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  هاي جنسيتي المثل زن و ضرب

  

  محسن معصومي

 

  رحيمي نژاد ويدا

 

  

  چكيده

ها جزئي از ادبيات شفاهي هستند كه در هر زبان و فرهنگي  المثل ضرب

اي  ها از جامعه المثل شوند، ولي موضوعات دربرگيرنده ضرب  ميگفته و شنيده

ي ديگر متفاوت بوده و بيانگر مسائل مورد عالقه يا انزجار مردم آن  به جامعه

از . در واقع انعكاسي از فرهنگ اصيل و شايع هر جامعه استجامعه و 

لف بودن، انتقال شفاهي از نسلي به نسل ؤالم ها مجهول المثل هاي ضرب ويژگي

                                                 
1. Email: sena265m@aol.com 
2. Email: vi_rah@yahoo.com 
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از آنجا كه شكل گيري . ها است المثل ديگر و مجهول بودن خاستگاه ضرب

فراد ها هيچ گونه پشتوانه ي منطقي و علمي ندارد، بنابراين هر چه ا المثل ضرب

جامعه از مراحل رفتارهاي سنّتي و غير منطقي به طرف رفتارهاي منطقي و 

شود و افراد در  شوند، از رواج امثال و حكم كاسته مي  ميتر متمايل حساب شده

كنند، زيرا در اثبات يا رد   ميالمثل استناد تأييد يا نفي امري كمتر به ضرب

د از استدالالت منطقي استفاده توانن  ميموضوع مورد نظر خود بهتر و بيشتر

هدف اين مقاله آن . گيري جنسيتي دارند ها سويه المثل بعضي ازضرب. كنند

ها در بين مردم  المثل است كه مشخص نمايد كه ميزان استفادهاز اين نوع ضرب

مردم شهر تهران .روش پژوهش پيمايشي بوده است. شهر تهران چگونه است

. ساخته است گيري پرسشنامه محقّق و ابزار اندازهجامعه آماري اين پژوهش بوده 

هاي عمومي قرار  المثل هاي جنسيتي در بين ضرب المثل در اين پرسشنامه ضرب

از جمله . نفر از مردان و زنان دردسترس در شهر تهران پرشد 71گرفت و توسط

هاي جنسيتي در بين  المثل هاي اين پژوهش ايناست كه ميزان شنيدن ضرب يافته

ها  با توجه به يافته.  بوده است4 تا 0 در مقياس 74/0 و در زنان 93/0دان مر

هاي جنسيتي در  المثل توان نتيجه گيري كرد كه ميزان كاربرد ضرب  ميچنين

  .حجم نمونه مورد نظر در حد بسيار كم است

  هايجنسيتي، زن المثل المثل،ضرب  شفاهي،ضرب   ادبيات:ها كليدواژه

  

مقدمه
ها و غيره كه به طور شفاهي از نسلي به نسلي            المثل ها، ضرب  ها، افسانه   ترانه ها، اسطوره

 ادبيات شـفاهي، ادبيـاتي      .شوند   ادبيات شفاهي ناميده مي    شوند و از فردي به فردي منتقل مي      
ويژگيهـاي  ). 147:1385 ،مخاطـب (تـي وجـود دارد    هر ملّ ياست كه درسينه و ياد و حافظه   

  :شوند ز اين نوع ادبيات هستند، اين موارد را شامل ميها كه جزئي ا المثل ضرب

  ان آنف بودنلّؤالم مجهول -1

ادبيات شفاهي از نسلي به نسل ديگر بـه صـورت           آنان كه مانند     انتقال شكل اصلي  -2
 .شفاهي يا به عبارت ديگر سينه به سينه انجام مي گيرد
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طقـه محـدود     تدوين متون شفاهي را نمي توان به يـك من          أنش آنان، كه م   خاستگاه -3

 . استتكرارجغرافيايي منسوب كرد، ويژگي ديگر ادبيات شفاهي موضوع 

 و ايجاد نشاط در ميان شنوندگان و پر كردن اوقات فراغـت             سرگرم كردن مخاطب   -4
 .و بي كاري آنها

 اين گونه ادبيات است كه اين زبان همان زبان گفتـاري مـردم              زبانويژگي ديگر آن     -5
 ارتبـاط   ي بازارهـا و گـذرها از آن بـه عنـوان وسـيله          است، همان زباني كه مردم در     

هـا   اغلب در آن واژه   . ها ساده و كوتاه و گاه بريده بريده است         جمله. استفاده مي كنند  
 دور از ذهـن و پيچيـده   ها المثل ضربد و تعبيرهاي مجازي   نشو و گاه افعال تكرار مي    

 .ار مي برندنيست و در همان حدي است كه مردم عادي، هنگام گفتگو به ك

جنبه آمـوزش و انتقـال   تواند داشته باشـد      ويژگي ديگري كه اين نوع ادبيات مي       - 6

 قابل تـشخيص     به ديگران است كه در بعضي مواقع اين جنبه كامالً          تجارب انساني 
 ). 150:1385مخاطب، (نيست 

شـود كـه      مـي  گفتـه . هـا جالـب، ولـي مـبهم اسـت           المثـل   تاريخ به وجود آمـدن ضـرب      
. ا در فاصله ي كوتاهي بعد از پيشرفت  قوه ي ناطقه بشر بـه وجـود آمـده اسـت                    ه  المثل  ضرب

انـد، بـر      شده به زمان سومريها كه در عراق كنوني سكونت داشـته            هاي كشف   المثل  اولين ضرب 
  ).4 :1997، هونك(گردد  مي

ها مشخص نيست، منتقدان در پي نه تنها كـشف   المثل از آنجا كه مؤلف و خاستگاه ضرب  
رفته و چه     مي طور به كار   المثلي در چه زماني به وجود آمده است، چه         د كه بدانند هر ضرب    آنن

كـرده اسـت، بلكـه مـشتاق هـستند دريابنـد كـه ايـن           اسـتفاده مـي    المثـل   كسي از آن ضرب   
توانسته بر كل يك پيام اثـر بگـذارد    ها در چه بافتي به كار رفته و تا چه ميزاني مي  المثل  ضرب

 ). 27: 2008 ، مييدر(

گيـري    دهنـد و شـكل      ها جزئي از فولكـور يـا دانـش عاميانـه را تـشكيل مـي                 المثل  ضرب
ها بر اساس موازين علم و منطـق نبـوده و داراي هـيچ گونـه پـشتوانه و اسـتدالل                 المثل  ضرب

اين نكته قابل ذكر است كه افراد هـر جامعـه  هـر چـه از مراحـل رفتارهـاي              . منطقي نيستند 
شـوند، از رواج    مـي  به طرف رفتارهاي منطقي و حساب شده تـر متمايـل  سنتي و غير منطقي   

                                                 
3- Richard P.Honeck  
4- Wolfgang Mieder  
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 المثـل اسـتناد     شود و افراد در تأييد يـا نفـي امـري كمتـر بـه ضـرب                  مي امثال و حكم كاسته   
تواننـد از اسـتدالالت       مـي  كنند، زيرا در اثبات يا رد موضوع مورد نظر خود بهتـر و بيـشتر               مي

لم اسـت ايـن اسـت كـه موضـوعات در بـر گيرنـده        امـا آن چـه مـس   . منطقي اسـتفاده كننـد    
اي  متفاوت بوده و بيانگر مسائل مورد عالقـه يـا انزجـار مـردم آن                 ها در هر جامعه     المثل  ضرب

  ). 1381كلهر،(جامعه و در واقع انعكاسي از فرهنگ اصيل و شايع هر جامعه است 
شناسي،   چون روان هاي علومي     امثال و حكم فارسي گنجينه بزرگي شامل برخي از نظريه         

