
 

 

  ذهن، زبان و حقوق زنان
  نيما افراسيابي

  1392، مهرماه  64مجله آسمان، شماره 

  

تمام انسان ها  كه هم بدانيم  ،، سويِ حداقلِ كرامتمنديِ انساني»حقوق اخالقي«يش از هر چيز از جنس پيش و برا حقوق بشر اگر 
، حقوق زنان را همچنين. تمام انسان هاي ديگر (و نيز نهادها) مكلّف به رعايت آن حقوق هستندو هم واجد آن حقوق هستند؛ 

را شناسايي كنيم و زنان است كه راه هاي نقض حقوق  واجببخشي از حقوق بشر بدانيم، اخالقاً (از منظرِ اخالقِ حقوق بشر) بر ما 
و جامعه يِ » زبانِ باز«ميان «همچنين، اگر بپذيريم كه  حقوق بينديشيم. ناز نقض آو جلوگيري ري براي پيشگيري شيوه هاي موث

اين  جامعه اي مدرن تر و اخالقي تر. ، بايد از منظر حقوق زنان به اصالحات زباني بپردازيم، سويِ)1(»باز نسبتي ضروري هست
  .چنين هدفي بزرگتالشي كوچك است جهت نزديك شدن به مقاله 

د ن، يعني هم انديشه و ذهن ما بر زبان و گفتار ما تاثير مي گذارتعاملي دو طرفه با يكديگر دارند انسان ، ذهن و زبانبه نظر مي رسد
پي دارد، و  اخالقي تر را در ذهني ،تر اخالقي زبانِ  ،ديگر عبارتبه . موثر هستندو هم برعكس زبان و گفتار ما بر ذهن و انديشه ما 

 زير )2(دقيق تر، اگر هر انساني را واجد پنج ساحت وجودي بيانبه . داشت خواهدنيز، ذهني اخالقي تر؛ زباني اخالقي تر به دنبال 

  بدانيم:

 خواه مجموعه اي از عقايد ما، و .... »است ب الف« كه داريم باور اينكه. ما باورهاييا ساحت  معرفتي -عقيدتيساحت   -1
 ما، علمي غير عقايد و ما علمي عقايد از اعم. باشند نرسيده علم مرحله به خواه و باشند رسيده علم مرحله به عقايد اين

 .نداريم دليل آنها سود به كه عقايدي و داريم دليل آنها سود به كه عقايدي از اعم يعني

هاي ما،  ذوق .آيد خوشمان نمي آيد و از چه چيزهايي اينكه از چه چيزهايي خوشمان مي، احساسات و هيجاناتساحت  -2
 .سليقه، ساحت خوشايند و بدآيندها، ساحت ذوق و اپسند ماهاي ما، پسند و ن سليقه

خواهيم به كجا برسيم يا نرسيم، به چه  خواهيم چه كنيم يا چه نكنيم. مي اينكه مي، و خواسته ها ساحت  اراده ها -3
 .... موضعي بيفتيم و يا به چه موضعي نيفتيم و

 گفتار ساحت   -4

 كردار ساحت   -5

و با  دنهر پنج ساحت مذكور صبغه اخالقي و مدرن داشته باش اخالقي تر و مدرن تر بايد توجه كنيم كه آنگاه براي زندگيِ 
عقايد، احساسات و خواسته ها، دغدغه هاي متناسب با زيست ِ اخالقي اگر در سه ساحت دروني ِ و؛ يگديگر انطباق و هماهنگي

همچنين، به نظر  د.نداشته باش نيز گفتار و كردار دو ساحت بيرونيِدغدغه ها، تجلي هاي متناسبي در  داريم، بايد اينو مدرن 



 

 

     مي تواند در گفتار و كردار  ،هستند و عقايد ويژه اي با يكديگر مي رسد اين پنج ساحت؛ پيوسته در تعامل و داد و ستد
  د.نپي دار ي خاص؛ عقايدي خاص را درد و نيز، گفتار و كردارنويژه اي موثر باش

