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  چكيده
 هـا در  آن هاي زنان و مقايسـة  المثل ضربتمان انتقادي گف  پژوهش حاضر به تحليل

 همـة شـامل   شـده  پيكـرة بررسـي  . پـردازد  مـي  حكـم   و امثال و كوچهدو فرهنگ 
ارچوب نظري رويكرد فركالف و در هچ. هاي زنان در دو فرهنگ است مثلال ضرب
روش پـژوهش  . فراكـاركرد متنـي اسـت    ويژه به ،متيسنـ  رويكرد هليدي ،مواردي
هـاي كيفـي ابزارهـاي تحليـل گفتمـان       مؤلفه. ي استمهاي كيفي و ك مؤلفه شامل

ها بر اساس آزمون آلفاي كرونباخ  نامه محاسبة پايايي پرسش كميانتقادي و رويكرد 
 :شرح است  بديناين مطالعه  يها افتهي. دهد تشكيل ميرا 

هاي زنان مؤثر است و توزيع قدرت  المثل گفتمان ضرب درمناسبات قدرت . 1
به شان  گاه اجتماعي زنان نيز بر اساس نقش و جاي ميانبلكه  ،زن و مرد مياننه تنها 

  صورت نابرابر توزيع شده است؛
تبعيض و نـابرابري جنسـيتي و    ،دو فرهنگ ايدئولوژي حاكم بر گفتمان هر .2

  .مبتني بر نظام خويشاوندي است
هاي  المثل سير كلي گفتمان ضربشود كه  گيري مي ين پژوهش چنين نتيجهاز ا

تعادل و مبـارزه بـا نـابرابري     برقراري راستايمربوط به زنان در فرهنگ فارسي در 
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  مقدمه. 1
                           ً   رايج در هر زبان است كه كـامال    اصطالحاتها و  المثل ، گفتمان ضرب يكي از انواع گفتمان

در بـاب اهميـت و    مورنـو . داردشـناختي   زبـان ــ   شناختي بنياد بوده و ارزش جامعه  فرهنگ
  :گويد ها مي المثل ضرورت ضرب
هـا و تحـول فكـري     براي شناخت ملت كه اند هايي مفهومي و جهاني ها پديده المثل ضرب

 ةرسـاني دربـار   اطـالع براي ها را  توان آن روند و مي به شمار ميمنبعي مناسب و مهم ها  آن
اي و باورهاي فرهنگـي را در هـر    كه دانش زمينه دانستغني و جالب  يمنبعدانش مردمي 

  ).Moreno, 2005: 43( دهند شرح مي اي جامعه

هـاي   المثل ها به زن در گفتمان ضرب لة اين پژوهش بازنمايي شيوة بروز نگرشئمس
و  )cohesion( بنابراين بررسي عواملي كـه باعـث ايجـاد انسـجام     ؛فرهنگ فارسي است

شود شناخت روابط بيناگفتماني و ميـزان تـأثير    هاي مربوط به زنان مي المثل درك ضرب
بـا تحليـل    ،ديگـر  بـه عبـارت   .برانگيزنـد  هـا همگـي تأمـل    سـاختار آن  دربافت مـوقعيتي  

) كوچه(هاي اخير  كه يكي مربوط به سال ،هاي زنان در دو فرهنگ رايج فارسي المثل ضرب
گـاه زن در زبـان    است، به نقش و جاي) حكم و  امثال(هاي پيشين  و ديگري مربوط به سال

   .بريم مي فارسي پي
 و هـا  اجتماعي افراد، سـازمان ـ  هاي فكري متون بر پاية ديدگاهجا كه  از آن ،طرفياز 
 گيچگـون  با اين كار ،دست دارند ها تكه در ساخت و توليد واقعيقرار دارند  يينهادها
و عوامـل   شـود  مشـخص مـي   شـان اجتمـاعي افـراد در زبان   ــ  هاي فكري ديدگاهتبلور 

ه فرهنگي دخيل در ايجاد و كـاربرد ايـن نـوع خـاص از گفتمـان بازشـناخت       ـ اجتماعي
كـه تـاكنون كسـي بـه تحليـل       ها و اين المثل كاربرد ضرب با توجه به اهميت و .شود مي

هـا   آن ةهـاي زنـان در دو فرهنـگ رايـج فارسـي و مقايسـ       المثـل  انتقادي گفتمان ضرب
 در پـي ايـن پـژوهش    .رسـد  مـي نپرداخته است، انجام چنين پژوهشي ضروري به نظـر  

  :هاي زير است گويي به پرسش پاسخ
ها و اصطالحات  المثل مدار و نظم گفتماني حاكم بر ضرب توزيع ساختارهاي گفتمان .1

  از ديد انتقادي چگونه است؟ حكم  و امثال و كوچهزنان در دو فرهنگ 
  شود؟ مياين دو فرهنگ چگونه بازنمايي ها و اصطالحات  المثل زن در ضرب .2
ايدئولوژي حاكم، مناسبات قدرت و نظام اجتماعي حاكم بر گفتمان اين دو فرهنـگ   .3

  شود؟ چگونه است و به چه صورت در زبان نمايان مي
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  پيشينه. 2
  مطالعات تحليل گفتمان انتقادي 1.2

ـ   چـه بـيش  گرايانـه، هر  هـاي صـورت   از ديـدگاه  گران گفتمان با فاصله گرفتن تحليل  هتـر ب
هـاي نوپـاي علـم     يكـي از شـاخه   ،ترتيـب   و بـدين  شدند نزديكگرايانه  اي نقشه ديدگاه
در زيـر بـه برخـي از ايـن     . نهـاد تحليل گفتمان انتقادي پا بـه عرصـة ظهـور     ـ شناسي زبان

  .شود ها اشاره مي پژوهش
بـه بازنمـايي    )Fairclough( بر مبناي رويكرد فركالف) 1389(خواه  پرستش و ساساني

پرنـدة   وانگار گفته بودي ليلي  ،كنم ها را من خاموش مي چراغ جنسيت در گفتمان سه رمان
: كه بازنمـايي زن در ايـن آثـار بـه دو شـكل اسـت       اند گرفتهو چنين نتيجه  اند پرداخته من
؛ ...گرا، منفعل، احساساتي، وابسته، آرام، ساكت، همراه، بساز، باگذشت و  موجودي درون  .1
گـر   دهد و بـه موجـودي پرسـش    زن سكون و دنياي بدون تالطم گذشته را از دست مي .2

قطعيـت   قـادر اسـت  بنـابراين زن   ؛كشد شود كه وضعيت موجود را به پرسش مي تبديل مي
  . ساختار زبان را نامعين سازد، نظم نمادين را متزلزل و زبان را ناپايدار كند

ارآمدي الگوي تحليل گفتمان انتقادي فركالف در نقد به ك) 1389(كاران  زاده و هم آقاگل
در جـاي  و  انـد  پرداختـه  ،اثر جيمز جويس ،خواهرانشدة  و ارزيابي برابرها در متون ترجمه

