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  خدابررسی و مقایسۀ سیمای زن و مرد در امثال و حکم ده
∗ناهید شاملو                     

  چکیده 
  هـایی اسـت کـه    خـدا یکـی از راه  ثـال و حکـم ده  بررسی سیمای زن و مرد در ام     

  .تواند وضعیت و موقعیت زنان و مردان را در نگاه مردم مشخص کندمی
  :هااین مقاله، کوششی است برای پاسخ بدین پرسش

خدا سیمای زنان و مردان ایرانی چگونـه ترسـیم شـده            در کتاب امثال و حکم ده     
ای جنسیتی یا تـصورات قـالبی در امثـال و           هاست؟ سیمای زنان و مردان از نظر کلیشه       

هایی بـه برخـی از رفتارهـای        حکم به چه صورت نمایان شده است؟ چه صفات یا ویژگی          
زنان و مردان نسبت داده شده است؟ آیا تصورات قالبی مربوط به زنان و مردان در امثال                 

قـع و   هـای جنـسیتی چـه تو      و حکم وجود دارد؟ با توجه به تـصورات قـالبی یـا کلیـشه              
  انتظارهایی از زنان و مردان در امثال و حکم وجود دارد؟

خدا، مشتمل بر چهار جلد و دوهزار و شـصت و چهـار صـفحه و                امثال و حکم ده   
  .بیست و دو هزار و صد و سی و چهار مَثَل و نکتۀ حکمی است

نتـایج  . بطور کلی در کتاب امثال و حکم، ما شاهد تأیید باورهای قـالبی هـستیم              
  .آمده از این پژوهش در متن آورده شده استبدست 

  
  کلید واژه

  شناسـی در امثـال و حکـم،        امثال و حکم، زن و مـرد در امثـال و حکـم، جامعـه              
  .شناسی در امثال و حکممردم

                                                      
 .گاه آزاد اسالمی، واحد رودهنکارشناس ارشد رشتۀ مطالعات زنان، دانش ∗
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  مقدمه
امثال . امثال و حکم از ارکان مهم  ادبیات و معتبرترین سند میراث فرهنگی است

ر ادبیات جهـانی دارای ارزش و مقـامی ویـژه اسـت کـه               ها و اصوالً د   سایره در همۀ زبان   
گر ذوق و استعداد، قریحه و صفات، افکار و تصورات، عواطف و احـساسات، رسـوم و                 بیان

شود در سـه    هایی که به نام فرهنگ عامه بررسی می       موضوع. عادات هر قوم و ملتی است     
  :گیردمقوله قرار می

  ها؛باورها و عادت) الف
   مربوط به نهادهای اقتصادی و اجتماعی؛آداب و رسوم) ب
  .هاالمثلها و ضربها، ترانهداستان) ج

  ساختار امثال و حکم در عین سادگی، زیبـایی و اختـصار، آن چنـان آهنگـین و                  
اگـر چـه    . رودانگیز است که برای آرایش کالم و فصاحت بیان در محاورات به کار می             دل

هـا  در هـر یـک از آن      . های طوالنی حکایـت دارد    بهنماید، لیکن از تجر   لطیف و کوتاه می   
های کوتاه و عبرت آمـوز در قالـب هـزل، شـوخی و انتقـاد، خواننـده یـا                  خاطرات و قصه  

های موجود جامعـه آشـنا      کشاند و او را با واقعیت     شنونده را به اعماق روح زمان خود می       
به تـصویر کـشیده شـده       چهره زنان و مردان ایرانی در امثال و حکم به دفعات            . سازدمی

گر قصد دارد سیمای زنـان و مـردان را در کتـاب امثـال و                در این تحقیق، پژوهش   . است
خدا با هم مقایسه و بررسی کرده، تصاویری متفاوت را کـه ایـن مجموعـه از زن                  حکم ده 

های جنسیتی را دربـارۀ آنـان، مـورد    ترتیب کلیشهو بدین بدست داده است بیرون کشد،    
  . دهدبررسی قرار

  اهمیت و ضرورت پژوهش
  هـایی اسـت کـه    خـدا یکـی از راه  بررسی سیمای زن و مرد در امثـال و حکـم ده       

