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تصورات اجتماعی وهاعمیق و برخاسته از قالبمییمفاهباها جمالت کوتاهی هستند المثلضرب:چکیده

مفهوم بازتاباین مطالعه به دنبال بررسی . کنندرا فراهم میهاي اجتماعیگیري و تشخیص موقعیتکه جهت
در این پژوهش با استفاده از . باشدهاي محلی شهرستان المرد میالمثلزن و مسائل زنان در میان ضرب

نتایج . هایی در خصوص زنان پرداخته شده استالمثلروش تحلیل محتواي کیفی به گردآوري و تحلیل ضرب
اي براي زنان یا حرفهگونه نقش اجتماعی وآن است که در این جامعه هیچةدهندطالعه نشانحاصل از این م

درون هاهاي آننقشهاي مختلف شخصیتی زنان وها پیرامون دو محور ویژگیالمثلقائل نبوده و ضرب
. ستجمله نقش مادري و همسري معطوف به مردساالري موجود در این شهر شکل گرفته اخانواده از

.المثل، زن، المرد، باورهاي قالبی، پدرساالريضرب: هاي کلیديواژه

مقدمه
این امر همچنین در . در مورد زنان وجود داردمنفی، عموماً،اي از باورهاي قالبیدر هر فرهنگی مجموعه

م آن کشور ها و باورهاي مرداي بر نگرشثیر ویژهفرهنگ هر کشوري تأ. دشومیمشاهده مختلف نیز ادیان 
ي ابزاروها و باورهاي مردم هر جامعهنگرشةکنندها به عنوان جمالتی کوتاه بیانالمثلدارد و ضرب

تعریف در )1373(دهخدا.ها و اعتقادات اخالقی هستندها، نگرشقدرتمند براي شکل دادن به آگاهی
. دارندکه مفاهیمی عمیق را در برها عبارات و جمالت کوتاهی هستند المثلضرب«:دنویسالمثل میضرب
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المثل شاهد معیار دیگر ضرب. المثل نوعی تمثیل است و تمثیل مصدر عربی است به معناي آوردنضرب
المثل آن مقصود از ضرب در ضربفخر رازي ۀبه گفت. ط گوینده استآوردن در سخن براي مخاطب توس

ذوالفقاري). 229: 1376وطواط،(» .را اثري نیستءکند که توصیف خود آن شیاست که مثل در دل نفوذ می
اي است کوتاه، گاه استعاري و آهنگین، مشتمل بر تشبیه، با جمله»مثل«نیز معتقد است ) 32: 1386(

نا و لطافت ترکیب، بین روانی الفاظ و روشنی معۀفته از تجربیات مردم که به واسطمضمون حکیمانه و برگر
»مثل«در مواردي اثر یک . دون تغییر یا با تغییر جزئی در گفتار خود به کار برندور شده و آن را بعامه مشه

وم و چند صفحه مقاله و رساله در پروراندن مقصود و جلب توجه خواننده و شنونده بیش از چندین بیت منظ
مباحثه، از طریق عنوان موجودات انسانی، ما به) 1980(1تعبیر میشل فوکوبنا بر). 1374، همایی(است

مباحثه ساختاري است که راه تفکر کردن به . مان داریمشناسی از حیات روزمرهتفاسیري وابسته به پدیده
ها المثلتعابیر فوق نشانگر آن است که مردم از ضرب. شودموجب میرا در این دنیاموجودي انسانیةشیو

از مردانگی و زنانگی در میان افراد اي از طریق رساندن فهمی کلیشهوشده براي حفظ زندگی جنسیتی
.کننداستفاده می

و رفتاري هاي موجود نسبت به مردان و زنان به توصیف حاالت روحی در هر فرهنگی بر اساس نگرش
ها بخشی المثلضرب. شده استپرداخته... ها، اشعار محلی و المثل، قصه و افسانه، الالییها در قالب ضربآن

هاالمثلگاه دامنه این گونه ضرب. شوندمییافت ها زبانۀدر همهر فرهنگی هستند و تقریباًناپذیر از جدایی
تفاوت مبسیار فراتر از قلمرو زبان یک کشور بوده و در میان ملل مختلف مشترك است و اگرچه در عبارت 

توان ها میمثلاللذا با واکاوي این ضرب. کند، اما در معنی و مفهوم یک مقصود را بیان میهستند
هاي منفی نسبت به زنان در پی کاهش دیدگاهجهت زنان را کشف نموده و ةهاي موجود درباردیدگاه

. رودها امري ضروري بشمار میالمثلتوجه به جایگاه و موقعیت زنان در ضرببنابراین. هایی بودحلراه
. شودالمرد پرداخته میۀلی منطقهاي محالمثلدر این پژوهش به بررسی تصویر و نقش زن در ضرب

ی یآب و هواهايویژگیاین ناحیه به دلیل در .در جنوب استان فارس استاي گرمسیرالمرد منطقهۀمنطق
نامناسب و رایج نبودن کشاورزي و به ویژه صنعت، اغلب مردها جهت امرار معاش به کشورهاي حاشیه 

این مورد در خود نام . برندخود به سر میةخانوادو دور از جنوبی خلیج فارس و یا نواحی دیگر مهاجرت کرده
. دانندمی) مرد+ال(د نام این شهر را شهر بدون مروه تسمیه شکار است به طوري که یکی از وجآاین شهرستان 

1.Foucault. Michel
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االت پژوهشؤس
:زیر مطرح گردیده استسؤاالتبا توجه به هدف ذکر شده براي این پژوهش 

؟کنندیمدي چه تصویري از زنان ارائه هاي المرالمثلضرب-1
المردي تعریف شده است؟يهاالمثلضرببراي زنان در ییهانقشچه -2

مروري بر مطالعات پیشین
:اندکی انجام شده است، از جملهنسبتاًهاي پژوهشهاالمثلضربدر مورد جایگاه زن در 

. زن پرداخته استةکشورهاي مختلف دربارهایی از المثله گردآوري ضربب) 1385(ی شهرستانبرهانی
وي معتقد است که زن در ادبیات چه در قالب شعر، چه در قالب طنز و لطیفه همواره سوژه بوده است و 

این است که زن موضوع مورد مهمنکته هاي منفی زن اشاره شده اما به جنبهاین موارداگرچه در بسیاري از 
.بحث بوده است

و علمی به این موضوع روشمندبه صورت »هاالمثلضربزن در «اي با عنوان مقالهدر ) 1380(ر کله
در کتاب خود ) 1385(یکاکول. خاصی را مد نظر نداردةپرداخته است اما پژوهش کلهر کلی است و محدود