به مروري بر خاستگاه تحليل گفتمـان انتقـادي، معرفـي    ) 1386(زاده و غياثيان  آقاگلديگر، 
هاي  از جمله پژوهش. اند پرداختهها  ات آنمكاتب نظري تأثيرگذار و بيان اشتراكات و افتراق

 نينـو  ينمايسـ  در زبـان  يانتقـاد  نقشدربارة  )1382(انصاري در اين زمينه پژوهش ديگر 
ارچوب الگـوي فـركالف و   هـ گفتمـان در چ  يانتقـاد  كـالم  ليـ تحل ةيـ نظر اساس بر رانيا

جويانـه در ادبيـات    رقابتدالنه و  سخن هم«با عنوان  )1378(رويگريان مطالعة و  سيمپسون
  .است »زنان پس از انقالب
است  )1989(تحليل گفتمان انتقادي فركالف  ةگران غيرايراني در حوز از جمله پژوهش

 ؛دهـد  قـدرت زبـان را شـكل مـي     .1: به دو جنبه از روابط بين قدرت و زبان بـاور دارد  كه
پـرداز حـوزة    ديگـر نظريـه   ،دايك ون. كند هايي كه قدرت در زبان عمل مي بررسي شيوه  .2

در بررسي مفهـوم گفتمـان سـه     ،ياجتماعـ  يشناختويژه رويكرد  به ،تحليل گفتمان انتقادي
هـاي   تعامـل در موقعيـت   و )شـناخت (برقراري ارتباط ميان باورها  ،بعد اصلي كاربرد زبان

در پــي رويكــرد  و ويــس و وداك )Van Dijk, 1382: 17( كنــد اجتمــاعي را مطــرح مــي
  .)Weiss and Wodak, 2003( اند شناسي زبان گفتماني جامعه
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  ارچوب نظريهچ 2.2
  رويكرد فركالف 1.2.2

: بردارندة چند مفهوم ضمني استاين تفكر در. ي اجتماعي استاز نظر فركالف زبان كردار
؛ ي اجتمـاعي اسـت  فراينـد زبـان   .2؛ زبان بخشي از جامعه است و خارج از آن نيسـت  .1
هـاي غيرزبـاني    به سـاير بخـش   مشروط است مشروط اجتماعي است؛ يعني فرايندزبان   .3

  ).22: 1989فركالف، ( جامعه
شـناختي   هـاي زبـان   پديـده  يتوجه از ديد فركالف ايـن اسـت كـه تمـام     درخورنكتة 
فـركالف بـراي   ). 41: 1386زاده و غياثيـان،   آقاگل( عكس آن صادق نيست اما، اند اجتماعي

كند كه متن فقط بخشي از  استفاده مي از اصطالح گفتمان تعامل اجتماعي فراينداشاره به كل 
. گيـرد  در نظر ميرا  سه عنصر متن، تعامل و بافت اجتماعي ،آن است؛ زيرا او براي گفتمان

هـاي اجتمـاعي اسـت، روابـط      كه سازندة هويت ي                 ً       كاربرد زبان معموال  در حال ،به باور وي
او بـر مبنـاي   . شـوند  آن سـاخته مـي   از طريـق و باورهـا نيـز   هـاي دانـش    اجتماعي و نظام

را مطالعة انتقادي زبان  شكند و رويكرد گراي هليدي عمل مي شناسي نقش ارچوب زبانهچ
بـه   بسـيار توجهي  كم اصالحكمك به  .1: گيرد دو هدف را در نظر مي هدر اين رانامد و  مي

؛ تـر جنبـة نظـري دارد    كه بيش قدرت تغيير روابط اجتماعي اهميت زبان در توليد، حفظ و
ي بر بعضي ديگر نقـش  چگونه زبان در سلطة بعض كه اين دربارةكمك به افزايش آگاهي   .2

  ).1: 1989، فركالف( رسد به نظر ميتر  عملياين هدف كه  دارد
فتمـان انتقـادي   در قياس با سه جنبة گفتمان، سه مرحله را بـراي تحليـل گ  فركالف 

  :شمارد برمي
  هاي صوري متن ارتباط دارد؛ اي كه با ويژگي مرحله: توصيف .1
 فرايندمتن را محصول  اوپردازد؛  اي كه به ارتباط ميان متن و تعامل مي مرحله: تفسير .2

 ؛داند ميتفسير  فرايندتوليد و منبع 
 ).27- 26: همان( پردازد يم يتعامل و بافت اجتماع انيم ارتباط انيب به كه يا مرحله: نييتب .3

و  ،هژمـوني، ايـدئولوژي   :انـد از  عبـارت نيـز  مفاهيم كليدي در رويكرد فركالف برخي 
  .شوند ها شرح داده مي حليل دادهقدرت كه در بخش ت

  ـ متيسن رويكرد كاركردگراي هليدي 2.2.2
گذاري كرد و  وار را پايه گراي نظام شناسي نقش رويكرد زبان 1970هليدي در اواخر دهة 
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در اين رويكرد سه فراكاركرد . گرا را بازبيني كرد به همراه متيسن دستور نقش ،2004در 
فراكاركرد متني است و در ايـن پـژوهش    ها كه يكي از آنشده است زباني مطرح  ةعمد

 واره فراكـاركرد متنـي بررسـي زبـان و بـه طـور خـاص، جملـه        . شده استبر آن تكيه 
) clause(       از ديـدگاه سـاخت پيـام اسـت)Halliday and Matthiessen, 2004: 529.( 

نخست بخش ؛ شود ميساختاري تقسيم  به دو بخش ساختاري و غيرمتني فراكاركرد 
از نظـر  را پـردازد و بخـش دوم مـتن     هاي مبتدايي و اطالعـي مـي   به بررسي ساخت

كـار تعيـين و تبيـين ايـن      و كه سـاز  كند بررسي مي) بستگي هم ـ پيوستگي(انسجام 
ــث    ــده و باع ــي ش ــاركرد تلق ــراريفراك ــي   برق ــتن م ــد در م ــاط و پيون ــود ارتب    ش

)Halliday and Matthiessen, 1976: 29(. و تيمتن عوامليكي از  در حكم ،پيوستگي 
 ي استو طيف  )lexico-grammatical ( دستوريـ  انسجام، مفهومي است واژگاني جاديا

مـتن از   منزلةكند و آن را به  كه به روابط معنايي و دستوري موجود در متن اشاره مي
پيوسـتگي  . )Halliday and Matthiessen, 2004: 532-533(كنـد    ميمتن مشخص  غير

هـا و انـواع    زيرشـاخه شـامل  يـك   كـه هـر  دستوري . 2؛ واژگاني. 1: بر دو نوع است
شمولي، تضاد و  ت و فراواني باالي عوامل همنگارندگان به دليل اهمي. است گوناگون
را بـه عوامـل    »دسـتوري  هكـ «معنايي اين سه عامل را به عوامـل واژگـاني و     استلزام

