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چکیده
پژوهش حاضر ،بهبررسی بازتاب فرهنگی هویت زن و زنانگی در ضربالمثلهای فارسی و روسی میپردازد.
مثلها بهعنوان یکی از ذخایر فرهنگ معنوی ،دیرینهترین سبک خالقیت شفاهی هر ملت است .بسیاری
از مثلها ،ریشه در تاریخ داشته و حیات خود را پیش از خط و کتابت آغاز کردهاند .هدف از پژوهش پیش
رو ،گزینش نمونههای هر دوزبان و بازتاب کنشهای فرهنگی ،از منظر زبانشناسی جنسیتی و اجتماعی،
در بارة هویت زن و یا زنانگی بهطور عام و واکاوی آنها در میان مثلهای فارسی و روسی است .روش
پیشگرفته در این پژوهش ،بررسی متون ادبی است که بیشک محل کاربرد چنین ساختارهای زبانیاند
و دیگری فرهنگهای ضربالمثل است که بهعنوان منابع بررسی و ریشهیابی واژگان و بسامد کاربرد آنها
در سالیان دور و نزدیک در زبان نوشتار و گفتار گویشوران دو زبان مورد استفاده قرار گرفتهاند .در میان
مثلهای بررسی شده با موضوع هویت زنانه ،تقریبا حدود  2287مثل یافت شد .در نتیجهگیری با توجه
بهتفاوت اقلیم و فرهنگ جامعه روسیه بهتشابهات بسیار نزدیک آنها در بارة هویت زنانه با نمونههای
ایرانی روبرو شدیم ،ولی درعین حال در هر دو زبان شاهد برخی تفاوتها بودیم ،بهطوری که ،اگرچه گاه
بر نادیدن ارزش زنان در دوجامعه اشاره میکند ،لکن همزمان بهزن بهعنوان نیم دیگر جامعه احترام
گذاشته میشود.
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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.
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ضربالمثلها از بخشهای مورد عالقه بسیاری از

 .1مقدمه
پل ارتباطی بین انسانها در همة زبانها نخست آواها،

پژوهشهای بسیاری در این زمینه صورت گرفته است که هر

واژگان و جمالتیاند که در خود ،بازتاب فرهنگ و جهانبینی

یک از جنبهای بهآن پرداخته است .در زبان فارسی پس از

ملتها را نمایان میسازند« .دو ویژگی خاص و منحصر بهفرد

طالیهدار بزرگ پژوهش در مورد مثلها ،دهخدا ،شاملو و

زبان ،یعنی عبارتپردازی و چینش واژگان در کنار هم ،باعث

بسیاری دیگر که تالشهای بسیار گرانقدری انجام دادهاند .در

بوجود آمدن یکبار معنایی ویژهای میشود که درک معنا نه

سالهای اخیر حسن ذوالفقاری بهراستی پژوهشی شایان و

فقط برای فراگیران یکزبان بلکه برای صاحبان آن زبان مشکل

درخور انجام داده است که بهبیان وی«:ضربالمثلها با این

و یا حتی غیر ممکن میشود .ضربالمثلها نیز که از

گسترة وسیع پژوهشی ،شایستگی آن را دارد که گرایش یا

ویژگیهای فرهنگی و زبانی هر جامعهای محسوب میشوند و

رشتهای با نام «مثلشناسی و مثلنگاری» در دانشکده های

ریشه درآداب و سنن دارند ،ازاین قاعده مستثنی نیستند.

علوم انسانی ایجاد شود یا پژوهشکدهای با همین نام

علیرغم تمایزات فرهنگی برخی از ضربالمثلها دارای

بهپژوهشهای دامنهدار و پیوسته در این عرصه بپردازد.».

تشابهاتی در زبانهای مختلف هستند] ».فیض الهی،1398 ،

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

ص [565.ضربالمثلها ،بهمثابه خرد جمعی مردمان هر کشور

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

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

تفاوت آنها با گونههای زبانی و ادبی ،تاریخچه ،طبقهبندی،

است" .زبان آینه فرهنگ است ،نه تنها بازتاب دنیای واقعی

زیباییشناسی و ریشهشناسی ارائه شده است که تا کنون

پیرامون ،بلکه برآیند آگاهی اجتماعی مردم ،ذهنیت ،شخصیت

بیسابقه بوده است .در زبانشناسی اجتماعی رویکرد جنسیتی

ملی ،روش زندگی ،سنتها ،آداب و رسوم ،اخالق و معیارهای

جستار نوینی در زبانشناسی بود که در نیمة دوم قرن بیستم

ارزشی یکملت است"[Тер-Mинасова, 2000, c.52].

