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  چكيده

هاي متفاوت نسبت به زنان و حقـوق  دف از نگارش اين مقاله، آشنايي با ديدگاهه
زنان با تكيه  ةبارصيف فرهنگ اصيل و رايج ايراني درآنان از ديدگاه جنسيتي و تو

مورد بررسـي در ايـن    ةپيكر .هاستالمثلبر بخشي از ادبيات شفاهي يعني ضرب
هـاي   المثـل  فرهنـگ ضـرب   كتـب و  است كه از المثلضرب 382شامل  ،پژوهش

براي تحليـل   ،با توجه به ماهيت موضوع. است دهشآوري معتبر زبان فارسي جمع
اين پيكره از تحليل محتواي كيفي استفاده شده و با بررسي، جداسازي و تفكيك 

به بررسي سه حوزة محـوري   ،نوعي در ارتباط با زنان بودههايي كه به المثلضرب
هـاي فيزيكـي و   نخسـت، بررسـي ويژگـي   . رداخته شده استزنان پ ةبارو كلي در

 هاي اخالقي و عاطفي، در نهايـت شناختي زنان، در مرحله دوم بررسي مقولهروان
دهـد كـه سـاختار    نتايج تحقيق نشـان مـي  . ستروابط خانوادگي و اجتماعي آنها

دتاً دهـد و عمـ  كه بايد نشان نمي چنانجايگاه واقعي زن را آن ،هاي يادشدهتمثيل
همچنـين در بررسـي   . هاي منفي شخصيت زن تأكيد داردكردن جنبهبر برجسته

زيـرا او گـاه بـا     ،كـرد  توان آشكارا جايگاه متغير زنان را مشاهدهمي ها المثل ضرب
 هـاي بـا داوري  د و در اوج اسـت و گـاه  شـو زباني محترمانه و فاضالنه توصيف مي

بنـابراين در ايـن تحقيـق سـعي     . يابديرحمانه و مغرضانه تا حد ابليس نزول م بي
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هاي فارسي نشان داده شود و معلوم شود نگاه به زن المثلشده جايگاه زن در ضرب
ها چگونه است و با شرايط كنوني جامعه و وضعيت فعلي زنان ما المثلاين ضرب در

با توجه به اينكه امروزه ديـدگاه جامعـه نسـبت بـه      ؛در اين فرهنگ چه تفاوتي دارد
   .وجود آمده استه جايگاه آنان ب يتر شده و شرايط الزم براي ارتقاوي مثبت

  
شناسـي  زبان ،فرهنگ و سيتهاي فارسي، جنالمثلزن، ضرب :هاي كليدي واژه

  .اجتماعي
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 مقدمه 

آمـده اسـت؛   هـاي هـر ملتـي از دل فرهنـگ آن ملـت بيـرون       المثليا ضرب وحكم امثال
و رسوم و هنجارهاي رفتاري يـك ملـت اسـت كـه بـا       فرهنگ هم مجموعه عقايد، آداب

 توان به طرز زندگي اجتماعي، فردي و احساسات و تفكـرات آن ملـت پـي   آن مي ةمطالع
فراگرفتن زبان يـك مـردم بـدون    « :گويداهميت فرهنگ مي ةدربار وينستون برمبك. برد

  .)Brembeck, 1977: 14( »استيادگرفتن فرهنگ آن مردم حماقت 
ذوق فطـري،   ةمهم از ادبيات هـر زبـان و نماينـد    مثل، يك شعبه« ،بهمنيارقاد اعتبه 

 ).مقدمـه ز : 1369بهمنيـار،  ( »قريحه ادبي، افكار، عادات، اخالق و احساسات اهل زبان اسـت 
سو تمامي زندگي بـه شـكلي   بي از زندگي مردم هستند كه از يكها از اين حيث بازتامثل

تمامي قوانين و قواعد اجتمـاعي   ،شود و از سوي ديگريده ميها دجاذبه در مثلزنده و پر
 تا قابل فهـم بـراي همگـان گـردد     ،شودها روايت ميو ديني به شكلي ساده از زبان مثل

  .)32: 1391ذوالفقاري، (
علـت   بـه كـه   اسـت، زنـان هسـتند   شـده  آن پرداختـه   چه در اين تحقيـق بـه  اما آن

همـواره در كـانون توجـه     ،ادگي، اجتماعي و فرهنگـي خانو هايهاي فردي و نقش ويژگي
كشور ما . اندها مطرح شدهالمثلاز ضرب عنوان يك موضوع مهم، در بسياري اند و بهبوده

همواره شاهد افـراط   ،در طول تاريخ در مورد نقش زنان، حضور و فعاليت آنان در اجتماع
المثـل بـه شـكلي    چـون ضـرب  « :معتقد است كـه  كرشن. است هاي فراوان بودهو تفريط

موضـوع   كـه  يزمـان ، گويـد طنزآميز و آميخته با مزاح در مورد مسائل مختلف سخن مي
 »گيـرد  مـي  بـه خـود  و نيشـدار   گونـه ، هزلآميزحالتي كنايه المثلباشد ضرب طنز، زنان

)Kerschen, 2012: 3 .(  
، سـبب ارتقـاي   آن آمريكـا بـود   أش حركات فمينيستي كه مبـد افزاي، 1960ال از س

بســياري از محققــان و . بيشــتر تحقيقــات جنســيتي زبــان در سراســر دنيــا شــده اســت
زنـان بررسـي و بـين دو     ةهاي استفاده از زبـان را دربـار  راه اند كرده يسعشناسان  جامعه

انـد و در  نام شـده آيا زنان بد ،كار رفتهه كنند تا دريابند كه طبق گفتمان ب جنس مقايسه
و مورد تحقيرند و يا اينكه برعكس او را مظهر عشـق،   گرفتهست مردان قرارموقعيت فرود

گونـه  بردن بـه اين هاي پييكي از راه). Shifeng Wang, 2012: 150(فداكاري و ايثار بدانند 
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 اسـت پـس از  پـژوهش سـعي شـده     سـت كـه در ايـن   هاالمثلاالت، استفاده از ضربؤس
هاي معتبر بـا  المثلها و فرهنگ ضربزنان از كتابهاي مربوط به المثلآوري ضرب جمع

  .توصيف آنها بپردازدزن به  ةضمن معرفي چهر ،توصيفي - روش تحليلي
ـ   ةجنبـ  به سـه  ،شده در اين پژوهش گردآوري هايالمثلضرب ةكلي دگي مختلـف زن

ورد موارد قابل توجـه از آنهـا اسـتخراج و مـ     ،ررسي آنهابشود كه پس از زنان مربوط مي
  :اين سه جنبه عبارتند از .گيردواكاوي قرار مي

  .هاي مربوط به طبيعت، زيبايي و جسم زنالمثلضرب .1

تـازه عـروس،   هاي مختلف زندگي او مثل دختـر،  هاي مربوط به دورهالمثلضرب .2
 . ...وهمسر، مادر، بيوه، مادربزرگ 

تولد بچـه،   هاي مربوط به زندگي خصوصي وي نظير عشق، حاملگي،المثلضرب .3
 . ...و زندگي خانوادگي كار

گرايانـه در زبـان فارسـي بـه صـورت گسـترده در       با توجه به اينكه ايدئولوژي جنسـيت 
شـناختي   هاي اجتماعي و روانيابد، بنابراين با بررسي معاني و داللتها نمود ميالمثلضرب

منتسب به وي را از نظر  ايهبرده و ويژگيزن پي ةبارهاي موجود درتوان به ديدگاهمي آنها
  .كردهاي مادري، همسري، دختري و خويشاوندي بررسي جنسيتي و در نقش

  
  طرح مسئله و ضرورت پژوهش

در قالب نيمـه   دهند وجا كه زنان تقريباً نيمي از جمعيت كشور ما را تشكيل مياز آن
ت و نژاد و قوم و ملديگر نيز هست، در جايگاهي فراتر از  ةيده آن نيميپيكر انساني كه زا

وجو براي يافتن هويت راستين آنان، تـالش بـراي يـافتن هويـت و     تبار قرار دارند، جست
جـا كـه بهبـود    از آن. گراسـت پـرور و انسـان  سرشت راستين نوع بشر براي جهاني انسـان 

ها در مورد تساوي حقوق اجتمـاعي زن و مـرد و   وضعيت زنان در جامعه، با اصالح نگرش
وضـعيت زنـان بـراي رسـيدن بـه       ةشـود، مطالعـ  تيفاي حقـوق زن آغـاز مـي   ويژه اسـ به
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  .)1391مرادي، : ك.ر(رسد اين مهم ضروري به نظر مي

 ،آيـد  از طرفي در اذهان بسياري از مردم، هر گاه سخني از حقوق زنان بـه ميـان مـي   
ن و كند كه زن در عرصة پهناور جهـان، از آغـاز تـاكنو    به ذهن خطور مي تنها اين مسئله