 9- 2 نمـودار كـه در   ،اند و در بررسي عامل پيونـدي و انـواع آن    دستوري اضافه كرده
)ibid: 541(   دوم از ايـن   ةتـا مرحلـ   فقـط  بسـيار آمده است، به دليل وجود جزئيـات

؛ ايـن  بسـتگي اسـت   بخش ديگر انسجام ناشي از هـم . بندي استفاده شده است تقسيم
يـا بـه بافـت     دهد است كه گفتمان در آن رخ مي گفتمان و موقعيتيميان پيوند  بخش

  .)Young and Fitzgerald, 2006: 129( كند ميتر فرهنگ اشاره  گسترده
  

  روش. 3
هـاي كيفـي و كمـي اسـت كـه در       تركيبـي از روش بنيـاد و  ــ    پيكـره  ،پژوهش حاضـر 

نظـر از   مـد پيكـرة  . شود ميانجام ) رويكرد فركالف(ارچوب تحليل گفتمان انتقادي هچ
المثل  ضرب 1021 شامل ،در مجموعو  تشكيل شدههاي فارسي در باب زن  المثل ضرب

و  چهـار جلـد   مشتمل بـر ) المثل ضرب 575( حكم  و امثال است كه از ميان دو فرهنگ
پـس از  . مشتمل بر يـازده جلـد انتخـاب شـده اسـت      )المثل ضرب 446( كوچهفرهنگ 
يا سـاير   ها واژة زن هايي كه در آن المثل هاي اصلي و فرعي، ضرب مدخل تماميبررسي 

هوو و بي، دايه، زن بابا،  بي از قبيل مادر، دختر، خواهر، خاله، عمه، ،كلمات مرتبط با آن



 رويكرد تحليل گفتمان انتقادي: هاي فارسي المثل زن در ضرب   30

  

متشـكل از   كـم  دستيا غيرمستقيم به زن اشاره دارد و  مستقيم شانيا مفهوم كار رفته  به
ــه ــد يــك جمل ــد اســتخراج شــده ان ــل نحــوة بازنمــايي و توصــيف زن در  . ان در تحلي

سـاخته   نامة محقق گونه قضاوت شخصي، چهار پرسشهراز دوري ها، براي  المثل ضرب
بازنمـايي و   گـونگي زبانـان توزيـع شـد تـا چ     گويي ميـان فارسـي   طراحي و براي پاسخ
ــ   مثبـت، مثبـت  (اي  ها را در طيف چهارگزينه المثل يك از اين ضربتوصيف زن در هر
هـا   المثـل  تعـداد كـل ضـرب    جا كه از آن. كنندمشخص و انتخاب ) منفي، خنثي و منفي

ايـن   همـة و امكـان نظرسـنجي از افـراد دربـارة     ) مثـل لا ضـرب  1021(بسيار زياد بـود  
نامـة   پرسـش           ً                                      گير و عمـال  غيـرممكن بـود، نگارنـدگان چهـار      ها بسيار وقت المثل ضرب

را طراحــي كردنــد و هــر ســري از ايــن ) المثــل ضــرب 206هريــك شــامل (جداگانــه 
سـاكن   زبـان  ان فارسـي و مرد اننفره از زن 30ها در ميان چهار گروه مختلف  نامه پرسش

سـپس ميـزان پايـايي    . توزيـع شـد   ،اشـتند ديـا بـاالتر   تهران، كه تحصـيالت ليسـانس   
. شدساني دروني و با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ بررسي  ها از روش هم نامه پرسش

ايـن  كـه  دسـت آمـد     هب درصد 87/0ها حدود  نامه هاي پرسش ميزان پايايي براي مقياس
  .اند دهها مناسب و پايا بو نامه دهد پرسش ميزان نشان مي

  
  ها دادهتحليل  .4

هاي مرتبط، بر اساس الگوي فركالف در سه سطح توصـيف،   المثل پس از گردآوري ضرب
  .ها پرداخته شد تفسير و تبيين به تحليل آن

  
  ها و اصطالحات در سطح توصيف المثل تحليل ضرب 1.4

  مدار هاي گفتمان ساختار 1.1.4
ــا  ــاختارهاي گفتم ــدار  ن س ــاختارهاي ) discursive structures(م ــانس ــناخ زب  تي وش

بـه صـورت    شانيا تغيير و تبديل شاننگرفتن كار   يا بهكار گرفتن   بهكه  ندا شناختي جامعه
، مطلبـي  شـود هـاي متفـاوتي    شود از آن گفتـه برداشـت   ديگر در گفته يا متن باعث مي

  و بخشي از گفته برجسـته  يابدتري  پوشيده و مبهم شود يا برعكس، متن صراحت بيش
ها نيـز   بنابراين واژه ؛)108: 1381يارمحمدي، (گيرد  يگر در حاشيه قرارشود و بخش د
مدار در  هاي گفتمان ترين ساختار مهم. روند مار ميش به مدار  هاي گفتمان از جمله ساختار
از جملـه   ،هاي مرتبط بـا زنـان   واژه .1 ند ازا مربوط به زنان عبارتالمثلي  گفتمان ضرب
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 ؛هـاي مـرتبط بـا زن    القـاب، صـفات، افعـال و سـاير واژه    هـا،   واژه اسامي خاص، شـغل 
 1در جـدول  ). هـاي زن  واژه اغلـب انـدام  (هـا   دشـواژه  .3 و ؛هاي خويشـاوندي  واژه .2

  :شده استهايي از هر دو فرهنگ ذكر  مثال
 مربوط به زنان در دو فرهنگ يها واژه يبند دسته. 1 جدول

   ) 1   ج  :     1386   ،دهخدا (     شود   ي  نم       تنبان   ي   فاط   ي   برا    ها     حرف   ن ي ا  زنان خاص اسامي

   ) آ     حرف        شاملو، (     آمد     ادش ي    دن  يي  زا    د، ي د       قابله  ها واژه شغل

ـ   با      جوان     جفت   زهي  دوش  زنان القاب ـ   با          مهربـان           انـدرون       كـش       بـه   /   دش   ي     دش   ي
   ) 3   ج: 1386   ،دهخدا (

بـهمخـتصكلماتوافعال صفات،
  زن

   ،دهخـدا  (          كـدبانو      است    دو    كه    را   ي ا      خانه  /     زانو    تا   ي  پا   ز   ي  اب ي     خاك
   ) 2   ج: 1386

        شاملو، (     كند   ي  نم     تنگ    را     ... ك      كند،   ي م    اد ي ز    را      عشوه     داب ي  سف       سرخاب  ها دشواژه
   ) ت     حرف  :     1381

ترتيب بـه شـرح زيـر     بهمدار در دو فرهنگ  هاي گفتمان فراواني هريك از ساختار
هـاي   واژهدرصـد   61/9كلمـات مـرتبط بـا زن،    درصـد   19/2 حكم و  امثالدر : است

