 

að mannréttindalög séu ekki þau sömu um allan heim ef óraunhæft er að allir í heiminum 

hafi sömu siðferðislegu og réttarlegu viðmið. Þá vaknar upp sú spurning hvort hægt sé að 

koma á kynjajafnrétti á heimsvísu þegar það er óraunhæft að ætlast til þess að allir í 

heiminum hafi sömu skoðun um stöðu kynjanna á þessari jörð. Þessa umræðu er hægt að 

taka í endalausa hringi og sýnir hversu flókin viðfangsefni mannfræðingar takast á við. 

6 Niðurstöður og lokaorð 

„This has always been a man‘s world...[...]“  (de Beauvoir, 1989, bls. 61). 
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Trúarbrögð er afar erfitt að skilgreina svo skilgreiningin nái yfir öll trúarbrögð. Út frá þeim 

bókum, ritum, rannsóknum og greinum sem í þessari ritgerð hefur verið vitnað í er ljóst 

að trúarbrögð eru ekki kassalaga fyrirbæri eða eitthvað eitt. Trúarbrögð eru iðkuð á 

mismunandi hátt bæði sín á milli sem og innan þeirra og því koma þessir erfiðleikar með 

skilgreiningu trúarbragða ekki á óvart.  

Eins og fjallað var um hér ofar, snýst menningarlegt afstæði um að vera meðvitaður 

um og skilja að samfélög eru jafn ólík og þau eru mörg, og að það sé ekki hægt að segja 

til um með vissu hvort að eitt samfélag sé betra en annað eða eigi meira rétt á sér (Eriksen, 

2010, bls. 8)  Með slíkt sjónarhorn í fararbroddi spyr maður sig hvort maður geti fordæmt 

samfélög þar sem trúarlegar iðkanir á borð við umskurði kvenna eru iðkaðar. Það er 

eflaust erfitt starf að vera mannfræðingur á vettvangi og að sinna rannsókn þar sem fara 

fram athafnir sem eru siðferðislega rangar og ólöglegar í heimi mannfræðingsins. Hvar 

liggja mörkin og hvenær á að setja menningarlegt afstæði til hliðar og líta til 

grunnmannréttinda? Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni brjóta trúarlegar 

athafnir á borð við umskurði kvenna gegn grunnmannréttindum, m.a. þar sem 

umskurðirnir fara oftar en ekki fram á ungum stúlkum sem þar af leiðandi brýtur gegn 

mannréttindum barna. Þá bendir Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin á að þrátt fyrir að 

umskurðir kvenna séu framkvæmdir ekki aðeins meðal múslíma, heldur einnig þeirra sem 

eru kristni trúa og gyðinga, er hvergi að finna neitt um umskurði kvenna í heilögum ritum 

neinna trúarbragða (World Health Organization, 2008, bls. 1; 6). Þá er kannski við hæfi að 

kalla umskurð kvenna iðkun í nafni trúar fremur en trúarlega iðkun. Fjöldi rannsókna hafa 

bent til þess að trúarbrögð eigi hvað stærstan þátt í að móta samfélög og menningar og 

eru jafnvel talin vera ákveðinn grunnur þeirra. Samkvæmt því ætti ekki að koma á óvart 

ef raunin er sú að upphaf kynjamisréttis megi rekja til rita þeirra trúarbragða sem eru til í 

heiminum (Inglehart og Norris, 2005, bls. 50; Klingorová og Havlíček, 2015, bls. 2), 

séstaklega í ljósi þess að vitnað hefur verið í rit trúarbragða til að viðhalda kynjamisrétti 

(Zikmund, 1985, bls. 22). Hins vegar spyr maður sig hvort trúarlegar iðkanir (eða iðkanir í 

nafni trúar) á borð við umskurði múslímskra kvenna, sem er hvergi fjallað um í heilögum 

ritum, sé afleiðing annars konar kynjamisréttis sem má finna í ritunum og hefur 

endurspeglast og þróast í samfélögum víða um heiminn.  
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Í vettvangsrannsóknum mannfræðinga í gegnum árin hafa þeir í lang flestum tilfellum 

orðið varir við trúarlegar iðkanir af einhvers konar tagi (Eriksen, 2015, 220). Þá segir Jarvie 

trúarbrögð hafa þróast á löngum tíma með manninum út frá töfrum (Jarvie, 1972, bls. 25-

