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بازنمایی زن در ضربالمثلهای گیلکی
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چکیده
ضربالمثلها بهمنزلة یکی از عناصر مهم ادبیات شفاهی میتوانند بازتابی از با رها نگرشهای حاکم بر اامهه باشند.
یکی از موضوعات مهم تحقیقات حوزة ااتماعی برربی چگونگی بازنمایی زن در فرهنگ ادبیاات شافاهی ابات .در
این مطالهه تالش میشود با برربی مثلهای گیلکی به تصویری نس تاا ر شن از چگونگی اایگام زن در اامهة گایالن
دبت یابیم .این مطالهه ی برربی توصیفی تحلیلی بودم که در آن ضامن تحلیال محتاوای چهاار کتااب «فرهناگ
مثلها اصطالحات گیل دیلم» «اادکفته گ ان» «ضربالمثلها اصطالحات گیلکی» کتاب «ضربالمثلهاای
گیلکی» که حا ی  4562ضربالمثل حوزة شرق غرب مرکز گیالن هستند تهاداد  182ضاربالمثال مارت باا
موضوع پژ هش احصا شدم ابت .برای تحلیل دادمها از ر ش تحلیل تماتی اباتفادم شادم مثالهاای باا مواامین
مشترک مشابه ذیل پنج مقولة کالن تصویری از بویههای مث ت زنان تصویری از بویههای منفی زنان زن بهمثاباة
عنصری فر دبت زن بهمثابة عنصری فرادبت زن بهمثابة عنصری برابر در نس ت با مرد دبتهبندی شادند ماورد
تحلیل قرار گرفتند .یافتههای تحقیق نشان میدهد تصویر زن در فرهنگ مارد گایالن متناوع چناد اهی ابات
اگرچه در بخشی از مثلها زن باهمثاباة عنصاری ضاهیف فر دبات بازنماایی مایشاود بخاش درخاور تاواهی از
ضربالمثلها بر نقش زن بهمثابة عنصری فرادبت یا برابر با مرد در اامهه داللت دارد.
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مقدمه و بیان مسئله
ضربالمثلها بهمنزلة یکی عناصر مهم زبانی فرهنگ شافاهی اواماع مختلاف انهکااسدهنادة
بخشی از هویت شخصیت نظا با رها ارزشهای حاکم بر اامهه به شمار میر ند .از نگاام
بسیاری از صاحبنظران در اقع این عناصر فرهنگ شفاهی بازتاابی هساتند از چگاونگی ر ابا
حاکم بر زندگی ر زمرة مردمان ر ایتی از نگرشها عالیاق تجربیاات هنجارهاا آداب
ربو ملل در طول تاری  .درحقیقت ضربالمثلها ضمن آنکه تجلیگام نگرشهاای فرهناگهاا
هستند ر ایتکنندم رفتارهای بهنجار نابهنجار ارزشها ضدارزشهاای ااتمااعی هساتند
که مردمان اوامع مختلف آنها را پذیرفتهاند [ 7ص .]28بناابراین مثالهاا در هار اامهاهای
متنابب با اختصاصات اغرافیایی فرهنگی یژگیهای خاص خود را دارند [ 9ص.]7
بهطورکلی ادبیات شفاهی تا اندازة زیادی مایتواناد نمایاانگر براساتهتارین یژگایهاای
فرهنگی اوامع باشد اما از میان عناصر ادبیات عامیانه ضاربالمثالهاا از آنجاا کاه ریشاه در
تجربیات ر زمرة زندگی مرد دارند از اهمیت بسایار بااالیی برخوردارناد مایتوانناد ماا را در
شناخت الیه های فرهنگی هویتی تاریخی اوامع یاری کنناد [ 1ص ]10زیارا ایان ع اارات
کوتام آهنگین مشتمل بر ابتهارات تش یهات موامینی حکیماناه برگرفتاه از تجربیاات
مرد بودم به اهت ر انی الفا ر شنی مهنا لطافت ترکیب بین عامه مشهور شدم آن را
بد ن تغییر یا با تغییر ازئی در گفتار خود به کار میبرند بینهبهبینه منتقل مایکنناد [7
ص .]34به همین دلیل برخی آاار با پیشفرض قراردادن این نکته که خلقیاات یژگایهاایی
اخالقی اامهه میتواند در آاار ادبی اشهار ضربالمثلهای ی ملت انهکااس پیادا کناد باه
برربی نس ت میان شخصیت آاار ادبی ایرانیان پرداختهاند مر.ک [11؛ 12؛ .)]18
به موازات تغییرات ااتماعی فرهنگی اوامع مس لة انسیت چگونگی نقاش اایگاام
زنان در اامهه بهمنزلة یکی از مسائل مهم ااتماعی طرح شد .در این زمینه برربای چگاونگی
بازنمایی زن در ادبیات زبان ملتها بهمنزلة یکی از موضوعات حاوزة مارد شنابای اامهاه
ادبیات مورد تواه پژ هشگران ااتماعی قرار گرفت .در این چاارچوب نگارشهاای اامهاه در
نس ت با زنان مردان نقش اایگام هری از عناصر ااتماعی در اامهه در زبان ادبیاات
فرهنگ شفاهی به طور خاص ضربالمثلها بازتاب پیدا میکناد .حتای گفتاه مایشاود کاه
با رهای انسیتی از خالل زبان ارت اط با دیگران آموخته میشاوند شاکل مایگیرناد [15
ص .]105بنابراین میتوان گفت که انسیت در فرهنگهای مختلف الوم نمودی متنابب با
آن فرهنگ اامهه پیدا میکند.
بخش درخور تواهی از تحقیقات این حوزم بر حاکمیت ارزشهای مردباالرانه زنبتیزانه
در ادبیات شفاهی ضربالمثل های ملال مختلاف تأکیاد دارناد .مطالهاه در زمیناة چگاونگی
بازنمایی نقش زن در فرهنگها اوامع محلی مختلف میتواند گاامی مهام در اهات توباهة
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تحقیقات حوزة مرد شنابی اامهه شنابی ادبیاات باشاد .بناابراین در ایان پاژ هش تاالش
خواهد شد تا به مطالهه برربی چگونگی نقش حوور زن در مارد گایالن پرداختاه شاود.
مس لة این پژ هش چگونگی بازنمایی نگام به زن در ضربالمثلهای گیلکی ابت .با تواه باه
هدف پژ هش بازتاب زن در ادبیات عامیانه ضربالمثلها در این مقاله تاالش مایشاود باه
پربشهای ذیل پاب دادم شود .1 :زن در ضربالمثلهای گیلکای چاه اایگااهی دارد؟  .2در
ضربالمثل های گیلکی نقش اایگام زنان در اامهه خانوادم چگونه تصویر شدم ابت؟ بارای
پاب به این پربشها ضمن تحلیل محتوای ضربالمثالهاای منااطق شارق غارب مرکاز
گیالن تالش میشود تا به تصویری از نقش اایگام زن در فرهنگ مرد گیالن نائل آییم.

