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   چكیده

تقادی و بر اساس الگوی فرکالف به تحلیل و این مقاله در چارچوب تحلیل گفتمان ان
حاضر  کِیفیهای ترکی پرداخته است. هدف از تحقیقِ المثلتفسیر جایگاه زن در ضرب

های ترکی است. جامعۀ آماری این مطالعه  المثلدستیابی به چگونگی بازنمایی زن در ضرب
 یتُرک یهاابکت از هدفمند شیوة به که است زن موضوعیت با ترکی المثلضرب 166

 یترک یهاالمثلضربو  اصطالحات ۀدیبرگز( و 1393 ر،ی)سرودل لَر مَثَل یل حكمت
 یها ییتعداد بازنما باًیتقر که دهدیم نشان هاافتهی. شد یآور جمع( 1392)استوار،  ییقشقا

 موارد شتریبدر  اما است؛ زانیم کی به یترک یهاالمثلضرباز زن در  یمثبت و منف
. است یگذارارزشاز هرگونه  یو عار یخنث یریتصو شود،یم ارائه زن از که یریتصو

 تنهانه. قدرت شودیم دهید ندرتبه یترک یها المثلضرب در یتیجنس ینابرابر و ضیتبع
 شده میتقس کنند،یم فایا خانواده در که ینقش براساس زینزنان  نیبلکه ب ؛مرد و زن نیب

 .است
لمثل، جنسیت، بازنمایی زن، ترکی، تحلیل گفتمان انتقادی، اضربهای کلیدی: واژه

 الگوی فرکالف.
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 مقدمه. 1
 یشفاه اتیادب از یجزئ هاآن. روندیم شماربه زبان از یمهم بخش هاالمثلضرب
 به منحصر شانموضوعات یول ؛شوندیم دهیشن هازبان شتریب در باًیتقر که هستند
 هر فرهنگ ها المثلضرب ،گرید انیب به. است هبرخاست آن دل از که است یا جامعه
 هر یها المثلضرب ژهیوبه یشفاه اتیادب یبررس یکل طور به. تابانندیبازم را جامعه
 رایز است؛ جامعه آن سنن و آداب هنجارها، اعتقادات، باورها، یبررس جامعه
-جامعه آن فرادا یهاتجربه از خاستهوجود آمده و برزندگی به انیجر در ها المثل ضرب

 جامعه آن یاسیس و یفرهنگ ،یاجتماع ساختار به توانیم هاآن ۀمطالعبا  نی. بنابرااند
ارائه  یو غرب یرانیتوسط دانشمندان عرب، ا المثلضرب از یمتعدد فیتعار. برد یپ

 :است گنجانده گونهنیجامع ا یفیتعررا در  نظرات نیا ۀهم یشده است که ذوالفقار
 مانهیحک نیاندرزها، مضام یحاو ن،یاست کوتاه، مشهور و گاه آهنگ یاجمله مثل

 یالفاظ، روشن یروان لیدلبهکه  هیکنا ایاستعاره  ه،یمشتمل بر تشب یقوم اتیو تجرب
بدون  ای رییو با تغ افتهیمردم شهرت و رواج  انیدر م تیشمول و کل ،یمعنا، سادگ

 (.29: 1392) برندیم کاربهآن را  رییتغ

 ادبیات پژوهش. 7
 مسئله انیب. 1-7

 است؛ یترک یها المثلضرب گفتمانِ در زن به نگاه نوع و ییبازنما پژوهش نیا ۀمسئل
 یدرک به تا میکنیم تالش یترک زبان در زنان یها المثلضرب لیتحل با گرید عبارت به
 نیتر از مهم یکی تی. جنسمیابیدست  زبانترک ۀجامع فرهنگ در زن گاهیجا و نقش از

. ردیگ یدر انسان شکل م یکودک ةدورو در  یاکتساب طوربهاست که  تیهو یها بخش
 به توانیم جمله  آن از ابد،ی یم بازتاب اتیادب در مختلف یهاروشبه  تیجنس

