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ABSTRACT 
 
The present article reviews the cultural reflection of female and feminine 
identity in Persian and Russian proverbs. Proverbs, as one of the reserves of 
spiritual culture, is the oldest style of oral creativity of any nation. The purpose 
of this study is to select examples of both languages and reflect the cultural 
categories, gender linguistics, social linguistics, about the identity of women 
or femininity in general and their analysis among Persian and Russian 
proverbs. The method used in this research is based on the study of literary 
texts and the dictionary of proverbs that have been used as research sources 
and etymology of words and their frequency of use in recent years in the 
written and spoken language of speakers of two languages. Among the 
proverbs studied on the subject of female identity, about 2287 proverbs were 
found. In conclusion, due to the differences in climate and culture of Russian 
society, we came across their very close similarities in terms of female 
identity with Iranian examples, but at the same time we saw some differences 
in each of the two languages, so that although it sometimes refers to ignoring 
the value of women in both societies, but women still respected as the other 
half of society. 

© 2021 All rights reserved. DOI: 10.22059/jflr.2021.315696.787 
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 مقدمه .1
ها نخست آواها، ها در همة زبانپل ارتباطی بین انسان

 بینیاند که در خود، بازتاب فرهنگ و جهانواژگان و جمالتی

 فرددو ویژگی خاص و منحصر به»سازند. ها را نمایان میتمل

پردازی و چینش واژگان در کنار هم، باعث زبان، یعنی عبارت

شود که درک معنا نه ای میبار معنایی ویژهبوجود آمدن یک

 زبان بلکه برای صاحبان آن زبان مشکلفقط برای فراگیران یک

ها نیز که از المثلشود. ضربو یا حتی غیر ممکن می

شوند و ای محسوب میهای فرهنگی و زبانی هر جامعهویژگی

ریشه درآداب و سنن دارند، ازاین قاعده مستثنی نیستند. 

ها دارای المثلرغم تمایزات فرهنگی برخی از ضربعلی

، 1398فیض الهی، [« های مختلف هستند.هاتی در زبانتشاب

مثابه خرد جمعی مردمان هر کشور ها، بهالمثلضرب ]565ص.

و گویشوران هر زبان، اندوخته تجربه و دانش پیشینیان آن ملت 

 یواقع یایدنبازتاب فرهنگ است، نه تنها  نهیزبان آ" است.

 تی، شخصتیمردم، ذهن یاجتماع یآگاه برآیندلکه ب ،رامونیپ

 ارهایمعی وها، آداب و رسوم، اخالق ، سنتی، روش زندگیمل

  [Тер-Mинасова, 2000, c.52]."ملت استی یکارزش

ا توان باند که میهای زیرین فرهنگیها الیهالمثلضرب

دنیای شناخت نسبتا درستی از نگاه آن مردمان بهها بهواکاوی آن

پیرامون و روابط انسانی و کرامت و جایگاه هر یک از افراد 

کودکان، زنان، مردان، جایگاه  د خانواده از جمله جامعه و نها

ر در نظیهایی بیبرد، زیرا که با ظرافتسالمندان وجوانان پی

 های تاریخی هرها همچنین گذرگاهیابند. مثلها بازتاب میمثل

ها را برای خوبی آندارند و بهیادگار نگاه میملت را در خود به

ر میان میراث ادبی هر ملتی، کنند. دهای آینده بازگو مینسل

ز ای اای برخوردارند، زیور کالم در لفافهها از جایگاه ویژهمثل

حکمت و هنرمندیند. از این روست که تمام اقشار جامعه در 

ند. در کنگفتار و نوشتار خود از این گوهر گرانبها استفاده می

خ ش پاساین پرسای تطبیقی بهاین پژوهش برآنیم تا در مقایسه

دهیم که رویکردهای فرهنگی اجتماعی و جنسیتی در میان 

های فارسی و روسی با محوریت زنانگی چه المثلضرب

اندیشی برای هایی دارد؟ و از این رو باب همگرایی و همتفاوت

 فراگیری هر دو زبان میسر است. مندان بهفرهیختگان و عالقه

 پیشینة پژوهش  .2

ورد عالقه بسیاری از های مها از بخشالمثلضرب

ها و راستی تالششناسان و زبانشناسانند و بهفرهنگ

های بسیاری در این زمینه صورت گرفته است که هر پژوهش

آن پرداخته است. در زبان فارسی پس از ای بهیک از جنبه

ها، دهخدا، شاملو و دار بزرگ پژوهش در مورد مثلطالیه

د. در انرانقدری انجام دادههای بسیار گبسیاری دیگر که تالش

راستی پژوهشی شایان و های اخیر حسن ذوالفقاری بهسال

ها با این المثلضرب»بیان وی:درخور انجام داده است که به

گسترة وسیع پژوهشی، شایستگی آن را دارد که گرایش یا 

در دانشکده های «  نگاریشناسی و مثلمثل»ای با نام رشته

ای با همین نام شود یا پژوهشکده علوم انسانی ایجاد

«. دار و پیوسته در این عرصه بپردازد.های دامنهپژوهشبه

در پژوهش گردآوری شده توسط  ]11،ص.1388ذوالفقاری، [

های گوناگون از این ساختار زبانی، وی و تیم همکارش تعریف 

دی، بنی، تاریخچه، طبقههای زبانی و ادبها با گونهتفاوت آن

شناسی ارائه شده است که تا کنون شناسی و ریشهزیبایی

سابقه بوده است. در زبانشناسی اجتماعی رویکرد جنسیتی بی

جستار نوینی در زبانشناسی بود که در نیمة دوم قرن بیستم 

ه مسئل، عالقه بهیغرب یشناسدر جامعهآن شد. توجه بیشتری به

ظهور کرد و تا امروز ادامه  1970در دهه  یتیجنس یهاشهیکل

  برووِرمن یسرپرستاز دانشمندان به یمیتوسط ت یامقاله دارد.

