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 چکیده
آیینۀهادرهرجامعهالمثلضرب هایزندگیاعضایجامعهوجزئیازنمایشیوهتمامای،

هایجنسیتیدرهرفرهنگی،جایگاهوالمثلهایپیشینهستند.ضربمیراثفرهنگینسل

موقعیتاجتماعیجنسیتزنومردراتعیینوانتظاراتوتوقعاتاجتماعازاعضایشرا

آن پرورش و تربیت شیوۀ و میمشخص معین قبل از را جامعهکنها اعضای از و ند

ضربمی از فرهنگسرشار بردارند. مسیرهاییگام چه هایجنسیتیبرالمثلخواهنددر

اینضرب داللتدارند. فرهنگجنسیتی بازنمایی تقابلالمثلبرساختو و تفاوت بر ها

نهایلکی،هویتمرداالمثلاند.دربرخیازضرباستوارندوزنرادیگریمردتصورکرده

می معنا یکدیگر نسبتبه زنان منزلتآنو و جایگاه و نسبتدیگریتعریفیابد به ها

هایجنسیتیلکی،مرداندرجایگاهوموقعیتاجتماعیفرادستیالمثلشود.درضربمی

مینسبتبهزنانترسیمشده چنینالقا تواناییاند. هایشودکهمردانبهنسبتزناناز

اینضربعقلیوذهنیبیشت در پدرتباریاستوالمثلریبرخوردارند. اصلونسب، ها،

پرچم خانواده، زندهفرزندانذکور و تصویرنگهدار خاندانبه و رسمخانواده اسمو دارندۀ

جامعهدرآمده و تربیت به نسبت فرهنگ، این در نگرشاند. پسران و دختران پذیری

شدهگیرانهسخت توصیه و دارد وجود وای اجتماعی شرایط در تربیتکودکان از است

پیش انحرافاتجنسی، در آسایشاجتنابشود. و قضاوتارزشیاقتصادیرفاه داوریو

اند.کنندهتصورشدهمنفینسبتبهجنسیتزنوجودداردوزنان،اغواگروتحریک

هایجنسیتی.المثل،هویتهایکلیدی:بازنمایی،برساخت،ضربواژه
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 دمهمق
ایمجموعه»هایمهمفرهنگودانشهرملتاست.فرهنگعامهفرهنگعامهیکیازشاخه

دانستنی بینعامۀمردمبدوندرنظرگرفتنوحتیبدوناز رفتاریاستکهدر اعمالو ها،

االمینی،)روح«صورتتجربهبهارثرسیدهاستسینهبهبهوجودفوایدعلمیومنطقیآنسینه

روندودرشمارمیهاازاجزایمهمادبیاتشفاهیوفرهنگعامهبهالمثل(.ضرب۱۳82:226

هابرایتصدیقدیدگاهگویندهوالمثلهاودرمیانبیشتراقوامرواجدارند.ازضرببیشترزبان

هابیشتربرپایۀالمثلشود.ضربدادندرکوفهمگویندۀسخناستفادهمیگاهیبراینشان

سینهتهگف که هستند شدهبههایی نقل دارندسینه منطقی و علمی پشتوانۀ کمتر و اند

شناسیهامنبعمهمیبرایمطالعاتمردمالمثل(.همچنینضرب۱۳88:۹زاده،)محمدحسین

ها،اطالعاتمهموزیادیدربارۀباورهاوشیوۀزندگیمردم،ازنسلیبههستندوبامطالعۀآن

من تقلمینسلدیگر )رضایی، ۱۳۹4شود ضرب22: تمامالمثل(. آینۀ آنکه بر عالوه نمایها

انعکاس هستند، امروز گذشتگانزندگی باورهای و عقاید فرهنگ، معتبر سند و اند.دهنده

مثل مطالعۀ و میتحقیق نشان ما به میها چگونه ما نیاکان و گذشتگان ودهد اندیشیدند

هابرایالمثلشناختیوتاریخیضربشناسانه،جامعهرومطالعۀمردمکردند.ازهمینزندگیمی

واقعیت از بسیاری میمحققان، روشن محققان برای را گذشتگان زندگی حقایق و سازدها

(.۱۳86:2۹)ذوالفقاری،

توانیافتکهالاقلهاازنظرموضوعی،تنوعزیادیدارندوکمترموضوعیرامیالمثلضرب

برخیازمثلچندمث منثوردربارۀآنوجودنداشتهباشد. سوگیریجنسیتیلمنظومیا ها،

ورزند.بازنمایییکمفهوم،ایجادیکبرداشتودارندوبهنوعیبازنماییجنسیتیمبادرتمی

هایبیرونیراهاپدیدهخوانشازیکمفهوموپدیدهدرذهنمخاطباناست؛بهنحویکهآن

پایۀهمان تفسیرمیبر کنند)محمدحسینتصویرذهنیتعبیرو ۱۳88زاده، زباننقش۹: .)

همچنینرابطۀبینزبانوقدرترانمیدادنبهواقعیتمهمیدرشکل توانهایمادیدارد.

به کرد؛ میانکار جنسیتی مسائل به زبان که هنگامی کلیشهویژه زبان انتخاب وپردازد. ای

فرهنگمرد از برابریجنسیتیمیاستفاده زمینۀ منفیدر روانی تأثیر سببایجاد شودانه

شوندهاییبهآثاروپیامدهایمنفیدردنیایواقعیمنجرمی(.چنینگزینش2۰۱4)کوپال،

(.2۰۱5:54بهنقلازجناح،۱۹8۹)فرانکوترایسلر،

 و آموزشی سیاسی، حقوقی، مذهبی، نهادهای همۀ جنسیتی، فرهنگ یک مادیدر

کنند.فرهنگهایمرسومراتقویتمیانتظاراتیدرموردنحوۀرفتارزنانومردان،ایجادوشیوه

آن، نتیجۀ و پدرساالری فرهنگ آن منشأ که دارد بنیادی تمایزات در ریشه جنسیتی،

هاوایایننوعایدئولوژیبرایتوجیهحقوق،مسئولیتایدئولوژیجنسیتیاست.درهرجامعه
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جنسیتبهداشپا میهایمتفاوتبرایهر جامعهکار هر ایدئولوژیجنسیتیرود. اشراای،

تقویتمیبه اجتماعی رفتارهای از الگویی جامعهعنوان هر همچنین مجموعهکند. ازای ای

رویه وقواعدو تحتنظر را مردانه کهمفاهیمهنجاریرفتارهایزنانهو هایاجتماعیدارد

(.هویت،تصویریذهنیاستکهشخصدر6۰-2۰۰5:5۹دهد)پیوستن،قرارمیموردکنترل

اینپاسخبهچیستیوکیستیخوددرذهنشمجسممی از درکما هویتاجتماعی، کند.

