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Abstract  

Proverbs reflect different aspects and angles of people’s lives 
including social-cultural concepts as if they were linguistic texts being 
focused by sociolinguistics. The present research is a descriptive-
analytic study investigating the gender-related stereotypes in Turkish 
and Persian proverbs from the viewpoint of sociology of language. In 
this essay, 100 Turkish and Persian proverbs having gender-related 
stereotypes were selected and investigated through purposive 
sampling. This research intends to answer these questions: what type 
of gender-related stereotypes have been much more observed in 
Turkish and Persian proverbs? Which gender is more impressed by the 
gender-related stereotypes in Turkish and Persian proverbs? From the 
viewpoint of sociology of language, how does the utilization of the 
special gender-related stereotypes in Turkish and Persian proverbs 
represent the social status of each era? The results obtained from this 
study indicate that the gender-related stereotypes have been more 
frequently used in the proverbs related to the women than men. 
Furthermore, the ethical characteristics have been stated and used 
more than other characteristics in the Turkish and Persian proverbs. 
The concepts stated in the proverbs indicate the gender bias (gender 
discrimination), and ignorance of women and women's low social 
status in popular culture in the past. Besides, there are a lot of 
similarities between the cultures of Turks and Iranians regarding the 

Received: 07/08/2020                                                   

Accepted: 02/10/2021 

 

 Corresponding Author's  E-mail: 
A_aldaghi@pnu.ac.ir 

 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
mailto:Aldaghipf@gmail.com


Culture and Folk Literature   
E-ISSN: 2423-7000  

Vol. 9, No. 37  

March, April 2021 

 

260 

utilization of gender-related stereotypes in the society due to the 
proximity of cultures and the borders of Iran and Turkey. 

 Keywords: Gender-related stereotypes; Persian proverbs; Turkish 
proverbs; sociology of language 

Literature Review  
Branch (2005) in a research entitled “Teaching the Old Testament 
Book of Proverbs” has investigated the Christians’ Old Testament 
Book in terms of the existence of proverb-like gender-related 
stereotypes. Beck (2005) in a research entitled “Proverb Speaks 
Louder than Words” is to investigate the specific communication 
characteristic of the proverbs playing an important role in the creation 
of the ambiguity (lie). Heydari (2013), in a research entitled 
“Investigating the Position of Women in Kurdish Popular Culture”, 
has investigated the position of woman in Kurdish popular culture 
(emphasizing the Kurdish proverbs and sayings).     Aminolroaya et al. 
(2015), in a research entitled “Investigating the Characteristics 
Attributed to Women in Persian Proverbs”, has investigated, 
separated, and segregated the proverbs being somehow related to 
women through using the qualitative content analysis; then, they 
investigated the women’s psychological and physical characteristics, 
the emotional and ethical categories as well as the women’s social and 
family relationships.  

Research Questions and Objectives   
In the present study, the researcher is to investigate and analyze 
gender-related stereotypes in Istanbul Turkish and Persian proverbs 
from the viewpoint of sociology of language; besides, the study is to 
investigate the lexicons in Istanbul Turkish and Persian proverbs 
based on the viewpoints being discussed in linguistic. In addition, it 
aims to investigate and analyze Istanbul Turkish and Persian proverbs 
from the viewpoint of gender linguistics and the social status 
discourse analysis considering the usage of special vocabularies in 
Istanbul Turkish and Persian proverbs; it is to specify the similarities 
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and differences between the proverbs’ social and cultural context in 
these two cultures in terms of language and gender.  

Here, the study is to answer these questions: to what extent are the 
gender-related stereotypes utilized in Istanbul Turkish and Persian 
proverbs? What type of gender-related stereotypes have been much 
more observed in Istanbul Turkish and Persian proverbs? And, what 
gender has been impressed more by these proverbs?    

Results 
In the present research, we investigated 100 Persian proverbs as the 
research samples and the following results have been obtained 
regarding the utilization of gender-related stereotypes in the proverbs. 
Among the gender-related stereotypes investigated, the ethical 
characteristics with 52 usages have had the highest frequency to be 
utilized, and the economic characteristics with 13 usages have had the 
highest frequency; this indicates the greater importance of cultural and 
ethical issues among the Iranians and Persian culture. Besides, gender-
related stereotypes were much more used for women than men with 
the frequency of 74. Therefore, gender-related stereotypes in Persian 
proverbs have much more focus on the women.  However, among the 
100 Istanbul Turkish proverbs investigated as the research samples, 
the ethical characteristics with 49 usages have had the highest 
frequency to be utilized, and the economic characteristics with 8 
usages have had the highest frequency; this indicates the greater 
importance of cultural and ethical issues among the Turks. Besides, 
the gender-related stereotypes were much more used for women than 
men with the frequency of 68. Therefore, the gender-related 
stereotypes in Istanbul Turkish proverbs have much more focus on the 
women.    

Discussion and Conclusion  
Studies have shown that the physical characteristics were more 
described in the Istanbul Turkish and Persian proverbs with regards to 
women. In these proverbs, the physical characteristics have been 
considered very important for women so that these characteristics 
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have been considered superior to other human characteristics. On the 
contrary, there have been fewer proverbs regarding men’s physical 
characteristics. Property and asset have been considered a positive 
feature in Istanbul Turkish and Persian proverbs and this property is 
just considered men’s rights; only men are authorized to utilize that 
property and only men must meet the women’s financial needs. 
Furthermore, in Persian culture, those women who have not financial 
potentiality, especially the ones not affording to buy dowry, are 
humiliated and considered worthless. Considering the studies 
performed by other researchers in the fields of gender linguistics, and 
the use and origins of proverbs, it has been specified that gender-
related stereotypes state some exaggerated features for people with 
different gender, age, and occupation; besides, in Iranian and non-
Iranian proverbs, the gender-related proverbs state the women’s low 
position in different societies. The present research has obtained some 
results similar to that of others being achieved in other studies.  
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 0011فروردین و اردیبهشت ، 37، شمـارة 9 سال

 

 
های فارسی و المثلهای جنسیتی در ضربمقایسۀ تطبیقی گفتمان کلیشه

 شناسی زبانترکی استانبولی از دیدگاه جامعه

 
  0*آنیتا الداغی

 
 (22/00/0399پذیرش:   01/10/0399)دریافت: 

 چکیده
های مختلف زندگی مردم و دربردارندة مفاهیم ها و زاویهدهندة جنبهها انعکاسالمثلضرب

عی هستند. شناسی اجتماهای زبانی در کانون توجه زبانمنزلۀ متناجتماعی و فرهنگی و به
 های جنسیتی در ای توصیفی ـ تحلیلی است که به بررسی کلیشهپژوهش حاضر مطالعه

است. در این مقاله شناسی زبان پرداخته ای از دیدگاه جامعههای فارسی و ترکیهالمثلضرب
گیری ای، به شیوة نمونهالمثل دارای کلیشۀ جنسیتی در زبان فارسی و ترکیهضرب 011تعداد 

هاست که کدام این پرسشاند. این پژوهش درپی دستیابی به مند انتخاب و بررسی شدههدف
 شود؟ های فارسی و ترکی بیشتر مشاهده میالمثلهای جنسیتی در ضربنوع از کلیشه

های فارسی و ترکی بیشتر بر کدام جنسیت تأثیر المثلهای جنسیتی موجود در ضربکلیشه
های المثلهای جنسیتی خاص در ضربشناسی زبان کاربرد کلیشهگذارد؟ از منظر جامعهمی

کند؟ نتایج این تحقیق بیانگر فارسی و ترکی، چگونه اوضاع اجتماعی هر دوره را بازنمایی می
های مربوط به زنان بیشتر از مردان است. المثلهای جنسیتی در ضربآن است که کلیشه

ها های فارسی و ترکی بیشتر از سایر ویژگیالمثلهای اخالقی در ضربهمچنین، بیان ویژگی
 دهندة سوگیری جنسیتی، ها نشانالمثلشده در ضرباست و مفاهیم مطرحکاربرد داشته 

است. توجهی به زنان و سطح پایین اجتماعی زنان در فرهنگ عامۀ مردم در گذشته بی
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های ایران و ترکیه، در ا و فرهنگدلیل نزدیکی مرزهزبانان و ایرانیان بههمچنین، فرهنگ ترک
 های زیادی با هم هستند.های جنسیتی در جامعه، دارای شباهتکاربرد کلیشه

ای، های ترکیهالمثلهای فارسی، ضربالمثلهای جنسیتی، ضربکلیشههای کلیدی: واژه
 .شناسی زبانجامعه

 . مقدمه1
های انسان یری آن از ویژگیکارگهای زندگی اجتماعی است و بهزبان یکی از ضرورت

آید. از هنگامی که انسان برای ادامۀ حیات و بقای خود به زندگی شمار میاجتماعی به
رسانی نیز نیازمند شد و اجتماعی روی آورد، ناگزیر به نوعی نظام ارتباطی برای پیام

این، زبان ترین شکل آن پدید آمد. بنابرترین مفهوم و ابتداییبدین ترتیب، زبان در کلی
ها واسطۀ نیاز انساندر اجتماعات انسانی و در متن زندگی گروهی و روابط اجتماعی به

های به ارتباط با یکدیگر پدید آمد و در یک روند تحولی چندصد هزار ساله شکل
ترین اند که مهممتنوعی به خود گرفت. از همین رو، زبان را نهادی اجتماعی دانسته

 از برخی شامل گنجینۀ بزرگی فارسی حکم و امثال ط است.نقش آن ایجاد ارتبا

 این از است. غیره و سیاست منطق، شناسی،جامعه شناسی،روان چون علومی هاینظریه

 گوناگون هایجنبه پرداختن به کرد. بررسی حوزة ادبیات در تنها را هاآن نباید رو،

 سبب و بگشاید پژوهشگران روی به را تریتازه ابعاد و جدید یهاافق تواندمی هامثل

، 0391نشود )فاطمی،  ادبی نگریسته آثار چشم به تنها ملی عظیم ثروت این به تا شود
های کوتاهی هستند که در ها جملهالمثل( ضرب1987از دیدگاه کریستال ) (.02ص. 