را تنهـا در حـوزه ادبيـات        هـا      آن از اين رو نبايـد    . شناسي، منطق، سياست و غيره است       جامعه
تري را بـه      هاي جديد و ابعاد تازه      تواند افق   بررسي جنبه هاي گوناگون مثل ها مي      . بررسي كرد 

 ادبـي   روي پژوهشگران بگشايد و موجب شود تا به اين ثروت عظيم ملي تنها بـه چـشم آثـار                  
  ).1390فاطمي، (نگريسته نشود 

اي تـدوين   فاطمي با رويكردي منطقي به بررسي احكـام مبـادرت نمـوده و توصـيه نامـه                
نموده است تا مخاطبان با در نظر گرفتن اين توصيه ها به برداشـت صـحيح و كـابرد درسـت                     

نماينـد  آميـز اجتنـاب    هـاي مغالطـه   هاي منطقي دست يافته و نيـز از بـه كـاربردن مثـل           مثل
  :نمايد كه  ميادعا) 1390(فاطمي ). 1390فاطمي، (

هـاي فارسـي و حكيمانـه بـودن بـسياري از              در مثل  هاي منطقي  علي رغم بازتاب آموزه   «
ها از منطـق دور شـده و بـه مغالطـاتي گرفتـار       المثل رد عامه هنگام وضع ضربخها، گاهي    آن

  ».ايدبران كمك نمگاه سازي كارآتواند به  ها مي  آنشده است كه بررسي
 دانان قديم، هر نوع خطـايي اسـت كـه تنهـا در مقـام اسـتدالل رخ                 مغالطه از نظر منطق   

ابـن سـينا،   (ابن سينا محدوده مصاديق مغالطه را به اسـتدالل محـدود نمـوده اسـت       . دهد مي
تري پيدا نموده است بـه ايـن معنـي كـه هـر نـوع              اما امروزه مغالطه معناي عام    ). 1403:313

گردد يا اينكه فرد در مقام تفكر باشد يا كسي او را دچـار خطـا          فكري مغالطه فرض مي   خطاي  
 ).373:1375انوار، (سازد و اعم از اينكه وقوع خطا در مقام استدالل باشد يا نباشد 

هـاي اجتمـاعي     ها و ضـد ارزش     ها، نشانگر رفتارهاي بهنجار و نابهجار و ارزش         المثل  ضرب
ها بـيش از ادب   المثل به همين دليل ضرب. اند اند و يا رد كرده      پذيرفتههستند كه مردم آنها را      

شـعر و ادبيـات، نويـسندگاني     . هاي اجتمـاع هـستند      مكتوب و شعر و نثر نشان دهنده انديشه       
هـا از بطـن جامعـه در آمـده و در طـول تـاريخ تغييـر                  المثل  مشخص و معلوم دارند، اما ضرب     

  ).3: 1386ذوالفقاري، (م نماي جامعه و تاريخ يك ملّت هستند اند، بنابر اين آيينه تما يافته
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 هـا را    المثـل   ضـرب هاي    د كه محمد طبيب عثمان ويژگي     اظهار مي دار  ) همان(ذوالفقاري
  :چنين در نظر مي گيرد

ها از نظر كاركرد اجتماعي مانند عرف جامعه، بيانگر رفتـار بهنجـار و ارزش                 المثل  ضرب«
ها، قوانين اجتماعي     المثل  با وجود اين ضرب   . اند  دم آنها را پذيرفته   هاي اجتماعي هستند كه مر    

هاي رفتاري و ارزش هاي اجتمـاعي خـاص    ها صرفا بيانگر كنش   المثل  ضرب. روند  به شمار نمي  
ه بـه مفهـومي كـه دارد مـي                از اين رو، ضـرب    . اند  مورد قبول جامعه   توانـد اثـر      المثـل بـا توجـ

هاي هر جامعه در عمـل، رفتارهـاي بهنجـار آن را              المثل  ضرب. المثل ديگر را خنثي كند      ضرب
  ».اند نشان مي دهد و معرّف جهان بيني و بينش هر جامعه

دهنـده و    ها نه تنها آيينه زندگي امروزيك جامعه است، بلكه انعكـاس            المثل  در واقع ضرب  
كننده    روشن ها،  المثل  مطالعه ضرب . سند معتبر فرهنگ عقايد و باورهاي گذشتگان نيز هستند        

از ميان انبـوه    . اند  اي داشته   اند و چه روحيه     كرده  آن است كه پدران و نياكان ما چگونه فكر مي         
ترين مفاهيم فرهنگ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و آموزشـي          ها، مي توانيم اساسي     المثل  ضرب

و تـاريخي   شناسانه، جامعه شناختي      به همين دليل مطالعه مردم    . را استخراج و استنباط كنيم    
هـا، روشـن كننـده بـسياري از حقـايق خواهـد بـود                 ها براي محققّـان ايـن رشـته         المثل  ضرب

  ).3: 1386ذوالفقاري، (
تـرين منـشاء صـدور     با اينكه عواملي چون هـوش، حكمـت و مـصلحت انديـشي از مهـم           

ل اما برخي از آنهـا منـشأيي خرافـي دارنـد و مبـين عقايـد باطـ             . ها بوده است    بسياري از مثل  
هـايي متوسـل شـود، بـه          گذشتگان هستند، و اگر فردي در ابراز عقيده خود بـه چنـين مثـل              

خـواب زن چـپ     «گـردد     مي مغالطه قول نامعتبر دچار شده است و از جمله مواردي كه اشاره           
  .است) 1034:همان(» شوهر خداي كوچك است«و ) 1363دهخدا، (» است

هـا ايـن اسـت كـه در داخـل هـر               لمثلا  همان طور كه اشاره شد،مهم ترين ويژگي ضرب       
المثـل ممكـن      يـك ضـرب   . محدوده ي فرهنگي، حاوي مشخصات زماني و مكاني خود نيستد         

اي زاده شده و كم كم به ديگر مناطق منتشر و احتماالً پس از چنـدي از ميـان                     است در نقطه  
بررسـي  بنـابر ايـن در   . رفته باشد، بـدون ايـن كـه بتـوان محـل يـا زمـان ابـداع آن را يافـت            

هاي مربوط به زن نمي توان به درستي مشخص كرد كه            المثل  ها، همين طور ضرب     المثل  ضرب
  ).همان( المثل مورد نظر از چه زماني و در چه مكاني شيوع يافته است  ضرب
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  ها المثل جنسيت در ضرب
بعضي از  . المثلي براي آن وجود نداشته باشد       توان يافت كه ضرب     مي كمترين موضوعي را  

منظور از  . زنند  مي ين مثل ها سويه گيري جنسيتي دارند و به نوعي بازنمايي جنسيتي دست            ا
بازنمايي يك مفهوم ، برداشتي است كه گوينده، شنونده، و يا خواننده، از مطلـب يـا مفهـومي          
 در ذهن خود دارد و همه ي موارد مرتبط را، بر پايه ي همان تـصوير ذهنـي تعبيـر و تفـسير                      

ها شامل مزاح هستند، ولـي        المثل  معموالً ضرب . )1388 حسين زاده و بصيري،    محمد(كند   مي
، كرسـكن (شـوند    مـي المثل تلخ، هزلي و يا خوفنـاك  زماني كه موضوع مزاح، زن است، ضرب 

1998 :3.(  
تـوان ديـدگاه      ها را آئينه فرهنگ جوامع بدانيم،با تأمل در مفهوم آنها مـي             المثل  اگر ضرب 

هاي ما، زنـان بـه جهـل ، نقـض عهـد،       المثل در ضرب. زنان بهتر درك كردجامعه را نسبت به    
العقلي، نازك دلي، سست رايي، خوردن و خفتن، مكـاري، بـدفهمي، نـاتواني در رايزنـي،       ناقص