پیشینة تحقیق
از آنجا که در غالاب فرهناگهاا اواماع ضاربالمثالهاایی باا موضاوع زناان یافات مایشاود
پژ هشهایی در باب چگونگی بازنمایی زنان در ضربالمثلهای فرهنگها اوامع مختلاف انجاا
شدم ابت .برهانی شهربتانی م )1385به گردآ ری ضربالمثلهایی از کشورهای مختلاف درباارة
زن پرداخته ابت [ .]2آرمان حیدی همکاران م )1396در مقالة خود به برربی ضربالمثلهاای
رایج در گویش لری پرداختهاند .یافتههای پژ هش نشان مایدهاد تصاا یر ارائاهشادم از زناان در
ضربالمثلهای لری به شکلگیری تقویت نوعی زبان انسیتگرا کردار ت هی آمیز انسایتی
در اامهة مورد نظر انجامیدم؛ تا اایی که نوعی فاصله مرز انسیتی بین مردان بهمثاباة اانس
فرادبت زنان بهمثابة انس فر دبت تربیم تحکیم شدم ابت [.]5
مجید موحد همکااران م )1391باا اباتفادم از ر ش تحلیال محتاوای کیفای باه تحلیال
چگااونگی نقااش زنااان در اامهااه پرداختااهانااد .نویسااندگان مقالااه ضاامن تحلیاال محتااوای
ضربالمثلها یژگیهای مختلف شخصیتی زنان نقش آنان در در ن خاانوادم را باا تکیاه بار
مثلهای رایج در المرد فارس مورد برربی قرار دادماند [ .]17نتایج این پاژ هش نیاز حااکی از
نادیدمگرفتن نقش ااتماعی برای زنان در اامهة مورد مطالهه ابت.
یافتههاای پاژ هش محمادپور همکااران م )1391نشاان مایدهاد در فواکلاور کاردی
ضربالمثلهای این حوزة اغرافیایی نگام به زن متنوع ناامتهین گاام متنااق ابات .ا در
ضمن تحلیل خود تصویر زن در ضربالمثلهاا را در قالاب چناد مقولاه تقسایمبنادی کاردم
درنهایت همة این مقولهها در قالب ی الگوی موضوعی باا عناوان «زن باوژمای ناامتهین» در
ادبیات کردی قرار میگیرند [.]14
رضایی ظاهری ع دم ند م )1394باا ر یکاردی فمسانیتی باه برربای ضاربالمثالهاای
بختیاری پرداختهاند نتیجه گرفتهاند که در ضربالمثلهای بختیاری نگرش مردباالرانه حاکم
ابت .این تحقیق نشان میدهد در ضربالمثلهای بختیاری زن اایگام فرادبت گام فر دبات
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گام برابر با مردان دارد .در حوزة مسائل در ن خانه حیطة خصوصی زن موااودی قدبای
فراتر از مرد ابت در حوزة مسائل عمومی ااتماعی زن اایگام فر دبتی پایینتر از مردان
دارد در حوزة مسائل عا در نقطة برابر با مردان قرار میگیرند [.]8
نخا لی شریفی م )2013با مطالهة ضربالمثلهای فاربی بر اود نشانههایی از بارکوب
حقوق زنان در اامهه صحه گذاشتند .کیم ا م )2005در مقالهای به تحلیال ادبیاات شافاهی
ر اب انسیتی در اامهه باگاندا میپردازد .از نگام ا نابرابری انسیتی در قالب ادبیات شافاهی
ضااربالمثاالهااا نمااود پیاادا ماایکنااد [ .]19شاایپر م )2010هاام کااه بااه بررباای محتااوایی
ضربالمثلهای زبان های مختلف پرداخته نتیجه گرفته ابت که در ضربالمثلها یژگایهاای
منفی زنان در نس ت با یژگیهای مث ت بیشتر بازنمایی شدم ابت در اقاع ااوم کاارکرد
مث ت زنان چندان مورد تواه قرار نگرفته ابت .نتاایج تحقیاق زاهادی ایماانی م )1390هام
نتایج مشابه داشته ابت.
در حوزة فرهنگ گیالن مقالة منصور شه انی محمدامین صراحی م )1395باه توصایف
تحلیل بازنمایی زنان در ضربالمثلهای گیلکی گونة اشکورات گیالن پرداختهاند .دادمهای ایان
پژ هش از طریق مصاح ه با مردمان محلی گردآ ری شدم درنهایت در قالب باه مقولاة کلای
بازنمایی تصویر منفی مث ت خنثی از زنان دبتهبندی شادماناد .نویساندگان مقالاه ضامن
تحلیل این ضربالمثلها در چارچوب گفتمان انتقادی فمنیستی نتیجه گرفتاهاناد در اامهاة
گیل زبان منطقة اشکورات براباس رابطة بلسلهمرات ی برتاری فر دباتی ط قاة ااتمااعی
زنان فر دبت شمردم میشود نادیدم گرفته میشوند.
برربی مطالهات انجا شدم نشان مایدهاد تااکنون مطالهاة ااامهی درخصاوص چگاونگی
بازنمایی زنان در ضربالمثلهای گیلکی صاورت نپذیرفتاه ابات .پاژ هش منصاور شاه انی
صراحی م )1395متمرکز بر فرهنگ بخش کوچکی از حوزة شرق گیالن با تکیه بار مصااح ة
میدانی بودم ابت .لذا در این مقاله تالش میشود با خوانش ضربالمثالهاای گیلکای منااطق
شرق غرب مرکز گیالن تصویر نس تاا ر شنی از چگونگی بازنمایی زنان در ضربالمثالهاای
گیلکی ارائه شود .لذا این پژ هش هم از نظر حجم ضربالمثلهای مورد برربای هام گساترة
اغرافیایی مثلها از پژ هشهای دیگر در حوزة ضربالمثلهای گیلکی متمایز میشود.

روش تحقیق
این مطالهه ی برربی توصیفی تحلیلی ابت که در آن با راوع به متن ضربالمثلهای گیلکی
تحلیل محتوای آن چگونگی بازنمایی زنان در این بخش از ادبیات شفاهی توصایف تحلیال
میشود .تحلیل محتوا به هر ر ش ابتن اطی اطالق میشود که به صاورت مانظم عینای باه
منظور تهیین یژگیهای پیا ها به کار بردم میشود [ 6ص.]275
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در پژ هش حاضر ضربالمثلهای حوزة شرق غرب مرکز گیالن برربی مطالهه شادند.
با تواه به هدف پژ هش کتابهای فرهنگ مثلها اصطالحات گیل دیلم اادکفته گ اان
ضربالمثلها اصطالحات گیلکی کتاب ضربالمثلهای گیلکی که درمجموع حا ی 4هزار
 562ضربالمثل هستند مورد خوانش برربی قرار گرفتند که ال ته بخشی از ضربالمثلها در
هر چهار کتاب تکرار شدماند .پس از برربی متون ضربالمثل مرت باا موضاوع زن اباتخراج
شد در ادامه پس از حذف موارد تکراری نس تاا مشابه در گوناههاای شارق مرکاز غارب
گیالن  182مورد ضربالمثلهایی که حا ی کلمااتی نظیار زن خاانم ماادر دختار خاواهر
عر س مادرشوهر مادرزن بودم یا از حیث محتوایی مارت باا زناان بودناد احصاا تفکیا
گردآ ری شدند .برای فهم دقیقتر بهتر ضربالمثلها اطمینان از برخای ضاربالمثالهاای
م هم پیچیدم حا ی مهانی متهدد به چند تن از افراد گیل زبان باالی پنجام بالمباه نفار
زن د نفر مرد) مرااهه شد تا درک مشترکی از ضربالمثلها حاصل شود زیرا ن ایاد از نظار
د ر داشت که برخی ضربالمثلها در شرای مختلف یا به اقتوای گویندگان آن حا ی مهانی
مقاصد متفا تی هستند .لذا راوع به گویشوران محلی گیل زبان تا اندازة زیاادی مایتواناد باه
فهم دقیق تر مقاصد متن کم کند .برای تحلیل درک عمیق دادمها از ر ش تحلیل تماتیا
ابتفادم شدم ابت ضربالمثلهایی با مواامین مشاترک مشاابه ذیال مقولاهای کاالنتار
دبته بندی شدند مورد تحلیل قرار گرفتند .شایان ذکر ابت که برخی از ضربالمثلهاا مباه
مورد) ااد مهناهای متهددی بودند؛ لذا در ذیل مقولههای مختلفای ااای گرفتناد .در اداماه
ضمن اشارم به مقولههای ابتخراجشدم چند مورد از ضربالمثلهای مرت بهعنوان نمونه ذکر
شدم ابت .تحلیل ارائهشدم از محتوای این ضربالمثلها تا اندازمای میتواند بر چگونگی نقش
اایگام زن در اامهة گیل زبان داللت داشته باشد.