ان هاي مختلف در مورد زناز فرهنگییهاالمثلضربوري و تنظیم آبه گرد»ها نخوانندخانم«با عنوان 
ۀهاي مجلهمچنین در برخی از نسخه. کندپرداخته و هیچ نگرش یا نظر خاصی را در این کتاب ارائه نمی

که در مورد زن است ییهاالمثلضربنیز تنها یک صفحه به معرفی ) 60و 59، 58شماره (سروش بانوان 
. پرداخته شده است

یتیجنسيهاشهیاز نظر وجود کلانیحیمسقیکتب عهد عتیدر مقاله خود به بررس) 2005(2برنچ
ییهایژگیوةکنندانیبیتیجنسيهاشهیکتب کلاین که در دریافت يو.پردازدیمهاآنالمثل مانند در ضرب
.باشندیمرهیو غیشغل،یسن،یمختلف جنسيهاافراد و گروهيبرازیآماغراق

یکه نقش مهمها استالمثلخاص ضربویژگی ارتباطیدر صدد بررسیخود ۀدر مقال) 2005(3بک
ةدربارهاالمثلضربجادیموجود در ایاستدالليهاشهیریبه بررسو ا.کنندیمفایا) دروغ(م ابهاجادیدر ا

ةکنندانیبیتیجنسيهاالمثلضربکه دریافت او .پردازدیمتیجنستبار،سن،لیحساس از قبیموضوعات
.پدرساالر هستندۀفرودست زنان در جامعتیموقع

2
.Branch

3 . Beck
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مقاله نیدر ايو.کندیمیباگاندا بررسۀجامعپسران و دختران را در ریتصويادر مقاله) 2005(4مبایک
یابیبه دنبال ارزداده وقرار لیمورد تحلگذاردیمیتیروابط جنسيبر رویشفاهاتیکه ادبرا یراتیتأث

نیمقاله به انیدر ااو.استو جنسدهايرفتارةکنندنییتعبه عنوان عوامل ،یشفاهاتیادبریتأثيهاروش
ازیشفاهاتیاز ادبیکه در اشکال مختلفو جنسدانیمیتیروابط نابرابر جنسۀشیکه ررسدیمجهینت

.افراد استیدر دوران کودکیتیجنسيریپذجامعهایجادیدر چگونگ،شودمییافتهاالمثلضربجمله 
تاریخی طوالنی و گوناگون در فولکلور، هاالمثلضربکند که بیان میخود ۀقالدر م) 2000(5هانک

وي . عنا و ذهن دارندمعلمراًیاخشناسی و دین، فرهنگ، ادبیات و زبان شفاهی، سالمت روانی و فلسفه، روان
. دپردازمیهاالمثلضربهاي منشأۀهاي موجود در زمیناي نظریهبه بررسی ریشهدر این مقاله

مبانی مفهومی پژوهش 
نیابه تحلیل ضمنیبه طورشناختی و فمینیستی شناختی، جامعه، مردمیشناختروانبرخی نظریات

. اندنپرداختهموضوع مورد بررسی این مقاله به ماًیمستقاز نظریات کیچیهاما .اندپرداختهمسئله
روانی براي مردان انجام شیآسانیتأمدر اهالمثلضربتحقیقی که در مورد نقش ر د) 2010(6استلدر

گیري نسبت به شوند، نوعی آساندان مرتکب خطا یا عمل اشتباهی میمرزمانی که :افتریداد، چنین د
پوشی چشم»کن و یاد بگیرزندگی «ه المثلی از قبیل این کجود دارد و از خطاي مردان با ضربخطاي آنان و

د اغراق مورهازنان وجود ندارد، بلکه خطاي آننسبت به خطاياغماضینه تنها چنینکهیدرحال. شودمی
انجام اشتباهات مردان هستند و ها مفري روانی براي المثلکه ضربرسیدبه این نتیجه وا. گیردنیز قرار می

زنان عکس این قضیه دیده در موردرا کاهش دهند، در صورتی که آنانتوانند سنگینی بار خطاي می
گیرد که ها صورت میالمثلسبت به خطاهاي زنان در ضربسازي نشود، بدین شکل که نوعی برجستهمی

دریافته است که مردان، همچنینوي. در جهت خوارسازي موقعیت زنان به عنوان جنس دوم استاین امر
ین امر در اه خود هستند وشناختی دچار پشیمانی و افسوس کمتري در مقابل عمل اشتبابه لحاظ روان

.کندهرکسی در زندگی اشتباه می: قبیل آشکارستاینهایی ازالمثلضرب

4. Kiyimba
5. Honeck
6 .Stalder
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در تحلیل موضوع کلیدي یستینیفمیشناسزباندر فمینیست بلغاري7کریستواهايتحلیلبربنا
گرایی، نوعی ایجاد از نظر او بین متن. است8گراییها مفهوم بین متنالمثلاستداللی نقش زن در ضرب

هاي زنانه بدون توجه به دیگر المثلن معنا که تحلیل استداللی از ضرببه ایپویاست،تباط چند دامنه وار
در هر اوچرا که از نظر . ناپذیر استخاص، امکانبه طورههاي مردانالمثلعام و ضرببه طورها المثلضرب

؛ 2000، کهان(د قابل هم هستنوجود دارند نقطه مدو جنسهر هایی که در مورد المثلفرهنگی ضرب
).2009، 9بانزانتیس

»10مشروعیت سازييهاروش«دیدگاهی با عنوانة کنندابداع،متفکر معاصر فرانسويفوکومیشل 
ها و اسطورهها،ها، افسانهالالیی،هاالمثلضرباین مفهوم بیانگر این است که هنرهاي مردمی مانند. است

هاي موجود در جامعه را مشروعیت نابرابريطریقاي از اینکه هر جامعههایی هستند غیره همگی روش
ر نظبر اساس).1387، رزاقی(بردیمنام »سازيمشروعیتيهاروش«از آن تحت عنوان بخشد ويمی

حقیقت خاص »هاي کلیسیاست«سازي خاص خود را داراست، هاي مشروعیتاي روشهر جامعهفوکو،
به . حقیقت هستندبه عنوانکارکردي ةبه معناي انواع مباحثاتی است که پذیرا و سازنداین خود را دارد و

سازد دست به تمایز قائل شدن میان بیانات هایی که شخص را قادر میها و روشدیگر مکانیزمعبارت
هایی که موجب ها و روششوند، تکنیکسازي میصحیح و ناصحیح بزند، ابزارهایی که موجب تقدس