توجه بیشتری بهآن شد .در جامعهشناسی غربی ،عالقه بهمسئله

ضربالمثلها الیههای زیرین فرهنگیاند که میتوان با
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فرهنگشناسان و زبانشناسانند و بهراستی تالشها و

کلیشههای جنسیتی در دهه  1970ظهور کرد و تا امروز ادامه

واکاوی آنها بهشناخت نسبتا درستی از نگاه آن مردمان بهدنیای

دارد .مقالهای توسط تیمی از دانشمندان بهسرپرستی برووِرمن

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

) (Brovermanیکی از اولین کارهای قابل توجه در بارة

جامعه و نهاد خانواده از جمله جایگاه کودکان ،زنان ،مردان،

ماهیت و محتوای کلیشههای جنسیتی بود .این مقاله حاوی

سالمندان وجوانان پیبرد ،زیرا که با ظرافتهایی بینظیر در

نتایج یک مطالعه تجربی گسترده بود .طی دهههای بعدی ،تک

مثلها بازتاب مییابند .مثلها همچنین گذرگاههای تاریخی هر

نگاریهایی از جمله توسط باسوف ( )Basowمقالههایی با در

ملت را در خود بهیادگار نگاه میدارند و بهخوبی آنها را برای

نظر گرفتن جنبههای مختلف کلیشههای جنسیتی بهرشته

نسلهای آینده بازگو میکنند .در میان میراث ادبی هر ملتی،

نگارش درآمدند که از مهمترین آثار در بارة جنبههای نظری

مثلها از جایگاه ویژهای برخوردارند ،زیور کالم در لفافهای از

کلیشههای جنسیتی میتوان بهمقاالتی از دیو )،(Deaux

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

لوئییس ) ،(Lewisآشمور ) ،(Ashmorدل بوکا (Del

گفتار و نوشتار خود از این گوهر گرانبها استفاده میکنند .در

)Bocaو ولر ) (Wohlersاشاره کرد .از پژوهشگران تازهتر

این پژوهش برآنیم تا در مقایسهای تطبیقی بهاین پرسش پاسخ

در قاره اروپا میتوانیم بهپروفسور ولفگانگ میدِر (Wolfgang

دهیم که رویکردهای فرهنگی اجتماعی و جنسیتی در میان

) )2004(Miederنیز اشاره کنیم که در توضیح ضربالمثل

ضربالمثلهای فارسی و روسی با محوریت زنانگی چه

بهروال اسالف خود مثلها را چکیدة تجربه مردمان هر

تفاوتهایی دارد؟ و از این رو باب همگرایی و هماندیشی برای

سرزمین میداند .در روسیه ،روانشناسان اولین کسانی بودند که

فرهیختگان و عالقهمندان بهفراگیری هر دو زبان میسر است.

با استفاده از اصطالح "کلیشههای جنسیتی" بهاین موضوع
پرداختند .در دهه  ، 1980درآثار آگیییف ) (Агиевپژوهشها

 .2پیشینة پژوهش

روی این جنبه زبانشناسی بیشتر انجام گرفت .کیریلینا
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) ،)1999( (Кирилинаکارمیلتسوا )(Кармилтсова

ها ،ایدهآلها و ارزشهای جنسیتی را با استفاده از ساختارهای

( )2014از دیگر کارشناسان گسترة زبان و فرهنگ روسیهاند

غیر خنثی زبانی ،و بهعنوان ابزاری که امکان بازتولید معانی

که در زمینههای مورد توجه در این پژوهش کوششهای

جنسیتی را در عمل اجتماعی فراهم میکند ،اصالح مینماید.

درخوری انجام دادهاند .در ایران ،مقوله بررسی پژوهشهای

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

زبانشناسی جنسیتی از اواسط دهه  90قرن بیستم محبوبیت

شناسی اصلی ترین واژگان نماینده دو جنسیت زن و مرد در

خاصی پیدا کرد .نمود چنین پژوهشهایی در آثار مدرسی

زبانهای فارسی و روسی میپردازیم .واژه «زن» در فارسی

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

دارای معادل روسی ) (женщина/ женаاست .مکنزی

اصالنی ( ،)1383پاکنهاد جبروتی ( )1381را میتوانیم

درفرهنگ واژگان پهلوی ،ریشه این واژه را از ] [Ĵanĭکه

جستجو کنیم.

درهندی باستان بهصورت  Jániوجود داشته و ریشه در زبان
سانسکریت دارد ،بهمعنای «زایش» و امروزه ریشة این واژه با

 .3روش پژوهش

واژگان

«زندگی»

و

«زایش»

مشترک

است.

در بررسی حاضر بر اصول نظریههای شناختی کالیبرگ،

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

آلپورت و کروکر( )1954و نظریه نقشهای اجتماعی ایگلی و

فاسمر( )Fasmerدر فرهنگ ریشهشناسی واژگان اسالوی،

نظریه هویت اجتماعی تجفل و ترنر( )1986با واکاویهای

واژه ) (женаدر زبانهای ارمنی ،بخش بزرگی از زبانهای

زبانشناسانه بومی بهبررسی تفاوتهای فرهنگی هویت زن در

اسالوی دارای مشابهت آوایی و معنایی با نمونة فارسیاند с.