دانـیم کـه    مـی . تواند وضعیت و موقعیت زنان و مردان را در نگاه مردم مشخص کنـد             می
توسعۀ جوامع بشری تنها به دست مردان انجام نگرفته بلکه با مـشارکت توأمـان زنـان و                  

یکی از مواردی که جامعه را تحت تـأثیر قـرار           . ای صورت پذیرفته است   معهمردان هر جا  
بـدین  . دهـد دهد فرهنگ است، همان طور که جنسیت را نیز تحـت تـأثیر قـرار مـی           می

خاطر، پژوهش حاضر به بررسی سیمای زن و مرد در عرصه غنی و اصیل امثال و حکـم                  
هایی کـه در مـورد وی وجـود دارد،      گفت و گو دربارۀ زن و دیدگاه      . خدا پرداخته است  ده

از دوران  . کاری بس سخت است و احتیاج به مطالعۀ عمیق و کنـد و کـاو گـسترده دارد                 
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کهن همیشه شخصیت و خلق و خوی زن توجه دانشمندان، فالسفه و ادیبان هر عصری               

گران برآن بوده  است که روحیه و شخـصیت          کوشش پژوهش . را بخود جلب کرده  است     
زن در عرصۀ پهناور جهان و در همه جای آن،          . طور که واقعاً هست، بشناسانند    زن را آن    

از آغاز پیدایش بر زمین و در هر زمان و مکان و نژاد و رنگ و آیینی، بار مسؤولیتی ویژه                    
و این بخشی از حیات زن است       . زادن، پروردن و به بلوغ رساندن     : را بر دوش داشته است    

در حقیقت هویت جویی برای زن، در ورای این بخش از           . یردپذکه انگار چون و چرا نمی     
البته  این که زن در کنار یا جدا از وظیفـۀ            . زندگی و این امتیاز ویژۀ او باید صورت گیرد        

تولید نسل بشری در ساختار اجتماعی، تاریخی، فرهنگ، تمدن و ادبیات نقـشی داشـته               
  .است یا نه، در خور تأمل و بررسی است

اگر بـه واقـع بـه       . ای است که زن در سراسر آن حضور دارد        ی، پهنه فرهنگ پارس 
پایـۀ  یابیم که از نظر آفرینش، هـم      چهرۀ این موجود لطیف و حساس نظر افکنیم، در می         

در اکثـر ادیـان آسـمانی،       . مرد آفریده شده است و هیچ برتری بـین آنـان وجـود نـدارد              
هـا  خداوند آن . وتاه صورت گرفته است   ای بسیار ک  زمان یا به فاصله   آفرینش زن و مرد هم    

هـای خداونـد نیـز      نماید؛ نعمت آفریند و بطور کلی از امکانات مساوی برخوردار می        را می 
هـای  این تحقیق سعی خواهد کرد به برخی از سـؤال         . شودبرای هر دو در نظر گرفته می      

و روشـن  هـایی درخـور توجـه     خـدا پاسـخ   موجود پیرامون زن و مرد در امثال و حکم ده         
  .بدهد

  روش تحقیق در این پژوهش
این مقاله، از نوع مطالعات کیفی است که هـدف محقـق از انجـام ایـن پـژوهش،                 

مقالۀ حاضـر  . توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است      
، بـا هـدف شـناخت سـیمای زن و مـرد در      )کمی(با استفاده از تکنیک تحلیل محتوایی    

 و حکم در نظر گرفته شده است و به بررسـی و تحلیـل مطالـب موجـود در                    کتاب امثال 
  .پردازدهای مختلف کتاب مذکور میبخش

جامعۀ آماری تحقیق حاضر، شامل کلیۀ محتوا و مطالب منعکس شده از سیمای             
  .  خدا است جلد کتاب امثال و حکم ده4زن و مرد در 
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  های جنسیتیهای کلیشهمقوله

خـویی،  گر، شکاک، خـوش    اراده، اراده داشتن، گستاخ، افسون     قدرت، ضعف، فال،  
  پــذیری، گــر، ضــعیف نفــس، خــوش یمنــی، منفعــل، مــسؤولیت نگــر، تحلیــلســطحی