فرهنگ و ادب فارسـي  . اند توصيف شده... شباهت به مار و اژدها، بداختري، افشاكننده اسرار و    
 ).1374موسوي ديزكوهي، ( زن ديد منفي دارد اي شكل گرفته كه به به گونه

نگاه جنسيتي به انسان و سست كردن جايگاه زنان، در بسياري از فرهنگ ها و در ميـان                  
شود و بي ترديد، زبان و ادبيات فارسي نيز  از اين مـسأله تـأثير                 مي اقوام و ملل گوناگون ديده    

، نشان از داوري هاي گـاه غيـر قابـل         ها  المثل  بررسي فرهنگ عام، به ويژه ضرب     . پذيرفته است 
تـوان   هـا مـي   المثـل  بررسي، ريشه يابي و بازنگري ضـرب     . پذيرش و ناعادالنه در باره زنان دارد      

محمـد حـسين زاده و بـصيري    ). 1388محمد حـسين زاده و بـصيري      (پرده از حقايق بردارد     
بيان « ،»ظاهربيني«،»هاماو«ها را، بر پايه ي مفاهيم ديني، به چهار گروه             المثل  ضرب) 1388(

 .كنند بندي مي دسته» ضعف ادراك« و» ناقص
  

  ها در نمودِ جنسيت المثل تقسيم بندي موضوعي ضرب
هاي متناسب با جنسيت وجود دارد كه         المثل  هاي متفاوتي در خصوص ضرب      بندي  تقسيم

دي بنـ   اولـين تقـسيم   . شـود   مـي  هـا اشـاره     بنـدي   در اين مقالـه بـه دو دسـته از ايـن تقـسيم             
تـوان    هاي متناسب با جنـسيت، بـر اسـاس ويژگـي هـاي انـساني اسـت كـه مـي                      المثل  ضرب

                                                 
5. Lois Kerschen 
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خصوصيات ظاهري، جنسي و عوامل اقتصادي و فكري را در اين زمينه جستجو كرد و دومين                
تقسيم بندي بر اساس نيازهاي انساني است كه مازلو به آنها اشاره نمـوده اسـت، ايـن نيازهـا                    

، نياز به امنيت اجتماعي، نياز به روابـط         ...)ي، خوراك، پوشاك و     جنس(شامل نيازهاي جسمي    
اين دو تقسيم بندي اشتراكات زيادي بـا يكـديگر دارنـد و در              . اجتماعي و نياز به محبت است     

  :گيرد اين نوشته با در نظر گرفتن هر دوي آنها، شاخص هاي زير مورد بحث و بررسي قرار مي
  

  ).ميزان آموزش، سواد و آگاهي( دي، فكريهاي ظاهري، جنسي، اقتصا ويژگي

  ويژگي ظاهري

ها با توجه به شكل بيروني و وضعيت چهره و اندام، مهم ترين               المثل  تعداد زيادي از ضرب   
اند و تـوجهي بـه اخـالق، انديـشه و توانـايي           رويي او دانسته    ويژگي و بهترين وجه زن را خوب      

ه قـرار نمـي         اين در حالي است كه زشت     . ذهني زن نشده است    گيـرد، در     رويي مرد مورد توجـ
توجهي بـه زن   ارزشي زن است و زشت رويي او باعث بي حالي كه زشت رويي زن مساوي با بي     

ها براي لـذّت، آرامـش و خوشـي مـرد اسـت           المثل  خوب رويي زن در بسياري ضرب     . گردد  مي
  ).1388محمد حسين زاده و بصيري،(

  )96: 1385حجازي، (» ي مادر شويي خانه ر، از جامهي شوه آيي، برو خانه  مياز حمام«
  ).1058 :1339دهخدا، (» صفاي خانه، آب است و جارو، صفاي دختر، چشم و ابرو«
  ).1035:همان(»شوي زن زشت روي، نابينا به «

ها نمود نـدارد، زيـرا بـراي مـرد ارزشـهاي           المثل  اما زيبايي ظاهري مرد، چندان در ضرب      
  :شده استديگري در نظر گرفته 

  زيور و زيب زنان است حرير و زر و سيم،«
  ).97: 1385حجازي، (» .مرد را نيست جز از علم و عمل زيور و زيب

  به سرمه سود و زيبايي است موجود، «
  ).90:همان(» زن از وي زيب جويد، مرد از آن سود

  )1381كلهر،(»خوشتر بود عروس نكو روي بي جهيز «
  ارخداوندا زن زشت را تو برد«

  »خودم دانم خر لنگ و طلبكار
همچنين حسايت نسبت به سن در ميان زنان از آن جهت اهميت دارد كه در ارتبـاط بـا                 
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زيبايي آنان است و به همين دليل است كه زنان بيـشتر از مـردان در مـورد سـن خـود دروغ                      
  ).1381كلهر،(گويند  مي

  

  هاي جنسي ويژگي
بيشتر به سنّت هـا و قيـود مـذهبي تـا حـدود              ارضاي جنسي در ايران به دليل پايبندي        

شود و بر اساس عرف جامعه مرد عموما          مي زيادي در چارچوب ازدواج و زندگي مشترك انجام       
گيرد، ابراز نياز جنسي از طرف زن بـا قـبح همـراه               دهنده و زن در مقام پاسخگو قرار مي         تقاضا
شترك بـين زن و مـرد اسـت در          بنابراين با وجودي كه نياز جنسي، نيازي زيستي و مـ          .  است
  ):1381كلهر،(اند  ها مردان خود را نيازمند زن دانسته المثل ضرب

  براي يك دم شهوت كه خاك بر سر آن«
  »زبون زن شدن آيين شير مردان نيست

  »در كوره آز مردن به كه به همسران نياز بردن«
رود كـه   ن انتظار مـي همان طور كه گفته شد ابراز نياز جنسي تنها حق مرد است و از زنا             

در حالي كه در طول دوران هـا مـردان بـسيار بيـشتر از               . پارسا بوده و به حفظ عفاف بپردازند      
اند، بنابر اين اگر حفظ عفاف بدون لحاظ جنسيت ريـشه فرهنگـي               زنان حريم عفت را شكسته    

ز آن  بايست مردان بيشتر مورد سرزنش قـرار بگيرنـد، زيـرا مـردان همـواره ا                 مي داشت مطلقا 
  :اما بر عكس زنان به پارسايي سفارش شده اند) 1381كلهر،(تخطّي كرده اند 

  )1381كلهر،(» زن پارسا در جهان نادر است«
  زن ناپارسا شكنج دل است«

  )1381كلهر،(» زود دفعش بكن كه رنج دل است
  زن خوب و فرمانبر و پارسا«

  )1381كلهر،(» كند مرد درويش را پادشا
  

  ديهاي اقتصا ويژگي
 ها، دارايي مالي، نوعي ويژگـي مثبـت بـراي مـرد در نظـر گرفتـه                  المثل  در برخي ازضرب  

آيند، كه مردان را عاملي براي رفـع نيازهـاي           به شمار مي  » عائله«يا  » نان خور «شود و زنان   مي
  :دانند  مياقتصادي

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 ١�٣

محمـد حـسين زاده و بـصيري ،       (» شوهرم برود كاروان سرا، نان است بيايد حـرم سـرا          «
1388.(  
  ).1035: 1339دهخدا، (» ام در تغار باشد  شوهرم شغال باشد، نان«

دهد و ثروتمنـد بـودن     ميها زنان را افرادي تن پرور و فرصت طلب نشان     المثل  اين ضرب 
  .كافي استها   آنمردان، گر چه مانند شغال، نازيبا و زشت رو باشند، براي
شود و نبـودن آن       مي ها ديده   المثل  ربمسئله جهيزيه نيز امر مهم ديگري است كه در ض         