منزلۀ راهنمای ساخته در پیکرة هر زبان بههای ذهنی پیشوارهقالب کلیشه و طرح
اهیم فرهنگی هستند. همچنین، این گونۀ زبانی منسوب به میراث فرهنگی هر ملت مف

های متمادی شکل گرفته و به کار رفته است. است و در میان آحاد مردم طی سال
 جامعه، عرف مانند اجتماعی کارکرد نظر از هاالمثلگوید: ضرب( می0311ذوالفقاری )

 وجود اند، باپذیرفته را هاآن مردم که هستند عیاجتما یهاارزش و بهنجار رفتار بیانگر

 بیانگر صرفاً هاالمثلضرب روند.نمی شماربه اجتماعی قوانین هاالمثلضرب این،
 رو، این از اند.جامعه قبول مورد خاص اجتماعی یهاارزش و رفتاری هایکنش 
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 کند. خنثی را یگرد المثلضرب اثر تواندمی دارد که مفهومی به توجه با المثلضرب

 معرّف و دهندمی نشان را آن بهنجار رفتارهای عمل، در جامعه هر یهاالمثلضرب

دهندة تفکرات و گفتار هر فرد در جامعه نشاناند. جامعه هر بینش و بینیجهان
المثل  نیز فرد شخصیت فردی و اجتماعی وی است. درواقع، هنگام کاربرد هر ضرب

سازد. امروزه در جامعۀ ایرانی در بسیاری موارد نمایان می ماهیت و شخصیت خود را
های فارسی نیز که المثلشاهد حضور تفکرات مردساالرانه هستیم. این دیدگاه در ضرب

تر رسد بسیار پررنگما ایرانیان است، به نظر میمربوط به گذشته و فرهنگ قدیمی 
ساالرانۀ بیشتری باشند. لذا، های فارسی دارای بار جنسیتی مردالمثلباشد و ضرب

است. در این زده بوده به زنان در میان گذشتگان ما بسیار جنسیتدیدگاه جامعه نسبت
های فارسی و المثلهای جنسیتی در ضربپژوهش هدف محقق بررسی و تحلیل کلیشه

 های فارسیالمثلشناسی زبان، بررسی واژگان در ضربجامعه ترکی استانبولی از منظر
های المثلشناختی، بررسی و تحلیل ضربهای زبانو ترکی استانبولی براساس دیدگاه

شناسی جنسیت و تحلیل گفتمان اوضاع فارسی و ترکی استانبولی براساس دیدگاه زبان
های فارسی و ترکی المثلاجتماعی جامعه با توجه به کاربرد واژگان خاص در ضرب

ها در این دو المثلبافت فرهنگی و اجتماعی ضرباستانبولی است تا مشخص شود که 
هایی از منظر زبانی و جنسیتی دارد. لذا، محقق در این ها و شباهتفرهنگ چه تفاوت

های جنسیتی در گویی به این مسائل است که میزان کاربرد کلیشهپژوهش به دنبال پاسخ
های کدام نوع از کلیشه های فارسی و ترکی استانبولی به چه میزان بوده والمثلضرب

های فارسی و ترکی استانبولی بیشتر مشاهده شده و بیشتر بر المثلجنسیتی در ضرب
 است؟ بدین منظور، این پژوهش فقط به بررسی کدام جنسیت تاثیر گذاشته 

های فارسی و ترکی استانبولی که دارای بار جنسیتی هستند، خواهد المثلضرب
 پرداخت. 

 قیق. پیشینۀ تح4
 هاالمثلضرب که کندمی بیان «المثلی در ذهنضرب»پژوهشی با عنوان  در (2000) 0هانک

 سالمت شفاهی، زبان و ادبیات فرهنگ، دین، فولکلور، در گوناگون و طوالنی تاریخی
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 بررسی به مقاله این وی در. دارند ذهن و معنا علم اخیراً و شناسیروان فلسفه، و روانی
در این مقاله به  .پردازدمی هاالمثلضرب منشأهای زمینۀ در موجود ایهنظریه ایریشه

 2برنچ ای نشده است.ها اشارهالمثلهای جنسیتی در ضربجایگاه و نقش کلیشه
 به ،«ها در کتب قدیمی مسیحیانالمثلآموزش ضرب»( در تحقیقی با عنوان 2005)

 در مانندالمثلجنسیتی ضرب ایهکلیشه وجود نظر از مسیحیان عتیق عهد کتب بررسی
 کنندةبیان جنسیتی هایکلیشه هاکتاب این در که دریافت وی. پردازدمی هاآن

 غیره و شغلی سنی، جنسی، مختلف هایگروه و افراد برای آمیزهایی اغراقویژگی
وضوح به های جنسیتی پرداخته، ولی بهاین پژوهش به بررسی برخی از کلیشه .هستند
پژوهشی با  در( 2005) 3بک ها و جایگاه زنان و مردان اشاره نکرده است.ویژگی
 ارتباطی ویژگی بررسی در صدد «گویندها بلندتر از کلمات سخن میالمثلضرب»عنوان 
 بررسی به او. دارند( دروغ) ابهام ایجاد در مهمی نقش که هاستالمثلضرب خاص
 ازقبیل حساس دربارة موضوعاتی هاثلالمضرب پیدایی در موجود استداللی هایریشه
 کنندة موقعیتبیان جنسیتی هایالمثلضرب که دریافت او. پردازدمی جنسیت تبار، سن،

تعیین »پژوهشی با عنوان  در( 2005) 0کیمبا .هستند پدرساالر جامعۀ در زنان فرودست
ایی که هالمثلسرنوشت جنسیتی در اجتماع دختران و پسران باگاندا از طریق ضرب

 در را دختران و پسران تصویر «گرددها میمنجر به القا جنسیت زن و مرد در بین آن
 روی بر شفاهی ادبیات که را مقاله تأثیراتی این در وی. کندمی بررسی باگاندا جامعۀ
 ادبیات تأثیر هایارزیابی روش دنبال به و کرده تحلیل گذارد،می جنسیتی روابط

این  به مقاله این در او. است جنس دو رفتارهای کنندةتعیین ملعوا منزلۀبه شفاهی،
 از مختلفی اشکال در که جنس دو میان جنسیتی نابرابر روابط ریشۀ که رسدمی نتیجه

 پذیریجامعه ایجاد چگونگی در شود،می یافت هاالمثلضرب ازجمله شفاهی ادبیات
 .است افراد کودکی دوران در جنسیتی

به « بررسی جایگاه زن در فرهنگ عامۀ کردی»ر تحقیقی با عنوان ( د0392حیدری )
ها و مثل نماهای المثلکردی )با تکیه بر ضرب عامۀبررسی جایگاه زن در فرهنگ 

خانوادگی  ۀدهد که در مقولدست آمده نشان میههای بیافتهاست. پرداخته  کردی(
مردساالری و  ۀزیرمقول با بیشترین اهمیت و« عشق و ازدواج و عروسی» ۀزیرمقول
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زن و سیاست و زن و  هایو مقوله ،به زنان در اجتماع بیشترین درصدخشونت نسبت
نادیده  ةدهندخود نشان ۀنوبها داشتند که بهالمثلترین فراوانی را در ضرباقتصاد کم

و  فردوستی جایگاه همچنین، کردهاستگرفتن زنان در این دو عرصه در فرهنگ 
توان نگاه سنتی و درمجموع می ،بنابرایننشان داده شده است.  ترزنان پررنگداری خانه
کیخایی و  به زنان نشان داد.گاه تحقیرآمیز فولکلور فرهنگ کرد را نسبتندومی و  ۀدرج

های فارسی در ساخت و پایدار نمودن المثلنقش ضرب»( به بررسی 0392سیاوش )
ن دادند که زبان فارسی که تبعیض جنسیتی را در اند. آنان نشاپرداخته« فرهنگ جنسیتی