مسؤولیتی، علم و دانش، عدم علم و دانـش، حـرص و آز، عـدم حـرص و آز، رازداری،                    بی
ی، بـا   وفایی، بخشندگی، خـساست، گـستاخی، عـدم گـستاخ         عدم رازداری، وفاداری، بی   

حرفـی، حـسادت،    کفایتی، صداقت، تزویر و ریا، زیبایی، زشتی، پرحرفی، کـم         کفایتی، بی 
عدم حسادت، شکاک بودن، نگاه سطحی به زن، نگاه سطحی بـه مـرد، فـضولی، ظلـم و                   

داری، دینـی، دیـن   خواری و عـیش، بـی     ستم، استقالل، وابستگی، تملق، ظاهرسازی، می     
  .ارادگی خوش قولی، اراده، همت و بیکینه، نامردی، جوانمردی، نیاز،

  
های جنسیتی یا تصورات قالبی مربوط به زنان و توزیع فراوانی و درصد کلیشه: 1جدول شمارۀ 

  خداهای امثال و حکم دهمردان و به صورت مشترک میان زنان و مردان، در ضرب المثل
  

  درصد  فراوانی  عنوان
  62/29  263  های مربوط به زنانالمثلضرب

  68/67  601  های مربوط به مردانضرب المثل
  70/2  24  1های مربوط به زنان و مردان به صورت مشترکالمثلضرب

  100  888  تعداد کل
  

هـای  المثـل  درصد از ضرب   68/67گر این واقعیت است که      ارقام جدول فوق بیان   
 مربوط بـه    های امثال و حکم   المثل درصد از ضرب   62/29امثال و حکم مربوط به مردان،       

ها به صورت مشترک مربوط به زنـان و مـردان اسـت،             المثل درصد از ضرب   70/2زنان و   
  .یعنی هم به مردان و هم به زنان اشاره دارد

تر های بررسی شده، بیش   المثلشود که در ضرب   از جدول باال چنین استنباط می     
  .ها به مردان اشاره داردالمثلضرب
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های جنسیتی یا تصورات قالبی مربوط به زنان در  درصد کلیشهفراوانی و: 2جدول شمارۀ 

  خداهای امثال و حکم دهالمثلضرب
  

  درصد  فراوانی  هامقوله  زنان
  52/1  4  فعال بودن

  28/2  6  منفعل بودن
  76/0  2  )ضعیف نفس(هوس 

  38/0  1  علم و دانش
  19/4  11  عدم علم و دانش

  38/0  1  حرص و آز
  38/0  1  رازداری

  66/2  7  عدم رازداری
  14/1  3  وفاداری

  56/4  12  وفاییبی
  43/4  9  قدرت
  28/2  6  ضعف

  38/0  1  بخشندگی
  12/9  24  گستاخی

  63/18  49  خوییخوش
  97/15  42  بدخویی

  38/0  1  کفایتیبی
  08/6  16  تزویر و ریا

  79/11  31  زیبایی
  56/4  12  زشتی

  28/2  6  بدیمنی
  38/0  1  پرحرفی
  52/1  4  حسادت

  38/0  1  شکاک بودن
  28/2  6  نگاه سطحی به زن

  91/1  5  فضولی
  38/0  1  ظلم و ستم

  100  263  تعدادکل
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هـای  هـای کلیـشه   گر این واقعیت است که فراوانـی مقولـه        ارقام جدول فوق بیان   

 49خـویی   چـون خـوش   جنسیتی یا تصورات قالبی مربوط به زنان در امثال و حکم هـم            
 24، گستاخی ) درصد79/11 (31، زیبایی ) درصد97/15 (42 ، بدخویی) درصد63/18(
و عدم علـم و     )  درصد 56/4 (12وفایی  ، بی ) درصد 08/6 (16، تزویر و ریا     ) درصد 12/9(

تـرین درصـد را مقولـۀ       در جدول فوق بـیش    . است)  درصد 19/4 (11) سوادیبی(دانش  
هـای  رصد را مقولـه  د38/0ترین درصد یعنی  درصد و کم 63/18خویی زنان یعنی    خوش