تقسیمبندی محتوایی مثلهای گیلکی دربارة زنان
در این قسمت پس از خاوانش چناد باارم مکارر نموناه هاای مارت باا موضاوع مطالهاه
ضرب المثل ها بر اباس محتوا مفاهیم مورد تأکید در مقوله های ذیل تقسیمبندی شادند .در
ذیل هر مقوله نمونه هایی از ضرب المثل ها ارائه می شود .با برربی عمیاق تار ایان مفااهیم
مقولهها می توان به تصویری نس تاا ر شن از چگونگی نقش اایگام زنان در فرهناگ گایالن
نائل آمد.
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تصویری از سویههای مثبت زنان
الف) اشاره به زیبایی و جذابیت ظاهری زن
ضربالمثل

معنای متبادر به ذهن

ترجمه

خانِه به آب اار د ختر به چِشم ابر

الوة هر خانه به آب اار ابت
زی ایی دختر به چشم ابر

عر س رَخته شِه خونِه تامیری

زی ایی عر س به ل اس خوب
زی ایی خانه به رنگ تهمیر

xna be bo druduxtarbe
temoabru
arusraxte xunetamiri

خانَم خانَم دَس چَرخ نَنه
xnamxnamdas tarxnane

تَرم تنگوله الکوکِه
tartangullakuke

زن خانی هونر بِدارم بیفتالی کمر بِدارم
Zan
xanihunarbedaresiftalikamarbedare

اهمیت زی ایی زن

دختر تر تازم شاداب نوبالغ
ابت

اذابیت زی ایی
عر س
آنقدر زی ا شدم که
نظیر ندارد
اهمیت طرا ت اوانی
زن

زن باید هنر داشته باشد درعینحال
کمر باری

زن باید هم کمال
داشته باشد هم امال

خانم در دبت نمیگنجد

زی ایی ظاهری زنان بهمثابة یکی از اوم مث ت زنان در بخشی از ضربالمثالهاا ادبیاات
شفاهی انهکاس یافته ابت .در این دبته از ضربالمثلها به زی ایی صاورت ااذابیت بادن
طرا ت زن عر س اشارم شدم ابت .گویندة این ضربالمثلها هم مردان میتوانند باشند هم
زنان.

ب) ویژگیهای شخصیتی مطلوب و مثبت زن
عاقل و بادرایت
ضربالمثل

آد هزار تومن خرج بَکونه عاقله زناکه
ب ورم

ترجمه

معنای متبادر به ذهن

آد هزار تومن خرج بکند زن
عاقل ب رد

ارزش عقل درایت زن

بینیشته الکو /بینیشته کورم

دختر نشستهای ابت

زن عاقلی ابت

انگار پِنش ته بزَم پنش تَه به گیله کودم

انگار پنج تا زاییدم پنج تا خاک
کردم

بیش از بن بال خود میداند

به زن هفتاد باله میماند

دختری ابت که انگار تجربة زن
هفتادباله را دارد

dam hizar toman
xardbokuneqle
zanakebabore
binitelaku

ngar pen ta beza pen ta
bgilakude

هفتاد بال بینیشته زناکه موندنه
haftadsalbinitezanake mundane
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در این ضربالمثل ها ضمن اشارم به اه مث ت زنانه درایت قوة عاقلة زنان را باه تصاویر
میکشد در اقع زن عاقل از دیگر زنها تفکی میشود .ضربالمثل شمارة  1ااه توصایهای
داشته بر ارزش زن عاقل در زندگی مشترک تأکید دارد به ضربالمثل بهدی ان ة خ اری
دارد .این نمونهها تا اندازمای میتواند عقل درایات تجرباه را باهعناوان ااوم مث ات زناان
بازنمایی کند .اگرچه بسیاری از پژ هش ها بر نگام منفی اامهه نس ت به زنان انهکااس آن در
ضربالمثلها تأکید دارند ضربالمثلهای این بخاش نشاان مایدهاد در فرهناگ گایالن زن
بهمثابة بوژمای عقالنی بادرایت مورد بتایش اامهه قرار دارد.
اهل کار و تالش
ضربالمثل

ترجمه

معنای متبادر به ذهن

صد ر ز گیلهمرد بیجار م ن بگردم تا گیلهزن
خو پای ا م ن ننأ آبادأ ن ونه

صد ر ز اگر گیلهمرد در مزرعه
کار کند تا گیلهزن پایش را در
زمین نگذارد زمین آباد
نمیشود.

درایت کاربلدی پشتکار
گیلهزنان

د نیایه فادید پیر زناکا گِه :اهفری کویا بکار

دنیا را بدهید به پیرزن باز
میگوید :اهفری را کجا بکار .

عالقة زن به کار

اینه بوشُسّ براز خوایرم

شستن تمیزکردن ا خوب
ابت زن کارکن ابت.

زن کاری زحمتکش

Sad ruzgilemard bi darmiyen
beggared ta gilezan xu paya u
miyennaneabadenebe
dunya faded
pirzanakegedafrikuyabekaram
inebuusoboraz xo dire

زن در فرهنگ گیالن هموارم بهعنوان عنصری فهال پرتالش تأایرگذار در حوزة اقتصااد
حوور داشته ابت .لذا این نقش تأایر در بخشی از مثلها بازتاب پیادا کاردم ابات؛ ماثالا در
ضربالمثل  1زن بهعنوان مهمترین تهیینکنندمترین کنشگر اقتصاد حوزة کشاا رزی تهریاف
میشود؛ به گونه ای که پیشارفت آباادانی اقتصااد باد ن حواور ا نااممکن تلقای مایشاود.
ضربالمثل  2بر همت تالش همیشگی زنان حتی تا زمان پیری اشارم دارد ضاربالمثال 3
کار تالش زن در محی خانه را یکی از ارزشهای مث ت زن مطلوب مهرفی میکناد .برربای
این دبته از ضربالمثلها گویای آن ابت که کنشگری زن در فرهنگ گیالن تنها مهطاوف باه
امورات خانه شستن ظرف ل اس نیست بلکه ا بهمنزلة کنشگری اقتصادی د شاد ش مرد
حتی فراتر از مرد ظاهر میشود تهیینکنندمترین مؤلفة تأایرگاذار در اقتصااد کشاا رزی باه
شمار میر د.
عفت و حیا
مثل

اینه بَرم نرم مَگَز ننیشته
inesareneremagaznanite

ترجمه

ر ی برش مگس ننشسته ابت.

معنای متبادر به ذهن

زن عفیفی ابت.
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وفاداری
مثل

ترجمه

معنای متبادر به ذهن

زن ئیتا بله گه چل بال مرد امرایه
نامرد چل تا قول دیهه بر ن سه

زن ی بله میگوید چهل بال
همرام مرد ابت اما نامرد ممرد
بدعهد) چهل تا قول میدهد بر
قولش نیست.

فاداری زنان نس ت به همسر

قناعت و سازگاری
مثل

ترجمه

duxtarazgedadolatazxuda

دختر از خانوادم فقیر اق ال از
خدا

دختر از گدا د لت از خدا

معنای متبادر به ذهن

بتایش از زن قناعتپیشه
بازشکار

حیا فاداری قناعت از امله دیگر یژگیهایی مث ت زنان در فرهنگ گیالن ابت که در
ضربالمثلهای گیلکی بازنماایی شادم ابات .اینجاا « فااداری زن» در مقایساه باا قاول مارد
مستحکمتر قابل اعتمادتر تلقی میشود زن بهمثابة عنصری متههد پای ند باه زنادگی کاه
شایستة بتایش ابت تهریف میشود.

ج) نقش محوری و اثربخش زن در زندگی
مثل

ترجمه

معنای متبادر به ذهن

xunesunexanzanbedare

خانه زندگی را باید زن نگه
دارد.

مدیریت زن در زندگی

Zanozendegikasnihamray

زن زندگی با هم همراماند.

زن زندگی مکمل یکدیگرند

صد ر ز اگر گیلهمرد در مزرعه
کار کند تا گیلهزن پایش را در
زمین نگذارد زمین آباد
نمیشود.

اهمیت نقش اقتصادی زن

زن خونه دنّه بون ا خونه بوگو گوگاچه

خانهای که در آن زن ن اشد به
آن خانه باید گفت طویله

خانه بد ن زن ارزش زندگی
ندارد.