مثلها خواهیم پرداخت .روش پژوهشی استوار بر گزینش و

] [ Фасмер, 2004, 359راستارگویوا)(Rastagoueva

مقایسه بوده است تا از مجموع نمونههای گردآوری شده

و ادلمان) (Edelmanنیز در پژهش خود این ریشهها را تایید

بهپاسخی روشن در این زمینه دست یابیم .نمونههای روسی از

کردهاند که همگی مشابهت در واژگانی چون žena, ženiti,

فرهنگ بزرگ مثلهای روسی دال ) ،(Дальفرهنگ

 ženixъرا یادآور میشوند.

)،(Гулова

کوراوغلی ) (Кёроглыو فرهنگ امثال و حکم روسی -فارسی

برای نامیدن موجودیت زن واژهwoman/ ˈwʊmən /

دکتر فرسادمنش گردآوری شدهاند و نمونههای فارسی از فرهنگ

بهیادگار از  Old Englishاز ترکیب wo+man, wif+mann

بزرگ ضربالمثلهای فارسی ذوالفقاری و ادبیات منظوم و منثور

و در زبان فرانسه  femmeاز ترکیب f+ homeساخته شدهاند.

زبان فارسی گزینش شدهاند .در این مقاله ،سعی کردیم با روش

در بیشتر زبانهای اروپایی با تغییر اندک آوایی این واژه وجود

مقایسه و تجزیه و تحلیل نمونههای منتخب ،شباهتها وتفاوت

دارد و همانطور که مشاهده میشود در ترکیب خود از جزئی

های کلیشههای جنسیتی بین ضربالمثلهای روسی و فارسی

که بهموجودیت مردانه اشاره دارد ،بهره بردهاند ،اما در زبان

را جستجو کنیم و در صورت عدم تطابق ،ارتباط ضعیف با

فارسی و روسی و بسیاری از زبانهای خانواده اسالوی واژه

واقعیت ،از استفاده بیشتر آن خودداری کنیم.

«زن» موجودیت مستقل دارد .از این رو میتوان نتیجه گرفت

ضربالمثلهای

گولوا

که درزبانهای فارسی و روسی در ذهنیت و تفکر دو قوم،

 .4بحث و بررسی
عناصر جنسیتی
جنسیت (جنسیت فرهنگی اجتماعی) بهمهمترین ویژگی
های زبانی اشاره دارد و در علم مدرن بهعنوان یک ساختار
انگارگانی متعارف شناخته میشود که برپایة نظریههای دربارة
زنانگی و مردانگی در یک فرهنگ معین شکل میگیرد .در عین
حال ،بهزبان ،بهعنوان زمینهای ناخودآگاه نگاه میشود که کلیشه
791

"زن" جایگاه مستقلی از مرد دارد و هویت زنانه او در گروه
وجود مرد نیست .لیخاچوف بر این باور است که ترکیبهای
ثابت زبانی دارای نشانههای جنسیتی از اهمیت ویژهای در
بررسی و پژوهشهای زبانشناسی امروزه دارد و اطالعات
زبانشناسی ارزشمندی میتوان از این گنجینة غنی بهدست
آورد [ Лихачев, 1997, с. 252].کلیشههای جنسیتی
بازتاب تقابل مردانگی و زنانگی در ساختارهای زبانیاند .این
دستهبندی در رصد کردن ،تفاوت نگاه بهزنان و مردان را بهتر
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فرهنگ

درزبانهای گروه ژرمن ،بهویژه زبان بینالمللی انگلیسی،

میسر میسازد .این دستهها شامل :ویژگیها و کیفیتهای

ریشههای سنسکریت بهشکل  mánu, mánuș, mánușو

مرتبط با موقعیتهای قدرت ،همکنشی بین فردی ،ویژگیها و

اوستایی  manušدانستهاند] [фасмер, 2004с. 49
زنان در طول تاریخ در معرض بیمهریهای بسیاری

کیفیت گسترههای عاطفی و شناختی ،و همچنین مجموعهای
از نقش های اجتماعی است ][Рябова, 2003,с. 125

قرارگرفتهاند ،در میان ایرانیان ،بزرگداشت جایگاه مادر،

واژه فارسی مرد ) (mardدر اوستا بهشکل marəta

همسر و دختر در مناسبتهای مختلف صورت میگرفته و

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

در دین اسالم ،احترام بهمادر بسیار سفارش شده است و

باستان  martiyaبهعنوان اسم "مرد"در کتیبه بیستون آمده

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

استθātiy Dārayavauš xšāyaθiya atar imā :

برای پیروانشان بهیادگار گذاشته شده است و حدیث معروف

dahyāva martiya hya āgariya āha avam ubartam
 abaramترجمه :داریوششاه گوید" :در این سرزمینها،

« بهشت زیر پای مادران است» ،خود گواه این مطلب است.
لکن آنچه در مثلها مشاهده میکنیم ،نه همة آنیاست که باور