کفایتی، پرحرفی، شکاک بودن و ظلـم       علم و دانش، حرص و آز، رازداری، بخشندگی، بی        
  .استو ستم زنان به خود اختصاص داده 

های های مربوط به زنان در زمینۀ مقوله      المثلقابل ذکر است که در بررسی ضرب      
داقت، خـوش   کنترل نفس، عدم حرص و آز، خساست، عـدم گـستاخی، بـا کفـایتی، صـ                

ارادگـی، سـحر و   یمنی، کم حرفی، عدم حسادت، استقالل، وابستگی، اراده و همـت، بـی        
داری، کینه، نیاز، خوش قولی     دینی، دین خواری و عیش، بی   جادو، تملق، ظاهرسازی، می   

  .گونه فراوانیی مشاهده نشده استو بدقولی هیچ
  

  :خدام دههای مربوط به زنان در امثال و حکالمثلبرخی از ضرب
  .بر است و چون زاید مادر است زن تا نزاید دل-
  اسب و زن و شمشیر وفادار که دید؟-
 . با زن در راز مزن-
 . مسجد زن، خانۀ زن است-
 . مرگ زن هیچ کم از لذت دامادی نیست-
  گوینـد کـه مماسـکه      در مـورد کـابین و شـیربهای عـروس مـی           (خریـد؟    مگر خر می   -

 .)کنندمی
 ا قلـــم بـــه دســـت مـــدهزن بــد ر  -
 زیور و زیب زنان است حریر و زر و سیم -
 چه خوش گفت شاه جهان کی قبـاد     -
 یکی گفت کس را زن بـد مبـــــاد          -
 زنــان چون ناقصانِ عقل و دیننـــد       -
 بــرو زن کن ای خواجه هر نوبهـــار        -
 چو آفتاب بود در فــروغ مـاه      کی هم  -
 دمــاه ماننــــد رای زن باشـــــــ      -
  ...و -

 دســت خــود را قلــم کنــی، آن بــه     
 مرد را نیست جز از علم و عمل زیور و زیب          
ــاد          که نفـــــرین بد بر زن نیــــــک ـب
 دگــــر گفت زن در جهان خـود مبـاد     
 چـــرا مــــردان ره آنان گزیننــــد

 که تقـــویم پــــارین نیـــــاید بــکار      
 چو حور باشد در نیکـویی پـری       کی هم 
  گفـــت نی کـه زن باشــــــد       دیگری
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های جنسیتی یا تصورات قالبی مربوط به مردان در فراوانی و درصد کلیشه: 3جدول شمارۀ 

  خداهای امثال و حکم دهالمثلضرب
  

  درصد  فراوانی  هامقوله  زنان
  66/0  4  پذیریمسؤولیت

  33/0  2  مسؤولیتیبی
  15/9  55  فعال بودن

  17/0  1  منفعل
  17/1  7  )عیف نفسض(هوس 

  17/0  1  کنترل 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  رازداری

  33/0  2  عدم رازداری
  66/1  10  وفاداری

  17/1  7  وفاییبی
  81/15  95  قدرت
  33/1  8  ضعف

  17/1  7  استقالل
  49/4  27  اراده و همّت

  33/0  2  ارادگییب
  49/3  21  بخشندگی
  17/1  7  خساست
  50/1  9  گستاخی

  31/13  80  خوییخوش
  49/3  21  بدخویی

  66/1  10  کفایتیبی
  16/1  7  تزویر و ریا
  17/0  1  پرحرفی
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  درصد  فراوانی  هامقوله  زنان

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

  83/0  5  تملق
  99/0  6  ظاهرسازی

  17/0  1  خواری و عیشمی
  17/0  1  یدینبی

  83/0  5  فضولی
  50/0  3  کینه

  17/1  7  نامردی
  50/0  3  نیاز

  32/3  20  ظلم و ستم
  100  601  تعدادکل

  
هـای  هـای کلیـشه   گر این واقعیت است کـه فراوانـی مقولـه         ارقام جدول باال بیان   

انـش  چـون علـم و د  مـردان در امثـال و حکـم، هـم         جنسیتی یا تصورات قالبی مربوط به     
 31/13 (80خـویی   ، خـوش  ) درصـد  81/15 (95، قـدرت    ) درصـد  80/18 (113) سواد(

