
 

  خدابررسي و مقايسة سيماي زن و مرد در امثال و حكم ده

ناهيد شاملو                    ∗ 

  چكيده 

  هـايي اسـت كـه    خـدا يكـي از راه  ثـال و حكـم ده  بررسي سيماي زن و مرد در ام
  .تواند وضعيت و موقعيت زنان و مردان را در نگاه مردم مشخص كندمي

  :هااين مقاله، كوششي است براي پاسخ بدين پرسش
خدا سيماي زنان و مردان ايرانـي چگونـه ترسـيم شـده     در كتاب امثال و حكم ده

اي جنسيتي يـا تصـورات قـالبي در امثـال و     هاست؟ سيماي زنان و مردان از نظر كليشه
هايي بـه برخـي از رفتارهـاي    حكم به چه صورت نمايان شده است؟ چه صفات يا ويژگي

زنان و مردان نسبت داده شده است؟ آيا تصورات قالبي مربوط به زنان و مردان در امثال 
قـع و  هـاي جنسـيتي چـه تو   و حكم وجود دارد؟ با توجه به تصـورات قـالبي يـا كليشـه    
  انتظارهايي از زنان و مردان در امثال و حكم وجود دارد؟

خدا، مشتمل بر چهار جلد و دوهـزار و شصـت و چهـار صـفحه و     امثال و حكم ده
  .بيست و دو هزار و صد و سي و چهار مَثل و نكتة حكمي است

نتـايج  . بطور كلي در كتاب امثال و حكم، ما شاهد تأييد باورهـاي قـالبي هسـتيم   
  .آمده از اين پژوهش در متن آورده شده استبدست 
  

  كليد واژه

  شناسـي در امثـال و حكـم،    امثال و حكـم، زن و مـرد در امثـال و حكـم، جامعـه     
  .شناسي در امثال و حكممردم

                                                      
 .گاه آزاد اسالمي، واحد رودهنكارشناس ارشد رشتة مطالعات زنان، دانش ∗
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  مقدمه

امثال . امثال و حكم از اركان مهم  ادبيات و معتبرترين سند ميراث فرهنگي است
ر ادبيـات جهـاني داراي ارزش و مقـامي ويـژه اسـت كـه       ها و اصوالً دسايره در همة زبان

گر ذوق و استعداد، قريحه و صفات، افكار و تصورات، عواطـف و احساسـات، رسـوم و    بيان
شـود در سـه   هايي كه به نام فرهنگ عامه بررسي ميموضوع. عادات هر قوم و ملتي است

  :گيردمقوله قرار مي
  ها؛باورها و عادت) الف
  مربوط به نهادهاي اقتصادي و اجتماعي؛ آداب و رسوم) ب
  .هاالمثلها و ضربها، ترانهداستان) ج

  ساختار امثال و حكم در عين سـادگي، زيبـايي و اختصـار، آن چنـان آهنگـين و      
اگـر چـه   . رودانگيز است كه براي آرايش كالم و فصاحت بيان در محاورات به كار مـي دل

هـا  در هـر يـك از آن  . هاي طـوالني حكايـت دارد  بهنمايد، ليكن از تجرلطيف و كوتاه مي
هاي كوتاه و عبرت آمـوز در قالـب هـزل، شـوخي و انتقـاد، خواننـده يـا        خاطرات و قصه

هاي موجـود جامعـه آشـنا    كشاند و او را با واقعيتشنونده را به اعماق روح زمان خود مي
بـه تصـوير كشـيده شـده     چهره زنان و مردان ايراني در امثال و حكم به دفعات . سازدمي
گر قصد دارد سيماي زنـان و مـردان را در كتـاب امثـال و     در اين تحقيق، پژوهش. است

خدا با هم مقايسه و بررسي كرده، تصاويري متفاوت را كـه ايـن مجموعـه از زن    حكم ده
هاي جنسيتي را دربـارة آنـان، مـورد    ترتيب كليشهو بدين بدست داده است بيرون كشد،

