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  هاي از زبان زدايي جنسيتخالقيت و نوگرايي در 
  و عرفانياي  محاوره

  *2، پرديس عامري1حميدي فريده

  چكيده
 مفهـوم  در جنسـيت  ،آندر كنـار   .انتقال فرهنگ افـراد اسـت   فرهنگي و هويت گيري در شكل مهم زبان از عناصر

يـابي   زبـان و هويـت   ،نتيجـه  در. اسـت  اجتماعي و فرهنگي شناختي، روان شناختي، زيست عناصر شامل آن تلفيقي
شناسـي و   انسـان  يشـمندان اند   نگـاه  از زبـاني  بنيادهـاي  ، بررسـي زمينـه در اين  .اي پيچيده دارند جنسيتي رابطه

هاي مهم مطالعـات   فرهنگ، از شاخه هر درون زباني نظام بررسي آميز جنسيتي و تبعيض مصاديق يافتن سم،فمني
سـت  خاص جنسيتي فرود تواند از رهگذار زبان، به افراد هويت با اين فرض كه جامعه مي. آيند شمار مي فرهنگي به

با رويكرد  ها اين داده اي و تحليل هاي كتابخانه اين بوده تا با بررسي داده ست بخشد، تالش نوشتار حاضر بريا فراد
بـراي  . نوآوري فرهنگي بپـردازد ة از زبان فارسي و عرفاني به منزل زدايي جنسيتمعناكاوانه، توصيفي و انتقادي، به 

نكته آن است كه . هاي جديد با رويكرد انتقادي و نوگرايانه مالك عمل قرار گرفته است اين مقصود، امكان خوانش
انجام شده  كمتر مند هاي نظام يشناس آسيبو  ها پژوهش فارسي، زبان از زدايي جنسيتبراي  ريزي برنامهة زمين در

 قرار پرسش و نقد مورد طور جدي به آنكه بدون ي زباني، در زبان رايج و زبـان عرفـاني،  ها كليشه ازبسياري است و 
  .ندبازتوليد حال در مرتباً، گيرند

  گانكليدواژ
  .ت، هويت فرهنگي زنانزبان، خالقي زدايي جنسيت ،جنسيت، تبعيض جنسيتي
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  مقدمه
 بـه كـار   ويـژه  ارتبـاطي  در نظـام  را يافتـه  تحول كامالً زباني كه هستند موجوداتي تنها ها انسان
بـا نگـاهي    تـوان  مـي  را هـايش  واژه معـاني  يعنـي  دارد؛ اختيـاري  كيفيتـي  انساني زبان. برند مي

 بـه  همگـي،  دانـش،  هـاي  حـوزه  گـر دي و تكنولوژي علم، ادبيات، دين، اخالق،. داد خالقانه تغيير
بـا  . شـود  مـي  خلق زبان ازة زيادي بااند  تا هويت فرهنگي كه توان گفت دارند و مي بستگي زبان

كـردن   هاي اخير و تـالش جوامـع بـراي كـم     يافتن بيشتر مسئلة شكاف جنسيتي در دهه اهميت
آلـود   بعـيض يـابي بـه توسـعة پايـدار، مسـئلة جنسـيت و مصـاديق ت        اين شكاف، با هدف دسـت 

 جنسـيت همـواره از موضـوعات   بـا اينكـه   . اسـت   جنسيتي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته
ــودشناســي  هــاي انســان پــژوهش اصــلي ــ 1970ة دهــ در، ب  ةتجديــد نظــري حيــاتي در زمين
هاي زنـان و بخشـي    بخشي به دليل جنبشها نظر ؛ اين تجديدآن ديده شدمرتبط با  هاي هفرضي

ـ د كثيـري از زنـان بـه مشـاغل دانشـگاهي بو     ناشي از ورود تعدا ايـن   ،در ربـع قـرن بعـدي   . ددن
ميـان جـنس و جنسـيت،     وابـط ر بررسـي را بـراي    بازنگري با خـود مسـيرهاي نـوين مفهـومي    
بـه ارمغـان    و خصوصـي   محـيط عمـومي   همچنين خويشاوندي و توليدمثل، كار مردان و زنان و

و ، عرفـان  شناسـي، مـذهب   زبـان، باسـتان   جنسـيت در مسـئلة   بـه اهميـت  در اين زمان،  .آورد
 متغيـر  تـأثير  مطالعـة  بـه  جنسـيت  شناسـي  زبـان ]. 23[طور جدي توجه شـد   بهشناسي  كيهان

 اسـت؛  سـاده  ظاهر در 2جنسيت و 1زبان عنوان. پردازد مي زباني يها گوناگوني ايجاد بر جنسيت
 نـدارد؛  وجـود  حـوزه  ايـن  در پـژوهش  بـه  نيـازي  ديگـر  شـود  تصـور  اسـت  ممكن جايي كه تا

ـ  بعـدي  چند جنسيت، مفهوم همچون فرهنگي، ـ اجتماعي مفاهيم بيشتر كه درحالي بنـابراين   د،ان
در اين تحقيق با هدف تحليل نقش تفكرات انتقـادي و نوگرايانـه در كشـف و بـازخواني عناصـر      

از زدايـي از زبـان    گويي به اين پرسش هستيم كه آيا جنسـيت  زده در زبان، در پي پاسخ جنسيت
 پذير است و از چه مسيري؟ هاي نوگرايانه و خالق امكان رهگذار خوانش

  خالقيت و نوگرايي
 معاني مختلف افراد براي و دموكراسي عدالت همچون و انسان فكر در دار دامنه تحوالت خالقيت

 از اسـت  عبـارت  ايـن مفهـوم   كـه  سـت ا انواع خالقيت ايـن  در مشترك عامل ولي .تفاوت داردم
 اين تركيب است تازه آنچه و بوده موجود ها آن در خالقيت عامل كه جديدي عوامل هب پرداختن

 دسـت  به شايد كه اند شده عجين هم اب چنان آن نوآوري و خالقيت. جديد است الگويي در عوامل
؛ اسـت  نـو  ةيشـ اند  يـك  توليـد  و ييپيـدا  خالقيـت  .باشد دشوار كيهر از مستقل يتعريف دادن

                                                        
1. language 
2. gender 
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  ايجـاد  قدرت به خالقيت ،ديگر عبارت به. است فكر و يشهاند  آن نكرد عملي نوآوري هك حالي در
 .]6[ است تازه و نو افكار آن نكرد كاربردي معناي به نوآوري و دارد اشاره نو هاي يشهاند

  پژوهشة پيشين
 انجـام  1يسپرسن اُتو از سوي 1922 سال در جنسيت و زبان ارتباط بررسي در پژوهش نخستين