مردی که وفادار بود ،او را خوب پاداش دادم"] .حسن

داریم است و نه همة آن بیاساس است .نمیباید از این

دوست ،1394 ،ص [256 .در «وزیدگیهای زادسپرم» ریشه

موضوع غافل شد که مثلها در ادوار مختلف بهوجود آمدهاند

این واژه را چنین توصیف میکند :در زبان سنسکریت

و یکبهیک بهزبان افزوده شدهاند .از این رو در منابع موجود

 -mártaبرگرفته از *« -metمردن» ،سغدی « mart’yمرد»

بهبررسی قالبهای زبانی منتسب بهزنان پرداختیم و آنچه

 « mrdxmyمرد  ،انسان» ،فارسی میانه  mardو این واژهها

بدست آمده ،در جدول زیر بهنمایش درآمده است .توضیح

از ریشة هند و اروپایی  « mórtosمرد ،میرا» است ،که از این

اینکه هرصفت در ترکیب با واژه زن همراه شده است بهاین

ریشه در دیگر زبانهای هند و اروپایی مانند ارمنی mard

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

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

از ترکیب «زن بد» استفاده شده است.

 мужدر زبانهای اسالوی بهمعنای« شوهر ،مرد و انسان» از
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جدول شماره 1
صفات با ارزیابی مثبت

صفات با ارزیابی منفی
ردیف

صفت

شمارگان

ردیف

صفت

شمارگان

ردیف

صفت

شمارگان

1

بد= زن بد

62

20

یاغی

1

1

پاکدامن

9

2

بد زبان

3

21

ولگرد

1

2

خوب

34

3

بدخو

2

22

ویرانگر

6

3

نجیب

1

4

بدکار

18

23

شهوت ران

4

با پشتکار

1

5

بی وفا

28

24

فتنه انگیز

7

5

با وقا

3

6

حیله گر

34

25

کوتاه قد

2

6

با وقار

1

7

نادان

12

26

گستاخ

2

7

خنده رو

1

8

ایرادگیر

1

27

لج باز

1

8

خوش اخالق

1

9

بی اراده

1

28

مرموز

2

9

خوشگل

36

10

بی کس

1

29

مسئولیت گریز

2

10

دل خواه

1

11

بی مهر

1

30

ناالیق

1

11

رازدار

1

12

بی نظم

1

31

نا نجیب

6

12

زرنگ

1

13

پرخور

2

32

عصیانگر

2

13

زیرک

1

14

پر حرف

3

33

راحت طلب

1

14

سازگار

3

15

پیر

12

34

زیاده خواه

2

15

سازنده

1

16

تنبل

4

35

سست رای

1

16

صرفه جو

3

17

حریص

1

36

سیاه

1

17

فرمان بر

1

18

خائن

2

37

سلیطه

5

18

مدیر

1

19

دریده

1

38

راحت طلب

1

19

کاردان

10
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در طبقه بندی ضربالمثلها ،رویکردهای مختلفی
وجود دارد که بر ویژگیهای واژگانی و کاربردی و یا همان
مفهومی متمرکزند .در این نوشتار ،ما نیز توجه خود را بر
ویژگی کاربردی معطوف مینماییم.

حضور و فعالیت اجتماعی زنان در مثلها
بر اساس نظریه نقشهای اجتماعی الیس اگلی (Элис

) Эглиمبنی بر ایفای نقشهای اجتماعی مختص زنان و
مردان ،در میان نمونههای هر دو زبان ،همچنین موضوع
وابستگی اقتصادی زن بهمرد ،بهوفور دیده میشود .در هر دو
زبان سرپرست خانواده مرد بهشمار میرود .حال این مرد
میتواند پدر ،شوهر و یا برادر باشد:

نان میدهی فرمان میدهی؛

بیش نزدیک بهم است ،گاه ترحمبرانگیز و تحقیرآمیز و گاه
سوء استفادهگر:

آش ترش بفرما ندارد ،زن بیوه مبارک باد؛
از راه برو بیراه مرو هرچند که راه دورتره ،دختر
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

برای بیوهزن شب و روز سیاهه
;Вдова поклонится и кошке в ножки

بیوهزن برای گربه هم تعظیم میکند

هرکسی پول دارد دختر پادشاه زنش میشود؛
و در کنار آنها مثلهایی را مشاهده میکنیم که حضور
اجتماعی زن را مذمت کردهاند:

خانهنشینی بهترین کار برای زنان است؛
زنان را نباشد بهجز یک هنر  /نشینند و زایند شیران
نر.