در جامعه برتر حامی منافع کسانی است که داراي موقعیت همگی گردند، گذاري و کسب مشروعیت میزشار
البته ).97: 2009، 11حسین(د حقیقت باید محسوب شوبه عنوانيزیچه چکنند هستند و آنان تعیین می

هایی این چنینی مثلالضربةاند که سازنداین مردان بودهناًیقیگفت که توانینمذکر است که الزم به 
کرد ادعاتوان با قاطعیت میاما . نشان دهندپستامعهدر جراتا موقعیت و جایگاه زناناندة زنان بودهدربار

). 1980،فوکو(د موقعیت ثانویه زنان در جامعه هستنةکنندو تقویتگربیانهزنانهاي المثله ضربک
بر اساس مطالعات انجام شده در خصوص »جنسیپیکار با تبعیض«در کتاب ) 1376(ل آندره میش

: کندهاي جنسیتی را به چهار دسته تقسیم میتصورات قالبی مشترك در جوامع مختلف، کلیشه

7 .Julia Kristeva
8 .intertexuality
9 .Santibanez
10 .The Regime of Truth
11 .Hussein
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؛رسانی به سایر اعضاء خانوادهنقش مادري، خدمت:هاي مختلف در درون خانوادهنقش- 1
؛وابسته و منفعل هستندافراديزنان ،داندر مقابل خالقیت و فعال بودن مر:هاي شخصیتیویژگی-2
فعالیت و مشارکت زنان در سطوح محلی است و در مقابل مردان از :هاي اجتماعی و سیاسینقش-3
؛اجتماعی برخوردار بوده و یا رهبر سیاسی هستنديهاتیمسئول
هاي تاري نقشگري و پرسزنانه و مردانه تقسیم شده، منشیمشاغل به دو دسته:اينقش حرفه- 4

). 1376میشل، (د عهده دارنبر نقش کارفرما را زنان و در مقابل مردان

روش پژوهش 
.پشت سر گذاشته استزیر راو مراحلبا توجه به ماهیت موضوع از تحلیل محتواي کیفی استفاده شده 

هاي المثلبا ضبط ضربوحضوري با افراد محلیۀبا استفاده از مصاحبالمرد وۀدر ابتدا با مراجعه به منطق
در . از نواحی مختلف این منطقه پرداخته شدالمثلضرب500يگردآورها به مکتوب نمودن آنبیان شده و
ها خواسته شد و براي اطمینان از صحت دقیق مفاهیم،المثلمعنا و مفهوم هرکدام از ضربهانآپرسش از 

بعد با ۀدر مرحل.هاي مشابهی ارائه نمودندمگی جوابچند نفر مراجعه شد که هالمثل بهبراي هر ضرب
تباط با زنان بوده و کلماتی که به نوعی در ارییهاالمثلضربها، جداسازي و تفکیک المثلضربۀمطالع
پس از. ها انجام شدالمثلکار رفته بود از سایر ضربهبها، دختر، دایه و امثال این در آن)دي(ر زن، ماد: نظیر

تر بررسی دقیقا ، بسپس.مفهوم مشخص شدچنداین مرحلهدر ها پرداخته شد وبه کدگذاري آنتفکیک
کسب جهت. دست آمده یک مفهوم واحد بدو محور فرعی و،مفاهیم مشتركبر اساسگذاري محوري، کد

که جاآوري گردید تا آننیز جمعيي دیگرهاالمثلالمرد ضربۀمجدد به منطقۀبا مراجعاطمینان
و در پیدا نشدثل جدیدي با مفهومی جدیدالممشترکی داشته و در میان آنان ضربها مفاهیم المثلضرب

. قرار گرفتلیو تحلهیمورد تجزآمده دست ه بيو محورهامفاهیم ز پایان نی

هاي پژوهشیافته
بر اساسها آنيرکدگذاند وبه نوعی در ارتباط با زنان بودهایی که المثلضربآوريجمعپس از 

هاي آنان در نقش-2و هاي مختلف شخصیتی زنانویژگی-1یکلدو محور ،مفاهیم مشترك و مرتبط
.دست آمده رانه بساالدرون خانواده موجود و یک مفهوم واحد دیدگاه مرد

هاي شخصیتی زنانویژگی
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ز اجتماعی ااست و چون میراثذهنیۀه و پرداختهاي ساختها و قالبتفکر قالبی شامل باورها، اندیشه
عانی محدود مۀداشتن دامن،آنهاي ی از ویژگییک)175: 1378، دهستو(د شونسلی به نسل دیگر منتقل می

ةکننداین منطقه بیانهاي گردآوري شده درالمثلاکثریت ضرب).229: 2002کیسی، (د باشو تحقیرآمیز می
هایی نیز المثلضرببا این وجود. هستندبه زنان آمیز نسبترمحدود و تحقییبا معانهاي منفی وویژگی

هاي شخصیتی ابتدا به ویژگی؛ لذا زنان اشاره داردۀها و توانمندي مثبت و یا دوگاندیده شده که به ویژگی
:پردازیم، میالمردي مطرح شده استهايالمثلهاي مثبت زنان که در ضربمنفی و سپس ویژگی

:هاي المردالمثلی زنان در ضربهاي منفویژگی-1
گري زنان صفتی و وسوسهشیطان-

»گر استزن بگیر، بی زن نشین، هر چند که زن شیطون«
چینی زنان سخن-

»مخالم میگه براي عالام،خالهمن میگم براي «و »جیک جیک زنان، کشتار مردمان«
مداخله زنان در امور دیگران-

» ه است، مزو بنده استزند12تا خَجو«
هاي زنانه خصلتوهاشود از دیگر ویژگیمربوط می) امور مردانه(ا دخالت زنان در اموري که به مرده

عالوه بر اشاره به مداخله .شودیميانگیزتعبیري دیگر فتنهو بهدر زندگی ت باعث بروز مشکاله کاست
:کندیمبیش از همه خودنمایی زنان در امور دیگران، دخالت زنان در زندگی دختر

»مادر از دختر بدتر جاي گفتنش نیست«
هاي زنانه است که زنان بدون ها و خصلتیکی دیگر از ویژگی: اندیش نبودن زنانو دوربودنعجول-

.کنندو آن را حادتر میه فکر برخوردي احساساتی با مسائل کرد
»مادر میره به قاضی، بچه میره به بازي«

کنایه از »مادر حرف«و» )یخنجنبیز(یخُنجزینو«: به عنوان مثال: گویی و پرحرفی زنانزیاده-