 لغـات  ةگنجينـ  مـردان  بـا  مقايسـه  در زنان كه كرد ابراز خود تحقيقات از ييها بخش در او .شد
 حـوزه  ايـن  در ستيفمني جدي تحقيقات .دارند لغات از استفاده در كمتري خالقيت و محدودتر

 از دو جنسـيت  و زبـان  ةرابطـ  و شد شروع ميالدي هفتادة ده از و سمفمني دوم موج با زمان هم
 بررسي ديگري و مردان و زنان از سوي زبان متفاوت كاربرد كه يكي گرفت؛ قرار توجه مورد نظر

 اجتماعي، شناسي زبان هاي رشته محققان .است متفاوت يها زبان درها  جنسيت ناهمسان بازتاب
 هـاي  تفـاوت  مـردان  و زنـان  زبـانِ  بين كه باورند اين بر ستفمني منتقدان و زبان شناسي جامعه
 و مـردان  و زنـان  فيزيولـوژيكي  هاي تفاوت ازناشي  را تفاوت اين گروهي .دارد وجود بسيار آوايي

 را آن منشـأ  ديگر، گروهي و دانند مي جامعه بر مسلط فرهنگي عوامل و اجتماعي پايگاه اختالف
 3اسپندر و 2، ليكاف]32[ وارداف ،]31[ تانن. كنند  مي تلقي زبان در مردان دخالت و نفوذ اعمال
 ظـاهري  شـكل  تغييـر  بـا  وارداف، نظـر  مطابق. اند داده انجام متعددي حقيقاتت ها زمينه در اين
 اسـپندر هـم  . يافت دست جنسيتي يها تبعيض رفع جهت در اساسي تحولي به توان نميها  زبان
 روي تحقيق بر و داند مي گرا جنسيت زبان عملكرد تحليل را ستفمني شناسان زبان اصلية وظيف
 معتقـد  او. پـردازد  مي گفتماني منظر از جنسيت شناسي زبان به تانن. ورزد مي اصرار موضوع اين

 از فـارغ  مقصـود  اداي كيفيـت  بلكه نيست، مقصود اداي معناي به فقط ارتباط برقراري كه است
 جنســيت« و »شـناختي  زيسـت  جـنس « تمــايز ميـان  بـا  وارداف]. 31[ دارد معنـا هـم اهميـت   

 و كنـد   مـي  تلقي محور بافت و فرهنگياي  ا پديدهر زبان در جنسيت ةمسئل ،»اجتماعي ـ فرهنگي
 ايرانـي  پژوهشگران ميان در]. 32[است  قائلها  زبان در دستوري و طبيعي جنسيتي نظام دو به
وجـود   بـه  بيشـتر  او .اسـت كـرده   تحقيقـاتي  مرد و زن زباني يها تفاوت توجيه در مدرسي ،هم

 از يـك  هـر  چـون  تحقيقات او، مطابق .]17[است معتقد  گروه دو اين اجتماعي ميان يها تفاوت
 يـا  مردانـه  هحـوز  آن به مربوط اصطالحات ديگرند، جنس از تر فعال ها حوزه برخي در جنس دو

 بـه  تـوان  مـي  اند پرداخته فارسي زبان در جنسيت بررسي به تحقيقاتي كه از. شود  مي تلقي زنانه
 و جنسـيت  و ]25[ انگليسـي  و ارسـي ف زبان به اي مقابله نگاه ،]11[ واژگان در جنسيت بررسي
 و زبـان  تعامـل  بر جنسيت ثيرأت بررسي بهبرخي پژوهشگران هم  .كرد اشاره ]9[ معنايي شمول

                                                        
1. Jesperso  
2. Lakoff 
3. Spender 
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 هـاي  پـژوهش  در زبـان فارسـي   ،طـوركلي  بـه  .انـد  پرداختـه  ]20[ جامعه و زبان بر يا ]27[ فكر
  .است شده انجام اي در اين حوزه پراكنده

 مباني نظري تحقيق
 و  انتقـادي  با توجه به موضوع و روش، رويكرد راديكال شامل دو دسـته ديـدگاه   ،حقيقدر اين ت

خالقيت و نوآوري مـورد   هاي هشكنانه و مروري بر نظري هاي شالوده مدرن، همچنين ديدگاه  پست
  .كيد استأت

  ديدگاه انتقادي
 روابـط  كشـف  و عياجتمـا  هـاي  واقعيـت  و هـا  پديده به عميق نقادانه نگاه با انتقادي هاي نظريه

 ايـن  .نـد ا مـردم  ميـان  در واقعـي  آگاهي افزايش پي در ثروت و قدرت نهادهاي در آن ساختاري
 جمعـي  عـام  همبسـتگي  و فـرد  شخصـي  اقتـدار  ميـان  اجتماعي تعادل ايجاد دنبال به ها نظريه
 هـاي  نظريه ،همچنين .تابند برمي گرايي جمع ةزمين و متن در را فردگرايي ترتيب بدين و هستند
 و سـلطه  عناصـر  مقابـل  در مبـارزاتي  هـاي  فعاليـت  و هـا  يشـه اند ي ارتقا پي در همواره انتقادي

 عوامل كنترل و حاكميت يا داري سرمايه نظام سازوكار طريق از كه هستند قدرتمندي هاي گروه
 پـي  در انتقـادي  هـاي  نظريه كه آنجا از. دارند مي نگه خود چنگال در ستمگرانه را جامعه قدرت،
 سـعي  اخالقي مفيد هاي ارزش حفظ و تقويت با پذيرند، اصالح و عقالني انساني، اي جامعه ايجاد
  ].34[ كنند فراهم را اجتماعي همبستگي و انسجام بيشتر چه هر موجبات دارند

  مدرنيسم ديدگاه پست
 بـا  ارليوتـ . هاسـت  روايـت  فرا به ناباوري و اعتقادي بي نوعي مدرنيسم پست از تعريف مشهورترين

 متكثـر اسـت و در   اجتماعـات ة گيرند بر كه در پردازد مي جهاني ذهني تجسم به تمام بينيِ خوش
دانست  پروژه اي گونه توان مي را مدرنيسم پست .نيست چيره ديگري بر اجتماعات از يك هيچ آن
 شـد و نـوعي گفتمـان    پديـدار   هفدهم قرن روشنگري دوران از پس اروپا كه در فكري چالشي و
 مدرنيسـم  پسـت  كليـدي  عنصـر  ترين مهم. شكل داد غربي را جوامع در شهروندان ميان موميع
 اي برنامـه  كـه  اسـت  بنيـادي  نگـاهي  مدرنيسم پست. است» روشنگري سنت عليه گيري موضع«