كلمـات  درصـد   2/3نيـز   كوچـه در . وجود دارد  دشواژهدرصد  14/0خويشاوندي و 
كـار    دشـواژه بـه  درصـد   81/0 هاي خويشاوندي و واژهدرصد  88/10مرتبط با زنان، 

هاي زنـان در   المثل مدار، ضرب با توجه به نحوة توزيع ساختارهاي گفتمان. است رفته
انـد و نظـام خويشـاوندي در قالـب      هر دو فرهنگ با نظام خويشاوندي پيوند خـورده 

ترين نـوع   ترين و رايج بيش. ده استيبخشگفتماني به اين نوع از گفتمان شكل  ينظم
ترين  هاي خويشاوندي و كم مربوط به واژه  مدار در هر دو فرهنگ ساختارهاي گفتمان

  .هاست ميزان مربوط به دشواژه

  انسجام 2.1.4
ــمتن كــه يعــوامل از يكــي ــ درو ) texture( تي ــگفتمان اش يپ را در  )discursivityِ ( تي

انسجام اسـت كـه خـود متشـكل از دو بخـش       كند يم دييتأ و داده نشانها  المثل ضرب
و  يوسـتگ يپ گوناگونعوامل . است) cohesion and coherence( يبستگ و هم يوستگيپ

 شينمـا  ريز يدر قالب نمودارها سنيمت ـ يديهل كرديرو اساس بر ها آن يفراوان عيتوز
  .است شدهداده 
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  طرح كلي پيوستگي و انواع آن .1نمودار    

  
  حكم و  امثالپيوستگي در  گوناگونتوزيع فراواني عوامل  .2نمودار 

  
  كوچهتوزيع فراواني عوامل مختلف پيوستگي در  .3نمودار 
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باالترين فراوانـي   حكم و  امثالدر  ،شود ميديده  3و  2طور كه در نمودارهاي  همان
مربـوط بـه عامـل    ) درصد 17/18( كوچهمربوط به عامل پيوندي و در ) درصد 68/27(

ت كه در شود اين اس مطلب ديگري كه از نمودارهاي فوق دريافت مي. شمولي است هم
، عوامـل پيوسـتگي دسـتوري در ايجـاد پيوسـتگي و در نتيجـه انسـجام        حكـم  و  امثال
عكـس ايـن مطلـب صـادق      كوچـه كه در  در حالي ؛داردتري  سهم بيشها  المثل ضرب
با توجه بـه فراوانـي عوامـل    . تري دارد تر و پررنگ يعني عامل واژگاني سهم بيش ؛است

توجـه ديگـري كـه در هـر دو فرهنـگ       شـايان پيوستگي در دو فرهنگ، نكتة  گوناگون
سـاير عوامـل   نسـبت  به تكرار  شمولي، تضاد و شود اين است كه عوامل هم استنباط مي

گيـري   نتيجـه  ،با بررسي اين سه عامل در هر دو فرهنگ. فراواني باالتري دارند واژگاني
ايـن سـه عامـل بـه دليـل      ) وامل واژگانياز كل عدو سوم (موارد  تر بيششود كه در  مي
اين . شوند ها پديدار مي المثل هاي خويشاوندي در ضرب واژه گوناگونكارگيري انواع  به

  : نكته خود گوياي دو چيز است
هـا تقويـت    المثـل  گفتمان ضرب هاي خويشاوندي در روابط معنايي با استفاده از واژه. 1
هـا   از آنكننـدگان زبـان    زايش يافتـه و درك مصـرف  ها اف بنابراين انسجام در آناست؛  شده
ها را با وجود كوتاه بـودن و   المثل شود و اين نتيجه را در پي دارد كه بايد ضرب مي تر آسان

يكي از انواع متون در نظـر   در حكم يك از عوامل پيوستگي مذكور حتي گاهي نداشتن هيچ
 امثالو در  84 كوچهكه در  توضيح اين( قائل شدرا گرفت و براي آن نوع خاصي از گفتمان 

 انسـجام  جـاد يا عامـل اين مـوارد  كه در  اند گونه عامل پيوستگيفاقد هر مورد 181 حكم و 
  ؛)بستگي است و نه پيوستگي و مربوط به عامل هم يكاركرد
هاي خويشاوندي عالوه بر انسجام بخشيدن  كه وجود ميزان باالي واژه نكتة ديگر اين. 2
ها و در نتيجه ايجاد  المثل دهي به ضرب مدار، جهت باعث ظهور ساختارهاي گفتمان ،به متن

هـا   كـه در آن  ،در زيـر دو مثـال از هـر دو فرهنـگ    . شـود  در آن مـي  ينظم گفتماني خاص
  :شود ذكر مي ،هاي خويشاوندي باعث تقويت نظم گفتماني شده كارگيري واژه به

 پيوسـتگي تعداد عوامل : )98 /1 :1386 ،ادهخد( اي من مادر هستم اگر تو عمه) الف
شمولي عمه با مادر يكي از عوامل پيوستگي واژگاني و ديگري عامل افزايشـي   هم( 2= 

 .)شرطي است
 :)293 /11 :1381 شـاملو، (كند، جاري، جاري را كدبانو  هوو، هوو را خوشگل مي )ب

هـا دو عامـل    تكـرار آن چنـين   شمولي هوو و جاري و هـم  هم( 4=  پيوستگيتعداد عوامل 
  .)اند پيوستگي واژگاني
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  ها و اصطالحات در سطح تفسير المثل تحليل ضرب 2.4
نـان، نحـوة   هـاي ز  المثـل  در اين سطح، بر كردار گفتماني و نظم گفتماني حاكم بر ضـرب 

در زبـان  ) توليـد و مصـرف  (دهندة اين نظم و نحوة استفاده از آن  هاي تشكيل توزيع مقوله
  .شود ميتأكيد 

  نظام خويشاوندي 1.2.4
اسـت كـه سـاير     هاي زنان نظم گفتماني غالبي  المثل نظام خويشاوندي در گفتمان ضرب

مفهوم نظام . است قرار دادهشعاع ال تحتها، معاني و ساختار اين گفتمان را  مفاهيم، واژه
اي از  هـا و مجموعـه   نسل ميانشناسي برگرفته شده و وجود روابط  خويشاوندي از مردم

را ) فرزندخواندگي(يا حقوقي ) قرابت سببي(، قراردادي )قرابت نسبي(پيوندهاي خوني 
سو با ايـن تعريـف بـه چهـار نـوع       نگارندگان نيز هم). 96: 1388هاشمي، (كند  بيان مي

و بـر ايـن اسـاس بـه      داشته نظر) نسبي، سببي، فرزندخواندگي و رضايي(خويشاوندي 
  .اند پرداختهها  دهتحليل دا

  خانواده 1.1.2.4
ركـن اصـلي جوامـع و نظـام      ،و پايدارترين گـروه اجتمـاعي   نخستين در نقشخانواده 

