
     Persian Language and Iranian Dialects  / 30  

 

 

 

A linguistic study and Analysis of the Position of Women in Persian 

Proverbs from the Perspective of Naturalization 
 

Masoumeh Ghayoori1*   Sepideh Eslahi2 

 
Abstract 
Proverbs are a part of concise and selective prose in Persian literature, which, in 
addition to reflecting customs, habits, beliefs and dominant ideologies and society's 
culture as a whole, are very common and influential due to their narrative structure 
and form. This research has been done with a focus on, and critical reading of the 
collection of proverbs of Bahmanyari's proverbs and The Great dictionary of 
Persian Proverbs, and the analytical approach of the research is based on cognitive 
linguistics and discourse analysis. In this review, we tried to show how false beliefs 
about the position of women in the family and society have been formed and 
naturalized. This attitude aggravates the male/female binaries in patriarchal society 
and, in addition, it gives value to this opposition and binary. The value that 
provokes the superior/inferior binary. The damage of such a valuative view 
becomes apparent when it appears axiomatic and natural and its acceptance 
becomes not only axiomatic but also a standard for measuring behavior according 
to the norm and common sense and no one should have doubts about its 
incorrectness, unnaturalness and unnecessariness. Among the types of speech acts 
and rhetorical forms, proverbs as accepted speech acts make the naturalization 
process of this transcendental attitude more obvious. Beliefs such as women's 
unfaithfulness and lack of secrecy, their inferiority and lack of intellect, being 
watchful for opportunities to show off, being made only to serve in the kitchen, 
having children and being responsible for raising them, the need for external beauty 
as an obligatory thing for them and the need early marriage for girls and many other 
cases that the process of their reproduction and naturalization are studied and 
revised in this subject. 
 
Keywords: proverb, naturalization, critical discourse analysis, hegemony, irony. 
 
Extended abstract 
1. Introduction 
As an essential and rich part of reflecting cultural components, proverbs have 
always been central to the various fields of cultural studies. Proverbs, while being 
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concise in a linguistic context, convey a wider field of meaningful and conceptual 
references whose semantic understanding is undoubtedly dependent on the 
knowledge of the culture that produced them. In defining the concept of culture 
based on Kroeber's and Clyde Clarke Hohn's six-fold division, which includes 
almost multiple semantic and implicit inclusions of culture and various theoretical 
perspectives. It can be understood that culture is an interwoven set of cognitions 
that are transferred from one generation to another, whether consciously and 
voluntarily or unconsciously, and forcibly; they build and maintain the intellectual 
infrastructure of society. They can also recruit people from the community and 
control it. It can also be added that regardless of its essence and nature, the function 
of culture is identity-creating, obligatory, organized, and progressive. The 
progressive perception of culture is an idea that is related to longitudinal and linear 
definitions of time and history.  
Folkloric, folk or popular, is a manifestation of elitist, progressive and 
transcendental understanding of culture and its function. Folkloric means the 
culture of the people literally, a culture that is not created by people but is 
created for them by the culture-creating industries and suggests to them that this 
is their culture. Therefore, one of the policies of paying attention to the studies 
of popular culture can be to try to "find the voice of the people, interpret its 
meaning and strengthen its cultural importance, which of course is a valuable 
perspective to the studies. Popular culture can also mean controlling the mass of 
people and directing their desires and wishes to satisfy the interests of those in 
power and the ruling ideology. 
Although there are expanding studies about women, their situation in various 
fields of society is still problematic and can be discussed and criticized, but we 
should not neglect the critical view that the universality of theories is neither 
definitive nor mandatory. Therefore, it is necessary to research women's studies 
and related theories based on culture, history, and language, and regarding 
different societies and nations. In this article, by referring to the folkloric and 
examining proverbs as the linguistic expression of this aspect of culture, we 
attempt to research the process of femininity and sexual identification by 
focusing on culture as a concoction and “the Real”. 
 
2. Theoretical framework 
In this article, we try to analyze the principles of the discourse structuring of 
proverbs in the context of social and cultural references by examining linguistic 
methods and actions. For this study, first, by describing the main terms of the 
research, we will analyze their expressions in the text of proverbs, then we will 
present a discourse analysis by integrating the essential components of 
cognitive linguistics. The main question and problem of the research is that how 
proverbs, as concise phrases and as one of the most practical methods of 
indirect transmission of message and meaning, accelerate the process of 
naturalization and consolidation of unnatural meaning?  And, how can we 
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criticize and analyze the ideologizing and ideology continuation of masculine 
desire by discourse analysis of proverbs? 
 

3. Methodology 
The research method in this article creates a junction between the categories and 
concepts of cognitive linguistics and discourse analysis to show the concept of 
acculturation of language functions. Therefore, the research method is mainly 
based on the patterns of critical discourse analysis, especially the sociological 
criticism of this type of analysis. Of course, the cognitive aspect of the research 
is based on specific virtual, ironic and metaphoric functions of proverbs. 
Acculturation means believability, automated continuity, and getting hegemonic 
of the dominant discourse ideology. 
 
4. Results & Discussion 
The selection and collection of proverbs will be based on two books of 
proverbs, Dastannameh Bahmaniari and Encyclopedia of Persian Proverbs, 
and the extraction of proverbs will be based on explicit or implicit signs 
referring to femininity. In the process of naturalizing gendered themes, some 
gendered words and expressions do not directly refer to gender in the place of 
metonymic and ironic usage. However, they reduce the value of the actions of 
the female gender, the class base, and the position of female agency and 
subjectivity; they induce and produce a kind of surplus, double and implicit 
meaning about this gender. By comparing this group of proverbs and their 
content, it can be seen that women are often referred to as mothers, nannies, 
housemaids, kitchen maids, maids, young and inexperienced daughters/ 
bridesmaids, old women, someone's daughter, maidservants, someone’s family, 
etc., all of which have been represented as value-setting views. And additional 
meanings such as unfaithfulness, worthlessness, the necessity of sacrifice in the 
position of a wife, mother, and daughter and in general to a man, such words 
and lack of secrecy, the necessity of marriage, being deficient in intellect, 
showing off, etc., as the semantic correlates of the word "woman" are added to 
it, and as a result a sociolinguistic identity is created for woman based on these 
distorted stereotypes around the gender structured socially for them. 
 
5. Conclusions & Suggestions 
In the results obtained from the analysis, attention was paid to these points: 
firstly, the process of naturalization creates a kind of "generalization" and 
"replacement." Generalization is expanding fields of use of a word or phrase, as 
well expanding fields of coded semantics and conceptualization, from "private 
domain" to "public domain." In addition, the meaning of "replacement" is a kind 
of semantic permutation, practical, and conceptual substitution of words and 
phrases that are used in unfamiliar places instead of referring to common 
meanings and examples, but this "unusuality" is accepted by the discoursal 
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techniques of naturalization and hegemony. Because of this, proverbs have been 
chosen as concise phrases to show how the linguistic context of these types of 
expressions is highly effective in accelerating the two processes of 
generalization and replacement. 
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 سازیهای فارسی از منظر طبیعیالمثلبررسی زبانی جایگاه زن در ضرب تحلیل و
 

  1معصومه غیوری

  2 سپیده اصالحی

 

 چکیده
فرهنر  جامهره بره  بازتراب برر هها در ادبیات فارسی هستند که عالوگویهها بخشی از نثر موجز و گزینالمثلضرب

هرای المثرلخوانش انتقادی از مجموعه ضرب. این تحقیق با ندشان بسیار رایج و تاثیرگذاردلیل ساختار و فرم روایی
، شناسری شرناختی و تحلیرل گاتمرانرویکررد زبانبا  المثلهای فارسیفرهن  بزرگ ضربو  بهمنیاری ةنامداستان
را نشران دهرد. جایگاه زن در خرانواده و جامهره گیری شکلباورهای نادرست در ی سازطبیهینگرش است کوشیده
زنرد. دوگانگی فرادست/ فرودسرت دامرن مریبا بار ارزشی، به الر مردسا ةدر جامهزن  دو قطبی مرد/ نگرشتشدید 

ش رفترار مهیراری بررای سرنجشود که نمایان میبیشتر زمانی  ،آن با پذیرش بدیهی و طبیهی یآسیب چنین نگاه
از میران انرواک کرنشتردید نکند. بودن آن مورد نادرستی و غیرطبیهی هنجار و عقل سلیم عرفی شود و کسی دربه

سازی ایرن نگررش شده، فرایند طبیهیعنوان کنش گاتمانی پذیرفتهها بهالمثلهای بیانی، ضربهای گاتاری و فرم
عقرل برودن آنران، وفایی و عدم رازداری زنان، حقیر و نراق بی ایی چونباورهدهند. تر جلوه میاستهالیی را بدیهی

مترصد فرصت بودن برای خودنمایی، ساخته شدن آنها تنها برای خدمت در مطبخ، فرزندآوری و مسروولیت برزرگ 
ران و موارد بخت فرستادندن دخت ةامری واجب برای زن و لزوم زود به خان عنوانبهکردن آنان، لزوم زیبایی ظاهری 
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 مقدمه -1

یج زنران و تررو زةحروهای اخیر منتهی به قرن مهاصر، با گسترش مطالهات مروردی در در دهه

پرذیری آنران، تحروالت قابرل تروجهی در جامهه ی به جایگاه زنان در جامهه و نحوةقادنگاه انت
. برا فاصرله گررفتن از مطالهرات اسرتهباورپذیری و آگاهی زنان نسبت به خودشران ایجراد شد

ین حوزه با تر در اتر و شاملهایی منهطفاخیر نگاه ةرسد در دهزنان، به نظر می ةآغازینی حوز
است. اگرچه با وجود مطالهات گسترده، وضهیت زنران و بازبینانه انجام گرفته یکردی انتقادیرو

 ةمند و قابل بحث و نقد است اما نباید از ایرن نگررهای مختلف جامهه همچنان مسألهدر عرصه

الزم اسرت ها، نه قطهی است و نه الزامری. بنرابراین شمولی نظریهانتقادی غالت کرد که جهان
مبنای فرهن ، تاریخ، زبران و جوامرو و ملرل های مرتبط با آن، برزنان و نظریه ةهات حوزمطال

 عنوانبرهمختلف بازبینی و بررسی شود. در این مقاله سهی بر آن است تا با محوریرت فرهنر  
مرود ن عنوانبرههرا المثلبرسازنده هویت و امر واقو، و با رجوک به فرهن  عامه و بررسی ضرب

 دهی جنسیتی بازبینی و بررسی شود. د زنانگی و هویتفرهن ، فراین زبانی این

ترا تهراریف چنردی از فرهنر ، پیشرینه و سریر مطالهرات است قبل از ورود به بحث الزم     
تهریرف از ماهروم  ةئرهای مختلف ارایه دهریم. در ارافرهن  و نقدهای فرهنگی، مطابق دیدگاه

، که تقریبرا شرمول متهردد 2هونو کالید کالرک 1بربندی ششگانه کرومفرهن  براساس تقسی
تروان از شرش منظرر بره مهنایی و ضمنی فرهن  و منظرهای نظری مختلای را دربردارد مری

مبنرای آن، فرهنر  کلیتری گرایانه کره برتهاریف وصف -1تجمیو تهاریف از فرهن  پرداخت: 

هرای ای از آفررینشانباشرته ةاب، عرادات و گنجینرتافته از دانش، شناخت، اخالقیات، آددرهم
ها در گذرگاه زمان و نیرز تهاریف تاریخی که عمدتا بر میراث اجتماعی و سنت -2انسانی است؛ 

که همگی  3تهاریف هنجاری -3کید دارد؛ أالگوهای رفتاری قابل انتقال از نسلی به نسل دیگر ت
هرای ردادی از ارزشبراسراس مجموعره قررامندی و روش متکی هستند و فرهنر  را بر قاعده

تهراریف  -1کننرد؛ های انسانی مختلرف، تهریرف مریهای مشخ  گروهاجتماعی و راه و روش

گونره، شناسانه که عمدتا فرهن  را راهی برای سازگاری و حل مسائل، آموزندگی و عرادتروان
ختاری از الگوهرای برمبنای آن، فرهنر  سیسرتم و سرا 1تهاریف ساختاری -5کنند؛ تلقی می

تهراریف  -6و  ،دارنرد است که ریشه در سرنت و تراریخهای آشکار و پنهانی ارهوکنشی یا طرح

                                                           
1. Kroeber, Alfred Louis (1876-1960) 

2. Kluckhohn, Clyde (1905-1960) 

3. Normative 

4. Structural 
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. برا (37-31: 1336 ،امیرری)نک. صرالحیداند ور و نمادین میکه فرهن  را برساخته، ایده 1تکوینی
ای از دهتنیردرهرم ةتروان چنرین دریافرت کره فرهنر ، مجموعربندی مینگاهی به این دسته

از نسلی به نسل دیگر منتقرل مری ، یه خواه آگاه و دلخواهانه یا ناآگاه و اجبارت کهاسشناخت
د افراد جامهره تواند و همچنین میکند و حاظ میسازهای فکری جامهه را مید، زیرساختشو

نظرر از هرر چیسرتی و تروان افرزود، فرهنر  صرر د. نیز میرا به خدمت بگیرد و کنترل نمای
 هبرنردبخشی و پریشآوری، انتظامسازی، التزامباشد کارکردش هویتداشتهتواند اهیتی که میم

ای است که با تهراریف طرولی و خطری از زمران و تراریخ فرهن ، انگاره ةبرند. تلقی پیشاست
 مرتبط است. 