يكي از ابزارهـاي مهـم و اساسـي در    . است اجتماعي و فردي سطح در انقالبي تغيير و آغاز براي
  .شكني است شالوده مدرن پست ايه هها و نظري فعاليت
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  شكني شالوده
 بــراي را فضـا  تـوان  مـي  بنيـادين،  هـاي  فـرض  پـيش  كـردن  معكـوس  و شـكني  شـالوده  مسـير  از

 ابـزاري  مدرنيسـم،  پسـت  ةشـيو  .گسترش داد اند نگرفته قرار توجه مورد قبالً كه هايي فرض پيش
. كنـد  مـي  اسـتفاده  كنتـرل  جـاي  بـه  رهـايي  براي دانش از و است ايده يك تحكم بر غلبه براي
 افـراد  شـكافند و  مـي  گونـاگون  منظرهاي از را اي پيچيده انگيز بحث موضوعاتها  مدرنيست پست
. كننـد  مـي  ابـالغ  آزادانه را خود هاي فرض پيش اما شوند، مي مردد خود هاي فرض پيش به نسبت
 بـراي  ايـده  يـك  ،بنابراين. شوند مي خود ةيشاند  گران مشاهده افراد شكني، رويكرد شالوده اما در
شـكنان   تـرين شـالوده   نـام  از بـه  .گيـرد  از زبان و گفتمان كمك مـي  تحول، ايجاد و نوآوري خلق
  .اشاره كرد 1توان به ژاك دريدا مي

  خالقيت و نوآوري
 ةايـد  اخير دوران در اما آنچه ،گردد بازمي هجدهم و هفدهم نوقر به خالقيت هاي نظريه آغازگر
 هرگونه كه است تعريفي قابل تخصصي ـ شخصي شرايط موجد كشد، مي چالش را به خالق نبوغ

 هـر  آموزشـي  نظـام  متعـالي  اهـداف  از يكـي ]. 33[ كشاند مي ثباتي بي به را مورد اين در داوري
 سأر در خـالق  افـراد  پـرورش  كـه  اسـت  افـراد  شـناختي  هـاي  سطح توانايي بردن باال اي جامعه

  .فرهنگي راهگشا هستند هاي هفرهنگي هم نظريخالقيت  ةدر زمين. ]15[ست ها آن

 ها تحقيق و گردآوري داده روش
. شـود   انجـام مـي  اي  كتابخانـه  هاي اسنادي و ها و اطالعات با روش در اين تحقيق، گردآوري داده

رايـج،  ة شـد   شـنيده  يا خوانده مطالب ها شامل براي استخراج داده شده بررسي هاي باكت اسناد و
زباني ة زد با كشف عناصر جنسيت. ندا فارسي، متون ديني و عرفاني كهن متون درسي، هاي كتاب

ها با رويكرد توصيفي و  و معاني، به تجزيه و تحليل انتقادي داده واژگان، نظام دستوري در سطح
  .پردازيم معناكاوانه مي

  هاي پژوهش يافته
  از زبان زدايي جنسيتتفكر خالق و انتقادي در 

  ها واژه در شده سازي جنسيت هاي نشانه و ها نماد
 گـاهي  و جنسـيتي اسـت   تمايزات بيان براي دستوري وندهاي همان   زبان در دستوري جنسيت

                                                        
1. Drida 
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 مستمر طور به و دستوري خاص نشانة هيچ بدون اجتماعي و شناختي زيست جنسيت است ممكن
 بر دال دستوري نشان فارسي واژة پرستار در زبان شود؛ مثالً بيان اي ويژه زباني عناصر مفهوم در

 ترسـيم  مـردم  عمـوم  اذهان در را مؤنث جنس واژه، اين مفهوم حال، اين با ندارد؛ مؤنث جنسيت
 عناصـر  كـاربردي  يـا  معنايي هاي مؤلفه از جزئي جنسيتي مفاهيم كه گفت بتوان شايد. كند مي

 مردان نفع به و مردانه اصوالً زبان كه كنند مي توجه مسئله اين به تفصيل به ها فمنيست. اند زباني
شـدة   دار نشان هاي صورت و مردان براي كلمات بعضي در ها واژه نشان بي هاي صورت است؛ مثالً،

 جنسـيت،  پـردازان  نظريـه  و شناسان زبان بسياري باور به و روند مي كار به زنان براي ها واژه همان
 كننـد؛  مي القا جامعه به و يجترو را مردان برتري حقيقت در مختلف هاي زبان در كلمات بسياري

 واژة مـرد  بـا  انسـان  نـوع  كه بينيم مي» The Evolution of Man« انسان تكامل مفهوم در مثالً
 هـاي  سال در ها فمنيست. است بشر نوع تمام شامل بشري تكامل كه حالي است؛ در شده توصيف

) مرد( man واژة جمله از و اند كرده بسياري هاي تالش انگليسي زبان از زدايي جنسيت براي اخير
 person از موارد از بسياري در و اند داده تغيير رفت، مي كار به بشر نوع به عطف براي همواره كه را،
از  زنـان  كه رود مي انتظار معموالً عادي نوشتار و گفتار در. اند كرده استفاده آن جاي به) شخص(

 حقيقـت  در هـم  حالـت  ايـن  و كننـد  فادهاسـت  از مـردان  بيشتر ادب و شگفتي به مربوط واژگان
 خود سؤاالت طرح براي مردان كه درحالي است؛ در جامعه زنان اجتماعي دهندة موقعيت انعكاس

 در خود موقعيت از ها آن اطمينان مسئله اين كه كنند استفاده تأكيدي واژگان از كه است تر رايج
 است پراگ مكتب از برگرفته هاست كه واژه برخي داريِ نشان مسئلة ديگر. كند مي نمايان را جامعه

 كه خوريم برمي متعددي موارد به جنسيتي، شناسي زبان در. است شده آغاز شناسي حوزة واج و از
 صـورت . كننـد  مي داللت) مرد يا زن(خاصي  جنس بر مواقع اكثر در و اند شده دار نشان هايي واژه

 در بـودن  »بنيادي«. دهد نشان را ويژگي يك بنيادي و عمومي حالت كه است صورتي »نشان بي«
 و اسـت  نشان بي» lion« واژة انگليسي زبان در مثالً است؛ عموميت و گستردگي معناي به اينجا
 و اسـت  دارشـده  نشان» lioness« واژة كه صورتي در شود؛ اطالق دو هر نر و ماده شير بر تواند مي