كوچـه  و ) درصـد  43/34(حكـم   و  امثـال اي از  بخش عمده. رود ميخويشاوندي به شمار 
در زيـر  . ها و انواع آن اختصـاص يافتـه اسـت    به توصيف خانواده، ويژگي) درصد 98/47(

  :شود بيان مي از آن هايي نمونه
 ؛)5/1781: 1381شاملو، ( بشنوه عروس كه گم يمبه دختر  .1
ملك را آب و بنـدگان  / بعد از آن بنده و ضياع و عقار/ زن كني خانه بايد و پس كار .2
  ).925 /2 :1386 دهخدا،( خانه را خرج و خرج را مهمان/ را نان

  ازدواج 2.1.2.4
. اسـت درصـد   72/6و  93/4ترتيـب   بـه  كوچـه و  حكـم  و  امثالسهم مقولة ازدواج در 

  :شود هاي زير از هر دو فرهنگ براي اين مقوله ارائه مي نمونه
  ؛)1105 /2 :همان( دان عمو را در آسمان بستهعمو و دخترعقد پسر .1
 .)859 /2 :1381 شاملو،(مان زن بگير، سال ديگر براي داداشم  امسال براي يكي .2

  مادرتباري/ پدرتباري 3.1.2.4
پدرتباري  گوناگون به دو صورت مادرتباري وها و جوامع  نظام خويشاوندي در فرهنگ
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از نوع نظـام پـدرتباري اسـت كـه نـام و تبـار        زبانان نظام خويشاوندي فارسي. ردوجود دا
پـس از                      ً      يابـد و دختـران معمـوال     پسران انتقال مـي  دست  بهخط پدري و  طريقخانواده از 

درصد  01/2 كوچهو در درصد  17/4 حكم و  امثالدر . كنند ازدواج خانة پدري را ترك مي
 :براي نمونه. شود مشاهده ميمقولة پدرتباري 

  ؛)422 /1 :1386 ،دهخدا(بر شوي زن به كه نزد پدر  .1
  .)1359 /3 :1381 شاملو،(ش آورديمش، آورديمش، دست داماد سپرديم .2

  همسري درون/ همسري همسري و برون تك/ چندهمسري 4.1.2.4
يـا   ة چندهمسـري گزينـد خـانواد   بر اساس تعداد همسـري كـه فـرد بـراي خـود مـي      

فرد با شخصي از تبـار و  (چنين بسته به دايرة همسرگزيني  گيرد و هم همسري شكل مي تك
همسري  برون همسري و ازدواج درون) نژاد خويش ازدواج كند يا با فردي خارج از اين تبار

 كوچـه و در درصـد   95/2 حكـم   و امثـال  از مجموع كل پيكرة فارسي در. آيد به وجود مي
  :مثال. به بحث انواع همسرگزيني پرداخته شده استدرصد  05/6

  ؛)551 /1 :1386 دهخدا،(افتد  فكر زن نو مي/ تنبان مرد كه دو تا شد .1
  .)419 /2 :1381 شاملو،(ز قبيله رود، دختر خوب ا اسب خوب از طويله بيرون نمي. 2

  لويرا و سورورا 5.1.2.4
تر و سورورا يعني ازدواج مرد  برادر بزرگ ةست از ازدواج مرد با بيوا لويرا عبارت

اما  ،به مقولة سورورا اختصاص يافته استدرصد  34/0 حكم  امثال و در. با خواهرزن
ين بـودن ايـن   پـاي . ه اسـت يافت نشـد اي براي لويرا    نهنمو  ،يك از دو فرهنگ هيچدر 

؛ بـه  زبانان است خود گواهي بر ايجاد برخي تغييرات در ساختار جامعة فارسي ،ميزان
در زبان نيز نمايان شـده   شتدريج كاهش يافته و تأثير بههاي سنتي  كه ديدگاه اي گونه
  :مثال. است
  ؛)1208 /3: 1386 دهخدا،(كند زنش نميرد كه خواهرزن نداشته باشد  كسي دعا مي .1
  .)1211: همان(زن نداشته باشد خورد كه خواهر كسي غم مردن زن مي .2

  كوچهو  حكم  امثال و بازنمايي زن و جنسيت در 2.2.4
ها و اصطالحات فارسي به چهار صورت مثبت، مثبت و منفي، خنثي و  المثل زن در ضرب
 2 چهـار حالـت در جـدول   يـك از ايـن   فراواني هر. و بازنمايي شده است منفي توصيف

  .آورده شده است
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  هاي بازنمايي زن در دو فرهنگ  فراواني شيوه .2 جدول
 فرهنگ

  ييبازنما شيوة
  كوچه  حكم و  امثال

  %59/6  %39/9 مثبت
  %27/6  %43/2 منفيومثبت
  %70/54  %65/51 خنثي
  %06/32  %52/36 منفي

  :بازنمايي مثبت) الف
  ؛)133/ 1: 1386دهخدا، ( ندهيدوست دارنده است و زا/ ندهياز زنان جهان خوش آ. 1
  ).1943/ 6: 1381شاملو، ( است عار يمادر، عاشق ب. 2
  :مثبت و منفيبازنمايي ) ب

  ؛)1432 /5: همان(بال نباشد  اي بي زن بالست، هيچ خانه .1
  .)927 /2 :1386 دهخدا،(تا جز تو نيافت مهرباني  /زن نيك بود ولي زماني .2

  :خنثيبازنمايي ) ج
 ؛)347 /1 :همان( با تاج خود كس ز مادر نزاد. 1
 .)86 /9 :1381 شاملو،( ... از يك پدر و چهار مادر زادم .2

  :منفي بازنمايي) د
  ؛)105 /1 :1386 دهخدا،( گرچه از آسمان نزول كند/ شو ايمنهاي زن م از بدي .1
  .)937 /10 :1381 شاملو،! (يك شوهر همة عالم را بس بود ،اگر زن حسود نبود .2

  كوچهو  حكم  امثال و قدرت و نحوة توزيع آن در 3.2.4
گر است و باعث تسلط فرد يا گروهـي   آور و سركوب قدرت هميشه سلطه ،از نظر فركالف
هـاي فارسـي در بـاب زن، قـدرت بـه       المثـل  در ضرب. شود هاي ديگر مي بر افراد يا گروه

نحوة توزيع قدرت بين  نخست. است هاي مختلف و نابرابر بين زن و مرد توزيع شده نهگو
زن و مرد در نظام خويشاوندي در سه بخش خطاب، استعاره و توانايي جسمي و فكـري و  

  . شود ميسپس همين مقوله در بين زنان بررسي 
  مرد و زن نيب قدرت عيتوز 1.3.2.4

  ؛)53/ 1: 1386 دهخدا،(كم ز اشكم بود باشد كه  يآن دل/ كه از زن كم بود يآن دل مرد. 1
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  .)919 /10 :1381 شاملو،(گذر است  اصلم پدر است كه مادرم ره .2
مشـاهده  نابرابري قدرت به نفع مرد  درصد 27/6 كوچهو در درصد  8 حكم  امثال و در
  .ه استشد