 21، بخـشندگی    ) درصد 49/4 (27، اراده و همت     ) درصد 15/9 (55، فعال بودن    )درصد
تـرین درصـد را     در جدول فوق بـیش    . است)  درصد 49/3 (21، و بدخویی    ) درصد 49/3(

 درصـد را    17/0تـرین درصـد یعنـی        درصد و کم   80/18مقولۀ علم و دانش مردان یعنی       
دینی مـردان بـه     خواری و عیش و بی    های منفعل بودن، کنترل نفس، پرحرفی، می      مقوله

  .خود اختصاص داده است
  هـای مربـوط بـه مـردان در زمینـۀ           المثـل قابل ذکر است کـه در بررسـی ضـرب         

  ، های وابستگی، عدم گستاخی، بـا کفـایتی، صـداقت، کـم حرفـی، عـدم حـسادت                 مقوله
مردی، زیبایی، زشتی، خوش قولی، بدقولی، شکاک بودن و نگاه سطحی           داری، جوان دین

  .گونه فراونیی مشاهده نشده استبه مرد، هیچ
  :خدان در امثال و حکم دهمرداهای مربوط به المثلبرخی از ضرب

 . دزد باش و مرد باش-
 . مرد آن است که لب بندد و بازو بگشاید-
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 .امرد پای گیرد مرد چون میرد ن-
 . وقت خشم و وقت شهوت مرد کو-
 . یا مرد باش یا در قدم مردان باش-
   معنی توفیق غیر از همّت مردانه چیست؟-

ــواب    - ـــد ج ــرد هوشمنـــــ ــد م  نده
ــر - ــوتر هن ــست،نک ــــ ــرد را بخردـی   م
 حــج نمــودن، تماشــای جهــان اســت  -
 . آفرین باد براین همّت مردانۀ تو-
 روا باشدو مهتر و فرمانکسی کو پادشاه  -
ــستـــه روی  - ــس ناش ـــی مفل  گلخنـــ
 . مرد به دوزخ رود، برطمع مهتری-
 ... و-
  

  ســؤال کننـــد  آن گــه، کــزو مگــر  
ــست   ــان و ره ایزدیـ ــار جهـ ــه کـ  کـ
ـــت   ــردان اســ ــار مـ ــان دادن، کـ  نـ

  
 بدان کوشد که او را عشرت و کام و هوا باشـد           
ــوار نیـســــــت      مــــرد سراپـــردۀ اـن

 

های جنسیتی یا تصورات قالبی مربوط به زنان و فراوانی و درصد کلیشه: 2جدول شمارۀ 
  خداهای امثال و حکم دهالمثلمردان به صورت مشترک در ضرب

  

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  هامقوله  نمردا  زنان
  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  رازداری

  33/0  2  66/2  7  عدم رازداری
  66/1  10  14/1  3  وفاداری

  17/1  7  56/4  12  وفاییبی
  81/15  95  43/3  9  قدرت
  33/1  8  28/2  6  ضعف

  49/3  21  38/0  1  بخشندگی
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  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  هامقوله  نمردا  زنان

  50/1  9  12/9  24  گستاخی
  31/13  80  63/18  49  خوییخوش

  49/3  21  97/15  42  بدخویی
  66/1  10  38/0  1  کفایتیبی

  16/1  7  08/6  16  تزویر و ریا
  17/0  1  38/0  1  پرحرفی
  17/1  7  52/1  4  حسادت
  83/0  5  91/1  5  فضولی

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

های جنـسیتی یـا تـصورات قـالبی زنـان و       که از مقایسۀ کلیشهارقام جدول فوق  
مـا در برخـی از      : گر این واقعیـت اسـت کـه       مردان به صورت مشترک بدست آمده، بیان      

همـان طـور کـه    . تر زنان نسبت به مردان هستیم و بـرعکس        ها شاهد فراوانی بیش   مقوله
ها همانند منفعـل بـودن، عـدم رازداری،         دهد، زنان در برخی مقوله    جدول فوق نشان می   