این«چهکسی»مقولهاستکه از دیگرانکیستند. هویتاجتماعیامریذاتیهستیمو رو

توافقاست عدم توافقو برایند نیستو ۱۳۹۱)جیکنز، برابر7: در شناختخود هویت، .)

طریق از سؤالکیستیاستکه پاسخبه و خود نسبتبه آگاهیفرد هویت، دیگریاست.

همدرسطحاجتماعیشکلمی دیگرانهمدرسطحفردیو با گیردتمایزگذاریبینخود

هایفرهنگی،بستگی(.هرکسباتوجهبهخصوصیاتفردی،تعلقاتودل۱۳۹2:۱56)قبادی،

براساسمؤلفه را کیستیخود مذهبی، آنمیاجتماعیو در یاهایاصلیاجتماعیکه زید

هاخودرابهدیگرانکندوبراساسهمینمؤلفهشناسدیادرکمیاشمیزیستهبراساستجربۀ

رخیمواردشناساند.جنسیتیکیازعناصراصلیتمایزبینافراداست.هرفردیجداازبمی

به یا میاستثنا، دنیا به بهصورتمذکر یا ذاتآید وصورتمؤنث. زنان بین معتقدند گرایان

ها،تفاوتبینمردوزنامریهایذاتی،بنیادینوثابتیوجوددارد.بهعقیدۀآنمردانتفاوت

طورمهستندوبههابراینباورندکههمۀزناندربنیادمانندهبیولوژیکیوطبیعیاست.آن

هامعتقدندبینجنسوجنسیت(.فمینیست۱۳86:67بنیادیبامردانتفاوتدارند)مؤمنی،

پدیده جنسیتنه دارد. بلکهدستاوردیاجتماعیتفاوتیاساسیوجود زیستی، ایطبیعیو

زنانهوهستندوبراینابرابریبینجنسیتهازنانومردانساختۀجامعهاست.بهعقیدۀآن

هابهشکلمذکرومؤنثزادههاانسانتوانتوضیحیاجتماعیارائهکرد.بهاعتقادآنمردانهمی

جامعهمی جریان در اما میشوند، تبدیل مردان و زنان به جنسمؤنث،پذیری برای شوند.

بنیانتبدیل خود، نوبۀ به استکه هویتزنانه اتخاذ معنایپذیرشو به یکزن به شدن

میکنش شکل را زنان استهای اجتماعی واقعیتی جنسیت باتلر، جودیت دیدگاه از دهد.

شوند،بلکهدرهامعتقدندمردانمتولدنمی(.همچنینفمینیست28۹-۱۳۹2:288)سیدمن،

هامذکرزادهشوند،هاممکناستانسانشوند.ازنگاهآنجریانتعامالتاجتماعیبرساختهمی

می میآموزاما قرار اجتماعی تحتاجبار و میند مجبور نیز گاهی و هویتگیرند هایشوند

برایشانمناسباستوهایاجتماعیگیرندچهرفتارهاونقشمردانهرابپذیرند.مردانیادمی

گیرندمردباشند.بهعقیدۀکانل،جنسیتنهیکمنزلتیاوضعیتیثابت،بلکهپسرهایادمی

(.2۹7-2۹۳شود)همان:کهدرفرایندهاوتعامالتاجتماعیبرساختهمیایاستپدیده
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مینابرابری پیدا نمود اقتصادی و اجتماعی عرصۀ در که محصولهایی صرفاً کنند،

آدابکنش سننو فرهنگ، ریشهدر بلکه نیستند، نسلهایروزانه از هایورسومیدارندکه

هادیدههابینگروههاییکهدربرخیازجوامعوفرهنگریاند.یکیازنابرابجاماندهگذشتهبه

شود.براساسدیدگاهشود،نابرابریجنسیتیاستکهبیندوجنسزنومردمشاهدهمیمی

ایوجودداشتهباشد،فرهنگی،نابرابریجنسیتیبرساختیفرهنگیاستکهاگردرهرجامعه

می را آن مصداق و فرنمود عناصر در ضربتوان جمله از کهالمثلهنگی کرد مشاهده ها

هایجامعههستند.بازتولیدکنندهواستمراربخشالگوهاونقش

هایاجتماعیوفرهنگی،وتفاوتهویتیبینزنانهاوبنیانرودرکوشناختپایهازاین

وامتیازاتاجتماعیواقتصومردانکهعاملتمایزوتفاوتدرحقوق،مسئولیت ادیبینها

بهآن را ذهنیتشهروندان هستند، میها سوق سننسمتی و اجتماعی ساختارهای تا دهد

هاهستند،بشناسندوبادوریازطبیعیفرهنگیکهمولدوعاملپایداریوتقویتایننابرابری

آن آنانگاری، جایگزین اجتماعی ساختارهایی و الگوها و بردارند میان از را کها کنند هها

اجتماعیاخالقیانسان ایجاد در را مساواتها فرصتتر، با بینآحادگرا آزادتر و هایبرابرتر

شهروندان،یاریکنند.

هایجنسیتیزنومرددرشود:هویتدراینتحقیقبهسؤاالتکلیدیزیرپاسخدادهمی

لکی آن۱فرهنگ و است شده برساخته فرهچگونه در دارند؟ جایگاهی چه ازها لکی نگ

هایمردوزنچهانتظاراتیوجوددارد؟ازلحاظموقعیتوجایگاهاجتماعینسبتجنسیت

بینزنومردچگونهاست؟

 پیشینۀ تحقیق
( ترانه۱۳8۹ملکی در زنان بازنمایی بررسی به این( پرداخت. لری و فولکلوریکلکی های

ترانه کیفی محتوای تحلیل با و کیفی روش به تکهاتحقیق بهرهی و فنبیت از گیری

هاهستندودهدمردانراویبیشترترانههاانجامشد.نتایجپژوهشنشانمیسازیترانهخالصه

ها،زنایدئال،زنیاستبیت،زبانیمردانهاست.مطابقترانههایفولکلورتکزبانبیشترترانه

باشد.پرکارودرانجامکارهاسریعباشد.نوازومهربانباشدورفتاریجاافتادهداشتهکهمهمان

داشتهباشد.سخنوهمدلباشدوتواندلبریوابرازعشقدان،خوشجوانوسرحال،سخن

ها،مردایدئالکسیاستکهشکارچیماهر،کدخدا،دلیر،شایسته،پیروزدرمحاکم،طبقترانه

ازلحاظتیپوظاهر،آستینباالزده،شالهراتیبسته،هاوجلودارباشدویاغی،سرکردۀیاغی
                                                           

هایزاگرسدرمحلکوهفرهنگوزبانلکیدربینمردمانیکهدریکناحیهکوهستانینسبتاًبزرگدررشته۱

(.۱۳۹2:۳زاده،کنند،رواجدارد.)صفیرستان،کرمانشاه،ایالموهمدانزندگیمیهایلتالقیاستان
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دیدهباشد.ازمقایسۀصفاتمردبلندوجهانفشنگوقطارتاسرسینهبسته،زیباروی،سبیل

تواندریافتنگاهوانتظارمتفاوتیازدوجنسوجوددارد.زبانغالباًبایدخوبوزنخوبمی

جنگیوحملهمرداندرنقشهایسازندگیوحمایتیودرموقعیت کنندههایپرخاشگرانه،

قراربگیرند.