اي بر دوش دارد و آن عبـارت   ين، بار مسئوليت ويژهيغ از زمان و مكان، نژاد، رنگ و آفار
آيا به راستي نقش زنـان در همـين چنـد كلمـه     . است از زادن و پروردن و به بلوغ رساندن

تـرين  بخشـي از حيـات زن و شـايد مهـم     يادشده،شود؟ شكي نيست كه موارد  خالصه مي
. پـذيرد  گيرد كه انكار و چون و چراي نمي همين بخش جاي مي بخش آن يعني پرورش در

اما حقيقت اين است كه زن در ساختار اجتماعي، تـاريخي، سياسـي و زيربنـاي فرهنـگ و     
  .)49: 1388اعتضادي، (تمدن و پيدايش باورها و اعتقادها نقش بس عمده داشته و دارد 

وجه به اينكه از دامان فرهنـگ يـك   با ت ،جوامع بدانيم ةها را آينالمثلحال اگر ضرب
با بررسي مفهوم  ،گذارندثير ميأآيند و ناخودآگاه بر اذهان اهل يك زبان تملت بيرون مي

زيـرا بـا انـدكي تأمـل      ؛يمكنـ توان ديدگاه جامعه نسبت بـه زنـان را بهتـر درك    ها ميآن
گفتـه شـده و در   ها از زبان مردان و خطاب به زنـان  المثلاغلب موارد، ضرب بينيم در مي

  . اندخطاب قرار دادهمواردي زنان، مردان را مورد  اندك
مردان خوبشان براي توي ديـگ خوبنـد و بدشـان    « :گويدكرماني مي المثليك ضرب

 هـايي اسـت كـه مـردان آنهـا را     زنان، امـا در برابـر انبـوه مثـل     ةاين مثل ساخت؛ »زير ديگ
دليـل   اند؛ شايد بـه رواج نيافته ،اندزنان ساخته كه ييها مثلمشخص نيست چرا  .اند ساخته

هـا در  زن. هـا باشـد  آنان، حاكميت مردان و نظيـر اين  داشتن نگاهسواد عدم ارتباط زنان، بي
اش  زن يك تختـه « : ... و دنده كيوفا، پرحرف، بي ،اي منفي دارندچهره ،هاالمثلاغلب ضرب

بينـيم كـه    هـايي را مـي  تمثيـل  ،بل آنهادرست در مقا .»زن خوبش هم بد است« ،»كم است
 ،كه زن ندارد كس هر« ند، مثالًالبته تعداد آنها محدود .سازندجايگاه خوب زن را روشن مي

شـده و   اين مسئله با نگاه جنسيتي آميخته از طرفي. )140: 1388ذوالفقاري، ( »آرام تن ندارد
 بررسـي مـوارد متنـاقض    آنهـا بـه   ةطالعـ آميـز كـه بـا م   نه تكريم ،ديد ابزارگونه به زن دارد

هاي جنسيتي مربوط به زنان پرداخته توان به بررسي كليشهپردازيم و با واكاوي آنها مي مي
  .هايي بودحلهاي منفي در پي راهكاهش ديدگاه برايو 

  :ده استشسؤاالت زير مطرح  ،شده در اين پژوهشيادبا توجه به اهداف 
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هايي از زن بيشتر مورد توجـه  چه ويژگي ،طرح شدههاي فارسي مالمثلدر ضرب .1
  قرار گرفته است؟

  هاي فارسي چگونه است؟المثلضرب ديدگاه ارائه شده نسبت به زن در .2
 

  تحقيق ةپيشين

هـاي پنهـان در   هـا و ذهنيـت  در مورد نقش و اهميت جايگاه زن و كشف ايـدئولوژي 
اسـت و نتـايج   رت نگرفتـه  هـا، تحقيقـات زيـادي صـو    المثـل مورد وي از ديـدگاه ضـرب  

 زنان به حاشيه رانده ،هاالمثلاكثر ضرب آن است كه در ةدهندهاي موجود نشان پژوهش
تا افكـار   ،شودمي ثيرات بيروني حضور زن توجهأشوند و بيشتر به مسائل اجتماعي و تمي

  . دروني آنها
  : شودميهاي انجام شده در اين حوزه پرداخته در ذيل به برخي پژوهش

هـا در شهرسـتان   المثـل شـناختي ضـرب  به تحليل جامعه) 1391(همكاران موحد و 
 قائلاي براي زنان نقش اجتماعي يا حرفه جا هيچاند كه در آنرداخته و نشان دادهالمرد پ

قش آنان در هاي مختلف شخصيتي زنان و نويژگي دو محورِ دربارةها المثلنبوده و ضرب
   .ساالري موجود در آن شهر شكل گرفته استردخانواده معطوف به م

دهند كـه در   مي با رويكرد تفسيرگرايي اجتماعي نشان) 1391(و همكاران  پوردمحم
   .متنوع، نامتعين و گاه متناقض است ،فولكلور كردي نگاه به زن

پـردازد كـه بـه اعضـاي خـانواده و      هايي ميالمثلبه بررسي ضرب )1391(ذوالفقاري 
هـا را در ميـان افـراد جامعـه تـا      شده است و ويژگي اين شخصيت آنها اشاره ميانروابط 

هـاي  المثـل به بررسي نقـش ضـرب  ) 1392( سياوشكيخايي و . سازدحدودي آشكار مي
كـه  دهنـد  آنان نشان مي .اندفارسي در ساخت و پايدار نمودن فرهنگ جنسيتي پرداخته

نقش فعالي در فرودسـت نشـان    ،داردزبان فارسي كه تبعيض جنسيتي را در خود نهفته 
كه با استفاده از رويكـرد  ) 1390(زاهدي . كنددادن زنان و ارزش نهادن به مردان ايفا مي

اسـت، بـه مشـهود     هاي انگليسـي پرداختـه  المثلتحليل انتقادي به بررسي زن در ضرب
هنـگ  هـاي فر المثـل ضـرب  سـاالري در بودن ساختار اجتماعي نابرابر و وجود نظام مـرد 

  . استاكسفورد اشاره كرده 
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  روش تحقيق 

اين تحقيق با استفاده از تحليل متن و روش تحليل كيفي به عنوان ابزاري كـاربردي  
وي در  ةبـار شـده در  كار گرفتـه  هاي منتسب به زن و ساختار كالمي بهبه بررسي ويژگي

هـاي تحقيـق   به دادهتواند از يك طرف مربوط قلمرو تحقيق مي. پردازدها ميالمثلضرب
 هاي خام مورد بررسـي در ايـن پـژوهش از گفتـار روزمـره     هكه بخش اندكي از داد ،باشد

امـا   .اسـت  دسـت آمـده   اي بههاي رايانهاز طريق مراجعه به سايت ،مردم و بخشي از آن
مرجع كه از طريق منابع نوشتاري  ها، از همان متون مكتوب و كتبحجم وسيعي از داده

يعني عمـدتاً بـر    ؛استشده  آورياند، جمعهاي گوناگون تاكنون به نشر رسيدههنگو فر
فرهنـگ  «نيـز   و دهخـدا  »وحكـم  امثال«سه كتاب . است اي استوار بودهمطالعات كتابخانه

از  زادهشكور »المثل فارسيهزار ضربدوازده «و  ذوالفقاري »ي فارسيهاالمثلبزرگ ضرب
  . شودمي ا محسوبهترين آنمهم

تواند مربوط به داليل انتخاب موضوع باشد كه بـراي  قلمرو تحقيق مي ،طرف ديگر از
توانـد  اي نسبت به زنان، يكي از منابع اطالعاتي مـي آگاهي از نگرش هر فرهنگ و جامعه

ـ   نييرات اجتماعي و برون زبـاني بـر آ  هاي آن زبان باشد كه تغالمثلضرب ثير أهـا ديرتـر ت
آمـاري   ةجامعـ . اسـت شناختي و ارزشي زنان بررسي نشده جا ابعاد رواناين در. گذاردمي

شـده از سـيماي زن در ايـن    ها و مطالب مـنعكس المثلكليه ضرب تحقيق حاضر، شامل
 هـاي صـورت دسـتي و توسـط نمونـه     كتب معتبر است و آمارهـاي ارائـه شـده نيـز بـه     

گر اهميتي است كه در اين فرهنگ بـه  است و تا حدي بيان گرفته ، انجامشدهآوري  جمع
  .شودميهاي خاص زنانگي داده ويژگي

 

  شناسي اجتماعيو زبان 1جنسيت

شناسـي اجتمـاعي، زبـان و    زبان يا رشته انيم ةيكي از موضوعات مورد توجه در حوز
است و متغير مورد بررسي در ايـن   شناسي جنسيتزبان ،ترجنسيت يا به تعبير تخصصي