عنـوان   بـا  اي در مقالـه  ي،سوــ نافر پـرداز  هنظريـ  سيكسو، هلن. شود گفته مي ماده شير به صرفاً
»Sorties« وجود مختلف هاي زبان واژگان ميان همواره كه اي تبيامر سلسله منظا كه كند مي بيان 

 در را زنان نقش فتهر فتهر دان،مر دادن نشان تر بر با و داده رجحان را زباني يها تقابل است، داشته
 هـاي  ارزش شـدن  تقويـت  بـه  نهايـت   در مسـئله  ايـن  و هرنگ كرد كم زبان، خالل از تاريخ، طول
برخي  كه هدد مي ئهارا را زباني يها تقابل نـيا از تيـفهرس سيكسو. است شده منجر نهراساالدمر

/ هوشمند س،حساا /عقل در،ما /رپد ،شب /روز ه،ما /شيدرخو ل،نفعاا /فعاليت: اند از ها عبارت از آن
 ينا مِلهاا منشـأ  و انـد   متكي طرفين از يكي ارقتدا بر ارههموهايي  تقابـل  چنين]. 26[اتي حساسا

فعال، توانمند و باهوش  هايي مبني بر واژه با دانمر. است دمر و زن بنيادين در دوگونگيها  تقابل
  .]26[فرودستي  و انفعال بر مبني هايي واژه اب زنان كه درحالي شوند؛ مي ياد بودن
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  زده جنسيت زباني اصرزبان و عن دستوري نظام در جنسيت
 سخن زبان يك به كه افرادي ذهن در چنان آن جنسيت شناختي جامعه يا شناختي زيست جوهر
. شـود   مـي  نمايان نيز زبان آن هاي واژه بندي طبقه و دستوري نظام در كه كند  مي نفوذ گويند مي
 انگليسي زبان در مثالً شود؛ مي مشاهده نيز افعالة طبق در زبان دستوري نظام در جنسيت نفوذ
 mistress مقابـل  در مرد، رهبر و كارفرما معناي به master مانند هايي واژه مقايسة توانيم به مي
 را خانـه  زن و معشـوقه  كـدبانو،  معنـاي  واقع در ولي استشده  مشتق كلمه همان از ظاهر در كه

 كـار  بـه  زنان براي تصاصياخ طور به كه هستند عباراتي شامل ديگر، هاي نمونه. يمكن اشاره دارد،
 بـازيگر  و مـرد  بـازيگر  كلمة دو ةمقايس با .اند شده مشتق مردانه هاي واژه از واقع در ولي ،روند مي
زن داللت  بازيگر كه بر، actressة واقع كلم در كه دريافت خوبي به توان مي، انگليسي زبان در زن

 چنـين . اسـت  شـده  مـرد برگرفتـه   ازيگرب يابه معن، actor يعني ،لغت اينة مردان شكل دارد، از
جوامـع بـه    هـا و  زنان در بسـياري فرهنـگ   چرا كه دهند مي نشان زبان انگليسي در كاربردهايي

 كـه اي  مردانـه  جنـبش منزلـة   بـه  گاهي ها آن حقوق از حمايت حتي و هستند 1»ديگري« منزلة
 جنس شود، تصوير  مي ارائه جامعه به زنان از كه تصويري. شود  مي تفسير است، داده مسير تغيير

 مردانه متضاد صفات صفات با خود جنسة ويژ تعابير جاي به و زنان است مردان دوم و معكوس
  .شوند مي تعريف

 كنـد   مي نفوذ زبان يك به گويان سخن ذهن در چنان آن گاهي جنسيت شناختي زيست جوهر
توان  وذ را در ساختار افعال هم مياين نف. شود  مي متجلي ها واژه بندي طبقه دستوري نظام در كه
ساير . باشد داشته مطابقت خود متناظر اسم با جنسيت نظر از بايد ييها زبان در چنين فعل .ديد

هـا   زبـان  ايـن  به كه افرادي ذهن در جنسيتي يها بندي طبقه از پررنگي نمادهاي ها مانند مقوله
 گذشتگان ميراث ملت، هر معتقدند زبان برخي البته .شود  مي ديده نويسند مي يا گويند مي سخن

 شكل همان به است، رسيده ارث به ايشان به گونه همين چون زبان، هر درنتيجه و است ملت آن
كهن حاصل از فرهنگ  و تاريخي جنسيتي هاي تبعيض از جلوة بارزي خود اين و رود مي كار به هم

 زبان و در دستوري قراردادهاي. ستا كرده پيدا نمود مختلف يها زبان در كه است برخي جوامع
 عام كاربردهاي به نمونه براي اگر. دهند مي قرار مردان با مساوي را انسانيت شده  شناخته واژگان
 اين مصاديق به توانيم مي كنيم، توجه دهد، مي را) مرد( او  معناي انگليسي زبان در ، كهhe كلمة
 بـه  بيشـتر  زنان بودن منفعل و مردان بودن فاعل زده، جنسيت زبان در. يابيم دست معنايي تأكيد
 عـالي،  مناصـب  مـدارس،  مثل كنند،  مي كنترل را زبان كه نهادهايي بر مردان كه است اين دليل

 كودكان پسـر و دختـر،   اكثر كه است حالي در اين. دارند و داشته مقننه، تسلط قواي و نشريات
 مـوارد  ايـن  از جمعـي  خردي بي اين تحت هم انمادر بسا چه و آموزند مي مادران خود زبان را از

در  و زبـان  واژگـان  در جنسـيت  تـأثير  هم فرانسه و عربي همچون ديگري يها زبان در. اند غافل
                                                        

1. other 
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 انگليسـي،  يهـا  زبان در مؤنث و مذكر براي جداگانه ضماير وجود. شود  مي مشاهده زبان ساختار
 مؤنث در و مذكر تعريف حرف و عربي زبان در مؤنث و مذكر براي جداگانه افعال عربي، و فرانسه
 حتي مختلف يها زبان براي گسترده طور به جنسيت از زبان ساختار پذيري اثر بيانگر فرانسه، زبان

 سـنتي  طـور  بـه  فرانسوي، يي چونها زبان در زنان شغلي يها عنوان. است  يافته توسعه در جوامع
مور أم(le policier ، )كاپيتان( le capitaineنسوي فرا لغات در دقت  كمي با. شوند مي تلقي مردانه
تعريف  حرف با مردانه هاي واژه اين كه شويم مي متوجه ...و) دانشمند( proffesseur le و) پليس

»le «به تعريف حرف اين تغيير با اند و همراه پيشوند عنوان به la، در. كننـد   مي پيدا زنانه كاربرد 
و  هستند خنثي جنسيتي نظر از انگليسي، زبان در معلم، و پرستار منشي، همچون عناويني مقابل،