اين مطلب، بيان گر نگرشي كاالگونـه بـه زن و برابـر             . به منزله ي پايين بودن ارزش زن است       
  :دانسته شدن ارزش او با ميزان دارايي اش است

  ).928:همان (» زني كه جهاز ندارد ، اين همه ناز ندارد«
  ).906:همان (» ناز عروس به جهاز است«

قتصادي زن، عاملي مهم در چگونگي وضعيت اقتصادي مـرد دانـسته شـده اسـت،              رفتار ا 
رسـاند و زن بـد     ميمرد را به دولت و نيك بختي  ) جو  صرفه(ها زن خوب        المثل  چون در ضرب  

كند، درست مثل آن است كه زنان وابسته ي اقتصادي مردان             مي ، مرد را خانه خراب    )ولخرج(
 اقتصادي تا اين اندازه مهم باشد، طبيعي است كه طبقـه اي  ي يي كه مسئله  در جامعه . هستند

اين مردان به   شود و در نتيجه       مي در نظر گرفته  ي حاكم     كه داراي قدرت اقتصادي است طبقه     
يابنـد، زيـرا كـه     دليل دسترسي بيشتر به فرصت هاي اقتصادي ، قدرت و حاكميتي بيشتر مي           

  :آنان
  ).1789: 1339دهخدا، (» نان بده، فرمان بده«

المثل جنسيتي خاص را در بر نمي گيرد، ولـي نـشانگر آن اسـت كـه                   هر چند اين ضرب   
ها به شكلي نابرابر به زن و مرد داده شده اسـت آن دسـته كـه سـهم بيـشتر             چون اين فرصت  

  .دارند، توفيقي بيشتر هم خواهند داشت
» خواهنــد مــي) اش دارايــي(اش  زن بيــوه را بــراي ميــوه  «در مثــال هــايي چــون   

ي اقتصادي بر مسائل عـاطفي و ظـاهري نيـز تـاثير               بينيم كه مسئله    مي) 129:1339دهخدا،(
مـال زن   «البته در مثالهايي مانند     . شود  مي گذارده و ارزش زن بيوه، با دارايي او در نظر گرفته          

توان دريافت كه دارايـي زن اسـباب دردسـر و آزار             مي )119:همان(ماند    مثل زخم پيشاني مي   
مثال زير كه آن هم در ارتباط با مسائل اقتصادي اسـت نـشان دهنـده آن                 . ه شده است  انگاشت

تنبان مرد كـه دو     «: دهد  مي است كه دارايي مالي مرد، به او حق داشتن بيش از يك همسر را             
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ظـاهراً سـلطه ي اقتـصادي مـرد از طـرف      ). 551: 1339دهخدا، (» افتد تا شد، فكر زن نو مي   
  .و كار و تالش اقتصادي مخصوص مرد دانسته شده استزنان نيز پذيرفته شده 

  

  هاي فكري ويژگي
. هاي فكري، ميزان هوش، ادراك، توانايي فكري، آمـوزش و سـواد اسـت               منظور از ويژگي  

  :اند و مناسب براي خانه نشيني هستند هايي هستند كه زنان در آن نماد ناداني المثل ضرب
  ).339: 1339، دهخدا(» به دانش زنان كي نمايند راه؟«

  ).926: 1339دهخدا، (» اند، چرا مردان ره آنها گزينند زنان چون ناقصان عقل و دين
ي شكـست و زيـان مـردان      ها مشورت و هم فكري بـا زنـان را مايـه             المثل  بعضي از ضرب  

  :اند دانسته
  !به گفتار زنان هركز مكن كار«

  ).68:همان (» !زنان را تا تواني مرده انگار
  يچ نوعي پيش زن راز مگو از ه«

  ).1381كلهر،(»كه زن رازت بگويد جمله سر باز
هايي چـون مكـر، حيلـه، جـادو، شـيطنت، دروغ،       زنان صفت عالوه بر فاقد عقل بودن، به    

  :شود فتنه و بال نسبتداده مي
  ).45:1385حجازي، (» حمله با شير مرد هم راه است، حيله كار زن است و روباه است«
  ).33:همان(» يي هر كاشانهزن بال باشد به «

  :شود كه آرزوي هالكش را كنند  مينتيجه اين بدبيني نسبت به زن سبب
  زن و اژدها ، هر دو، در خاك به، «

  ).927: 1339دهخدا، (» و از اين هر دو در زمين پاك به
 

  طرح مسئله
هــا توســط دهخــدا و ســاير نويــسندگان دليــل بــر وجــود ايــن  المثــل ثبــت ايــن ضــرب

ها آن است كـه مـشخص         المثل  همانطور كه گفته شد از خصوصيات ضرب      . ها است   ثلالم  ضرب
همان طـور   . اند  زماني ساخته شده  ها را ساخته است و در چه          المثل  نيست چه كسي اين ضرب    

هـا بـر    المثـل  ها نشان داده است، ضـرب  المثل شود در مقاالتي كه زنان را در ضرب كه ديده مي 
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سي، اقتصادي و فكري تقسيم بندي شده و سپس مورد بحث و            هاي ظاهري، جن    طبق شاخصه 
ها در حال حاضـرتا       المثل  كه اين ضرب  : اند، ولي سؤال پژوهشگران اين است       بررسي قرار گرفته  

  .چه حد در جامعه ما كاربرد دارند
 

  چارچوب نظري
نوعي آمادگي عملي، نوعي آموختگي ضمني، نـوعي فراسـت، نـوعي تربيـت       « : واره  عادت

دهـد كـه روح       مـي  تگي اجتماعي از نوع ذوق، سليقه، كه به عامل اجتماعي ايـن امكـان را              ياف
حـوزه علمـي،   ( ي خـاص خـود      قواعد، آداب، جهت ها، روندها، ارزش ها، و ديگـر امـور حـوزه             

را دريابد، درون آن پذيرفته شود، جا بيفتد و منـشأ اثـر             ) ...قتصادي، ورزشي، هنري، سياسي     ا
   ).1380:15بورديو، ( » شود

اگر فضاي اجتماعي را متشكّل از سطوح يا نقاط بدانيم، هر سطح يـا نقطـه از ايـن فـضا                     
است كه بر اثر شـرايط اجتمـاعي مناسـب بـا آن             ) ها  يا سليقه ( ها    واره  داراي سطحي از  عادت    

هايي اسـت كـه يـك انـسان در طـول              واره  واره، مجموعه طرح    منظور از عادت  . آيند  مي وجود  به
خـانواده،  : هـاي مختلـف ماننـد    خود از ابتداي تولّد به بعد بر اساس برخورد بـا محـيط            زندگي  

: هـا ماننـد   واره ايـن طـرح  . كند هاي آموزش و پرورش و گروه همساالن كسب مي      ها، نهاد   رسانه
لباس پوشيدن، چگونگي ارتباطات اجتمـاعي، ذوقيـات، مـشغوليات            خوردن، چگونه   چگونه غذا 

  ).93: 1386رديو، نقل از منادي،بو( باشند   ميانسان
در هـر يـك از    . واره، نظامي است سازمان داده شده كه قادر به سازمان دادن اسـت              عادت

كـه   به طوري.شوند  ميدر طول زندگي انسان ها ساخته   هايي وجود دارد كه     واره  انسان ها عادت  
امروزي، انـسان ديـروز   هاي  گوييم، در هر يك از اين انسان    مي زماني  كه از انسانِ امروز سخن      

واره است كه فرد در طول زندگي خود از محيط هايي             انسان ديروز، همان عادت   .نيز وجود دارد  
   ).56: 1386بورديو، نقل از منادي،( است  كه در آن زندگي كرده، آموخته