امـا از   جنسيت خود متغيـري اجتمـاعي اسـت؛   . شودمحسوب مي »جنسيت« پژوهش نيز
اعضاي آن جامعـه بـر زبـان     ةهاي اجتماعي و فرهنگي هر جامعه با واسطجا كه ويژگيآن

                                                 
1. Gender  
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شـود، پـرداختن بـه جنسـيت در     گذارد يا به عبارتي بر زبـان فـرافكن مـي   آنان تأثير مي
  . رسديامري الزم و بديهي به نظر م ،شناسيمطالعات زبان
هاي فرهنگي و اجتماعي جوامع خود را اي ويژگيشود كه زبان همچون آينهگفته مي

ايـن همـان    .ها نقـش بسـزايي دارد  باختگي اين ويژگيتداوم يا رنگ و درنموده منعكس 
 ،هاي فردي و اجتماعي كنش شود كه در مي فرهنگ و زبان خوانده  ةاست كه رابطچيزي 

  . گيرد خود ميرنگ جنسيتي نيز به 
تنظـيم   ،سـت كـه بـر مبنـاي آن    ا ايهاي اخالقي مقولـه همچنين جنسيت در آموزه

خصوصـي   ةرو با مناسبات قدرت در حوزگيرد و از اينروابط فردي و اجتماعي صورت مي
با تحـولي   ،گيري روابط قدرت مبتني بر جنسيتو اجتماعي پيوندي نزديك دارد و شكل

  ).345: 1392صادقي، (راه بوده است ها و باورها همدر آگاهي
گـرا نـوعي ارتبـاط كالمـي اسـت كـه نگـرش        زبان جنسـيت  ،از نظر آيوي و بالكلوند

 :كينـگ معتقـد اسـت   . )Ivy & Blcklund, 1944: 72( دهـد گرايي را بازتـاب مـي  جنسيت
هاي مختلـف  با زنان و مردان با شيوه گيرد كه اوالًجنسيت گرايي زبان زماني صورت مي«
هاي رفتاري براي زنان نسـبت بـه مـردان از مقبوليـت كمتـري      تفاوت رخورد شود، ثانياًب

 ,King( »اسـاس جنسـيت باشـد    ها بربرخوردار باشد و در نهايت پايه و اساس اين تفاوت

اي بـر  تواند تـأثيرات عمـده  زده ميزبان جنسيت« :معتقد است 1نرسيسسيانس .)3 :1944
 توانـد مـثالً مـي   .)9: 1388، نرسيسسـيانس ( »هاي منفـي باشـد  جامعه بگذارد و حامل پيامد

شـود جـنس    يـا باعـث   ،اي را نسبت به جنس ديگر ترويج دهـد ادبانهكاربرد متمايز و بي
يا احساس از خود بيگـانگي يـا انـزوا را     ،دهد اي يا منفي از خود بروزتصوير كليشه ،ديگر

در نتيجـه  . شود شامل زنان مي عموماًشود كه هاي گفتاري در يك جنس سبب  در تعامل
ـ  ،زن است ةبر انتظارات مردان و يا خود زنان از آنچه شايست : از جملـه . گـذارد  ثير مـي أت

ها كـه بازتـابي   المثلبينيم كه در اين ميان ضرب مي بنابراين.  ...، زن صفت وخاله زنكي
   .اي دارنداز زندگي مردم هستند، اهميت ويژه

زدگـي  سـعي در بررسـي جنسـيت    ،هاالمثلريق تحليل زباني ضربحاضر از ط ةمقال 
زنـان در افكـار   هاي منتسب به هاي موجود دارد و به ارزيابي ويژگيالمثلزباني در ضرب

                                                 
1. Emilia Nersesians 
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هـا و حقـايق زنـدگي    اي از دسـتورها، رويـه  ها كه گنجينهالمثلضرب. پردازدعمومي مي

گذارنـد و از طريـق مطالعـه و    نمايش مي ، افكار و احساسات توده مردم را بهتر بههستند
  . توان دريافت كه آيا نابرابري جنسيتي وجود دارد يا نهبررسي آنها مي

  
   ها تجزيه و تحليل داده

ها و منـابع مختلـف   المثل فارسي مرتبط با زن، از فرهنگضرب 382 ،تحقيقاين  در
فتـه شـده در زبـان فارسـي     كـار گر  با بررسي ساختارهاي كالمي به. استشده آوري گرد
هـاي  كنـد و يـا مربـوط بـه واژه    ها يا به طبيعـت زن اشـاره مـي   المثلبينيم كه ضرب مي

، طي يك آمـار كـه بـه صـورت دسـتي      )1( خويشاوندي هستند كه مطابق جدول شماره
ــه شــده، ضــرب  ــلگرفت ــت وي حــدوداً المث ــه زن و طبيع ــوط ب ــاي مرب ــل% 5/67 ه  ك

كـه   هـاي خويشـاوندي  هاي مربـوط بـه واژه  المثلد و ضربشوها را شامل مي المثل ضرب
 ةبارها درالمثلدهد كه اين ضربتشكيل مي را هادرصد از كل آن 46/32، استمثل  124

. اسـت نـاتني گفتـه شـده     همسر، مادر، دختر، عروس، مادر شوهر، خواهر شوهر و مـادر 
ه در زبـان فارسـي دارد، بـه    هاي عنوان شدالمثلبنابراين آنچه اهميت بيشتري در ضرب

  . كندمي خصوصيات ذاتي زن اشاره طبيعت و
  

  هاالمثلرفته در كل ضرب كاره ساختارهاي كالمي ب - 1جدول 

  

خــانوادگي و  ياعضــا ميــاناز  ،شــودمــي ديــده نيــز )2( جــدول درطــور كــه همــان
هـاي  المثلوفور را در ضربو همسر و سپس مادر بيشترين تكرار  ةابتدا واژ ،خويشاوندي

عروس با اختالف كمي نسبت به هم و بعـد از مـادر عنـوان     ه دختر وكه البت دفارسي دار
  . شده است

  هاي فارسيالمثلفرهنگ ضرب هاي خويشاوندي درواژه

  درصد  فراواني  المثلنوع ضرب  رديف

  54/67  258  هاي مربوط به زن و طبيعت وي به طور كليالمثلضرب  1

  46/32  124  هاي خويشاونديهاي مربوط به واژهالمثلضرب  2

  100  382  هاالمثلجمع ضرب  3
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  هاي خويشاونديدرصد واژه - 2جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ضـمن   ،تحليـل موضـوعي و واكـاوي محتـوايي و مفهـومي      ةاكنون با استفاده از شيو

ـ   ،ها و تفكيك و جداسازي آنهاالمثلبررسي ضرب  عمـده مشـاهده شـده كـه     ةسـه مقول
  :عبارتند از

  شناختي زنانهاي فيزيكي و روانمشخصه) الف
   هاي اخالقي و عاطفي زنانويژگي) ب
  روابط اجتماعي و خانوادگي آنان) ج

هاي خويشـاوندي در   شود و واژهدو ويژگي اول بيشتر به زن و طبيعت وي مربوط مي
هاي مجموعهزيربه  اين سه مقوله هر يك ازبندي گيرد و با تقسيمي سوم جاي ميمقوله
   :پردازيممي )1(شكل مطابق آنها  به بررسي موارد ريزتر مربوط به ،ديگر

  

  
  

  هاي فارسيالمثلفرهنگ ضرب هاي خويشاوندي درواژه

  درصد  فراواني  خويشاوندي ةواژ  رديف
  06/33  41  همسر  1
  19/24  30  مادر  2
  94/16  21  دختر  3
  52/14  18  عروس  4
  03/4  5  مادرينا  5
  42/2  3  مادرزن  6
  42/2  3  مادرشوهر  7
  61/1  2  خواهرزن  8
  81/0  1  خواهرشوهر  9

  100  124  جمع  
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  هاالمثلزنان در ضرب ةهاي عمده و شاخص دربار ويژگي -1نمودار
  

پردازيم كـه   مي باالزنان مطابق جدول  ةبارهاي عمده و شاخص دربررسي ويژگي حال به
نظـر  است كه با در  گانندويسنظر شخصي ن بندي صرفاًشده در اين تقسيممحور انتخاب

  :استده شاستخراج  ،شدهذكر  كه در مقدمه هاي مختلف زندگي زنجنبه گرفتن
  

  زنان  شناختيهاي فيزيكي و روانويژگي

  اجتمـاعي   و جايگاه  انسانيديد كه حقوق  توانزنان مي ةبارها درالمثلبا بررسي ضرب
  و روانـي   بدني  هاياز ويژگي  ناقصي  شناسد و شناخت نمي  رسميت  وي به  را براي  مطلوب
العقلي از ايـن  هايي مانند زيبايي، ناپايداري و متغير بودن و ناقصدهد و ويژگي مي او ارائه 