;Вдовья подушечка не просыхает

بالش بیوه زن خشک نمی شود(اشاره بهبسیاری
گریه است
زبان جنسیتی در سطح گسترده در اشکال برادر -خواهر،
مادر – پسر ،پدر – دختر ،زن  -شوهر زن نمودار میشود که
این زبان بسته بهوضعیت آحاد جامعه در مواضع گوناگون

در ضرب المثلهای روسی تفاوتهای جنسیت زده در
نوع اشتغال زنان و مردان بهخوبی آشکار است:
Мужик не прядёт, а без рубашки не ходит, а
;баба и прядёт, да не по две носит

مرد نخریسی نمی کند اما بدون پیراهن نمی ماند،
زن نخریسی میکند اما دوتا پیراهن هم نمی تواند
بپوشد.
;Бабушка на печь, а дед - по дрова

مادربزرگ پای اجاق ،پدر بزرگ پای هیزم
 От мужика пахнет ветром, а от бабы;дымом

از مرد بوی باد میآید و از زن بوی دود
Мужика на двор, бабу в дом.

مرد در جنگل  ،زن در خانه
در اینگونه مثلها ،وحدت زن و مرد در پیشبرد امورات

بهدختران در هر دو جامعه روسی و ایرانی متاثر از همان نگاه
جنسیت فرودست است:

اشتر که شود مست بهزنجیر شود بست
دختر که شود مست بهزنجیر نتوان بست.
Все девушки хороши, а откуда злые жены
?берутся

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

هستند؟
Девичье «нет» - не отказ

«نه» ی دخترها بهمعنی نمی خوام نیست
Девичьи думы изменчивы.

افکار دخترها ثابت نیست

عقل و خردمندی زنان در مثلها و رویکردهای مثبت
و منفی

زندگی نیز از جمله مفاهیمی است که میتوان استنباط کرد.

در تاریخ بشری نقش و حضور زنان بسیار پر رنگتر از

نگاهی که بهبیوه زنان در جوامع مختلف میشود ،کم و

آن چیزی بوده است که در نوشتهها بهیادگار مانده باشد .در
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اجتماعی متفاوت خواهد بود .در راستای همین مورد ،نگاه

کوتاهترین سخن ،میتوان بهنقش مادری زنان اشاره کرد که
اگر قهرمانی ،اسطورهای ،شاعری و یا نخبهای بهاین عالم
تحویل داده شده است ،از دامن مادرش بوده است و مادر
خردمند و دانا ،توان پرورش فرزندان بهتر را دارد .آمیختگی

مثل ها قابل مشاهده است:

اگرزن نادان نباشد خیر رمال را چه کسی میدهد؛
اگر زن کدخدا شود موی بز را در زمستان میچیند؛

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

بزرگترین خوشبختی زنها این است که مجبور

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

نیستند مثل مردها زن بگیرند؛

همه این موارد نیازمند بهبررسیاند .زبان فارسی در مقابل

عقل زن در دامنشه از جاش بلند شد عقلش افتاد؛

برخی زبانهای دیگر ،فاقد نشانههای تفکیک زنانگی و
مردانگی است و بهتعبیر برخی این خود نشان از برابری
جنسیتی در زبان فارسی دارد و برخی بر این باورند ،که در

عقل زن ناقصه؛
Если бох хочет лишить человека разума, он
;напускает на него женщину

دوردستهای زبان فارسی ،چنین عناصری وجود داشته،

اگر خدا کسی را ازعقل محروم نماید زن را بر او

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

مستولی مینماید

بهوجود چنین فرضیهای شاره شد .اما در زبان روسی این
مسئله کامال رعایت میشود و تا کنون در ساختار زبان باقی

;У бабы семь пятниц на неделе

زنان هفت تاجمعه در هفته دارند

مانده است .ساختار مثلها برآمده از جهانبینی مردمان
گویشور آن زبان است .در بررسی بازتاب رویکرد فرهنگی

;Добрая кума живет и без ума

زن مهربان بدون عقل هم زندگی میکند
;Бабьи умы разоряют дома

مثلهای زبان روسی و فارسی با محوریت خرد و دانایی زنان
دچار سرگشتگی و ابهام میشویم ،زیرا از یک سو با تعبیری
از زبانشناس سرشناس «کارمیلتسوا» روبرو میشویم که «:عقل
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زن ،برخالف عقل مرد ضعیف و رشد نیافته است»
] .[Кормильцева, 2014, с. 69-73از دیگر سو با
ضرب المثلهایی مواجه میشویم که اتفاقا بر خردمندی و
توان رهبری زنان تاکید دارند .در بررسیهای انجام شده در
هر دو زبان فارسی و روسی« ،بالهت»« ،نارس بودن» و
«ناتوانی» از قالبهای تکرار شونده در بارة زنان است ،که
گاهی با استفاده از واژههای مشخص این منظور بیان میشود
و گاهی تلویحی از فحوای عبارت برداشت میشود.
« زبان و جنسیت و جامعه چنان الگوهای کالمی را در
دهان متکلمین می نهند که تکلم نشانگر انتظارات بهنجار
از خصائص و کیفیات مردان و زنان سخنگو باشد و
هرگونه انحراف از این مالک ها را به صرافت و ظرافت

عقل زنان خانه خراب کن است
;Волос долог, да ум короток

موی بلند ،اما عقل کوتاه
Собака умней бабы: на хозяина не лает (о
брани).