.تاسزنان نق زدنگویی، پرحرفی و زیاده

اسم خاص.12
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گیري زنانجویی و بهانهعیب-
»اش بچه استزن چیزي نیست، بهانه«و »خواهدمی13ا اَنداز، پیادعروس پایین نمی«

ست که داراي عیب است ولی بدون آن که عیب خود را ببیند و در صدد المثل موجودي ازن در این ضرب
.نمایدمورد میگیري بیرا بهانه قرار داده و بهانه) مثل بچه(رفع عیب و مشکل خود برآید چیز دیگري 

.شمارندمیهاي زنان دیگر ویژگیمورد زن را ازگردي بیگذرانی و کوچهخوش:زنانیگذرانخوش-
» 14رود چالهخاله، خاله میۀم خانرویما می«
هاي هنري زنان از ویژگیناتوانی در حل مشکل زندگی خود و بی:ناتوانی زنان در حل مشکالت-
:کنند با انجام ظاهرسازي عیب خود را بپوشانندو زنانی سعی میشودیمشخصیت زنان محسوب دیگر

» دتوانست ببندد، رفت سر همسایه ببنددختر سر خودش نمی«
به دنبال آن توان دید کهها میالمثلدر قالب این دسته از ضربراهنري زنان ارزشی و بیناالیقی، بی

زن مجانی، هلش بده تا «: شودو ارزش زندگی کردن را ندارند، توصیه میاز زنانی که ناالیق هستند دوري 
:کندها را تأکید مید براي ازدواج با آنزیاد بودن دختران دم بخت و کمبود مرهالمثل زیر کضربو »بیفتد

»ریزدچوب به سر سگ بزن، زن اَزش می«

زیبایی زنانو توجه به ظاهر -
پردازي نظریهةدهه اخیر در حوزدوهویت درارتباط آن با فرهنگ وچه توجه به بدن و زیبایی واگر
ا نگاهی گویند اممیسخن» نعصر بد«ز ا) 2000(هنکوك و»یجامعه بدن«ز ا) 1996(ر ترنشده ومطرح

و اي مورد توجه زندگی روزمره هبه آن یکی از کانونو توجهزیبایی دهد که ها نشان میالمثلبه ضرب
.توان دیدها میالمثلضربر تاب آن را دان در طول تاریخ بوده است که بازبراي زندارشهیر

مردساالر و با نگاه جنسیتی به زنان جایگاهی ۀیک جامعدهند که زیبایی درها نشان میالمثلاین ضرب
.ي اجتماعی آن جامعه استهاو ارزشگر اهمیت زیبایی زن از نظر هنجارها ویژه دارد و همچنین بیان

/»مثل قرص ماه«/ » مثل ماه شب چهارده«
»نازشعروس شکل ندارد اما ماشااهللا به «/» تاش اسناز عروس به جهیزیه«

زیر لفظی.13
چاله گردي، خانه گردي، کوچه گردي: چاله.14
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:       هاي المرديالمثلضربهاي شخصیتی مثبت زنان در ژگیوی
با المثلي ضربشمارگشتتعداد انکندهاي شخصیتی زنان اشاره میه ویژگیکه بهایی المثلضربانیدر م

.شودیمدیده نسبت به مردانزنان عاقل بودندوراندیشی و ،نگاهی ویژه به زن
» بندمرد آب است، زن آب«

) عامل بودن(یکه به توانایشودیمدیده المثل به طور خاص در مورد زن به کار رفته است ورباین ض
جلوي کارهاي اشتباه مرد را تواندیمتر از مرد است وکند که زن عاقلبه صراحت بیان میو ن توجه داردزنا

.دهدتر از مرد نشان میگیرد و زن را دوراندیشب

:هدوگانهاي شخصیتی ویژگی
از شاره داردزنان هم در بهبود و هم در زوال خانواده ابر نقشاست که ییهاآنها، منظور از این ویژگی

»لیطه و دیوار شکسته بترساز زن س«:جمله
.دوري نمودشود و باید از ويباعث بدبختی میخراب تشبیه شده که زن ناسازگار به دیوار شکسته و نیمه 

. »کندگذارد، یه زنی هست که خاك تو سر مرد میبه سر مرد مییه زنی هست که تاج «
منفیيهایژگیودارايو بعضی هاي مثبت کند که بعضی زنان داراي ویژگیالمثل بیان میاین ضرب

.باعث خوشبختی یا بدبختی مرد شودتواندهمین دو عامل می.هستند

زنان و زندگی خانوادگی 
خانواده . تعریف شده استي همسري و مادري در چهارچوب خانواده هاقشن،سنتی نقش زناندر جوامع

اج این رکن مهم جامعه جوامع بشري است که با ازدوۀدر همنهادهاي موجود نیتریاصلو نیتریمیاز قد
شود گیرد و تعریف میواج و ورود به این مجموعه شکل میبخش اعظم هویت زنان با ازد. یابدمشروعیت می

هاي بسیاري المثلدر ضربمسئلهنیابه ،ازدواج از جایگاهی ویژه برخوردار استزنان،ن دلیل براي به همی
همیت ا» تشوهر آدم، پیراهن آدم اس«المثلبه عنوان مثال، ضرب. هاي مختلف پرداخته شده استبه شکل

.ن براي زن مهم استکند و تأکید دارد که شوهر براي زن همانند پیراهشوهر از نگاه زن را بیان می

هویت زنان و ازدواج
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تعجیل در ج و اهمیت آن براي زنان و حتیازدوابه مسئلههاي مختلف المثلبا توجه به اینکه در ضرب
در خانواده و با ازدواج رسمیت توان چنین استنباط کرد که هویت و نقش زنان آن اشاره شده است می

: نماییدزیر توجه يهاالمثلضرببه . یابدمی

تعجیل دختر در امر ازدواج-
»داماد خبري نیست، خانه عروس حنابندان استۀخان«

از ت ازدواج اشاره دارد که حکایۀمسئلدستی کردن زن نسبت به مرد در به عجله و پیشالمثلضرباین 
ید ؤها مالمثلاهمیت ازدواج براي زنان نسبت به مردان بوده و توصیه به ازدواج در سن پایین نیز در ضرب

قبالً همکه گونههماناست زیرا شدهیممجرد بودن تهدیدي براي دختران محسوب ؛ لذا همین مطلب است
.گیري هویت زنان دارددر شکلازدواج سهم زیادي ذکر شد

» گدا به چیزي نرسد، دختر بزرگ به شوهر نرسد«
. کندرا نیز بیان میتهدید مجرد ماندنهنگام ج به موقع و زودالمثل ضمن توصیه به ازدوااین ضرب