رهنر ، فرهن  باید اشاره کرد سیر تهراریف از ف ةمطالهات پیرامون حوز ةدر بررسی پیشین    

گرایانره از نه و انتقادی در حرکت اسرت. مهنری کمرالکاگرایانه تا منظری شکالاز مسیری کما
نظر از القرای مهنرایی واژه، در تهرار  گذشرتگان بسریار برارز اسرت و از منظرر فرهن ، صر 

 ژاک روسو، آرنولد، هگل، وبر و انگلس و متأخرتر پارسرونزتوان به تهاریف ژانپردازی، مینظریه
باوران به ماهوم فرهن  باید از نیچه، مارکس و فروید نرام . از شک(25-22ان: )نک. هماشاره کرد 

گرایی فرهنگی را بایرد در آرای لوکرا ، گرامشری و البتره انتقادی به کمال ةبرد. همچنین نظری

تررر در کرره سرر س (131-35: 1337)نررک. میلنررر و براویررت، جررو کرررد ومکتررب فرانکاررورت جسررت
گیررد اصالحی بره خرود مری-تأخر، رویکردی انتقادیفمنیسم م مدرنیسم ورایی پستپساختگ

 .(233 -233)نک. همان: 
گرایانه به فرهن ، نام راستناد از نگرش کمالای پُنمونه عنوانبه نتوایرا م 2تالکوت پارسونز    

، فرهن  همواره ات پارسونزیشناسی فرهنگی است. در نظرجامهه ةپردازان حوزبرد که از نظریه

. البتره نظرر وی بره است هبخش، ملهم وحدت ساختاری و مهنایی جامهکلیتی انسجام نوانعبه
. ضررهف اساسرری اسرتهمنظرری ایدآلیسررتی از فرهنرر  همرواره مررورد انتقرراد بوددلیرل ارائررة 

هرای نهرادی تولیرد و بازتولیرد شناسی فرهنگی پارسونز در غالت به پرداختن به شریوهجامهه
گذارانره برودن ماهروم سرو و از سرویی دیگرر ارزشقیت انسانی از یکن  و عاملیت و خالفره

ایشران فرهنگری برر ةفرهن  در جوامهی است که ویژگی برابری در دسترسی به نهادهای عمد

 عنوانبره. ضهف دیگر نظرگاه پارسرونز جردایی جامهره و فرهنر ، (103)همان: میسر نیست 
ها با هر نوک برداشرت از فرهنر  ه فرانکاورتیر بر هم است. البتنهادهای مستقل اما تأثیرگذا

                                                           
1. genetical 

2. Talcott Parsons 
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. بره (123)همان: کنند ند و آن را رد میاای مستقل از جامهه تلقی کند مخالفکه آن را حوزه
دار آن یک نظام فرهنگی ممکن است با از میان رفتن اشخاصری کره میرراث»عقیده پارسونز 

توانرد بهرد از همچنران مری [-نظرامیک  عنوانبهنه -]هستند، دچار نابودی شود اما فرهن  

هرا و نهرادی فرااجتمراعی در نشرانه عنوانبهتواند زیرا می. (107)همان: « حامالنش، زنده بماند
 ةدیگرر، براقی بمانرد. البتره نظریر ةای به جامهرشده و قابل انتقال از جامهههای آفریدهسمبول

نهادهرای ایرن مهنرا نیسرت کره ی اجتماک خرا،، بره پایداری فرهنگی پارسونز پس از فروپاش
ناپذیر و نقدگریز هستند. نهاد فرهنگی در بستر تاریخی و همراه تاریخ در حرکرت فرهنگی خلل
در مهنرای تروانش زبرانی -نمادهرای زبرانی  صرورتبهای، صرورت فروپاشری جامهرهاست و در

یی دارنرد. مهنرا-ا کاهش ارجراعیمانند که در بستر تاریخی قابلیت فربهی یباقی می -سوسوری
عقیدتی هستند که بدون ارجاک به منشأ نخسرتین  -ی فکرییهاهای زبانی شده، بنیاناین نماد

بناشرده دیگرری، ازنو ةدهنرد و در جامهرشان، بره حیرات خرود ادامره مریو خاستگاه تولیدی
 از مصرادیق ظهرور ایرنشده تدام و مصداق یابند. یکی بود، مبهم و فازیتوانند با زیستی گُممی

 یابد.ر اصطالح فرهن  عامه نمود میماهوم از فرهن ، د

پسند کره نرام خرود را از تهراریف اسرتهالیی از فرهنر  بره فرهن  عامه، عامیانه یا عامه    

رونرده و متهرالی از فرهنر  و کرارکرد آن گرایانه، پیشیادگار دارد، نمودی از استنباط نخبه

سرازند، بلکره دم نمری، فرهنگی که خرود مررغت یهنی فرهن  مردماست. فرهن  عامه در ل

کند که این فرهن  خودشران سازد و به آنها تلقین میسازی برایشان میهای فرهن صنهت

ای است با بار مناری جهرت اشراره بره است. فرهن  عامه در نقد ادبی اومانیستی عموما واژه

د. اخیررا مهنرایی شروولیرد مریای جلب توجه عامه تتر یا آثاری که عالما و عامدا برآثار نازل

وافرر از  ةشان دارند و برا عالقرشود که مردم دوستتر پیدا کرده و به آثاری اطالق میخنثی

هرای توجره بره . بنرابراین یکری از سیاسرت(330: 1337)میلنر و براویرت، کنند آن استااده می

هنای آن و تقویرت صدای مردم، تاسیر میافتن »تواند تالش برای مطالهات فرهن  عامه، می

گذارانره بره باشد کره البتره ایرن منظرر ارزش( 53: 1333)هال و دیگران، « میت فرهنگی آناه

دهری بره امیرال و مرردم و جهرت ةتواند بره مهنرای کنتررل ترودمطالهات فرهن  عامه، می

جمله باشد. از رت و ایدئولوژی حاکم همهای آنان در جهت برآورد منافو صاحبان قدخواست

دهری نیازهرای جنسری برا تاکیرک های مدنیت و تمردن، کنتررل و شرکلترین دغدغهمهم

 های هویت جنسی است.گیرانه جنسی و تهیین حدود و مرزها و خویشکاریسخت
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برراین براور اسرت « سیاست جنسی»فمنیسم درکتاب  ةهای برجستاز چهره 1کیت میلت    

هرای تاراوت-ل اسرت رد قبروشرود مروتی تهیین مریاینکه جنس خودش به طور زیس»که 

هرا اما مهم طرز تلقی افراد از ایرن تاراوت - کالبدشناختی بین پسران و دختران وجود دارند

ای اسرت کره پذیری پسرران و دخترران برا رفترار جنیسرتیجامهه ةاست؛ به بیان دیگر نحو

لردین، واقرو واآیرد. درمیشود و نیز با رفتاری است که ارزشمند به حساب مناسب تلقی می

کننرد و موزگاران، و جامهه در کل همگی با پسران و دختران بره نحرو متاراوتی رفترار مریآ

هرا را . بازتاب ایرن تاراوت(31: 1376)ابوت و واالس، رفتار آنان دارند  ةانتظارات متااوتی از نحو

د. بان نیز ردیابی کرتوان در زهایشان میخویشکاری ةبر رفتارشناسی دو جنس در حوزعالوه

دهی، برچسرب هویت جنسی، همچون نام ةکنندمچون عنصر تأیید و تقویتجایی که زبان ه

کند، اغلرب جایگراه پسرینی و فرودسرتی آفرینی در خطاب و تخاطب عمل میزدن و عنوان

نگررش فرهنگری  ةشود. حتی زبان جهان کودکانه برا غلبرزنان نسبت به مردان برجسته می

هرای دهنرد مثرل خرانمها یاد میاصوال به دختربچه: »است هزدبه شدت جنسیت بزرگساالن

ترر از گاترار پسررها یرا مرردان کوچولو حر  بزنند، چون گاتارشان از جهات زیادی مؤدبانه

است و دلیلش هم این است که ادب مستلزم قاطهانه حر  نزدن است و گاتار زنران طروری 

 . (31: 1333، کا )لی« زدن را بگیردطراحی شده که جلوی قاطهانه حر  

باورها بیانگر شیوه زندگی و بایدها و نبایدهای انسانی هستند کره در جوامرو گذشرته و      

اند؛ زیرا همواره بره دهی مکرر هویتیجوامو سنتی به شدت درگیر تاکیک جنستیی و نسبت

ی را کوشند امر اجتماعهای اجتماعی آنهایی هستند که میاقتدارگراترین نظم»رسد نظر می

« شروندهای اجتمراعی بره نرام نسربت برپرا مرینسبتی بزدایند؛ ]به همین دلیل[ نظماز بی

 .(53: 1333)زوپانچیچ، 

با دخترران و زنران اسرت مرتبط توان دریافت باورهایی که با بررسی باورهای عامیانه، اغلب می    

پرردازد و بت با مردان، مرید و کنش و هویتی در نستنها به موضوعاتی نظیر شوهر کردن یا زاد ول

زن هستی و هویتی مستقل ندارد. او یا دختری در انتظار ازدواج اسرت یرا زنری کره وظیاره دارد 

طبق خواست شوهر به وظایف خود بره درسرتی  فرزندانی به دنیا بیاورد و از فرزندانش نگهداری و

همسر یرا مرادر برودن  دختر،« نسبت»ها از طریق . اینکه زن وجودی مستقل ندارد و تنکندعمل 

اساسرا شرود. بنردی مریسرازی و ماصرلامری بدیهی طبیهی صورتبهشود در باورها ف میتهری

                                                           
1. Kate Millett 
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های سنتی قویا به تااوت جنسی تکیه داشرتند و آن شناسیشناسی سنتی و نیز کیهانهستی»

حتری  . به همین دلیرل(70همان: )« گرفتندرا اصلِ بنیادگذار و ساختاربخشِ خویش در نظر می

دهری رتوان هویرتانش همواره، در ارتباط با ساختارهای نسبیتی، همچون بازوهای پُآگاهی و د

بخشرند. در سازی به مااهیم و تهابیر برساخته، مشروعیت میکنند و با طبیهیجنسی عمل می

کننرد و دارند، احساس میسازی افرادی که در خانواده و جامهه با یکدیگر تهامل فرایند طبیهی

هرای شردگی، بازنمراییطبیهری»گونره هسرتند کره بایرد باشرند. رند که چیزهرا همرانباور دا

کنرد و از ایرن طریرق آنهرا را غیرشراا  ایدئولوژیک مهین را به شکل عقل سلیم متجلری مری

   .(50: 1333)فرکال ، « کندایدئولوژی تلقی نمی عنوانبهسازد بدین مهنا که آنها را می

شدگی امر غیربدیهی اسرت. فراینردی سازی گاتمانی، بدیهیی ابهام و فازییکی از ترفندها    

شروند. های اجتماعی نمادین، به زور تکرار و بازگویی، به طبیهرت تبردیل مریدر آن سازه»که 

واقرو رسروبِ گاتمران اسرت و در ایرن منظرر، دیالکتیرکِ شرود درخوانده می« طبیهی»آنچه 

. در ایرن (73: 1333زوپرانچیچ، )« شرودیِ فرهن  تبدیل میفرهن  به دیالکتیکِ درون طبیهت و

هرای زبرانی، اصرول سراختاربندی گاتمرانی کنیم با بررسی شرگردها و کرنشمقاله تالش می

ها را واکاوی کنیم. برای ایرن بررسری ابتردا برا شررح اصرطالحات اصرلی پرژوهش، المثلضرب

شناسری های مهرم زبرانلاهؤا تلایق مها واکاوی و س س بالمثلنمودهای آنها را در متن ضرب

بهمنیراری و  ةنامداستانهای المثل. در مجموعه ضربکنیممیشناختی، تحلیلی گاتمانی ارایه 

اسرت سرازی شردهوفور طبیهریرسد بهبه نظر می آنچه های فارسی،المثلفرهن  بزرگ ضرب

عقل بودن آنان، مترصرد  داری زنان، حقیر و ناقوفایی و عدم رازبی»مجموعا مواردی همچون 

فرصت بودن برای خودنمایی کردن، ساخته شدن زن تنها برای خدمت در مطربخ، فرزنردآوری 

 ةامری واجب بررای زنران، لرزوم زود بره خانر عنوانبهو بزرگ کردن آنان، لزوم زیبایی ظاهری 

، هویرت و اقتصراد خانره و جامهرهمراتبی درآمد بخت فرستادن دختران، نظام طبقاتی و سلسه

و مرواردی مررتبط برا ایرن عنراوین اسرت. « مل خوشایندبودگی بررای مررداننسبیتی زن، عوا

بنردی زبرانی از طریرق کنرایی، مجرازی و فروق، در ماصرل ةبندی و مطروحرموضوعات دسته

د کره کنراستهاری شدن، از وضوح مهنایی به سمت ابهام، پیچیدگی و چندمهنایی حرکت مری

د سرازوار و مبهم مبدل مریغیرصریح و کنایه زبانی صریح را به کنشیر کاربرد روزمره، کنش د

گراهی برین این تحلیل گررهد. شوزده میشدگی نشانگان جنسیتسازی و طبیهیو باعث خنثی

آورد تا بتوانرد ماهروم وجود میتحلیل گاتمان بهشناسی شناختی و زبان ةمقوالت و مااهیم حوز
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منظور از فرهنگی شدن، باورپرذیر برودن، ترداوم و  ا نشان دهد.های زبانی ردن کارکردفرهنگی ش

 استمرار داشتن خودکار و هژمونی شدن ایدئولوژی گاتمان مسلط است.