خونه یی که زن دنه بون آبادنی نیه

خانهای که زن در آن ن اشد
آبادانی نیست.

نقش محوری زن در خانه

زناک مرداکه تاج به بر کونه زناک
مرداکه خاک به بر کونه

زن هست که مرد را تاج به بر
میکند .زن هم هست که مرد را
خاک به بر میکند.

نقش زن در خوش ختی مرد

خونه بونه خَن زن بدارم
زنه زندگی کسنی همرَم ی
صد ر ز گیلهمرد بیجار م ن بگردم تا
گیلهزن خو پای ا م ن ننأ آبادأ ن ونه

zanxunedane bun u
xanebugugogate
xuneyikezandane bun
badaniniye

zanakmardke tad be sar kune
zanakmardkexak be sar kune
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تأکید بر نقش محوری ااربخش زن در خانه زندگی یکی از موضوعاتی ابت که در قالب
ضربالمثلها به آن اشارم شدم ابت .در این دبته از مثالهاا هماوارم بار نقاش مث ات زن در
زندگی تأکید میشود .بخشی از این ضربالمثلها در این رابطه ر یکردی عا گرایانه دارند بار
مث ت بودن نقش زن به مهنای عا کلمه تواه دارند .مانند ضربالمثل 1تا  .4اما ضربالمثل 5
بر د اهیبودن شخصیت زنان اشارم دارد داللت بر آن دارد که زنان هام مایتوانناد عامال
موفقیت در زندگی باشند هم عامل شکست.

د) رابطة عاطفی میان زن و مرد و تأکید بر مطلوبیت زن
مثل
همه خودا کوشه مرم داغ الکو
hamakhudakooe
meradaghelaku

زن خو مردم ز ر دارم زای خو مارم
zanxumardezur dare zay xu
mare

آد خو کمر به زیر فامیلونه یشتر
خوای
dam xu kamar be
zirefamilune vitar xaye

این می اونه این می انابی این می
انگله راس کینه ر دمابی
in mi dune in mi onasi in mi
angalekine var demasi

ترامه

مهنای مت ادر به ذهن

همه را خدا میکشد من را داغ
دختر ممهشوقه)

کشش مجذ بیت زن

ز ر زن به شوهرش میربد ز ر
بچه به مادر

عالقه مواب تسل ابت.

آد فامیلهای زنش را بیشتر
د بت دارد.

عالقة مرد به اقوا همسر در
مقایسه با اقوا خود

این اان من ابت مزنم) این
مادر این انگل مزاحم به
بابن چس یدم مادرزنم

عالقه به زن مادر

عشق عالقه به زن از طرف مردان از دیگر موضوعاتی ابت در ضربالمثالهاا نماود پیادا
میکند .در ضربالمثل  2گفته شدم که مهر عالقه عامل کرنش در برابر دیگری ابات .لاذا از
آنجا که زن مورد عالقة شوهر ابت ز رش بر مرد میچربد میتواند بر مرد تسل داشاته باشاد.
بخشی از ضربالمثلهای مرت با این مقوله بر پای ندی به زندگی مشترک تق یح هو آ ردن
بر بر زن خانه اشارم دارند .عشق به همسر پرهیز از چنادهمساری در فرهناگ گایالن ارزش
شمردم می شود .لذا آ ردن هو بر بر زن به عنوان نفرینی از اانب زنان به دختران بیاان شادم
ابت مبهعنوان نمونه الهی هفت تا ا یستی تی بر بایه /الهی هفت تا هو برت بیاید).
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ه) نقش عاطفی و محوری زن در نقش مادری
مثل

ترجمه

معنای متبادر به ذهن

م ار فله کو بر بدارم پِر زرم کو بر

مادر فرزند را ر ی تپهای از
پوبت شلتوک بپر رد بهتر ابت
تا پدر ر ی تپهای از زر

نقش تربیتی زن

tayeazmadarmehrabantar be

دایه از مادر مهربانتر میشود؟

هیچچیز اای مهر مادری را
نمیگیرد

mare dil be zakezakedilbe sang

دل مادر به فرزند ابت دل
فرزند به بنگ

تواه مادر به فرزند

من با بینههای خشکیدما به
آنها شیر داد

تالش بختکوشی مادر در
تربیت فرزند

اینقدر من رها را ر پوش گرفتم
تا تو را به دبت آ رد

این مثل زبان حال مادری ابت
که برای داشتن فرزند نذر نیاز
میکند

mar felekusarbedare per
zarekusar

تایه از مادر مهربانتر به؟
مارم دیل به زاکه زاکه دیل به بنگ
مو ایشونه می خوشکه بینه ای شیر
بد moiane mi xoke sine
diirbedam

اندی مِن ر نه ر بَیتم تا تَه هیتم
andimenfarunerubaytam ta
tehaytam

این ضربالمثلها بر بویة عاطفی زنان اشارم دارد الوة پُرمهر زن در قالب نقش مادری را
بازنمایی میکند .در ضربالمثل  1ضمن مقایسة میان زن مرد مادر بهعنوان بهترین مهلام
مربی فرزند مهرفی میشود .به ع ارت دیگر اامهه بر نقش تأایر مث ت تهیینکننادة ماادر
در تربیت فرزند در مقایسه با پدر تأکید دارد .این مس له به یژم هنگامی که میاان زن شاوهر
طالق رخ میدهد اهمیت پیدا میکند .برم نای قوا ت ااتماعی اامهه حتی در بدترین شرای
ممکن حکم به محر میت مادر از نگهداری فرزند نمیدهد این حق را برای ا قائل ابت.

 .2تصویری از سویههای منفی زنان
الف) اشاره به ظاهر نامناسب و زشت
مثل

ایندم پِرم موندنه
dindeparimundene

پاچه یه بفیدی دارم کوتا تومانم
د کونه pateye sefidi dare
kotatumanamdokune

ترجمه

ش یه ان ابت مبدریخت)
باق پای بفیدی ندارد هیچ
شلوار کوتام هم میپوشد

معنای متبادر به ذهن

ظاهر نامطلوب زن
زشتی ظاهر زن
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ب) ویژگیهای شخصیتی ناپسند دربارة زنان
بیرونگردی و رهاکردن خانه و خانواده
مثل

ترجمه

تی زاکه بِگِنتی عینه گا خو گِوُ بگِنه

بچهات را انداختی مثل گا ی که
پهن خود را بیندازد.

برزتش زنی که به مراق ت از
فرزندان اهتما ندارد.

چادر به بر کفش به پا فاطمه
نساء بپای خانه.

به زنان محله که خانه زندگی را
به امید همسایه رها میکنند
گفته میشود.

در گرمای نیمر ز تابستان مثل
زنان دیوانه از خانه بیر ن نر

برزنش زنی که مدا بیر نگردی
میکند به خانوادم تواه ندارد.

tizakebegentiayne gv xu
goebegene

چادر به بر کوش به پا فاطمه نساء می
خونه بپا
tador be sarkubepafatemenesa
mi xunebepa

گرمه بِر تور زناک د بون بیر ن نشو
garme ser tur
zanakdosunbirunnau

معنای متبادر به ذهن

ربیدگی به امور خانه تواه به خانوادم فرزند از ارزشهای حاکم بر فرهنگ عامة گیالن
به شمار میر د؛ لذا عد اهتما زن نس ت به خانوادم فرزند پربهزدنهای بیمورد در بیر ن
از خانه رهاکردن خانه از یژگیهایی نامطلوب شخصیتی ابت که در ضاربالمثالهاا باه آن
اشارم شدم ابت.
حسادت و تنشهای میان زنان
مثل

شش بال عر بیم تازم مردم مار پیدا کودیم

as salarusimtazemarde mar peydakudim

الهی هفت تا ا یستی تی بر بایه
elahihaftaovistitisar baye

امو پر زنه زاکیم مگه
amo per zanezakim mage

شوبرار زن شوبرارزنه گو دامون دعوا بودن

oberarzanoberarzanegudamundavabudan

شومار ن شو دار ن عر بان د

ترجمه

شصت بال ابت عر بیم
اما تازم مادرشوهر پیدا
کردیم
الهی هفت تا هو برت
بیاید
ما بچه زنباباییم مگر؟
گا زنبرادرها مااریها) در
انگل هم دعوا کردند
مادرشوهرها شو اند
عر سها دُ دارند.