  .دهد بررسي قرار

  اهميت و ضرورت پژوهش

  هـايي اسـت كـه    خـدا يكـي از راه  بررسي سيماي زن و مرد در امثـال و حكـم ده  
دانـيم كـه   مـي . تواند وضعيت و موقعيت زنان و مردان را در نگاه مردم مشخص كنـد مي

توسعة جوامع بشري تنها به دست مردان انجام نگرفته بلكه با مشـاركت توأمـان زنـان و    
يكي از مواردي كه جامعه را تحـت تـأثير قـرار    . اي صورت پذيرفته استمعهمردان هر جا

بـدين  . دهـد دهد فرهنگ است، همان طور كه جنسيت را نيز تحـت تـأثير قـرار مـي    مي
خاطر، پژوهش حاضر به بررسي سيماي زن و مرد در عرصه غني و اصيل امثـال و حكـم   

هايي كـه در مـورد وي وجـود دارد،    گفت و گو دربارة زن و ديدگاه. خدا پرداخته استده
از دوران . كاري بس سخت است و احتياج به مطالعة عميـق و كنـد و كـاو گسـترده دارد    
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كهن هميشه شخصيت و خلق و خوي زن توجه دانشمندان، فالسفه و اديبان هر عصـري  

گران برآن بوده  است كه روحيـه و شخصـيت   كوشش پژوهش. را بخود جلب كرده  است
زن در عرصة پهناور جهان و در همه جـاي آن،  . طور كه واقعاً هست، بشناسانندزن را آن 

از آغاز پيدايش بر زمين و در هر زمان و مكان و نژاد و رنگ و آييني، بار مسؤوليتي ويـژه  
و اين بخشي از حيات زن است . زادن، پروردن و به بلوغ رساندن: را بر دوش داشته است
در حقيقت هويت جويي براي زن، در وراي اين بخـش از  . يردپذكه انگار چون و چرا نمي

البته  اين كه زن در كنار يا جـدا از وظيفـة   . زندگي و اين امتياز ويژة او بايد صورت گيرد
توليد نسل بشري در ساختار اجتماعي، تاريخي، فرهنگ، تمدن و ادبيـات نقشـي داشـته    

  .است يا نه، در خور تأمل و بررسي است
اگـر بـه واقـع بـه     . اي است كه زن در سراسر آن حضور داردي، پهنهفرهنگ پارس

پايـة  يابيم كه از نظر آفـرينش، هـم  چهرة اين موجود لطيف و حساس نظر افكنيم، در مي
در اكثـر اديـان آسـماني،    . مرد آفريده شده است و هيچ برتـري بـين آنـان وجـود نـدارد     

هـا  خداوند آن. وتاه صورت گرفته استاي بسيار كزمان يا به فاصلهآفرينش زن و مرد هم
هـاي خداونـد نيـز    نمايد؛ نعمتآفريند و بطور كلي از امكانات مساوي برخوردار ميرا مي

هـاي  اين تحقيق سعي خواهد كرد به برخي از سـؤال . شودبراي هر دو در نظر گرفته مي
و روشـن  هـايي درخـور توجـه    خـدا پاسـخ  موجود پيرامون زن و مرد در امثال و حكم ده

  .بدهد

  روش تحقيق در اين پژوهش

اين مقاله، از نوع مطالعات كيفي است كه هـدف محقـق از انجـام ايـن پـژوهش،      
مقالة حاضـر  . توصيف عيني، واقعي و منظم خصوصيات يك موقعيت يا يك موضوع است

، بـا هـدف شـناخت سـيماي زن و مـرد در      )كمي(با استفاده از تكنيك تحليل محتوايي 
و حكم در نظر گرفته شده است و بـه بررسـي و تحليـل مطالـب موجـود در       كتاب امثال
  .پردازدهاي مختلف كتاب مذكور ميبخش

جامعة آماري تحقيق حاضر، شامل كلية محتوا و مطالب منعكس شده از سـيماي  
  .  خدا استجلد كتاب امثال و حكم ده 4زن و مرد در 
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  هاي جنسيتيهاي كليشهمقوله