هرایی برا المثرلمبنای دو کتاب مذکور و استخراج ضرربالمثلها، برگزینش و گردآوری ضرب     

تحقیرق ایرن  پرسرش و مسرألة ینترربه زنانگی است. عمدهصریح در ارجاک نشانگان صریح یا غیر

ترین شگردهای انتقرال غیرمسرتقیم گویه و یکی از کاربردیگزین عنوانبهها المثلاست که ضرب

کنرد  چگونره سازی و جاافتادن مهنای غیرطبیهی را تسریو میپیام و مهنا، چگونه، فرایند طبیهی

ئولوژی خواستِ مرذکرنگر را داوم ایدسازی و تها، ایدئولوژیالمثلتوان با تحلیل گاتمانی ضربمی

 مورد انتقاد و واکاوی قرار داد 
 
 پژوهش ةپیشین -2

جنسریت و  ةتحقیق در این مقاله بسیار متهردد و متنروک اسرت و در حروز ةآثار مرتبط با حوز

ه اشراره بره است کشده اجتماعی و فرهنگی گوناگونی نوشته ،کالمی ،های زبانیزنانگی بررسی

بره همرین دلیرل در بخرش پیشرینه از  .ین مقاله نیستاین آثار مقصود ما در افهرست طویل 

تررین آثرار برا موضروک مقالره نظر کرده، بره مهرفری نزدیرکمذکور صر  ةاشارات عام در حوز

و  یترکر ،یفارسر یهرادر زبران یریگراتیجنسر»با عنوان  (1335) یعزت مةناانیپا: پردازیممی

برا  (1333)مقالة آنت و صراحی  ؛«یزبان ةسه گون نیا یهاالمثلبه زن در ضرب یبا نگاه یلکیگ

از « ب»و « الرف»های کودکران گرروه سرنی های جنسیتی در داسرتانمقایسة کلیشه»عنوان 

امثال و حکرم  یهاالمثلزن در ضرب گاهیسنج جاهم» ةمقال و نیز« شناسی فرهنگیمنظر زبان

از « بررن کیدلر و ارآآلارد  یروانشناخت یهادگاهید ادیبنبر کساوردآ یهالالمثو فرهن  ضرب

 یزیسرتکه موضروک زن رسندیم جهینت نیمقاله به ا نیدر ا .(1336) و دیگران منشصادق یعل

 شرورانیگو یادبر یفرهنگر ةنریزمشیدر پ یزیستگات زن توانیدر هر دو زبان باالست که م

 یلکریگ یهراالمثرلزنان در ضررب ییبازنما» پژوهش با عنوان نیاز ا یگرید ةرواج دارد. نمون

کره برا  انردخود به این نتیجه رسیده ةدر مقال (1335) یو صراح یشهبان اشکورات( است. ة)گون

انرد امرا داشرته یسرمختلف حضور فهاالنره و نقرش مثبرت اسا یهاکه زنان در عرصهنیوجود ا

بره آن  یمنار دیرانرد و برا دهگرفتر دهیرر و نقرش را نادحضو نیها و جوامو گوناگون افرهن 

منتسررب برره زنرران در  یهررایژگرریو یبررسرر»بررا عنرروان  یامقالرره نی. همچنررانرردسررتهینگر

 یکره در آن سره استهدیبه چاپ رس (1333) دیگران یا والرعانیاز ام «یفارس یهاالمثلضرب
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برر آن اسرت مقاله اعتقاد  نی. در انشان داده شود یفارس یهاالمثلزن در ضرب گاهیشده تا جا

 ابرد،ییهرا نمرود مرالمثلطورگسترده در ضرببه یدر زبان فارس انهیگراتیجنس یدئولوژیکه ا

موجرود  یهرادگاهیتوان به دیم یشناختو روان یاجتماع یهاو داللت یمهان یبا بررس نیبنابرا

 یبررسرمختلف  یهادر نقش یتیسرا از نظر جن یمنتسب به و یهایژگیبرد و و یزن پ ةدربار

؛ (1332)توان به این موارد اشاره کرد: محسنی و دیگرران تر میهمچنین از مقاالت قدیمی کرد.

. تاراوت مقالره حاضرر برا (1333)ی ریزاده و بصرنیمحمدحسو  (1331)نژاد یمیو رح یمهصوم

 هرایالمثرلکاربرد ضررب سازی و تدوامشده در رویکرد و توضیح فرایند طبیهیهای انجامپژوهش

 است. ازتولید مداوم آن در متون ادبیزده در فرهن  و بجنسیت
 
 بررسی اصطالحات حوزۀ -7

شناسری و زبران ةالح مهرم حروزطدر بخش بحث و نظر با برقرار کردن ارتباط بین چند اصر
ری هرا و پرذیرفتاالمثرلتحلیل گاتمان برآنیم تا نشان دهیم فرایند دریافرت مهنرا در ضررب

افترد. پریش از هرر چیرز الزم اسرت چنرد چگونه اتااق مریدن آن سازی شجمهی و طبیهی
 بررسی و مرور کنیم.اصطالح مهم را 

شرود و عمردتا فرایندی گاتمانی است که چون رخدادی در زبان محقق مری :1سازیطبیعی -1- 7
دئولوژی همرواره در کره ایرهای ایدئولوژیکی تحلیل گاتمان مطرح است. ازآنجاییدر ذیل بررسی

گاه عملکرد و حضورش چنران  استههای مهنایی آن نهاتو الیه مختلف زبان، کنش زبانی سطوح
دهرد. نماید که وضهیت باورداشتی و اجبار آن را بره وضروح نشران نمرینامحسوس یا بدیهی می

 یاگونرهنهما زیچحس کنند همه میعقل سل اساسفراد برکه ا افتدیاتااق م یزمان یسازیهیطب
 هرا،فیرهمسو با قدرت حاکم همواره با پنهان کردن تحر هایدئولوژیباشد. زبان و ا دیهست که با
هرا در گاتمران ینردیفرا نیدارند. چنر یسازیهیدر طب یسه...  رانی وها، حاشیهها، سکوتحذ 
خصرای  مهرم ها از شدگی و عدم شاافیت ایدئولوژیطبیهی»تر آنکه و قابل تأمل .ردیگیشکل م

توانرد در سازی به دلیل عدم شاافیت زبان مری. بنابراین طبیهی(50: 1333)فرکال ، « گاتمان است
 شود. سازی و چندمهنایی شدن محقق فرایند ابهام

شناسی فرایندی است که منجر به تأخیر یا اختالل در منظور از ابهام در زبان :2ابهام -1-1- 7
هرای تواند سویهمیشود. ابهام ایی میغیرشاا  کردن داللت مهندریافت مهنا یا غیرصریح و 
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شود؛ یا اینکه در گیرنده مختلای داشته باشد یهنی یا از جانب تولیدکننده پیام و مهنا ایجاد 
زبران،  ةشود؛ یا در کاربست و کراربرد روزمرربه دلیل عدم برقراری ارتباط گاتمانی ایجاد می

زبان، عردم  ةاخیر، کاربرد روزمر ةوندر نمشود. عث بروز ابهام میتکثر مهنایی و چندالیگی با
تواند نروعی ابهرام در خرود داشرته باشرد، خنثری شده را که میسازیتناسب مقوالت ماهوم

غیرمستقیم برر انکرار  صورتبهو  2تهبیر، حسن1بر تخایف»تواند کند و ابهام آن را که میمی
د و نمادشرده مهنای متمرکز یرا کر ، نادیده گرفته، به(71 :1331)وندایک، « داللت داشته باشد

نشینی واحدهای زبانی، گراه چنران وفراق سازد. در فرایند کد یا نمادسازی، در همتبدیل می
، 3«عبرارات جاافتراده»نشینی نحوی و مهنرایی را بره گیرد که آن همصورت می سازیعادی

افتراده ایرن اسرت کره استااده از عبارات جا یکی از مهانی تلویحیِ گاتمانیِ»کند. تبدیل می
های استاندارد، نیازی به تهریف ندارنرد: بلکره همچرون مهیرار اصرلی در در مقام مباحثه آنها

وارگی در توانرد همچرون فراینرد طرحر. این وضرهیت مری(75)همان: « روندمی کاربهمباحثه 
 یابند.ردی میها هم چنین کارکالمثلشناسی شناختی عمل کند و ضربزبان

بالغریِ تولیرد مهنرای افرزون، -ترین شگردهای بیانیاز مهمبیانی: -دهای زبانیگرش -2-1 -7

تروان شوند مینهایت به پیچیدگی و ابهام مهنایی منجر میچندمهنایی، توسو مهنایی که در

بره هرای صرریح را بالغری گرزاره-به کنایه، مجاز و استهاره اشاره کرد. این سه شرگرد بیرانی

بره ند. اگرچه در متون ادبی کای مازاد تبدیل میدرک و تولید مهن های غیرشاا  برایگزاره

شناسی چه رویکررد د اما در زبانشوشناسیِ ذوق و لذت توجه میاین شگردها، از نظر زیبایی

زبانی هستند که با تکیه برر ماراهیم  یگرا تا نوکِ شناختی آن، رخدادهایگرا چه نقشساخت

هرا در چون کدهایی هستند کره فهرال شردن آنرخدادها همکنند. این الذهانی عمل میابین

، «هرانگاشرت»انرد شده یا آنچه امثال لیکا  و جانسرون گاترهبندیهای ماصلماهوم حوزة

کره  است هگونرانی، آنسازی و حاشیهاساس برجستهمندی استهاری برگیرد. نظامصورت می

سازد و ضرورتا ابهراد را فراهم می هوم در چارچوب ماهومی دیگرامکان درک بُهدی از یک ما

زمران برا فرراهم سراختن امکران سازد. یک ماهوم استهاری هرمدیگر آن ماهوم را پنهان می

های دیگر ماهوم که برا آن تواند ما را از تمرکز بر جنبهتمرکز بر یک جنبه از یک ماهوم، می

ند استهاری شردن، عمردتا ه فرای. اگرچ(23: 1331و جانسون، )لیکا  استهاره ناسازگارند بازدارد 
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ة ماهومی امرر ملمروس بره حوز عنوانبهنشینی امور انتزاعی و ملموس است اما گاه آنچه هم

شده بررای تحقرق شود، وضهیت امر انتزاعی را آشاته و کدسازیامر انتزاعی افزوده می حوزة

 کند.یا ایدئدولوژیکی مینیات گاتمانی 

تروان از سرازی شرده مریبرای نشان دادن آنچه طبیهری :1یگرایی اجتماعبرساخت -7 -1- 7

گرایی اجتماعی های برساختفرضپیش»گرایی اجتماعی بهره برد. روش بررسی در برساخت

شده و اینکه دانش ما از جهان بازتراب واقهیرت در انگاشتهبدیهی ند از: انتقاد از دانشاعبارت

 ،دیگرر آنکره افرراد در جوامرو مختلرف تةه محصول گاتمان است. نکبلک جهان خارج نیست

فرهنگی هستند پس درک آنها از جهان درکی تاریخی و فرهنگری و در  موجوداتی تاریخی و

های دیگرری داشرته باشریم. ضرمن بینی و هویتتوانستیم جهانحال تصادفی است. میعین

شرناختی منجرر بره ر کنند. دیگر آنکه هرر توانند تغییها میبینیجهان ها واینکه این هویت

شود صی خواهد شد. واقهیت این است که مهنا از طریق جهان اجتماعی ساخته میکنش خا

. آنچه در تحلیل گاتمان برا عنروان (33: 1336 ،اصل)محمدی« گرددو از طریق زبان منتقل می

 دارد.« هژمونی»اعی شود ارتباط مستقیمی با ماهوم بیشتر اجتم، تهریف می«سازیطبیهی»

شمول جلروه دادن ماراهیم و هنجارهرای سازی و درست و جهانولوژی از طریق طبیهیدئای

بخشرد. آنتونیرو گرامشری برا گاتمانی گروهی خرا، مشرروعیت مری ةحاکم به سلط ةطبق

یرا ابرزاری بررای رهرایی ای برای اعمرال سرلطه هایی که فرهن  را شیوهدرآمیختن رهیافت

ریزی کرد. در این نظریه وی میان قردرت عریران مرادی و هژمونی را پی یةنظر دانستند،می

دو شکل متااوت از بازتولید و ثبات اجتماعی تمرایز قائرل  عنوانبههای القایی رضایت، شیوه

کنرد بورژوایی از فرهن  برای القای رضرایت اسرتااده مری شود. او اعتقاد دارد که جامهةمی

سراز زبان را هم محصرول فرهنر  و هرم فرهنر  انتوکه میازآنجا. (103: 1333 ک،یمکار)نک. 