معنای متبادر به ذهن

دعوای میان عر س
مادرشوهر
نفرینی خطاب به دختران
رابطة بد میان زنبابا
فرزندان شوهر
دعوا حسادت میان
ااریها
در دعوای میان عر س
مادرشوهر هر د مقصرند

دعوای میان عر س مادر شوهر کینة میان ااریها آرز ی هو داشتن بارای همادیگر
مواردی نظیر آن از تنشهاا حساادتهاا کیناهتاوزیهاای زناناهای ابات کاه در برخای از
ضربالمثل ها بازتاب پیدا کردم ابت .یکی از موضوعات براسته االب تواه در این دباته از
ضربالمثلها رابطة میان داماد مادرزن ابت که در ضربالمثلها به آن اشارم شدم ابت .ایان
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ضااربالمثاالهااا از نگااام بدبینانااة داماااد بااه مااادر زن حکایاات دارد .ال تااه در نقطااة مقاباال
ضربالمثلهایی ابتخراج شد که حاکی از مهر مادرزن به داماد بود.
تکبر
مثل

ا نی گرزم رزم ا نو بوبواه نو
ملیجُه خانم
uni Garza varza uno sobude
num malide xanom

عر س کَل بو افادم هم داشته
aruskalbuefade ham date

ترجمه

معنای متبادر به ذهن

موش ا گا نر ابت نا شپش ا
گنجش خانم

خیلی متک ر ابت.

عر س کچل بود هیچ افادم هم
داشت.

فیس افادة عر س

خبرچینی
مثل

ترجمه

معنای متبادر به ذهن

خدیجه خ رچه تی دماغ لوکه
انگوشته کونی خ ر دِنه

خدیجه خ رچین ابت بوراخ
دماغت را انگشت کنی خ ر
میدهد.

خ رچینی زن

خودسری دختر و فرار از خانه
مثل

قتی نهار رم خر س بخانه ایتا د ختر خایه فرار کودن
vaqtineharirexorusbexaneitadoxtarxayeferarkudan

رتوله الکو بله آبالکو
vartulelakoseleblako

ترجمه

معنای متبادر به ذهن

هنگا ناهار قتی
خر س بخواند دختری
میخواهد فرار کند.

زشتی فرار از خانه
توب دختر

دختر فراری ممثل)
الکپشت مرداب ابت

دختر فراری بیارزش
ابت.

فرار دختار از خاناه یکای از اقهیات هاای ااتمااعی در فرهناگ گایالن ابات کاه در
ضرب المثل ها بازتاب پیدا کردم ابت .اگر چه فرار از خانه با هدف شکل گیاری یا زنادگی
مشترک انجا می شد اما از آنجا که به مهنای خودبری عد ت هیت از پدر ماادر باودم
زشت شمردم می شد.
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بیعفتی در رفتار و کالم
ترجمه

معنای متبادر به ذهن

به بگ مادم فحل میماند
بگی که پی افت میر د
مدختران پر قِر فِر)

مثل

برزنش زنی که دن ال مردان
میر د.

دختر مشکلدار را در صند ق
اما رضا قفل هم بکنی کار
خودش را میکند.

زن بدکارم درهرحال کار
خودش را میکند.

az u tuman bekandane

از آن شلوار کندمهابت.

بی عار بی باک بیآبر ی
آبر بر بلیطه .هم برای مرد
ابتفادم میشود هم برای
زن.

azzanesaliteodivareekastevatarsan

از زن بلیطه دیوار شکسته
باید تربید.

برزنش زن دریدم بیحیا

mulukundotapirhandane ta gap bezani
ye ta kandeneti tan dokune

زن هرزم د تا پیراهن دارد تا
حرف بزنی یکی را درمیآ رد
به تن تو میکند.

با زن هرزم ار بحث نکن
چون آبر یت را میریزد.

mulu kune zevunderaze

زن هرزم زباندراز دریدم
ابت.

دریدگی زن هرزم

فال بومه مِله موندنه
Falbumemelemondane

د خترم ایما رضا صند قه میان قوفل بوکونی
خوکارم کونه
Doxtare imam
rezasonduqemiyanqufolbokuni xu
kare kune

از ا تومانمطومان) بکندانه

از زن بلیطه دیوار شکسته اتربن
مولو کون د ته پیرهن دنه تا گپ بزنی یه ته
کندنه تی تن د کونه
مول کونه ز ُن درازترم

در این مثلها گویندگان تفکیکی میاان زن خاوب باد قائال هساتند هایچیا از ایان
ضربالمثلها افادة عمو نمیکند داللت بر یژگیهای همة زنان نادارد .هرزگای دریادگی
بلیطهبودن از یژگیهای منفی شخصیتی ابت که در این مثالهاا باه آن اشاارم شادم ابات.
برخی از مثلها مانند مثل «از ا تومان مطومان) بکندانه» هم برای زنان ابتفادم مایشاود هام
برای مردان.
شلوغی و حرّافی
مثل

ترجمه

معنای متبادر به ذهن

zanakehambumemondane

به حما زنانه میماند.

زنها شلوغ پر بر صدا
هستند.

زناک حم ومه موندنه
زنانه مچّه یه zanake mataye

ف

زنانه دارد.

زن زیاد حرف میزند.
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پر بر صدا بودن زنان حرافی پرگویی از یژگیهایی ابت که در ضربالمثلها به زنان
نس ت دادم شدم ابت.
تنبلی و بهانهگیری
مثل

ترجمه

معنای متبادر به ذهن

عر س گود ش ن و گوت :داماد کولو
ایراور دارم

عر س گا د شیدن بلد ن ود
میگفت گا اای داماد پستی
بلندی دارم

تن لی بهانهتراشی عر س

عر س میلنگید میگفت خانة
پدر شوهر ناهموارم

تن لی بهانهتراشی عر س

به خانة هرکس بر د برمیگردد

این مثل دربارة دختر تن لی
ابتفادم میشود که اگر بهعنوان
عر س به خانة هر کس بر د به
خانة پدر برمیگردد.

arusgodunobu gut
damadekolum dir dor dare

عر س لنگستی گفتی مردم پور خانه
ناهموارم
aruslangastigoftimarde por
xanenahamvare

هر کسی خونه بشون گردنه
har kasixuneboun vagardane

در تهدادی از این ضربالمثلها مهموالا عر س خانوادم ابت که در مهارض نقاد نکاوهش
قرار گرفته .این نوع از مثلها میتواند بر تنش میان عر س مادرشوهر داللت داشته باشاد .باا
تکیه بر این ضربالمثلها میتوان دریافت که تن لی کمکاری تازمعر سها در امورات خاناه
زندگی مورد برزنش قرار میگرفت .این برزنشها مهموالا از طرف مادرشوهرها انجا مایشاد.
یکی از گویشوران مرد گیل زبانی که در این پژ هش مورد راوع پژ هشگر باودم مهتقاد ابات
این نوع نگام به عر س در خانوادة بنتی دارای کارکرد خاص خود بود زیرا مادر به ابطة نقش
حمایتی عاطفی از عد تواه عر س به پسرش نگران ابت؛ لذا در بالهاای ابتادایی زنادگی
تازمعر سها با نظارتها عتابهای مادرشوهر ر بهر بودند .نظارتها باا هادف تقویات بنیاان
خانوادة بنتی انجا میشدم این چرخه تکرار میشد .در د بر این رابطه زنان حوور دارند.