خود نهفته دارد، نقش فعالی در فرودست نشان دادن زنان و ارزش نهادن به مردان ایفا 
 خانواده و زن جایگاه بررسی»در پژوهشی با عنوان ( 0392)همکاران  و کند. رضاییمی
 این به پاسخ رپید فمینیستی رویکرد و کیفی روش با «بختیاری هایالمثلضرب در

 گرفته درنظر زنان برای جایگاهی چه بختیاری، هایالمثلضرب در که ها هستندپرسش
 اینتیجه اند؟کدام هاالمثلضرب در یافتهانعکاس خانوادگی مسائل ترینمهم است؟ شده

 جایگاه گاه زن بختیاری هایالمثلضرب در که است این شد، حاصل مطالعه این از که
 در( 0390)همکاران  و الرعایاامین .دارد مردان با برابر گاه و فرودست گاه فرادست،
 با «فارسی هایالمثلضرب در زنان به منتسب هایویژگی بررسی» عنوان با پژوهشی
 به که هاییالمثلضرب تفکیک و جداسازی بررسی، به کیفی محتوای تحلیل از استفاده
 بررسی شناختی،روان و فیزیکی هایویژگی سیبرر به بوده زنان با ارتباط در نوعی
 نتیجه و پرداخته زنان اجتماعی و خانوادگی روابط و عاطفی و اخالقی هایمقوله
 که کرد مشاهده را زنان متغیر جایگاه توانمی هاالمثلضرب بررسی در که اندگرفته
 حد تا مغرضانه و رحمانهبی هایداوری با گاه و فاضالنه و محترمانه زبانی با گاهی
شناختی بررسی جامعه»( در تحقیقی با عنوان 0391ارشادیان ) .یابدمی نزول ابلیس
هدف بررسی و با « هاالمثلهای جنسیتی با تأکید بر فرهنگ عامه و ضربنقش

ها در المثلکید بر فرهنگ عامه و ضربأهای جنسیتی با تشناختی نگرش به نقشجامعه
های جنسیتی، در ارتباط با متغیرهای المثلنگرش به ضرب د کهبیان کر شهرستان بابل

در حالی که در ارتباط با متغیر  ،یید شدندأهل، تحصیالت و سن تأجنسیت، وضعیت ت
مورد بررسی  ۀتوان گفت اکثریت جمعیت نمونمی ،یید نشد. درمجموعأمحل سکونت ت
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های مرتبط با آن مثلالهای جنسیتی و ضربدارای نگرش متوسط و بینابین به نقش
های پهلوانی ها در افسانهالمثلای ضرب( در مقاله0391ذوالفقاری و باقری ) بودند.

اند که آثار مکتوب ها بیان داشتهاند. آنشناختی تحلیل کردهفارسی را از نظر جامعه
ست. شناختی ااز اطالعات جامعه ادبیات عامۀ ایران عالوه بر ابعاد ادبی و هنری، سرشار

توان از نظر بررسی را می های موردالمثلدهد که ضربنتایج این تحلیل نشان می
موضوعی به چهار دستۀ کلی دنیا، بخت و اقبال؛ مسائل اجتماعی؛ سیاست و حکومت؛ 

 هایهایی از اندیشهها گاه رگهالمثلبندی کرد. در این ضربتقسیم و اندرزهای اخالقی
( در پژوهشی با 0391حیدری و همکاران )شود. ه دیده میستیزانمردساالرانه و زن

« های لری با تأکید بر بُعد نابرابری جنسیتیالمثلواکاوی مفهوم زن در ضرب»عنوان 
عد های لری با تأکید بر بُالمثلبه واکاوی مفهوم زن در ضرب هاآن ۀمطالعذکر کردند که 

توان شوندگان، میمصاحبه ین و نگاهپردازد. براساس تحلیل مضامنابرابری جنسیتی می
گیری و تقویتِ نوعی های لری، به شکلالمثلاز زنان در ضرب شدهگفت تصاویر ارائه

ست. تا اه مورد نظر انجامید ۀآمیز جنسیتی در جامعگرا و کردار تبعیضزبان جنسیت
و براساس ای به خود گرفته که این زبان جنسیتی، به تعبیر بارت، شکل اسطوره جایی

 ۀمثاب)مردان( به نگاه گفتمانی الکال و موفه، نوعی مرز ضدیتی کامالً مشخص بین ما
است.  جنس فرودست ترسیم و تحکیم شده ۀمثاب)زنان( به جنس فرادست، و دیگری

جنسیتی و نابرابری بین ةتواند هم بازتاب و بازگوکننداینکه چنین تصویری می ،درنهایت
های مهم و ارزشمند زیست اجتماعشان زنان در دستیابی به موقعیت ةکنندهم ممانعت

 باشد.

 . مبانی نظری تحقیق3
هایی از جامعه شده در افکار جمعی گروهبه ذهنیت ازپیش تشکیل 1کلیشه یا تفکر قالبی

مانع  دهد وهای خاصی را به تمام اعضای گروهی دیگر نسبت میاشاره دارد که ویژگی
شود افراد این امر سبب می شود.به دیگران میطقی افراد نسبتقضاوت و شناخت من

ای خود که غالباً برگرفته از جامعه و یا برپایۀ اطالعاتی ناچیز و تصورهای کلیشه
ها قضاوت و به آنباشند، نسبتهاست، بدون آنکه شناخت کافی از دیگران داشته رسانه
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ها و باورهای مشترک ی از کلیشهامجموعه 1های جنسیتیداوری کنند. کلیشهپیش
 های مردان و زنان است. فرهنگی دربارة رفتار، صفات شخصیتی و سایر ویژگی

ولی خود  ،فهمندمردان الفاظ بسیار زیادی مختص به خود دارند که زنان آنان را می
آورند. از طرفی زنان، الفاظ و عباراتی خاص خود را ها را به زبان نمیهرگز آن

چه در غیر این صورت مورد تمسخر  ،برندکار نمیها را بهه مردان هرگز آندارند ک
آید که گویی شان اغلب چنین بر میتگیرند. بدین ترتیب اتفاقاً از محاوراقرار می

، 0371، ترجمۀ طباطبایی، 0917) ترادگیل، زنان دارای زبانی جدا از مردان هستند
 (.011ص. 

معۀ نوین امریکایی و حتی در بین دانشجویان ( در جا2005براساس پژوهش بک )
های زیادی شناختی تفاوتدانشگاه این باور وجود دارد که مردان و زنان از لحاظ روان

های با یکدیگر دارند، اما تفاوت واقعی یک تفاوت جنسیتی است که براساس داده
باشد نه دست آمده آماری حاصل از رفتار یا شخصیت مردان و زنان در واقعیت به

ها در زمینۀ آوری دادههای مختلف. با جمعهای ذهنی موجود در فرهنگبراساس کلیشه
های جنسیتی در است که کلیشهرفتار و شخصیت واقعی مردان و زنان، معلوم شده 

های واقعی هستند و در موارد دیگر ها تفاوتبرخی موارد صحت دارند و این تفاوت
ای وجود دارد که مردان ستند. برای مثال کلیشهاست که درست نیمعلوم شده 

ای پرخاشگرتر از زنان هستند. این کلیشه تفاوتی واقعی است. از سوی دیگر، کلیشه
دهد که های واقعی نشان میتر از مردان هستند و پژوهشهوشوجود دارد که زنان کم

ین کلیشه هوشی وجود ندارد و اهای جنسیتی در بهرهچنین چیزی نیست و تفاوت
های جنسیتی واقعی ممکن است دراثر عوامل محیطی، عوامل نادرست است. تفاوت

، ص. 0390شناختی یا تعامل بین این دو ایجاد شده باشد )معصومی و همکاران، زیست
001.) 

میالدی کوشید با تفکیک بین  0971و  0911های فمینیستی در خالل دهه ۀنظری
ای مربوط به هویت جنسی تغییر ایجاد کند. در این هدر بحث 1و جنسیت 7مفهوم جنس

های بیولوژیکی و تنها ویژگی طبیعی و بدنی برخاسته از ترین تفاوتنظریه، به کم
گویند. در برخی متون مربوط به توسعه، این کلمات های جنسی، جنس میاندام
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جنس به »ارند. است؛ درحالی که مفاهیم کامالً متفاوت د کار رفتهصورت مترادف بهبه
هایی که توسط کند، درحالی که جنسیت به نقشخصوصیات بیولوژیک فرد اشاره می

، 0391)حیدری و همکاران، « شود، اشاره دارداجتماع برای زنان و مردان مطرح می
 (.30ص. 