حقوق  زبان فارسي مملو است از واژه هاي جنسيت زده و خالف. ذهن، زبان و حقوق زنان: اين مقالهديم به بحث اصلي ازگرب اكنون
تبعيض و ارزش گذاري  آشكارا حامل ،»جوانمرد«و » نامرد« غير اخالقي. واژه هايي مانند:واژه هايي زنان، و از منظر اين نوشته، 

(جوانمرد)، مردانه  »مثبتصفت انساني ِ«(نامرد)، زنانه فرض شده و يك  »انسانيصفت منفي ِ«واژه ها يك اين . در هستندجنسيتي 
براي روشن تر شدن دغدغه اين مقاله، هفت نمونه زير، از هفت  ي است غيراخالقي و خالف مدرنيت. دفرض گشته است، كه رويكر

فردوسي، عطار، سعدي، موالنا، مهدي اخوان ثالث، محمد رضا  رجسته ادبيات ديرين و معاصر فارسي آورده شده است، يعنيشاعر ب
  شفيعي كدكني و هوشنگ ابتهاج:

 چو ديهيم شاهي بسر بر نهاد -1

 جهان را سراسر همه مژده داد                

 به داد و به آيين و مردانگي               

  به نيكي و پاكي و فرزانگي              

 ناجوانمردم به كرداراگر من  -2

 تو بر من چون جوانمردان گذر كن

  دلگشاي شرابي ده در ساقيا -3
  نشست سر در غم برخاست دل كه هين
  مردوار ما تا دور بگردان تو

  پست آريم پاي زير گردون دور
 چون مرد خدابيني مردي كن و خدمت كن -4

  بيني در رخ مفكن چينكچون رنج و بال 
  ...هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... آي -5

  !دمت گرم و سرت خوش باد

 !، در بگشايسالمم را تو پاسخ گوي

  بايد بكشد عذاب تنهايي را -6
 مردي كه ز عصر خود فراتر باشد

 است شيرين چه وه -7

 بردن رنج 

 فشردن پا 



 

 

  مردن مردانه آرزو يك  ره در 

 خويش بزرگ اميد وندر 

 لب بر زندگي سرود با

  سپردن جان 

(تقريباً از هزار سال پيش تا  زبان فارسيهم كهن و هم معاصرِ  دورانِ واال مقام ِ شاعران ِ كه گرددمشاهده مي  ،در تمام موارد فوق
  اخالقِ حقوق بشر ، كه در تضاد با مردانه به تصوير كشيده اند انساني را در قالب ايماژهايِ و وضعيت هاي ِ وجوديِ كنون) صفات

 اگر خواهانِجاي هستي شناسي ِ انساني قرار دادند، آفت خيز است و غير اخالقي. به در واقع، هستي شناسي ِ مردانه را . مي باشد
در توضيح اينكه  ، بايد  زبان ِ متناسب با آن را هم داشته باشيم.ز جمله حقوق بشر) در جامعه هستيمجاري شدن ِ مفاهيم مدرن (ا

(با تمامِ  امير عنصرالمعاني كيكاووس، شرح ، بلكه صفتي انساني استهيچ نسبتي با صفات مردانه ندارد» جوانمرد«اي چون  واژه
اصل جوانمردي كه بدان تعلق دارد، از سه چيز است: اول، آنكه  «اين واژه قابل تامل است: نيز برشناسه هاي ِ دوران ِ پيشامدرن) 

هر چه گويي، بكني. دوم، آنكه راستي را خالف نكني. سوم، آنكه شكيبايي را كار بندي؛ از بهر آنكه هر صفت كه به جوانمردي تعلق 
هر كه هواي ، ت هركس نفس اوستكه بت بشكند و ب جوانمرد آن بود«يا توضيح واعظ كاشفي:». دارد، برابر اين سه چيز است