سگ از زن عاقل تر است بر صاحبش پارس نمی
کند
بر اساس نظریه " هویت اجتماعی رفتار بین گروهی"
هنری تجفل) (Tajfel H.و جان ترنر) (Turner J.C.رابطه
ای بین عزت نفس فرد و هویت گروهی او برقرار میکند و
دستیابی بهیک هویت مثبت را در گروه خود تقویت میکند
[ ،]Tajfel, 2004, c. 30بهبیان دیگر برهمکنشی نقشهای
انسانی محرز است و انسانها بر یکدیگر تاثیر میگذارند:
Муж пьёт – полдома горит, жена пьёт – весь
;дом горит

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

اگر شوهر (شراب) بنوشد نصف زندگی میسوزد،

زنان ایران و روسیه با زمانی که این مثل ها بوجود آمده اند،

اگر زن (شراب) بنوشد تمام زندگی میسوزد

قطعا فاصله بسیاری دارد اگر چه همچنان متولیان امور

;Плохой муж – худо, плохая жена – наихудшее

اجتماعی در تکاپویند این جایگاه را بهبود بخشند ،اما

شوهر بد ،بد است ،زن بد ،خانه خراب کن است

بی شک میرا ث این نگاه مرد ساالرانه که در فرهنگ

;Мужик – огонь, а баба – целый пожар

گذشتگان موجود بوده ،رد پایش در آثار مکتوب از جمله

مرد آتش است و زن آتشسوزی
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دسته دیگری از مثلها که بازتابی از نگاه برتری جنسیتی
مردانه بر زنانه دارند در نمونه های زیر بیان میشوند:

У нас женщины тем и сохраняют свою
;красоту, что никогда ничего не думают

از زن خندان و کنده ی لقان بترس؛

زنان ما اینقدر بهزیبایی اهمیت میدهند که هیچگاه

از زن جفا ،از سگ وفا؛

بههیچ چیز فکر نمی کنند.

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.

;И красавице ум мне помешает

عقل برای زیبارویان مزاحمتی ایجاد نمی کند
;Красиво ещё не умна

زیباست اما عاقل نیست
вперёд

ум

а

Красота приглядется,
;пригодится

با زنان شوخی مکن این شوخی ها احمقانه و

زیبایی چشم را مینوازد اما خرد برای پیشرفت

بیشرمانه است.

الزم است

درمیان نمونه ها شاهد شمار اندکی از مثلهاییم که زن
را محور پویایی ،شور زندگی ،خرد و مدیریتخانه و خانواده
میدانند ،اما اغلب با نمونههایی که روایتگر تفاوتهای
جنسیتیاند روبروییم:

مرد آبیاری میکند و زن هرجا الزم بداند جلوی
آب را میگیرد.
مرد آورد ،زن نگه دارد؛

;Красота без разума пусто

زیبایی بدون خرد پوچ است
;Красота разума не предаст

زیبایی خرد نمیاورد
;Красавица Без ума что кошелёк без денег

خوشگل بی عقل مثل کیف پولِ بی پول میمونه
در فرهنگ ایرانی با اینکه پیر شدن بهمعنای اندوختن
تجارب زندگی و در نتیجه پختگی و فرزانگی است و

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

همین باور عمومی اجتماعی در مورد زنان بهگونهای دیگر

دارد.

نمایان میشود:

مرد مانند سر است و زن مانند گردن(اشاره بهاین
موضوع دارد که گردن بههرسمتی بچرخد سر نیز
بههمان جهت حرکت میکند)
;Бабий ум лучше всяких дум

عقل زن ،بهتر از هر چیزاست
Умная жена мужа поднимает а глупая
опускает.

زن عاقل شوهرش را بزرگ میدارد و زن نادان بر
زمین میزند
در برخی از مثلها زیبایی و عقالنیت رو در روی
همدیگر قرار میگیرند:

بّکّشید و خوشگلم کنید؛

تیری بهپهلوی زن بهکه پیرشدن؛
زن پیر بوسیدن پنبه خاییدن؛
Старость не радость

امان از پیری (پیری شادمانی ندارد)
البته این مثل بدور از شائبههای جنسیتی است و صرفا
عدم رضایت از پیری را بیان میکند و برای هر دو جنس
بهکار میرود.

زیبایی زنان و رویکرد بهآن در مثلها
در میان زبانشناسان روس ،مقوله زیبایی از جنبههای
مفهومی ،زبانی و مقایسهای بسیار مورد بررسی قرار گرفته
است که از این میان میتوان بهآثار تاراسنکو)،(Tarasenko
مشچریکووا ) ،(Meshcheriakovaباریسووا)(Borisova
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آتش را خاکستر ،بار اسب را ریسمان ،ماهی را

مستوجب احترام بهپیران و کهنساالن میشود ،اما در مثلها

;Муж голова а жена шея
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زیبایی برای زن و کچلی برای مرد خوبست؛