خـويي،  گر، شـكاك، خـوش  اراده، اراده داشتن، گستاخ، افسون قدرت، ضعف، فال،
ــذيري، گــر، ضــعيف نفــس، خــوش يمنــي، منفعــل، مســؤوليت نگــر، تحليــلســطحي   پ
مسؤوليتي، علم و دانش، عدم علم و دانـش، حـرص و آز، عـدم حـرص و آز، رازداري،     بي

ي، بـا  وفايي، بخشـندگي، خساسـت، گسـتاخي، عـدم گسـتاخ     عدم رازداري، وفاداري، بي
حرفـي، حسـادت،   كفايتي، صداقت، تزوير و ريا، زيبايي، زشتي، پرحرفـي، كـم  كفايتي، بي

عدم حسادت، شكاك بودن، نگاه سطحي به زن، نگاه سطحي بـه مـرد، فضـولي، ظلـم و     
داري، دينـي، ديـن  خـواري و عـيش، بـي   ستم، استقالل، وابستگي، تملق، ظاهرسازي، مي

  .ارادگيخوش قولي، اراده، همت و بي كينه، نامردي، جوانمردي، نياز،
  

هاي جنسيتي يا تصورات قالبي مربوط به زنان و توزيع فراواني و درصد كليشه: 1جدول شمارة 

  خداهاي امثال و حكم دهمردان و به صورت مشترك ميان زنان و مردان، در ضرب المثل
  

  درصد  فراواني  عنوان

  62/29  263  هاي مربوط به زنانالمثلضرب
  68/67  601  هاي مربوط به مردانضرب المثل
  70/2  24  1هاي مربوط به زنان و مردان به صورت مشتركالمثلضرب

  100  888  تعداد كل
  

هـاي  المثـل درصد از ضـرب  68/67گر اين واقعيت است كه ارقام جدول فوق بيان
مربوط بـه   هاي امثال و حكمالمثلدرصد از ضرب 62/29امثال و حكم مربوط به مردان، 

ها به صورت مشترك مربوط بـه زنـان و مـردان اسـت،     المثلدرصد از ضرب 70/2زنان و 
  .يعني هم به مردان و هم به زنان اشاره دارد
تر هاي بررسي شده، بيشالمثلشود كه در ضرباز جدول باال چنين استنباط مي

  .ها به مردان اشاره داردالمثلضرب
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هاي جنسيتي يا تصورات قالبي مربوط به زنان در درصد كليشه فراواني و: 2جدول شمارة 

  خداهاي امثال و حكم دهالمثلضرب
  

  هامقوله
  زنان

  درصد  فراواني

  52/1  4  فعال بودن
  28/2  6  منفعل بودن
  76/0  2  )ضعيف نفس(هوس 

  38/0  1  علم و دانش
  19/4  11  عدم علم و دانش
  38/0  1  حرص و آز
  38/0  1  رازداري

  66/2  7  عدم رازداري
  14/1  3  وفاداري
  56/4  12  وفاييبي
  43/4  9  قدرت
  28/2  6  ضعف

  38/0  1  بخشندگي
  12/9  24  گستاخي
  63/18  49  خوييخوش
  97/15  42  بدخويي
  38/0  1  كفايتيبي

  08/6  16  تزوير و ريا
  79/11  31  زيبايي
  56/4  12  زشتي
  28/2  6  بديمني
  38/0  1  پرحرفي
  52/1  4  حسادت

  38/0  1  شكاك بودن
  28/2  6  نگاه سطحي به زن

  91/1  5  فضولي
  38/0  1  ظلم و ستم
  100  263  تعدادكل



 

 نامه فرهنگ و ادبپژوهش 224 �
  

 
هـاي  هـاي كليشـه  گر اين واقعيت است كـه فراوانـي مقولـه   ارقام جدول فوق بيان

 49خـويي  چـون خـوش  جنسيتي يا تصورات قالبي مربوط به زنان در امثال و حكـم هـم  
 24، گستاخي )درصد 79/11( 31، زيبايي )درصد 97/15( 42 ، بدخويي)درصد 63/18(
و عـدم علـم و   ) درصد 56/4( 12وفايي ، بي)درصد 08/6( 16، تزوير و ريا )درصد 12/9(