  .كنند  نمي تأكيد خاصي بر جنسيت

  به جنسيت در زبان فارسي نگاهي انتقادي
  زده در زبان فارسي جنسيت زباني عناصر

 ضعيفة كلمة ريش از شود،  مي اطالق زنان به  عمومي طور به كه، فارسي در زبان» ضعيفه«ة كلم
 و قـدرت  كم عنوان موجود به زن از اجتماع تصور نمايانگر اين و است شده گرفته ناتوان ايمعن به

 فارسـي  زبـان  كـه  دهـد  مي نشان واژگان و عبارات در جنسيت به اشارهة نحو .است  توانايي فاقد
 هـاي  واژه ميان از. زده است جنسيت خنثي است، زبان اين كنند  مي فكر كه بسياري نظر خالف بر

 بـاجي،  كلثـوم،  لـيال،  همچـون  خاصي به اسامي توان مي دارند، داللت موضوع اين بر كه يكليد
 اشاره زنان به پرداخت كه والده مامان، مادر، كلفت، زن، عروس، كدبانو، خانم، خاتون، خانباجي،

 ديگـري  كليـدي  هـاي  واژه با ،»زن« كليدية واژ كاربرد كه ستا اين مهم و مشتركة نكت .دارند
 كـاربرد  نظر از فارسي زبان در زن. است يكسان صريح اشارات در معموالً ،يادشده موارد همچون

 ديگـري  و اسـت  مؤنـث  جنسيت ةنمايند منزلة به يكي كه رساند مي را عمده مفهوم دو واژه، اين
 بـراي  اجبـاري  هـيچ  واژگـان،  صـورت  و معنـايي  لحاظ به ،موارد بسياري در .مرد همسرة مثاب به

 اجتمـاع  در ها آن كاربردة نحو صرفاً و ندارد وجود زنان ها و عبارات به برخي واژه دانستن منتسب
 ايـن  جملـه  از. كنـد  مي مشخص فرهنگ جامعه در را زنان انگاري فرودست دراز، ساليان طي در

 ترشيده و) خانواده زنان( خانه دارند، اهل داللت زنان كه بر، فارسي زبان در دستور رايج عبارات
  .هستند )كند  مي ازدواج دير كه زني(

  هاي آموزشي ها و متون كتاب از واژه زدايي جنسيت
 بـه  خطاب آميز توهين هاي واژه كاربرد شدن رايج جنسيتي، شناسي واژه در توجه درخور موارد از

 مقابـل  در كـه  درصـورتي  مريـد،  زن يا ذليل زن: مانند. دارند شنوي حرف زنان از كه است مرداني
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 زبـان  بـودن  زده جنسـيت  هـاي  نشـانه  از. نيسـت  مذموم كلمات قالب در مرد از زن شنوي حرف
 مگـر  شـوند،  مي محسوب تابو زنانه مشترك هاي تجربه برخي ةدربار صحبت اين است كه فارسي
 صـورتي  د،كنـ  مـي  اشـاره  مـادر به  كه »يدنيزا«ة واژ مثالً. شوند مطرح مردانه ديدگاهي از آنكه

 فاقـد  كـه  شود مي استفاده »آوردن دنيا به« از عبارت آن مؤدبانه انبي براي و است يافته سخيف
نقشي زيرا است،  توجه درخور بسيار آموزش در زبان و جنسيتة مسئل. رسد مي نظر به جنسيت

آموزشـي از   نظـام . دارد ،ويـژه كودكـان   بـه  ،كليدي در انتقال صحيح فرهنگ ميان افراد جامعـه 
 و كودكـان  بـه  يافته، تكوين ها سده طي كه ،را جامعه گفرهن است موظف جامعه هر در سو يك

 جهـان  در .كنـد  آمـاده  آينـده  براي را آنان كه وظيفه دارد ديگر سوي از و دهد انتقال نوجوانان
 دار پـاس  هـم  تواننـد  نمـي  آموزشـي  هـاي  نظـام  رو به تحول اسـت،  سرعت به چيز همه كه ،امروز

 آمـاده  بهتـر  اي آينـده  براي را جديد هاي نسل هم و باشند ها گذشته از بازمانده فرهنگ متعصب
 گذشـته  باورهـاي  از درسـي  هـاي  كتـاب  در موجود هاي يشهاند  از بزرگي بخش درنتيجه،. ندكن

 جنسيتي، آميز تبعيض هاي از واژه ها كتاب و دروس اين زبان سازي پاك براي. گيرند مي مايه جان
تعـداد كمـي   ، در اين راسـتا  .گيرد صورت تخصصي ياقدامات بايد ،جوامع نياز بر بنا ،دوره هر در

تـوان نمودهـاي تفكـر انتقـادي و خالقيـت       ها مي گرفته كه در آن انجامپژوهش در زبان فارسي 
 از سوي 1386 سال در ابتدايية دور فارسي هاي كتاب بر كه در پژوهشي .ذهني را مشاهده كرد

هـاي   سـيتي و جنسـيت دسـتوري كتـاب    شناسـي جن  گرفت، به واژه انجام ابراهيمي و الهي سيف
بـا   بيشـتر  هابچـه خترو دشايسته  و نااتو ر،شكاورز چـون  هـايي  واژه با هـا  بچهپسردرسي و اينكه 

  .كيد شده استأشوند توجه و ت توصيف مي خجالتيو ترسو  مثل صفاتي

  هاي فارسي واژه در شده سازي جنسيت هاي نشانه و ها نماد
 در مـثالً  انـد؛  مـرتبط  جنسـيت  بـا  هـا  واژه كـه  شود مي شاهدهم زيادي مصاديق فارسي، زبان در
 شـود و  مـي  اسـتفاده  طفلـك  نـاز،  موش، مانند واژگاني از زنان، منزلة صفت به ها واژه كارگيري به

 از مـردان  بيشتر دربارة زنان ،)بميرم آخي، مثل(  دارد وجود همدردي نوعي ها در آن كه كلماتي
 سخنانشـان  بـر  تأكيد براي مردان مناسب كلمات برخي كه استحالي  در اين .شوند مي استفاده
 جنسيت اساس بر ضماير ها، زبان از در بعضي. عمراً و انصافاً خداوكيلي،: همچون شوند؛ مي تصور

 تابو مثابة به اجتماعي از نظر جنس يك براي ها واژه از بعضي كارگيري به و شوند مي بندي تقسيم
 دامن ها تبعيض به امروز دنياي در ،دارند كه اي تاريخچه و اعنم علت به هــــا واژه بعضي. اســــت