  :شودكه در ذيل بررسي مي شودمي داده دسته كم و بيش به زنان نسبت
  
   زيبايي زنان 

ه زنـان جايگـاهي   دهد كه زيبايي با نگاه جنسيتي بها نشان ميالمثلنگاهي به ضرب
از . جامعـه اسـت   هاي اجتماعي آنگر اهميت آن از نظر هنجارها و ارزشويژه دارد و بيان

                                   

   
  

  زنان  ةهاي عمده و شاخص دربار ويژگي

   هاي فارسيالمثلدر ضرب
  

   
      

  
     

  

   
  

                       
  

  

   
روابط اجتماعي و  -3

     خانوادگي آنان
هاي اخالقي و  ويژگي -2

    عاطفي زنان
هاي فيزيكي مشخصه -1

    شناختي زنانو روان

              
  

   
   

ازدواج زنان و تشكيل 
، زندگي خانوادگي

ثيرگذاري زنان بر أت
ها و فعاليت، مردان

هاي زنان در مسئوليت
  خانواده

هاي اخالقي و  مقوله 
 ،عاطفي منفي در زنان

و  يهاي اخالق مقوله
 عاطفي مثبت در زنان

ناپايداري،  ،زيبايي زنان 
ي أمتغير بودن و تزلزل ر

العقل و ناقص ،زنان
 زنانفرودست تلقي كردن 
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در دسـت زنـان و ماننـد تيـغ     و نيرنـگ  فريـب   ين ابزارترزيبايي يكي از مهم ،نظر مردان
ارزش زن  ،سـاالر مرد ةدر يـك جامعـ  . كنـد است كه مـردان را اسـير خـود مـي     ايبرنده

برحسب شكل چهره و وضعيت بيرونـي و انـدام وي، بـدون توجـه بـه اخـالق و انديشـه        
   .»حوري بهشت« يا »ماه شب چهارده« :يعني تعابيري مثل. شودمي سنجيده

  
  لذت مردان  نان عاملي در خدمت خوشي وزيبايي ز -1

عامل بسيار مهم نزد اكثر مـردان   چيز نباشد، اما يقيناًزيبايي فيزيكي شايد در زنان همه
 ؛داننـد زيبايي را شايد شاخص عاليم باروري، تندرستي و جـواني مـي   ،در واقع مردان. است

  .كنند مي جووستدليل ناخودآگاه آن را هنگام همسرگزيني در زنان ج همين به
  .)96: 1385حجازي، ( »شويي، خانه مادراز جامه ؛برو خانه شوهر ،آيياز حمام مي«

  
  زيبايي زن عاملي براي نگراني مردان -2

ازدواج بـا يـك زن زيبـا را     ،ظاهر زيبا و جذابيت جسمي زنان عاملي است كه مردان 
  . دانندنگراني خود مي ةماي

   .»زن خوشگل مال مردم است«
  .)163: 1390اسدي، ( »، جهنم روح و دوزخ كيف پول استزن زيبا بهشت چشم«
  

  محافظ زنان  ،روييزشت -3

ـ  رويي ميزشت را  آن ةتواند عاملي براي محافظت زنان در مقابل مردان شود كـه نمون
 : بينيمها ميالمثلدر ضرب

   .)162: همان( »داردمي خانه را محفوظ نگه ،دارزشت و زمين شيب زن«
  ).165 :همان( »هالكت خودش و هالكت ديگران است ةزيبايي زن هميشه ماي«

  
  مرد به زن ةطنازي و افزايش عالق -4

اما طبيعت مرد او را به اين دلبستگي و محبـت سـوق    ،گاهي اوقات زن زيبايي ندارد
ويـت  دهد، زيرا شخصيت زن با طبع وي چنان سازگار است كه اين تمايـل را در او تق مي
  .)58: 1390ميل، استوارت (كند مي
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  .)194: 1385برهاني، ( »عروس شكل نداره، اما ماشاهللا به نازش«

  
  عادي شدن زيبايي به مرور زمان -5

هـر  اما زيبايي دروني با داشتن م ،رودزيبايي ظاهري يك زن به مرور زمان از بين مي 
 ةگـاهي بـراي ادامـ   تواند تكيهمي شود وهرگز عادي نمي... و يدامنپاك، عاطفه و و محبت

   .زندگي باشد
  .)169: 1390، اسدي( »ايزن تا زماني جذاب است كه تصاحبش نكرده«
   

   ي زنانأري، متغير بودن و تزلزل رناپايدا

بـانو،  القـابي چـون ايزد   آنها .اند كه قادر به درك زنان نيستندمردان بارها اذعان كرده
بهتر يا ضعيفه را به زن نسـبت   ةرستار، افسونگر، عجوزه، نيملعبت، مادر، باكره، فرشته، پ

 ةهاي متغيـر، همـ  دهند و معتقدند كه زنان به عنوان موجوداتي متناقض با شخصيتمي
ـ . )33: 1386وارنـر،  ( كننـد طبيعي ايفا مـي اي فراگونهها را بهاين نقش ايـن تفكـرات    ةنمون

اسـتفاده از   دهنـد كـه زنـان در   مـي  شـان توان ديد كه نها ميالمثلجنسيتي را در ضرب
  . هاي خود متزلزل و ناتوانندقابليت

 

  كم طاقت بودن  -1

مـوارد در  هاي بارز زنان دانسـت كـه در اكثـر    توان يكي از ويژگيريختن را ميشك ا
  .اي تصنعي به آن اشاره شده استها به صورت پديدهالمثلضرب

   .)1311: 1375دهخدا، ( »دام زن است ،زن ةگري«
   ).108 :1387موسوي، ( »اوست ةترين اسلحقديمي ،اشك زن«
اسـدي،  ( »كنندخندند و هر وقت بخواهند گريه ميزنان هر وقت بتوانند مي«

1390 :166.(  
  

  النفس بودنضعيف -2

دليل طبع نازك و عواطف ه اما ب ،عقل يكسان هستند ةمندي از قوزن و مرد در بهره 
   .كند ساسات زن بر عقل او غلبهمادري ممكن است اح
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ت ماننـد شـير باشـد، بـاز     أحتي اگـر در جـر  ( »است نر شير زن زن است، اگرچه«

  . )605: 1382خضرايي، ) (النفس استضعيف
  
  متغير بودن  -3

هـا ديـده شـده، متغيـر بـودن حـاالت زن       المثليكي از موضوعاتي كه مكرر در ضرب
امـوري متنـوع مشـغول اسـت و     ره ذهـنش بـه   زيرا زن در زنـدگي روزمـره همـوا    ؛است
توانـد از مشـغوليت   ذهن او هـم نمـي   ،ايستد تواند از چرخش بازيطور كه زمين نم همان

  .)94: 1390ميل،  استوارت(رها باشد 
   ).162 :1390اسدي، ( »پروراندفكر در سر مي 77واحد زن در آن «
  ).391: 1391ديويدف، ( »فكر زن و باد زمستان در تغييرند«

  
 زنانكردن و فرودست تلقي يالعقل ناقص

سـفانه در  أمت ،دهنـد انسـاني را تشـكيل مـي    ةبـزرگ خـانواد   ةزنان كه نيمي از پيكر
شـده   و پست معرفـي  الخلقهها به عنوان موجودي فاقد عقل، ناقصالمثلضرباز بسياري 

سـاالري بـر   ظـام مرد و همين امر سبب شده كـه ن  اندها دانستهاز آنو مردان خود را برتر 
خـاطر نقـش وجـودي ممكـن اسـت       زنان بـه كه مردان معتقد بودند . شودجامعه حاكم 

  .بمانند پس بهتر است از متن جامعه دور ؛جامعه را به فساد و تباهي بكشانند
   ).41 :1385حجازي، ( »اش كم استزن يك تخته«

  
   خردي زنانانديشي و كمساده -1

 بودن آن مـد شخصيت زن بر عقالني احساسي و عاطفي در ةنباينجا غالب بودن ج در
مهم به او اهميت داده امور  گيري درشود هنگام مشورت و تصميممياست كه باعث نظر 

 . دكن استدالل است معرفيو  كه فاقد قدرت منطق عنوان موجودي نشود و وي را به

 »تـر اسـت  بـين د پايـان زان بود كه مـر  / پرستفضل مردان بر زن اي خالي«
  ).1223: 1375، دهخدا(
يعنـي   »گفت خوش تن ايشان را سپارند به / زنان گفتار مردان راست دارند«

  .شوندراحتي تسليم مردان اند و ممكن است بهزنان احساساتي
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  فكري با زنانشكست و زبوني مرد در صورت مشورت و هم -2

جنسـيت يـك    زيـرا  ،هـا نـدارد  در ارزش ، جنسيت هيچ نقشياز ديدگاه اسالم عزيز 
شـود كـه   ها با عقل آدمي حاصل ميعنصر مادي است ولي درك و برخورداري از فضيلت