توان بین هژمونی و ایدئولوژی نیز تااوت قایل شد. هژمرونی فقرط در فراینردهای تلقی کرد می

فراگیرترر کرنش اجتمراعی اعرم از اخالقیرات و  ةتواند حروزکند و میکارکردی زبانی بروز نمی

)نرک. یز دانسرت را از ایردئولوژی متمراه همین دلیرل بایرد آن روابط انسانی را نیز شامل شود ب

که هم به آن  -تواند ایدئولوژی مورد نظر خود را . به همین دلیل گاتمان مسلط می(167همران: 

ای هژمرونیکی در جامهره بره شریوه - شودبخشد هم باعث اقتدار و تداوم آن میمشروعیت می

 یدر نهراد تروانیمروال مهمر»طوره نشران دهرد. و تخ نشردنیپذیرفتار جمهریِ انکار صورتبه
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 یبنردچنرد صرورت ایر کیرو « مسرلط» یکیدئولوژیرا-یگاتمران یبنردصورت کی یاجتماع

 یبنردصرورت کیر ةکره سرلطهنگرامی[ ...].تشرخی  داد« سلطه تحت»یکیدئولوژیا-یگاتمان

 ینجارهراد هرو نشروهروبربرا چرالش  ،و اهردافش تمرام مقاصرد ةنیدر زم ی،کژیدئولویا-یگاتمان

 عنوانبره امکران داردو  دنرسریو ابهام م یشدگیهیطب اوجبه  گاتمانی-کژیدئولویا یبندصورت

 .(13و13 :1333فرکال ، ) «شود درنظر گرفتهن نهاد آ خودِ یهنجارها
 
 هاتحلیل داده -0
 بیانی -کارکردهای زبانی -1- 0

 عنوانبرهمجرازی و اسرتهاری  ،یهای کنرایبیانی، به ویژگی کنش-در بررسی کارکردهای زبانی

اسراس، در بسرتر گاتمران ایم. براینیک ویژگی مهم راهبردی برای اهدا  گاتمان توجه کرده

زده، برای رسریدن بره راهبردهرایی چرون های جنسیتالمثلکاربرد و روایی ضرب مردساالرانه

محمول به لحرا  »ل، . با ارجاک به نظر وداک و ویسیگاست ه، بسیار مورد توج1راهبرد محمولی

هرای اجتمراعی ، رخدادها، اعمال و پدیردهها به افراد، اشیاتخصی  ویژگی ةشناختی نتیجبانز

هرای امرور را برر حسرب کیایرت، ها، افراد، اشیا، رخدادها، فراینردها و وضرهیتاست. محمول

در  .(113و117: 1333)برره نقررل از هررارت، « کننرردکمیررت، مکرران، زمرران و غیررره الگوسررازی مرری

صررورت ازی و اسررتهاری، مهناهررای مررازاد بررهنرردهای کنررایی و مجررفرای هررا طرریالمثررلضرررب

شود؛ مثال مااهیمی چرون مکانی برای زنان الگوسازی می -های کیای، کمی، زمانیبندیدسته

های کیای در اصل مجاورت یا جانشرینی بررای صورت توصیفجوان بودن به زیبا یا پیر/ زشت/

ری زنان یرا در ردیرف امروال و پندامااهیمی چون شیءد. شونآور مینه الزامدهی هویت زناشکل

داری، محردود مایملک مرد بودن از حیث کمیّ و مااهیمی چون خانره ءقراردادن آنان و جز اشیا

 عنوانبرهزمرانی، الگوسرازی و  -داری یرا همسررداری از حیرث مکرانیکردن زن با وظایف خانره

انرد. سرازی شردهجامهره و فرهنر ، طبیهریرد جنسیت زن در بسرتر موهای اولیه درفرضپیش

با هد  رسریدن بره ترأثیرات عراطای در راهبردهرای  [گاتمان مردانه]همچنین تولیدکنندگان »

خرا، و رایرج نشران  2«هرایمقولره»محمولی تمایل دارند که افراد خارج از گرروه را مررتبط برا 

ة زنانره اقشرار جامهر بره همرةرا ، فرازمران و فرامکران مااهیمترتیب، دین، و ب(113)همان: « دهند

 دهند.تسری و تهمیم 
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 کاربردهای کنایی -1 -1- 0

گویی است. همچنین باید توجه داشت کره کراربرد کنایه در ماهوم گاتار غیرمستقیم و پوشیده
نشینی مهنایی اسرت کره گوینرده بره جرای صرراحت و المثل در گاتار روزمره، نوعی همضرب

بررای بره تهویرق انرداختن مهنرای صرریح، « کدشرده»تی عبرارا دهد ازن ترجیح میوضوح بیا
رمرز  انرد،افترهیسرامان  ز و کدشردگیرم ةیپاها برنشانه ها مجموعهنمونه نیدر ااستااده کند. 

زن و  ةاز واژ ی مردنظر،هراالمثرلضررب . درچند نشانه وجود داشرته باشرد ای کیدر  تواندیم
و  ریرتحقی گسرترده بررا ییهرارمزگران صرورتبهحرکت،  طةنق عنوانبه ییمهنا یهابستههم
همچنرین فراینرد . دشرویاسرتااده مر یزدگرتیجنسر تینهادر و رینوک تحق نیا یِسازیهیطب

گرردد کره ای مریگذارانرهکاربرد کنایی، همواره منجر به تولید مهناهای مازاد و ماراهیم ارزش
یرابی و ارجراک در ایرن کی آن، بدون مصرداقت بر ماهوم بیولوژیمهناییِ جنسیبازبسته عنوانبه

 افزاید.ماهوم، می
: (353) :  انردازخالره خراک -2از شخ  نادان.  هی: کنا(1)(511) : حسن مثل گاو ننه -1
 قیررف ایر یمنر قیتو رفو ( 717) : پشت سر کافر  ،جلو خواهر -3از شخ  فضول.  هیکنا
) : نررگس بهرد از هرگرز خالره -1رو. واز شخ  منرافق و د هی: کنا(1035) :  خرسهخاله
) :  رودیهرم مر هیصرریسر و چادر بره ق نیبا ا -5کار. از شخ  مناهل و کم هی: کنا(533
را کره  نیرا -6. شودیظاهر م یکه در انظار عموم ینما و ناداناز شخ  انگشت هی: کنا(113
انگرار و از آدم سراده هیر: کنا(135) : اسرت هرم بلرد  نهیسکیقمر/ آبجننه پز/خان شلهننه

 یانجام کار مهمر ةکه از عهد یاز کس هینا: ک(136) :  نمیبیزائو را پسرزا نم نیا -7ناوارد. 
آشوب شد  -3از آدم کند و آهسته.  هی: کنا(103) :  است همابهانگار آبستن پا-3. دیآیبرنم
) : هرا زنرکمثرل خالره -10طلرب. صرتاز آدم فر هیر: کنا(221) : خوب شد  میمر یبرا

) : آن طر   یگاه ر ،ط نیا یشر  گاهخاله -11و فضول.  هیاز آدم فروما هی: کنا(1612
 هیر: کنا(313) :  اریرب ببر خبر خبر اریدختر اهلل -12. قراریو ب ییجااز آدم هر هی: کنا(352

 .نیاز آدم خبرچ

مرورد هرم در ،دافرا ةردر محاورات روزمریضی کلی و تهطورو بهذکرشده مهموال  یهانمونه   
( ماننرد ننره، خالره، ییهرا)نشانه ییها. اما وجود واژهروندیم کاربهمردان و هم درمورد زنان 
 نیچنر یسرازیمنار ل،یرقب نیراز ا ییهراآبسرتن و نشرانه دن،ییعمه، نرگس، زهرا، زائو، زا

اصرل  اسرت کره نیا . نکتهدکنیم یزسایهیطب تقویت و زنان ریجهت تحق ررا د ییهاهیکنا
 ةاسرت و کراربرد روزمررکالمی، تأکید بر جنسیت را کمرن  کرده ةمجاورت در چنین زنجیر

 نیرو سربب ترداوم ا کندیکمک م یسازیهیطب نیناخودآگاه به ا چه آگاه و چه این عبارات
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 د، در برخریاگر دقرت شرو 12تا  1های به نمونه .گرددیدر زبان و فرهن  م یزدگتیجنس
کرار نرفتره بلکره باعرث برار ارزشری ط در ارایة ماهوم کلی کنایه بههمجواری فق موارد، اصل

. مرثال مجراورت گراو و استهمنای و مخدوش شدن نشانگان مرتبط با جنسیت زنانه هم شد
کلیت  ،بر بار منایعالوه ،انداز، خواهر و کافر، خاله و خرسه و آشوب و مریمننه، خاله و خاک

ارایره و جلروه  ی مناریصرورتبههرای مهنرایی، جنسریت را بستههم نعنوابهبارات کنایی، ع
کنرد کره شرنونده (، حذ  ساختاری در بافت عبارت، ابهامی ایجاد مری1) ةدهد. در نمونمی

، بره مهنرای «نررگس»و « هرگرز»واژة شود با کنار هم گذاشرتن برای درک پیام مجبور می
کنرد. نرگس هرگز کراری نمریخاله :ین استمهنای اصلی عبارت چن افتاده دست یابد.تهویق

نرگس واژة سجو متوازن نرگس و هرگز، با ایجاد موسیقی، شنونده را از بار مهنایی جنسیتی 
 ةکند. برخال  این، در نمونخاله را خنثی میواژة به وزن و آهن  آن مهطو  و حتی تأکید 

مردانه واژة یار، بارمهنایی را از نار اهللدختر در کواژة د اما یار و بیار سجو دارن( اگرچه اهلل12)
 کاربرهیار صرفا بررای مروزون کرردن اهللواژة دهد کند و نشان مییار، به دختر منتقل میاهلل
هایی که به جنسیت زنانه اشاره دارند آیی واژههم(، حذ  ساختاری در6) ة. در نموناستهرفت

شرود و آنکره نتوانرد اصلی مردانه تلقری مریاست که « کار»شاره به ا شود: منظورجبران می
انجام دهد، ناوارد و نابلد است. در چنین مرواردی مرازاد مهنرا کره در تهرری  « مردانه کارِ»

کند و در کاربرد کنرایی و پست و تحقیرشده بازنمایی می صورتبهمدنظر است جایگاه زن را 
المثل به جرنس زن ارجراک نردارد؛ ضرب که نشانگان زنانة کندتهری ، این ابهام را ایجاد می

های مهنایی و ارجاک ماهومی به بستههم عنوانبهاما مازاد مهنا در چنین کارکردهایی عمدتا 
 سازد.شود و هویتی برساختی از آن میزن افزوده میواژة 

 مجاز  -2- 1- 0

مروال گیررد. مجراز مهشکل می نشینی کالمشناسی براساس حذ  در محور هممجاز در زبان
گیررد و شناسی شناختی، استهاره را نیز دربرمریشناسی ادبی و نیز در زبانزیبایی در بررسی

همره سرازوکار کند. برا ایرناز جهت ابهام مهنا و غیرصریح بودن نیز همچون کنایه عمل می
اوت استهاره و مجراز شناختی تاشناسیدر زبان»زبانی مجاز از استهاره و کنایه متمایز است. 