كند بسيار مهم است، چـرا        مي بنابراين، فضاي حاكم بر محيطي كه شخص در آن زندگي         
   ).56: همان(اند ها تحت همان محيط ساخته شده واره كه عادت
تواند نشان دهد كه چگونه اساتيد دانشگاه، به عنـوان مثـال، از يـك      ميواره، يك عادت « 

دارنـد و از سـوي ديگـر اصـول          ...  سو اصول متفاوتي براي ترجيح خوراك، نوشيدني، ورزش و        
... تـر ،      گواراتر، ورزش مناسـب   تر، نوشيدني     مشتركي را كه همه براي ترجيح خوراك خوشمزه       
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   ).37: همان( » كنند   ميدارند، به صورتي متفاوت اعمال
هـا    ها الگويي هستند براي طبقه بندي و تقسيم بندي بر اساس نگرش             واره  بنابراين، عادت 

ميان آن چه خوب است و آن چه بد است، آن چـه ممتـاز   « ها  واره  همچنين عادت . ها  و سليقه 
البته اين موارد نزد افراد و طبقـات   ). همان(»گذارد  تفاوت مي ... عمولي است و    است،و آن چه م   

يك رفتار واحد، يا يك دارايي واحد، ممكن است در نزد كـسي              « مثالً. متفاوت يكسان نيست  
واره او، ممتاز باشد، براي ديگري پوچ و براي سـومي معمـولي      اي، يعني در قالب عادت      يا طبقه 

( ها، محصول فعاليت تاريخي نسل هاي پي در پي اسـت            واره  عادت). 37: 1380بورديو،(» باشد
   ).230: همان

هاي اقتصادي و     توان گفت؛ هر شخص با توجه به سرمايه         مي  شده با توجه به مطالب ذكر    
تواند در موقعيت يا سطحي خاص در فضاي اجتماعي قـرار بگيردكـه بـا                 مي فرهنگي كه دارد،  

ديگري متفاوت است، و با توجـه بـه آن كـه هـر موقعيـت در فـضاي اجتمـاعي داراي عـادت             
ـ        «هاي خاصِ خودش است، پـس         واره هـاي   ه ماننـد مواضـع و موقعيـت     عـادت واره هـا هـم، ب

و تفـاوت    ) 35: 1380بورديـو،   (»انـد   ها هستند، تفاوت يافتـه      اجتماعي كه مولد آن عادت واره     
  . گذار نيز هستند

كند، بر اين اساس است كـه   واره مطرح مي تئوري كنشي كه بورديو در قالب مفهوم عادت      
بازيگر، نظـر  « مثالً . نه بر قصدكنش ها مبتني بر آمادگي و استعدادهاي كسب شده هستند و  

كنـد كـه بايـد، و در          مـي  مندي يك بازي را عميقاً دروني كرده اسـت، كـاري            به اين كه قاعده   
زماني كه بايد، و اين همه بدون اين كه نيازي داشته باشد كه كاري را انجام دهـد بـه صـورت          

دهـد،    مينچه كه انجام  نيازي به دانستن آگاهانه آ    . يك هدف طراحي شده براي خود قرار دهد       
  ) 246:همان(» .براي آن كه آن كار را انجام دهد ندارد

نيـروي  ) 96: 1386منـادي،   ( ي بورديـو،    اهميت اين بحث در آن است كه طبـق نظريـه          
ها است كـه      واره  هاي او است و تفاوت در عادت        واره  محركه اعمال و رفتار روزمره هر فرد، عادت       

هـاي مـشترك بـين     واره چرا كه اگر عـادت    (ها را    ايد ميان افراد يا گروه    تفاوت در رفتار ها و عق     
  ).37: 1380بورديو، ( شود  ميباعث) گيرد  ميافراد وجود داشته باشد، گروه و طبقه شكل

ها، عمـل را  نـه بـه صـورت            واره  در اين جا الزم است به اين موضوع اشاره شود كه عادت           
هيچ كار ديگري نمي توان انجـام      «(برد    مي  پيش منطقيبه صورت يك ضرورت     «تحميل بلكه   

بنابراين عمل تحت تأثير شديد     ). 300: همان) (»من نمي توانم طور ديگري عمل كنم      «،  »داد
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هـا بـر      واره  تـأثير عـادت   . شـوند   مي ها است اما نه به اين معني كه بر شخص تحميل            واره  عادت
و يـا   » دارايِ نـوعي محاسـبه عقالنـي      «خص از   اعمال شخص به آن صورت است كه انگـار شـ          

  ).300: همان( اي تبعيت كرده است قاعده
ها، و بـراي شـناخت ودرك    واره پس براي درك رفتار و كردار و عقايد افراد، بايستي عادت    

ي بورديو مفهوم كليـدي در      بنابر گفته .ها بايستي فضاي حاكم يا موجود را درك كرد          واره  عادت
 كنـد كـه     مـي  هايي فراغتي تجهيز    گرايش اواره فرد را ب    عادت. واره است  نگي عادت بازتوليد فره 

واره هـم مبـين      عـادت «بـه عبـارتي     . تواند ميان فراغت شخصي و جمعي پيوند برقرار كند         مي
منش و خصلت و رفتار فردي است و هم مبين شكلي از زندگي و نوعي فضا يا جـو اجتمـاعي                     

پور، فرهـاد (» است ها و نهادهاي جمعي عينيت يافته      م و ارزش  اي از رسو   هوعكه در هيئت مجم   
1379.(  

در نظـر  ) طبـق نظـر بورديـو   (توان يك ميدان فرهنگي يا فـضاي فرهنگـي     مي  را هر فضا 
شـود و از طرفـي افـراد فرهنـگ و             مي گرفت كه توسط خود افراد جامعه در طي زمان ساخته         

ي خـود،    ن، به دليل محتواي تعريـف كننـده       هر ميدا . سازند  مي فضاي اجتماعي خود را در آن     
ي متفاوتي دارد كه هم محصول و        منطق متفاوتي و ساختار ضرورت و مناسبت بديهي انگاشته        

: 1385ينـز،   گجن( ي ريختاري است كه مخـتص و درخـور آن ميـدان اسـت                هم توليد كننده  
 و بازتوليـد    بورديو در پـي بررسـي عملكـرد بازتوليـد فرهنگـي در جامعـه بـود                 «.)135-136

گرفت به اعتقـاد وي هـر فـرد          مي ي فرهنگي از طريق توارث در نظر       فرهنگي را انتقال سرمايه   
كنـد،    مـي  هـا را از طريـق اجتمـاعي شـدن جـذب            هـا و ارزش    الگوهاي نمـادين انديـشه     كالن
همـان،  ( »كننـد  گيري را تسهيل و نقش نشانگرهاي تعلق را ايفـا مـي            لگوهايي كه جهت  ا  كالن
216.(  

هـاي    المثـل   گيـرد، كـاربرد ضـرب       مـي  اي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار         واره  ادتع
ها دليل بر كاربرد آنها در        المثل  جنسيتي در سطح جامعه است و از آن جايي كه شنيدن ضرب           

هاي جنسيتي در جامعـه،   المثل گيري حد استفاده از ضرب باشد، بنابراين براي اندازه     جامعه مي 
  .شود ها استفاده مي المثل اينگونه ضرباز شاخص شنيدن 

  

  روش پژوهش
  .ها پرسشنامه محقق ساخته است ابزار گردآوري داده.باشد اين پژوهش پيمايشي مي
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  ابزار تحقيق
ــاربرد      ــزان ك ــردن مي ــشخص ك ــراي م ــاخته اي ب ــق س ــشنامه محقّ ــزار تحقيق،پرس اب