تـرين درصـد را مقولـة    در جدول فوق بـيش . است) درصد 19/4( 11) سواديبي(دانش 
هـاي  رصد را مقولـه د 38/0ترين درصد يعني درصد و كم 63/18خويي زنان يعني خوش

كفايتي، پرحرفي، شكاك بـودن و ظلـم   علم و دانش، حرص و آز، رازداري، بخشندگي، بي
  .استو ستم زنان به خود اختصاص داده 

هـاي  هاي مربوط به زنان در زمينة مقولهالمثلقابل ذكر است كه در بررسي ضرب
داقت، خـوش  كنترل نفس، عدم حرص و آز، خساست، عـدم گسـتاخي، بـا كفـايتي، صـ     
ارادگـي، سـحر و   يمني، كم حرفي، عدم حسادت، استقالل، وابستگي، اراده و همـت، بـي  

داري، كينه، نياز، خوش قـولي  ديني، دينخواري و عيش، بيجادو، تملق، ظاهرسازي، مي
  .گونه فراوانيي مشاهده نشده استو بدقولي هيچ
  

  :خدام دههاي مربوط به زنان در امثال و حكالمثلبرخي از ضرب

  .بر است و چون زايد مادر استزن تا نزايد دل -
 اسب و زن و شمشير وفادار كه ديد؟ -
 .با زن در راز مزن -
 .مسجد زن، خانة زن است -
 .مرگ زن هيچ كم از لذت دامادي نيست -
  گوينـد كـه مماسـكه    در مـورد كـابين و شـيربهاي عـروس مـي     (خريـد؟  مگر خر مي -
 .)كنندمي
  ا قلـــم بـــه دســـت مـــدهزن بـــد ر - 
  زيور و زيب زنان است حرير و زر و سيم - 
  چه خوش گفت شاه جهان كي قبـاد  - 
  يكي گفت كـس را زن بـد مبـــــاد    - 
  زنــان چون ناقصانِ عقـل و ديننـــد   - 
  بــرو زن كن اي خواجه هر نوبهـــار  - 
  چو آفتاب بود در فـــروغ مـاه  كي هم - 
  دمــاه ماننــــد راي زن باشــــــــ  - 
  ...و - 

  دســت خــود را قلــم كنــي، آن بــه     
  مرد را نيست جز از علم و عمل زيور و زيب
  كه نفـــــرين بد بر زن نيـــــك بـــاد 
  دگــــر گفت زن در جهان خـود مبـاد  
 چـــرا مــــردان ره آنان گزيننــــد
  كه تقـــويم پـــــارين نيـــــايد بــكار   

  چو حور باشد در نيكـويي پـري  كي هم
  گفـــت ني كـه زن باشــــــد   ديگري
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هاي جنسيتي يا تصورات قالبي مربوط به مردان در فراواني و درصد كليشه: 3جدول شمارة 

  خداهاي امثال و حكم دهالمثلضرب
  

  هامقوله
  زنان

  درصد  فراواني

  66/0  4  پذيريمسؤوليت
  33/0  2  مسؤوليتيبي

  15/9  55  فعال بودن
  17/0  1  منفعل
  17/1  7  )عيف نفسض(هوس 

  17/0  1  كنترل نفس
  80/18  113  علم و دانش

  83/3  23  عدم علم و دانش
  83/1  11  حرص و آز

  33/0  2  عدم حرص و آز
  17/1  7  رازداري

  33/0  2  عدم رازداري
  66/1  10  وفاداري
  17/1  7  وفاييبي
  81/15  95  قدرت
  33/1  8  ضعف
  17/1  7  استقالل

  49/4  27  اراده و همت
  33/0  2  ارادگييب

  49/3  21  بخشندگي
  17/1  7  خساست
  50/1  9  گستاخي
  31/13  80  خوييخوش
  49/3  21  بدخويي
  66/1  10  كفايتيبي

  16/1  7  تزوير و ريا
  17/0  1  پرحرفي
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  هامقوله
  زنان