 دولت اقدام از زنان حقوق فعاالن. است »دوشيزه«ة واژ ،كلمات نوع اين براي بارز مثال. زنند مي
ــرا ،كردند استقبال بسيار رسمي هاي فرم از عنوان اين حذف جهت فرانسه ــط دوشيزه ةواژ زي  فق
 مذكر و مؤنث كه اســت اي واژه واقــع در »همسر«ة واژ فارســي زبان رد .رود مــي كار به زنان براي
ــن. ندارد . شود مي اطالق)  رسمي و قانوني(  رابطه يك در مرد و زن به برابر و مشابه طور به واژه اي
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 و كلمـات  شكل نظر از فارسي زبان هاي واژه و كلمات ساختار در جنسيت و متغيرهاي جنسيتي
 كـه  »خانـة مـرد   به آوردن زن«، »بردن زن«چون ييها مثال در. ستا مشهود هم واژگان تركيب

 دانمر ايبر كـه  بينـيم  مي دارند، قرار »رفتن خانة شوهر به« و »شوهركردن« تركيب با معنا هم
 معنـايي  بـار  اــ ب زمال هاي فعل زن، ايبر شده و گرفته نظر در لفعا معناييبار  با يدمتعد افعال

 كـه  است »شوهر«ة واژ فارسي، در ديگر ملأت درخور هاي واژه از. رود مي كار به نفعاليا و مفعولي
 و آيد مي »شوهر« كنار در »زن« ةواژ. اســــت مؤنث معادل فاقــــد و دارد اشاره مذكر جنس به

ـ  ، زيرااست فارسي زبان قدمت ةانداز به شوهرواژة  قدمت ظاهراً. است »مرد«مؤنث  معادل راي ب
 معنـاي  به 1باستان ايرانيـان  ميـان  در واژه اين. شـود  ه مـي فردوسي هـم ديـد   شاهنامةدر  مثال

 نيز در زبـان  2»شوي«واژة . است بوده »شدن روان«يشة ر از و است »مني صاحب« و »دار نطفه«
 و »دهنده غذا« شـوهر،  ةواژ 3باسـتاني معنـاي  . رفته است كار مي به شوهر معناي به ميانه فارسي

ــوده اســت  »رسان روزي«  سعدي و خاقاني ،فردوسي در اشعار فارســي در زبان راهمسر  ةواژ. ب
  :گويد مي فردوسي مثال براي. ديد توان مي

  بود خنجر بار خورد خون تنش    بود همسر چرخ با باالش كه
 »سر« و »هم« تركيب كـه ، واژه اين. است »همانند«معناي  به همسر ةواژ ،يادشدهمثال  در
 و »همدل«مشابه  واژه اين. دارنـد  يكسـان  ارزش هك نفر دو يعني ؛اسـت  تراز هم معناي به ،است

 به شاهنامه در واژه اين. نـدارد  وجـود  جنسـيتي  كيـدات أت از اثـري  ها آن در كه است »زبان هم«
  :زندگي شريك يامعن به يعني ؛است رفته كار به نيز خود فعليمعناي 

  بود همسر رودابه زال با كه    بود درخور سخت و باشد سزا
 از عـاري  و خنثـي  جنسيتي نظر از كه است كلماتي معدود از »همسر«ة واژ ،فارسي زبان در
  .است لودآ تبعيضعناصر 

  زدگي از زبان عرفاني و الهي هاي عاري از جنسيت خوانش
پـس ذكـورت و    ؛مبنا اين است كه هيچ وجودي جـز ذات الهـي موجـود نيسـت     ،عالم عرفان در

 و نناز كه ستا آن عرفـاني  ساسيا داتعتقاز اا. انوثت هم جايي در تفكرات اهل تصـوف ندارنـد  
 بين انتو مي كـه  چنان ؛ شوند ئلنا حق لاـصو هـب و كنند طي را يمعنو مقامات ننداميتو دانمر
 عاليترين به كه يافت را كساني نناز ناـــــمي و ندا هنرسيد ممقا بدين كه يافت را كساني دانمر
را  ،يكـي از زنـان عـارف    ،، رابعه عدويهاالنس فحاتندر   جامي. دـنا تهـياف تـسد يـعرفان ماتمقا

مـردان ارجحيـت    بر ننا، زشتنددا شباهت بعهبه را ناـنز ةـهم كه نناـچ«: كند  چنين وصف مي

                                                        
1. xšaudra 
2. šōy 
3. fšuyaka 
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 جنسيت نيز ازهندا نهمابـه   ،ساندر شيد نميرخو به يانيز هيچ ،مؤنث لفظي جنسيت يافتند؛ مي
ر هم به نوعي بـه ايـن   اشيخ عط]. 5[ »آورد نمي ه به ارمغانما ايبر را ريفتخاا هيچر مذك لفظي

 ،هسـتند  توحيد شـده در  يـفانو نيست شده  همه جايگاه عارفان، در«: ستا دهكر مطلب اشاره
اينكه در بنيان عرفانيزم جنسيت  پس با ].4[» و زني ديمر به سدر چه ،ماند كي تو و من دجوو

عرفـاني و متـون دينـي بـه صـورت       زدگي كه در برخـي اشـعار   مطرح نيست، نمودهاي جنسيت
دال ، شـود   چون عقالنيت به مردان و نقصان عقل به زنان ديده مياي  دادن صفات برجسته نسبت

  .ندا زدگي بر جنسيت

  هاي نو از عرفان و متون ديني با رويكرد انتقادي و خالق خوانش
بـه   father مـذكر ة ژآميز زباني در كتاب مقدس مسيحيان، استفاده از وا از ميان مصاديق تبعيض

. هـاي الهـي منجـر شـد     ستفمنيسوي  از هامعناي پدر براي خداوند است كه به بيشترين انتقاد
مـورد او از الفـاظي كـه بـر جـنس       ها، خدا منزه از جنسيت است و چرا بايد در آنة مطابق عقيد

يراتـي ايجـاد   در كتب مقدس به زبان انگليسي تغي انتقادها اين مذكر داللت دارند استفاده كرد؟
هـاي   جـاي واژه  كـه بـه   دندكر ملزم را خود نويسندگان مقدس، كتاب جديد ةنسخ ناناشر. كرد

man  يـا man kind كلمـات جـايگزين   از: people ،humanity، humanbeing  يـا humankind 
 جـاي  بـه  كـه  دكر اظهاراي  بيانيه در 1986 سال هم در كانادا كليساهاية اتحادي .ندكن استفاده

 هـاي  از واژه Masterو  Father، He ي هـا  جـاي اسـتفاده از واژه   به و people ةكلم از man ةمكل
God ،Creator  وFather-Mother كـه كتـاب   ، در قـرآن هـم  . دكر خواهد براي خداوند استفاده