(Broverman) بارةقابل توجه در  یکارها نیاز اول یکی 

مقاله حاوی  نیا. بود یتیجنس یهاشهیکل یو محتوا تیماه

، تکیبعد یهادهه ی. طبودگسترده  یمطالعه تجرب کی نتایج

با در  هاییلهمقا (Basow) باسوف یی از جمله توسطهایارنگ

رشته ی بهتیجنس یهاشهیمختلف کل یهانظر گرفتن جنبه

 ینظر یهاجنبه بارةآثار در  نیمهمتر نگارش درآمدند که از

، (Deaux) دیو از یقاالتمتوان بهی میتیجنس یهاشهیکل

  Del)دل بوکا  ،(Ashmor) ، آشمور(Lewis) لوئییس

Boca) و ولر(Wohlers) تر اشاره کرد. از پژوهشگران  تازه

 Wolfgang)پروفسور ولفگانگ میدِرتوانیم بهدر قاره اروپا می

Mieder) (2004نیز اشاره کنیم که در توضیح ضرب )ل المث

ها را  چکیدة تجربه مردمان هر روال اسالف خود مثلبه

ند که بود انیکس نی، روانشناسان اولهیر روسداند. دسرزمین می

موضوع  اینبه "یتیجنس یهاشهیکل"با استفاده از اصطالح 

ها پژوهش  (Агиев)یفآگیی ثاردرآ،  1980پرداختند. در دهه 

ینا کیریل .انجام گرفت بیشتر روی این جنبه زبانشناسی
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(Кирилина) (1999 کارمیلتسوا ،)(Кармилтсова) 

اند و فرهنگ روسیه( از دیگر کارشناسان گسترة زبان 2014)

های های مورد توجه در این پژوهش کوششکه در زمینه

 هایمقوله بررسی پژوهشدر ایران،  اند. درخوری انجام داده

محبوبیت  بیستم قرن 90شناسی جنسیتی از اواسط دهه زبان

 مدرسی آثار هایی درنمود چنین پژوهش خاصی پیدا کرد.

، (1390) اصل یمحمد(، 1387) اردکانی(، 1368-1388)

توانیم ( را می1381) نهاد جبروتیپاک(، 1383) یاصالن

 جستجو کنیم. 

 روش پژوهش .3
گ، کالیبرهای شناختی در بررسی حاضر بر اصول نظریه

و  ایگلیهای اجتماعی ( و نظریه نقش1954)آلپورت و کروکر

های ( با واکاوی1986)تجفل و ترنرنظریه هویت اجتماعی 

 های فرهنگی هویت زن دربررسی تفاوتزبانشناسانه بومی به

روش پژوهشی استوار بر گزینش و . ها خواهیم پرداختمثل

های گردآوری شده مقایسه بوده است تا از مجموع نمونه

ز های روسی ان در این زمینه دست یابیم. نمونهپاسخی روشبه

، فرهنگ (Даль) های روسی دالفرهنگ بزرگ مثل

، فرهنگ  (Гулова)های گولواالمثلضرب

فارسی  -و فرهنگ امثال و حکم روسی  (Кёроглы)کوراوغلی

های فارسی از فرهنگ اند و نمونهآوری شدهگرددکتر فرسادمنش 

 والفقاری و ادبیات منظوم و منثورالمثلهای فارسی ذبزرگ ضرب

وش با ر میکرد یمقاله، سع نیدر ا اند.زبان فارسی گزینش شده

ها وتفاوتمنتخب، شباهت یهانمونه لیو تحل هیو تجز سهیمقا

 یو فارس یروس یهاالمثلضرب نیب یتیجنس یهاشهیکل یها

ا ب فیدر صورت عدم تطابق، ارتباط ضع و کنیم جستجورا 

 .میکن یآن خوددار شتریز استفاده ب، اتیواقع

 . بحث و بررسی4

 عناصر جنسیتی 
یژگیو نیمهمتر( بهیاجتماع یفرهنگ تی)جنس تیجنس

ساختار  کیعنوان علم مدرن به اشاره دارد و در یزبان یها

 ربارةهای دنظریه برپایة شود کهمی شناختهمتعارف  انگارگانی

 نی. در عگیردل میشک نیفرهنگ مع کیدر  انگیو مرد انگیزن

هشیشود که کلناخودآگاه نگاه می یانهیعنوان زمبه ،زبانحال، به

 یرا با استفاده از ساختارها یتیجنس یهاها و ارزشآلدهیها، ا

 یعانم دیکه امکان بازتول یعنوان ابزار، و بهیزبان یخنث ریغ

. نمایدکند، اصالح میفراهم می یرا در عمل اجتماع یتیجنس

[Сергеева, 2007, с. 16] ریشه پیش از هر بررسی به

شناسی اصلی ترین واژگان نماینده دو جنسیت زن و مرد در 

در فارسی « زن»پردازیم. واژه های فارسی و روسی میزبان

است. مکنزی   (женщина/ жена)دارای معادل روسی

که   [Ĵanĭ]ژه را از درفرهنگ واژگان پهلوی، ریشه این وا

وجود داشته و ریشه در زبان  niáJصورت درهندی باستان به

و امروزه ریشة این واژه با « زایش»معنای سانسکریت دارد، به

مشترک است. « زایش»و « زندگی»واژگان 

]Mackenzie,1997, p. 568[  بر اساس پژوهش

شناسی واژگان اسالوی، ریشه( در فرهنگ Fasmerفاسمر)