بلكـه در   ؛نيسـت  جنسيتمربوط به  فقطقدرت و برتري مرد بر زن  :خطاب ةحوز. 1
بـراي خطـاب بـه كـل     درصد  69/0 حكم  و امثال در. شده است مشاهدهحوزة خطاب نيز 

در استفاده شده اسـت و جـنس مـرد    ) برادر و پسر(هاي مذكر  از واژه) زن و مرد(ها  انسان
المثلي  ضربكه در هيچ  حالي در؛ است شده انتخاب ]انسان+ [ ةمقولنشان از  عضو بي مقام

 يا نمونه چيه كوچه در. هاي مربوط به زنان استفاده نشده است براي خطاب به انسان از واژه
   .است نشده افتي خطاب يبرا

 :دهد هاي زير نابرابري زن و مرد را در حوزة خطاب نشان مي نمونه
 ؛)835/ 2: 1386 دهخدا،( مستور بس ارچه دختر و خواهر/ دور ما از برادر يا باد دور. 1
  .)318 /1 :همان(كم نيايد صدق مرد از صدق زن / اي برادر خود بر اين اكسير زن .2
 حالـت ) مرد وزن ( جنسيت اصطالحات، و ها المثل بضر از برخي در: استعاره حوزة. 2
و سـخن در   وگـو  گفـت  ماننـد  اند، رفته كار به يبلكه به صورت استعار ندارد؛ شناختي زيست

 بـرخالف  هـا  مقولـه  اين جنسيت موارد، همة در كه يتيوطن، مملكت و گ يا،دن ين،باب سرزم
  :كرد اشاره زير موارد به توان مي جمله از ؛شده است يفبه صورت مؤنث توص خطاب، حوزة
  ،)660 /2: همان(اي گبر عقد چون بندي  نهگر / ن مادر و تو فرزنديجها چون. 1
  .)1097: همان( دهد آبدار شمشير لب بر بوسه كه/ تنگ گيرد كنار در آن مملكت عروس. 2

هـاي   هاي استعاري از جنسيت و مؤنث شمردن مقولـه  برخالف حوزة خطاب، بازنمايي
بار توزيـع و نـابرابري    اينسرزمين، مملكت، جهان و گيتي باعث شده است كه  مانندمهمي 

 ها حوزه ميان در و شده حوزه حوزه قدرت توزيع عبارتي، به. شودقدرت به نفع زن نمايان 
اسـتعاره و  درصد  67/0 كوچهو در درصد  78/2 حكم  و امثال در. است كرده برقرار تعادل

 .مشاهده شده استجهان و سرزمين  مانندهايي  از جنسيت مقولهمؤنث بازنمايي 
               ِ          هاي جسمي و فكري  زن و مرد  در توصيف توانايي :يفكر و يجسم ييتوانا ةحوز. 3

 در شده در كل پيكرة بررسي. ها، قدرت نابرابر و به نفع مرد توزيع شده است المثل ضربدر 
تـر مـرد در    برتـري و قـدرت بـيش    درصـد  22/0 كوچـه و در  درصـد  86/0 حكم  و امثال

اي در دو  است كه هيچ نمونه و اين در حالي  ه استهاي جسمي و فكري يافت شد توانايي
مگـر در مسـائل    ؛هاي جسمي و فكري وجـود نـدارد   دال بر برتري زن در توانايي ،فرهنگ

  .عاطفي و احساسي
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هـاي جسـمي و    زن را در توانـايي  برابـر در تر مـرد   هاي زير برتري و قدرت بيش نمونه
  :كنند بيان ميفكري 
مرد را نيست جز از علم و عمل زيـور و  / زيور و زيب زنان است حرير و زر و سيم .1
  ؛)936: همان(زيب 
  .)399 /1: همان( ؟به دانش زنان كي نمايند راه .2

  زن مختلف يها نقش نيب قدرت عيتوز 2.3.2.4
بلكـه در   ؛هاي مختلف بين زن و مرد متفاوت و نابرابر اسـت  تنها در حوزه قدرت نه

توزيع شده كنند نيز نابرابر  هاي مختلفي كه ايفا مي ها و نقش گاه ميان زنان بر اساس جاي
 :مثال. است
 ؛)1382 /3: همان(مادر كه نيست با زن پدر بايد ساخت  .1
 ).1214/ 5: 1381 شاملو،( »يقاض دختر« نديگو يم باشد، كه هم بزرگ ننه را، يقاض دختر. 2

ها بـه توزيـع    المثل از كل ضرب درصد 82/5 كوچهو در  درصد 13/3 حكم  و امثال در
 اختالف و نابرابري قدرت در بين زنـان از دو . اختصاص يافته استنابرابر قدرت بين زنان 

گاه اجتماعي زنان كـه ناشـي از برتـري     اختالف طبقاتي و جاي .1: شده است ناشيحالت 
زن در خـانواده و   گونـاگون هاي  گاه ها و جاي نقش .2 ؛مند در مقابل فقير است ثروت ةطبق

برتري خويشاوندي نسـبي بـر خويشـاوندي سـببي را نشـان                              ًنظام خويشاوندي كه معموال 
 ). 1388هاشمي، (دهد  مي

  كوچهو  حكم  و امثال ايدئولوژي و هژموني در 4.2.4
كه در بازنمايي قدرت و  اند ايدئولوژي و هژموني  ،از ديگر مفاهيم كليدي در الگوي فركالف

ست ا عبارتايدئولوژي نظر فركالف  از. جنسيت در جامعه و زبان تأثيري انكارناپذير دارند
آيد  ايدئولوژي در جوامعي به وجود مي). Fairclough, 1995: 14(از معنا در خدمت قدرت 

. از قبيل طبقه و جنسيت مبتنـي اسـت   ،ها مناسبات سلطه بر ساختارهاي اجتماعي كه در آن
ت كه طـي آن بـر   اي اس مذاكره فرايندبلكه  ،                            ً          هژموني نيز در نظر فركالف صرفا  سلطه نيست

در نتيجه هژموني هرگـز ثابـت    ؛)Fairclough, 1992: 93( آيد دست مي  بهاجماعي سر معنا 
 يسـاختارها  دردو مفهوم  نيكه ا ياز جمله موارد ؛استكند و ناتمام  بلكه تغيير مي ،نيست
 :استموارد زير  شده مشاهده و بوده مؤثر) ها المثل ضرب( يو زبان ياجتماع
 ؛)393 /1 :1386 دهخدا،(برون كار مردان شمشيرزن / نشستن بود كار زنبه خانه . 1
 ؛)604 /2 :همان(زن است  ةقلعچادر  .2



 39   و ديگران آوا ايماني

  