 زدگی زبان جنسیت. 2
 اسبراسهای اجتماعی معتقد است که گروه (1989) زبان و قدرتفرکالف در کتاب 

برای کسب و حفظ قدرت ناگزیرند  ،شوندطبقه، قومیت، جنسیت و یا زبان تعریف می
ای تکرارناپذیر همواره در نزاع با یکدیگر باشند و تضاد نیز مانند رفاه یا خشونت چرخه

ی و بنیادی در ئهای جزاین تضاد است که موجب تحول و دگرگونی ،است. در واقع
های زیرا گروه ،های تضاد استان نیز یکی از حیطهشود. زبهای اجتماعی مینظام

کوشند با کنترل زبان اعمال قدرت کنند و در این تضاد، کنترل زبانی پاداش اجتماعی می
. کنترل زبانی مورد توجه کنندمیهای فرودستی است که زبان را کنترل برای گروه

های مناسب ی شیوهزدگی زبانشود. جنسیتدیده می« زدهزبان جنسیت»فرکالف در 
زدگی جنسیت (1981) 9های برتر است. ترلینگ براگینبرای کنترل زبان توسط گروه

است که کاربرد آن تمایزی  زدهزبانی جنسیت»کند: گونه تعریف میزبانی را این
وجود آورده و یا ترویج های مختلف بهادبانه، نامربوط یا ناعادالنه را در میان جنسیتبی
تواند شرایط و آید که میشمار میدر این تعریف زبان عاملی فرهنگی به .«نمایدمی

ادبانه، بی»کار رفته در این تعریف هایی را برای فرهنگ فراهم کند و صفات بهمحدودیت
زده به هیچ توان گفت زبان جنسیتپس می .روندکار میهمگی با صفت منفی به« نامربوط

ای است کند پیامدهای منفیزده میست. آنچه زبان را جنسیتذاتی نی طبیعی و یعنوان عامل
زدگی زبان ای در جنسیتگونهخود به ۀکه در یک اجتماع وجود دارد. البته فرهنگ هم به نوب

کنند و حس می زدگی زبانی به زنانی که در این کنش متقابل زبانی شرکتتأثیر دارد. جنسیت
 دهدانزوا از فرد می حساس ازخودبیگانگی وا ،اندانگاشته شده کنند نادیدهمی

زدگی زبانی یکی از عواملی است که ممکن جنسیت (.032، ص. 0391)ارشادیان، 
بر  ،ای از خود دریافت کنند و درنتیجهاست باعث شود زنان تصویری منفی و کلیشه
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معنا  صرف و ةدر این میان حوز زن است تأثیر بگذارد. ۀآنچه شایست از انتظارات مردان
است و شواهد واژگانی و معنایی زیادی دال بر  زدههای بروز زبان جنسیتاز حوزه

  .های صرف و معنا وجود داردزده در حوزهوجود زبان جنسیت

 واژگان  ۀزدگی در حوزجنسیت. 1ـ2
آن است که همواره محملی  ةواژترین سطوح هر زبان واژگان و ساختیکی از ملموس

زدگی در اجتماعی است. یکی از دالیل بروز جنسیت ۀو اندیش برای ظهور فرهنگ
 هایی نیز در تأثیر شواهد و بررسی .واژگان است ةاجتماع نیز ورود آن به حوز

واژگان زبان فارسی وجود دارد که موارد زیر را آشکار  ةزدگی زبانی در حوزجنسیت
  است: ساخته

 های صریح و ضمنی داللت. 1ـ1ـ2
 هاتاین مسئله در میان عبار ةاشار ةزدگی زبانی توجه به نحوهای جنسیتیکی از نشانه

های موردنظر به دو گروه با است. در همین ارتباط داده زدهو واژگان جنسیت
دهد که زبان فارسی بندی نشان میشوند. این تقسیمهای صریح و منفی تقسیم میداللت

هایی بودند که اشاره به داللت صریح داده. استاست که گواه شدت آن نیز  زدهجنسیت
 ةای همراه بود که مستقیماً داللت بر جنسیت مؤنث داشت )واژها با ذکر واژهزن در آن

دختر به جنسیت مؤنث اشاره  ۀمثالً کلم بود؛یا مربوط به این جنسیت خاص  کلیدی(
های یان واژهشود. از مشوهر نیز چنین استنباط می ۀکند و از سوی دیگر از کلممی

 توان به موارد زیر اشاره کرد: کلیدی با داللت صریح می
خاتون، خانم،  . 3، بگوم، خانباجیباجی، آبجی. 2، اسم خاص )لیال، کلثوم و...(. 0

مادر، مامان،  .1، کنیز، کلفت، عروس، زن .1، عمه، خاله، خواهر، دختر . 0، بانو، کدبانو
 چادر، .9، عجوزه، مهریه، عروسک، شوهر .1، ، ماکیانننه، ماده، مرغ .7، والده، ماما

« زن» یکلید ةها این است که کاربرد واژبسیار مهم در این داده ۀنکت. وشواره، النگوگ
صریح وجود دارد که  ةهای کلیدی دیگر برای اشارباالیی در میان واژه نسبت بسیار

همسر  ب. ،جنسیت مؤنث ةنمایند الف.توان گفت زن دارای دو مفهوم عمده است )می
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ها از طریق توجه به هایی بود که اشاره به زن در آنهای ضمنی نیز دادهداللت. مرد(
های زیرین کار رفته به الیهبه هایداللت درواقعدر متن اتفاق افتاده بود و  هاکاربرد واژه

این  جالب در ۀمطرح نشده بود. نکت صراحتاًسبب شد و به همین معنایی مربوط می
ها به لحاظ معنایی و واژگانی هیچ اجباری برای ها این است که در بسیاری از آنداده

 ها در اجتماع کاربرد آن ةها به زنان وجود ندارد و صرفاً نحومنتسب دانستن آن
 (.022، ص.0310)کلهر،  کندانگاری زبانی زنان را مشخص میفرودست

 و مرد در زبان درنظر گرفتن جنس مرد یکی از نمودهای نابرابری قدرت بین زن 
ترین الگوها در زبان انگلیسی هنجارین بودن هنجار است. مثالً یکی از مشخص منزلۀبه

گرفته شده و این نگرش به  هنجار )معیار( نوع بشر درنظر منزلۀمرد است. مرد به
 ظور استنادمنمرد به ةبرای مثال، کاربرد واژ .زبان بیان شده است مختلف در هایروش

نوزاد معموالً » ۀبرای ضمیر خنثی مثل جمل heافراد بشر و استفاده از  ۀکردن به هم
همان حدود شروع به  ( تقریباً درheکند، او )ماهگی شروع به نشستن میحوالی شش
 (.031، ص. 0371، ترجمۀ طباطبایی، 0917ترادگیل، ) «کندخزیدن می

 ؛تواند به اظهارات کامالً مضحک منجر شودهنجار در زبان می منزلۀاصل مرد به
کس نباید فرد دیگر را به انجام هیچ»گوید: برای مثال قانون ایالتی وجود دارد که می

 «( وادار سازدhisمشارکت و یا تن دادن به سقط جنین برخالف میل خود او ) دادن،
 (.02، ص.0393، ترجمۀ امینی، 2111 ،وارداف)

کنند که اصطالحی مثل چنین مواردی را توجیه و اظهار می برخی از افراد کاربرد
man منظور نشان دادن چنین تبیینی کافی نیست. به ،اسم عام و کلی است. به هر حال

که عضو  که برخی مردان بودن ایرادهایی را درنظر بگیرید« عام و کلی»ضعف مطلق 
تراض دارند که نام سازمان باید ها اعدهندگان زنان هستند، ابراز کردند. آنرأی ۀاتحادی

امروزه برخی از  .کندتغییر داده شود، برای اینکه به حد کافی اعضای آن را توصیف نمی
ها گفته دهند. فرض کنید در پاسخ به ایراد آناعضای این انجمن را مردان تشکیل می

گیرد. می است و البته مردان را هم دربر« شکل عام و کلیزن به»شود که منظور از زن 
جالب دیگر در زبان  ةکرد؟! پدید ها احساس رضایت خواهندآیا به نظر شما آن
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های همانند برای زنان و مردان اغلب معانی ضمن انگلیسی این است که چگونه واژه
 (. 00همان، ص. ) کنندکامالً متفاوتی پیدا می

 نگری( ماسامی عام )عا. 4ـ1ـ2
توان تعریف کرد که در آن تجارب آدمی از دیدگاهی گونه نیز میزبان جنسیت را این

 ةدر این مورد واژ مثال ترینوشنر شود.هنجاری برای عام مطرح می منزلۀمردانه ولی به
آدم، نخستین پدر، در تداول  است: دهخدا آمده ۀناملغتاست. در « آدمآدم یا بنی»

 های شاهد آدم، مرد، مردمان،امروزی مترادف آدم، آدمی، آدمیان، انس، ناس. در مثال
شود. می شود و فروتنی سبب بزرگی مردمترادف یکدیگرند. آدم از کوچکی بزرگ می

 منزلۀها خود را بهکه یکی از جنسیت هنگامی مردمان باید به یکدیگر یاری دهند.
 ،آیدجنسیت و نقش جنسی بیرون می ةاز محدود ،کندتمام در زبان مطرح می ةنمایند
 شود. اینجنسیت و نقش جز خود تعریف می به ی که جنسیت مخالف با توجهدرحال