ع پرسـشنامه جنـسيت،     در شـرو  . هاي جنسيتي در بين زنان و مردان تهران اسـت           المثل  ضرب
سـپس جهـت جلـوگيري از سـوگيري     . هل پاسخگو درج شـده اسـت     أشغل، سن، و وضعيت ت    

در . هاي جنسيتي به صـورت تـصادفي در پرسـشنامه قـرار داده شـد                المثل  پاسخگويان، ضرب 
) در زمينه ويژگي هاي ظاهري، جنسي، فكري و اقتـصادي      ( المثل جنسيتي      ضرب 20مجموع  

در پرسـشنامه  ) در زمينه هـاي آموزشـي، تربيتـي، اخالقـي    (مثل عمومي ال  ضرب25به همراه   
افتـد، در     ها پس از شنيدن آنها اتفاق مـي         المثل  با اين فرض كه  به كارگيري ضرب       . نوشته شد 

المثل فوق را شنيده اسـت و اگـر شـنيده             اين پرسشها از پاسخگو سوال شده بود كه آيا ضرب         
  است تا چه حدي؟ 
المثل در نظر گرفته شد       نه براي نشان دادن ميزان شنيده شدن ضرب        گزي 5بدين منظور   

ام، خيلـي زيـاد       ام، زياد شـنيده     ام، كم شنيده    ام، خيلي كم شنيده     هيچ وقت نشنيده  : كه شامل 
يك سوال باز هم در انتهاي پرسـشنامه بـه منظـور درج نظـرات و پيـشنهادات                  .ام است   شنيده

  . شد بيني پاسخگو پيش
 

  جامعه ي آماري
  .زنان و مردان در دسترس شهر تهران، جامعه آماري اين پژوهش است

  

 گيري نمونهحجم نمونه و روش 
بـوده كـه بـه لحـاظ        ... از دانشجويان و فارغ التحـصيالن دانـشگاه و         نفر   71نمونه شامل   

محدوديت منابع، فرصت و امكان ارتباط مناسب با پاسخ دهندگان  بـراي تكميـل بـا كيفيـت                  
  . از روش نمونه گيري در دسترس استفاده گرديدپرسشنامه ها، 

ها ، براساس اطالعات مندرج در سربرگ ، وضعيت نمونه به            پس از جمع آوري پرسشنامه    
  :لحاظ ويژگي هاي جمعيت شناختي بدين شرح است

 نفـر   26ل و    نفر متاه  12 كه   ، نفر زن  38 نفر باقيمانده    70 از   اظهار نشده،   نفر 1جنسيت  
ـ ا نفـر مت   16 نيز نفر مرد    32 تعداد   ، از دنباشآنان مجرد مي     رد مـي      16ل و   ه باشـند   نفـر مجـ .

 نمونـه مـورد مطالعـه هـم     ميانگين سن است،   سال   82 و حداكثر    19حداقل سن پاسخگويان    
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  . مي باشدسال  5/31
  

  ها يافته
 Excelآمده در محـيط       هاي بدست   ها، داده   آوري، بررسي و كنترل پرسشنامه      پس از جمع  

 45 تـا    1از سـوال    .  تجزيه وتحليل الزم انجام گرديـد      SPSSسپس با استفاده از برنامه      ثبت و   
خيلـي  «ارزش صفر ، به گزينـه   » ام  هيچوقت نشنيده « گزينه   اي بوده ، كه به       گزينه 5سواالتي  

خيلـي زيـاد    « و   3ارزش  » ام  زيـاد شـنيده   «،  2ارزش  » ام  كم شـنيده  «،  1ارزش  » ام  كم شنيده 
  .   تخصيص داده شد،4ارزش » ام شنيده

دربـين زنـان،   » زن خوب و فرمانبر و پارسا، كنـد مـرد درويـش را پادشـاه              « ضرب المثل 
هـاي   المثـل  مردان، مجردان و متاهالن از ميانگين شنيده شدن بيشتري نسبت به ساير ضـرب      

 .جنسيتي برخوردار است

  »اند وقت نشنيده«هيچ ) درصد1/21( نفر 15
  »اند ي كم شنيدهخيل«)  درصد7/19( نفر 14
  »اند كم شنيده«)  درصد1/21( نفر 15
  »اند زياد شنيده«)  درصد4/25( نفر 18
  » اند خيلي زياد شنيده«)  درصد7/12( نفر 9

، 1عـدد   » ام  خيلي كم شـنيده   «نمره صفر، به گزينه     » اند  هيچ نشنيده «چنانچه به گزينه    
خيلـي زيـاد    « و بـه گزينـه       3عدد  » ام زياد شنيده «، به گزينه    2عدد  » ام  كم شنيده «به گزينه   

المثل از نگـاه كـل        شدن اين ضرب    ميانگين شنيده .  تخصيص داده شده است    4عدد  » ام  شنيده
بنابر اين مي توان به اين نتيجه رسـيد   .  مي باشد  89/1المثل فوق     نمونه مورد مطالعه به ضرب    

»   مرد درويش را پادشـاه     زن خوب و فرمانبر و پارسا، كند      « المثل    شدن ضرب   كه ميزان شنيده  
المثـل از نگـاه       در جدول زير ميانگين شنيده شدن اين ضـرب        . باشد  در حد تقريباً متوسط مي    

  .هالن و مجردان مورد مطالعه مقايسه شده استأزنان ، مردان ، مت
  

I

  از نگاه مجردان  از نگاه متاهالن  از نگاه مردان  از نگاه زنان  از نگاه كل نمونه

89/1  68/1  12/2  14/2  67/1  
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 نفر پاسخگو 71در بين  » !شوي زن زشت روي، نابينا به     «المثل    ميزان شنيده شدن ضرب   
  :باشد  ميبه شرح زير

 7،  »ام  خيلي كم شنيده  «)  درصد 1/14(ر   نف 10،  »ام  هيچ نشنيده «)  درصد 1/76( نفر   54
و بنابر اين ميانگين شنيدن اين ضرب المثـل در كـل نمونـه              » ام  كم شنيده «)  درصد 9/9(نفر  

  .  مي باشد كه در حد خيلي كم مي باشد34/0مورد مطالعه 
هالن و  أالمثل از نگـاه زنـان ، مـردان ، متـ             شدن اين ضرب    در جدول بعد ميانگين شنيده    

  . شده استورد مطالعه مقايسهان ممجرد
  

II

  از نگاه مجردان  از نگاه متاهالن  مردان  نگاه از  از نگاه زنان  از نگاه كل نمونه

34/0  24/0  45/0  36/0  33/0  

 سـال تفكيـك   30 سـال و بيـشتر از     30تـر از    سپس نمونه مورد مطالعه به دو گـروه كم        
در » هاي جنـسي  المثل ميزان شنيدن ضرب« مستقل به مقايسه tگرديد و با استفاده از آزمون    

  . سال به باال، مبادرت گرديد30 سال و 30دو گروه نمونه مورد مطالعه كمتر از 
» ام  كم شـنيده خيلي«عدد صفر ، گزينه » ام هيچوقت نشنيده «اشاره كرديم كه به گزينه      

خيلـي زيـاد   « و به گزينه 3عدد » ام  زياد شنيده «، گزينه   2عدد  » ام  كم شنيده «، گزينه   1عدد  
هاي جنسي در     المثل  ميانگين ميزان شنيدن ضرب   .  تخصيص داده شده است    4عدد  » ام  شنيده

  .شدمي با) 4 تا 0در مقياس  ( 80/0 سال به باال 30 و در گروه 83/0 سال، 30گروه كمتر از 
  