سادرییوا ) (Sadrievaو دیگران اشاره کرد .پارادایم احمق و

(رفتنش بسان طاووس)( очи сокольи ،چشمانی چون

زیبا درفرهنگ عامه روسیه و ایران از دیرباز وجود داشته که

شاهین)( брови собольи ،ابروانی چون سمور)кровь ،

گواه آنها نمونههای ضربالمثلهای موجود است و امروزه

( с молокомسرخ و سفید) توصیف شدهاند .در زبان

در بخش دیگری از ادبیات عامیانه یعنی طنزها نمود بیشتری

فارسی توصیف زیبایی در شعر و نثر بهاستعارههایی چون:

پیدا کردهاند .بهدلیل ساختار دگرگون شدة اجتماعی و فاصله

لعل لب ،سرو باال ،جعد گیسو ،نرگس مست ،چاه زنخدان،

گرفتن مردم از کتابخوانی متنهای کوتاه داستانی در قالب

سیم تن و کمان ابرو بهکار رفتهاند.

طنز در بین جوامع گوناگون رواج پیدا کرده که غالبا منتسب

در میان مثلها بهمانند زبان روسی رنگ پوست نیز از

بهشخص خاصی نیست ،ولی بسیار گسترده در جامعه دست

معیارهای زیبایی است از آنجایی که درمیان نژاد روس،

بهدست میشود و در یکی از محورهایی که با بسامد بسیار

پوست گندمگون بسیار نادر است ،در برابر ،در مثلهای

باال در آن تولید محتوا میشود ،زنان زیبای احمق است ،که

فارسی بهواسطه طبیعت نژادی این رنگ پوست مورد قبول

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

است:

« »блондинкаبرای بیان مفهوم «زن زیبای بیخرد» استفاده

;Круглолицость; цвет лица: Бела, румяна
Руса коса до шелкова пояса

میشود .در این پژوهش که بر بررسی مثلها استوار است
واژگان

روسی

«красивая»,

«красавица»,

 «благовидна»,و در فارسی واژگان «زیبا»« ،خوشگل»،
«قشنگ» مورد توجه بودهاند.

حاال که رسید بهسبزه؛ هر چی بگی میارزه.
زن باید تپل باشه ،سفید و کمی چاق.

طبقهبندی زیبایی در مثلها از جنبه جنسیتی را میتوان

در مثلهای روسی و فارسی ،صورت عضو مهم زیبایی است.

بهشرح زیر تقسیم کرد )1 :زیبایی ظاهری )2 ،زیبایی معنوی،

Красней красного солнышка, ясней ясного
;месяца

 )3ذهن و زیبایی )4 ،عشق و زیبایی .مراقبت و مداومت بر
آراستگی و پیراستگی یکی از ویژگیهای منحصر بهفرد انسان
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سفید سفید صد تومان ،سرخ و سفید سیصد تومان،

است .هر جامعهای دارای معیارهای زیباییشناسی و
ارزشگذاری مخصوص بهخود است که بهعنوان مثال پسندیده
و ناپسند جامعه ایرانی با جامعه روسی میتواند متمایز از

زنی خوشگله که صورتش چون قرص ماه باشه
در زبان روسی و فارسی مثلهایی وجود دارد که برخی
از این نمونهها در عین اهمیتدادن بهزیبایی توجهی
بهخردمندی و فرزانگی زنان نمیکند:

یکدیگر باشد .بیان زیبایی ظاهری در ادبیات زبان فارسی و

زمین شور را نکن کشت؛ اگر مفتت دهند ،نستون

روسی بهکرات دیده میشود و یکی از این آثار فاخر در زبان

زن زشت؛ اگر مفتت دهند؛

روسی منظومة یوگنی آنگین اثر سرگی میخاییلوویچ پوشکین

زنم قشنگ باشد؛ نبرد بارم ،خرم زرنگ باشد؛ نکند

هست .در آثار منظوم فارسی نمونههای بیشماری وجود دارند
که بهتوصیف ظاهری زنان پرداختهاند مانند آثار عبد الرحمان
جامی «لیلی و مجنون»« ،یوسف و زلیخا»« ،خسرو شیرین»

کارم؛
کاش شوهر زنی باشی که از جشن برگشته باشد؛

نظامی و «ویس و رامین» اثر فخرالدین اسعد گرگانی ودر نثر

این روند ادامه دارد به حتی زنی که زیبایی چشمگیری

توصیف زیبایی زنان در کتاب سمک عیار و و قطران اثر

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

خداداد کاتب ارجانی و بازنویسی دکتر پرویز ناتل خانلری.

که زیبایی امری نسبی است و مالکهای آن در جوامع مختلف

در زبانهای فارسی و روسی ترکیبهای ثابت بسیاری

متفاوت است.