 رفته کاربه یو نمادها گریکدیدو با  نیمرد و زن، تعامل ا یهانقش یمعرف یچگونگ
 .کرد اشاره جنس دو نیا از کی هر یها یژگیو فیتوص یبرا

  قیتحق اهداف و تیاهم. 7-7
 آنان به بسیاری هایپژوهش در که هستند هاالمثلضرب اصلیِ های سوژه از یکی زنان

 واسطۀبه و زبان از اش گیری بهره نوع واسطۀبه المثل ضرب. است شده پرداخته
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 کند می ارائه جهان و انسان از تصویری دارد، که الگویی و اجتماعی عملی، کارکردهای
/ هاکنش که شودمی ادعا انتقادی گفتمان تحلیل در. است توجه قابل خود نوع در که

 و خلق به( روند می شماربه آن از جزئی نیز ها المثل ضرب که) گفتمانی هایفعالیت
 اجتماعی، طبقات میان ازجمله اجتماعی های گروه میان نابرابر قدرت مناسبات بازتولید

(. 1393:113 فیلیپس، و یورگنسن) کند می کمک قومی اکثریت و اقلیت مردان، و زنان

 و زبان بین ارتباط مطالعۀ ،بنابراین .است هویت دهندةشکلجنسیت یکی از عوامل 
 چگونگی به دستیابی تحقیق این انجام از هدف. کندمی پیدا خاصی اهمیت جنسیت
 بر تکیه با ترکی زبان در اخص طور به زن و کلی طور به جنسیت مقولۀ بازنمایی

 ترکی و آذربایجان ترکی هایالمثلضرب بررسی تنها تحقیق این در. هاستالمثلضرب
 .است بوده نظر مد قشقایی

 تحقیق سؤاالت. 7-7
 ها المثلضرب خصوصبه و یزبان مطالعات در یشفاه اتیادب تیاهم به توجه با
 سؤاالت یبرخ به تا شود یم تالش حاضر ۀمقال در زن، ییبازنما مناسب ۀنیزم عنوان به

 :شود داده پاسخ
 اند؟شده بازنمایی صورت چه به زنان ترکی هایالمثلضرب گفتمان در. 1
المثلضرب در زنان بازنمایی فرکالف، انتقادی گفتمان تحلیل نظری چارچوب در. 2

  شود؟می تفسیر چگونه زبان این های

 قیتحق ۀنیشیپ. 7
 بوده یمطالعات و هاموضوع پژوهش ،هاالمثلضربیت و بازنمایی آن در مقولۀ جنس

و  زبان»( با مقالۀ 1973) 1کافیل. شد خواهد اشاره هاآن به اختصار به ادامه در که است
دو  یو ۀمقالآورد. در  دیپد یاجتماع یشناسزباندر مطالعات  یتحول« زن تیموقع

تفاوت و  کردیمجزا بدل شد: رو کردیو روشده است که بعدها به د انیب یمحور اصل
است که تفاوت در زبان مردان و زنان  نیتفاوت اعتقاد بر ا کردیتسلط. در رو کردیرو
 یهاتفاوتدو جنس وجود دارد، مانند  نیا نیاست که ب ینیادیبن یهاتفاوتاز  یناش
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 شوند؛یم اجهمو آن با جامعه در که یرفتار نوع و شدن یاجتماعتفاوت در  ،یکیولوژیب
 در تفاوت جادیا باعث زنان بر مردان ۀسلط که است نیا بر اعتقاد تسلط، کردیرو در اما

نسبت به  یترنییپا تیموقعزنان در اجتماع  تا است شده سبب ودو  نیا گفتن سخن
 .ابندیمردان 

 گوید برمی زبان در یفرودست و یفرادستکتاب  در( 1381) یجبروت نهادپاک
و  شودیم میتقس فرودست و فرادست ۀدستجامعه به دو  ،ییگراتیجنس رِتفک اساس