فرهنگ و عرف مـردم برخـي جوامـع همچـون     ة ديني مسلمانان است و مبنا و تا حد زيادي پاي
. مشـاهده اسـت   درخـور آميز جنسيتي در شكل ظاهري واژگـان   اديق تبعيض، مصستما ةجامع
انـد كـه    ند، همواره تالش كردها كه به اهميت زبان در فرهنگ آگاه ،شناسان نوگرا ن و دينامحقق

توان بـراي نمونـه بـه     مي. به تفاسير عاري از تبعيض جنسيتي در متون ديني و عرفاني بپردازند
 شـود، بنـا    اين واژه كه در زبان فارسي امروزي حوري معنا مي. شاره كردحورالعين در قرآن اة واژ

معناي غالب به  بهشتي آمده، درة وعد منزلة حور جمع حورا، كه در قرآن بهة به تفاسير رايج، واژ
نشين مـردان پارسـا خواهنـد     كه در بهشت هم] 1[ شود  تن اطالق مي مينيچهره و س زنان سفيد

يافتن اعمـال   رويان، حكايت از تجسم نشيني با زيبا قدند كه اين تعبير همن معتابرخي مفسر. شد
ش است كه در زندگي ابدي بـه زيبـاترين صـورت بـراي او آشـكار و      ا نيك فرد در دوران زندگي

يعنـي   ؛حيـرت گرفتـه شـده   ة انـد كـه حـور از مـاد     بعضي نيز گفته. شوند ش ميا ابدي نشين هم
تـوان   مي ،اين تفاسيرة با هم]. 18[ شود ها حيران مي ديدن آنچنان زيبا هستند كه چشم از  آن

زاده  ه عالمه حسـن ك اما چنان. ندا قرآن مردانة اين وعد گفت كه حداقل در شكل ظاهر، مخاطبِ
دارد، بـه بـاور او اگـر در متـون دينـي سـخن از        بيـان مـي  ة تفسيري متفاوت از اين واژ آملي در
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بلكه زنان بهشتي نيز بـا مردانـي    ؛به مردان اختصاص ندارد ،دهي با حورالعين به ميان آمنشين هم
  .شوند مي نشين همكه زيبارو هستند 

 تنهـا  نـه  شود،  ميان برخي پيروان اديان مختلف ديده مي كه در زنان، به نسبت مردان برتري
 ةاز سـور ؛ مـثالً،  اسـت  متون ديني مبتنـي  معتبر تفاسيري بلكه گاهي بر شكل ظاهري متون، بر
. شـود  مـي  نادرسـت  بـرداري  بهـره  برترنـد،  زنان از مردان كه ادعا اين توجيه براي غلبا 34/ساءن

 زنـان  امـور  سرپرست مردان« :است به فارسي به اين صورت عربي نساء ازة سور 34 ةبرگردان آي
 خـرج  زنان براي را ثروتشان مردان زيرا ،است داده برتري ديگري بر را يكي خداوند زيرا هستند،

 و نظـارت  تحـت  و هـا  آن غيـاب  در را رانشانهمس حقوق و اند مطيع پرهيزكار زنان لذا. كنند مي
 و دهيـد  پنـد  هراسـيد،  مـي  شان نافرماني از كه را زناني و كنند مي حفظ دقت به خداوند مراقبت

 انـه به دنبال به كردند، اطاعت شما از اگر پس. بزنيد را ها آن و كنيد جدا خود خوابگاه از را ها آن
 و بـزرگ  كـه  خـدايي  شماست، از واالتر خدا كه كنيد توجه امر اين به نباشيد؛ ها آن تنبيه براي
 انكـار  قابـل  مسـلمان  زنان زندگي بر فوقة آي از مسلمانانة عام برداشت منفي تأثير ».است برتر

 مهترج سرپرست و رئيس يا حاكم به غلب، ا»قوامون« اصلي اين جمله،ة كلم مثال، ؛ براينيست
 و معيشـت  ابـزار  كـه  دارد اشـاره  كسـاني  بـه  شـناختي،  زبان لحاظ به ،»قوامون«ة كلم. شود مي

 بـه  بخشيدن قدرت آيه در مفهوم، اين با اينكه هدف. كنند مي فراهم ديگران براي مادي حمايت
 بـاردار هسـتند،   زنـان  زمـاني كـه   كـه  اسـت  امـر  اين تضمين بلكه نيست، زنان مقابل در مردان

گونـه كـه بـر     براي پاكسازي تعابير ايـن . باشند نداشته دوش بر را بودن آور نان اضافي مسئوليت
 اسـت و بـرخالف   عربى قرآن سو بايد توجه داشت كه زبان از يك ،كنند  كيد ميأفرودستي زنان ت

 بـا  باشـد  زنـان  مخصـوص  كـه  را امـورى  هـا  عرب. دارد مؤنت و مذكر ضمير نوع دو فارسى زبان
 امـورى  در كنند، امـا  يم بيان مذكر واژگان مردان باشد با مخصوص كهرا موري ا و ثمؤن واژگان

 بـه  قـرآن  بنابراين،. گيرند مى بهره مذكر واژگان و ضماير از ،باشد مشترك مردان و زنان بين كه
در مـواردي   .گويـد  مى سخن دعزبان و قوا همين با است، شده نازل عربى زبان به اينكه مقتضاى
اسـتفاده   مكـرر  طـور  بـه  مـذكر  و مؤنث واژگان دو هر از كه در آن احزاب،ة ورس 35 ةآي همچون

 فضايلى چرا ال كرد كهؤاز پيامبر س »عميس بنت اسماء«كه  اند برخي مفسران گفته است، شده
ايـن   دنبـال  نيسـت؟ بـه   مطرح زنان مورد در است، شده بيان مذكر جمع صورت به قرآن در كه
 دو صورت به تأكيد يه باآاين  اخالقى در فضايل يكايك شد كه زلنا احزاب ةسور 35 ةآي ال،ؤس

  .اند شده بيان مؤنث و مذكر جمع

 زدايي جنسيتي از فرهنگ خوانش متون عرفاني، كليشه نوگرايي در
توانند داشته باشند، به نظر  كه آثار عرفاني در فهم بهتر جامعه از اخالق مي  با توجه به تأثير مهمي 

هاي نوين فـارغ از تبعـيض جنسـيتي،     ويژه در زبان فارسي، خوانش ن عرفاني، بهرسد در متو مي
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هـا در   زبان همچون موالنا و شكل ظاهري سخنان آن ضرورت دارند، زيرا در اشعار عرفاي فارسي
ويه، يكي از زنان عـارف  عد هـبعرا هـب وفيهـص. موارد متعددي بر فرودستي زنان تأكيد شده است