از، محمل و مقصد هر دو به یرک گیرد که در مجرد بررسی قرار میتوجه به این موضوک مو با
شرناختی  ةشرناختی مبردو و حروز ةکه در استهاره، حوزصورتیارند درشناختی تهلق د حوزة

را خش، مجاز . در بررسی این ب(51الف: 1330نیز نک. بارسلونا، 101: 1337)افراشی، « مقصد متمایزند
کنریم. فراینردی ها بحث میالمثلدهیم بلکه از فرایند مجازشدن در ضربنشان نمی در عبارات
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گشت مهنرایی نشینیِ عناصر نامرتبط، تقلیل، حذ ، جایکه طی آن در اثر اصل مجاورت و هم
نشرینی عناصرر مررتبط، شود و در اثر مجاورت و همشدگی محمل و مقصد حاصل میو یکسان
شوند. ایرن شرگرد همرراه فراینردهای ای هم مصر  میدغام و به جایی در هم انهای مهزهحو

سازی ، عملکرد طبیهی(103و  107: 1337)نک. افراشی، زبانی مهم مجاز مثل حذ ، اغراق و ابهام 
)نرک. « شردهمجراز واژگرانی»یا به تهبیر صاوی، خود مجاز  ةند و همچون نمونکرا تسهیل می

در اشراره بره زن، برا عملکررد « منرزل»واژة کراربرد  اننردد. مکنرنیز عمل می (51و  50: 1336
بره « اسرتهمنزل امروز همراه من نیامد»کند: مجاز عمل می صورتبهنشینی و مجاورت که هم

   .استهجای ]زن که همواره در[ منزل ]است[، همراه من نیامد
 دیر/ گاو زننده/ باالبیس /قالدهیس  هار/ س  ب شکسته/ لوک )گاو( مست/ / وارید طه،یزن سل از -13 

 .(103: د) باید ترسید( ادبیزن جسور و ب/ دارزن زباناز  صورتبه)یا  دیترس

طرور کره پیداسرت زن در شرود همرانهای مختلف ذکر مریصورتبه( که 13) ةدر نمون    
مقصردهایی یابد و س س در مجراورت سلیطه، برجستگی مهنایی منای میواژة همجواری با 

، محملری «گاو زننرده»، «سیالب»، «س  هار»، «گاو( مستلوک )»، «ار شکستهدیو»چون 
نمرایی و شود و ترس از زن در کنار مروارد دیگرر برزرگمهناشدن با این عبارات میبرای هم
موازی در محرور  صورتبهتواند عبارت دیگر را ای که یک عبارت میشود به گونهطبیهی می

 کند. ذهن مخاطب متبادر نشینی بههم
 (.1222) : سه چیز وفا ندارد، زن، دندان و اسب  -11

از  .اسرتهنشرین شدزن، دنردان و اسرب هرمواژة برا « عدم وفاداری»فوق، ماهوم  ةدر نمون    
 عنوانبرهنشینی زن، دندان و اسب، زن را در ردیف مهنایی و ارزش مهنایی آنها سویی دیگر هم

رسرد، دندان و اسرب طبیهری بره نظرر مریاز دست دادن  دهد. ازآنجاکه، قرار می«اموال مرد»
شود. همچنرین ماهروم ناپایداری زن در مجاورت آنها، مهطو  به کنش ذاتی و طبیهی زن می

 دهد. پذیری و اناهالی تقلیل میزن را از فاعلیت و کنشگری، به جایگاه کنش
 (.110) : رها کن زن زشت ناسازگار  -15

سرربب ایجرراد ماهررومی فرهنگرری از زن « ناسررازگار»و « زشررت زن»اژگرران نشررینی وهررم    
شرود. زن سازی فهل رها کردن بر لزوم جدایی از چنین زنی تأکید مریکه با مبتدا استهشد

زشت ناسازگار از نظر فرهنگی داللت برر زنری دارد کره از هنجارهرای مهمرول و ایردئولوژی 
را  زن حکرم رودخانره. »اهری نیستای زشتی ظکند و لزوما به مهنحاکم بر جامهه عبور می

 اسراس نمونرةبر(. 1136) : « شرهتر از او پیدا نمریدارد تا آرامه خوشگله وقتی ناآرامه بدگل
شرود. براسراس دیردگاه سرازی مریفتنره و شرر ماهروم صرورتبهاخیر، زن زشت ناسرازگار 



 137 /242-171، ص  1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ..تحلیل وبررسی زبانی جایگاه زن در 

 

متحررک و  مررد نقطرةای اسرت کره دستورشناختی نمادسازی از فرایند رها کردن به گونره
 اند. ثابت و غیرکنشمند فرایند، بازنمایی شده کنشمند و زن نقطة

 (.753) : جوهر مردی نداری چون زنان در خانه باش  -16

ایرن نمونره داللرت برر جایگراه در « زنران»و « خانره»، «مرردی»و « جروهر»نشینی هم    
و فرک برودن بره زنران ردان به م مراتبی مرد و زن دارد. در این تقابل، جوهر و اصلیتسلسله

المثرل تحقیرر . ایرن ضررباسرتهنشینی بازنمرایی شدارجاک داده شده و زنانگی مهادل خانه
 -کند. با توجه به دیدگاه فلسایسازی میسازی جایگاه زنان برجستهمردان را در نمود منای

نبرود د در یح مررشود تقبرحکمیِ تقابل ارزشی بین جوهر و عرض که در این نمونه دیده می
، «در میردان برودن»دهد. در این نمونره برا حرذ  کرنش جوهر، او را در ردیف زن قرار می

 شود. ، جایگزین آن می«در خانه بودن»مهنای تقابلی 
تنهرا هرا، نرهمااهیم مجازی، هماننرد اسرتهاره»گویند: گونه که لیکا  و جانسون میآن      

، (71: 1331)« سرازندرد ما را نیز مشخ  مریعملک گرش وساختار زبان که ساختار اندیشه، ن
شرده فرایندی زبانی و کاربردی روزمره در مروارد بررسری عنوانبهعملکرد مجاز  ةاگر به شیو

توانرد خنثرای زبرانی، مری ظراهراهیم شد که این شگرد روزمره و برهتوجه کنیم، متوجه خو
های دیگر زبانی عمرل نمونه ادراکهم و شدگی به طور ناخودآگاه در فبراساس عملکرد ذهنی

های زبانی فرافکنی کند و به ایرن نماید و محتوای ذهنی حاصل این عملکرد را بر این صورت
نمادهرایی  عنوانبره. زن (72)نک. همان: شود تقویت می« نمادسازی فرهنگی یا دینی»ترتیب 
 ةو غیرره بره شریوداری م رازوفرایی، عردداری، در خانه بودن، بیرونی نبرودن، بریبرای خانه

 شود.نشینی و مجاورت، طبیهی سازی میهم

 استعاره -7- 1- 0

در ایرن بخرش از بررسری سراحت بالغی استهاره، همچون کنایه و مجراز اسرت.  -شگرد بیانی
ند امرا شروها و واژگان در محور جانشینی تجزیه و تحلیل مریالمثلزبانی، بافت استهاری ضرب

تهاره، گشتار جانشرینی و های زبانی نیستند و تأکید بر ارتباط استهارهها اسره تنمنظور از استها
از نظرر لیکرا  و جانسرون ترا  کارکرد مهم شناختی استهاره نظر است. با نگاهی بهشناخت مد
سرازی پری بررد: ها و فرایند طبیهریالمثلتوان بر اهمیت کنش استهاری در ضرببارسولونا می

انرد؛ انگیرزش آنهرا وابسرته بره های اساسری الگوهرای شرناختیگونه مجاز،هم استهاره و هم »
ا بره مثابره هرگرفرت. ویژگری آن کاربهتوان بنابر مقتضیات کاربردی ست و هر دو را میهاتجربه

الشرهاک قررار ابزار شناختی در دسترس افراد، تحت عنوانبهشان را الگو، همچنین تغییرناپذیری
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بنردی افرراد تلقری تغییرناپرذیر نظرام مقولره یهرومی اجرزاای مامجازهرها و د: استهارهدهمی
بندی ماراهیم بر مقولهتواند عالوه. بنابراین کارکرد استهاری می(15ب: 1330)بارسلونا، « شوندمی

ببرد؛ ایرن ویژگری در  کاربهشده نیز کدهای قراردادی پذیرفته و تأیید شناختی، آنها را همچون
برانگیرزی اجبراری ت روزمره، به تسریو عمل درک بردون تأمرلجربیار و تامر ادراک ذهنی امو
طور مکانیکی و بردون درگیرری یرا ترالش بررای انجامد. درواقو ذهن بهذهن در تولید مهنا می
پرذیرد. پونتروترو برا کنرد و مریتر باور مریبندی را درک و از همه مهمخلق مهنا، ماهومِ مقوله
 هرسرد کرشناختی در گاتمان و مکالمه، به این نتیجه مری ةرهااستة دهندبررسی نقش انسجام

سازی و بازیابی اطالعات حین پردازش گاتمان، نقش شناختی از طریق تسهیل ذخیره ةهاراست
. در این شریوه، انتقرال ماراهیم بره سررعت انجرام (337: 1330)کند مهمی در حافظه بازی می

یابد؛ زیرا به جای تالش برای درک مهنرا یرا ینده مشود و شنونده همسویی بیشتری با گویمی
طرور گیرد. همانبندی و کدگذاری شده از پیش، در اختیار او قرار میتولید مهنا، مااهیم دسته

دهد، بازنمرایی اپیزودیرک وکار ذهنی گاتمان توضیح میدر تحلیل ساز (31: 1331) که وندایک
 همرو، نرک.)نیرز سازند الگوهای ذهنی را میم، کنیما از رخدادهایی که روزانه در آنها شرکت می

المثرل، کرنش اسرتهاری بر مهنای کدشده در ضرب، این الگوهای ذهنی عالوه(20-22، 3: 1100
زمره بره جرای خلرق شود و به همین دلیل است که ما در گاتار روالمثل را نیز شامل میضرب

یح بردن عبارات متااوت برای انتقال مهنا، پیام و مااهیم مردنظرمان، تررجکاربهمهانی جدید یا 
المثرل هرم از چنرین کرارکردی ها استااده کنیم. ویژگی اقناعی ضرربالمثلدهیم از ضربمی

 گیرد.نشأت می
 (.1131) : زن باید سرپوش داشته باشد  -17

اغلب مردان  ،هاالمثلدر ضرب استهاره از مرد یا همسر زن است.« سرپوش»در این نمونه     
زن » (.1135 ) :« سررپوششوهر دی  بیزن بی»شوند مثل در نقش نگهدارنده بازنمایی می
مقرروالتی  ةهررا زنرران در رسررتدر ایررن نمونرره (.1133) : « را شرروهر دارد و پنیررر را خیررک

د یادشرده دارنرد. ارجراک زن بره مروار« / محافظنگهدارنده»شوند که نیاز به سازی میماهوم
سبب باورپذیریِ  نیاز و وابستگی زنان به همسر و فاسد شدن آنان در صورت عدم وابسرتگی 

توانرد و نبایرد کند که زن نمیسازی میبندی و طبیهیگردد و این ماهوم را مقولهبه مرد می
وش و گونه که سرپارنده را دارد و هماندها شوهر نقش نگهتنها و مستقل باشد. در این نمونه
مرانوِ فسراد و تبراهی زن  عنوانبرهد وجرود شروهر نیرز شروخیک مانو فساد غذا یا پنیر می

 شود.می بازنمایی
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 (.1071) : رئیس خروسی که مرغ باشد، جای خروس مهلوم است که کجا باشد  -13

رئیس، خرروس را  ژهاست. وا« همسر مرد»استهاره از « رئیس خروس»در این نمونه     
-کند. بهتر بازنمایی میاست در جایگاهی پایین« زن»هاره از است هک« مرغ»ا در تقابل ب

ترتیب باور غالب و هژمونیکِ مرد در جایگاه ریاسرت و سرلطه برر زن، بره ظراهر بره این
« مهلوم است کجا باشد»کند که با پرسش جایگاه دیگری/ زیردست بودن مرد تغییر می

کند و باور برتری جنس مرد بر زن، بازنمایی می مردساالری را چون ارزشی مثبت ماهوم
هرای مشرابه نیرز چنرین شود. نمونرهامری بدیهی بازنمایی می صورتبهسازی و طبیهی

ای که خروس نباشد در خانهو  (361) : ای که گربه نباشد، موش کدخداست در خانههستند مثل: 

توانرد در همران مری 13 ةنمونر ها برههمچنین ارجاک این نمونه .(361) : مرغ ساالر است 
-بندی، درک و به الگویی ذهنی تبدیل شود. به همین دلیل کاربست نمونهفرایند مقوله

ی صرورتبهاش، زدهتواند بدون انگیختگی ذهنی نسبت به ماهروم جنسریتهای اخیر می
 د.گرفته شو کاربهطبیهی و بدیهی برای انتقاد از مردان 

 (.1031 : )روبه ماده شیر نگردد  -13

 ةاستهاره از مرد براسراس نمونر« شیر»استهاره از زن و « روبه ماده»رسد به نظر می    
باشرد. روبراه در باورهرای عامیانره موجرودی  (311) : « حیله کار زن است و روبراه»مشابه: 
گرذاری، ثیرأت و ترگری از نظر هیبرشود که با وجود زرنگی و حیلهگر بازنمایی میحیله
تنهایی در فرهن  ایرانی، نمرود جرنس مررد شیر بهواژة برابری با شیر را ندارد.  توانایی

ه فرادسرتی مراتب، نر بودن شیر و ماده بودن روباه با نظر به جایگااست و در این سلسله
ایرن تقابرل را بره سرمت ارزشرمندی شریر  ای تلویحی کاةگونهشیر نسبت به روباه، به

هرای مهنرایی بسرتهچنین تلویحی، استهاری اسرت و هرمکند. تر مینس نر( سنگین)ج
 ةدهرد. بنرابراین واژمانند شیر/ شجاعت/ مردانگی/ کنشمندی را در یک ردیف قرار مری
یابد. در ایرن نمونره شیر حتی بدون نشانگان جنسیتی کاربرد مهناشناسانه جنسیتی می

موقهیرت کرنش در  از طریق حیلره )فرراهم نمرودنثیرگذاری أشیر کنشمند و روباه با ت
د. از این مرحله به بهد ماهوم شناختی حیلره و شوجایگاه ممنوعیت کنش( بازنمایی می

 صرورتبهکرنش، شریر  ةشوند و در کاربرد استهاری روباه در تقابل با دامنرزن یگانه می
حردود در کرنش م صرورتبهسلطان جنگل، تأثیرگذار، نافذ و کنشمند به مررد و روبراه 