انـد و   تر را بخـود اختـصاص داده      وفایی، گستاخی، بدخویی و تزویر و ریا، فراوانی بیش        بی
، عـدم  )سـواد (، علم و دانش )ضعیف نفس(هایی مانند فعال بودن، هوس     مردان در مقوله  

ری، وفـاداری، قـدرت، ضـعف، بخـشندگی،         ، حـرص و آز، رازدا     )سـوادی بی(علم و دانش    
تـر را بخـود اختـصاص       های بیش کفایتی، حسادت و ظلم و ستم، فراوانی      خویی، بی خوش
. سان دارنـد  ها مانند پرحرفی و فضولی، زنان و مردان فراوانی یک         در برخی مقوله  . اندداده

هـا  ن مقوله  نشان دهندۀ آن است که در زمینۀ ای        4ها در جدول    عدم حضور برخی مقوله   
ها مشاهده نشده اسـت و      خدا برای آن  گونه فراوانی و درصدی در امثال و حکم ده        یا هیچ 

هـا  توان بـه مقایـسۀ آن     یا فقط در یکی از دو جنس دارای فراوانی و درصد است که نمی             
  .پرداخت
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های جنسیتی یا تصورات قالبی مربوط به زنان و فراوانی و درصد کلیشه: 5جدول شمارۀ 
  خداهای امثال و حکم دهالمثلردان به صورت مشترک  در ضربم

  

  درصد  فراوانی  هامقوله  صورت مشترکزنان و مردان به
  17/4  1  فعال بودن

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

  17/4  1  وفاییبی
  33/33  8  قدرت

  17/4  1  اراده و همّت
  17/4  1  بخشندگی

  33/8  2  خوییخوش
  17/4  1   ریاتزویر و
  17/4  1  بدقولی

  33/8  2  شکاک بودن
  17/4  1  فضولی

  100  24  تعدادکل
  

هـای  هـای کلیـشه   گر این واقعیت است که فراوانـی مقولـه        ارقام جدول فوق بیان   
جنسیتی یا تصورات قالبی مربوط به زنان و مردان به صورت مشترک در امثال و حکـم،                 

در جدول فوق   . است)  درصد 66/16 (4و علم و دانش     )  درصد 33/33 (8چون قدرت   هم
 درصد 17/4ترین درصد یعنی  درصد و کم   33/33ترین درصد را مقولۀ قدرت یعنی       بیش

وفایی، اراده و همّـت، بخـشندگی، تزویـر و ریـا،            های فعال بودن، حرص و آز، بی      را مقوله 
  .بدقولی و فضولی به خود اختصاص داده است

صـورت  های مربوط به زنان و مردان بـه       المثلست که در بررسی ضرب    قابل ذکر ا  
های منفعل بودن، عدم علم و دانش، عدم حرص و آز، وفـاداری،             مشترک در زمینۀ مقوله   

قولی، هوس، کنترل نفس، رازداری،     ارادگی، خساست، بدخویی، صداقت، خوش    ضعف، بی 
  یمنـی، بـدیمنی، پرحرفـی،     خـوش کفایتی، زیبـایی، زشـتی،      عدم رازداری، باکفایتی، بی   

حرفی، حسادت، عدم حسادت، شکاک بودن، نگاه سطحی به زن و مرد، ظلم و سـتم،                کم
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خواری استقالل، وابستگی، گستاخی، عدم گستاخی، سحر و جادو، تملق، ظاهرسازی، می

  .گونه فراوانیی مشاهده نشده استداری، کینه و نیاز هیچدینی، دینو عیش، بی
  

های مربوط به زنان و مردان به صورت مشترک در امثـال و حکـم               المثلرببرخی از ض  
  :خداده
ـــت     - ـــرب زیباســ ــالح حــــ ـــرد س ــر مــ  ب
ــد  - ــیش ان ــود ب ـــرد و ب ـــناه مـــــــ ــ  ز دو ـت
ـــو    - ــالی چـــــــ ــدر ت ــون پ ــدم چ ـادر  مق  مـ
  معنی پرست  ،جوو بود در جست   ،  هر که مرد است او      -
ــ  - ــســت مامانْ ـــر  اسـتْ ه ـاخــ ـ ـاـب ـــب و ـب  ـ
 . لیلی را به چشم مجنون باید دید -
   مادگی خـــــوش آیدت، چـادر بگیــــــــر        -