اسـالم كـه مشـورت كـردن را يكـي از ايـن       . ، زن و مرد نداردمتعلق به روح است و روح
 شـوهر امـر   ترين مسـائل نيـز بـه مشـورت ميـان زن و     ييدر جز ،داندعقالني مي فضايل

از  بر اساس تفكرات فرهنگـي در تعـدادي   سفانهأاما مت ).)1(سوره شـورا   28 يهآ: ك.ر( كند مي
: ك.ر( دانـد فكري با زن را نوعي شكسـت و زبـوني مـرد مـي    مشورت و هم ،هاالمثل ضرب

  .)1391ات، شبه پاسخگويي به
ــار  « ــن ك ــز مك ــان هرگ ــار زن ــه گفت   ب

  

ــار    ــرده انگــ ــواني مــ ــان را تــ   »زنــ
  

  )590: 1388، ذوالفقاري(    
  
 انگيز بودن زنپليدي و فتنه -3

شدني و مظهـر  ناشيطان، عنصري پليد و پاك ةزن را زاد ،هاالمثلدر تعدادي از ضرب
طـوري كـه در بسـياري از     اند، بـه انهدام جهان دانسته أحيله و منشو  گناه، فساد و مكر

ش را پامـال  اشخصيت انساني تحقير و هويت و ،وي را به لحاظ رواني و جسماني ،جوامع
مبـارزه كـرده و شخصـيت     البته اسالم با اين اعتقادات جاهالنه و ظالمانه شديداً .اندكرده

 أدر مقابل كساني كـه وي را منشـ  ( »لنساءاكثر الخير في ا«: انساني زن را باال برده و گفته است

   ).10: 1385برهاني، ) (دانندشر مي
) هـا زيـر سـر زنـه    تمـام فتنـه  ( »، دست زن تو كارهكنيشكم هر فتنه را كه باز«

  ). 400: 1370شهري، (
  

  تشبيه زنان به حيوانات فرودستي در -4

تحميل برخي صفات و عناوين حيواني به زن دارد  ها سعي درالمثلبسياري از ضرب 
  . هاي جنسيتي باشدساالر و تبعيضمرد ةهاي جامعكه شايد معلول برخي سياست

دهخدا، ( »است و مارشكنج بد چو ديو است و گنج خانه مارزن نيك در «

1375 :927.(  
  ).164: 1389تنباكويي، ( »اسب بدون افسار است ،زن سليطه«
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   ).165: 1390اسدي، ( »ددل مار و عقل االغ را دارشكل فرشته،  ،زن«
  

  هاي اخالقي و عاطفي زنانويژگي

ي مثبـت و منفـي هسـتند كـه در     هـا همان ويژگي ،هاي اخالقي و عاطفي زنان مقوله
هاي مربوط بـه زنـان در   المثلدر ضرب. اشاره شده است هاآنها به المثلبسياري از ضرب

هـاي بسـياري   ويژگي ،هاي جنسيتي و يا تصورات قالبي مشترك بين زنان و مردانمقوله
، خـويي زيبـايي، بـدخويي، خـوش   : مانند ؛شده استشود كه به آنان نسبت داده ديده مي

ورزي، نياز، سحر و جـادو،  حرفي، حسادت، صداقت، كينهوفايي، رازداري، پرحرفي، كمبي
خوارگي، قدرت، ضعف و مواردي مشـابه كـه ميـزان نسـبت داده     استقالل، وابستگي، مي

ها شـاهد   در برخي از اين مقوله. هر يك از اين صفات به مردان و زنان متفاوت است ةشد
زنان در منفعل بـودن، عـدم    مثالً. به مردان هستيم و برعكس فراواني بيشتر زنان نسبت

انـد و   خود اختصـاص داده فراواني بيشتري را به  ،وفايي، پرحرفي، تزوير و رياداري، بيراز
هـوس، رازداري، قـدرت، ظلـم و     النفس درهايي مانند فعال بودن، ضعيفمردان در مقوله

  . )228: 1386شاملو، ( انددادهخود اختصاص فراواني بيشتري را به  ،ستم
  

  ه زنانبشده  درصد صفات مثبت و منفي اختصاص داده - 3جدول 

  
  
  
  

گرفتـه   المثلضرب 382 از ميانصورت دستي  بهطبق آماري كه  ،در پژوهش حاضر
 مشـاهده  )3(ه زنـان در جـدول   بـ شده  و منفي اختصاص دادهت مثبت درصد صفا ،شده
  :اين است كه ،دهدچه اين جدول نشان ميآن. دشو مي

چهار برابر مظـاهر   ها تقريباًالمثلمظاهر منفي نسبت داده شده به زنان در ضرب .1
  .مثبت است

  درصد  فراواني  ها مقوله

  1/8  31  صفات مثبت
  4/31  120  صفات منفي

  5/39  151  جمع
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هـا بـه   المثـل از ضـرب  درصـد  5/39دهد كه ميها نشان المثلبررسي كل ضرب .2

 گيـرد، مـثالً  مـي شود و مابقي آنها مـوارد ديگـري را در بر  ان مربوط ميات زنصف
 . ...، روابط اجتماعي و خانوادگي ونهاي زنا، مسئوليتازدواج

  
  ي اخالقي و عاطفي منفي در زنانها مقوله

هـا و  بودند كه حامل تفكرات غلط و ظالمانه و بدانديشي مضامين منفي زيادي مطرح
: 1385برهـاني،  (و تمدن است  هاي عصر تجددجوييسود ان جاهليت وهاي دورتوزيكينه

كـاري،  تـوان بـه خيانـت   هـا مـي  المثـل شـده در ضـرب   از جمله صفات منفي مطرح ).11
  .گري، پرحرفي، خبرچيني و غيره اشاره كرد حيله
  
  گري حيله -1

بـازي  و نيرنـگ  گريهايي وجود دارد كه زن را متهم به حيلهالمثلااليام ضرباز قديم
   . است »شيطان« زن است كهكند و معتقد مي

  . )45: 1385حجازي، ( »، كار زن است و روباهحيله«
  ).535: 1389شكورزاده، ( »زن صد ناله دارد فلك از مكر«

  
  وفايي بي -2

ها بـه زن نسـبت   المثلمهري است كه مكرر در ضربهاي بيوفايي يكي از شاخصبي
كـه چـرا همـان انـدك     امـا اين  ،وفايي مردان بيشتر از زنان اسـت ه حديث بيالبت .اندداده
دليل انتظارات اخالقي بيشـتر   المثل تبديل شده، شايد بهوفايي بزرگ شده و به ضرب بي

تنبان مـرد كـه دو تـا    « :استآمده  ذيلالمثل وفايي مرد فقط در ضرباما بي .از زن است
 ).1380كلهر، : ك.ر( »افتدفكر زن نو مي ،شد

دهخـدا،  ( »وفـا در اسـب و شمشـير و در زن    / نشايد يافت اندر هيچ بـرزن « 

1375 :1813( .  
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  چيني سخن -3

حتـي امـروزه اگـر     .شـود يك صفت زنانه محسـوب مـي   صفت زشتي است كه عموماً
 عواقـب  .كننـد زنانـه منسـوب مـي    را بـه داشـتن رفتـار    او ،مردي اين كار را انجام دهـد 

  .با هم است هارويي انسان، دعوا و رودرچيني سخن
   ).611: 1389شكورزاده، ( »چسبدنخود زير زبان زن نمي«
   .»چفت و بست ندارد ،دهن زن«
   .»من ميگم براي خالم، خالم ميگه براي عالم«

  
  شلختگي  -4

، صفتي است كه براي برخي زنان در مقابـل  انضباطي، آشفتگي و بييفيكث يمعنابه 
   .رودكار ميه ، مرتب و شايسته بزن زيبا
  .»نداها همه چنينزن ،است زن رضا شلخته«

بخـت  ، »شـلخته « هنرنـد يـا  داري بياست زناني كه در خانهها آمده همچنين در مثل
   :اندبهتري در شوهر و زندگي دارند و در مورد آنها گفته

: 1388الفقاري، ذو( »ها دو ركعت نماز خوانده استزهرا براي شلختهفاطمه«

1142(.  
 