بهبررسیجایگاهزنوخانوادهدرضرب۱۳۹4رضایی) درالمثل( هایبختیاریپرداخت.

ازآوریدادهاینتحقیقدرحوزۀمطالعاتفولکلورشناسیبهروشکیفیانجامودرجمع ها،

شد. استفاده ضرببراساسیافتهتکنیکتحلیلکیفیمحتوا در صفاتیکه برایالمثلها، ها

شود،بیانگردیدگاهمردساالراست.ازصفاتمنفیبرایتوصیفزنانزنانومرداناستفادهمی

مثال برای شخصیتزن از ضربو در است. شده استفاده منفی کارهای در هایالمثلزدن

گاهازجایگاهبرابربامردبرخورداراست.بختیاریزنگاهازجایگاهفرادست،گاهفرودستو

آید،زنموجودیقدسیوفراتروقتیسخنازمسائلدرونخانهوحیطۀخصوصیبهمیانمی

شود،هاییکهازحیطۀعمومیوجایگاهاجتماعیافرادبحثمیالمثلازمرداستودرضرب

ضرب در و دارد مرد فرودستینسبتبه میهالمثلزنجایگاه مسائلعام به پردازد،اییکه

جایگاهومنزلتزنومردبرابراست.

المثلدرگویشقوملر،با(بهمطالعۀفرهنگالالیی،شعروضرب۱۳۹5عسگریخانقاه)

هایتفکیکجنسیت)موردمطالعه:دومحلۀشهرستانبروجردازاستانلرستان(تأکیدبرنشانه

شناختیژرفانگربامشاهدۀمشارکتی،همراهبااسنادووشمردمپرداخت.دراینتحقیق،ازر

نفرساکن45مدارکعلمیمکتوبدرمراکزعلمیاستفادهشد.جامعۀآماریتحقیقشامل

 و بروجردی5بروجرد انجمن اعضای از نظریۀنفر تحقیق، چارچوب است. تهران مقیم ها

اساخت اورتنر عمل نظریۀ اشتروسو لوی ادبیاتگرایی در استکه آن بیانگر نتایج ست.

می استو هویدا جنسیتکامالً لر، شفاهیقوم اینفرهنگ، «زنطبیعی»تواندر مرد»و

راآنچنانکهدرنظریۀعملبیانشدهاست،بهروشنیمشاهدهکرد.دومآنکهقوم«فرهنگی

مرد،زنوشوهر،وپدروطورمشخصبرایپسرودختر،زنولردرادبیاتشفاهیخود،به

جایگاه دختر معموالً الگوهایفرهنگیاینقوم، آنکهدر سوم تفاوتارزشیقائلاست. مادر

خاصیندارد،بهجزدرمواردیخاصکهدخترکدبانووصبوراستوکسیازرازدلشخبر

هاوتومسئولیتندارد.چهارمآنکهدرالگوهایادبیاتشفاهیقوملر،پسرهمیشهعزیزتراس

شود.وظایفشبرحسبعزتشتعریفمی

مقاله (۱۳۹۹کریمیوهمکاران) عنواندر هایالمثلبازنماییهویتزندرضرب»ایبا

لکی ضرب« در زنانه هویت بازنمایی چگونگی بررسی المثلبه پرداختند. لکی درهای

بخشبخش،هویتبتیمانندقوامهایمثهایلکیزندرمقامیکهستی،باویژگیالمثلضرب
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ویژگی با و بافضیلت بیو ابزاربودگی، نظیر منفی هویتی اخالقهای وخردی، ستیزی

به مقوالت است. شده بازنمایی و ترسیم دردستغیرمستقل، زنان بازنمایی برای آمده

ودایاالمثلضرب )مادر( دا زندرسهدستۀده)دختر(، یکدستنیستند. )پیرزن(هایلکی،

ازاینسهگروه،هویتگروهسنیمادرنسبتبهدوگروهدیگرمثبت تروترسیمشدهاست.

ها،تصویرالمثلطورکلیروححاکمبرضربتربازنماییشدهاست.بههویتپیرزنازبقیهمنفی

درمرتبۀدومقرارمی زنانازجهاتمختلفوهویتزنانرا برتردهدومرداندرمقایسهبا

ها،جهانیعمدتاًالمثلیابند.درواقعجهانضربهستندوزنانفقطدرکنارمردانهویتمی

مردانهاست.

هایفرهنگیهستندودراینهایجنسیتیبرساختدرهمۀتحقیقات،جنسیتوهویت

طبیقپذیری،باالگوهایاجتماعیترودکهدرتربیتوجامعهجوامعازهردوجنسانتظارمی

دراینجوامعکه یابندوبراساسالگوهاوهنجارهایمرسومومتداولاجتماعیرفتارکنند.

جویانهگرانهوپرخاشهاوالگوهایسلطهرودبانقشغالباًمردساالرهستند،ازپسرهاانتظارمی

رودکهمیمنطبقشوندتاهویتوشأنشایستۀمردانهیابندوهمچنینازدخترهانیزانتظار

نقش تطبیقهایحمایتیوسلطهدر کارکردهایدرونخانواده با را پذیرظاهرشوندوخود

جنسمکلف دو هر یابند. هویتجنسیتیمناسبزنانه براساسانتظاراتجامعهدهندتا اند

ایفاینقشکنند.

چارچوب مفهومی تحقیق
هویت از متفاوت مفهوم سه هویت، مقولۀ در سوژۀرابرتهال الف( کرد: متمایز هم از را

جامعه سوژۀ ب( پستروشنگری؛ سوژۀ ج( روشنگریبرمفهومیازشناختی؛ درسوژۀ مدرن.

شود.ازایندیدگاه،فردانسانکهازهستیتماموکمالومنسجمیبرخورداراستتأکیدمی

مرکزسوژۀروشنگریشاملیدارایظرفیت آگاهیوعملاست. کهستۀدرونیهایتعقل،

استکهباتولدشهموارههمراهاست.مرکزذاتیفردازنگاهدیدگاهروشنگری،همانهویت

(.55-۱۳۹6:54فرداست)هال،

شودنهبیولوژیکی.ایننوعسوژه،بانداشتنایتاریخیتعریفمیمدرنبهشیوهسوژۀپست

می شناخته یکپارچه ثابتو هویتسوژهویتدائمی، پستشود. چهلۀ سیال، ومدرن، تکه

طورمداوماندوبههایازنظامفرهنگیکهفردرااحاطهکردهشناوراستودرارتباطباشیوه

(.56شود)همان:گیردومتحولمیشودشکلمیهابازنماییمیوسیلۀآنبه

جامعه سوژۀ مرتبطدر بلکه نیست، خودکفا و مستقل سوژه درونی هستۀ باشناختی،

ارزش با دیگرانمهممیانجیسوژه معانیوسمبلدیگرانمهماست. هایفرهنگجهانیها،
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پردازانکنشمتقابل،هویتدرکنشمتقابلزید.ازدیدگاهنظریههستندکهسوژهدرآنمی

شکلمی جامعه و یکمنبینخود ماهیتدرونیدارد؛ یا کماکانیکهسته سوژه گیرد.