  درصد  فراواني

  17/1  7  حسادت
  50/0  3  )گريافسون(سحر و جادو 

  83/0  5  تملق
  99/0  6  ظاهرسازي

  17/0  1  خواري و عيشمي
  17/0  1  يدينبي

  83/0  5  فضولي
  50/0  3  كينه
  17/1  7  نامردي
  50/0  3  نياز

  32/3  20  ظلم و ستم
  100  601  تعدادكل
  

هـاي  هـاي كليشـه  گر اين واقعيت اسـت كـه فراوانـي مقولـه    ارقام جدول باال بيان
انـش  چـون علـم و د  مـردان در امثـال و حكـم، هـم    جنسيتي يا تصورات قالبي مربوط به

 31/13( 80خــويي ، خـوش )درصـد  81/15( 95، قـدرت  )درصـد  80/18( 113) سـواد (
 21، بخشـندگي  )درصـد  49/4( 27، اراده و همت )درصد 15/9( 55، فعال بودن )درصد
تـرين درصـد را   در جدول فوق بـيش . است) درصد 49/3( 21، و بدخويي )درصد 49/3(

درصـد را   17/0تـرين درصـد يعنـي    درصد و كم 80/18مقولة علم و دانش مردان يعني 
ديني مـردان بـه   خواري و عيش و بيهاي منفعل بودن، كنترل نفس، پرحرفي، ميمقوله

  .خود اختصاص داده است
  هـاي مربـوط بـه مـردان در زمينـة      المثـل قابل ذكر است كـه در بررسـي ضـرب   

  ، هاي وابستگي، عدم گسـتاخي، بـا كفـايتي، صـداقت، كـم حرفـي، عـدم حسـادت        مقوله
مردي، زيبايي، زشتي، خوش قولي، بدقولي، شكاك بودن و نگاه سـطحي  داري، جواندين

  .گونه فراونيي مشاهده نشده استبه مرد، هيچ
  :خدان در امثال و حكم دهمرداهاي مربوط به المثلبرخي از ضرب

 .دزد باش و مرد باش -
 .مرد آن است كه لب بندد و بازو بگشايد -
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 .امرد پاي گيردمرد چون ميرد ن -
 .وقت خشم و وقت شهوت مرد كو -
 .يا مرد باش يا در قدم مردان باش -
  معني توفيق غير از همت مردانه چيست؟ -
ــواب   -  ـــد ج ــرد هوشمنـــــ ــد م   نده
ــر -  ــوتر هن ـــست ،نك ــرد را بخرديــــ   م
  حــج نمــودن، تماشــاي جهــان اســت  - 
 .آفرين باد براين همت مردانة تو -
  روا باشدو مهتر و فرمانكسي كو پادشاه  - 
ـــه روي  -  ــس ناشستــ ـــي مفل   گلخنـــ
 .مرد به دوزخ رود، برطمع مهتري - 
 ...و - 
  

  ســـؤال كننــــد آن گـــه، كـــزومگـــر  
ــه كـــار جهـــان و ره ايزديســـت      كـ
ـــت    ــردان اســ ــار مـ ــان دادن، كـ   نـ

  
ـوا باشـد     بدان كوشد كه او را عشرت و كام و ه
  مــــرد سراپـــردة انـــوار نيســـــــت 

 

هاي جنسيتي يا تصورات قالبي مربوط به زنان و فراواني و درصد كليشه: 2جدول شمارة 

  خداهاي امثال و حكم دهالمثلمردان به صورت مشترك در ضرب
  

  هامقوله
  نمردا  زنان

  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  15/9  55  52/1  4  فعال بودن
  17/0  1  28/2  6  منفعل بودن
  17/1  7  76/0  2  )ضعف نفس(هوس 

  80/18  113  38/0  1  علم و دانش
  83/3  23  19/4  11  عدم علم و دانش
  83/1  11  38/0  1  حرص و آز
  17/1  7  38/0  1  رازداري

  33/0  2  66/2  7  عدم رازداري
  66/1  10  14/1  3  وفاداري
  17/1  7  56/4  12  وفاييبي
  81/15  95  43/3  9  قدرت
  33/1  8  28/2  6  ضعف