 شود.به زن ارجاک داده می« دگیفریب و فریبن»
 (.107) : انسان هزار تومن خرج کند و زن عاقل ببرد  -20
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در « ببررد»و « خررج کنرد»المثرل برا توجره بره افهرال ماهوم استهاری این ضررب     
وفروش بودن وی است. هزار تومن کنایه از خرج بیشتر و زن شدگی زن و قابل خریدکاال
قردر آش قردر پرول بردهی همرانهرچ»المثرل ر است. ماننرد ضرربل استهاره از سود بهتعاق

هایی شکل المثل در خوانش استهاری از چنین نمونهماهوم این ضرب ،(602 )د:« خوریمی
شرود. ماهروم زن عاقرل نره در تهریرف زن بلکره برا ویژگری بندی مریگیرد و مقولهمی

 ت زن است.آیرونیکی، در تحقیر و طهنه به جنسی
 .(361) :  است های که سوزن و جهره نباشد آن خانه ویرانهدر خان -21

، اگرچه نشانگان جنسیتی ندارند اما به زن و زنرانگی «سوزن و جهره»در این نمونه      
داری، هررای متهررددی مثررل خانررهای از زن هسررتند و ماهررومارجرراک دارنررد و اسررتهاره

بنردی و خانره، رتبره تقسریم کرار بیررونهمسرداری، کنشمندی محردود و جنسریتی، 
همچنین کنند. بندی میفرادستی و فرودستی، ارزش اقتصادی کار و تولید و ... را مقوله

عمرل  21 ةبندی مااهیم ذکرشده، ماننرد نمونرذیل در برداشت استهاری و مقوله ةنمون
گرچره ماهرومی ا« روشرنایی» .(361) : « ای که زن نباشد روشنایی نیسرتدر خانه»کند: می
 ةبندی الگوهای ذهن، مثل نمونشمند و با بار ارزشی مثبت است اما در عملکرد مقولهارز
 است. 21

 (.627) : پدرم زن گرفت دعوا را خرید  -22

شرده و بره زن پردر « همسر چنردم» ژةشینی، جانشین وادر محور جان« دعوا» ةواژ     
زدگری را در یرز جنسریتن« خریدن» و« گرفتن». افهال استه)نامادری( ارجاک داده شد
کننرد. بره ایرن مهنرا کره زن همچرون کراالیی قابرل سازی میجهت تحقیر زن طبیهی
کره از خرود اختیراری نردارد. همچنرین ماراهیم  اسرتهسرازی شدخریدوفروش ماهوم

 ةشرود. نمونرویژگی ذاتی او بازنمرایی مری عنوانبهگری و آشوب نیز در این نمونه فتنه
 .(1313) : « جاستجا که زن است فتنه آنهر»وی ذهنی: تطبیق الگ شابه برایم

 
 کارکردهای گفتمانی -2- 0

-آن، سرمتهای زبان، کارکرد ارتباطی آن است. کارکردی که با توجه به ترین ویژگییکی از مهم

کره جراییشرود تاشناختی از ساخت و مهنا متوجه نقش و عملکرد زبان مریسوی مطالهات زبانو
شرود. از ایرن حیرث ، تحت تأثیر عملکررد ارتبراطی سرنجیده و بررسری مریاخت و مهناحتی س

 -کننرد)خلق( و مصر  )دریافت و تاسریر( مری که متون را آنها تولید -های گاتمانی پرکتیس»
-آیند که به ساختن جهان اجتماعی که حراوی هویرتنوعی پرکتیس اجتماعی مهم به شمار می
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کننرد. بخشری از بازتولیرد اجتمراعی و ت کمرک مریعی نیرز هسرهای اجتماعی و روابط اجتمرا
های گاتمانی در زندگی روزمره )فراینردهای تولیرد و مصرر ( فرهنگی و تغییر از طریق پرکتیس

 .  (110: 1333)یورگنسن و فیلی س، « شوندمحقق می
ی و واره تهراملهای تحلیل انتقادی گاتمان، ارتباط میان جهان اجتماعی و زبان، همدر بررسی     

هرای کرنش ةدهنرددهنرده و جهرتتنهرا زبران بازترابشود؛ چراکه نهدوسویه در نظر گرفته می
هرای جمهری و های اجتماعی و فرهنگی از باورداشرتاجتماعی است بلکه خود نیز متأثر از کنش

ان را توان جامهره را محصرول برسراخت گاتمرانی و زبرشود. بنابراین میها انباشته میایدئولوژی
هرا در ایرده ةبرساخت گاتمانی جامهره عملکررد آزادانر»اجتماک دانست. به اعتقاد فرکال ،  ةآیین

ذهن افراد نیست، بلکره محصرول نروعی پرراکتیس اجتمراعی اسرت کره عمیقرا در سراختارهای 
ترر در . ایرن همران فراینردی اسرت کره پریش(112)همران: « اجتماعی مادی و واقهی ریشه دارند

آنچه برای تهامرل »سازی مهنا توضیح دادیم. همچنین و انباشت و ذخیره گوهای ذهنیسازوکار ال
-های ذهنی از موقهیت ارتبراطی را شرکل مریتنها مدلمهم است اینکه افراد نهو گاتمان بسیار 

هرای مربروط بره کننردگان و بخرشها، آنها سایر مشارکتبخشی از این مدل عنوانبهدهند بلکه 
نیکروال  . البته باید به ایرن نکتره از نظرر(21: 1100)وندایک، « کنندمایی میا نیز بازنهای آنها رمدل

اگر تصور کنیم که رفتارهای اجتماعی فقط در زبران  است هیقینا اشتبا»وودز هم اشاره داشت که 
ااده مرا از زبران بخرش مهمری از تجربیرات اسرتة شوند؛ اما قطها درست است که نحوخالصه می
مران در دهد. شاید حتی بتوان گارت کره عمردتا از طریرق رفترار زبرانییل میمان را تشکانسانی
-... مرا از عرر  «سرازیمبرمی»بستان با جهان پیرامون، خویشتن را که در فرایند بده است هجامه

آنکه لزوما به ایرن موضروک وقرو  داشرته کنیم، بیهای اجتماعی و فرهنگی ارتباطات تبهیت می
 .(277: 1333سابرگر، ه نقل از آ)ب« باشیم
باید توجه داشت که مهنرا و ادراک و خلرق آن، امرری یکبراره نیسرت و بسریاری از ماراهیم،      

انرد؛ بره بسرتر زمرانی تکروین یافتره شان، درنظر از حیث اجتماعیها، صر بندیمهانی و صورت
جتمراعی محسروب فرایندی ا آن، ةهمین ترتیب هم، تغییر در انتساب مهنای جدید یا خلق دوبار

. از این جهت باید دانست که تغییرر در (233)نک. همان: شود شود که به شکل جمهی انجام میمی
مراترب شرده برهبنردیبندی شده و مااهیم مقولرهماصلهای از پیشمهانی طبیهی شده یا کلیت
)همران: « کنردپنهران مری مند، واقهیت رازبان هژمونیکی به نحوی نظام»دشوارتر خواهد بود زیرا 

سازی گاتمانی و رسیدن بره زبران هژمرونیکی . در ذیل برخی از فرایندهای سازوکار طبیهی(233
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شرود. در ایرن بخرش تأکیرد برر قصردمندی که زبانی با پذیرفتاری حداکثری است، بررسری مری
 کاربردهای زبانی و گاتمانی است.

 سازی با احکام کلیطبیعی -1- 2- 0

با استااده از احکام کلی، همچون قرارداد حتمی و بدیهی مخاطرب را قرانو  هاالمثلببرخی از ضر
پذیر همرراه نحرو و لحنری امرری و قاطهانره، در نمایی ارجاکسازند. احکام کلی برگرفته از واقومی

سازی عمرل مخاطب، همچون الگویی بسیار شایو در امر طبیهی« اقناک اجباری»اقناک مخاطب یا 
برنرد. بره ایرن ار خود از نوعی خودارجاعی تکرارپذیر و دور تسلسلی بهره مریو در سازوکد کنمی

پنردارد و در اقنراک مهنا که امر کلی خود را برگرفته از واقهیت طبیهی و امرر بردیهی موجرود مری
گیرد. این وضهیت پارادکسریکال عمردتا در سازی وقایو را به عهده میطبیهی ةمخاطب نیر وظیا

شرا  گرل هرجرا کره » ةکند. مثال در نمونراثر میلش و انتقادی را کمرن  یا بیهنا، هر چاپذیرش م

-ثیر نحو و لحن اخباری/ ارجراعی آن مهنرایش را مریأمخاطب، تحت ت ،(111)د: « روید گل استمی

المثل، یهنری در ارجراک آن بره پذیرد و در فهم موقهیت استهاری و کنایی گوینده در کاربرد ضرب
دهرد و برا حمرل مهنرای روسراختی عبرارت، مهنرا و ، تردیدی به خود راه نمریمستهارٌمنه ةمقول

ازآنجاکره بردیهی »بنابراین انگارد. تاکر، بدیهی می ةکنش فهاالنمصداق تلویحی و کنایی آن را بی
توانرد مال کرردن آن مریکنرد، بررهای ممکن تاکر و عمل ما را محدود میانگاشتن، دامنه حالت

تواند خود به تنهایی هرد  تحقیرق نتیجه میبدهد و درهای ممکن دیگر نهاسی به گزیمجالی سی
دهیم چگونره نحرو ها نشان می. در ذیل با بررسی برخی نمونه(233: 1333)آسابرگر، « انتقادی باشد

 کند.ها همچون احکام کلی عمل میالمثلو لحن امری و اخباری ضرب
 . (1137) : ست ربار مرد ازن خوب بهار مرد است زن بد س -23

های مشابه دیگر، نحو و لحن اخبراری عبرارت، گرزاره را طبیهری و در این نمونه و نمونه     
هرای هرا بررخال  نمونرهسرازی در ایرن نمونرهطبیهی ةدهد. نحوچون قانونی کلی جلوه می

ت پیداسرهرا طور که از گزارهاستهاری و کنایی، صراحت مهنایی و پرهیز از ابهام است. همان
، مهنرایی 1به لحا  نحوی هیچ حذ  و کاهشی در عبارات صورت نگرفته و انسجام دستوری

های مشابه باید به این موارد هم اشراره کررد: نمونه عنوانبهکند. مشخ  و آشکار را القا می
« ندکمی زن خانه سازد زن خانه ویران» ،(1137) : « زن خوب فرمانبر پارسا / کند مرد درویش را پادشاه»

مهم در ایرن دسرت  نکتة .(1137) : « رودزن خراب طوق لهنت است به گردن مرد می»، (1136) : 
گردد چه ایرن کرنش مثبرت کنش زن به خودش برنمی ةموارد، نتیج ةها اینکه در همنمونه

                                                           
1. grammatical cohesion 
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شرود و ارزشیابی شود چه منای؛ این مرد است که در برابر کنش زن، سودمند یا متضرر مری
ة مردسراالر، هایی در جامهالمثلگردد. به این ترتیب چنین ضرببه او بازمی نش زنک ةنتیج
بر بازتولید و تأکید بر جایگاه فرودستی زنان، لزوم مراقبت و نظارت برر آنران را تقویرت عالوه
پرذیری هسرتند. البتره در وجره هایی همواره درپی القای ماهوم صردقند. چنین گزارهکمی

خال  سنت فلسای و مهناشناختی صروری، صردق بر»های گاتمانی، حلیلشناختیِ تمهرفت
-شناختی فهمیده مییک حالت روان عنوانبهشود بلکه یک ماهوم عینی درک نمی عنوانبه

هرای . گوینردگان، صردق[...]آن را براور دارنرد  1گرانشود. صدق آن چیزی است که ارتباط
« کننردوبردل مریای را ردصردق مقولره ةبرارهایی درکنند بلکه ادعابدل نمیوای را ردمقوله
 بودن زن مدنظر نیست بلکه مقولة اصدق به( 23) ة. بنابراین در نمون(267و 266: 1333)هارت، 

 یابد.بازگشت کنش زن به مرد، مصداق می
 .(121)د: اگر زن حسود نبود، یک مرد عالمی را بس بود  -21

اصلی طبیهری و قرانونی کلری،  عنوانبهجنسیت  ژیکیدر این نمونه، تأکید بر تااوت بیولو    
؛ حال آنکه تااوت بیولوژیکی امروزه دیگر مبنای تااوت جنسیتی استهمورد تأکید قرار گرفت
جنسریت  ةالمثل همچنین قانون فاعلیت و کنش را بره حروز. این ضرب(2)و مالک آن نیست

 ازد.سمردانگی را برجسته می عنوانبهمردانه محدود و سوژگی 
 .(301)د: زند خواب زن چپ می -25

حکرم کلری ارایره  صرورتبهای این نمونه با مبنا قراردادن سنتی در فرهن  آیینی، گزاره    
سرازی طورکلی اعمال و کنش منتسرب بره او را طبیهریاعتباری خواب زن و بهدهد و بیمی
چیرز را عکرس کره همره درومری کاربهمورد افراد نادان و احمقی المثل درکند. این ضربمی