انجام ترراحتد مريهامالكبر اساسکه تربیت و ساختن او را داردهنگام دختران این مزیت ازدواج زود
.ردیگیم

غاز تربیت دوباره براي زنان، آازدواج-
» چله، عروس از حجلهچه ازب«

باشد و مردان در اولین منطقه ازدواج مینیادر گیري شخصیت زنان یکی از عوامل مهم در فرایند شکل
که یک مادر بچه را از گونههمان. کنندایفا مین گیري شخصیت زناشکلر برخوردهاي خود نقش مهمی د

. به فکر تربیت و ساختن زن هستند) آغاز زندگی مشترك(کند مردان هم از حجله چهل روزگی تربیت می

.برداري استموضع فرماندادن او درزن و قرار کردنادب حکایت از :خشونت علیه زنان-

» کشتدر حجلهدیرا باگربه «
ها به کار المثلاعتقاد به خوش یمن بودن و بد یمن بودن زن یکی از مفاهیمی است که در بعضی ضرب

. ارددر مورد عروس وجود دژهیبه واین اعتقاد . شودیمرفته است و به نوعی خشونت علیه زنان محسوب 
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»15روس از قدم، چوپان از کالكع«
کت نیز داماد، برۀدانند و اعتقاد دارند که با ورود عروس به خانبعضی قدم عروس را خوش یمن می

اگر خانواده کهدانند و اعتقاد بر این استو بعضی قدم عروس جدید را بد یمن میشودداماد میۀوارد خان
.گردددم نحس عروس برمیبه قمواجه شدمشکلی داماد با

منفعل بودن زنان در امر ازدواج
»آیددر بنشین که شانس تو از خراسان میۀدختر، کنار آستان«

المثل به دختري که دم بخت است و آرزوي در این ضرب. مفهوم عمیقی از امیدواري را در بر دارد
که در -زیرا شوهر و خواستگار دبه راه باششود که امید خود را از دست ندهد و چشم ازدواج دارد گفته می

هرچند ممکن است زمان و مکان آن آید،به سوي او می-تعبیر شده استاین جا به شانس و خوشبختی
یعنی اگر امید داشته . المثل، کنایه از زمان و مکان دور استدر این ضرب»خراسان«ةواژ. طوالنی باشد

.آیدم باشد به سراغ تو میخوشبختی اگر در مکان دور ه،باشی
»)هر جا که شانسم باشد(زن کا نصیب : گویدعروس زیر تور بهش میگن زن کی هستی؟ می«

خود صحبت کند و همواره ةتواند با اطمینان در مورد آینددهد که نمیالمثل زنی را نشان میاین ضرب
شدن و آمادهروس لباس عپوشیدنانی تا آنجاست که حتی بااوج و اهمیت این دل نگر. دل نگران است

کند که خود ندارد و بیان میع دقیقی از شوهر و زندگی آیندةهنوز اطال) زیر تور(شوهررفتن به خانه براي
یعنی اگر شانس من خوب باشد احتماالً زندگی خوبی خواهم داشت و اگر شانس . من همسر شانس هستم

.من بد باشد احتماالً زندگی بدي خواهم داشت
» چادري استبی از بیمعطلی بی«

. کنندکند که نداشتن چادر شب عروسی را بهانه میمجردي حکایت میاز دختران پا به سن گذاشته
از بیان نداشتن چادر به این معنی است که این دخترها از نداشتن شوهر و ازدواج نکردن نگران هستند و 

.توانند آن را آشکار کننداما نمیزندگی مجردي خود رضایت ندارند،

.گیرندنوعی چوب سر خمیده که چوپانان به دست می: کَالك.15
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تحقیق و بررسی در مورد زن قبل از ازدواج و شناخت و آگاهی از مشکالت زندگی زناشویی همواره یکی 
شود که مرد توصیه به تحقیق در مورد زن و مشکالت ازدواج باعث می. هاي اصلی هر مردي استاز دغدغه

در . داشته باشدرا ازدواج بپردازد و در این زمینه دقت الزم گیري در موردبا دور اندیشی کامل به تصمیم
هاي المثلگونه ضربو اینآوري شده بیشترین تأکید بر این موضوع شده استهاي گردالمثلضرب

. گونه براي مردان نیز داراي بیشترین تعداد استنصیحت

هشدارهایی در مورد انتخاب همسر
»ري، ماتم داريزن دا. نامزد داري، لذت داري«

شود گفته میدارنامزدگونه و تعلیمی است که به مردهاي جوان دم بخت و یا هاي نصیحتالمثلضرب
یعنی در دوران نامزدي خوشبخت هستی ولی . که جوانب امر ازدواج را در نظر بگیرد و با احتیاط عمل نماید

.بنابراین باید مواظب باشی. ه باشیشود و ممکن است خوشی نداشتبعد از عروسی مشکالت تو زیاد می
»زن گرفتن یه شبه، دلنگ دلنگش هزار شبه«

المثل بیان این ضرب. گیرددر بر میزندگی زناشویی راکه، المثل نه فقط به ویژگی زناناین ضرب
ازدواج قبل از یک مرد باید کند که زن گرفتن آسان است اما مسائل و مشکالت بعد از آن زیاد است ومی

.تصمیم به ازدواج بگیردو بعدنظر بگیرد را درجوانب و همهداشته باشد دور اندیشی کامل
»داره) شهرت(عروس از راه دور آوازه «

زن هنگام ازدواج، بعضی از ه کباشدیمرزمان انتخاب همسو هشدار به مردان دربیانگر پیچیدگی زنان
.باشدند و مرد نیز از آن آگاه نمیکمسائل زندگی خود را از مرد پنهان می

.هنر ازدواج کردنباید با زن بیکهدیگر به مردان این است يهاهیاز توصهمچنین 
»ادر عروس؟ مکنهکی تعریف عروس می«
»اي بود، خونه باباش نگاري بوددختر اگر کاره«

المثل به مرد توصیه ربدر این ض. شدپدرش، هنرش نمایان میۀیعنی اگر دختر هنري داشت، در خان
پدرش است به کارهاي او توجه کند و اگر شایستگی داشت او را براي ازدواج ۀشود که وقتی دختر در خانمی

.پذیري کاري سخت استانتخاب نماید چرا که اصالح
. هاي قبل از ازدواج به مردان استتوصیه به دقت در مورد ظاهر زن نیز از دیگر نصیحت
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»همه است، زن زشت مال خودتهزن زیبا مال«
هاي باطنی زن را در ازدواج المثل به نوعی زیبایی ظاهري زن را نکوهش کرده و بیشتر جنبهاین ضرب