  ولخرجي -5

  .اندمالحظهزنان در خرج كردن بي: ها آمده استمثل گاهي در

  ).627: 1372، شكورزاده( »ريزدآورد و زن به جارو بيرون ميمرد به پارو مي«
  
  حسادت  -6

، بـراي زن ايـن حـس   . در فرهنگ ما دو نـام متفـاوت دارد   حسادت به جنس مخالف
توان گفـت ايـن   غيرت نام دارد و مي ،لي براي مرد همين موردو ،شودحسادت عنوان مي

  .هاستالمثلاي از تبعيض جنسيتي در ضربخود نمونه ،مورد
  ).164: 1390اسدي، ( »كشدزن حسود خانه را به آتش مي«
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  تنبلي  -7

در واقـع   .پروري، عدم فعاليت و واگذاري كار خود به ديگران استتنبلي مساوي با تن
  . اين صفت است، تا در خدمت وي باشد نداشتن ،مام انتظاراتي كه مرد از زن داردت

   ).919: 1375دهخدا، ( »كه پيوسته در خوردن و خفتند زنان از آن نام نايد بلند«
  

   شرارت -8

 موسـوي، ( »خورد، نـه خلـق خـدا   زن شرور و مرغ قارقارو، نه به درد دنيا مي«

1387 :416.(   
  
  پرحرفي  -9

دارد، برقـراري ارتباطـات    بـراي اكثـر زنـان در پـي     كردنصحبت ترين هدفي كهبيش
حرف زدن بيشـتر بـه خـاطر رد و بـدل      ،كه براي مردان در حالي. انساني و عاطفي است

  . كردن اخبار و اطالعات است
ي، هـان بر( »پيـرزن اسـت غروغـر    كـه  ييجازن است حرف است و  كه ييجا«

1385 :76.(  
  

   قي و عاطفي مثبت در زنانهاي اخالمقوله

 داشـته  خـاص  يگـاه يجا ،اديان الهي ةزن در هم - از اسالم پسو  پيش -ي در دوران
 .اسـت  شدهمي ياد) آرتميس(، الهه همسر )آناهيتا(است كه از او به الهه مادر، الهه دختر 

در حقيقـت   در. شـوند هـا مـي  جايگزين آن ،آمنه، خديجه و فاطمه ،بعدها در دوران اسالم
تـوان اذعـان كـرد كـه در     ابرند، اما نمـي خلقت بر ديدگاه فرهنگي ايرانيان، زن و مرد در

  . )15: 1375ستاري، (باشد مثبت  نگرش اجتماعي هم ديدگاهشان نسبت به زن كامالً
ذكر اين نكته ضروري است كـه بسـامد مضـامين منفـي مربـوط بـه زن نسـبت بـه         

  .استهاي مثبت بيشتر بوده  ويژگي
  فراست و زيركي -1

درايـت و زيركـي زنـان اشـاره     ها با نگاهي ويژه به المثلشماري از ضربتعداد انگشت
  . كندمي



108 
   1393سي و چهارم، پاييز شماره ، زبان و ادبيات فارسي پژوهش /
كنـد   مي صراحت اعالم كه توجه به توانايي زن شده و به »مرد رود است و زن رودبند«

  . كه زنان عاقل و دورانديش هستند
  
  كردن ايجاد آرامش در زندگي -2

 مين آرامش مردانأنقش اساسي در ت ،عاطفهو ورداري از روح لطيف دليل برخ زن به

  .تواند تندي و احساسات وي را فروبنشاندو به آساني ميداشته 
  »اگر تاجدار است، اگر پهلوان به زن گيرد آرام مرد جوان«

 

  خوب بودن  -3

ي و بـردار پارسـايي، فرمـان   ،هـا المثـل از ضـرب  هـاي زن را در برخـي  خـوبي  برترين
 .انددانسته سازگاري

  .)1137: 1388ذوالفقاري، ( »سربار مرد ،بهار مرد است و زن بد ،زن خوب«
كـه نشـان از سـازگاري     »آيد و با كفن بيرونشوهر مي ةزن با چادر به خان«

  ).118: 1370شهري، (زن دارد 
دهخـدا،  ( »با تو چـون مغـز باشـد انـدر پوسـت      / دوستزن پرهيزكار طاعت«

1375 :922( .  
  

  پاكدامن بودن  -4

  .)405: 1391ديويدف، ( »است بر سر شوهرشزن پاكدامن تاجي «
  

  مديريت داشتن -5

داشـته باشـند و    يتـر كم مردان معتقدند كه زنان بهتـر اسـت ارتباطـات اجتمـاعي     
   .كننددر حقيقت مديريت خانه را بر دوش او محول مي .نشين باشند خانه

  . )45: 1389تنباكويي، ( »نه بر روي زمين ،ردخانه بر دوش زن قرار دا«
  

  شريك بودن  -6

خصـوص ايـن مسـئله    ه ب .زن با مرد در تمام تحوالت و تغييرات زندگي شريك است
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خورد كه تدبير منزل و خانواده به صورت مشترك از جانب زن امروزه بيشتر به چشم مي

  .و مرد انجام پذيرد
  ).1140: 1388ذوالفقاري، ( »ي وي استزن شريك زندگي مرد و يار درماندگ«

  
  باتدبير بودن  -7

كـه بـا تـدبير،     زندگي قـرار دارد  وفن فوتگاه به و آ ردليشزن  ،پشت هر مرد موفقي
ــ  ،انديشـه و مشــاركت در تصــميمات مهـم زنــدگي   ت شــوهر و گــامي در تعـالي و موفقي

  .خواهد داشتفرزندانش بر
  ).405 :1391ديويدف، ( »خداست ةهدي ،زن با تدبير«

  .)35: 1385برهاني، ( »اگر يار اهل است، كار سهل است« :هاي زندگيدر دشواري
 

  با محبت بودن  -8

آن را محبـت و عاطفـه تشـكيل     ةمايـ كـه درون  با استفاده از ادبيـاتي  توانندزنان مي
   .زندگي را حفظ كنند ةدهد، انگيزه براي ادام مي

  .)408: 1391ديويدف، ( »محبت استبهترين دارايي مرد، زن با«

  
  اجتماعي زنان  روابط خانوادگي و

انساني و خشت بنـاي جامعـه و    ةجامع ةبنيادين اجتماع و سلول سازند ةپاي ،خانواده
واقـع خـانواده،   در . هـاي اجتمـاعي اسـت   هـا و ارزش ها و هنجاركانون اصلي حفظ سنت

ام را بايد بـه اعتبـار   كد كه هرهستند هاي اجتماعي مكملي ، پديدهازدواج و خويشاوندي
هاي مسئوليت ،دنبال آنه شروع زندگي خانوادگي است و ب ازدواج كه. شناختديگري باز

تـوان   ها را مـي مرد داشته باشد، انعكاس همه اين تواند برثيراتي كه ميأو ت خانواده زن در
  . ها مشاهده كردالمثلدر ضرب

مطـابق جـدول   كه  كردتوان از سه جنبه بررسي يروابط خانوادگي را مبر اين اساس 
  . شودميشامل اجزايي هستند كه در ادامه توضيح داده  هر كدام از آنها، )4(
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  اجتماعي زنان روابط خانوادگي و - 4جدول  

  ازدواج زنان و تشكيل زندگي خانوادگي

يابد بـه  گرفته و رسميت ميبخش اعظم هويت زنان با ازدواج و ورود به خانواده شكل
هـاي بسـياري بـه     المثـل  كه در ضـرب  دارداي زنان، ازدواج جايگاهي ويژه همين دليل بر

   .»آدم، پيراهن آدم است شوهر«: مثالً. شده استهاي مختلف به آن پرداخته  شكل
رو از ايـن . صرفاً نقش همسري و مـادري قائـل بـود    ،سنتي براي زنان ةاز طرفي جامع

معنـي   ،»اجاق كـور « و »ترشيده«يني چون با عناو ،زناني كه در اين دو نقش ناموفق بودند
   ).1391مرادي، : ك.ر(دادند وجودي خود را از دست مي

  :خوردها به چشم ميالمثلموارد زير در باب ازدواج در ضرب
  ترتحميل ازدواج در سنين پايين -1

، زودتر از پسر به بلـوغ  دختر به علت برخورداري از شرايط فيزيكي و جسماني خاص 
ها به عجله و شتاب جامعـه نسـبت بـه    المثلرسد و در برخي ضربجنسي مي جسمي و

تر اشاره شده كـه حكايـت از اهميـت ازدواج بـراي زنـان      ازدواج دختران در سنين پايين
 .نسبت به مردان است

  .)351: 1389شكورزاده، ( »كنددختر مثل كدوست، يك شب مهتاب رشد مي«
   .)973: 1390مراقبي، ( »است واركند، عروس دختر كه آتش روشن«

  

ازدواج زنان و تشكيل زندگي 

  خانوادگي
  ثيرگذاري زنان بر مردانأت

ها و فعاليت

  هاي زنان مسئوليت

  داريخانه  عنويچه م ،ثير مثبت چه ماديأت  تحميل ازدواج در سن پايين
  فرزند آوردن  ير عشق زنان بر خانواده و فرزندانأثت  زن گيري مجدد شخصيتشكل ،ازدواج

  مادر بودن  مرد ثير عدم نجابت و ناپرهيزگاري زن برأت  خشونت عليه زن
  كدبانويي  ثير منفي و افزايش غم و غصه مردأت  ازدواج اجباري