  49/3  21  38/0  1  بخشندگي
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  هامقوله
  نمردا  زنان

  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  50/1  9  12/9  24  گستاخي
  31/13  80  63/18  49  خوييخوش
  49/3  21  97/15  42  بدخويي
  66/1  10  38/0  1  كفايتيبي

  16/1  7  08/6  16  تزوير و ريا
  17/0  1  38/0  1  پرحرفي
  17/1  7  52/1  4  حسادت
  83/0  5  91/1  5  فضولي

  32/3  20  38/0  1  ظلم و ستم
  100  520  100  207  جمع كل
  

هاي جنسـيتي يـا تصـورات قـالبي زنـان و      كه از مقايسة كليشه ارقام جدول فوق
مـا در برخـي از   : گر ايـن واقعيـت اسـت كـه    مردان به صورت مشترك بدست آمده، بيان

همـان طـور كـه    . تر زنان نسبت به مردان هستيم و بـرعكس ها شاهد فراواني بيشمقوله
ها هماننـد منفعـل بـودن، عـدم رازداري،     دهد، زنان در برخي مقولهجدول فوق نشان مي

انـد و  تر را بخـود اختصـاص داده  وفايي، گستاخي، بدخويي و تزوير و ريا، فراواني بيشبي
، عـدم  )سـواد (، علم و دانش )ضعيف نفس(هايي مانند فعال بودن، هوس مردان در مقوله
ري، وفـاداري، قـدرت، ضـعف، بخشـندگي،     ، حـرص و آز، رازدا )سـوادي بي(علم و دانش 

تـر را بخـود اختصـاص    هاي بيشكفايتي، حسادت و ظلم و ستم، فراوانيخويي، بيخوش
. سان دارنـد ها مانند پرحرفي و فضولي، زنان و مردان فراواني يكدر برخي مقوله. اندداده

هـا  ن مقولـه نشان دهندة آن است كه در زمينة اي 4ها در جدول عدم حضور برخي مقوله
ها مشاهده نشـده اسـت و   خدا براي آنگونه فراواني و درصدي در امثال و حكم دهيا هيچ

هـا  تـوان بـه مقايسـة آن   يا فقط در يكي از دو جنس داراي فراواني و درصد است كه نمي
  .پرداخت
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هاي جنسيتي يا تصورات قالبي مربوط به زنان و فراواني و درصد كليشه: 5جدول شمارة 

  خداهاي امثال و حكم دهالمثلردان به صورت مشترك  در ضربم
  

  هامقوله
  صورت مشتركزنان و مردان به

  درصد  فراواني

  17/4  1  فعال بودن
  66/16  4  علم و دانش
  17/4  1  حرص و آز

  17/4  1  وفاييبي
  33/33  8  قدرت

  17/4  1  اراده و همت
  17/4  1  بخشندگي
  33/8  2  خوييخوش
  17/4  1  ريا تزوير و
  17/4  1  بدقولي

  33/8  2  شكاك بودن
  17/4  1  فضولي
  100  24  تعدادكل
  

هـاي  هـاي كليشـه  گر اين واقعيت است كـه فراوانـي مقولـه   ارقام جدول فوق بيان
جنسيتي يا تصورات قالبي مربوط به زنان و مردان به صورت مشترك در امثـال و حكـم،   

در جدول فـوق  . است) درصد 66/16( 4و علم و دانش ) درصد 33/33( 8چون قدرت هم
درصد  17/4ترين درصد يعني درصد و كم 33/33ترين درصد را مقولة قدرت يعني بيش
وفايي، اراده و همـت، بخشـندگي، تزويـر و ريـا،     هاي فعال بودن، حرص و آز، بيرا مقوله

  .بدقولي و فضولي به خود اختصاص داده است
صـورت  هاي مربوط به زنان و مـردان بـه  المثلست كه در بررسي ضربقابل ذكر ا

هاي منفعل بودن، عدم علم و دانش، عدم حرص و آز، وفـاداري،  مشترك در زمينة مقوله
قولي، هوس، كنترل نفـس، رازداري،  ارادگي، خساست، بدخويي، صداقت، خوشضعف، بي