این همه توصیه به مردان در انتخاب همسر و توجه به ابعاد مختلف همسرگزینی، ل در مقاب. داندمؤثر می
ازدواج، اجباري ۀ مسئلاطالعی وي از انتخاب همسر، بیگیري درتصمیمدر هنگامعدم حضور و سهم زنان 

این مسئله از جمله . شودالمثل مشاهده میضربر هاي روانی زن دبودن ازدواج و بیان مشکالت و نگرانی
زن در مروزه از شدت آن کاسته شده است، المرد رواج زیادي داشته و اۀجامعۀمسائلی است که در گذشت

هاي خود تواند مخالفتی کند اما نگرانینمیارد و تابع تصمیم والدین است، هر چندندانتخاب شوهر دخالتی 
.کندرا در جاهاي دیگري آشکار می

باورهاي تقدیرگرایانه در مورد زنان
اي بختی ذاتی عدهها، اعتقاد به شانس و خوشالمثلیکی دیگر از مفاهیم رایج در میان تعدادي از ضرب

. اي دیگر از دخترهاستنسی و بدبختی ذاتی عدهشااز دخترها و بد
این نان زیبا را کی پخته؟ اون که . نان پاره پاره و ناصاف را کی پخته؟ خانمی که باال خوابیده«
»اش را در این دنیا از دست دادهپیشانی

و دختران هنران کند که دخترانی که صاحب هنر هستند در این دنیا طالع و مقام ندارند و بیبیان می
.و مورد احترام هستنداندکردهجایگاه و ارزش پیدا ) خانمی که باال خفته(ناالیق 

زن و اقتصاد خانواده-
عه بنا به شرایط در این جام. اقتصاد خانواده استۀمسئلالمرد، ۀیکی از مسائل قابل توجه در جامع

این مورد نه . کندائل اقتصادي را زن اداره میمرد در اکثر اوقات دور از خانواده است، اقتصاد و مساجتماعی
اقتصاد خانواده ادارةی است و مرد مجبور استحقی براي زنان، بلکه به خاطر اجبار شرایط اجتماعن به عنوا

ر را زن، شوهدر زمان بروز اختالف بین همسران، این موضوع به ابزاري تبدیل شده که . را به زن واگذار کند
زنی که اقتصاد خانواده را در . کند که به شوهر خود ضرر برسانداي استفاده میز هر وسیلهاداند ومقصر می

. داندهاي ضرر رساندن به شوهر را ضرر اقتصادي و مالی میدست دارد یکی از بهترین راه
» بیزدخواهد، ایستاده آرد میهر که شوهرش را نمی«
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رساند و امید د از او جدا شود به شوهر خود ضرر مالی میبا شوهر خود اختالف دارد و دوست دارکه زنی 
مفهوم آرد را ایستاده بیختن . و او را وادار به جدایی از خود کنددیفزایبدارد که از این راه به مشکالت شوهر 

. این است که آردها را باد ببرد و به شوهر ضرر برساند
یکی از عوامل . اي برخوردار استاز اهمیت ویژهتفاهم و سازگاري بین زن و شوهر در زندگی زناشویی 

هاي زندگی تأثیر بر تمامی جنبهخوشبختی خانواده، تفاهم و سازگاري میان زن و شوهر است که مستقیماً
. گر تفاهم زن و شوهر در زندگی استها بیانالمثلگروهی از ضرب. گذاردمی

» خدا در و دریچه را مناسب هم ساخته است«
شود که در زندگی دعواي المثل که بسیار کاربرد دارد در مورد زن و شوهرهایی گفته میباین ضر
.کنندو در امور زندگی به هم دیگر کمک میکنند، شرایط همدیگر را درك میکمتري دارند

اشاره به مشکالت زندگی زناشویی
بنابراین ،از روي آگاهی نبوده استها مصلحتی بوده و انتخاب بسیاري از ازدواجدر گذشته جا که از آن

د، همواره به دنبال زن یا شوهري که از ازدواج ناراضی باش. تالفات وجود داردهاي فراوانی براي بروز اخنهزمی
.که از همسر خود جدا شوداستبهانه و فرصتی 

»بسیارۀنخواستن یار، بهان«
که زن و شوهر اگر دهدیمشود و نشان میبه کار گرفته ر المثل، هم در مورد زن و هم شوهاین ضرب

.هاي فراوان از یکدیگر هستندجوییهمدیگر را دوست نداشته باشند به دنبال بهانه
»شوهر چهل سالنۀشکم چهل روز است، کیۀکین«

ها گاهی این اختالف. آوردمیبه وجودازدواج اجباري اختالف و ناسازگاري عمیقی را بین زن و شوهر 
.شوندمتحمل میرااین زنان هستند که بیشترین آسیب دار و عمیق است ویشهبسیار ر
» ، کوچه به کوچه بگردي)بدون مرد بودن(مردي چه خوش است بی«

دهد که زن با نشان میوهرچند ظاهري طنزگونه دارد اما داراي مفهوم عمیقی استالمثل این ضرب
کند که المثل زن آرزو میدر این ضرب. هاي او را گرفته استشوهر خود اختالف دارد و شوهر جلوي آزادي

المثل، زن به طور یقین منظور از زن در این ضرب. نداشته و آزاد و رها باشدآقاباالسربدون شوهر باشد و 
. از آزادي برخوردار است و احتیاج به چنین بیانی ندارديتا حدزیرا زن مجرد، خود . شوهردار است
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مردانی . منطقه با آن درگیر هستندنیدر اها مسائلی است که بعضی خانوادهاز گریدی همسري یکچند
عالوه بر مشکالت و . شوندکنند، خواه ناخواه با مشکالتی مواجه میمیرا انتخابلیلی همسر دوم که به هر د

بیشتر مشکالت پدید شود و آید در امور زندگی نیز اختالل ایجاد میمشاجراتی که بین دو هوو به وجود می
. شودگیر خود مرد میآمده دامن

»نمکی استۀمرد دو زنی جایش تو مسجد است تو رودخان«و » ، برس و بگو16عروس لُکو«
امن خود مرد را کند که مشکالت دو همسري عالوه بر ایجاد مشکالتی براي زنان دبه وضوح بیان می

.یابدهمسران خود جایی نمیاز کدامچیهۀکه مرد در خانتا جاییگیردمی
»خوابیده تا زانو) خاك(ل دو کدبانو، گۀخون«