)به نقل از  2لزیم. دهندیم لیتشک را جامعه فرودست ۀدست که هستند زنان نیا شتریب
 یرو زبان و جامعه سطح دو در یزدگ( معتقد است که جنسیت1381نهاد جبروتی، پاک

 و افکار آمدنوجودبه سبب زدهتیجنس زبان یالگوها که صورت نیبد دهد؛یم
 یاجامعه نیچن در و شودیم زدهتیجنس یاجامعه خلق و افراد در دوگانه یهادگاهید

با  یزدگتیجنس(، زبان سطح)در  اول نوع در. است یزدگتیجنس نمود ابزار تنها زبان
 ریپذامر امکان نی)در سطح جامعه( ا دوم نوع در اما است؛اصالح زبان قابل رفع 

 وارد که یدیجد عبارت و واژه هر باشد زدهتیجنس یفرهنگ که یمادام رایز ست؛ین
 .شودیم زدهتیسرانجام جنس شود، زبان

 ادعا «یفارس زبان در جنس ۀمقول یشناختیمبان یبررس» ۀمقال در( 138١) نژادیعل
 از یزدگتیجنس نیا زانیاما م هستند؛ زدهتیجنس رساختیز در هازبان تمام که کندیم

 جنس ۀمقول یخیـ تار یشناخت یکردیبا رو ی. وکندیم فرق گرید ۀجامع به یا جامعه
 که دهدیم نشان هاافتهیاست.  کرده یبررسمعاصر  یباستان تا فارس رانیا از را یدستور
 ییگراتیجنسکه  یینجااز آ یول است؛ شده حذف یفارس زبان نحو سطح از جنس

 واژگان، در مقوله نیا دارد، وجود مردم اذهان در و ستا یشناخت یها شهیر یدارا
 از یزدگتیجنس گر،ید عبارت به. است مانده یباق گفتمان سطح در و اصطالحات

 .کندیم دایپ راه ییمعنا بافت و جمالت روساخت به( رساختی)ز نحو قیطر
 و یواژگان سطح دو در یفارس یها المثل ضرب یبررس» ۀمقال در( 1388) یذوالفقار

است. روش  کرده یبررسرا در دو سطح واژگان و نحو  یفارس یهاالمثلضرب «ینحو
مطالعه  نیا یهادادهاست.  یمورد ۀو به صورت مطالع یلیتحل ـ یفیتوص یو قیتحق

 یعوامل واژگان سطح در. استشده از پنج منبع مکتوب  یآورجمع المثلضربپنجاه 
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 واژگان ییجاجابهو  رییشکسته و تغ انه،یعام گانه،یبکاربرد واژگان ممنوع،  زانیم لیازقب
 یاجزا لیقب از یمباحث زین نحو سطح در و. است شده یبررس ینیجانش محور در

مورد بررسی  3وجه و فعل ساختمان ،یمَثَل یهاجمله یحذف اجزا ،یمَثَل یها جمله
 قرار گرفتند.

 گفتمان در تیجنس ییازنماب» عنوان با یا مقاله در( 1389) خواهیساسانپرستش و 
در دورة که زنان های ایرانی به بازنمایی جنسیت در رمان(« 138١تا  1379) رمان

. روش اندمؤلف آن بودند، پرداخته 138١تا  1379های یعنی بین سال ،اصالحات
ها رویکرد فرکالف در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی است. سه رمان تحقیق آن

. من ۀپرند ، ویلیل یبود گفته انگار، کنمیم خاموش من را هاچراغاز:  ندابرگزیده عبارت
های اصلی زن ها شاهد دو نوع تصویر از شخصیتدهد که در این رماننتایج نشان می