گیردوجرحوهایفرهنگیبیرونیفرممیوگویمستمرودائمیباجهانفتواقعیکهدرگ

شناختی،هویتپلیاستمیانحوزۀعمومیوحوزۀخصوصی،یابد.درمفهومجامعهتعدیلمی

جامعه دیدگاه از بیرون. و درون میان متصلمیو ساختار به را سوژه هویت، کندشناختی،

(.55-54)همان:

دیگرانکنشگرانخود بهنسبتبا آنرا تفاوتبا تقابلیا در میمهمو معنا درها یابند.

رود،هایجنسیتی،زندیگریمرداستوهرآنچهدراجتماعازمردانتظارمیبرساختهویت

رودرود؛برایمثال،اگرازمردانتظارمیبهنوعیدیگر،همانسنخوایدئالاززنانتظارمی

گرومهربانباشد.ازلحاظجایگاهرودکهحمایتجوباشد،اززنانتظارمیرخاشگروپسلطه

زناندرساختاراجتماعیوشوند،درتقابلباآناجتماعی،اگرمردانفرادستانگاشتهمی ها،

گیرند.باورهایفرهنگیدرموقعیتفرودستقرارمی

داندکهدرچارچوبهامیامیازنشانهشناسسوئیسیزبانرانظفردینانددوسوسورزبان

گرایانهمیاندال)مفهوم(ومدلول)صورت(وجودندارد،بلکهاینرابطهایذاتآناساساًرابطه

(.ازدیدگاهویمعانیکلماتدریکرابطۀ۱۳8۹:6زرگر،اختیارییاقراردادیاست)سروری

زبانوبهیک حوادثجهانبیروناز و اشیا تفاوتیکبا رابطۀشباهتو از بلکه ندارد، جود

درکاست.براساسنگاهسوسوریآنچهشباستکلماتبایکدیگردردرونقواعدزبانیقابل

(.ازنظرسوسورآنچهبرمعناییکشیءیا۱۳۹6:76بدینخاطراستکهروزنیست)هال،

فاوتیاتقابلآنبادیگریاست.کندنهوجودمفهومیذاتیدرکنهآن،بلکهتپدیدهداللتمی

اعضاییکنظامهستندودرنسبتبادیگراعضایآن»هاکندکهنشانهسوسوراستداللمی

هاویابدمگردرارتباطباتفاوتآنباواژه؛برایمثالواژۀپدرمعنانمی«شوندنظامتعریفمی

مفهوماغلبدرقالبنوعیرابطۀاصطالحاتخویشاوندیمانندمادر،دختروپسر.معناییک

تثبیتتقابلیتعریفمی تعیینو برایهمیشه مدلول و بیندال رابطۀ این، بر عالوه شود.

معانیواژهنمی و مفهومیشود نقشۀ دگرگونیموجبتغییر هر و زماندگرگون گذر در ها

وتیدرکوفهمکندصورتمتفاشودتاهرفرهنگیدرلحظاتمتمایزتاریخی،جهانرابهمی

(.6۱-۱۳۹۳:6۰)هال،

بایدنظامیازمثابۀیکنظامبازنماییاستفادهمیمیشلفوکوازگفتمانبه کند.گفتمانرا

ازواقعیتشکلمیمفاهیمدانستکهبهشیوه گفتمانقالبیاستکههمههایدرکما دهد.

انسانچیزدرآنمعنامی درگفتمانسخنمییابد. بهتفاهممیگها رسندودرگفتمانویند،

(.فوکودرگفتمان،سوژۀخودمختارراازمرکزصحنهخارج۱۳۹۱:6۱کند)میرزایی،زندگیمی
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شکلمی قواعد تحلیل بر و میکند تأکید آنگیری واسطۀ به که قواعدی ازکند؛ گروهی ها،

(.برطبقدیدگاه۱۳85:47مارت،یابند)اسهادرحکمعلم،نظریهیایکمتنوحدتمیگزاره

 گیرد.هاییاستکهدرونگفتمانشکلمیتواناستنباطکردکههویتیکیازمقولهفوکومی

شناختیاست.گفتمانفوکوییکوششیبرایمفهومگفتمانفوکوفراترازیکمفهومزبان

وفائق اومعتقداستمعنا پراکسیساست. اشکالمعناییدرونآمدنبرتمایزسنتیزبانو

البتهاینبهمعنایآنگفتمانساختهمی گفتمانوجودندارد. شوندوهیچچیزیخارجاز

چیزیخارجازعقیدۀفوکوهیچنیستکهاوهستیمادیواقعیدرجهانخارجرانفیکند.به

درونگفتمانهاصرفاًدرحیطۀگفتمانمعنادارنیست.هالدیدگاهفوکوییراکهاشیاوکنش

داندمعناوبازنماییمتعلقمی«برساختی»شوندرابهپارادیمیابندوموضوعدانشمیمعنامی

(.۱5-۱۳8۹:۱4زرگر،)سروری

 مفهوم از الهام با درdifferenceآلنسیسکو نگارشزنانه استشیوۀ معتقد ژاکدریدا

وناگونفرهنگیواجتماعینوشتارمردانهتقابلباشیوۀنگارشمردانهقرارداردوبهدالیلگ

بر مبتنی را نگارشمردانه شیوۀ و اندیشه بنیان سیسکو است. برتر زنانه نوشتار نسبتبه

تقابلهایدوگانهمیتقابل او نظر از تقابلشمرد. هایبنیادینیعنیمرد/زنهایدوارزشیاز

فرنشئتمی مثبتگیرندکهدرآنمردباهمۀچیزهایفعال، عموماً نورانیوبرتریا هنگی،

می داده تداعیربط زن و یاشود پست و تاریک منفعل، که است چیزهایی تمام کنندۀ

(.۳57-۱۳87:۳56شوند)تانگ،طورکلیمنفیمحسوبمیبه

 روش تحقیق
تحلیلمحتوایکیفیروشی دراینپژوهشازتحلیلمحتوایکیفیبهرهگرفتهشدهاست.

آوردنمعناومحتوایدستدرآنبرمشخصاتزبانبهمنزلۀوسیلۀارتباطیبرایبهاستکه

متنیتمرکزمی واحدتحلیل،ضرب۱۳۹۰:۱8شود)ایمان، دراینپژوهش، هایلکیالمثل(.