 يمعنا به را دمر ةـكلم رفاـع: گويد مي در اين بارهشيمل  ريما آن و نداگفته يم اخد دمرمشهور، 
 ينـهم هـب مردانگي به معناي جوانمردي و فتوت بوده، نچو، ]20[ند ا دهبر مي ركا به كامل ننساا
 زن بين تيوتفا سالميا در تعريف، در عرفان. اند شده ن عارف با چنين خصايلي وصف ميناز يلـلد
 كهني اهمد ميرسّيدعلي اما در مواردي از جمله به نقل از. ارددـن دوـجو كلوـس و سير رد دمر و

 نشد فريفته يبو و نگر به و نيست بيش بويي و نگر آن نعمت همة با نياد ،عزيز اي«: آمده اسـت 
 به چه گرا ؛ستا زن حقيقت به ،ستا غالب وي بر خاصيّت ينا كه هر پس. ستا نناز خاصيّت

اگر «: كه در وصف زني عارف به نام فاطمه گفته است ، همچنين، بايزيد بسطاميست»ا دمر رتصو
شـود كـه حتـي در     ، ديده مي»خواهيد مردي را در لباس زنان ببينيد، به ديدن فاطمه برويد مي

اند و هرجـا   ها را با صفات مردانه مثال زده جاهايي كه قرار بر تمجيد از زنان عارف بوده است، آن
در نگـاه   مطابق عقيدة مفسران ادبـي  زن. اند يح اشخاص بوده است، به زنان تشبيه شدهقصد تقب

اشـعار او هـم    امـا در . اسـت  جمـال  مظهر و دارد جنبة فاعليت زبان، موالنا، شاعر و عارف فارسي
العقـل و   زدگـي همچـون نـاقص    وضوح در سـطح واژگـان و معنـا نمودهـاي جنسـيت      شك به بي

زعم خود بر زنان شايستة تاريخ همچون مادر موسي  ن، به جز مواردي كه بهااليمان بودن زنا ناقص
 هـم  و اما از آنجا كه آثار عرفاني هـم ظـاهر  . شود و مريم مادر عيسي اشاره كرده است، ديده مي

زيرين  و نهفته در واكاوي معناهاي. شود  ها ديده مي هاي نوين در آن باطن دارند، ظرفيت خوانش
خود او هم در مواردي بـر يكسـاني زن و    توان معاني جديدي ارائه كرد، زيرا مياشعار مولوي هم 

  :مرد باور داشته و براي نمونه در جايي ديگر گفته است
 اين نه جان است، از خشك و تر است  وز مذكر برتر استمؤنث از 

بـه  تـوان   تضميني بر اين موضوع كه از شكل ظاهري واژگان و متون و اشعار مي ،طوركلي به
نبايد از نظر دور داشت همچنان كه عارفي . عارفان رسيد، نيستة شد درك كامل ذهنيت متبلور

 هر« :ها را فهميده است كس از نگاه خود آن همچون موالنا خودش در وصف حال خود گفته، هر
  .»من يار شد خود ظن از كسي

  نتايج تحقيق
 نگـاه  مختلف حامـل  نوشتههاي در هستيم كه هايي واژه از نمونههاييطور معمول، شاهد  به

 طور جدي به آنكه بدون ،زبانآميز جنسيتي  ي تبعيضها كليشه اين از بسياري. اند جنسيتي
ويـژة   صفات واقـع  در كـه  هايي واژه بردن كار به .ندبازتوليد و توليد در حال مرتباً شوند، نقد

 نوشــتة در حتــي كــهاست  تنفر و انتقاد مورد كه شخصي تحقير براي هســتند،  زن جــنس
 هم انـه و روشنگر سياسي اعالميههايكه  شود؛ تاجايي ميديده  نويسندگان و نگاران روزنامه
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 در. نيستند مصون زده جنسـيت  هـاي  واژه گرفتن كار به و زباني كليشههاي دام در افتادن از
نـه  گو اند و همان مرتبط جنسيت با ها واژه كه شود مي مشاهده زيادي مصاديق  فارسي، زبان

 و عرفـان  اهـل  شـعراي  و نويسـندگان  آثار اكثر در توجه كياند كه در متن پرداخته شد، با
 ديـده  دارنـد،  زنان فرودستي بر تأكيد مختلف اشكال به كه واژگاني و معاني ردپاي تصوف،

همين برداشت جنسيتي از مفاهيم و زبان را در تفسيرهاي موجود از كتب آسماني  .شود  مي
 براي ،شك بدون. ري كه با مبناي اديان و باور اصيل عرفان در تضـاد اسـت  ام. نيز شاهديم

 زبان كـه  باشـيم  داشـته  بـاور  اگـر  ويـژه  بـه  موجـود،  زباني تبعيضهاي و كليشهها اين رفع
بـا   چنانچه. كند، بايد اقدام كرد مي كمك جنسيتي هاي تبعيض حياتمة ادا به زده جنسيت

هـاي   تبعيضكنار  از بيتفاوتيت در زبان بپردازيم، حساسيت و نگاه نقادانه به مقولة جنس
 به و شناسايي را كلمـات  اين نوشتار و مكالمه وگـو،  گفـت هر  در نخواهيم گذشـت و  زباني

همچنين، با تحليل مواردي كـه بـا نمـود جنسـيت در عـوالم      . دهيم مي نشان واكنشها  آن
رگـان در سـطح اسـتفاده از    توان گفت كه بسـياري از بز  عرفاني و معنوي مرتبط بودند، مي

زده  انـد و از كلمـات جنسـيت    تأثير فرهنگ غالب جامعـه خـود بـوده    كلمات و واژگان تحت
ها  تواند ما را به محتواي متعالي آن اند، اما هر خوانش و ترجمة نو و خوب مي استفاده كرده

م را نشـان  شناسان به اين امـر مهـ   كند و اين ضرورت پرداختن جدي علما و زبان  تر  نزديك
مفهـوم،   و سـاختار  نظـر  از فارسـي،  واژگان در زدگي جنسيت گوناگون مصاديق وجود. دهد

. كه بايد اثرگذار باشند اند چنان ي اين حوزه تا به امروز نتوانستهها دهد كه پژوهش نشان مي
رسـد و بـراي    به نظر مـي  ضروري فارسي زدايي تخصصي از زبان و جنسيت رو، بررسي اين از

هـاي فرهنگـي گسـترده، همـراه بـا       ريـزي  بي به اين هدف، جز تالش در مسير برنامهدستيا
  .اي ديگر نيست تفكرات نوگرايانه و انتقادي چاره
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