IIIt

t

توانـد ميـزان شـنيدن      درصـد نمـي  95در سطح اطمينان t  مالحظه مي شود كه آزمون
 <%5: ( سال به باال تفكيك نمايـد    30 سال و    30هاي جنسيتي را در گروه كمتر از          المثل  ضرب
794/0=Sig=  شـدن    تفريبـا شـنيده   (بدين مفهوم كه در حدود يـاد شـده          ). سطح معني داري

  . گروه اختالفي مشاهده نمي شودبين دو) خيلي كم
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هـاي    المثـل    مستقل به منظور مقايسه ميـزان شـنيدن ضـرب          tآزمون  

  جنسيتي در دو گروه زنان و مردان مورد مطالعه
 و در   74/0هـاي جنـسيتي در زنـان          المثل  اشاره كرديم كه ميانگين ميزان شنيدن ضرب      

  .مي باشد) 4 تا 0در مقياس  ( 93/0مردان 
  

IVt

t

هـاي جنـسي     المثل  م اينكه ميانگين شنيدن ضرب    در جدول فوق مالحظه مي شود به رغ       
 درصـد  95 در سـطح اطمينـان   tاست ليكن، آزمون  در مردان كمي بيشتر از زنان شنيده شده      

 <%5(هـاي جنـسيتي را در دو گـروه زنـان و مـردان تفكيـك نمايـد،                     المثـل   تواند ضـرب    نمي
153/0=Sig=  شـنيدن خيلـي    «بدين مفهوم كه در حدود ياد شـده تقريبـا   ) سطح معني داري

 .شود داري مشاهده نمي بين دو گروه زنان و مردان اختالف معني» كم

  
هـاي    المثـل    مستقل به منظور مقايسه ميـزان شـنيدن ضـرب          tآزمون  

  جنسيتي در دو گروه مجردان و متاهالن 
 و  83/0ل  هاي جنسيتي درگروه متأه     المثل  اشاره كرديم كه ميانگين ميزان شنيدن ضرب      

  .مي باشد) 4 تا 0در مقياس  ( 81/0ان گروه مجرد
Vt

t

هـاي جنـسي    المثـل  شود به رغم اينكه ميانگين شنيدن ضرب   در جدول فوق مالحظه مي    
 درصـد  95 در سطح اطمينـان    tدر مردان كمي بيشتر از زنان شنيده شده است ليكن، آزمون            

 <%5(هـاي جنـسيتي را در دو گـروه زنـان و مـردان تفكيـك نمايـد،                     المثـل   تواند ضـرب    نمي
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135/0=Sig=شـنيدن خيلـي   «بدين مفهوم كه در حدود ياد شـده تقريبـا    )  معني داري  سطح
  .شود بين دو گروه متأهل و مجرد اختالف معني داري مشاهده نمي» كم

در ادامه ، پژوهشگران عالقمند شـدند بـا اسـتفاده از آزمـون آنـاليز واريـانس چندگانـه                    
ل و تـأث          ) VIجدول شماره   ( ير آنهـا بـر ميـزان شـنيدن         به مقايسه همزمان سن، جنس و تأهـ

نتايج آزمون حـاكي اسـت كـه هيچكـدام از عوامـل      . هاي جنسيتي مبادرت نمايند   المثل  ضرب
داري ندارنـد، اثـر تعـاملي         هـاي جنـسيتي تـأثير معنـي         المثـل   فوق بر ميـزان شـنيدن ضـرب       

هاي جنـسيتي هـم تـأثير         المثل  هاي جمعيت شناختي فوق نيز بر ميزان شنيدن ضرب          ويژگي
را بـر  ) intercept(ليكن آزمـون اثـر عوامـل احـصا نـشده         ).  سطح معني داري   < 05/0 (ندارد

سـطح  =0/000>05/0(هاي جنسيتي، معنـي دار نـشان مـي دهـد      المثل ميزان شنيدن ضرب 
وجـود دارد  ) جنس، سن، تأهل(بدين مفهوم كه عوامل ديگري به جز موارد فوق  ). معني داري 

شـود در    جنسيتي تـأثير گـذار اسـت، لـذا پيـشنهاد مـي      هاي المثل كه بر ميزان شنيدن ضرب   
هاي ديگري در چنين مطالعاتي، نظير سـطح سـواد، شـرايط خـانوادگي،                مطالعات آتي ويژگي  

  .منظور گردد... اقتصادي و اجتماعي و

  .VIمجموعه جداول شماره 
General Linear ModelBetween-Subjects Factors  

    Value LabelN 

 40 سال30كمتراز  1
 گروههاي سني

 22 سال30بيشتراز 2
 35 زن 1

 جنس پاسخگو
 27 مرد 2
 26 متاهل 1

 وضعيت تاهل
 36 مجرد 2

Multivariate Tests(b)  

Effect  Value F Hypoth
esis df Error df Sig. 

Pillai's Trace 0.955 565.254(a) 2 53 0 
Wilks' Lambda 0.045 565.254(a) 2 53 0 

Hotelling's Trace 21.33 565.254(a) 2 53 0 Intercept
Roy's Largest 

Root 21.33 565.254(a) 2 53 0 
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Pillai's Trace 0.005 .141(a) 2 53 0.868 
Wilks' Lambda 0.995 .141(a) 2 53 0.868 

Hotelling's Trace 0.005 .141(a) 2 53 0.868 c_age 
Roy's Largest 

Root 0.005 .141(a) 2 53 0.868 

Pillai's Trace 0.054 1.522(a) 2 53 0.228 
Wilks' Lambda 0.946 1.522(a) 2 53 0.228 

Hotelling's Trace 0.057 1.522(a) 2 53 0.228 Sex 
Roy's Largest 

Root 0.057 1.522(a) 2 53 0.228 

Pillai's Trace 0.011 .308(a) 2 53 0.736 
Wilks' Lambda 0.989 .308(a) 2 53 0.736 

Hotelling's Trace 0.012 .308(a) 2 53 0.736 Married 
Roy's Largest 

Root 0.012 .308(a) 2 53 0.736 

Pillai's Trace 0.076 2.168(a) 2 53 0.124 
Wilks' Lambda 0.924 2.168(a) 2 53 0.124 

Hotelling's Trace 0.082 2.168(a) 2 53 0.124 
c_age * 

Sex 
Roy's Largest 

Root 0.082 2.168(a) 2 53 0.124 

Pillai's Trace 0.055 1.535(a) 2 53 0.225 
Wilks' Lambda 0.945 1.535(a) 2 53 0.225 

Hotelling's Trace 0.058 1.535(a) 2 53 0.225 
c_age * 
Married 

Roy's Largest 
Root 0.058 1.535(a) 2 53 0.225 

Pillai's Trace 0.033 .916(a) 2 53 0.406 
Wilks' Lambda 0.967 .916(a) 2 53 0.406 

Hotelling's Trace 0.035 .916(a) 2 53 0.406 
Sex * 

Married 
Roy's Largest 

Root 0.035 .916(a) 2 53 0.406 

Pillai's Trace 0.012 .321(a) 2 53 0.727 
Wilks' Lambda 0.988 .321(a) 2 53 0.727 

Hotelling's Trace 0.012 .321(a) 2 53 0.727 
c_age * 
Sex * 

Married Roy's Largest 
Root 0.012 .321(a) 2 53 0.727 

a Exact statistic 
b Design: Intercept+c_age+Sex+Married+c_age * Sex+c_age * Married+Sex * 

Married+c_age * Sex * Married 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent 
Variable 

Type III Sum 
of Squares Df Mean 

Square F Sig.