های های ارمنی، بخش بزرگی از زباندر زبان (жена)واژه 

с . انداسالوی دارای مشابهت آوایی و معنایی با نمونة فارسی

 ]359 ,Фасмер, 2004 [ راستارگویوا(Rastagoueva) 

ا تایید ها رنیز در پژهش خود این ریشه (Edelman)و ادلمان

 ,žena, ženitiاند که همگی مشابهت در واژگانی چون کرده

ženixъ شوند.را یادآور می 

، المللی انگلیسیویژه زبان بینگروه ژرمن، به هایدرزبان 

 wʊmən /womanˈ /برای نامیدن موجودیت زن واژه

 wo+man, wif+mannاز ترکیب Old English یادگار از به

 .اندساخته شده f+ home از ترکیب femmeو در زبان فرانسه 

های اروپایی با تغییر اندک آوایی این واژه وجود در بیشتر زبان

شود در ترکیب خود از جزئی دارد و همانطور که مشاهده می

اند، اما در زبان موجودیت مردانه اشاره دارد، بهره بردهکه به

ی واژه های خانواده اسالوفارسی و روسی و بسیاری از زبان

 گرفت جهیتوان نتمی رو نیاز اموجودیت مستقل دارد. « زن»

و تفکر دو قوم،  تیدر ذهن یو روس یفارس یهاکه درزبان

مستقلی از مرد دارد و هویت زنانه او در گروه  گاهیجا "زن"

های وجود مرد نیست. لیخاچوف بر این باور است که ترکیب

ای در اهمیت ویژههای جنسیتی از ثابت زبانی دارای نشانه

های زبانشناسی امروزه دارد و اطالعات بررسی و پژوهش

ت دستوان از این گنجینة غنی بهزبانشناسی ارزشمندی می

 یتیجنس یهاشهیکل ] с1997,  ,Лихачев[252 .آورد.

 نیا د.انبازتاب تقابل مردانگی و زنانگی در ساختارهای زبانی

ر بهتزنان و مردان را به نگاه کردن، تفاوت رصد ی دربنددسته
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 یهاتیفیها و کیژگیها شامل: وستهد نیسازد. امی میسر

ها و یژگی، ویفرد نیب همکنشیقدرت،  یهاتیمرتبط با موقع

 یامجموعه نی، و همچنیو شناخت یعاطف یهاگستره تیفیک

 ]125с, 2003,Рябова . [تاس یاجتماع یاز نقش ها

  marətaشکل در اوستا به (mard)واژه فارسی مرد 

معنی میرا، فانی، انسان و مرد آورده شده است. در فارسی به

در کتیبه بیستون آمده "مرد"عنوان اسم به  martiyaباستان

 θātiy Dārayavauš xšāyaθiya atar imāاست: 

dahyāva martiya hya āgariya āha avam ubartam 

abaram  ها،نیسرزم نیدر ا": دیشاه گووشیارترجمه: د 

حسن   [."که وفادار بود، او را خوب پاداش دادم یمرد

ریشه « زادسپرم هایوزیدگی»در  ]256 ، ص.1394دوست، 

 تیسنسکرکند: در زبان این واژه را چنین توصیف می

márta- * برگرفته ازmet-  «ی،   سغد«مردن mart’y «مرد »

mrdxmy  «انهیم ی، فارس«، انسان مرد mard ها واژه نیا و

 نیاست، که از ا «رایمرد، م»  mórtos ییهند و اروپا شةیاز ر

 mard یمانند ارمن ییهند و اروپا یهازبان گریدر د شهیر

واژه  ] 325، ص.1385راشد محصل،  [ موجود است.« مرد»

муж از « شوهر، مرد و انسان» معنایهای اسالوی بهدر زبان

و  mánu, mánuș, mánușشکل های سنسکریت بهریشه

 ]49с2004  ,фасмер . [انددانسته  manušاوستایی 

های بسیاری مهریزنان در طول تاریخ در معرض بی

انیان، بزرگداشت جایگاه مادر، اند، در میان ایرقرارگرفته

گرفته و های مختلف صورت میهمسر و دختر در مناسبت

مادر بسیار سفارش شده است و در دین اسالم، احترام به

همسر و دختر را در سنت خود رسول اکرم )ص( نیکی به

یادگار گذاشته شده است و حدیث معروف برای پیروانشان به

خود گواه این مطلب است.  ،«بهشت زیر پای مادران است» 

است که باور کنیم، نه همة آنیها مشاهده میلکن آنچه در مثل

باید از این اساس است. نمیداریم است و نه همة آن بی

اند وجود آمدهها در ادوار مختلف بهموضوع غافل شد که مثل

اند. از این رو در منابع موجود زبان افزوده شدهیک بهبهو یک

 زنان پرداختیم و آنچههای زبانی منتسب بهی قالببررسبه

نمایش درآمده است. توضیح بدست آمده، در جدول زیر به

ن ایاینکه هرصفت در ترکیب با واژه زن همراه شده است به

عنوان صفت مشاهده شده، در مثل به« بد» معنی که اگرواژه 

استفاده شده است. «زن بد»از ترکیب 

 1جدول شماره 

 صفات با ارزیابی مثبت با ارزیابی منفیصفات 
 شمارگان صفت ردیف شمارگان صفت ردیف شمارگان صفت ردیف