  رياست  ن بر مردثروت ز ثيرأت  اهميت بيش از حد به جهيزيه

 بعد از اجتماعچند لقب زنانگي در 
  ازدواج

  اشتغال  -

  خودآرايي گردي و كوچه  -  -
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 گيري مجدد شخصيت زنانازدواج، شكل -2

كند، مردان هـم از حجلـه    بچه را از چهل روزگي تربيت مي ،گونه كه يك مادر همان 
   .از زندگي مشترك، به فكر تربيت و ساختن زن هستنديعني آغ
  . »بچه از چله، عروس از حجله«
  

  خشونت عليه زنان  -3

   .برداري استكردن و قراردادن زن در موضع فرمانبحكايت از اد
  . »بايد دم حجله كشت گربه را«
دهخـدا،  ( »نمـايي كنـد، بكـن رخـتش    رخ ؛زن چو بيرون رود، بزن سـختش «

1375 :923.(   
  

  ازدواج اجباري -4

حتـي   ،هاي ايراني گذشته از اينكه به ازدواج در سن پايين معتقد بودنـد اكثر خانواده 
هـاي  خصوص معتقـد بـه وصـلت   ه ب .كردند دختر با چه كسي بايد ازدواج كندتعيين مي

  .فاميلي بودند
   .)492: 1387موسوي، ( »اندعمو را با دخترعمو در آسمان بستهعقد پسر«
  ).84: 1389شكورزاده، ( »نرود، دختر خوب از قبيلهدر  اسب خوب از طويله به«

  
  دادن به جهيزيه بيش از حد اهميت -5

او هويت  ةيزيه براي دختر حكم سندي را دارد كه از طريق آن نزد داماد و خانوادجه
  .شودو از ارزش و احترام برخوردار مي كندپيدا مي
  ). 762: 1388ذوالفقاري، ( »آبروي مادر است ،جهيزيه دختر«

 ،نمـاز بـي  ةشوهر بگذارد، همچـون روز  ةعروسي كه بدون جهيزيه بخواهد قدم به خان
  .اعتباري برايش نيست ارزش و
: 1375دهخـدا،  ( »پيـاز نياز و قورمة بينماز، دعاي بيبي ةجهاز، روزعروس بي«

1096.(  
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  مهريه  -6

 كه از طرف مـردان بـه دختـران و زنـان تعلـق     است يكي از رسوم زناشويي در ايران 
رد نتوانـد  گاه اراده كـ تا دختر به امنيت خاطر برسد كه بعد از ازدواج، شوهر هر ،گيرد مي

   .دهد وي را طالق
  .)1890: 1390، مراقبي( »مهرم حالل، جانم آزاد«
  ).562: 1370شهري، ( »گرفته مهرو كي داده، كي«

  
  ر تعاريف اجتماعي بعد از ازدواج چند لقب زنانگي د - 7

همان زن دوم و رقيب زن است كه چشم ديدن هم را ندارند و ستيزه هميشـگي  : هوو
   .كندبر شوهر سخت مي زندگي را ،آنها

   ).2098: 1390مراقبي، ( »سبوست، اگر همه ،هووست، هوو«

  ).همان( »بانو، جاري را كدكند و جاري، هوو را خوشگل ميهوو«

  :اندها گفتهداستان ،دشمني زن پدر و فرزندان شوهر در :زن بابا

  .»زن بابا دلبر شود، مادر نشود«
 ).606: 1389شكورزاده، ( »دادتنورم مي داد، سرزن بابا اگر نونم مي«

انـد، از نظـر عـاطفي دچـار     زناني كه به علت طالق يا مرگ همسر، بيوه شده: زن بيوه
   .كشندشوند و گاهي نيز از مشكالت اقتصادي رنج مي مشكالتي مي

  .)210: همان( »يدن استيچرم كهنه جا ،بيوه بوسيدن«

زنان دارنـد و  اي نسبت به پيريان غير محترمانهبها لحن تند و المثلاكثر ضرب :زنپير
   .دانندكاري و نيرنگ ميآنان را نمادي از فريب

  ). 1343: 1390مراقبي، ( »تنور پيرزن خاست طوفان ز«

  

 ثيرگذاري زنان بر مردانأت

ثير زن در مرد بيشـتر  أثير فراوان داشته است و تأآنچه مسلم است اينكه زن در مرد ت
هـا و  هـا و دالوري ها و شجاعتمردان، بسياري از هنرنمايي. بر زن بوده استثير مرد أاز ت
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روح و شخصيت مرد طوري ساخته شده . هاي خود را مديون زن هستندنبوغ و شخصيت

  .كند است كه براي پيشرفت نيازمند كسي باشد كه وي را تصديق و حمايت
كـه در   كـرد بت و منفي بررسـي  مث ةتوان از دو جنبگذاري زنان بر مردان را ميثيرأت

  : ذيل اشاره شده است

   چه مادي چه معنوي ،مثبت ريتأث -1

تواند سعادت مي ،باشد دار همسرشكه حافظ ناموس و امانت زني ،بر اساس روايت
  .كند نيتأمدنيا و آخرت او را 

  . )924: 1375دهخدا، ( »كند مرد درويش را پادشا/ زن خوب فرمانبر پارسا«
  . )1142: 1388ذوالفقاري، (كند را نامدار مي زن مرد

انـد  آنـان كوشـيده   .انـد ثير گذاشـته أتـ مـردان   يوخـو  خلق زنان به طرق ديگر نيز بر
انـد  امـا الزم ديـده   ،هايي را در مردان تقويت كنند كه در خودشان پرورش نيافتهخصلت

  .هايي برخوردار باشندمردان در مقام حاميان آنان از چنين خصلت
: 1378شهري، ( »آنقدر بايد بشوييش تا پاك شود ،ماندشوهر به خاكشير مي«

396( .  
  
 ثير عشق زنان بر خانواده و فرزندانأت -2

مقام واالي زن، عاطفه، مهر و از  ةبارسخنان بسيار در ،فرهنگ ايران و ادب پارسيدر 
او را بـراي  كـه   نگراني وي براي فرزندان آمـده اسـت  كشي و دلتگي و سختيگذش خود

كند و همچون شمع فروزاني محفـل  ميزندگي و همسرش آماده  براي همه نوع فداكاري
  .سازدخانواده را روشن مي

: 1387، موسوي( »يك شكم سير به خود نديد ،دار شدكالغ از وقتي بچه«

   .)دهنده فداكاري مادرنشان() 541
  ).451: همان( »برومگويد قربون دست و پاي بلورينت اش ميسوسك به بچه«

   .»عار استعاشق بي ،مادر«
  . يابدسويه است و بسا پاسخي شايسته و سزاوار از طرف فرزند نميعشق مادر يك
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  ثير منفي و افزايش غم و غصه مرد أت -3

  .دهدمرد را افزايش مي غصه ،ها اشاره شده كه ازدواجدر مثل
 »!ير غم كني حسن بيگخود را اس !كي گفته بود كه زن كني حسن بيگ«
  ).607: 1382خضرايي، (
  ).1137: 1375دهخدا، ( »، غم نداريزن نداري«

  
  ثير عدم نجابت و ناپرهيزكاري زن بر مرد أت -4

 نبـود پاكدامني و نجابت اوسـت و   ،ترين سالح در زندگي يك زنارزشترين و باگران
  . گذاردمنفي در وي مي ثركند و امي ، بيش از هر چيز ديگر زندگي مرد را تباهآن

  ).434: 1389شكورزاده، ( »صندوقچه ناموس مرد است ،زن«
  .)414: 1387موسوي، ( »هم در اين عالم است دوزخ او/  كوزن بد در سراي مرد ن«

  
  ثير ثروت زنان بر مردتأ -5

امـا بـه طـور كلـي در      ،توان هم از جنبه مثبت و هم منفي ديـد البته اين نگاه را مي 
 .اسباب دردسر و آزار انگاشته شده است ،ها اشاره شده است كه دارايي زنمثل

  ).607: 1382خضرايي، ( »اسباب استتميز بي ةثروت، خانزن زيباي بي«

  . )601: همان( »گرفت با آفتابه زن نبايد طهارت«
  .كندثروت زن، مرد را حقير مي و داشت به مالدهد چشمنشان مي

  
  خانواده هاي زنان درئوليتها و مسفعاليت

 فعاليـت زن را بـه مسـائل درون خـانواده معطـوف      ةحـوز  ،هاالمثلدر اكثر اين ضرب
برداري فرمان داري وداري و تربيت فرزند و همسراصلي وي را تنها خانه ةكند و وظيف مي

ضـامن سـالمتي جامعـه و خـود او      ،وي را در اجتمـاع  نداشتن داند و حضوراز شوهر مي
  :موارد ذيل گوياي اين مطلب است. )117: 1390ميل،  استوارت( داند مي