هاییهستندکهبرموقعیت،جایگاه،انتظاراتوتوقعاتازهردوالمثلاستوواحدمعنا،ضرب

هاتأکیددارند.صورتآشکاریاپنهانوهمچنینبرنسبتبینآننگلکیبهجنسیتدرفره

 (.۳۰اند)همان:یکمقوله،گروهیازمضامینیاستکهدریکوجهاشتراکشریک

منابعکتابخانهداده از و مصاحبه با اینتحقیق،هایتحقیق، در است. ایگردآوریشده

اندتاجتماعیوروزمرهبهموضوعزنانومردانپرداختههاییکهدرمحاوراالمثلمحققانضرب

وجووشوندگانپرساند،ازمصاحبهوجایگاه،شأن،منزلتوکارکرددوجنسراترسیمکرده

تفسیروتعبیرکیفیکردهمعنایآن را مصاحبهها درمصاحبهبا شوندگانازفنمصاحبۀاند.

شودتجربیاتفردموردبررسی،دریکزودیکفرضمیاپیزودیکاستفادهشد.درمصاحبۀاپی
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اپیزودیک،ذخیرهوبههنگاملزومیادآوری-حوزۀمشخصدرقالبدانشیمعناشناختیوروایی

می )فلیک، ۱۳87شود به2۰2: داده(. تکمیل مکتوبیمنظور منابع همۀ آن۱ها، در هاکه

تفسیالمثلضرب موردبررسیو اینپژوهش،هایلکیگردآوریشد، در رکیفیواقعشدند.

هاییکهناظربهموقعیت،جایگاهزنومردهستندوبرانتظاراتیازدوجنسزنوالمثلضرب

هاییکهتصویریاززنانومردانرانسبتبهیکدیگرالمثلمردداللتدارندوهمچنینضرب

کرده اینضربترسیم از تحقیقهستند. موضوع مقولههاالمثلاند، مفاهیم، کلیشه، و هایها

بهاستناداینمفاهیمومقوله هایجنسیتی،موقعیتاجتماعیجنسیتیاستخراجشدهاست.

مرداننسبتبهزنانوانتظاراتیکهازهردوجنسوجودداردوموجببازنماییوبرساخت

هایجنسیتیدرفرهنگلکیشده،مشخصشدهاست.هویت

 های تحقیق یافته

مقولۀهادرسهمقولۀتحلیلیتشریحشدهالمثلدراینتحقیقباتوجهبهموضوع،ضرب اند:

اندکهدرفرهنگهاییهستندکهبهبیانموقعیت،جایگاهوتوقعاتیپرداختهالمثلاولضرب

هاجایگاه،هاییهستندکهموضوعآنالمثلرود.مقولۀدومضربلکیازجنسیتمردانتظارمی

موقعیت،ذهنیتونگرشیاستکهنسبتبهجنسیتزندرفرهنگلکیوجوددارد.مقولۀ

هایالمثلانگاریهویتجنسیتیمردانهدرتقابلباهویتجنسیتیزنانهدرضربسومدوگانه

اند.ترسیمشده۱هادرجدولهایتحلیلیوزیرمقولهلکیاست.مقوله

 های پژوهش مقولههای تحلیلی و زیر . مقوله1جدول 

 ها زیرمقوله های تحلیلی مقوله

 هایلکیالمثلهویتجنسیتیمردانهدرضرب
جایگاهوموقعیتاجتماعیمردان

 انتظاراتوتوقعاتازجنسیتمرددرفرهنگلکی

 هایلکیالمثلهویتجنسیتیزنانهدرضرب
جایگاهوموقعیتاجتماعیزنان

 زندرفرهنگلکیذهنیتونگرشنسبتبهجنسیت

انگاریهویتجنسیتیمردانهدرتقابلدوگانه
 هایلکیالمثلباهویتجنسیتیزنانهدرضرب

داللتبرتمایزجنسیتیووابستگیزنبهمرد
اصالت،تبارواصلونسبخانوادگی
نگرشنسبتبهتربیتدختروپسر

داوریوقضاوتارزشینسبتبهدختروپسردرپیش
افاتجنسیانحر

مقایسۀزنومرددرمحفلدرونیخانواده
 فرودستیزننسبتبهمرد

                                                           
نجف۱ )امیدعلی لکی عامۀ )علیادبیات لکی زبانزدهای مهرگانزاده(، درۀ بومیان و عالم( عسگری مردان

خانرحیمی()رستم



 ۱۳۹۹،پاییزوزمستان2۰پیاپی،شماره۱۰شناسیایران،دورههایانسانپژوهش44

 

 ها المثل . مقولۀ تحلیلی هویت جنسیتی مردانه در ضرب1

 . جایگاه و موقعیت اجتماعی مردان1-1

berā mār bū besyar būبراماربوبسیاربو-

د،بهتراست.بیشترباشبرادرهرچندبسانمارباشد،امااگرتعدادآن

درفرهنگلکیمارنمادایجادآزارواذیتودردسراست.دراینفرهنگجنسیتمردبه

شودکهبرادراگربهاندازۀیکمارنیشتبزندوبرایتحدیاهمیتداردکهبااغراقاذعانمی

المثلودردسرایجادکند،هرچهبیشترباشدبهتراست.بنابرمعناشناسیوتفسیراینضرب

،داشتنفرزندپسرازنظرخانوادهعاملاصلیکسبقدرت،ثروت۱براساسرویکرددرونیامیک

یا مادر و پدر هرچندفرزندپسراحتماالً اجتماعمحلیاست. منزلتدر اجتماعیو پایگاه و

مواج در بیافریند، برایشاندردسر قراردهدو آزار اذیتو مورد را ههباسایراعضایخانواده

مخاطراتبیرونیودرحفظامنیتودرکسبشانووجهۀاجتماعیبرایخانوادگیدراجتماع

آفریناست.ازگاه،ستونوبرایخانوادهقدرتکنندهاست.فرزندپسرتکیهمحلیعاملیتعیین

گریاوبراعضایاینجهتمزایایبیرونیفرزندپسربردردسرهایاحتمالیدرونیوسلطه

میخ ازانواده یکی که دارد اهمیت حدی به خانواده در برادر و پسر فرزند داشتن ارزد.

برادریاست.براری(بیرایجدرفرهنگلریولکیعنوانش)بی2هایمویه

har nēre bū xar būهرنیرهِبوخریِبو-

نوزادپسریباشدهرچندخریباشد.