المثل در جایگاه ارجاک کنرایی، زن ضرب . تسری مهنای اولیةجا()نک. هماندهند تشخی  می
را « اسرت الهقرلزن نراق »کلی و تکراری  ةرا در ردیف افراد نادان و احمق قرار داده و گزار

 کند.در نمودی دیگر بازتولید می
 .(377)د:  است هگانیب هدییزن تا نزا -26

شرود کره زن وقتی به حقیقت جزو خرانواده شروهر مری: »استهالمثل آمددر توضیح ضرب    
بر بازتاب کنش زن در دیگری، جایگاه فرودسرتی های پیشین عالوههمچون نمونه«. فرزند آورد

. نحو و لحن اخبراری و اسرنادی گرزاره نیرز برر حکرم کلری برودن آن استهآن نیز تأکید شد
شرود. که ارجاک کنایی ندارد و همچون حکم کلی و بدیهی اسرتااده مری ثلیالمافزاید. ضربمی

                                                           
1. communicator 
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-در این نمونه کرنش دخترر  ،(316)د: « وار استکند عروسدختر که آتش روشن می»دیگر آن  ةنمون
شرود و درسرت بررعکس، متوجره او نمری - داری/ همسرداری استکه محدود به وظایف خانه

سرازد. در کنرد و برمرید بازتولید مریه در نسبت با مربلک حتی هویت او را نه نسبت با خودش
شود؛ گرویی تنهرا کنشری کره سازی میاخیر حکم کلی ازدواج زودرس دختران، طبیهی ةنمون

دیگرر کره ترا حردی شربیه  ةداری است. نمونکند، تسلط بر امور خانهازدواج می ةدختر را آماد
زن تا نزاییرده دلبرر اسرت و چرون زاییرد مرادر »د: دار دوم را ةمورد اول است اما کارکرد ارجاعی نمون

در ایرن  .(633) : « تا نشود مادرک کری شرود برابررک»: ةو نیز نمون (633و نیز همان:  1136) : « است
ها نیز هویت شخصی و فردی زن در تهریف و نسربت او برا مررد و کرنش مهطرو  بره او نمونه

) : « س بود یرک هنرر / نشرینند و زاینرد شریران نررین بزنان را هم»: ةاست. همچنین نمونتهریف شده

دنیرا آوردن مرردان اهمیت زن چه به حیث هویتی و چه جایگاه کنشگر اجتماعی در به .(1133
از « نشرینند»اخیر کنش زن با فهل  ة. همچنین در نموناستهسازی شدبازنمود یافته و طبیهی

 است.یافتهلیل جایگاه کنشگر عامل به جایگاه کنشگر غیرعامل تق
 .(253) : طلبی ای ز زن وفا میاحمق شده -27
 .(213) : زند آنکه هیچگاه دخترش را نزند از پشیمانی به زانویش مشت می -23

المثل در خطاب بره مرردان همچرون قرانونی کلری عمرل ، ضرب(23)و  (27)های در نمونه     
شرده عبرارت بردیهی انگاشرته تلقری»ید. نماو بدیهی می شده را طبیهیکند و کنش تقبیحمی

تهریای که حتی نتوان به زیرر سرؤال برردن آن فکرر تهریای که زیر سؤال نرفته باشد،  است از
برر براوری فرهنگری در جوامرو مختلرف، عالوه( 27) ةنمون. (301: 1333)یورگنسن و فیلی س، « کرد

ای زنانره نیرز بازتولیرد هرر نوشرتهموتیای پرتکررار گراه حتری د عنوانبههمواره از طریق ادبیات 
 ةشردگی آن، ریشره در پیشرینبرودگی و سر س طبیهریشود. به همین دلیل تلقی حکمِ کلیمی

اشراره  (331)د: « سرّ خود با زن مگروی»توان به ای دیگر، مینمونه عنوانبهاش دارد. کاربردیِ طوالنی
مبنرای تی قدرتمنرد اسرت. بربینرامتنی بری وبودگی خویش را وامدار انواک متون ادکرد که بدیهی

هرای هرا و فریلموگوهرای روزمرره گرفتره ترا رمرانانواک متون، از گارت ةهم»بینامتنیت،  ةنظری
 صرورتبهآگاهانره و خرواه  صرورتبهگیرنرد خرواه ای از یکدیگر به عاریت میسینمایی، مهانی
کند در فهرم اشاره میه فرکال  طور کاساس همانهمین. بر(203: 1333)آسابرگر، « ناخودآگاهانه

وارد »دهرد و هرم ر  مری« وارد کردن تاریخ به متن»این نوک عبارات براساس بینامتنیت، هم 
سررازی چنررین . بنررابراین فراینررد طبیهرری(122: 1333)نررک. فرررکال ، « کررردن مررتن برره ترراریخ

ه در ونی اسرت کرایران و نیرز متر ةهایی بازبسته به تاریخ فرهنگی و اجتماعی جامهالمثلضرب
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سرازی است. ذخیررهاند و مهنایشان ثابت و پایدار ماندهتاریخ تثبیت و در طول زمان تکرار شده
ذهرن را  ةبندی مااهیم، جهت تسریو انتقال پیام، کاردکرد خودانگیختره و فهاالنرمهنا و مقوله

 کند.ذهنی را جایگزین آن می ةشدتهیینمتوقف و الگوی از پیش

 ید آیرونیکشگر -2- 2- 0

شرود یاز آن مر روشرن جامو و یایتهر ةعمدتا مانو از ارائ یرونیآ فیو متنوک تهار ویوس فیط
امرا  سرتیالزامرا طنرز ن یرونریکره آنای اول :فراموش کرد دیرا نبا ینیرومورد آاما چند نکته در
برا  ینررویآ نیهمچنر د.گیردربرتواند انواک طنز را ینسبت به طنز م یرونآی یشمول کارکردها

 یکره سره یجمله مرواردکه از. ازآنجاظهور کند یمختلا یژانرهادر تواند یاز طنز م ویارفر
 ایردردنراک  ریثأمثرل تر اییایک یهالحا  شود توجه به مالک یرونیآ فیدر تهر استهشد
را همچون طنز در نظرر  یرونیو کارکرد آ یمهن توانی، م(37: 1333)نک. موکه، آور است خنده

به دو  آن را همچون طنز توانیم . بنابراینموارد با طنز تااوت دارد یاریسرچه در بگرفت اگ
دارد  یشرناختییبرایز-یادب یکه عمدتا کارکرد یکالم یرونیآ یکیکرد:  میعمده تقس ةدست
 یرنا ةفلسرا تراسروژه  یمندتیبود و نمود موقه ةاز نحو تواندمی که تیموقه یرونیآ دیگر، و

 ینرفتنر ادیکننده و از نسبتا قانو یبه شکل یکالم یرونیآ فیتهر» ل شود.را شام یمندتیموقه
دشروارتر  ی،شینما یرونیآاش، یفرعشکل  یحت ای تیموقه یرونیآ فی. تهرستیدشوار ن ندانچ

تواند شامل انواک تهکم، مزاح، شوخی، لطیاره، تخایرف و ... . آیرونی کالمی می(33)همان: است 
گویی تهریضی نوعی صناعت ادبی و بدیهی، وارونه عنوانبهنی آیرو ةدباشد. همچنین ویژگی عم

. آیرونی کالمری (267: 1335)نک. کیرکگور، است: یهنی بر زبان آوردن عکس آنچه در ذهن داریم 
. شرگرد (13: 1333موکه، )« آن تضاد ظاهر با واقهیت است»و موقهیت یک وجه مشترک دارند و 

گیرد. بره همرین دلیرل کند و او را به بازی میا مختل میمخاطب رتضاد، فهم  ةآیرونی در ارای
 .تا(و دومان. بی 3و3)نک. همان: شود فهم آیرونی نیز خود شگردی آیرونیکی محسوب می

آیرونی ترأثیری هنرری اسرت، چیرزی کره مرتن بره دالیرل »به تهبیر برخی پژوهشگران،      
 [...]داده یرا بردان تنروک بخشرد را افرزایشدهد ترا جرذابیت مرتن شناختی انجامش میزیبایی
 ةوسریلهرا را برههای هولناکی بزند چراکه این حرر دهد حر رو آیرونی به آدم اجازه میایناز

ای گیررد، فاصرلهشرود فاصرله مریزند و نسبت به آنچه گاتره مریشناختی میصناعت زیبایی
. سازوکار (7ترا: )دومان، بی« تر ادبی اسشناختی و بازیگوشانه. در این مورد آیرونی یک ابزازیبایی
شود امرا درک و ها نیز اگرچه از زندگی روزمره و ادبیات عامه و شااهی برگرفته میالمثلضرب

شناختی و ترأثیر شرناختی آن اهمیرت دارد. ترأثیراتی چرون قردرت کاربرد آن از منظر زیبایی
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ا تأکیرد هریرن مقالره برر آنی کره در اگویانره و باورسرازکنندگی، لحن و نحو امری و کلیاقناک
المثرل که ضرربدر جایگاه تهری  با آیرونی، این المثل. اما وجه مشترک کاربرد ضرباستهشد

خواهد بالفاصله آن را باهمنرد، حتری اگرر نمی»همچون آیرونی در جایگاه وارونگی و تهری ، 
رونیکرری ازوکار آی. برره همررین دلیررل فهررم سرر(253: 1335)کیرکگررور، « بخواهررد فهمیررده شررود

توان آیرونی را متوقرف با فهمیدن فرایند آیرونیک است که می»ها اهمیت دارد زیرا المثلضرب
 .(1تا: )دومان، بی (3)«دهد که آیرونی را مهار کنیمکرد. فهمیدن آیرونی به ما این امکان را می

آن در  ةسرازاننهکرد واروکار ،نظر استمد قیتحق نیدارد و در ا تیاهم آیرونی موردآنچه در    
در  یمتقابل و ارزش یهاقطب جادیا ای یارزش یهاقطب ییجاهبا جاب یونیرآ .است ینظام ارزش
بر طنرز عالوه شودیم یسازیهیباعث طب یرونیآنچه در آ .دکنیظهور م ،سوژه ایخنث تیوضه
مرثال در  .اسرت یارمن یهاآن با ارزش ینیگزیجا ایمثبت  یهاارزش لیقلت ،آن یگونگهجو ای

ولرد  کره از زاد یاگونرهطنرز ریدر تصو نیعدم تناسب زوج ای ییشوازنپیوند ارزش  لیذ ةنمون
 شود.یکاسته م استهارائه شد
 .(377)د: زن جوان و مرد پیر     سبد بیار بچه بگیر  -23

زی در سراکره از فنرون مهرم کلیشره« دادن شرگرد تهمریم»تروان براسراس این نمونه را می     
اعضای یک گرروه  ةسازی، تهمیم دادن یک خاصیت به همکلیشه»زی است تحلیل کرد. طنزپردا
. عمومیرت اسرت هبراساس آشرنایی برا تهرداد نسربتا محردودی از افرراد آن گررو [...]ها از انسان

. بره ایرن ترتیرب براور یرا (132: 1337)آسابرگر، «« همه»به « بهضی» ةبخشیدن طرز فکرمان دربار
المثلری یرا شود و بافترار ضرربواند خا، یا محدود باشد، عام یا فراگیر تلقی میتقهیتی که میمو

یابرد و راحتی و بدون انگیختن نظر انتقادی، در میان مردم رواج مریگیرد که بهلطیاه به خود می
یری کره پرذدیگری از این نوک تهمریم ةشود. نمونای باور فرهنگی یا باوری عام تبدیل میبه گونه
خرودش اشرکنه  ةخانر در یزن حراجرود: می کاربهای برای تمام زنان و برخی از مردان کلیشه انعنوبه

 .(377)د:  ش رشته پختنآ یبرا هیهمسا رفت خانه ب زد، توانستینم
 .(376)د:  بال نباشد یب یاخانه چیزن بالست اما ه -30

حرال اری قررار داده، درعریناه ارزشرگذاری منجایگدر این نمونه، تشبیه زن به بال او را در      
بره طنرز کره آن را  یرونریآ یاز انرواک شرگردها یکیاست. پرهیز از آن را ناممکن تصویر کرده

از فنرون  یکری» .اسرت هیاسرتااده از شرگرد اسرتهاره و تشرب کند،می بیههجو ش ای زیآمریتحق
 یکسر هیتشرب ای رهاستهابا استااده از است و نسبتا آسان است که  ریتحق ی،راستااده طنزآورپُ

رود تشربیه مررد می کاربهدیگر که در تحقیر مردان  ة. نمون(131: 1337)آسابرگر،  «کرد ریرا تحق
جایگاهی که از منظر زنانه به او اطالق شرده یرا تهلرق  .سببی است ةبه خودش در جایگاه رابط
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زی زبانی ایرن شود اما برای بامی به همین دلیل برای مرد نوعی ضدارزش محسوب استهگرفت
)د: : قرض، شوهر مررد اسرت استهسببی زن و مرد استااده شد ةتحقیر از آیرونیک کردن رابط

شرود کره برا جایی آیرونیکی، سردرگمی در فهم پیرام حاصرل مریهاخیر با جاب نمونة. در (133
، «دهمحدودکننر»، «کننردهلکنتر»، «آقاباالسر» عنوانبه، «شوهر»واژة ارجاک به میدان مهنایی 

شود. در این نمونه شگرد آیرونی کرامال مشرهود اسرت؛ زیررا آیرونری در عمرل بررهم درک می
 ریختن توقو و انتظار مخاطب از فحوای گاتار و پیام است.