است.  پدیده در زبان فارسی به نفع جنسیت مذکر و به ضرر جنسیت مؤنث مطرح شده
دیگر  ۀشود. نمونانسانیت و زن غیر و دیگری محسوب می مرد خود ،به این ترتیب

مرد باید در ، رادمرد، است: جوانمردته یافها زیر نمود پیدا است که در داده« مرد» ةواژ
قول ، نامرد، مرد کاری بودن، مرد ره بودن، کشاکش دهر سنگ زیرین آسیاب باشد

 (.30، ص. 0310نهاد جبروتی، )پاک مونهمثل مرد می، مردانه

 صفات منفی . 3ـ1ـ2
 به وجود صفات منفی در دائمی ةانگاری زبانی زنان اشارهای فرودستیکی از شیوه

نان است که ذاتاً واجد این صفات منفی آآنان و ایجاد این باور در درون اجتماع و خود 
 منزلۀهای فردی، صفتی منفی بهدر این نگرش بدون توجه به تفاوت ،هستند. درواقع

آنکه به وجود همان صفت در میان بی ،شودویژگی خاص یک جنسیت به کاربرده می
توان به این صفت که از آن جمله می شودر اشاره افراد گروه متعلق به جنسیت دیگ

طاقت، گر، حریص، طماع، پرگو، کملق، حسود، مکار، توطئهوفا، دهنبیاشاره کرد: 

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C
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)ذوالفقاری و  فضولو نشین و منزوی، منفعل، مایه، خانهالعقل و نادان، حقیر و بیناقص
 (.002، ص. 0391باقری، 

 معنا  ۀزدگی در حوزجنسیت. 2ـ1ـ2
های اعمال نابرابری زبان بین گویندگان دو جنسیت استفاده از معناست. یکی از راه

های طور ضمنی و با استفاده از مؤلفهو واژگان زبان به هاتبسیاری از موارد، عبار
 معنا همیشه صورتی طبیعی  ،کنند. به عبارت دیگرزدگی را ترویج میمعنایی جنسیت

گاهی معنای  ؛،تار درونی واژه است. به عبارت دیگریعنی در ساخ ،رسدنظر میبه
ای متفاوت و در مقابل فرادست و فرودست واژگانی در مقابل عامل جنسیت به گونه

برند. کار نمیزده را آگاهانه بهکند. البته گویندگان همیشه این واژگان جنسیتعمل می
 ی است که شناسایی تروقوع این گونه عوامل زبانی محصول وقوع فرایندهای عظیم

موضوع است. طرفداران برابری جنسیتی همواره به موارد  ها اولین گام بررسی علمیآن
کنند و بررسی های اروپایی اشاره میزدگی معنایی در زبانمختلفی از این جنسیت

)رضایی و ظاهری،  یند در زبان فارسی نیز وجود داردادهد که این فرحاضر نشان می
 (.03، ص. 0392

 زدگی در جامعۀ ترکیه. جنسیت2ـ1ـ2
کیفیت جنسیت و پیشرفت زنان  دربارةنقش بالقوه مهمی  ها و ارتباطات اجتماعیرسانه
های گوناگون د. اگرچه پروژهنرا دار موجودیت زنان و مردان در یک مفهوم برابر ۀبا ارائ

 ،اندمایت شدهحدر کشور ترکیه های اخیر ها در سالمسئولیت اجتماعی توسط رسانه
نشده است. رسانه نابرابری جنسیتی،  اما هنوز به یک تغییر کلی در کشور ترکیه منجر

های کنونی ازقبیل نابرابری استحکام نابرابری گرایی در جامعه وتوانایی تداوم جنسیت
های زنان در نقش زنان، حضور ۀوسیلهای ارتباطی بهدر مشارکت و دسترسی به سیستم

وجود در رسانه، و یک نمایش تکراری و تصویری تحقیرکننده از زنان را بهای کلیشه
ی یتنیاز به بحث ارتباط بین زنان و رسانه در چارچوب برابری جنس، آورد. بنابراینمی

خالف تغییر موقعیت و جایگاه زنان در  .(Cook Lauer, 2002, p. 132) افتداتفاق می
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گونه . این تمایز جنسی همانمشهود است امعهکشور ترکیه همچنان تمایز جنسی در ج
های ترکی نیز قابل المثلکه در جای جای جامعه مشهود است، در فرهنگ عامه و ضرب

  (.Dogan, 2010, p.145)مشاهده است 

 شناسی تحقیق. روش2
های مورد نیاز در روش تحقیق در این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی است. داده

های لغات و ای و با استفاده از منابع اینترنتی، فرهنگتابخانهتحقیق به روش ک
های فارسی و ترکی استانبولی المثلهای امثال و حکم، فرهنگ ضرباصطالحات، کتاب

برداری از متن منابع صورت فیشهای پژوهش بهاند. ابزار گردآوری دادهآوری شدهجمع
 گیری هدفمند از میان تمامی های تحقیق به شیوة نمونهذکرشده است. نمونه

  011های فارسی و ترکی استانبولی انتخاب شدند. در این پژوهش المثلضرب
های فارسی نوشتۀ حسن المثلفرهنگ بزرگ ضربالمثل با کلیشۀ جنسیتی از ضرب

های پژوهش ارزیابی و تحلیل شدند. انتخاب و براساس مؤلفه( 0311ذوالفقاری )
 های جنسیتی از فرهنگ ترکی استانبولی با کلیشه المثلضرب 011همچنین 

  استخراج شد. T.D.K 01ایهای ترکیهالمثلضرب

 ها در حوزۀ جنسیتالمثلبندی موضوعی ضربتقسیم .1ـ2
های انسانی های حوزة جنسیت براساس ویژگیالمثلبندی ضربدر این پژوهش تقسیم

های های جنسی، ویژگیویژگیهای اقتصادی، های ظاهری، ویژگیازجمله ویژگی
شوند که مبنای بندی میاخالقی و خصوصیات جنسیتی در سطح جامعه طبقه

 های پژوهش نیز بر همین مبناست.بندی و تحلیل دادهتقسیم

 های فارسیالمثلضرب های. تحلیل داده6
 های ظاهری. ویژگی1ـ6

های ظاهری زنان و ویژگی های فارسی، بیانالمثلشده در ضربیکی از مباحث مطرح
های مربوط به زنان المثلهاست که این ویژگی بیشتر در ضربالمثلمردان در ضرب

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C
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فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة ___________________ 0011فروردین و اردیبهشت  ،73، شمـارة 9 سال  

426 

 

زاده و ارزشی وی است )حسینرویی زن مساوی با بیشود؛ مثالً زشتمشاهده می
 (.0311بصیری، 

 ها در مورد زنان:المثلضرب
  مادر. خانۀ یشویجامه از شوهر، خانۀ برو آیی،می حمام . از0

  ابرو. و چشم دختر، صفای جارو، و است آب خانه، . صفای2

  به. نابینا روی،زش زن . شوی3

 سود آن از مرد جوید، زیب وی از زن            موجود است زیبایی و سود سرمه . به0

 جهیز.بی نکوروی عروس بود . خوشتر1
 روی شود و مرد از غزا.. زن از غازه سرخ1
 جوان را تیری به پهلو نشیند به که پیری.. زن 7

های ظاهری و توجه به آن برای زنان امری مهم تلقی ها ویژگیالمثلدر این ضرب
های است که بر سایر خصوصیات انسانی نیز برتری دارد، اما درمورد ویژگی شده

 خورد.المثلی به چشم نمیظاهری مردان ضرب

 های اقتصادی. ویژگی4ـ6
شود که تنها حق های ایرانی دارایی و مال نوعی ویژگی مثبت تلقی میمثلالدر ضرب

مندی از آن را دارند و زنان همیشه در است و مردان حق بهره مردان درنظر گرفته شده
ها باید توسط مردان برآورده شود و همچنین مرتبۀ دوم هستند که نیازهای مالی آن

جهزیه سبب سرشکستگی و پایین بودن خصوص نداشتن تمکن مالی برای زنان به
 ارزش زن در فرهنگ ایرانی است.