Corrected Model 
هاي  المثل ضرب

 جنسيتي
.785(a) 7 0.112 0.5 0.83 

Intercept 
هاي  المثل ضرب

 جنسيتي
12.41 1 12.41 55.357 0 

c_age 
هاي  المثل ضرب

 جنسيتي
0.04 1 0.04 0.179 0.674 

Sex 
هاي  المثل ضرب

 جنسيتي
0.005 1 0.005 0.022 0.882 

Married 
هاي  المثل ضرب

 جنسيتي
0.118 1 0.118 0.527 0.471 

c_age * Sex 
هاي  المثل ضرب

 جنسيتي
0.025 1 0.025 0.109 0.742 

c_age * Married 
هاي  المثل ضرب

 جنسيتي
0.07 1 0.07 0.313 0.578 

Sex * Married 
هاي  المثل ضرب

 جنسيتي
0.138 1 0.138 0.617 0.435 

c_age * Sex * 
Married 

هاي  المثل ضرب

 جنسيتي
0.132 1 0.132 0.587 0.447 

Error 
هاي  المثل ضرب

 جنسيتي
12.106 54 0.224   

Total 
هاي  المثل ضرب

 جنسيتي
46.798 62    

Corrected Total 
هاي  المثل ضرب

 جنسيتي
12.891 61    

a R Squared = .061 (Adjusted R Squared = -.061) 
b R Squared = .169 (Adjusted R Squared = .061) 

هاي عمـومي قـرار       المثل  هاي جنسيتي در بين ضرب      المثل  از آنجا كه در پرسشنامه ضرب     
گرفته بودند، اين امكان براي پژوهشگران به وجـود آمـد كـه مقايـسهاي بـين ميـزان كـاربرد         
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 نـشان دهنـده مقايـسه    1شـكل شـماره   . هاي عمومي و جنسيتي نيز انجام دهنـد         المثل  ضرب
هاي عمومي و جنسيتي در بين نمونه مورد نظـر بـر اسـاس سـن و          المثل  ميزان استفاده ضرب  

  .باشد  مي نشان دهنده مقايسه همين ميزان بر اساس جنسيت2شكل شماره 
  

 

  
  1شكل شماره 

  
  2شكل شماره 
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  نتيجه گيري

  : نفري، تحقيق فوق نشان داد71براساس نمونه مورد مطالعه 
هاي جنسيتي در حد بسيار كم است،  و بـا توجـه بـه تعريـف                   لمثلا  ميزان شنيدن ضرب  

المثـل بـا      ارائه  شده در ابتداي اين مقاله، مبني بر مترادف بودن ميـزان شـنيدن يـك ضـرب                  
المثـل خيلـي كـم       توان نتيجه گرفت ميزان كـاربرد ايـن  نـوع ضـرب              مي كاربرد آن،  بنابراين   

نيز همخواني دارد، چرا كـه فـاطمي نيـز          ) 1390(اين نتيجه با نتيجه گيري فاطمي       . باشد  مي
هـايي كـه    گيرد كه امروزه كاربرد برخي از مثل هاي مبتني بر خرافات يا ديگر مثـل            مي نتيجه

در آنها نوعي خطاي فكري رخ داده، كاهش يافته است و ايـن امـر از افـزايش منطـق و خـرد                       
فرهـاد  (ظر گرفتن نظريه بورديـو     با در ن  . مردم جامعه كنوني در مقايسه با جوامع گذشته است        

واره فرد    عادت داند و اينكه    مي واره عادترا  مفهوم كليدي در بازتوليد فرهنگي      كه  ) 1379پور،  
 شخصي و جمعي پيوند برقرار      رفتارتواند ميان    كند كه مي    مي تجهيزرفتاري  هايي   را به گرايش  

فردي است و هم مبـين شـكلي        ن منش و خصلت و رفتار       عادت واره هم مبي   «به عبارتي   . كند
ها و نهادهـاي     اي از رسوم و ارزش     عهواز زندگي و نوعي فضا يا جو اجتماعي كه در هيئت مجم           

شــود كــه اســتفاده بــسيار كــم  بــه ايــن نكتــه پــي بــرده مــي »جمعــي عينيــت يافتــه اســت
  .هاي جنسيتي ناشي از افزايش منطق و خرد فرد و جامعه است المثل ضرب

 
:پيشنهادها

  . ام يك طرح پيمايشي با وسعت نمونه بيشتر به نحوي كه قابل تعميم باشدانج-
  ها جايگزين دارند و استفاده مي شوند؟ المثل تحقيق درباره ي اينكه آيا اين ضرب-
  ها در حال حاضر چيست؟ المثل تحقيق درباره ي اينكه دليل عدم استفاده اين ضرب-
هـاي    المثل  ند در نشنيدن اين ضرب    تحقيق در خصوص شاخص هاي ديگري كه مي توا        -

  .جنسيتي مؤثّر باشد
  
  :منابع

  فارسي: الف

، الجـزء االول فـي علـم المنطـق مـع            االشارات و التنبيهات  ،  ) ق 1403(ابن سينا، حسين     -1
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  .شرح الطوسي و شرح الرازي، دفتر نشر الكتاب
نـشر  : ، تهران، خواجه نصير الدين طوسي  تعليقه بر اساس االقتباس   ،  )1375(انوار، عبداهللا    -2

  .مركز
 برگـردان مرتـضي   ،نظريه كنش داليـل عملـي و انتخـاب عقالنـي     ،)1380(،ري  پي ،بورديو -3

 .انتشارات نقش و نگار: تهران. مرديها
 .نشر ني ، ليال جوافشاني وحسن چاوشيان،ير بورديو پي ،)1385( ،ريچارد ينز،گجن -4
هـا بـا    المثل يت در ضرببررسي جنس« ، )1388(حسين زاده، عبدالرضا و محمد بصيري،      -5

  .فصلنامه مطالعاتزنان، سال هفتم،شماره سوم» توجه به آيات و احاديث،
  ،)1390 شهريور18(، احمدرضا،خرمي - 6

 http://ahmadrezakhorami.blogfa.com/post-293.aspx
 .شيراز ، انتشارات نويد شيراز،فرهنگ نامه امثال و حكم ايران ،)1382(خضرايي، امين،  -7
  .، انتشارات اميركبير، تهرانامثال و حكم ،)1363(،علي اكبر،دهخدا -8
فـصلنامه  » هاي فارسـي،   المثل  هويت ايراني و ديني در ضرب     «)1386(ذوالفقاري، حسين،    -9

  .2، سال هشتم، شماره 30مطالعات ملي، 
بررسي و تحليل منطقـي لغـزش هـاي فكـري خـرد عامـه در                «،  )1390(فاطمي،جميله،   -10

فـصلنامه كهـن نامـه ادب پارسـي، سـال دوم، شـماره بهـار و                 . »هاي فارسـي    المثل  ضرب
  .تابستان

، فـصلنامه ارغنـون، شـماره       تكـوين تـاريخي زيباشناسـي نـاب       ،  )1379(فرهادپور، مراد،    -11
  .هفدهم

  .128، )هنر(كتاب ماه » ها، المثل زن در ضرب«، )1381(كلهر، سميرا، -12
 فارسـي مـرتبط بـا اصـول         هـاي   المثل  شناسايي و كاربرد ضرب   «،)1385(مخاطب، محمد،  -13

ــانواده، ــوزش خ ــرورش،   » آم ــوزش و پ ــات وزارت آم ــشگاه مطالع ــشي، پژوه طــرح پژوه
  .، تهران)خانواده(پژوهشكده اوليا و مربيان

شماره ، سال سيزدهم  ، فصلنامه حوزه و دانشگاه    ،»مردم نگاري « ،)1386 (، مرتضي ،منادي -14
51 .  

 پايانامــه كارشناســي ارشــد،، »طنـز در گــيالن «، )1374(موسـوي ديــز كــوهي، هاشــم،   -15
  .دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران
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