  
   داريخانه -1

 ةترين وظيفنشيني و حفظ محيط خانه را مهمكه خانهوجود دارد  هاييالمثلضرب



   115 / ...هاي المثلزنان در ضربهاي منتسب به بررسي ويژگي
  .داندزن مي
   ).45: 1375دهخدا، ( »برون كار مردان شمشير زن / خانه نشستن بود كار زن به«
ذوالفقاري، ( »باشد تا زندگي جال و روشنايي داشته باشدخانه  زن بايد در«

1388 :1137.(  
  .)1136: همان( »آوريمرد نان ،داري كندزن خانه«

  
  آوردن  فرزند -2

 ترين مـردان كسـاني  است و خوشبخت »آوردنفرزند« ،مهم زنانديگر از وظايف  يكي
، زنـان  ايه در چنين جامعـه ك آشكار است .دارند هستند كه همسرانشان استعداد باروري

تر چون درخت چه سريع اند و بايد هرشوهر بودهويژه كسان هنازا هدف نيش زبان مردم ب
  .شود بارور كاشتهو جاي آن، درخت  شان قطع شودميوه ريشهبي

   ).922: 1375دهخدا، ( »بيگانه است ،زن تا نزاييده«
پسـر زادن بـر   ( »يند شيران نـر نشينند و زا / زنان را همين بس بود يك هنر«

  .)920:همان( )افزايدحرمت زنان مي
  ).1173: همان( )دانستند ناپذير ميآنان نازايي را چاره( »استزن نازا را بكشي، ناز«

  . )610: 1389شكورزاده، ( »زايندهن زشت زاينده به، كه زن زيباي ناز«
  
  مادر بودن  -3

جامعه بـراي  . د از همسر بودن، مادر شدن استترين مسئوليت زن بعترين و بزرگمهم
 :هاي ديني آمده اسـت آموزه تا جايي كه در ،احترام و ارزش زيادي قائل است ،اين مقام وي

  . »بهشت زير پاي مادران است«
   ).1476: 1390مراقبي، ( »كس نزاده است مهتر از مادر«

  
   كدبانويي -4

  :و بودن استبانكد ،يكي ديگر از وظايف زنان در خانه
   ).1874: همان( »كند زن به كدبانويي چهار ،مرد اگر يك قراضه كار كند«
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جلـوگيري از اسـراف    ،ي زن كـدبانو هـا  يكي از هنـر ( »خدا رود بود و كدبانو بندكد«

   .)شوهر است
  
   رياست -5

ماننـد   اسـت، مردانـه   هـايي را كـه ظـاهراً   ها به زنان مسئوليتالمثلدر برخي ضرب 
 ةدهنـد و معتقدنـد در همـ   ، مشورت و غيره را نسـبت مـي  مين معيشتأ، تت منزلرياس

  .كنندهاي جامعه ايفاي نقش ميعرصه
   .)605: 1382خضرايي، ( »مردند ،زن و در مردانگي ،در زنانگي«
   ).همان( »يس خانه استيزن ر«

  
  اشتغال -6

تـر  شـغلي وي كم  هـاي اعتماد به قابليـت  ،به علت محدود بودن نقش اجتماعي زنان
 ايهـا نسـبت بـه مـردان در درجـه     المثـل كيفيت كار آنان در ضـرب  ،است و از اين نظر

  . تر ارزيابي شده است پايين
  .)910: 1375دهخدا، ( »كار زن آيد همي كاستي ز«

  
  گردي و خودآرايي  كوچه -7

ت و ها عنوان شده كه زن گاه در كار خودآرايي اسالمثلاست كه در ضرب يدو مورد
  .است داري گريزاندهد و از خانهدرستي انجام نميه وظيفه خود را ب

 اسـت، نـه   ييخـودآرا كـه بـه معنـي    ( »شوهر كردم وصمه كنم، نه وصـله كـنم  «

   ).1035: 1375دهخدا، ( )داري خانه
   :دوست گويندبه زنان گردش

  ).2111: 1390مراقبي، ( »داريكند يا خانهگردي مييا كوچه«

  
  ريگينتيجه

هـا،  المثـل جنسيتي زبان از طريـق ضـرب   ةاين بود كه با مطالع هدف از اين پژوهش 
جـو و  وتـاريخ مكتـوب جسـت    ةنگاه بـه زن ايرانـي را دسـت كـم پـس از عبـور از درواز      
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و ببينيم آيا اين نگاه منصـفانه اسـت    ميكن ييبازنماهاي جنسيتي را در مورد آنها  كليشه

لـزوم تغييـر در رويكـرد     ،امروز بـه نفـع زن   ةه تغييرات جامعبا توجه ب ،يا نه و اگر نباشد
  . شودهاي فارسي هم احساس ميالمثلضرب

المثل بـود كـه بـا بررسـي سـه      ضرب 382شامل مورد بررسي در اين پژوهش  ةپيكر
، شـناختي زنـان  هـاي فيزيكـي و روان  ويژگـي  زنـان، يعنـي   ةبـار محوري و كلي درة حوز

چنين مشخص شـد كـه    ،ي زنان و روابط اجتماعي و خانوادگيهاي اخالقي و عاطف مقوله
ــه زن والمثــلضــرب % 5/67 هــاي ا واژههــدرصــد آن 5/32طبيعــت وي و  هــا مربــوط ب

درصــد از  5/39شــد كــه از ســوي ديگــر نشــان داده . شــودخويشــاوندي را شــامل مــي
زدواج، ها به صفات زنان اختصـاص دارد و مـابقي آنهـا مـوارد ديگـري مثـل ا      المثل ضرب

كـه   تصـويري . گيـرد آنهـا را در برمـي   يو خانوادگهاي زنان و روابط اجتماعي مسئوليت
خر و فرعي أاصالت و تقدم مرد و ت برتأكيد  ،بودها مشهود المثلاين ضرب ةهم در تقريباً

بيشتر به سمت بيان نكات منفـي و نقـاط ضـعف     يعني كفه ترازو بود؛و طفيلي بودن زن 
 ةهاي نادرست تـاريخ گذشـت  باورها و قضاوت ةدهندكه خود نشان ،كرديزنان سنگيني م

حالي كه زن به عنـوان مـديري دلسـوز و پـرتالش كـه نقـش        در. ما در مورد زنان است
حـل معضـالت و مشـكالت همسـر دارد،      محوري در خانواده و تربيت فرزند و مشـاور در 

بيـانگر  نمود پيدا نكرده و ايـن امـر   ها المثلهاي مثبتش در ضربويژگي ،آنچنان كه بايد
  . استدر اين نگرش  يكاست ينوع

 ،كه به بررسي اعضـاي خـانواده پرداختـه اسـت     شكورزادهنتايج اين مقاله با پژوهش 
بيشـترين درصـد بـه نقـش همسـر و       ،هاي خويشـاوندي منطبق است؛ زيرا در ميان واژه

كه  محمدزاده و همكارانهش اما طي بررسي نتايج پژو. سپس مادر اختصاص يافته است
مظـاهر   اند، نشان داده شده كه تقريبـاً هاي كردي پرداختهالمثلبه بازنمايي زن در ضرب

در صورتي كه در  ،مثبت و منفي زنان در كنار يكديگر و به يك اندازه محوريت داده شده
ده شده نشان دا ،ه شودئهاي دقيقي ارااين تحقيق بر اين اساس كه سعي كرده است آمار

  . هاستالمثلچهار برابر صفات مثبت زنان در ضرب ،كه ميزان صفات منفي
 ،موحد و همكـاران هاي زنانه در المرد توسط المثلهمچنين در مقايسه با تحليل ضرب

ـ   ه اين دو پژوهش نتايج مشابهي داشتند و تبعيض و نابرابري جنسيتي در ادبيات شـفاهي ب
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 .مشـهود اسـت   داشتن به زن كامالً ه جنسيتي و نگاه ابزاريدليل وجود تقابل دوگانه در نگا
  . شودايراني احساس مي ةنگري در مفاهيم و ايدئولوژي جامعبنابراين تغيير و باز

  
  نوشت پي

  . )28/  شورا( والذين استجابوا بربهم و اقاموا الصلوه و امرهم شوري بينهم. 1
2 .و مي آدننَا بَكرَّم َلقَدْل ومحرِّ وي اْلبف منَاه رِ وحاْلب   و ات بـنَ الطَّي م مـْقنَاهزلَـى    رع مْلنَاه َفضـَّ

آدم را كرامـت بخشـيديم و بـر دريـا و      ما فرزنـدان  .)70/ اءاالسر(َكثيرٍ ممنْ خََلْقنَا َتْفضيالً 
از مخلوقـات  خشكي سوار كرديم و از چيزهاي خوش و پاكيزه روزي داديم و بر بسـياري  

   .نهاديم شان يبرترخويش 
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