26). En þar sem áður töfrar, í dag trúarbrögð, hafa fylgt manninum í aldaraðir, er auðvelt 

að álykta að kynjamisrétti, sem samkvæmt Ortner er alþjóðlegt vandamál (Ortner, 1972, 

bls. 5), megi rekja til þeirra. Þar sem trúarbrögð samkvæmt fjölda rannsókna eiga stóran 

þátt í að móta samfélög og menningar og þau norm, gildi og siði sem tíðkast innan þeirra 

(Klingorová og Havlíček, 2015, bls. 2), er afar líklegt að það kynjamisrétti sem má finna 

innan rita trúarbragða hafi endurspeglast í samfélögum heimsins í dag.  

Þó ritgerð þessi hafi svarað ótal spurningum, hefur hún einnig vakið upp margar. Til 

að vita hvers vegna kynjamisrétti er eins stórt vandamál í heiminum og raun ber vitni, er 

mikilvægt að vita hvers vegna það er til staðar til að byrja með, og hvaðan sú hugmynd 

um að konur séu óæðri körlum kom. Þessi ritgerð sannar lítið í þessum málum en hún 

sýnir og sannar þó eitt. Kynjamisrétti má finna í ritum stærstu trúarbragða heims og hafa 

vers í þeim ritum verið notuð til að koma á stall, sem og viðhalda, kynjamisrétti í 

heiminum.  

Trúarbrögð hafa verið veigamikill hluti af samfélögum og átt þátt í að móta menningar 

sem síðan móta sjónarhorn fólks á heiminn. Því er auðvelt að álykta að trúarbrögð eigi 

stóran þátt í því kynjamisrétti sem er til staðar í heiminum í dag, sérstaklega í ljósi þess að 

þau hafa verið notuð til að viðhalda slíku misrétti, líkt og þau séu ástæða þess til að byrja 

með. Þá er vitnað í orð heilagra rita sem eru þúsund ára gömul og ef til vill endurspegluðu 

viðmið þeirra tíma. En tímarnir breytast og mennirnir með. Staða kvenna hefur 

óneitanlega farið batnandi þó enn sé langt í að jafnrétti verði náð til fulls. Með tilkomu 

femínismans og kvennaguðfræðinnar hefur verið varpað ljósi á þörfina fyrir uppfærslu 

hinna ýmsu heilagu rita, sem kallar á breytingar innan trúarbragða. Því hafa heilög rit og 

trúarbrögð ákveðið vald til að minnka kynjamisrétti. Slíku getur þó verið erfitt að ná fram 

sökum íhaldssemi en ekki síður sökum þess hversu viðkvæmar og flóknar breytingar á 

heilögum ritum geta verið. Samband trúarbragða, menninga, samfélaga, siðferðis og 

mannréttinda er afar flókið þar sem sýn fólks á heiminn er ekki sú sama í öllum 

heimshlutum.  
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Að lokum er mikilvægt að leggja áherslu á að þrátt fyrir orð heilagra texta um stöðu 

kvenna, þýðir það ekki að allir séu hlynntir þeim orðum eða sammála þeim. Sýn fólks á 

stöðu kvenna í heiminum er ekki alltaf endurspegluð af gömlum heilögum textum þó þeir 

hafa vissulega haft áhrif á stöðu kvenna víðsvegar í gegnum tíðina. Ritgerð þessi varpar 

ljósi á þau áhrif sem trúarbrögð hafa haft á kynjamisrétti, en sökum fjölbreytileika þeirra 

og breytinga sem hafa átt sér stað á löngum tíma, er sú hugmynd um að samasemmerki 

sé á milli þess að vera íslam, kristin eða hindúi og að líta á konur sem óæðri körlum, afar 

röng.  
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