  ».، او جوانمرد به حقيقت بودخويشتن را مخالفت كند

به نظر مي رسد، ذهنيت جامعه اي مردساالر(ضد اخالق حقوق بشر) چنين ادبياتي خالف حقوق زنان را توليد مي كند و چنين  
و وضعيت هاي وجوديِ انساني را با  ،ليد مي نمايدرا در جامعه بازتو حقوق بشر ادبياتي است كه ذهنيت و ارزش هاي ِ ضد اخالقِ

در زبان  مثالً ، بلكهزبان فارسي نيستويژه  ،البته اين موضوع ارزش گذاري جنسيتي، فقط به بخشي از انسان ها نسبت مي دهد.
 او كه منظور، " May man prevail ":با عنوان، كتاب مشهوري دارد ) تبار آلماني آمريكايي(روانكاو شهير اريك فروم ،انگليسي

  . پيروز خواهد شد »انسان«، آيا اين است كه

در خودآگاه و/يا ناخودآگاه جمعي ِ بشريت(از جمله انديشمندان  ،يانهزبانِ نابرابري جو ذهنيت ودرخت ِ كه  هده استاقابلِ مش
اين باغ، با آن درختان  فضايِ .انسانيتباغِ زيستبومِ  دراست، ريشه هاي عميقي را داراست و اين درخت يك آفت اخالقي  بزرگ)

  هرس كردن.و آفت زده، نامطبوع است و نيازمند اصالح 

توجه به رابطه يِ زبان و اخالقِ حقوق بشر و مدرنيت، مي تواند يكي از راه حل هاي جامعه اي رو به توسعه و در حال گذار 
 به نظر مي رسد،فرهنگي و زباني، هر دو، را مي گشايند.  حقوق بشر و مدرنيت افق هاي (همچون ايران) باشد.  زيرا كه اخالقِ

، د و برعكسنبه دنبال مي آوربراي او ناگزير دگرگوني هاي زباني(گفتاري) را نيز  ،انساني هر دگرگوني هايِ سبك ِ زندگي ِ
زنده، داراي ِ زيستبومِ  زبان نيز، همچون موجودي  .داشتد نپي خواه دگرگوني هاي گفتاري نيز، دگرگوني هاي سبك زندگي را در

در ادبيات و گفتار  ما اگر. و برعكس خويش است و يك زيستبوم ِ غير اخالقي(از منظر حقوق بشر)، زباني غير اخالقي مي آفريند
بشري آماده تر خواهد شد و در ذهن ما نسبت به مفاهيم حقوق احتماالً ، بات خالف حقوق بشري استفاده كنيمخود كمتر از تركي

، كه ارزش گذاري جنسيتي در آن »نامرد«ر به جاي واژه اگ براي نمونه، يعني .داشتبر خواهيم گام هاي مناسب تري  ،آن راه
ارزش هاي  ي نزديك تري بهبه مرور گفتار و در نتيجه ذهن و انديشه احتماالً ، را استفاده كنيم »بي معرفت«مستتر هست ، واژه 



 

 

داشتن يك نظام زباني  .شتافتخوشي و ارزشمندي خواهد  ،خوبي قوق بشري خواهيم داشت و زندگي ما با شتاب بيشتري سويِح
حقيقتاً، شخصي كه در  و برعكس. ما را به سوي ذهن و منشي برابري جويانه سوق مي دهد ،ادبيات و گفتاربرابري جويانه در 

وجودي است، سويِ رعايت حقوق انسان ها، آن شخص در چهار ساحت وجوديِ ديگر هاي ِ ساحت گفتارِ خويش داراي مراقبه 
  اخالقي تر مي زيد، با عنايت به حقوق انسان ها. احتماالً )، خواسته ها و كردار احساسات، عقايد،خويش نيز(