 9 پاکدامن 1 1 یاغی 20 62 بد= زن بد 1
 34 خوب 2 1 ولگرد 21 3 بد زبان 2
 1 نجیب 3 6 ویرانگر 22 2 بدخو 3
 1 با پشتکار 4  شهوت ران 23 18 بدکار 4
 3 با وقا 5 7 زفتنه انگی 24 28 بی وفا 5
 1 با وقار 6 2 کوتاه قد 25 34 حیله گر 6
 1 خنده رو 7 2 گستاخ 26 12 نادان 7
 1 خوش اخالق 8 1 لج باز 27 1 ایرادگیر 8
 36 خوشگل 9 2 مرموز 28 1 بی اراده 9

 1 دل خواه 10 2 مسئولیت گریز 29 1 بی کس 10
 1 رازدار 11 1 ناالیق 30 1 بی مهر 11
 1 زرنگ 12 6 نا نجیب 31 1 بی نظم 12
 1 زیرک 13 2 عصیانگر 32 2 پرخور 13
 3 سازگار 14 1 راحت طلب 33 3 پر حرف 14
 1 سازنده 15 2 زیاده خواه 34 12 پیر 15
 3 صرفه جو 16 1 سست رای 35 4 تنبل 16
 1 فرمان بر 17 1 سیاه 36 1 حریص 17
 1 مدیر 18 5 سلیطه 37 2 خائن 18
 10 کاردان 19 1 راحت طلب 38 1 دریده 19
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 یمختلف یکردهایها، روالمثلضرب یطبقه بنددر 

کاربردی و یا همان و  یواژگان یهایژگیوجود دارد که بر و

 برتوجه خود را  نیز ما نوشتار، نیمتمرکزند. در ا مفهومی

 نماییم. کاربردی معطوف می یژگیو

 هاحضور و فعالیت اجتماعی زنان در مثل
 Элис) های اجتماعی الیس اگلینظریه نقش بر اساس

Эгли) های اجتماعی مختص زنان و مبنی بر ایفای نقش

های هر دو زبان، همچنین موضوع مردان، در میان نمونه

دو  شود. در هروفور دیده میمرد، بهوابستگی اقتصادی زن به

رود. حال این مرد شمار میزبان سرپرست خانواده مرد به

 در، شوهر و یا برادر باشد:پتواند می

 دهی؛نان میدهی فرمان می

 شود؛هرکسی پول دارد دختر پادشاه زنش می

کنیم که حضور هایی را مشاهده میها مثلو در کنار آن

 اند:اجتماعی زن را مذمت کرده

 نشینی بهترین کار برای زنان است؛خانه

 نشینند و زایند شیران/ جز یک هنر زنان را نباشد به

 نر.

های جنسیت زده در های روسی تفاوتدر ضرب المثل

 خوبی آشکار است:نوع اشتغال زنان و مردان به

Мужик не прядёт, а без рубашки не ходит, а 

баба и прядёт, да не по две носит; 
نمی ماند،  نمرد نخریسی نمی کند اما بدون پیراه

 واندکند اما دوتا پیراهن هم نمی تزن نخریسی می
 بپوشد.

Бабушка на печь, а дед - по дрова; 
پدر بزرگ پای هیزم ،مادربزرگ پای اجاق  

От мужика пахнет ветром, а от бабы - 

дымом; 
 آید و از زن بوی دودباد می بویاز مرد 

Мужика на двор, бабу в дом. 
 نهزن در خا، مرد در جنگل 

یشبرد امورات ها، وحدت زن و مرد در پدر اینگونه مثل

 .توان استنباط کردزندگی نیز از  جمله مفاهیمی است که می

شود، کم و بیوه زنان در جوامع مختلف مینگاهی که به

ز و گاه آمیبرانگیز و تحقیربیش نزدیک بهم است، گاه ترحم

 گر:سوء استفاده

 آش ترش بفرما ندارد، زن بیوه مبارک باد؛

ه راه دورتره، دختر از راه برو بیراه مرو هرچند ک

 بگیر، بیوه نگیر هرچند دختر گرانتره؛

 از زمین تمشک دار و بیوه بچه دار فرار کن؛

بیوه زن اگر ناودون خانه اش از طال باشد واجب 

 الرعایه است؛

Для вдовы дни и ночи черны; 
 زن شب و روز سیاههبرای بیوه

Вдова поклонится и кошке в ножки; 
 کندگربه هم تعظیم میزن برای بیوه

Вдовья подушечка не просыхает; 
 بسیاریبالش بیوه زن خشک نمی شود)اشاره به

  گریه است

 ،واهرخ -برادر لاشکادر  گستردهدر سطح  یتیزبان جنس

که  شودمی نمودار زنشوهر  -زن  ،دختر –پدر  ،پسر –مادر 

 آحاد جامعه در مواضع گوناگون تیوضعزبان بسته به نیا

ی متفاوت خواهد بود.  در راستای همین مورد، نگاه اجتماع

دختران در هر دو جامعه روسی و ایرانی متاثر از همان نگاه به

 جنسیت فرودست است:

 زنجیر شود بستاشتر که شود مست به
 زنجیر نتوان بست.دختر که شود مست به

Все девушки хороши, а откуда злые жены 

берутся? 
دخترها خوبن، پس این زنهای بد از کجا  همة ]اگر[

 ؟هستند

Девичье «нет» - не отказ 
 معنی نمی خوام نیست ی دخترها به« نه»

Девичьи думы изменчивы. 
 افکار دخترها ثابت نیست 

ها و رویکردهای مثبت عقل و خردمندی زنان در مثل

 و منفی 

 تر ازدر تاریخ بشری نقش و حضور زنان بسیار پر رنگ

یادگار مانده باشد. در ها بهآن چیزی بوده است که در نوشته
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نقش مادری زنان اشاره کرد که توان بهترین سخن، میکوتاه

این عالم ای بهای، شاعری و یا نخبهاگر قهرمانی، اسطوره

تحویل داده شده است، از دامن مادرش بوده است و مادر 

را دارد. آمیختگی  خردمند و دانا، توان پرورش فرزندان بهتر

مقوله جنسیت با مقوالتی چون طبقه، قومیت، هویت، سن، و 

شهروندی، زبان، علم و مواضع اجتماعی نشانگر آن است که 

اند. زبان فارسی در مقابل بررسیهمه این موارد نیازمند به

های تفکیک زنانگی و های دیگر، فاقد نشانهبرخی زبان

این خود نشان از برابری تعبیر برخی مردانگی است و به

جنسیتی در زبان فارسی دارد و برخی بر این باورند، که در 

های زبان فارسی، چنین عناصری وجود داشته، دستدور

ها را نداریم و فقط گذرا لیکن در این جا، قصد بررسی آن

ای شاره شد. اما در زبان روسی این وجود چنین فرضیهبه

تا کنون در ساختار زبان باقی  شود ومسئله کامال رعایت می

بینی مردمان ها برآمده از جهانمانده است. ساختار مثل

گویشور آن زبان است. در بررسی بازتاب رویکرد فرهنگی 

های زبان روسی و فارسی با محوریت خرد و دانایی زنان مثل

شویم، زیرا از یک سو با تعبیری دچار سرگشتگی و ابهام می

عقل » که: شویمروبرو می« کارمیلتسوا»س زبانشناس سرشنااز 

« است افتهیرشد ن و فیضع عقل مرد فالخبرزن، 

]73-Кормильцева, 2014, с. 69[ از دیگر سو با .

شویم که اتفاقا بر خردمندی و هایی مواجه میضرب المثل

شده در های انجام توان رهبری زنان تاکید دارند. در بررسی

و « نارس بودن»، «بالهت»هر دو زبان فارسی و روسی، 

های تکرار شونده در بارة زنان است، که از قالب« ناتوانی»

ود شهای مشخص این منظور بیان میگاهی با استفاده از واژه

 شود.  و گاهی تلویحی از فحوای عبارت برداشت می

ر زبان و جنسیت و جامعه چنان الگوهای کالمی را د»

نهند که تکلم نشانگر انتظارات بهنجار  دهان متکلمین می

از خصائص و کیفیات مردان و زنان سخنگو باشد و 

صرافت و ظرافت ها را بههرگونه انحراف از این مالک

موقعیت اجتماعی  ]1394، 153محمدی اصل،[«معلوم دارد.

د، انها بوجود آمدهن مثلزنان ایران و روسیه با زمانی که ای

قطعا فاصله بسیاری دارد اگر چه همچنان متولیان امور 

اجتماعی در تکاپویند این جایگاه را بهبود بخشند، اما 

ث این نگاه مرد ساالرانه که در فرهنگ اشک میربی

گذشتگان موجود بوده، رد پایش در آثار مکتوب از جمله 

 ها قابل مشاهده است:مثل

 دهد؛ن نباشد خیر رمال را چه کسی میاگرزن نادا

 چیند؛اگر زن کدخدا شود موی بز را در زمستان می

بزرگترین خوشبختی زنها این است که مجبور 

 نیستند مثل مردها زن بگیرند؛

 عقل زن در دامنشه از جاش بلند شد عقلش افتاد؛

 عقل زن ناقصه؛

Если бох хочет лишить человека разума, он 

напускает на него женщину; 
اگر خدا کسی را ازعقل محروم نماید زن را بر او 

 نمایدمستولی می

У бабы семь пятниц на неделе; 
 زنان هفت تاجمعه در هفته دارند

Добрая кума живет и без ума; 
 مهربان بدون عقل هم زندگی میکند زن

Бабьи умы разоряют дома; 
 اب کن استعقل زنان خانه خر

Волос долог, да ум короток; 
 عقل کوتاه ، اماموی بلند

Собака умней бабы: на хозяина не лает (о 

брани). 
سگ از زن عاقل تر است بر صاحبش پارس نمی

 کند

 "یگروه نیرفتار ب یاجتماع تیهو " هیظربر اساس ن

رابطه (.Turner J.C)و جان ترنر (.Tajfel H)تجفل یهنر

 کند واو برقرار می یگروه تید و هوعزت نفس فر نیب یا

 کندمی تقویتخود  گروهمثبت را در  تیهو کیبه یابیدست

[. 30c2004,  ,Tajfel]های بیان دیگر برهمکنشی نقش، به

 د:گذارنها بر یکدیگر تاثیر میانسانی محرز است و انسان

Муж пьёт – полдома горит, жена пьёт – весь 

дом горит; 
 ،سوزد)شراب( بنوشد نصف زندگی می شوهر اگر

 سوزد)شراب( بنوشد تمام زندگی می اگر زن

Плохой муж – худо, плохая жена – наихудшее; 
 بد است، زن بد، خانه خراب کن استشوهر بد، 