 

 گونـــه و غالیـــه زنـــان راســـت   گـــل 
ـــاپاک زن  ــادان و نـــــ ــد نـــ  ز فرزنـــ
ــرادر   ــد ای بــ ــست فرزنــ ــه هــ  نتیجــ
ـار               هر که زن طبع است کارش رنگ و بوی اسـت و نگ
ــتر  ــو خوانمـــت اسـ ــر چـ ــشو تـ ــو مـ  تـ

  
ــوش   ــتمی خ ــدترس ــر ،آی ــر بگی   خنج

 

  شود یا دخترشود؟ یا پسر می مال فقیرها چه می-
  مــرد اگـر یـــک قــــــراضه کـار کنـــد        -
 .گه زن کن و آنی مردیت بیازما-
  ...و 
  

ـــد   ــار کنـــــــ ــدبانوی چهـ ــه کـ  زن بـ
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  گیرینتیجه
  هـا، بـه بررسـی تـصورات قـالبی         حال با توجه به نتـایج بدسـت آمـده از جـدول            

  .شودخدا با توجه به چهارچوب نظری پرداخته میهای امثال و حکم دهالمثلضرب
هنـر قربـانی تعـصب      «کنـد   با توجه به نظریۀ زیباشناسی زنانـه کـه مطـرح مـی            

که در هنر و ادبیات، فعال بودن را بـه مـرد و منفعـل بـودن،                 و این » جنسیتی شده است  
د و وجود این مظاهر را در هنر و ادبیات دهوفایی را به زنان نسبت می     سواد بودن و بی   بی

داند، در پژوهش حاضـر بـا       نشانۀ وجود تبعیض و نابرابری جنسیتی در هنر و ادبیات می          
  .ها نیز مشاهده شدالمثلتوجه به نتایج بدست آمده، چنین مظاهری در ضرب

بـی،  چنین با توجه به نقد ادبی زنانه، کمبود کاراکترهای واقعی زنان در آثار اد             هم
های جنسیتی، نشان ندادن تجـارب واقعـی        وجود تصورات قالبی مربوط به زنان و کلیشه       

مجموعـۀ باورهـای    (های زنان، تصویر غیرواقعی از زنان در امثال و حکم           زنان، محرومیت 
، فاصـلۀ بـین تـصاویر و    )فرهنگی رایج و معمول مردم ما نسبت بـه متـل، مثـل و حکـم     

های دوگانه در نگاه    عنوان شیء و دیگری، وجود تقابل     ن به زندگی واقعی زنان، معرفی زنا    
جنسیتی و نگاه ابزاری داشتن به زن نشانۀ وجود تبعیض و نابرابری جنسیتی در ادبیـات     

  پــژوهش حاضــر نیــز بــا توجــه بــه نتــایج بدســت آمــده، چنــین مظــاهری را در . اســت
  .دهدخدا نشان میها و امثال و حکم دهالمثلضرب

گذاری براساس نام(زدگی زبان که وجود این مظاهر    ه به نظریۀ جنسیت   نیز با توج  
چنین تحقیر زنان از جنبـۀ معنـایی        منافع مردان، ساختار منفعل بخشیدن به زنان و هم        

دانـد، پـژوهش    زدگی زبان می  را نشانۀ جنسیت  ) که براساس آن مرد خوب و زن بد است        
  خـدا  ری را در امثـال و حکـم ده        حاضر با توجـه بـه نتـایج بدسـت آمـده، چنـین مظـاه               

  .نمایاندمی
دلیـل  رو هستند و هنوز بـه     ای در ساختار جامعه روبه    زنان با تبعیض نهادینه شده    

ترین کـار بـرای هـر زنـی ایـن      پس اولین و مهم. اندگاه خود را پیدا نکرده    زن بودن جای  
فش مشخص  گاهش را در جامعۀ خود بشناسد و مسیر خود را به سوی هد            است که جای  

کند و نخواهد مثل مردها عمل کند، چرا که این  امر منجر به  تقویـت همـان نهادهـای                  
  .غلط پیشین است