 ها درمورد مردانالمثلضرب
 سرا.حرم بیاید است نان سرا،کاروان برود . شوهرم0
 باشد. تغار در نانم باشد، شغال . شوهرم2
 سود. آن از مرد جوید، زیب وی از زن              موجود است زیبایی و سود سرمه . به3

 ها درمورد زنانالمثلضرب
  ندارد. ناز همه این ندارد، جهاز که . زنی0
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  است. جهاز به عروس . ناز2
 پیاز.نیاز، قرمۀ بینماز، دعای بیجهاز، روزة بی. عروس بی3

 های جنسی. ویژگی3ـ6
شود، ابراز نیازهای جنسی های فارسی مشاهده میالمثلیکی از مسائلی که در ضرب

دلیل مسائل ها تنها از سوی مردان بیان شده و بهالمثلین نیازها در ضرباست که ا
است. فرهنگی و اعتقادی ما بیان این مسائل از سوی زنان نادرست شمرده شده 

بنابراین، با وجود اینکه نیاز جنسی، نیازی زیستی و مشترک بین زن و مرد است در 
 (.0310اند )کلهر، تهها مردان خود را نیازمند زن دانسالمثلضرب
 ها درمورد مردانالمثلضرب
 نیست. مردان شیر آیین شدن زن زبون          آن سر بر خاک که شهوت دم یک . برای0
 بردن. نیاز همسران به که به مردن آز کورة در. 2
 سرا.محر بیاید است نان سرا،کاروان برود . شوهرم3

 ها درمورد زنانالمثلضرب
  است دل شکنج ناپارسا زن           است نادر جهان در پارسا . زن0

 است دل رنج که بکن دفعش زود
 پادشا. را درویش مرد کند              پارسا و فرمانبر و خوب . زن2
 . زن نجیب گرفتن مشکله ولی نگهداریش آسونه.3

 های اخالقی. ویژگی2ـ6
توانایی بر انجام کارهای بزرگ، های اخالقی مثبت، های ایرانی ویژگیالمثلدر ضرب

ارزش اخالقی به زنان کنترل امور زندگی همیشه به مردان و کارهای پست، صفات بی
های اخالقی مثبت به ها برخی ویژگیالمثلاست. در برخی از ضربنسبت داده شده 

های اخالقی، باز هم در راستای خدمت به مردان به زنان نسبت زنان، اما همان ویژگی
 است.اده شده د
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 ها درمورد زنانالمثلضرب
 . مثل کنیز مال باقر.0
 زنک بازی درآوردن.. خاله2
 . حمام زنانه شدن.3
 .زن و اژدها هر دو در خاک به. 0
 اسب و زن و شمشیر وفادار که دید؟. 1

 ها درمورد مردانالمثلضرب
 . دزد باش و مرد باش.0
 عمر دو بایست در این روزگار             . مرد هنرمند خردپیشه را           2

 تا به یکی تجربه آموختن                          با دگری تحربه بردن به کار.
 انگار. مرده توانی تا را زنان                  کار مکن هرگز زنان . به گفتار3
 باز. سر جمله بگوید رازت زن که               راز زن پیش نوعی هیچ از . مگو0
  است. روباه و است زن کار حیله است، راه هم مرد شیر با . حمله1

 ده.ب فرمان بده، نان. 1
 زیب. و زیور عمل و علم از جز نیست را مرد     سیم و زر و حریر است زنان زیب و زیور .7

  .خداى زن مرد است. 1

 . خصوصیات جنسیتی در سطح جامعه2ـ6
های جنسیتی ظاهری جنس زن اشاره و از شتر به ویژگیهای ایرانی بیالمثلدر ضرب

 است. بیان خصوصیات جنسیتی ظاهری مردانه خودداری شده 
 ها درمورد زنانالمثلضرب

 . بعد از هفت کره ادعای بکارت.0

 زام هو کشیده.ام زاییده خاله. خاله2

 خوره اما گل داغستان.. زن آبستن گل می3

 خوانند.یاش م. زن بیوه را میوه0
 . زن تا نزاییده دلبره وقتی زایید مادره.1
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 . پسر زاییدم برای رندان، دختر زاییدم برای مردان، موندم سفیل و سرگردان.1
 . اجاقش کوره.7
 . عروس هزار داماد.1

عنوان المثل فارسی که بهضرب 011شده از میان های انجامبا توجه به بررسی
های جنسیتی در نتایج زیر درمورد کاربرد کلیشه های پژوهش بررسی شدند،نمونه
های های جنسیتی مورد تحقیق، ویژگیاست. از میان کلیشهدست آمده ها بهالمثلضرب

 03های اقتصادی با مورد کاربرد دارای بیشترین بسامد کاربرد و ویژگی 12اخالقی با 
دهندة اهمیت بیشتر بر مسائل مورد کاربرد دارای بیشترین بسامد هستند که این امر نشان

 زبانان و ایرانیان است. اخالقی و فرهنگی در فرهنگ فارسی

های فارسی به تفکیک متغیرهای المثلهای جنسیتی در ضرب: بسامد کاربرد کلیشه1جدول 
 موردبررسی

Table 1: Frequency of application of gender stereotypes in Persian 
proverbs by variables 

 بسامد کاربرد های جنسیتیکلیشه ردیف
 34 های ظاهریویژگی 0
 13 های اقتصادیویژگی 2
 12 های جنسیویژگی 3
 24 های اخالقیویژگی 0
 21 جنسیتی خصوصیات  1
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 های فارسیالمثلهای جنسیتی در ضرب: کلیشه1نمودار 

Figure 1: Gender stereotypes in Persian proverbs 

 
 های فارسی به تفکیک جنسیتالمثلهای جنسیتی در ضرب: بسامد کاربرد کلیشه4جدول 

Table 2: Frequency of application of gender stereotypes in Persian 
proverbs by gender 

های جنسیتی مربوط کلیشه 
 به زنان

های جنسیتی مربوط به کلیشه
 مردان

 31 70 بسامد کاربرد

 70های جنسیتی مربوط به جنس زنان با شده کاربرد کلیشهه جدول ارائهبا توجه ب
های جنسیتی مربوط به مردان است. بنابراین، مورد دارای بسامد کاربرد بیشتری از کلیشه

های فارسی بیشتر بر جنسیت زنان اثر المثلهای جنسیتی موجود در ضربکلیشه
 است.گذاشته 

 ترکی استانبولیهای لالمثضرب های. تحلیل داده2
 های ظاهری. ویژگی1ـ2

های ظاهری ، بیان ویژگیترکی استانبولیهای المثلشده در ضربیکی از مباحث مطرح
های مربوط به المثلهاست که این ویژگی بیشتر در ضربالمثلزنان و مردان در ضرب

 های ظاهری، رفتاری و زیبایی آنان است.زنان و شامل ویژگی
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 ها درمورد زنانلمثلاضرب
1. Anası na bak, kı zı nı  al, kenarı na (kı yı sı na, tarağ ı na) bak, 

bezini al.  

 ترجمه: مادر را ببین دختر را بگیر، کنار را ببین پارچه )نخی( را بگیر.
2. Anası na bak, kı zı nı  al. 

 ترجمه: رفتار دختر شبیه مادرش است.
3. Güzel ve formda bir kadı nı  olan bir erkekle iliş ki kurmayı n 

 ترجمه: با آدمی که زن خوشگل و اسب تیزرو داره همراه نشو.
4. Yüz, gübrenin içinde, geniş  

 .پِهِن شده، داخلش کود،صورت بزکترجمه: 

های ظاهری و توجه به آن برای زنان امری مهم تلقی ها ویژگیالمثلدر این ضرب
های رتری دارد. اما در مورد ویژگیاست که بر سایر خصوصیات انسانی نیز ب شده

 خورد.المثلی به چشم نمیظاهری مردان ضرب

 های اقتصادی. ویژگی4ـ2
شود که دارایی و مال نوعی ویژگی مثبت تلقی میترکی استانبولی های المثلدر ضرب

مندی از آن را دارند و زنان همیشه است و مردان حق بهرهحق مردان درنظر گرفته شده 
ها باید توسط مردان برآورده شود درواقع، تبۀ دوم هستند که نیازهای مالی آندر مر

 های المثلکنندة نیازهای زنان هستند. در ضربشوهر )همسر( مالک و تأمین
شده، هیچ موردی از تملک مالی زنان یافت نشد، تنها چند مورد مشاهده شد که بررسی

 ه و حافظ اموال مردان بودند.ها، تنها زنان نگاهدارندالمثلدر آن ضرب
 ها درمورد مردانالمثلضرب

1. Babamı n evi benim balı ğ ı mdı , kocamı n evi tavuktu 

 ماهی خوراکم بود، خونۀ شوهر مرغ بریان.ترجمه: خونۀ پدر کله
1. Peyniri kuru tutar ve kadı n kocası nı  

  .دارد و زن را شوهرپنیر را خیک نگه میترجمه: 

 های جنسی. ویژگی3ـ2
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شود، ابراز نیازهای مشاهده میترکی استانبولی های المثلیکی از مسائلی که در ضرب
دلیل مسائل و به ها تنها از سوی مردان بیان شدهالمثلجنسی است. این نیازها در ضرب

است.  فرهنگی و اعتقادی ما بیان این مسائل از سوی زنان نادرست شمرده شده
اینکه نیاز جنسی، نیازی زیستی و مشترک بین زن و مرد است در  بنابراین، با وجود

 اند. ها مردان خود را نیازمند زن دانستهالمثلضرب
  ها درمورد مردانالمثلضرب

1. Bir ş ey yolunda giderse güzel bir kadı n alı n! 

  اگر کاری هم در آمد خوش به حالت! زن خوشگل بگیر ،ترجمه: 
2. Damat gelini güzelleş tirmek için sorun çı karı r. Damat bu güzelliğ in 

tadı nı  çı karı r. 

 برد.می را زیبایی این لذت داماد کشد،می مشاطه زحمت زیبا شدن عروس را ترجمه: 
3. Yandaki kadı n kı z Adem'in önüne geliyor ve tavuğ u kaz. 