Мужик – огонь, а баба – целый пожар; 
 مرد آتش است و زن آتشسوزی
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دسته دیگری از مثلها که بازتابی از نگاه برتری جنسیتی 

 شوند:مردانه بر زنانه دارند در نمونه های زیر بیان می

 از زن خندان و کنده ی لقان بترس؛

 از زن جفا، از سگ وفا؛

 از زن وفاداری که دید؟ 

Кто бабе (свахе) поверит, трех дней не 

проживет; 
 هرکسی زن را باور کند سه روز هم زنده نمی ماند

Не шути с женщинами - эти шутки глупы и 

неприличны. 
با زنان شوخی مکن این شوخی ها احمقانه و 

 است. بیشرمانه

هاییم که زن درمیان نمونه ها شاهد شمار اندکی از  مثل

 خانه و خانوادهرا محور پویایی، شور زندگی، خرد و مدیریت

های هایی که روایتگر تفاوتدانند، اما اغلب با نمونهمی

 اند روبروییم:جنسیتی

کند و زن هرجا الزم بداند جلوی مرد آبیاری می
 گیرد.آب را می

 مرد آورد، زن نگه دارد؛

آتش را خاکستر، بار اسب را ریسمان، ماهی را 

سنگ، سیل را سد، خانه و زندگی را باید زن نگه 

 دارد.

Муж голова а жена шея; 
این مرد مانند سر است و زن مانند گردن)اشاره به

هرسمتی بچرخد سر نیز موضوع دارد که گردن به

 کند( همان جهت حرکت میبه

Бабий ум лучше всяких дум; 
 عقل زن، بهتر از هر چیزاست 

Умная жена мужа поднимает а глупая 

опускает. 
ارد و زن نادان بر دزن عاقل شوهرش را بزرگ می

 زند زمین می

روی  در ها زیبایی و عقالنیت رودر برخی از مثل

 گیرند:همدیگر قرار می

 بّکّشید و خوشگلم کنید؛

 زیبایی برای زن و کچلی برای مرد خوبست؛

У нас женщины тем и сохраняют свою 

красоту, что никогда ничего не думают; 
دهند که هیچگاه ی اهمیت میزیبایزنان ما اینقدر به

 هیچ چیز فکر نمی کنند.به

И красавице ум мне помешает; 
 عقل برای زیبارویان مزاحمتی ایجاد نمی کند 

Красиво ещё не умна; 
 زیباست اما عاقل نیست

Красота приглядется, а ум вперёд 

пригодится; 
نوازد اما خرد برای پیشرفت زیبایی چشم را می

 است الزم

Красота без разума пусто; 
 زیبایی بدون خرد پوچ است

Красота разума не предаст; 
 زیبایی خرد نمیاورد

Красавица Без ума что кошелёк без денег; 
 ونه مخوشگل بی عقل مثل کیف پولِ بی پول می

 معنای اندوختنبا اینکه پیر شدن بهدر فرهنگ ایرانی 

پختگی و فرزانگی است و  تجارب زندگی و در نتیجه

ها شود، اما در مثلپیران و کهنساالن میمستوجب احترام به

ای دیگر گونههمین باور عمومی اجتماعی در مورد زنان به

 شود:نمایان می

 که پیرشدن؛پهلوی زن بهتیری به

 زن پیر بوسیدن پنبه خاییدن؛

Старость не радость 
 د(امان از پیری )پیری شادمانی ندار

ا های جنسیتی است و صرفالبته این مثل بدور از شائبه

کند و برای هر دو جنس عدم رضایت از پیری را بیان می

 رود.کار میبه

 هاآن در مثلزیبایی زنان و رویکرد به
 یهااز جنبه ییبای، مقوله زان روسزبانشناس میان رد

 هی بسیار مورد بررسی قرار گرفتاسهیو مقا ی، زبانیمفهوم

، (Tarasenko)تاراسنکو آثارتوان بهاست که از این میان می

 (Borisova)، باریسووا(Meshcheriakova) مشچریکووا
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احمق و  اشاره کرد. پارادایم رانو دیگ (Sadrieva) سادرییوا

و ایران از دیرباز وجود داشته که  هیرهنگ عامه روسدرف بایز

است و امروزه  المثلهای موجودهای ضربها نمونهگواه آن

ری ها نمود بیشتدر بخش دیگری از ادبیات عامیانه یعنی طنز

دلیل ساختار دگرگون شدة اجتماعی و فاصله اند. بهپیدا کرده

های کوتاه داستانی در قالب خوانی متنگرفتن مردم از کتاب

طنز در بین جوامع گوناگون رواج پیدا کرده که غالبا منتسب 

ی بسیار گسترده در جامعه دست شخص خاصی نیست، ولبه

شود و در یکی از محورهایی که با بسامد بسیار دست میبه

شود، زنان زیبای احمق است، که باال در آن تولید محتوا می

« زن بلوند» و در زبان روسی « داف»در فارسی از اصطالح 

«блондинка » اده استف« خردزن زیبای بی»برای بیان مفهوم

ها استوار است شود. در این پژوهش که بر بررسی مثلمی

 ,«красавица», «красивая»واژگان روسی 

«благовидна»,   خوشگل»، «زیبا»و در فارسی واژگان» ،

 اند.مورد توجه بوده  «قشنگ»

توان یی را متیاز جنبه جنس هابندی زیبایی در مثلطبقه

، یمعنو ییبای( ز2، ظاهری ییبای( ز1: شرح زیر تقسیم کردبه

 مراقبت و مداومت بر. ییبای( عشق و ز4، ییبای( ذهن و ز3

فرد انسان های منحصر بهآراستگی و پیراستگی یکی از ویژگی

شناسی و های زیباییای دارای معیاراست. هر جامعه

 عنوان مثال پسندیدهخود است که بهارزشگذاری مخصوص به

تواند متمایز از نی با جامعه روسی میو ناپسند جامعه ایرا

بیان زیبایی ظاهری در ادبیات زبان فارسی و یکدیگر باشد. 