  يمنـي، بـديمني، پرحرفـي،   خـوش كفـايتي، زيبـايي، زشـتي،    عدم رازداري، باكفايتي، بي
حرفي، حسادت، عدم حسادت، شكاك بودن، نگاه سطحي به زن و مرد، ظلم و سـتم،  كم
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خواري استقالل، وابستگي، گستاخي، عدم گستاخي، سحر و جادو، تملق، ظاهرسازي، مي

  .گونه فراوانيي مشاهده نشده استداري، كينه و نياز هيچديني، دينو عيش، بي
  
هاي مربوط به زنان و مردان به صورت مشترك در امثـال و حكـم   المثلرببرخي از ض

  :خداده

ـــت    - ـــرب زيباســ ــالح حــــ ـــرد س ــر مــ   ب
ــد   -  ــيش ان ــود ب ـــرد وب ـــناه مـــــــ   ز دو تـــ
ـــو    -  ــالي چـــــــ ــدر ت ــون پ ــدم چ ــادر مق   م
  معني پرست ،جووبود در جست ،هر كه مرد است او  - 
ــ   -  ـــت ماماْن ـــر اسـ تهسـ ــاخــ ـاـب ـــب و ـب   ـ
 .ليلي را به چشم مجنون بايد ديد  -
  مادگي خـــــوش آيـدت، چـادر بگيــــــــر     - 

  

  گونـــه و غاليـــه زنـــان راســـت   گـــل 
ـــاپاك زن  ــادان و نـــــ ــد نـــ   ز فرزنـــ
ــرادر   ــد اي بــ ــت فرزنــ ــه هســ   نتيجــ
ـار    هر كه زن طبع است كارش رنگ و بوي است و نگ
ــتر  ــو خوانمـــت اسـ ــر چـ ــو تـ ــو مشـ   تـ

  
ــوش   ــتمي خ ــدترس ــر  ،آي ــر بگي   خنج

 

  شود يا دخترشود؟ يا پسر ميمال فقيرها چه مي -
  مــرد اگـر يـــك قــــــراضه كـار كنـــد      -
 .گه زن كنو آن يمرديت بيازما -
  ...و 
  

ـــد   ــار كنـــــــ ــدبانوي چهـ ــه كـ   زن بـ
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  گيرينتيجه

  هـا، بـه بررسـي تصـورات قـالبي     حال با توجه به نتـايج بدسـت آمـده از جـدول    
  .شودخدا با توجه به چهارچوب نظري پرداخته ميهاي امثال و حكم دهالمثلضرب

هنـر قربـاني تعصـب    «كنـد  با توجه به نظرية زيباشناسـي زنانـه كـه مطـرح مـي     
كه در هنر و ادبيات، فعال بودن را بـه مـرد و منفعـل بـودن،     و اين» جنسيتي شده است

د و وجود اين مظاهر را در هنر و ادبيات دهوفايي را به زنان نسبت ميسواد بودن و بيبي
داند، در پـژوهش حاضـر بـا    نشانة وجود تبعيض و نابرابري جنسيتي در هنر و ادبيات مي

  .ها نيز مشاهده شدالمثلتوجه به نتايج بدست آمده، چنين مظاهري در ضرب
بـي،  چنين با توجه به نقد ادبي زنانه، كمبود كاراكترهاي واقعي زنان در آثار ادهم

هاي جنسيتي، نشان ندادن تجـارب واقعـي   وجود تصورات قالبي مربوط به زنان و كليشه
مجموعـة باورهـاي   (هاي زنان، تصوير غيرواقعي از زنان در امثال و حكـم  زنان، محروميت

، فاصـلة بـين تصـاوير و    )فرهنگي رايج و معمول مردم ما نسبت بـه متـل، مثـل و حكـم    
هاي دوگانه در نگـاه  عنوان شيء و ديگري، وجود تقابلن بهزندگي واقعي زنان، معرفي زنا