  آید و مرغش هم غاز! زن همسایه به چشم آدم، دختر میترجمه: 

 ها درمورد زنانالمثلضرب
1. Gökyüzünde bir düğ ün kutlaması  yapı lacağ ı  söylenirse, kadı nlar 

merdiveni tı rmanmaya çalı ş acaktı r. 
کنند با ها سعی میشود زنای در آسمان برگزار میاگر بگویند جشن عروسیترجمه: 

 نردبان باال بروند.

 های اخالقی. ویژگی2ـ2
های اخالقی مثبت، توانایی بر انجام کارهای ویژگیترکی استانبولی های المثلدر ضرب

بزرگ، کنترل امور زندگی بیشتر به مردان نسبت داده شده و کارهای پست، صفات 
ها برخی المثلاست. در برخی از ضرب ارزش اخالقی به زنان نسبت داده شدهبی

های ت، اما همان ویژگیاسهای اخالقی مثبت به زنان نیز نسبت داده شده ویژگی
 است.اخالقی، باز هم در جهت خدمت به مردان به زنان نسبت داده شده 

 ها درمورد زنانالمثلضرب
1. İ ş  kadı na düş tü, ölüm gününü hatı rla 

 ترجمه: کارت به زن افتاد روز مرگت را یادت بینداز.
2. Teyzem bir noktayı  anlarsa, tüm dünya anlayacak 

 .فهمدکل عالم می ای را بفهمد،ام نکتهخالهاگر ترجمه: 



 آنیتا الداغی ___________________ ...های فارسیالمثلهای جنسیتی در ضربمقایسة تطبیقی گفتمان کلیشه

423 

 

3. Mükemmel bir kadı n arı yorsanı z, her zaman sevileceksiniz 

 .مانینقص بگردی همیشه عزب باقی میاگر دنبال زن بیترجمه: 
4. İ yi bir kadı n hayatı  uzatı r, kötü bir kadı n hayatı  azaltı r 

 کند.می کم را عمر بد کند، زنمی دراز را عمر خوب ترجمه: زن
5. Bir ev inş a eden bir kadı n var ve bir evi yok eden bir kadı n var 

 کند.می خراب خانه که هست هم زنی کند،می آباد را خانه که هست ترجمه: زنی
6. Elin ağ zı  torba değ il ki büzesin.  

 دهان زن چفت و بست ندارد.ترجمه: 

 ها درمورد مردانالمثلضرب
7. Hı rsı z ve erkek ol 

 ترجمه: دزد باش و مرد باش.
8. Çocuk babası ndan geçimini öğ renir ve kı zı  annesinden dikmeyi 

öğ renir. 

 گیرد و دختر از مادرش خیاطی را.پسر از پدرش ساختن یک زندگی را یاد میترجمه: 
9. Adam konuş ana kadar kusurları nı  ve sanatı nı  sakla 

 اشد عیب و هنرش نهفته باشد.ترجمه: تا مرد سخن نگفته ب
10. Adam tükürüğ ünü yalamı yor 

 ترجمه: مرد تفش را لیس نمیزند.
11. Yiğ it ser verir, sı r vermez.  

 دهد.دهد، سر نمیترجمه: جوانمرد سر می

 . خصوصیات جنسیتی در سطح جامعه2ـ2
اشاره ها جنسیتی ظاهری، جنس زن بیشتر به ویژگیترکی استانبولی های المثلدر ضرب

 است. است و از بیان خصوصیات جنسیتی ظاهری مردانه خودداری شده  شده
 ها درمورد زنانالمثلضرب

1. Gelimiz bizden kaçı yor, yüzünü kapı yor ama kı çı nı  açı k 

bı rakı yor. 
 گذاره.گیره، اما کونش را باز میکنه، صورتشو میترجمه: عروس ما از ما فرار می

2. Geceler gebedir (Gün doğ madan neler doğ ar).  

 ها حامله هستند.ترجمه: شب
3. Dağ  doğ ura doğ ura bir fare doğ urmuş . 

 ترجمه: کوه زاییده، زاییده، یک موش زاییده.
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 ها درمورد مردانالمثلضرب
1. Ben diyorum ben hadı mı m, sen diyorsun oğ ul uş aktan ne haber? 

Ö.A Aksoy s-42. 

ها چه از پسر و بچه»تو می گویی«. ن اخته )خواجه( هستمم»گویم ترجمه: من می
 «.خبر

 که ترکی استانبولی المثل  ضرب 011شده از میان های انجامبا توجه به بررسی
های اند، نتایج زیر درمورد کاربرد کلیشههای پژوهش بررسی شدهعنوان نمونهبه

های جنسیتی مورد تحقیق، لیشهاست. از میان کدست آمده ها بهالمثلجنسیتی در ضرب
های مورد کاربرد دارای بیشترین بسامد کاربرد و ویژگی 09های اخالقی با ویژگی

دهندة اهمیت مورد کاربرد دارای بیشترین بسامد هستند که این امر نشان 1اقتصادی با 
 زبانان است. بیشتر فرهنگ ترکی بر مسائل اخالقی و فرهنگی در میان ترک

به تفکیک  استانبولیترکی های المثلهای جنسیتی در ضرببسامد کاربرد کلیشه: 3جدول 
 متغیرهای موردبررسی

Table 3: Frequency of application of gender stereotypes in Istanbul 
Turkish proverbs by variables 

 بسامد کاربرد های جنسیتیکلیشه ردیف
 46 های ظاهریویژگی 0
 2 ی اقتصادیهاویژگی 2
 43 های جنسیویژگی 3
 22 های اخالقیویژگی 0
 34 جنسیتی خصوصیات  1
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 های ترکی استانبولیالمثلهای جنسیتی در ضرب: کلیشه4نمودار 

Figure 2: Gender stereotypes in Istanbul Turkish proverbs 

به تفکیک  رکی استانبولیتهای المثلهای جنسیتی در ضرب: بسامد کاربرد کلیشه2جدول 
 جنسیت

Table 4: Frequency of application of gender stereotypes in Istanbul 
Turkish proverbs by gender 

های جنسیتی مربوط کلیشه 
 به زنان

های جنسیتی مربوط به کلیشه
 مردان

 39 11 بسامد کاربرد

 
 11مربوط به جنس زنان با های جنسیتی کاربرد کلیشه 0و  3با توجه به جدول 

های جنسیتی مربوط به مردان است. بنابراین، مورد دارای بسامد کاربرد بیشتری از کلیشه
های ترکی استانبولی بیشتر بر جنسیت زنان المثلهای جنسیتی موجود در ضربکلیشه

 است.تأثیر گذاشته 

 نتیجه 
ترکی های فارسی و لمثلادر ضرب شده مشخص شد کههای انجامبا توجه به بررسی

های مربوط به زنان مشاهده المثلهای ظاهری بیشتر در ضرببیان ویژگیاستانبولی 
های ظاهری و توجه به آن برای زنان امری مهم ها ویژگیالمثلدر این ضربشود. می
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های است که بر سایر خصوصیات انسانی نیز برتری دارد. اما درمورد ویژگی تلقی شده
های فارسی و المثلدر ضرب خورد.تری به چشم میهای کمالمثلی مردان ضربظاهر

شود که تنها حق دارایی و مال نوعی ویژگی مثبت تلقی میترکی استانبولی، همچنین 
مندی از آن را دارند و نیازهای مالی است و مردان حق بهرهمردان درنظر گرفته شده 

 . همچنین، نداشتن تمکن مالی برای زنان زنان باید توسط مردان برآورده شود
خصوصا نداشتن جهیزیه سبب سرشکستگی و پایین بودن ارزش زن در فرهنگ به

( همسو با نتایج پژوهش حاضر است و وی 0392ایرانی است. نتایج پژوهش حیدری )
ترین زن و سیاست و زن و اقتصاد کم هایمقولهکند که نیز در پژوهش خود بیان می

نادیده گرفتن زنان در  ةدهندخود نشان ۀها داشتند که به نوبالمثلنی را در ضربفراوا
به  داری زناندوستی و خانهودر ادامه نگاه فر .این دو عرصه در فرهنگ اکراد است

های فارسی و المثلیکی از مسائلی که در ضرب .است ای شدهکلیشه ترپررنگ شکلی
 ابراز نیازهای جنسی است که این نیازها در شود، مشاهده می ترکی استانبولی

دلیل مسائل فرهنگی و اعتقادی ما بیان ها تنها از سوی مردان بیان شده و بهالمثلضرب
ای های ایرانی و ترکیهالمثلدر ضرب است. این مسائل از سوی زنان نادرست تلقی شده

نترل امور زندگی همیشه های اخالقی مثبت، توانایی بر انجام کارهای بزرگ، کویژگی
ارزش اخالقی به زنان نسبت داده به مردان نسبت داده شده و کارهای پست، صفات بی