 .(376)د: درد باشد زن آن مرد است کو بی -31

/ است دو قطبی تقرابلی زندهپیشین شگرد تشبیه، باعث ش نمونةدر این نمونه نیز همچون      
گذارانه تبدیل شود. تحقیر مردان در تشبیه آنان بره زن یرا مرد به دو قطبی متضاد با بار ارزش

ها نمود فراوان دارد و المثلتقلیل دادن کنش مردانه با نسبت دادن آن کنش به زنان، در ضرب
بسریار  کره (32) نمونرةوارد مشابه سازد. مها را تبدیل به لطیاه میدر بسیاری موارد این نمونه

 ای دارد:مردساالر و ادبیات چنین جامهههستند ریشه در باورهای فرهنگی جامهه
، پس مردان شدن مردی نباشد/ زن آن به کش جوانمردی (1131) : که مر او را باریبد زن زن بود آن
 دییرزایکند، مری داربچه توانستیاگر مرد م، (262)د:  کم بود یبود کز زن یمرد چه. (636) : نباشد 
 . (556)د:  بستن و زن مردانهآ مرد، (123)د: 

گری و کرنش مردانبرا ضهف و نق  اسرت و و زاییدن بستن بودن آ اخیر،المثل ضرب دو در    
 .مردانه تضاد ارزشی دارد

 .(1133: ) شود گر بمیرد دختری از قبر او روید گلی     گر بمیرند دختران دنیا گلستان می -32

شناسری همچرون بالغرت و زیبرایی حروزةصد داریم از اصطالحات در بررسی این نمونه ق    
د کنرکه براسراس شرگردهای آیرونیکری عمرل مری« ذم شبه به مدح»و « مدح شبه به ذم»

استااده کنیم. پل دومان نیز در بررسی ماهوم آیرونی به دو نوک ویژه در بالغت غربی اشراره 
مرذکور دومران،  نمونرةباهت دارد. دو برده در بالغت اسالمی شرو صنهت نامکند که به دمی

پارابیسریس، ایجراد وقاره در گاترار از طریرق »است.  2و دیگری انکولوتان 1یکی پارابیسیس
. در اینجا به جای مواجه شدن با چیزی که با توجره بره نحرو [...] تغییر در گونه بالغی است

گسسرتی در انتظرارات  شروید ورو مریهزی کامال متااوت روبرجمله انتظارش را دارید، با چی
خصرو، بیشرتر در 1. انکولوتران یرا انکلروت[...]شود طرح جمله ایجاد می تان دربارة3نحوی

                                                           
1. Parabasis 

2. anacoluthon 

3. syntactical 

4. anacoluthe 
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 کاربرهکره انکولوتران جاییرود؛ درمی کاربهالمهانی الگوهای نحوی مجازها یا جمالت موقو 
ترا: )دومان، بری «شودانگیزد ناگهان دچار وقاه میرفته، نحو جمله که انتظارات خاصی را برمی

، در مصرک اول، به مخاطب نوعی مدح و ستایش نسبت به دختران همراه (32) نمونة. در (15
شود اما در مصرک دوم همان مدح روساختی با شیطنتی بازیگوشرانه و لحن همدالنه، القا می

ر دیگر نمونرةپارابیسیس است. امرا در  شود و شبیه عملبدون ابراز همدلی، تبدیل به ذم می
، با نوعی انکولوتان مواجه هسرتیم. در (133)د: قرض، شوهر مرد است تر بررسی شد: که پیش
به قربران نیز این شگردها قابل بررسی است:  استهذیل، که گویی از زبان زنانه بیان شد نمونة

ان کره از زبر« به قربان سرت»عبارت  .(175)د: ی قام تو باشآکه خرجم با خودم ی/ تو باش ارمیسرت 
بررد امرا در مصررک در مهنی مرد را باال می« یار»شود جایگاه زیردست به باالدست گاته می

ریرزد و برا لحنری گاه اقتصادی زن، در هم مریباالدستی و تکیه عنوانبه« آقا»دوم انتظار از 
 زند.تحقیرآمیز به طنز و هجو دامن می

 .(323) : جا جا، زنم به هرم بهجا، خرخودم به -33

نحوی اسرت انتسراب  ةکه ترکیب فشرد« زنم»واژة . است هین نمونه، نمود نحوی نوعی وقاا    
دهرد. از کند و جایگاه زن را در تقابل و تضاد با اموال مررد تقلیرل مریزن به مرد را آیرونی می

خروای خوای بزا مریجا، میجا خرم بهودم بهختوان به این موارد اشاره کرد: های مشابه دیگر مینمونه

کنشری زنانره  عنوانبهدر این نمونه اگرچه نامی از زن برده نشده، اما عمل زاییدن  .جا()هماننزا 
شرده خونی با مادر، در آیرونی طرح ذیل هم رابطة نمونةاست. در دو در اشاره به زن نمود یافته

ب باشرم و خرواهرم، خودم خو»و  (323) : « م دختر مردم استخودم آدم خوبی باشم مادر»شود: هجو می

، نسبت با مادر و نیز تکواژ نحروی «مادرم»واژة در  .(321)همان: « گور پدر مادرم که دختر مردم است
است بره ایرن سازی شدهکه مهنای مالکیت دارد در قرار دادن مادر در قطب دیگری وارونه« م»

ناداری مادرم، چگونره شود و در مهمهنادار می« مادرم»چگونه است « دختر مردم»مهنا که اگر 
ها عمل ناری بره اثبرات  ! در این نمونهاستهبندی شدسازی صورتماهوم دختر مردم و بیگانه

 شود.شود اما اثبات مهنا، بالفاصله نای میمنتهی می
ازی و طنرز و سرشده در شرگرد آیرونری، برا لطیارههای بررسیسازی در نمونهکنش طبیهی   

هرایی، برا مکرانیزم خنرده و المثرلوار چنین ضرربهیت لطیاهشود. وضهجوگونگی محقق می
مهررم دیگررر در درک  ةآورد. نکترراعجرراب، کررنش فهاالنرره و نقادانرره تاکررر را برره تهلیررق درمرری

گرردد. مردسراالر برازمی ها به بافتار فرهنگری جامهرةالمثلطنزگونگی و لطیاه بودن این ضرب
شرتری در فرهنر  برخروردار باشرد، کراربرد گرش مردساالری از اقتدار و مشروعیت بیهرچه ن
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آمیز برودن آنهرا، هایی، بدون درن  بر مهناهای ضدارزشی یا تحقیر و توهینالمثلچنین ضرب
ترر اشراره شرد چنرین طور که پریششود. همانحتی در مجامو زنانه نیز بازتولید و مصر  می

هند بود به ایرن دلیرل کره ی، چندان محل مناقشه و بحث و نظر نخوااهای هژمونیکیکاربست
ای اسرت کره طری آن اجمراعی برر سرر مهنرا هژمونی صرفا سلطه نیست بلکه فرایند مذاکره»
ها نره مهنرای المثلو در کاربرد تهریضی ضرب (132: 1333)یورگنسن و فیلی س، « آیددست میبه

ن مهرانی مرازاد یابرد کره ایری مازاد یا ضمنی اهمیت میارجاعی عبارات و واژگان، بلکه مهناها
 روند. می کاربهزن و زنانگی واژة های ماهومی، و به اشتباه مصداقیِ بستههمچون هم

 
 گیرینتیجه -5

 یگرونکه گونره یفارس یهاالمثلمنبو مهم مکتوب در مورد ضرب مقاله با تمرکز بر دو نیدر ا
 یانگراریهیو برد یسازیهیبط ندیفرا با تأکید برها را رب المثلدربر داشتند، ض زیرا ن یفرهنگ
 یسرازیهریطب نردیتوجه داشت کره اوال فرا دیبا هالیتحلاین  جیدر نتا. میکرد یبررس یلیتحل
کراربرد  حروزةگسرترش  م،یکند. منظور از تهمریم جادیا «یازجاشدگ»و  «یدهمیتهم» ینوع
 «یخصوصر حروزة»کدشده، از  یبندو ماهوم ییهنام حوزةگسترش  نیعبارت و همچن ایواژه 
 ،ییمهنرا گشرتیجرا ینروع ،«یازجاشدگ»منظور از  نیاست. همچن «و عام یعموم حوزة»به 

مههرود در  قیارجاک بره مهناهرا و مصراد یواژگان و عبارات است که به جا یو ماهوم یکاربرد
 یسرازیهریطب یگاتمان یا شگردهاب ،«بودن ودنامهه» نیاما ا ؛روندیم کاربه رمههودیغ گاهیجا

 هیرگونیگرز عنوانبهها المثلضرب لیدل نی. به همدینمایو قابل قبول م رفتهیپذ ،یکینو هژمو
 نردیدو فرا وینروک عبرارات چگونره در تسرر نیرا زبانیکه بافتار  میاند تا نشان دهانتخاب شده

 مؤثر هستند.  اریبس یو ازجاشدگ میتهم
است که واژگان و عبارات  نیه، ازدتیجنس نیمضام یِسازیهیطب ندیفرا در گریمهم د ةنکت    
ارجراک  تیبره جنسر میمسرتقطوربه ظاهر بره ،یکیرونیو آ یضیکاربرد تهر گاهیدر جا یتیجنس
جایگراه و  یطبقرات گراهیپا لیرزنانره و تقل تیها در جنسکنش یبار ارزش لیاما با تقل ددهینم

 دیرالقرا و تول تیجنس نیمورد ادری، مازاد، مضاعف و ضمن یمهنا یزن، نوع یسوژگفاعلیت و 
 نیرکه مردان در ا افتیدر توانینها مآ یها و محتواالمثلدسته از ضرب نیا ةسیکند. با مقایم

بنردی ارزشری گرفتره و رده رارقرفروترر  گراهیفراتر و زنان در جا گاهیجا در یگاتمان هایکنش
 همچنرین. تندهسر زیرمآریصاات پست و تحق یدارا انزن و یصاات عال یمردان دارا .شوندمی
و  عیاجتمرا یموجرودات ،و مسلط فهال ا،یپو یعنصر عنوانبهمردان  ،دآییکه از محتواها برمچنان



 242-171، ص  1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش معصومه غیوری و سپیده اصالحی   200

 

 یطرورکلخانره و بره خرانواده، طیمنحصر به مح محدود و ،مناهل یعنصر عنوانبهسازنده و زنان 
 نیرا دتوانریمر ا،هرالمثرلعبرارات ضرربرفته در  کاربهب . القاشوندمی ییبازنما ههاز جام یمنزو
 هراالمثرلاسراس در ضرربنیبر ا د.کن جادیخا، ا یهاگاهیافراد جا یو برا دها را نشان دهرابطه
جروان و  عرروسدخترر/  خردمتکار، ،یزمطبخریکن کردبانو، ه،یردا مرادر، صرورتبهاغلب  زنان
هسرتند گذارانره و ... کره همگری نگراه ارزش الیرع ،زیرکن ،دختر کسی ه،یدا رزن،یپ ،تجربهبی
ارزشی، لرزوم ایثرار در جایگراه همسرر و وفایی، بیو مهناهای مازادی چون بیاند شده ییبازنما

الهقرل ینری و عردم رازداری، لرزوم ازدواج، نراق چمادر و دختر و کال در نسبت با مرد، سرخن
ن د و از زشروزن بره آن افرزوده مریواژة های مهنرایی بستهبودن، خودنمایی و ...، همچون هم

 شود.اش ساخته میاجتماعی مخدوشی در کلیشه جنسیتی -هویتی زبانی
 

 نوشتپی
 مخاف نام کتراب و صراحة صورتبهها، ارجاعات المثلبرای پرهیز از طوالنی شدن ارجاک به منابو ضرب .1

مخاررف فرهنرر  بررزرگ «  »و  نامرره بهمنیرراریمخاررف داسررتان« د»آن خواهررد آمررد. برره ایررن ترتیررب 
 ای فارسی است.هالمثلضرب
های عینی نیستند بلکره تولیرد حقایق علمی داده»باید دانست که در ادبیات نوظهور مطالهات اجتماعی  .2

کنند. دانشمندان حقیقرت را کشرف اندازهای کامال متااوتی که دانشمندان ارائه میمشترکی است از چشم
کند. آنچره بدن نیز صدق می ةیق کشف شده دربارحقا ةسازند، این امر دربارآن را میکنند بلکه فهاالنه نمی
حقایق مسلم و بدیهی نیسرت بلکره دانشرمندان آن را خلرق  استهانسان گاته شد« بدن» ةحال دربارتا به
 .  (6: 1331)اُدشورن، « اندکرده
چرالش مورد آیرونی مرتبط با عمل فهم، بره اگرچه دومان در گاتار خود بهد از نقل این مطلب، آن را در .3
 کند.کشد و نقد میمی
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