شود و یکی از این آثار فاخر در زبان کرات دیده میروسی به

روسی منظومة یوگنی آنگین اثر سرگی میخاییلوویچ پوشکین 

های بیشماری وجود دارند هست. در آثار منظوم فارسی نمونه

اند مانند آثار عبد الرحمان توصیف ظاهری زنان پرداختههکه ب

 «خسرو شیرین»، «یوسف و زلیخا»، «لیلی و مجنون»جامی 

الدین اسعد گرگانی ودر نثر اثر فخر« ویس و رامین»نظامی و 

توصیف زیبایی زنان در کتاب سمک عیار و و قطران اثر 

لری. انخداداد کاتب ارجانی و بازنویسی دکتر پرویز ناتل خ

 یاریثابت بس یهابیترک یو روس یفارس یهادر زبان

از دو  کیکنند که در هر ظاهر زنانه اشاره می اتییبرجز

بهم  یگاه ی،بوم یشناسییبایز فیفرهنگ مطابق با تعر

 یروس ریتعاب انیاز م ند.گریکدیمتفاوت از  ایو  کینزد

 походка павлина: میاشاره کن ریز یهانمونهبه میتوانمی

چون  ی)چشمان очи сокольиبسان طاووس(،  رفتنش)

 кровьچون سمور(،  ی)ابروان брови собольи(،  نیشاه

с молоком اند. در زبان شده فی( توصدی)سرخ و سف

چون:  ییهااستعارهدر شعر و نثر به ییبایز فیتوص یفارس

نرگس مست، چاه زنخدان،  سو،یلعل لب، سرو باال، جعد گ

 اند.کار رفتهابرو به نکماتن و  میس

مانند زبان روسی رنگ پوست نیز از ها بهدر میان مثل

معیارهای زیبایی است از آنجایی که درمیان نژاد روس، 

 هایپوست گندمگون بسیار نادر است، در برابر، در مثل

واسطه طبیعت نژادی این رنگ پوست مورد قبول فارسی به

 است: 

Круглолицость; цвет лица: Бела, румяна; 

Руса коса до шелкова пояса 
سفید سفید صد تومان، سرخ و سفید سیصد تومان، 

 ارزه.سبزه؛ هر چی بگی میحاال که رسید به
 زن باید تپل باشه، سفید و کمی چاق.

 های روسی و فارسی، صورت عضو مهم زیبایی است.در مثل

Красней красного солнышка, ясней ясного 

месяца; 
 زنی خوشگله که صورتش چون قرص ماه باشه

هایی وجود دارد که برخی در زبان روسی و فارسی مثل

زیبایی توجهی دادن بهها در عین اهمیتاز این نمونه

 کند:خردمندی و فرزانگی زنان نمیبه

زمین شور را نکن کشت؛ اگر مفتت دهند، نستون 

 زن زشت؛ اگر مفتت دهند؛

رد بارم، خرم زرنگ باشد؛ نکند زنم قشنگ باشد؛ نب

 کارم؛

 کاش شوهر زنی باشی که از جشن برگشته باشد؛

این روند ادامه دارد به حتی زنی که زیبایی چشمگیری 

ندارد و با چنین پنداری؛ سزاوار زندگی خوبی نیست، درحالی 

های آن در جوامع مختلف که زیبایی امری نسبی است و مالک

 متفاوت است.

 آید؛کار، برای زن خوشگل یار می برای زن زشت

ی و های جنسیتهای بیشتری از نگاهبرخی دیگر بازتاب

 کنند:دلپذیری را برای زنان تایید می
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نزد شوهر، از رختشویی میایی از حمام میایی برو به
 نزد مادر؛برو به

 عروس خوشگل باشه، مهم نیست جهاز نداره؛

ای مخالفی نیز هاما بر وفق همة امور طبیعی، دیدگاه

 هستند که البته شمار کمتری دارند:

 که زن زیبای نازاینده؛زن زشت زاینده، به 

 خوشگلی نون و آب نمیشه؛

 تبی بنده؛خوشگلی به

 زن خوشگل، مال شوهرش نیست؛

های روسی، در زیبایی ظاهری در میان مثلتوجه به

 های فارسی، نمود کمتری دارد:مقایسه با نمونه

Если невеста не привлекательна, то какова 

польза от красоты ее родителей? 
عروس که خوشگل نیست، از زیبایی پدر و مادرش 

 چه حاصل،

Настоящая красота людей пленяет, редкая 

— смех вызывает; 
کند و زشتی زیبایی واقعی دل مردم را اسیر می

 شود،سبب خنده می

Сон подушки не ищет, любовь красоту не 

спрашивает 
دنبال گردد ، عشق هم بهخواب دنبال بالش نمی

 خوشگلی،

بر همین آهنگ در زبان فارسی در اثر وحشی بافقی 

 ها بسیار رایج است:ای داریم که درمیان فارسی زباننمونه

غیر از خوبی لیلی اگر در دیده مجنون نشینی، به

 نبینی؛

Некрасивую бабу и зеркало не любит 
 آیینه زن زشت را دوست ندارد 

 نمونه آخر مشابهی در فارسی  وجود دارد: در

 آید،زن زشت از آیینه بدش می

ها ثلتوجهی در منیز، بازتاب قابل« بدجنسی»و « زیبایی»