مي توان روش ها و رويكردهايِ مختلفي را  مدرن تر، با دوري از جنسيت زدگي؛ سويِ فرهنگي اخالقي تر و ،جهت اصالحات زباني
و استفاده از واژه  در گفتگوها و نوشته ها تيپيگيري نمود، كه ساده ترين روش آن اجتناب از واژه هاي حامل ارزش گذاري جنسي

 ن از ذخاير شايسته. در اين راه هم مي توان به واژه سازي و واژه تراشي پرداخت و هم مي توامي باشد يانهبرابري جو هاي جايگزينِ
  زبان فارسي بهره مند شد. براي نمونه، نگارنده موارد زير را پيشنهاد مي نمايد:

  .»نامرد«جاي  به، »بي معرفت« استفاده از -1

  ».زهرا بي معرفت است« :، بگوييم»زهرا نامرد است«مانند: به جاي 

  .»خاله زنك«، به جاي »بيهوده گوي مغرض« استفاده از -2

  ».استبيهوده گوي مغرض  سام« :، بگوييم»خاله زنك است سام«مانند: به جاي 

  ، نه فقط در زن ها.ها زن در هم و دارد وجود مردها در هم كه است انساني منفيِ صفت »زنك خاله« زيرا

  ».قول مردانه«به جاي  ،»مطمئن قول« ياو/ »راست قول«استفاده از   -3
 ».جوانمرد«، به جاي »جوانفرد«و/يا » راد«استفاده از  -4

به موارد باال افزود و/يا واژه هاي (و شايد بايد) با كمك عالقه مندان به اخالقِ حقوق بشر، مي توان بسي بيش از اين ها  ،البته
صفتي از يك جنسيت خاص هستند  توصيف ويژه يفارسي،  ناست كه، برخي واژه ها در زبا هشايان توجپيشنهادي را اصالح نمود. 

شير «گذاري جنسيتي و تبعيض جنسيتي نمي باشند، و در چارچوب بحث اين مقاله قرار نمي گيرند؛ مانند: شق ارزصدام ليو
توصيف ِ وجود دارد كه  »شير زن«كه توصيف شجاعت ِ يك مرد است بدون ارزش گذاري جنسيتي، و به همان قياس » مرد

ه ب  »جوانمرد«واژه اي چون اما  ،يستمستتر ن »شير زن«شجاعت ِ انساني در  .بدون تبعيض جنسيتي ،شجاعت در يك زن هست
، يعني بخشندگي ِ انسان در واژه وصيف بخشندگي هم مرد و هم زن است، بلكه  براي تمعناي ِ بخشندگي ِ يك مرد نيست

ختص ِ يك را با واژه ها م »صفت هاي انساني« آن است كهاين نوشته، رويكرد ِ مطلوب  . به عبارت ديگر،مستتر است »جوانمرد«
يك جنس خاص  ويژه ي يواژه هابا ) ولي صفت هاي يك جنس ِ خاص را مي توانيم (و شايد بايد. ، توصيف نكنيمجنس خاص

  نماييم.توصيف 

     . زباني كهاستحقوق بشر و مدرنيت  دعوت به توجه بيش از پيش، به زبان فارسي از منظرِ اخالقِ در واقع، هدف از اين نوشتار
تكريم  توجه بيشتر به تعاملِ پنج ساحت وجوديِ انسان، سويِهمچنين، و مي تواند يكي از عواملِ پريشاني ِ زيست جهان ما باشد. 