  ؛)926: همان(العقل است  ناقصزن  .3
  .)748: همان(خواب زن چپ است  .4

بـوده اسـت تـا معنـا و     متأثر زبانان  از ايدئولوژي حاكم بر جامعة فارسي باال،همة موارد 
 در .كننـد  كيهژموننوعي نظر است به اذهان عمومي بقبوالنند و به  گونه كه مد آنمفهوم را 

كـه   در حالي ؛وجود داردهژموني درصد  95/2در بازنمايي قدرت و جنسيت  حكم  و امثال
  .نشده است اي براي آن يافت هيچ نمونه كوچهدر 

 
     يين                      ها و اصطالحات در سطح تب       المثل     ضرب    يل   تحل     3.4

      كوچه   و     حكم     و       امثال    در   ت ي      گفتمان    ان ي م   و   ت ي   متن    ان ي م     نقش       1.3.4
بنـدي   سـاختار دوبـاره  و گاه شده كنندگان زبان بازتوليد  مصرف از طريقگاه ها  المثل ضرب
از جمله متون مذهبي، ادبي و تـاريخي   ،ها هاي ساير متون و گفتمان يعني از ويژگي ؛اند شده

  .شود گفتمانيت گفته مي متنيت و ميان ها ميان اين پديدهبه  .اند شده ها تلفيق  بهره گرفته و با آن
  :هاي مذهبي جنبه) الف

برگرفتـه از متـون و گفتمـان     ،ها و اصطالحات فارسي در باب زن المثل برخي از ضرب
  :مثال. سازند زبانان را نمايان مي فارسياند كه باورها و اعتقادات ديني  مذهبي
 ؛)413 /1: همان(عت نماز كرده زهرا دو رك ةفاطمها  براي شلخته .1
  .)791 /2: 1381شاملو، (سفيد باشي  الهي پيش حضرت فاطمه رو .2
هـاي گفتمـان و متـون     از ويژگـي  درصد 7/4 كوچهو در درصد  65/3 حكم  و امثال در

  .مذهبي بهره گرفته شده است
  :هاي ادبي جنبه) ب
  ؛)668: همان( كرد نگاه مجنون چشم از بايد را ليلي. 1
از دگر خوبان تـو  / كز تو شد مجنون پريشان و غوي/ ييگفت با ليلي خليفه كاين تو .2

  .)1316 /3 :1386 دهخدا،( يگفت خامش چون تو مجنون نيست/ افزون نيستي
هاي گفتمـان و متـون    از ويژگي درصد 44/0 كوچهو در درصد  82/3 حكم  و امثال در

 .ادبي بهره گرفته شده است
  :تاريخيهاي  جنبه) ج
 شـيرخوار  مهـد  بـه  ماند كجا كيخسرو تخت/ پيرزن ةكلبنوشروان كجا ماند به  قصر. 1

  ).1160 /2: همان(
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  .)465 /1: همان(ز خسرو چو ياد آوري تا قباد / مادر بزاد ز بميرد كسي كو .2
 اما در شده است،هاي تاريخي استفاده  ها و جنبه از ويژگي درصد 21/1 حكم  امثال و در
هـا و   المثـل  هـاي تـاريخي در گفتمـان ضـرب     اي بـراي اشـاره بـه جنبـه     هيچ نمونه كوچه

  .است هاصطالحات يافت نشد

 عكسرزبانان و ب فارسيساختار اجتماعي  درتأثير ساختار گفتماني  2.3.4

 ،هـاي زنـان بـروز يافتـه     المثـل  كه در گفتمـان ضـرب   ،ساختارهاي اجتماعي از جمله كالن
ست از نظـام و سـاختاري كـه از راه نهادهـاي     ا  عبارت ساختار كالناين . ردساالري استم

 انزن مقابل درمردان  ،در آن و درآوردهخود  ةسلطاجتماعي، سياسي و اقتصادي زنان را زير 
ساختار در مفاهيم  اين كالن ).324: 1385آبوت و واالس، (دارند  يفراوان قدرت و حاكميت

گاه به صورت برتـري پيرمـرد بـر    . يابد تجلي مي و مضامين متفاوتي كوچك و خرد شده و
، گـاه  )ترجيح پسر بـر دختـر  (، گاه پسرساالري )تسلط پدر بر مادر(پيرزن، گاه پدرساالري 

 مانند برتري دايي بر خاله و ،و گاه در سطوح خردتر) ترجيح برادر بر خواهر(برادرساالري 
و مناسبات قدرت و توزيع آن و نحوة بازنمايي جنسـيت را   يافتهها نمود  المثل در ضرب ...

ترين ابعاد ارتبـاطي بشـر    يكي از مهم در حكماز طرفي زبان نيز . داده استتحت تأثير قرار 
دهد و اين همان چيزي است  هاي اجتماعي را تحت تأثير قرار مي در جامعه، ساختار و نظام

يعني هم محصول اسـت   ؛شده و هم ساخته گفتمان هم سازنده است«: گويد كه فركالف مي
و نكتة محوري رويكرد فركالف اين اسـت كـه   ) Fairclough, 1992: 64( »كننده و هم توليد

از جمله  ،ها و روابط اجتماعي گفتمان گونة مهمي از كردار اجتماعي است كه دانش، هويت
هـاي   ارهـا و سـاختار  زمـان سـاير كرد   دهد و هم تغيير مي ،مناسبات قدرت را بازتوليد كرده

هـايي از   نمونـه  ،هـاي هـر دو فرهنـگ    المثـل  در ضـرب . بخشـند  اجتماعي به آن شكل مـي 
  :شود ذكر مياز آن هايي  كه در زير نمونه مشاهده شده استمردساالري 

  ؛)919 /10 :1381 شاملو،(گذر است  اصلم پدر است كه مادرم ره .1
  ؛)1210 :همان(زود بزا و نر بزا  .2
سـنگو بگيـر   / هرجا كه ديدي پيرزن/ بنشين و احوالش بگير /كه ديدي مرد پيرهرجا  .3

 .)943: همان(مغزش بزن 
هاي گوناگون و نمودهاي مختلف نظام مردساالري در زبان بروز  در هر دو فرهنگ شيوه

و تنوع و ) ساالري و پيرمردساالري پدرساالري، پسرساالري، برادرساالري، دايي(است يافته 
 81/3 كوچـه و در درصـد   95/6 حكم  و امثال در. اي خرد آن مشخص شده استساختاره
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ترتيب بر اساس رويكرد فركالف، نحوة   بدين. از كل پيكره به مردساالري اشاره دارددرصد 
نـابرابري  (كارگيري ابزارهاي ايدئولوژيك  زبان، با به درجامعه و جامعه  درتأثير متقابل زبان 

نظام (گفتماني  يو در قالب نظم) هاي خويشاوندي واژه(مدار  گفتمان، ساختارهاي )جنسيتي
تبيين شده و پيامدهاي اين رابطة دوسـويه، بـراي نحـوة بازنمـايي جنسـيت،      ) خويشاوندي