 .3زن بهمثابة عنصری فرودست در نسبت با مرد
الف) نگاه از باال وتحقیرآمیز و وابسته به مرد
در بخشی از ضربالمثلهای گیلکی میتوان رد پای نگامهای از بااال باه زن را پیادا کارد .در ایان
موارد مهموالا عنصر زن ابسته به مرد مهرفی میشود زن عنصری ابت که باید به بایلة مارد
مهار شود یا در ذیل حمایت ا باشد مضربالمثل  1تا  .)3گویندة ضربالمثال 4ماردان هساتند
خطاب به مردانی که ر حیة مردانه ندارند این ضربالمثل ابتفادم میشاود .از ظااهر کاال ناوعی
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تحقیر نگاهی منفی به انس زن ابتن اط میشود .ضربالمثل  6 5به ظلم خشاونت ماردان
به زنان اشارم دارد لی درعینحال ظلم مورد نقد قرار میگیرد .در ضربالمثال  8 7اانس زن
در اقع بهمنزلة عنصری ابت که ابسته به مرد ابت در مهارض انتخااب ابات بااالخرم ر زی
هم به خانة دیگری خواهد رفات .در ضاربالمثال  9باا ناوعی نگااهی ماادی طل کاراناه باه زن
موااهیم .اگر زن اهیزیة خوبی به خانة شوهر ن رد مورد بارزنش قارار مایگیارد .در اقاع زناان
براباس میزان اهیزیه ارزشگذاری میشوند .نگام منفی به دختر به زنان مطلقه بیاوم زناان
عقیم از دیگر مواردی ابت که در این ضربالمثلها بازتاب یافته ابت.
مثل

آد گه بد بیارم آدمه زناک آدمه گوی
آبرار
dam ge bad bijaredame
zanakdame guy aberar

بارم تنگ دارم زنه مرد
bare tang darezanemard

الکو چی موندنه؟ برمومه دس بزنی
نرمترا بونه
lku tI mondenebarmume das
bezaninarmtera bone
زناک آبجی یه zanakeabdije

انه ز ر کِه ربه اغالنه مارم
anezurke rese daqelane mare

ترجمه

معنای متبادر به ذهن

آد که بد بیا رد زن آد به آد
میگوید آقا داداش.

اظهار تأبف از اینکه زن از مرد
حساب ن رد.

بار را تنگ مابب) نگه میدارد زن
را مرد مهار میکند.

لز مدیریت کنترل زن توب
مرد.

دختر به چه میماند به مو دبت
بزنی نر تر میشود.
زنصفت ابت.
خالهزن
ز رش به که میربد به
مادربچهها.

دختر قابل کنترل ابت.
صالبت ندارد.
تحکم نس ت به زن

axar pas payexorepelapata sare

آخر بر پایه بر بر پلوپز میخورد
مخانم خانه).

تحکم نس ت به زن

tore konusam be darnamane

ازگیل ترش هم باالی درخت
نمیماند

دخترها باالخرم شوهر میکنند.

تی پسر زنه باریtipesarzanebari

عر بت را به خانه بیا ری.

عر س بهمثابة عنصری در خدمت
خانوادة شوهر

آخرپس پایه خورم پالپچ برا
تورشه کونوبم به دار نمانه

خیلی اهاز خوبی باردم ر نُما هم
خنه xejli dahazexobi barde
ronemam ham xane

ازا اینه بورم کردم کار کونه
azina sure kardekar kune

اهاز خوبی هم آ ردم ر نما مهدیه
نقدی یا انسی که خانوادة داماد
برای دیدن عر س میدهند) هم
میخواهد.
انگار حرکات زنان اااق کور را
میکند.

نگام ابزاری کاالیی به زن

برزنش زن نازا

 638زن در فرهنگ و هنر ،دورة  ،12شمارة  ،4زمستان 1399

ب) برتری فرزند پسر بر دختر
مثل

پسر بچینی ایشاهلل
Pesar betiniiala

الکو ا ن بِیَن تی درم بر گدایی
lakuunbijanti dare sargedaji

دختر ا طاقه خالی کونه کاپیش باغه
doxtrotaqexali kune kapibaqe

ترجمه

پسر بیاری انشاءاهلل مدعا برای
زنان باردار)
دخترها بر در خونهات گدایی
بیایند عاشقت بشوند.
دختر اااث خانه پدر را خالی
میکند آبدزدک باغ را.

معنای متبادر به ذهن

ارزش فرزند پسر
دعای مادر برای پسر هنگا ناز
نوازش .ارزش فرزند پسر
دختر بار مالی برای خانوادم دارد.

در پارمای از ضربالمثل ها فرزند پسر بر دختر ترایح دادم شدم ابت؛ اما نکتة االب تواه
در اینجابت که غال اا گویندة این ضربالمثلها زنان هستند .ضربالمثل  2از دعاهایی ابت که
مادران برای فرزندان پسر خود میخوانند.

 .4زن بهمثابة عنصری فرادست
الف) زن سوژهای قدرتمند و دارای حق
اگرچه بخش درخور تواهی از مطالهاتی که در حاوزة خاا نوادة بانتی انجاا شادم بار ارائاة
تصویری فر دبت از زن در خانوادم تأکید دارند برربی ضرب المثل هاای گیلکای در پاارمای
موارد از قدرت زنان در خانه خانوادم نقش فرادبتی آنان حکایت دارد .در ضارب المثال1
ضمن تقسیم بندی زنان به زن مدیر زنی که مهار شدم ابت زن تن ل بیعرضاه دباتة
ا ل زنانی هستند که مدیریت خانه زنادگی را برعهادم دارناد .از ضاربالمثال  2مایتاوان
این گونه برداشت کرد که این تسل زنان در خانه ریشه در عالقه ای ابت که مرد به همسرش
دارد؛ یهنی در اقع زن خانوادة بنتی به اهت اینکه مورد عالقة همسرش ابت قابلیت مهاار
شوهر را پیدا کردم ابت .ضرب المثل  4 3بر حکمرانی زن در خاناه باا ااود حواور مارد
داللت دارد .در ضرب المثل  5کلید اژة «کالنتر» برای زن ابتفادم شدم بیان مای شاود کاه
مدیریت زن در خانه مواب ر شنایی خانه ابت .این دبته از ضرب المثل ها قادرت بالطة
زنانه در خانوادم را بازنمایی می کند نشان میدهد نه تنها زن عنصری فر دبت در خانوادم به
شمار نمی ر د بلکه نقشی فرادبت قدرتمند ذی نفوذ ااد حق اختیار در خانوادم ایفا
میکند.
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مثل

ترجمه

معنای متبادر به ذهن

zan denim zin denim takaltu

زن داریم زین داریم تکلتو
مزن بیعرضه)

به نوع زن داریم زنی که مدیر
خانه زندگی ابت مایة
شادی همسر ابت کیابیا
بدارد زنی که میشود از ا
بواری کشید زن بیعرضه.

زن دنیم زین دنیم تکَلتو

زن خو مردم ز ر دارم زای خو مارم
zan xumardezur dare zay xu mare

خانه خا َهَله خانه خازن َالنِه
xanexavahlexanexazenvalane

بیر ن ک خودایه خانه کولوش موشته
birunkixudajexanekolu mute

کالنتر خَن خونه بیسه تا زندگی بو بدارم
kalantarxanxune bise ta
zendegisubedare

د زن دار مچّه خوبّه
do zandar mate xuse

تو خَن شیش پوبتون خانِمه بُ وری
to xanipustunexanemeboburi

تی مارم مهریه بو مگه؟

ti mare mehrijebumege

حقّه زن تا فرق بر حقه شیر تا درِم بر
haqezan ta farqesarhaqeir ta dare
sar

ز ر زن به شوهرش میربد ز ر
بچه به مادر.
صاح خانه میگذارد زن
صاح خانه نمیگذارد.
بیر ن از خانه کدخدابت خانه
یه دبته کام.

تسل زن به شوهر
تسل

حاکمیت زن در خانه

تسل

حاکمیت زن در خانه

کالنتر مخانم) باید خانه باشد تا
زندگی ر شنی داشته باشد.