جامعه، در بخش وسيعي از اقشار مختلف  به نظر مي رسد اين ايده كامياب نخواهد شد، مگر آن كه و تضمين حقوق زنان. انسانيت



 

 

) و چه در مقام و ... با آن همراه شوند، چه در مقام توليد مفاهيم مربوط به آن(از طرف روشنفكرانطوالني و پيوسته،  زمانيِ ي بازه
، ايران اصرار به كار بستن آن مفاهيم در زندگي روزمره و نوشته ها و...(از طرف افراد مختلف جامعه). در ميان جامعه روشنفكري

. به تازگي نيز، سروش قابل تامل و كارا داراست رويكردي، خويش در مدرن سازي ِ زبان فارسي» زبان بازِ«آشوري با پروژه داريوش 
و  آميز مسالمت همزيستيِ تحقق؛ سوي ِ ديني-معرفت شناختيو از منظر ِ تكثرگرايي  مداراجويانه مشيِبا  )3(دباغ در مقاله اي
 ،»الحاد«به جاي واژه  »خداناباوري« واژهست. با پيشنهاد استفاده از فرهنگي پرداخته ا-پااليش ِ زبانيبه دغدغه ، اخالقِ حقوق بشر

 هستي قدسيِ ساحت پذيرشِ عدم و جهان درباره موضعي اتخاذ از صرفاً ونيست منفي  معنايي داللت و داوري ارزش متضمنِكه 
  . دهد مي خبر

، دتوجه داشته باشنزباني با صبغه حقوق زنان  بيش از پيش به اصالحات روشنفكران ايرانيشايسته خواهد بود كه به نظر مي رسد، 
به (روشنفكري ايران جامعه بخش هاي مختلف ،ددگرپيشنهاد مي و از ديدگاه اخالقِ حقوق بشر به اصالح ِ زبان فارسي بپردازند. 

اين  )استبه اصالحِ سنّت سويِ گذار به مدرنيت پرداخته  ديني كه بيشتر از ديگر گروه هاي روشنفكري مدرسه روشنفكري ويژه
. مي توان و در بسط و تبيين و اجراي آن كوشا باشند پروژه هاي كار روشنفكري خويش تعريف نماينديكي از وان نموضوع را به ع

نُرم هاي جامعه تغيير كند و فرهنگ ، بعد از پانزده يا بيست سالاحتماًال پيگيري شود،  پيوسته ، اگر رويكرد مذكورنمودر تصو، 
كه از بيش از صد سال پيش تا . زيرا ، در اين رويكرد بسيار اساسي است. پيوستگي ِ پيگيريزبان و زندگيِ اخالقي تر داشته باشيم

ده و بر صدر به ديده عنايت نگريسته نشده و قدر ندي ، پيوسته،كنون، چنين نكته سنجي هايي انجام شده است ولي آنچنان كه بايد
در دوران مشروط خواهي بسيار قابل تامل است كه  ،اسرفيل، در بيش از صد پيش ننشسته است. در اين ميان نوشته روزنامه صور

  :وضعيت مشروطه، زبان ِ مشروطه را مي طلبد، تعامل ذهن و زبان

يعني  ...اصطالحات مخصوصه مي خواهدمخصوصه نيز لغات و مخصوصه دارد و بيان هر معلومات ِهر اساس مخصوصي معلومات «
 .)4»(مشروطه مي خواهيم، ناچار لغات مستحدثه ِطه باشيممشرويم واقعاً داراي سلطنت مستحدثه ِامروز اگر ما بخواه

  -----------------------  

 1389، 13ص داريوش آشوري، نشر مركز، زبان باز،  )1(

ده ام. براي نمونه به جلسه اول درس ياولين بار از استاد مصطفي ملكيان شن ،ساحت هاي وجودي را تقسيم بنديِاين  )2(
 :شودمراجعه مقاله زير نيز و گفتارهاي اخالق كاربردي ايشان 

 1383آبان  14پنجشنبه  -  2962ي روزنامه ايران، شماره  نامه ، مصطفي ملكيان ، ويژه نشانه هاي انسان معنوي  

 1392؟، سروش دباغ، »الحاد« جاي به »خداناباوري« )3(
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    ميالدي 1907 ، قمري 1325 ،4- 3 ص ،14 شماره اسرافيل، صور روزنامه )4(

 