کارهاي روزانهو امور زندگی اختالل در و بروز مشکل ۀبین دو هوو را زمینناسازگاريالمثلضرباین 
. باشندآن مواجه میتبعیض در میان زنان نیز یکی دیگر از مسائلی است که زنان با.کندبیان می

»ین طرف سرما، آن طرف گرماا«
از ابراز ناراحتی عروس از سوي مادر شوهر است وبین عروس و دختر نوعی تبعیض يایالمثل گوضرباین 

:در امور زندگی خود نیز شکایت دارندزنان همچنین از دخالت دیگران . این وضعیت است
»بچه داري؟چند تاگویند نه زن محمد سلیمان هستم، می«

کنند و خواهان عدم دخالت دیگران در دهد که دیگران در زندگی او دخالت مینی را نشان میشکایت ز
.هاي نابجاي دیگران استیکی از مشکالت زندگی زناشویی دخالت؛ لذا زندگی و امور شخصی خود است

نقش زنان در تربیت فرزندان
خصوص هت که در تربیت فرزند و باسهاي تعریف شده براي زنان در خانواده نقش مادريیکی از نقش

ها نیز بازتاب یافته است که نشان از المثلاین مورد در گروهی از ضرب. باشدمیرنگفرزند دختر بسیار پر
.مادر در تربیت فرزند استگاهیو جاش نقت اهمی

» خاك خوب از تاك خوب، دختر خوب از مادر خوب«
. کندهاي مثبت تربیت میاست، دختري با ویژگیهاي مثبت مادري که خود داراي ویژگییعنی 

»مادر سر دختر است) روسري(مگناي «

ادببی.16
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گونه رفتار براي دختران است و دختران همانخصوصبهرفتاري يدر الگوهابیان اهمیت نقش مادر 
روست و هباین مادر در تربیت فرزند همواره با مشکالتی روعالوه بر. اندکنند که مادران خود رفتار کردهمی

مادر با گاهی . شوداگر فرزند بازیگوش باشد، زحمت مادر بیشتر میژهیبه و. شودمتحمل میزحمت زیادي
. کند هم کودك را آرام کند و هم به خود آرامش بدهدهایی سعی میالمثلگفتن ضرب

»جیگرم از دست تو خراب شد«
.»دلم را تو دیگ گذاشتی«
» دلم از دست تو خون شد«
کند که مادر از کودك است و از کودك درخواست میۀتقاضاي عاجزانینوعانگریبها المثلین ضربا

کند و نشان از مشکالت زیاد مادر در ها اوج ناراحتی مادر را آشکار میالمثلاین ضرب. کمتر او را آزار بدهد
.آشکار استهاتوجهی فرزند نسبت به مادر در این مثالهمچنین بی. تربیت فرزند است

سلطه مردساالري
اند نظام مردساالري است که با محدود کردن رو بودههروببا آنجهانی در سطحکه زنان یاز مسائلیکی 

و جنسی، سلسله مراتبی را ایجاد کرده است که زنان همواره یخدمات خانگۀزنان به پرورش کودکان و ارائ
.رندیگیمفرودست و مردان در موقعیتی برتر قرار 

در متون سازيیکنند و سپس این شیسازي مییها این نیست که مردان زنان را شیمشکل زنان تن
داد، میاین متون را ارتقاسابقاًکه یشناختروانلکه مشکل این است که الزامات ب،شودیمفرهنگی ارائه 

ما در مسیري پدرساالرانه هناخودآگاعالئق عمیق . تکرار شده استهاآناز آن توسط و پسشدهتثبیت 
، میکنیمو بودن خود را به عنوان مرد یا زن در او درك میخواهیمکه آنچه ما آن گونه، اندشدهساختاربندي 

به عبارت دیگر ). 2006، 17بکا و سیموندز(آور است که براي زنان بسیار زیانگرفتهشکل ییهاانیجرر د
آشکارا با ظواهري برهانی در نظام هاالمثلضربگفت که توانیمده که در مرور نظري تحقیق آمگونههمان

فوکو ةبه عقید. از طریق راز برتري مردانه هستنددیباز تولقرار دارند که مدام در حال تولید و يايپدرساالر
ان یم.)1387:رزاقی(برانگیز تنظیم و بازتنظم شده استاي بحث به گونه»سازيمشروعیتيهاروش«این 

ها و هویت زنان در کشورهاي مختلف هستند، موقعیتها،نقشةکنندها ارائهالمثلهایی که ضربروش

17. Becca & Simonds
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ثبات هستند، به صورتی ي بیدر جوامعی که از لحاظ ساختار. بین فرهنگی وجود داردهاي بسیار قوي رگه
ها به المثلهمه ضرب. شودیمند از منابع زبانی براي جاودانی و همیشگی کردن نابرابري استفاده منظام

مردان و مردانگی هستند، تا این ةهاي فرهنگی دربارکلیشهةدهندشکلی مستقیم یا غیر مستقیم نشان
جنسیت و نیز وزن دادن به دوام ) برهانی(یاستداللدیباز تولها بتوانند پایه و اساسی براي تولید و کلیشه

).2009: حسین(د در جامعه باشنتشانیوقعمهاي زنان و ثابت ساختن افکار و فعالیت

نتیجه
از با استفادهس محلی شهرستان المرد فاريهاالمثلضربدر این پژوهش به بررسی نقش و جایگاه زن در 

هاي ویژگی- 1دو مفهوم محوري فرعی فی پرداخته شد و در بخش تحلیل روش تحلیل محتواي کی
.دست آمدهیک مفهوم واحد مردساالري بزنان در خانواده و - 2شخصیتی زنان و
توزي، ینه، کجوییگري، عیبفتنههاي شخصیتی زنان از جملهویژگیشاملهاالمثلضربمحور اول 

ندگی، توجه به مورد، ناتوانی در حل مشکالت زگذرانی بیبجا در امور مردانه، خوشناهنري، دخالتبی
نگاهی ویژه به زن هاالمثلاز ضربيدسته نیز تعداد معدودنیدر اهمچنین . باشدمی... ظواهر زندگی و

برهانی شهرستانی. دندانباعث خوشبختی مرد میوتر عاقلتر،نسبت به مرد دوراندیشرا زن داشتند و
هایی که براي زنان در و معتقد است ویژگیبهی رسیدهنیز در پژوهش خود به نتایج مشا) 1385(

.دهدی جامعه نسبت به زنان را نشان میو دیدگاه منفه بیشتر جنبه منفی داشتها آورده شدهالمثلضرب
اهمیت آن در زندگی زنان هاي زنان در درون خانواده، ازدواج ونقشبههاالمثلضربدر محور دوم 