همین که زنان بـاور کننـد مفـاهیم رایـج           «: گویدزیگرید وایگل در این زمینه می     
فرهنگ سیاست و مقاومت، مفاهیمی مردانه است و بـرای زنـدگی و تخیـل زنانـه قابـل                   

ای کـه در    های زنانه طرح. باید به جست و جوی زنان قهرمان پایان دهند        استفاده نیست،   
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هـای مردانـه، عظمـت      شود، بیش از حد اسـیر سرمـشق       های مردانه ارائه می   مقابل طرح 

برای حذف تفکر سلسله مراتبی، باید تصور زن        . ظاهری، قدرت و نقش درخشان آنهاست     
دوه، گذشت، قناعت و یـا فروکاسـتی بـه          ای در تجلیل ان   این خطابه . قهرمان، قربانی شود  

  ای اسـت بـرای روشـن شـدن ماهیـت تـصاویری             نیـست بلکـه خطابـه     » طبیعت زنانـه  «
 و  2گیـرد ها و نیازهای زنان را نادیده می      جا و در این زمان، تجربه     انگیز که در این   وسوسه

لی و نه   های ضعیف، نه قهرمانان پوشا    در نهایت باور کنیم که زنان جامعۀ ما نه شخصیت         
ها را به دور افکنـیم      و چه خوب است اگر برچسب     . های شمشیر به دست هستند    اسطوره

 وَلَقَـدْ : چنان که شایستۀ آیۀ   شان بشماریم، آن  و به زنان و مردان حرمت گذاریم و محترم        
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   233 خدابررسی و مقایسۀ سیمای زن و مرد در امثال و حکم ده

  

  

  هانوشتپی
  .دانهایی است که مخاطب آن هم زنان هستند و هم مرالمثل منظور ضرب-1
  .183: 1385 عباداتی، -2
  .1384 آقابخشی، نوبت، -3
  

  فهرست منابع و مĤخذ
های اجتماعی با مرور بـر ادب       زنان و آسیب  «). 1384. (آقابخشی، حبیب و نوبخت، ناهید     -

 19 و   18گـاه شـهید بـاهنر کرمـان،         های اجتماعی دانـش   همایش زنان و آسیب   » فارسی
  .شناسی اجتماعیماه، کانون آسیبآبان

انتشارات گام نـو،    : ، تهران فرادستی، فرودستی در زبان   ). 1381. (پاک نهاد جبروتی، مریم    -
 .چاپ اول

گـاه تهـران، جلـد      انتشارات دانـش  : ، تهران خداامثال  حکم ده   ). 1372. (خدا، علی اکبر  ده -
 .اول

 جلـد   گـاه  تهـران،    انتشارات دانش : ، تهران خداامثال و حکم ده   ). 1372. (اکبرخدا، علی ده -
 .دوم

گـاه  تهـران، جلـد       انتشارات دانش : ، تهران خداامثال و حکم ده   ). 1372. (اکبرخدا، علی ده -
 .سوم

گـاه تهـران، جلـد    انتشارات دانـش : ، تهرانخداامثال و حکم ده   ). 1372. (اکبرخدا، علی ده -
 .چهارم

قـوم  (رسـی   های محلی اقوام غیرفا   تحلیل جایگاه زن در ترانه    «). 1385. (عباداتی، نرجس  -
گـاه آزاد   ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان، دانـش         »)ترک، لر استان فارس   
 .اسالمی واحد رودهن

تبیـین نقـش و جایگـاه زن در خـانواده در حـال گـذار در                 «). 1379. (علیرضایی، نصراهللا  -
 .گاه تهرانکده علوم اجتماعی، دانششناسی، دانش، رسالۀ ارشد جامعه»ایران

، ترجمـه محمـدجواد     فرهنگ علوم اجتمـاعی   ). 1376. (کولب، ویلیام . ولد، جولیوس ول  گ -
 .انتشارات مازیار، چاپ اول: زاهدی مازندرانی، تهران

  .چاپ هشتم. ، مؤسسه انتشارات امیرکبیرفرهنگ فارسی). 1375. (معین، محمد -
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