عقلوکودن(بهترازاینپسرباشد)حتیاگرکمکنایهازاینداردکهفرزنددرهرصورت

استکهدخترباشد)ترجیحجنسپسربرجنسدختردرهرشرایطیوبدونتوجهبهمسائل

انسانیواخالقی(.

berā čow p,št berāبراچوپشتبراَه-

 گاهیمحکماست.برادرستونوتکیه

احساسوایجادامنیتدرفرهنگلکیبرنقشواهمیتنیرویمردانگیوجنسیتمرددر

تأکیددارد.

tefag vagt jag /berā vagt tagتفنگوقتجنگ/براوقتتنگ-

آیند.کارمیتفنگدرزمانجنگوبرادردرزمانضرورتبه

جنگ و جبهه کارزار مثالتفنگدر با فرهنگلکیرا در نقشجنسیتمرد اهمیتو

مقایسهوتشریحکردهاست.

                                                           
1emic 

ایکهباسوز،نالهوگریههمراهاست.نوحه2
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ojāg kūrکوراجاق-

مثل افرادیبهاینمثلیکیاز درمورد فرهنگیلکیاستو رفتهکارمیهایکلیدیدر

نداشته ذکور فرزند که بیناست آتشدر اجاق گیرتز )امیک( درونی رویکرد براساس اند.

روشننگه و بوده اهمیتزیادیبرخوردار داشتنآتشاهمیتزیادیداشتهفرهنگلکیاز

داشتنآتشکاریسختومردانهبودهوافرادیکهفرزندآوریهیزموروشنگهت؛جمعاس

هادرآیندهپسازمرگشانورسمخانوادگیآنداشتناسماندبهگرموروشننگهذکورنداشته

ورسمشرازندهاند)کنایهازاینکهآنخانوادهیاخاندانوارثینداردتااسمامیدیوجودنداشته

خانواده فرهنگلکیاگر بنابرایندر دارد(؛ نداشتاصطالحنگه «اجاقکور»ایفرزندذکور

هایکشاورزیدرایلوطایفهبرداریزمینرفتوازآنجاکهمالکیتوبهرهکارمیدرمورداوبه

نداشتسهم اگرفرزندذکور خانواده مرگپدر، بهشیوۀمشاعبودپساز بریفرزندانغالباً

وسایراقواممترصددخترشازامالکبامشکالتفراوانیمی پسرعموها عموها، غالباً شدو

شدند.درازیبهامالکخانوادهمیدست

jā māl bāwa biyaseya ja jo demجامالباوهِبیسهجاجودیم-

رفتنتبارواصلونسبتخانوادگیپدریکنایهازازبین

sar kāčil bāwe bešeweسرکوچیلباوهِبشیوه-

گاهپدرتانواژگونشود.سرستونخیمه

 رفتنتبارواصلونسبپدرییکفردکنایهازنوعینفرینبرایازبین

 . انتظارات و توقعات از جنسیت مرد در فرهنگ لکی1-2

کورخاصمالآرچسِ/کورگنمالآرچَسه-
kwer xās māl arā čase / kwer gan māl arā čase

خواهد)چونهروقتارادهکندآنرابهدستمردیکهجنموعرضهداردمالومنالنمی

 دهد(.خیلیزودآنراازدستمیخواهد)چونعرضههممالومنالنمیآورد(/مردبیمی

هایشخصیتیودرونیبرایمردانتأکیدداردونقشداشتنوتواناییدراینجابرعرضه

شمارد.رسددرجایگاهوموقعیتاجتماعیمردانناچیزمیثروتیراکهبهارثمیداراییو

peā ar trāzi nemanenپیاارترازینمنن-

کنند.مردرابرترازووزننمی

هایاجتماعیومیزانکارکردکنایهازاینکهاهمیتوجایگاهاجتماعیمردبهخاطرمهارت

اش.هیکلوجثهاودراجتماعاستنهبهخاطر

emšir kor xās va qelāfā nemusē šشمشیرکُرخاصوغالفانموسی-
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رودوهمیشهآمادۀنبرداست.داللتبرمهموشمشیرمردواقعیدرغالفنمی

 ایدارد.بودنرفتارتهاجمیمرددرفرهنگایلیوعشیرهباارزش

narm kerma mӕretē Čū چونرمکرمهمرت-

بودنمرداشارهدارد.براساساینمثلشود.بهضرورتقویپوسیدهمیچوبنرم

رود.شمارمیهایمهموبرجستۀهویتمردانهبهورزیازشاخصپرخاشگریوخشونت

 های لکی المثل . مقولۀ تحلیلی هویت جنسیتی زنانه در ضرب2
 . جایگاه و موقعیت اجتماعی زن در فرهنگ لکی2-1

xāw žan čapaخاوژنچپه -

 خوابزنچپوبرعکساست.

هاوتجربیاتروزمرۀزنان.بودنذهنیات،نگرشکنایهازغیرواقعی

na biwa baglar na yatim xwedsarنهبیوهبگلر،نهیتیمخودسر-

نهزنبیوهبایدکدخداوزعیمشودونهبچۀیتیمخودرأیوسربههواشود.

پشخصیتی)زنانوکودکان(بایدتحتسرپرستیقرارگیرندوکنایهازاینداردایندوتی

تواناییرهبریجمعیواستقاللفردیراندارند.

mar dā kerās kawl bemereمرداکراسکاولبمرِ-

گرفتنرابهخانوادۀوقتیدرقضیهخواستگاریوازدواج،برخیازافرادبخواهندسهولتزن

انخاطرنشانکنندکهاگرخانوادۀدختربههردلیلیبهاینوصلتدخترگوشزدکنندوبهآن

المثلبهتواندازهرجاییبرایپسرشاندختربگیرد.اینضربرضایتندهند،خانوادۀپسرمی

بودنودرمرتبۀدومقرارگرفتنجنسیتارزشزیادبودندختراشارهداردومضمونآنبرکم

 زنداللتدارد.

یژنیداونهبینتافتخارنیههنیجینیاوسرشکسینیهچینهکوخا-
ČῘna kewxāῘ žanē dāwna binet eftexar nēya hanῘje nῘyawo sar šekesi nēya 

ندادند شما به اگر و ندارد افتخاری دادند شما به اگر رفتی، زنی خواستگاری به وقتی

کم بر داللت نیست. مهمی چیز ساختاارزشچندان در زن وبودن ایلی اجتماعی بافت و ر

ایدارد.عشیره

 . ذهنیت و نگرش به جنسیت زن در فرهنگ لکی2-2

دار،گنمبکیاَودول،کچکبایههواهرکیهبوازیبیوهمنال-
Har kea bewāzi bevh menal dār ganem beke aw doul kouchk beay haw 
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رادرآسیاببریزدبهجایآردسنگداریرابهزنیبگیرد،اگرگندمهرکسیکهبیوۀبچه

بودنزنبیوهدرفرهنگشود(.اینمثلبرنحسوبدشگونگیرد)نانشسنگمیتحویلمی

 ایلکیداللتدارد.ایلیوعشیره

na gwar va Ĭīka na det va tīkaنهگورولیکه،نهدِتوتیکه-

نهدختردرنازونعمتپرورشنهگوسالهبهخوردنعلفسبزوتازهعادتدادهشودو

یابد.