عنوان دو ویژگی موازی دارند، بدینگونه: زنان زیبا از نخوت به

 و بدجنسی برخوردارند:

Молодец красив, да на душу крив; 
 زن زیبای جوان، اما بد نهاد

Красивая, как елка; колючая, как иголка; 
 زیبارویان مانند کاج تیغ و سوزن دارند

Лицом красавица, а нравом только черту 

нравится; 
 زیبا، سیرتش برای شیطان خوب است صورتش

 خنده زن زیبا، گریه کیف پول؛

 ؛زیبارویان را وفا نبود

 زیبا ظاهر و باطن گندیده؛

عنوان امتیاز اما در مقابل، زیبایی ظاهری برای مردان به

های مردانه شود و آنچه در قالب شایستگیمحسوب نمی

 رود، عقل و درایت است.شمار میبه

دهند، نه با در مهمانی مرد را با عقلش راه می

 زیباییش؛

 زیباییش است؛عقلش و زن بهارزش مرد به

Ум женщины - в её красоте, красота 

мужчины - в его уме 

 گیرینتیجه .5
وان تگیری کلی از پژوهش انجام شده، میعنوان نتیجهبه

« زن»موارد زیر اشاره نمود: در زبان روسی و فارسی واژة به

«женщина » هویت مستقل واجی)فونتیکی( و معنایی

ژرمن که های )سمانتیکی( دارد، این مطلب در زبان

های بسیاری با زبان روسی دارند، بدین صورت همانندی

 هاییشود. مثلنیست و واژة زن در سایه واژة مرد تعریف می

های جنسیتی که بررسی شدند، بیشتر؛ حکایت از نگاه

ها هویت زن و زنانگی داشتند. این بررسیفرودستانه نسبت به

 که شاخصزنانی صورت گرفت در میان الگوهای منتسب به

ها بسامد بیشتری داشت و زنان از عقل و خرد در میان مثل

بهرة خردی کمتری برخوردار بودند. زن و زیبایی دو مفهوم 

همراهند، اما مفهوم زیبایی خود درکی ماهوی انتزاعی و نسبی 

شود. زیبایی جامعه دیگری دگرگون میای بهدارد که از جامعه

ت زنان و نوعی اقتدار در بدسمولفة بسیار مهم برای مقبولیت 

اند بهرهشود، و آنانکه بیآوردن موقعیت اجتماعی تعبیر می

 بناچار محروم از این اقتدارند. 
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هویت اقتصادی و استقالل زنان چندان مطلوبیت ندارد 

و تعیین مرز حضور اجتماعی برای زنان، گویای نگاه جنسیتی 

تری داشته است، که هرچه حضور کماین قشر از جامعهبه

ان کنند. از دیگر سو، توباشد، تایید بیشتری را دریافت می

های مبهم زنان برشمرده مدیریتی و ادارة خانواده از توانایی

طور کلی در شوند که مخالفان و موافقان خود را دارد.  بهمی

نزدیکی بسیار زیاد جایگاه هویت زنانه در این بررسی، به

یافتیم. همچنین هر مثل های فارسی و روسی دستمثل

هوم مفای بسیار نزدیک در حد معادل دارد و یا بسیار بهنمونه

 موجود در آن نزدیک است.
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 ،فرادستی و فرودستی در زبان .(1381پاک نهاد جبروتی، مریم)

 تهران: انتشارات گام نو.
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 یزبانشناس یدر پژوهش ها یکنکاش (.1387)نگار،  یاردکان یداور

، 42، شماره زنان یمطالعات راهبرد ، تهران:تیجنس

 .181-162صص

و جنسیت و کارکرد آن در  تعامل(. 1384اصالنی، محمد رضا)

 ، تهران.ادبیات داستانی معاصر فارسی

 ی،فارس یفرهنگ بزرگ ضرب المثلها (.1388) حسن ی،ذوالفقار

 .یدوجلد ،نیمع: تهران

: یزبان فارس یشناختشهیفرهنگ ر .(9413دوست، محمد )حسن

تهران: نشر آثار فرهنگستان  هاشیها و گوفهرست لغات زبان

 4ج..یسزبان و ادب فار

: ، تهرانزادسپرم یهایدگیوز .(1385ی)محمدتق ،محصل راشد

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

، تهران: زبان یشناسبر جامعه یدرآمد .(1368یی )حی ،یمدرس

 .یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

، جنسیت و زبانشناسی اجتماعی .(1368اصل، عباس)  یمحمد

 ذین.تهران: گل آ

برخی  یامقایسهی بررس(. 1398الهی، علی، گندمی، نسرین)فیض

، یو اسپانیای فارسی یهاپرکاربرد در زبان یهاالمثل از ضرب

 ه، دوریخارج یهادر زبان یزبانشناخت یهاپژوهشتهران: 

 584تا  565،از صفحه  1398،تابستان  2 ه،شمار 9