مشهود است اما ضرورت تحقیق و کامالًهویت زنان يریگدر شکلاگرچه ضرورت ازدواج . پرداخته شد
هاي همسر و مشکالت زندگی زناشویی در در مورد انتخاب همسر، شناخت و آگاهی نسبت به ویژگیبررسی

در این . گیري براي آینده خود ندارندهایی به مردان بیان شده است و زنان هیچ نقشی در تصمیمقالب توصیه
این . شودی نیز بیان میهاي مصلحتها اختالف و ناسازگاري بین زن و شوهر و ازدواجالمثلاز ضربدسته 

واج کند که بیشترین آسیب وارده ناشی از اختالف و ناسازگاري و ازدها مشخص میالمثلدسته از ضرب
ها هم المثلاگر چه تعدادي از ضرب.بیشتر در معرض آسیب قرار دارندهامصلحتی متوجه زنان است و آن

.بیانگر وجود تفاهم در زندگی زناشوئی است
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ها المثلدسته از ضربنیدر ادر تربیت فرزند نیز اوهايها و سختیو بیان رنجقش مادراهمیت ن
. این تأکید به ویژه در مورد اهمیت تربیت فرزند دختر از سوي مادر است. شودمشاهده می

هاي جنسیتی موجود در جوامع مختلف به این نتیجهکلیشهۀبا مطالع)1386(ل که آندره میشگونههمان
کم زنان بسیار ياو حرفههاي اجتماعی، سیاسی نقشدر جوامعتصورات قالبی مشترك بهبا توجهرسید که 

ه در چارچوب خانوادعموماًهاي المردي جایگاهی است که المثلاز مردان است، جایگاه زن در ضربتررنگ
مربوط به درون خانواده عمدتاًشوند،که براي زنان تعریف میییهانقشمطرح است و) حوزه خصوصی(

ومیت مرد قابل شوند فقط در گرو ازدواج و تحت قیبه عبارت دیگر هویتی که براي زنان قائل می. باشندمی
به عنوان مثال مسائل و . ها هستندالمثلمسائل و مشکالت زن در خانواده مرکز ثقل این ضرب. تعریف است

گیري دختران، عدم تصمیمد نگاه منفی نسبت به تجر، زناندمشکالتی همچون تحقیق قبل از ازدواج در مور
مفهوم مادري و مشکالت ها، ها، عدم وجود عالقه و عشق در ازدواجزنان در ازدواج، مصلحتی بودن ازدواج

چند زنی، دخالت اطرافیان در زندگی زناشویی، عدم قدرت زن در خانواده که این امر در مسئلهفرزند پروري، 
هاي المردي المثلبه بیانی دیگر زنان در ضرب. شوددن به مشورت با زنان در خانواده مشاهده میعدم بها دا

.تعلقی ندارند) قلمرو خارج از خانه(یعمومةبه حوز
را گربه «مانند ...) نسی و ، جاز جمله خشونت کالمی و غیر کالمی(ه انواع خشونت علیه زنان در خانواد

موارد دیگر، ناسازگاري زوجین، اعتقاد به خوش قدم و» نقاد به بدیمن بودن زاعت«و »در حجله کشتدیبا
ساالري دارد و مردةشدنهاديدر نظامهمه ریشه ...زیبایی ظاهري و مادیات و و بدقدم بودن زن، توجه به

).144: 1374همایی، (» تافکار هر قومی اسةل فشردثَم«توان گفت می
بندي، تفسیر، هدایت و ها را طبقهورات قالبی هستند که انسانتصپس در این جامعه نیز این 

ها عواملی المثلگیري نقش زنان در ضربگیري این تصورات قالبی یا شکلدر شکلو کنندسازي میتقدس
دو جنس ةهاي جنسیتی درباررواج کلیشهپذیري جنسیتی کودکان وجامعه: باشند از جملهثر میؤممتعددي 
این ن موجب پدیدار شدۀ حاکم بر جامعه دارد ومردانۀاین موارد ریشه در پدرساالري یا سلط.در جامعه

ها راهی المثلمثال در افریقا ضرببه عنوان. گردندها میتمامی عرصهدر، عوامل از سطوح خرد و کالن
هاي المثلخی ضرببراي بیان این مطلب هستند که چگونه ایدئولوژي جنسیتی به شکلی بحث برانگیز در بر

در بسیاري از جوامع هیچ رویکرد انتقادي دهندمینشان ف چنانچه مطالعات مختل. دگیرگرا شکل میجنس
ها در جهت دستکاريالمثلچگونگی توانایی پنهان این ضربشود تاها مشاهده نمیالمثلنسبت به ضرب
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در تمامی کشورها چنین باورهاي قالبی باًیتقر. مورد توجه قرار دهندراهاي میان دو جنسعدالتیکردن بی
اگر با زنی زیبا ازدواج کنی، با «:گویدالمثلی افریقایی میمثال ضرببه عنوان. در مورد زنان وجود دارد

،»ن بدون مرد مثل زمین بدون بذر استز«: گویدالمثل دیگر افریقایی مییا ضرب. »کنیدردسر ازدواج می
: گویدسومالیایی مییالمثلضربهمچنین یک . خرد مردان استةدهندنشان) 2009(ن سیکه بنا بر تعبیر ح

نیز در پژوهش خود به این ) 2005(ک ب). همان منبع(»تچیز نیاز مرد به وجود یک زن اسنیترخطرناك«
.دهدیمموقعیت فرودست زنان در جامعه پدرساالر را نشان هاالمثلضربنتیجه رسید که 

این . معینی هستندةشدهاي جنسیتین مردان و زنان داراي نقشآرساالر نظامی است که در نظام پد
توانند در مسیري نمیوهاي جنسیتی نداشته باشند شود که زنان راهی جز مشارکت در نقشنظام موجب می

ستقیم براي ها به صورت مستقیم و غیرمانواع مجازات و تنبیه. شده حرکت کنندغیر از این مسیر تعیین
هاي جنسیتی موجود در نظام لیشهک. دکنند وجود دارزنانی که از این سیستم جنسیتی غالب عدول میةاخذؤم

اي به گونه. شوندیمپذیري جنسیتی و انتقال بین نسلی تقویت پدرساالري از طرق مختلفی همچون جامعه
ر مردي براي ایجاد یک هنجار جنسیتی وجود زنانه حتی اگکامالًکه در بسیاري موارد براي مثال در جمعی 

). 1980،فوکو(د کننتی را تقویت میهستند که این چنین هنجارهاي جنسینداشته باشند این زنان
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