گيـري   ها در جامعه و چگونگي شـكل  افراد و گروه ميانچگونگي مناسبات و توزيع قدرت 
دول زير نماي كلي چگونگي گفتمان در دو ج. شود ساختارهاي اجتماعي و زباني نمايان مي

  :دهد فرهنگ را نمايش مي
  نماي كلي چگونگي گفتمان در دو فرهنگ .3 جدول

 فرهنگ
  كوچه  حكم و  امثال مقوله

  %27/6 %8 )به نفع مرد(توزيع نابرابر قدرت
  %22/0 %86/0 فكري مردـ برتري توانايي جسمي
  %81/3 %95/6 مردساالري
  %01/2 %17/4 پدرتباري

  %67/0 %78/2 )در قالب زن(زنانهاستعارة
  0 %69/0 )در قالب مرد(خطاب مردانه

  0 %13/3 شدگيخنثيسازي وطبيعي
  0 %95/2 هژموني

 در) زنانه ةاستعارجز  به(ها  مقوله ي، فراواني باالتر تمام3دو فرهنگ در جدول  ةبا مقايس
در  ،فرهنـگ معاصـر   به منزلـة  ،كوچهاين است كه  دهندة  نشان كوچه در برابر حكم  و امثال

زن دارد  بهتري  تر و متعادل تر، نگرش مثبت قديمي يفرهنگ به منزلة ،حكم  و امثال مقايسه با
  .تر است و تبعيض و نابرابري جنسيتي و نابرابري قدرت در آن كم

  
  گيري نتيجه. 5

  :ها نتايج زير حاصل شد پس از تحليل داده
هــاي  نــد از واژها مــدار در هــر دو فرهنــگ عبــارت ســاختارهاي گفتمــانتــرين  مهــم .1

هاي خويشـاوندي   دو فرهنگ، واژه در هر. ها خويشاوندي، كلمات مرتبط با زنان و دشواژه
بنابراين نظام خويشاوندي در قالب نظـم   ؛ترين سهم را دارند ها كم ترين سهم و دشواژه بيش

  ؛بخشد شكل ميگفتماني غالب به اين نوع از گفتمان 
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ها و اصطالحات هر دو فرهنگ به چهار صورت مثبـت، مثبـت و    المثل زن در ضرب .2
بازنمـايي  درصد  39/9 حكم  و امثال در. شده استمنفي، خنثي و منفي توصيف و بازنمايي 

بازنمايي منفي و در  درصد 52/36خنثي و  درصد 65/51مثبت و منفي،  درصد 43/2مثبت، 
 6/32خنثـي و   درصد 7/54مثبت و منفي،  درصد 27/6ازنمايي مثبت، ب درصد 95/6كوچه 
ميزان بازنمايي منفي در هر دو  ،بعد از شيوة خنثي. مشاهده شده استبازنمايي منفي  درصد

بازنمـايي   ةشـيو كـارگيري   اما در هر دو فرهنگ بـا بـه   ،هاست تر از ساير شيوه فرهنگ بيش
  ؛شده استكوشيده مثبت، در تعديل اين نابرابري 

نسبت شيوة مثبت در هر دو فرهنگ، به با توجه به فراواني باالتر بازنمايي منفي از زن  .3
تبعيض و نابرابري جنسيتي و تسلط مرد  كوچهو  حكم  و امثال ايدئولوژي حاكم بر گفتمان

  ؛بر زن است
ايـن توزيـع   . مناسبات قدرت در هر دو فرهنگ به صورت نابرابر توزيع شده اسـت  .4

زنان نيز بر اساس طبقة اجتماعي يا نقشي كه  ميانبلكه  ،زن و مرد ميانابرابر قدرت نه تنها ن
در واقـع سـاختار قـدرت در هـر دو     . اسـت  يافتـه كنند بـروز   در نظام خويشاوندي ايفا مي

گوناگون هاي  هاي مختلف زباني به صورت فرهنگ، حوزه حوزه شده و در هريك از حوزه
خطاب،  ةحوزند از حوزة جنسيت، ا ها عبارت اين حوزه. زيع شده استبه نفع مرد يا زن تو

خاص  اي هگرچه توزيع قدرت در حوز. فكري ـ هاي جسمي حوزة استعاره و حوزة توانايي
اما اين مقوله در هر دو فرهنگ به نوعي متعادل شده اسـت و   ،مرد باشد نفعممكن است به 

سـازي قـدرت    كار متعادل ساز واز دهند كه  نشان مي شانهاي المثل هر دو فرهنگ در ضرب
هـاي   و در حـوزة توانـايي   درصـد  27/6در حـوزة جنسـيت    كوچهدر . اند استفاده كردههم 

حوزة استعاره در  حكم  و امثال در اما ،قدرت به نفع مرد استدرصد  22/0فكري  ـ جسمي
هـر دو فرهنـگ در    ،بـه عبـارتي  . اسـت  شـده سازي  قدرت به نفع زن متعادل درصد 67/0

  ؛اند كردهسازي و اجتناب از توزيع نابرابر قدرت عمل  متعادل راستاي
از امـا   ،هاسـت  تر از ساير شيوه بازنمايي منفي زن در هر دو فرهنگ بيشگرچه ميزان . 5
تـر،   قديمي يفرهنگ منزلةبه  حكم  و امثال در مقابلفرهنگ معاصر منزلة به  كوچهجا كه  آن

هـاي   المثـل  سير كلي گفتمـان ضـرب   گيريم كه نتيجه ميپس  ،تري به زن دارد نگرش مثبت
ايجـاد تعـادل و مبـارزه بـا نـابرابري اسـت و       راستاي مربوط به زنان در فرهنگ فارسي در 

بـه زن و   شـان زبانـان تغييـر يافتـه و نگرش    كـه سـاختارهاي اجتمـاعي فارسـي     ايـن رغم  به
از جملـه   ،زبـاني منفـي  هـاي   مؤلفهچنان برخي عناصر و  اما هم ،نيز بهبود يافته شگاه جاي

سـاختار   كـه باعـث ايجـاد نـابرابري جنسـيتي، نـابرابري قـدرت و بـروز كـالن          ،ها دشواژه
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علـت محـو نشـدن و    . شـود  مشاهده مي ،مردساالري در ساختار زباني اين دو فرهنگ شده
رغـم وقـوع    بـه هـاي زنـان    المثـل  منفي زباني در ضرب هاي مؤلفهنيافتن اين عناصر و  تغيير

گونه  ها به زنان اين آن  زبانان و نگرش تغييرات مثبت و بهبود در ساختارهاي اجتماعي فارسي
 شدت بهكه تغييرات ساختارهاي اجتماعي و تغييرات ساختارهاي زباني گرچه  شود ميتبيين 
زمان نيسـتند و   هم          ًاما لزوما  ،شود ديگري ميند و وقوع يكي منجر به وقوع متأثر ديگر از يك

هـاي اجتمـاعي،    نگـرش  مستلزم گذشت زمان و وقـوع سـاير تغييـرات و    شانسان شدن هم
   .فرهنگي و فردي است
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