داوریوبرداشتیمنفینسبتبهشیوۀتربیتدخترانداردومعتقدالمثلپیشاینضرب

استکهنبایدآنهادرشرایطرفاهوآسایشپروردهوتربیتشوند.

 har ke a gwa žan beke arā zemeson bezهرکِهاَگوژنبکیهاَرازمسونبزچَرَمَک-

čaramake 

کند)داللتهرکسیبراساستوصیۀزنشعملکندمویبزهایشرادرزمستانقیچیمی

برعملینادرستدرزمانینامناسبدارد(.

اعتناییبهسخنوتوصیۀزناناست.کنایهازبی

har ke žan kow xā būte māl remiyasiyerهرکهژنکوخابوتهمالرمیاسیر-

شود.کنایهازاینداردکهنبایدبهخرابمیاششود،خانهوزعیمخانههرکسیزنبزرگ

 زناناجازهوجسارترهبریومشارکتدرامورجمعیدادهشود.

انگاری هویت جنسیتی مردانه در تقابل با هویت  . مقولۀ تحلیلی دوگانه3

 های لکی المثل جنسیتی زنانه در ضرب

 ابستگی زن به مرد. داللت بر تمایز جنسیتی و و3-1

žan žan vetiya piā peāژنژنُوِتیه،پیاپیا -

زنزناستومردمرد.

برتفکیکوتمایزجنسیتیدرتمامیشئونشخصیتیوکرداریبیندوجنسیتداللت

دارد.

آگِرخووَهدمودوی،براخووَهنَهچوینشو.-
Ager kouw dām o dou, berā kouw na chwean sheaw 

تواندجایگاهوگاهنمیگاهیبرایزنباشد،هیچتواندتکیههرچندبرادرخوباستومی

 نقششوهررابرایزنایفاکند.اینمثلبهوابستگیزنبهشوهرتأکیددارد.

 . اصالت، تبار و اصل و نسب خانوادگی3-2

vežem xūybom, bām dem mardemوژمخوییبوم،دامدِتمردم-
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اینضربخودم مادرمدخترمردماست. المثلکنایهبربرتریواصالتآدمخوبیباشم،

 تبارخانوادگیاصلونسبپدرینسبتبهاصلونسبمادریدارد.

pešt pešt pedera, mādar rahgozeraپشتپشتپدرهمادررهگذره-

اربمهگولهمویواسمباوممکمشوی-
 Ar boma gole moe w asem bāwm makam sheaw 

کنم.درساختارایلیواگرکوروافلیجشومبازهمبهخاطراسمورسمپدرمشوهرمی

شود.مادردرموضوعایاصالتواصلونسبخانوادگیازطریقتبارپدریتعیینمیعشیره

 اصالتوسلسلهتبارخانوادگیموضوعیتیندارد.

 زن و مرد پذیری . نگرش به تربیت و جامعه3-3

مو - مو/دِتونازاریهارهَ نیآزاریژارَ  kweř a nāzāri žāra māw det a nāzāriکوراَ

hāra māw
نازوپسراگردرنازونعمتزندگیکندعاقبتفقیرومستمندمی شودودختراگردر

شود.نعمتزندگیکندگستاخولجامگسیختهمی

jaƞ berā maketē vӕ šiwӕn delsūz جنگبرامَکیتهوشیوندلسوز-

بهکمکمی آیدوشخصدلسوز)زن(شیونوزاریدرهنگامجنگونزاعبرادر)مرد(

ورزیوقابلیتجنگیدنتعریفشدهکند.بخشیازهویتمردانهبهواسطۀتواناییخشونتمی

رودکهمهربانودلسوزهاانتظارمیطلبواززنرودجنگاوروقدرتاست.ازمردانانتظارمی

درفرهنگلکیبرتربیتوپرورشفرزنددرموردهردوجنسیتدختروپسرباشند.همچنین

 درشرایطسختتأکیدشدهوتوصیهبهاجتنابازنازپروریشدهاست.

 داوری و قضاوت ارزشی نسبت به دختر و پسر در انحرافات جنسی . پیش3-4

کُرهنِمهییکارزوریتادِتنوشِوکُرهبوری -
Kār zūretā deta nūši va kwere būre, kwera nemehe 

کندوگرنهبدونرضایتاولیۀدختراستکهپسررابهعملجنسی،تحریکوترغیبمی

جنسیمبادرتنمی تجاوز به دختر علیه پسر اینضربدختر، عملکند. جرم و المثلگناه

دختران متوجه را نامشروع نامشروعمیجنسی عواقبرفتارهایجنسی از را پسران و کند

کند.هاتاحدودیتبرئهمیاحتمالیبینآن

 . مقایسۀ زن و مرد در محفل درونی خانواده3-5

dašem beški na pām, bāwam bemeri na dāmدَسمبشکینهپام،باومبِمرینهدام-
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.دستمبشکندنهپایم،پدرمبمیردنهمادرم

هاودرچرخشیصریح،آشکارودرتقابلیروشنالمثلالمثلبرخالفسایرضربضرباین

دهد.ماندنمادررابرزندهماندنپدرترجیحمیدرصورتانتخابمرگبینپدرومادر،زنده

المثلحاکیازجایگاهمهرومحبتمادردرکانونخانوادهاست؛کانونیکهبهالبتهاینضرب

وابطسلطه،قدرتوحسمالکیتاست.روابطیکهسرشارازخدمتگزاریوعطوفتدورازر

می هم از خانواده کانونگرم مادر، نبود در است. فرزندان نسبتبه حتیاگرمادرانه پاشد.

زعماعضایخانواده)فرزندان(امکانترمیمروابطجایمادر،فردیدیگرواردخانوادهشود،بهبه

واهدداشت.قبلیوجودنخ

zer zāno be keno ashkhale mateermalمالبِیکِنو،آشغالهماتیرزیرزانو-

هادرمقولۀمحفلدرونیخانوادهآید.مثلدرخانهبدونزنیاکدبانو،آشغالتازیرزانومی

بخشزننسبتبهمردتأکیدبیشتریدارندودرتقسیمکاربراهمیتونقشسازندهوقوام

داری،شوهرداریونگهداریوابرازمهرومحبتنسبتبهاعضایخانوادهکاراجتماعیخانه

 ویژۀزنتعریفشدهاست.