برجزییات ظاهر زنانه اشاره میکنند که در هر یک از دو
فرهنگ مطابق با تعریف زیباییشناسی بومی ،گاهی بهم
نزدیک و یا متفاوت از یکدیگرند .از میان تعابیر روسی
میتوانیم بهنمونههای زیر اشاره کنیمпоходка павлина :

برای زن زشت کار ،برای زن خوشگل یار میآید؛
برخی دیگر بازتابهای بیشتری از نگاههای جنسیتی و
دلپذیری را برای زنان تایید میکنند:
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از حمام میایی برو بهنزد شوهر ،از رختشویی میایی
برو بهنزد مادر؛
عروس خوشگل باشه ،مهم نیست جهاز نداره؛
اما بر وفق همة امور طبیعی ،دیدگاههای مخالفی نیز
هستند که البته شمار کمتری دارند:

زن زشت زاینده ،به که زن زیبای نازاینده؛
خوشگلی نون و آب نمیشه؛
خوشگلی بهتبی بنده؛
زن خوشگل ،مال شوهرش نیست؛
توجه بهزیبایی ظاهری در میان مثلهای روسی ،در
مقایسه با نمونههای فارسی ،نمود کمتری دارد:
Если невеста не привлекательна, то какова
?польза от красоты ее родителей

;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

صورتش زیبا ،سیرتش برای شیطان خوب است
خنده زن زیبا ،گریه کیف پول؛
زیبارویان را وفا نبود؛
زیبا ظاهر و باطن گندیده؛
اما در مقابل ،زیبایی ظاهری برای مردان بهعنوان امتیاز
محسوب نمیشود و آنچه در قالب شایستگیهای مردانه
بهشمار میرود ،عقل و درایت است.

در مهمانی مرد را با عقلش راه میدهند ،نه با

عروس که خوشگل نیست ،از زیبایی پدر و مادرش

زیباییش؛

چه حاصل،

ارزش مرد بهعقلش و زن بهزیباییش است؛

Настоящая красота людей пленяет, редкая
;— смех вызывает

زیبایی واقعی دل مردم را اسیر میکند و زشتی
Сон подушки не ищет, любовь красоту не
спрашивает

خواب دنبال بالش نمیگردد  ،عشق هم بهدنبال
خوشگلی،
بر همین آهنگ در زبان فارسی در اثر وحشی بافقی
نمونهای داریم که درمیان فارسی زبانها بسیار رایج است:

 .5نتیجهگیری
بهعنوان نتیجهگیری کلی از پژوهش انجام شده ،میتوان
بهموارد زیر اشاره نمود :در زبان روسی و فارسی واژة «زن»
« »женщинаهویت مستقل واجی(فونتیکی) و معنایی
(سمانتیکی) دارد ،این مطلب در زبانهای ژرمن که
همانندیهای بسیاری با زبان روسی دارند ،بدین صورت
نیست و واژة زن در سایه واژة مرد تعریف میشود .مثلهایی

اگر در دیده مجنون نشینی ،بهغیر از خوبی لیلی

که بررسی شدند ،بیشتر؛ حکایت از نگاههای جنسیتی

نبینی؛

فرودستانه نسبت بههویت زن و زنانگی داشتند .این بررسیها

Некрасивую бабу и зеркало не любит

در میان الگوهای منتسب بهزنانی صورت گرفت که شاخص

آیینه زن زشت را دوست ندارد

عقل و خرد در میان مثلها بسامد بیشتری داشت و زنان از

در نمونه آخر مشابهی در فارسی وجود دارد:

بهرة خردی کمتری برخوردار بودند .زن و زیبایی دو مفهوم

زن زشت از آیینه بدش میآید،
«زیبایی» و «بدجنسی» نیز ،بازتاب قابلتوجهی در مثلها
بهعنوان دو ویژگی موازی دارند ،بدینگونه :زنان زیبا از نخوت
و بدجنسی برخوردارند:
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همراهند ،اما مفهوم زیبایی خود درکی ماهوی انتزاعی و نسبی
دارد که از جامعهای بهجامعه دیگری دگرگون میشود .زیبایی
مولفة بسیار مهم برای مقبولیت زنان و نوعی اقتدار در بدست
آوردن موقعیت اجتماعی تعبیر میشود ،و آنانکه بیبهرهاند
بناچار محروم از این اقتدارند.
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سبب خنده میشود،

Ум женщины - в её красоте, красота
мужчины - в его уме

 بهطور کلی در.میشوند که مخالفان و موافقان خود را دارد

هویت اقتصادی و استقالل زنان چندان مطلوبیت ندارد

 بهنزدیکی بسیار زیاد جایگاه هویت زنانه در،این بررسی

 گویای نگاه جنسیتی،و تعیین مرز حضور اجتماعی برای زنان

 همچنین هر مثل.مثلهای فارسی و روسی دستیافتیم

 که هرچه حضور کمتری داشته،بهاین قشر از جامعهاست

نمونهای بسیار نزدیک در حد معادل دارد و یا بسیار بهمفهوم

 توان، از دیگر سو. تایید بیشتری را دریافت میکنند،باشد

.موجود در آن نزدیک است

مدیریتی و ادارة خانواده از تواناییهای مبهم زنان برشمرده
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