لز مدیریت حاکمیت زن
در خانه

کسی که د زن دارد در مسجد
میخوابد.
تو باید بگ مادمای که شش
پستان دارد بگیری .لیاقت این
دختر را نداری.
مگر مهریة مادرت بود؟ چرا
گذشت نمیکنی؟

حاکمیت زن در خانه

حق زن تا فرق بر حق شیردم
مدایه) تا د در.

تسل

به مردی گفته میشود که
لیاقت دختر خوب را ندارد.
لز تواه به حق اقتصادی زن
لز رعایت حق حقوق زن

 .5زن بهمثابة سوژهای برابر با مرد
الف) ارزش فرزند دختر و عدم تفاوت جنسیتی
مثل

خَن بشون خشته پوله نیمکارم
چاکونه؟

xanboun xate pule nimkare
takune

هفت تا پسرم ارم گورگ بوخوردم

haf ta pesar mare gorgboxurde

ترجمه

معنای متبادر به ذهن

میخواهد بر د پل خشتی نیمه تما را
بسازد؟ مباختن پل آاری کار بختی در
مهماری بود .این مثل در اواب کسی
ابتفادم میشود که میگوید زن فالنی پسر
زایید .کنایه از اینکه خب بزاید مگر پسر چه
کار میکند؟ پسر دختر چه فرق دارد).

عد تفا ت میان فرزند
دختر پسر

مادری که هفت تا پسر داشته را گرگ خوردم
ابت .مکنایه از بی فایی پسر عد تفا ت
دختر پسر)

عد تفا ت میان فرزند
دختر پسر.
فالنی پسر داشت لی
به ا فا نکردند.
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این امالت بر عد تفا ت انسیتی میان دختر پسر اشارم دارد گویندم تأکیاد دارد کاه
تفا تی میان فرزند پسر دختر نیست.

ب) تأکید بر نقش و سهم مشترک عنصر زن و مرد در خانواده
مثل

ترجمه

معنای متبادر به ذهن

از پدری خانه از مادری اانه انه نا خانجانه

از پدری خان ابت از مادری
اان نامش خانجان ابت.

عزیز دردانه ابت اصل نسب
دارد.

آد از پدر مادر حتی اگر پیر
باشند بیر نمیشود.
به گا گفتند کار پدرت کار
مادرت همین بود هست تو
هم بکار.

لز احترا به پدر مادر مهر
د)

azpedarixaneazmadari
daneanenamxandane

پر مار پیری ب ون بیری نیه
Pero mar piribobunsirinije

رزم بوتن تی پرم کار تی م ارم کار ترن بکار
varzebotun tip ere karti mare
karterenbekar

هرکس رام پدر
بر د

مادرش را

بیکار کولهبار بایل
زندگی خانم آقا شرمسار
میشوند.

بیکاری ن ود بایل زندگی
باعث شرمساری زن شوهر
میشود .بهم مشترک هر د
در زندگی

Tihamsaramalnije

همسر همسال هم طراز با
تو نیست.

لز کفویت در ازد اج

zanomadiqazibomurde

قاضی زن مرد مُردم

در دعوای زن مرد اانب
کسی را نگیر چون بریع آشتی
میکنند.

بی کار بی بار بی زندگی خانم آقا
شرمندگی
bikarobibaro bi
zendegixanemoaqaarmandegi

تی همسرامال نیه
زن مردی قاضی بُموردم

در این امالت به تواه برابر نس ت به پدر ماادر فاارغ از انسایت توصایه مایشاود .در
ضربالمثل  3فرزند به ادامهدادن رام پدر مادر دارد .ضربالمثل  4به نقش بهم برابار زن
مرد در موفقیت در زندگی تأکید دارد مس ولیت کامیابی شکست در زندگی را متوااه زن
شوهر می داند .به ع ارتی دیگر اامهه نقش بهم مشترکی را برای هم زن هم مرد خانوادم
در شکلگیری زندگی موفق قائل ابت فق مردان را مس ول تأمین نیازهای زندگی نمیداند.
به همین دلیل گفته می شود که عد کامیابی در زندگی شرمساری خانم آقا را با هم به دن ال
دارد .ضربالمثل  5به رعایت کفویت قرابت میان زن شوهر در زندگی مشترک تأکیاد دارد.
ضربالمثل  8 7ضمن اینکه بر اود ر اب مح تآمیز در غالب زندگیهاای زناشاویی اشاارم
دارد در دعواهای خانوادگی حق را به کسی نمیدهد توصیه میکند اانب کسی گرفته نشود
چون درنهایت میان زن شوهر آشتی خواهد افتاد.