 . فرودستی زن نسبت به مرد3-6

haft xwa māl ye berā ābād nemakanهفتخومالیبراآبادنمکن.-

کنند.هفتخواهرخانۀیکبرادرراآبادنمی

khuon peāi kean chehel žanایکِنیچهلژَنخُوینپ-

 بهاییکمردهستند.چهلزنخون
شودکهزندرفرهنگواجتماعمردمانلکنسبتهاچنیناستنباطمیالمثلازاینضرب

 ایبرخورداراست.بهمرددرجایگاهومرتبۀدومقرارداردوازنقشواهمیتحاشیه

 گیری نتیجه
هایزندگیجمعییکها،باورهاوشیوهها،سنتولکلور،خلقیات،عادتفرهنگعامهوادبیاتف

دربرمی نسلی استمرار در و تاریخی اعصار طول در را ضرباجتماع ازالمثلگیرد. جزئی ها

بهواسطۀآن اعضایجامعه ادبیاتشفاهیاستکه و اساسیفرهنگعامه دانش،عناصر ها

هاالمثلکمکضربدهندوبههایبعدیانتقالمیابهنسلتجربیات،انتظاراتوتوقعاتشانر

نسل بین اجتماعی جهان از مشترکی امکاندرک میها تداومپذیر زمینۀ امر همین شود.

کند.هایمتمادیرافراهممیفرهنگواحدیبیننسل
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جامعهالمثلضرب هر در قصار جمالت و تمامها آینۀ شیوهای اعضنمای زندگی ایهای

میراثفرهنگینسل جزئیاز ضربجامعهو هنجارهایمتداولالمثلهایپیشینهستند. ها

گیریوقوامالگوهایکنندودرمناسباتبیناعضایجامعهموجبشکلاجتماعیراتأییدمی

کنشاجتماعیمی ضربمرسوم والمثلشوند. فرهنگیجایگاه و زبان هر هایجنسیتیدر

کنند،انتظاراتوتوقعاتاجتماعازاعضایشجنسیتزنومردراتعیینمیموقعیتاجتماعی

ازقبلمعینمیپذیریآنکنند،شیوۀتربیتوجامعهرامشخصمی کنندوازاعضایشهارا

خواهندکهچگونهرفتارکنند.می

ضرب لکی فرهنگ پرداختهالمثلدر جنسیت موضوع به زیادی ضربهای یهاالمثلاند.

اند.دربرخیازجنسیتی،زنرادیگریمردتصورکردهوبرتفاوتبیندوجنستأکیدکرده

یابندوجایگاهومنزلتهایلکیهویتمردانوزناندرتقابلبایکدیگرمعنامیالمثلضرب

بهنسبتدیگریتعریفمیآن آنها نسبتبهشوند. موقعیتاجتماعیمردانرا و جایگاه ها

براساسرویکرددرونی)امیک(گیرتزدرمطالعاتندرموقعیتفرادستیترسیمکردهزنا اند.

اینضربفرهنگ در نزدیکانوالمثلها، آرامشبرایخانواده، امنیتو مردانعاملایجاد ها

اندوداشتنفرزندپسرازنظرخانوادهعاملاصلیکسبقدرت،ثروتووابستگانپنداشتهشده

آرامشروانیودرکسبپایگاه اجتماعیومنزلتدراجتماعمحلیاستودرحفظامنیت،

کنندهاست.فرزندانذکورشأنووجهۀاجتماعیبرایخانوادگیدراجتماعمحلیعاملیتعیین

قدرتتکیه خانواده برای و ستون ضربگاه، این از هستند. استنباطالمثلآفرین چنین ها

ورسمخانوادهوالتخانوادگی،پدرتباریاستوپسرانهستندکهاسمشودکهنسبواصمی

نگهمی زنده براساسضربخاندانرا یکمردالمثلدارند. هایجنسیتیلکیآنچهجامعهاز

قدرت و پشتکار جسارت، غیرت، حسمردانگی، از برخورداری دارد جنگاوریتوقع و طلبی

داشته و سرمایه اینفرهنگ، در مهارتاست. توانایی، آنهاییکمرد، هر هایاجتماعیو

هایمالیکهبهاوبهارثرسیدهباشد.کند،نهاندوختهچیزیاستکهخودکسبمی

هایلکیجنسیتزننسبتبهجنسیتمرددرموقعیتفرودستیقرارالمثلبراساسضرب

عشایربخشبزرگیازمردمگیردوالبتهاینامربهخاطرشرایطزندگیاجتماعیایلیومی

زبانبودهاست.دراجتماعایلیوعشایریبیشتربهنیرویجنگیورزمیمرداننیازاستلک

تابتوانبرایقبیلهوایلدرمقابلهبادیگرانامنیتوآرامشفراهمکرد.

ادندتریبرایمشاورهدرفرهنگلکیتصورشدهکهزنانازتواناییعقلیوذهنیپایین

هاالمثلهاعملشود.بااستنباطازضرببرخوردارندوتوصیهشدهکهنبایدبهسخنورأیآن

در است. شده تأکید مرد و زن بین جنسیتی صریح تفکیک و تمایز بر لکی فرهنگ در

نگرشسختالمثلضرب جامعهگیرانههایلکیبر تربیتو جنستأکیدایدر دو پذیریهر
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شدنوتربیتفرزنداندرشرایطرفاهاقتصادیواجتماعییهشدهازاجتماعیشدهاستوتوص

داوریوقضاوتارزشیمنفینسبتبهجنسزنوجوداجتنابشود.درانحرافاتجنسی،پیش

اندوزناننسبتبهمرداندرکنندهتصوروترسیمشدهکهزناناغواگروتحریکطوریدارد؛به

ایاست.هاحاشیهگیرندونقشواهمیتآنقرارمیجایگاهومرتبۀدوم

ها،ترجیجمادربرپدربهکارکرد(گیرتزدرمطالعاتفرهنگ۱بنابررویکردبیرونی)اتیک

درفرهنگلکیزنحمایتدرونیاودرکانونخانوادهبرمی فداکارگردد. دلسوز، مهربان، گر،

زنبراساسانتظاراتجامعهبهنحوی نادیدهمیپذیرمیجامعهاست. گیردوشودکهخودرا

اشرادرخدمتشوهر،فرزندانوبخشد.اوزندگیهویتشراباهمسربودنومادربودنمعنامی

شوهرشصرفمی و پدری خانواده دیگر خاموشمعادالتاعضای قربانی زنان درواقع کند.

بس(خانوادۀقاتلنبهنزاعیمحلی)خوندادشوند.دربرخیازموارد،برایفیصلهاجتماعیمی

می مقتول خانواده به را دختری طایفۀباید یا خانواده دو بین پیوند عامل دختر تا دادند

آرامشدخترفدایامرجمعی)خون درچنینوضعیتیزندگیو بسبیندومتخاصمشود.

طایفه(می اعرابنداخانوادهیا محلیاز اذنوخواستدختر، ایجادصلحوحفظشد. شتهو

تروارزشمندتراززندگییکفردبودهاست.درواقعدرساختارتر،مهمآرامشدراجتماعبزرگ

ملزم همه و فردیتجایگاهینداشته است، جامعه همبستگیمکانیکیشالودۀ اجتماعیکه

نگرفتهاستوترباشند.درچنیناجتماعیهنوزفردیتشکلانددرخدمتاجتماعبزرگبوده

اینامردرموردمرداننیزصادقاست.
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