های اخالقی مثبت به زنان نیز ها برخی ویژگیالمثلاست. در برخی از ضرب شده
های اخالقی، باز هم در راستای خدمت به مردان به نسبت داده شده، اما همان ویژگی

( همسو با نتایج 0391است. نتایج پژوهش حیدری و همکاران )داده شده زنان نسبت 
از زنان  شدهتصاویر ارائه کنند کهها در پژوهش خود بیان میپژوهش حاضر است. آن

گرا و کردار گیری و تقویتِ نوعی زبان جنسیتهای لری، به شکلالمثلدر ضرب
که این زبان جنسیتی،  تا جایی ،ستاه موردنظر انجامید ۀآمیز جنسیتی در جامعتبعیض

ای به خود گرفته و براساس نگاه گفتمانی الکال و موفه، به تعبیر بارت، شکل اسطوره
 جنس فرادست، و دیگری ۀمثاب)مردان( به نوعی مرز ضدیتی کامالً مشخص بین ما

اینکه چنین  ،است. درنهایت جنس فرودست ترسیم و تحکیم شده ۀمثاب)زنان( به
 ةکنندجنسیتی و هم ممانعتنابرابری بین ةتواند هم بازتاب و بازگوکنندویری میتص
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همچنین، در  های مهم و ارزشمند زیست اجتماعشان باشد.زنان در دستیابی به موقعیت
ای بیشتر به خصوصیات جنسیتی زن اشاره و از بیان های ایرانی و ترکیهالمثلضرب

است که این امر نیز در تفکرات فرهنگی  شده خصوصیات جنسیتی مردانه خودداری
زن و مرد از نظر حقوق اجتماعی استعداد و لیاقت یکسانی  هرچندجامعه ریشه دارد. 

اثرگذاری هر دو جنس نیز در جامعه به یک اندازه  ،باید به یک اندازه بهره ببرند ،دارند
تواند اشد و جنسیت نمیاگر تفاوتی هم وجود دارد باید در نوع استعداد افراد ب و است

کنیم این است که در طول تاریخ واقعیت اما آنچه ما مشاهده می ،عامل تبعیض باشد
بسیاری  ۀبا حقیقت آن فاصلچه در فرهنگ ایرانی و چه در فرهنگ ترکیه  جایگاه زنان

است که زنان تا به امروز نتوانند جایگاه خود را در  شده سببداشته و همین موضوع 
( که 0391ذوالفقاری و باقری ). در این راستا، نتایج پژوهش درستی پیدا کنندبهجامعه 

های پهلوانی فارسی ها در افسانهالمثلشناختی ضرببه بررسی و تحلیل جامعه
ها نیز در پژوهش خود بیان اند، همسو با نتایج پژوهش حاضر است و آنپرداخته

ستیزانه مردساالرانه و زن هایهایی از اندیشهها گاه رگهالمثلکنند که در این ضربمی
 011المثل فارسی و ضرب 011شده از میان های انجامبا توجه به بررسیشود. دیده می

های پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند، منزلۀ نمونهکه بهترکی استانبولی المثل ضرب
های وانی و ویژگیهای اخالقی در فرهنگ ترکی و ایرانی دارای بیشترین فراویژگی

دهندة اهمیت بیشتر بر ترین فراوانی کاربرد هستند. این امر نشاناقتصادی دارای کم
زبانان است. همچنین، زبانان و ترکمسائل اخالقی و فرهنگی در فرهنگ فارسی

های های جنسیتی مربوط به جنس زنان دارای بسامد کاربرد بیشتری از کلیشهکلیشه
های المثلهای جنسیتی موجود در ضربکلیشهردان است. بنابراین، جنسیتی مربوط به م

فارسی  و ترکی استانبولی بیشتر بر جنسیت زنان تأثیر گذاشته و سعی در حفظ 
مردانگی مردان جامعه داشته و به نوبۀ خود محیطی مردساالرانه را در فرهنگ ایرانی و 

رانه در جامعۀ امروزی ترکیه ترکی پدید آورده است که کماکان همین فرهنگ مردساال
های سایر محققان در شده در پژوهشهای انجامبا توجه به بررسیشود. نیز دنبال می

 منشأهایها مشخص شد که به بررسی المثلشناسی جنسیت و کاربرد ضربحوزة زبان
 و افراد برای آمیزهایی اغراقویژگی کنندةبیان جنسیتی هایها، کلیشهالمثلضرب

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C
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های المثلپرداخته است همچنین در ضرب شغلی سنی، جنسی، مختلف هایوهگر
 در زنان فرودست کنندة موقعیتبیان جنسیتی هایالمثلایرانی و غیرایرانی، ضرب

 ها مانندجوامع مختلف بوده است که پژوهش حاضر نیز نتایج مشابه سایر پژوهش
اما در دست آورده است. ( به0391حیدری و همکاران )(، 0391ذوالفقاری و باقری )

شناختی نهفته های جامعهطور کامل به بررسی ویژگیهای قبلی بهکدام از پژوهشهیچ
، های جنسیویژگی، های اخالقیویژگی، های ظاهریویژگیها ازجمله المثلدر ضرب

خصوصیات جنسیتی در سطح جامعه در قالب یک پژوهش و  های اقتصادیویژگی
شده در این حوزه های انجامنشده است که در این مورد با سایر پژوهش جامع پرداخته

 تفاوت دارد و در این مورد پژوهش حاضر دارای نوآوری است. 

 ها نوشتپی

1. Honeck 
2. Branch 
3. Beck 
4.Kiyimba 
5. stereotype 
6. Gender stereotypes 
7. sex 
8. Gender 
9. Braggin 
10. Türk Dil Kurumu Sözlüğü 

 منابع
های جنسیتی با تأکید بر فرهنگ عامه و شناختی نقشبررسی جامعه(. 0391ارشادیان، م. )

 شناسی. دانشگاه مازندران. نامۀ کارشناسی ارشد جامعه. پایانهاالمثلضرب

 در زنان به منتسب هایویژگی . بررسی(0390)الرعایا، پ.، شریفی، ش.، و الیاسی، م.  امین
 .021ـ 19 ،30، و ادبیات فارسی پژوهش زبانفارسی.  هایالمثلضرب

 .21ـ02، 2، کاویزبانشناسی اجتماعی. (. زبان0390بامشادی، پ. )

 . تهران: گام نو. فرادستی و فرودستی در زبان(. 0310. )منهاد جبروتی، پاک

 آگه. (. تهران: 0371. ترجمۀ م، طباطبایی )شناسی اجتماعیزبان(. 0917ترادگیل، پ. )
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ها با توجه به آیات و المثل(. بررسی جنسیت در ضرب0311زاده، ع.ر.، و بصیری، م. )حسین
 .7-30، 3، مطالعات زناناحادیث. 

های لری با المثل(. واکاوی مفهوم زن در ضرب0391حیدری، آ.،  ابتکاری، م.ح. ، محققی، ع.)
 .220ـ 091، 07، فرهنگ و ادبیات عامهتأکید بر بعد نابرابری جنسیتی. 

نامۀ کارشناسی ارشد . پایانبررسی جایگاه زن در فرهنگ عامۀ کردی(. 0392حیدری، س. )
 دانشگاه پیام نور. مرکز تهران غرب. 

 . تهران: دانشگاه تهران.دهخدا ۀناملغت(. 0302دهخدا، ع.ا. )

 . تهران: معین.های فارسیالمثلفرهنگ بزرگ ضرب(. 0311ذوالفقاری، ح. )

های ها در افسانهالمثلشناختی ضرب(. تحلیل جامعه0391لفقاری، ح.، و باقری، ب. )ذوا
 .27ـ07، 2، شناسی اجتماعیزبانپهلوانی فارسی. 

 زن بخیتاری. فرهنگ عامۀ هایقصه در زن تصویر .(0392)وند، ا. عبده ظاهری و ح.، رضایی،
 .211ـ239 ،2 ،هنر و فرهنگ در

های المثلهای فکری خرد عامه در ضربی و تحلیل منطقی لغزش(. بررس0391فاطمی، ج. )
 .99ـ 17، 2، نامۀ ادب پارسیکهنفارسی. 

 شادیان.: نیشابور .نخوانند هاخانم .(0311)م.  کاکولی،

 .71ـ02، 021 کتاب ماه )هنر(،ها. المثل(. زن در ضرب0310کلهر، س. )

های فارسی در ساخت و پایدار نمودن لالمث(. نقش ضرب0392کیخایی، ا.، و سیاوش، ا. )
 .  12ـ10، 2، اجتماعی در ایران مطالعات و تحقیقاتفرهنگ جنسیتی. 

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات شناسی زباندرآمدی بر جامعه(. 0391مدرسی، ی. )
 فرهنگی.

، ن و ادب فارسیزباهای جنسیتی. المثل(. زن و ضرب0390نژاد، و. )معصومی، م.، و رحیمی
 .011ـ 031، 00

 . تهران: بوی کاغذ.(0393) امینی .ر ۀترجم .شناسی زباندرآمدی بر جامعه(. 2111) ر.وارداف، 
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