بازنمایی زن در ضربالمثلهای گیلکی 641

بحث و نتیجهگیری
در این مقاله تالش شد تا با اتخاذ ر یکردی توصیفی تحلیلی به تصویر نس تاا ر شنی از چگونگی
نقش اایگام زنان در فرهنگ شفاهی ادبیات عامیانه گیالن دبت یاابیم .باه نظار مایرباد
انتقاال آن از
ضربالمثلها به دلیل عمومیت فراگیر بودنشان در میان عاماه مارد تادا
نسلی به نسل دیگر طی بالهاای متماادی قابلیات منابا ی اهات بازنماایی زن در فرهناگ
شفاهی مرد گیالن داشته باشند .فرض اصلی نویسندم آن ابت که با رها عقاید نگرشهای
اامهه در ادبیات عامیانه فرهنگ شفاهی به طور خاص در ضربالمثلها بازتاب پیدا مایکناد
لذا با ابتفادم از تحلیل محتوای کیفی ضربالمثلهای مرت با هدف پژ هش امعآ ری شاد.
پس از مطالهه برربی حد د  4600ضرب المثل گیلکی مواردی که قابلیت بازنماایی نقاش
اایگام زن در ضربالمثلهای گیلکی داشتند ابتخراج شادند .ضاربالمثالهاای باا مواامین
مشترک مشابه ذیل پنجمقولة کالن تصویری از بویههای مث ت زنان تصویری از باویههاای
منفی زنان زن بهمثابة عنصری فر دبت زن بهمثابة عنصری فرادبت زن باهمثاباة عنصاری
برابر در نس ت با مرد دبتهبندی شدند مورد تحلیل قرار گرفتند.
در کالن مقولة نخست اشارم به زی ایی ظاهری یژگیهاای شخصایتی مث ات مطلاوب
نقش محوری ااربخش زن در زندگی رابطة عاطفی میان زن مرد تأکید بر مطلوبیت زن
نقش عاطفی محوری زن در نقش مادری از یژگیها مهم بویههای مث ت زنان هستند کاه
در ضربالمثلهای گیلکی بازتاب پیدا کردند.
اشارم به ظاهر نامنابب زشت یژگیهای شخصیتی ناپسند محتوای ضاربالمثالهاایی
هستند که تصویری از بویههای منفی زنان را ارائه میکنند .در محور بو برتری فرزناد پسار
بر دختر نگام از باال تحقیرآمیز ابسته به مارد از املاه مقولاههاایی هساتند کاه در ذیال
کالنمقولة زن بهمثابة عنصری فر دبت اای میگیرند .بخاش دیگاری از ضاربالمثالهاا بار
فرادبت بودن زنان در اامهه اشارم دارند .ضربالمثلهایی کاه بار ارزش فرزناد دختار عاد
تفا ت انسیتی بهم نقش مشترک عنصر زن مرد در خانوادم اشارم دارند از اایگام برابار
زن با مرد در فرهنگ مرد گیالن حکایت میکند.
نتایج غالب پژ هشهای مشابه که با هدف بازنمایی زن در ضربالمثلهای منااطق مختلاف
ایران انجا یافته حاکی از براستهبودن اه منفی تصویر زنان حاکمیت نابرابری انسایتی
بازتاب این نابرابری در ضربالمثلها ابت .همانطور که پیش از این اشارم شد یافتههای ق لای
از تصا یر زنان در مثلها نشان میدهد زنان در قید بند تحمیل ارادم از بوی مردان بودماند با
آنها بدرفتاری می شدم ابت .آنان در مقایسه با مردان از شأن اایگاام ااتمااعی پاایینتاری
برخوردار بودم ظرفیت یژگیهای مث تشان نادیدم گرفته میشد .در اقع این پژ هشهاا بار
براستهبودن نابرابری ت هی انسیتی در ضربالمثلها تأکید دارناد .اماا نتاایج ایان مقالاه
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یافتههای شه انی صراحی م )1395موحد همکاران م )1391م نی بار ماردبااالر باودن
بیطرة نابرابری انسیتی بسیاری از اوامع بنتی ایران را تأیید نمیکناد .اگارچاه یافتاههاای
شه انی صراحی م )1395که با اتکا به ضربالمثلهای گیلکی منطقه اشکورات گایالن انجاا
شدم حاکی از حاکمیت رابطة بلسلهمرات ی فر دبتی نادیدمانگاشتن زنان در اامهه ابات
برربی ما نشان میدهد با اود اینکه بخشی از ضربالمثالهاای گیلکای از ااود ناابرابری
توزیع نامنابب قدرت در اامهاه خاانوادم حکایات دارد بخاش درخاور تاواهی از آنهاا بار
یژگی های مث ت نقش حواور فهاال زن در اامهاه قادرت نفاوذ اایگاام ا در حیاات
ااتماعی داللت دارند.
نکتة االب توااه در ضاربالمثال هاایی کاه داللات بار بازنماایی منفای از زن در اامهاة
گیل زبان دارند آن ابت که در غالب این ضربالمثلها زن بهمثابة مواودی شریر شایطانی
کامالا منفی دیدم نمیشود .به ع ارت دیگر ضربالمثلهایی کاه بار بازنماایی منفای از زناان
داللت دارند اهی ذاتگرایانه اوهری به عنصر زن نداشاته ر ایتای د شخصایتی از زناان
دارند؛ مثالا در اایی گفته میشود زنی هست که«مایة موفقیت بربلندی مرد ابت زنی هم
هست که ا را به خاک بیام مینشاند ».با نگاهی کلی به ضاربالمثالهاای گیلکای مایتاوان
دریافت که مقصود گویندم در ضربالمثلهایی که به بویة منفی زنان اشارم دارد نوعی تفکیا
از زن خوب زن بود ابت ناظر بر عمو زنان نیسات .یاا ضاربالمثالهاایی کاه حساادت
کینهتوزی یا تک ر زنان را بازنمایی میکند بیشتر ناظر بر دعواها تنشهای میان مادر شاوهر
تازمعر سهابت که غال اا در بالهای ا ل زندگی شکل میگیرد تدا ندارد.
در نقطة مقابل آنجا که بر اه مث ت منزلت زن اشارم میشود ع اارات کلماات افاادة
عمو دارد گویندة ضربالمثل ر یکردی ذاتگرایانه یا عا گرایانه به زن دارد؛ مثالا در اایی از
«تالز همراهی زن زندگی آبادانی زندگی با حوور زن» بخن میشود یا در ااایی دیگار
بیان میشود که «اگر گیلهمرد صد ر ز در مزرعه برنج کار کند تا گیلهزن پایش را بار شاالیزار
نگذارد زمین آباد نمیشود».
در فهم دربت ضربالمثل ها باید به این نکته تواه داشت که گام برداشتهای متهاددی از
ی متن متصاور ابات برخای از اماالت در مقولاههاای متهاددی ااای مایگیرناد ماثالا
ضربالمثل هایی که بر اوم منفی شخصیتی زنان اشارم دارند لز ماا بازنمایی منفی از شخصیت
زن به شمار نمیر ند .قتی در ضربالمثلی گفته میشود «ز رش به کای مایرباد؟ باه ماادر
بچهها» در اقع این امله هم از ظلم مردان به زنان در اامهه حکایت میکناد هام بار ارزش
شمردن مهر رزی در خانه پرهیز از خشونت تق یح زشت شمردن تندخویی در خانه تأکید
دارد .همچنان که در ضربالمثلی دیگر در رابطه با مردان خشن گفته مایشاود «خوناهگاورم»
یهنی خانهخرابکن ابت .پس در تفسایر ضاربالمثالهاا ضامن آگااهی از بساتر فرهنگای
ااتماعی اامهه هدف باید به مهانی مفاهیم متکثری که از آن فهم میشود تواه داشت .ایان
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در حالی ابت که در پژ هشهای ق لی با تکیه بر ر شهای کمی صرف احصاء نمونههایی دال
بر بازنمایی منفی از زن حکم به مردباالری در اامهه حاکمیت نابرابری عمیق انسایتی در
اامهه شدم ابت.
کلمات مفاهیم بهکاررفته در ضربالمثالهاای هار اامهاهای بایاد در بساتر ااتمااعی
فرهنگی همان اامهه فهم شوند مورد تحلیل قرار گیرند .اگر این بستر ااتماعی دربت فهام
نشود ممکن ابت انگارمهای ذهنی پژ هشگر بر اقهیتهای ااتماعی تحمیل شود؛ مثالا قتای
در ی بستر فرهنگی ااتماعی خانهداری تربیت فرزند بهعنوان یکی از کار یژمهاای زناان
امری مقدس تهریف میشود نمیتوان این پدیدم را بهمنزلة تحقیر یا فر دبت انگاری زنان در
آن اامهه تهریف کرد .درحالیکه در چارچوب نگرشهای فمینیساتی خاناهداری زن باهمنزلاة
محد دکردن زنان نگام از باال به انس تهریف تهریف میشود .مطالهة پژ هشهای حوزة زناان
حاکی از بیطرة ر یکردهای فمنیستی انتقادی نس ت به بنت در آاار پاژ هشهاایی ابات
که در این زمینه انجا شدم ابت .با تواه به یافتههای ایان مقالاه ضار رت نگاام انتقاادی باه
انگارمهای مسل در تحقیقات ااتماعی حوزة زنان احساس میشود.
برخالف نتایج دیگر پژ هشهایی که با هدف چگاونگی بازنماایی زن در ضاربالمثالهاای
فرهنگهای محلی انجا شدم ابت یافتههای این تحقیق نشان میدهد زن در فرهنگ گایالن
چه در حیطة خانه خانوادم چه در حیطة مساائل ااتمااعی اقتصاادی در هار باه اایگاام
فرادبت فر دبت برابر با مرد ظاهر شدم ابت .ایان در حاالی ابات کاه رضاایی ظااهری
ع دم ند م )1394نتیجه گرفتهاند که در ضربالمثلهای بختیاری زن صرفاا در حوزة خصوصی
خانوادم اایگام فرادبت دارد در حوزة مسائل عمومی ااتماعی اایگام فر دبتی پایینتار
از مردان دارد در حوزة مسائل عا در نقطة برابر با مردان قرار میگیرند.
تحلیل محتوایی ضربالمثلهای گیلکی نشان میدهد زن در فرهنگ شفاهی مارد گایالن
از اایگام متنوع چند اهی برخوردار ابت .گاهی شخصیتی فر دبت ضاهیف دارد گااهی
شخصیتی فرادبت قدرتمند گاهی در اایگاهی برابر با مرد .بنابراین به نظار مایرباد باه
تحلیلهایی که با ر یکردی عا گرایانه بر حاکمیت مردباالری زنبتیزی نابرابری انسیتی
در فرهنگ خانوادم اوامع بنتی بازتاب آن در فرهنگ شفاهی اامهه ایران تأکید دارند باید
به دیدة تردید نگریست زیرا مطالهه ضربالمثلهای گیلکی تصاویری چناد اهای از زن ارائاه
میکنند نقش حوور زن در اامهه بهمثابة بوژمای قدرتمند فرادبت نیز برابر با مارد را
هم بازنمایی میکنند .بنابراین ما در برربی تصویر زن در ضربالمثلها نه با ی تصویر بلکه با
تصا یر متهدد متنوعی ر بهر ی هستیم .بازنمایی زن در فرهنگ شفاهی گیالن نشان میدهد
زن بهمثابة انسانی چند اهی بسته به موقهیتها نقشهای متفا ت یژگیهاا خصوصایات
متفا تی داشته ابت.
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