جنسيتي و نگاه ابزاري داشتن به زن نشانة وجود تبعيض و نابرابري جنسيتي در ادبيـات  
  پــژوهش حاضــر نيــز بــا توجــه بــه نتــايج بدســت آمــده، چنــين مظــاهري را در . اســت
  .دهدخدا نشان ميها و امثال و حكم دهالمثلضرب

گذاري براساس نام(زدگي زبان كه وجود اين مظاهر ه به نظرية جنسيتنيز با توج
چنين تحقير زنـان از جنبـة معنـايي    منافع مردان، ساختار منفعل بخشيدن به زنان و هم

دانـد، پـژوهش   زدگي زبان ميرا نشانة جنسيت) كه براساس آن مرد خوب و زن بد است
  خـدا  ري را در امثـال و حكـم ده  حاضر با توجـه بـه نتـايج بدسـت آمـده، چنـين مظـاه       

  .نماياندمي
دليـل  رو هستند و هنوز بـه اي در ساختار جامعه روبهزنان با تبعيض نهادينه شده

ترين كـار بـراي هـر زنـي ايـن      پس اولين و مهم. اندگاه خود را پيدا نكردهزن بودن جاي
فش مشـخص  گاهش را در جامعة خود بشناسد و مسير خود را به سوي هداست كه جاي

كند و نخواهد مثل مردها عمل كند، چرا كه اين  امر منجر به  تقويـت همـان نهادهـاي    
  .غلط پيشين است

همين كه زنان بـاور كننـد مفـاهيم رايـج     «: گويدزيگريد وايگل در اين زمينه مي
فرهنگ سياست و مقاومت، مفاهيمي مردانه است و بـراي زنـدگي و تخيـل زنانـه قابـل      

اي كـه در  هاي زنانهطرح. بايد به جست و جوي زنان قهرمان پايان دهنداستفاده نيست، 
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هـاي مردانـه، عظمـت    شود، بيش از حـد اسـير سرمشـق   هاي مردانه ارائه ميمقابل طرح

براي حذف تفكر سلسله مراتبي، بايد تصور زن . ظاهري، قدرت و نقش درخشان آنهاست
دوه، گذشت، قناعت و يـا فروكاسـتي بـه    اي در تجليل اناين خطابه. قهرمان، قرباني شود

  اي اسـت بـراي روشـن شـدن ماهيـت تصـاويري       نيسـت بلكـه خطابـه   » طبيعت زنانـه «
و  2گيـرد ها و نيازهاي زنان را ناديده مـي جا و در اين زمان، تجربهانگيز كه در اينوسوسه

لي و نـه  هاي ضعيف، نه قهرمانان پوشادر نهايت باور كنيم كه زنان جامعة ما نه شخصيت
ها را بـه دور افكنـيم   و چه خوب است اگر برچسب. هاي شمشير به دست هستنداسطوره

 ولََقـد : چنان كه شايستة آيـة شان بشماريم، آنو به زنان و مردان حرمت گذاريم و محترم
  3.است... منارََّك
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  هانوشتپي

  .دانهايي است كه مخاطب آن هم زنان هستند و هم مرالمثلمنظور ضرب -1
  .183: 1385عباداتي،  -2
  .1384آقابخشي، نوبت،  -3
  

  فهرست منابع و مĤخذ

هاي اجتماعي با مـرور بـر ادب   زنان و آسيب«). 1384. (آقابخشي، حبيب و نوبخت، ناهيد -
 19و  18گـاه شـهيد بـاهنر كرمـان،     هاي اجتمـاعي دانـش  همايش زنان و آسيب» فارسي
  .شناسي اجتماعيماه، كانون آسيبآبان

انتشارات گام نـو،  : ، تهرانفرادستي، فرودستي در زبان). 1381. (پاك نهاد جبروتي، مريم -
 .چاپ اول

گـاه تهـران، جلـد    انتشارات دانـش : ، تهرانخداامثال  حكم ده). 1372. (خدا، علي اكبرده -
 .اول

جلـد   گـاه  تهـران،  انتشارات دانش: ، تهرانخداامثال و حكم ده). 1372. (اكبرخدا، عليده -
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