یعنی موجودی  ؛سنتی است رو هستیم که کامالًههستیم. در ابتدا با تصویر زنی روب
ما در میانۀ داستان در تقابل با یک سری ا ؛ساکت، فداکار، وابسته و مطیع همسر است

به زنی پرسشگر  ،کند و درنهایتشدن می ها و تضادها، شروع به دگرگونکشمکش
 شود که خواستار مطالباتی جدید است.تبدیل می

های انگلیسی: رویکرد تحلیل  المثل زن در ضرب»در مقالۀ  (139١زاهدی و ایمانی )
 ١2ها شامل اند. دادههای انگلیسی پرداختهالمثلضرب به بررسی زن در« گفتمان انتقادی

گردآوری شده است. آکسفورد  یهاالمثلضرب فرهنگ شود که ازالمثل میضرب
 ١چارچوب نظری تحلیل، رویکرد فرکالف و در مواردی رویکرد کارکردگرایانه هلیدی

ا به سه دستۀ هالمثلدهد که ساختار ضربها نشان می. یافتهاست( 2١١١) 9متیسن ـ
شوند. مناسبات قدرت بر گفتمانِ متفاوت و متفاوت تقسیم می-یکسان، مشابه

بلکه بین زنان نیز  ،تنها بین زن و مردو توزیع قدرت نه استثر ؤهای زنان مالمثل ضرب
صورت نابرابر توزیع شده است. نظام اجتماعی حاکم بر گفتمان این فرهنگ، به

 ت که در زبان انعکاس یافته است.ساختار مردساالری اس کالن
تفسیری بازنمایی زن در  ۀمطالع»در مقالۀ  (1391) و همکاران محمدپور

با رویکردِ تفسیرگرایی اجتماعی به « های کردی )گویش سریانی ـ مکرانی( المثل ضرب
با  و استاند. روش این مطالعه کیفی  المثل های کردی پرداختهبازنمایی زن در ضرب
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ها گردآوری شده و برای تحلیل و تفسیر داده ۀاسنادی و مصاحب ۀز مطالعاستفاده ا
دهد که در این ها نشان میها از روش تحلیل موضوعی استفاده شده است. یافته داده

ها نگاه به زن متنوع، نامتعین و گاه متناقض است. با تحلیل موضوعی هفت المثلضرب
. برابر 2 ،ای غیرعقالنی مثابۀ سوژه.زن به1: ند ازامقوله استخراج شده است که عبارت

 شخصی معماگونه. .7 ،.توانمند6 ،امری قدسی .9 ،دیگری .١ ،فرودست .3 ،مرد
های کردی ایالمی از دیدگاه  المثل شناسی ضرب زیبایی»در مقالۀ  (1392فر )عزیزی

وی با  .کرده استهای کردی ایالمی را از منظر بالغی بررسی المثلضرب« علم بیان
های ادبی و عناصر ها را از نظر میزان کاربرد آرایهالمثلروش توصیفی ـ نظری ضرب

ها بر المثلخیال ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده است که زیرساخت بیشتر ضرب
استفاده شده است  هاآنهای علم بیان در از تمامی ظرفیت و پایۀ تشبیه و استعاره است

پردازی گویندگان آن دارد و در مواردی برای درک ن از قدرت خیالنشا مسئله که این
 .استبا بافت فرهنگی آن منطقه ضروری  ،برخی صناعات ادبی آشنایی

 On sex discrimination in»ای با عنوان  در مقاله (2١13نخاولی و شریفی )

Persian proverbs
را زن تبعیض جنسی علیه   ،های فارسی المثلضرب ۀبا مطالع« 6

ها المثلخوبی در ضربها معتقدند که تبعیض و تحقیر زنان در جامعه، به. آننشان دادند
 12١١١بیش از  ۀاما با مطالع نیست؛گرا قابل مشاهده است. زبان فارسی زبانی جنسیت

 179هایی از سرکوب حقوق زنان در جامعه مشاهده شده است. در المثل، نشانهضرب
تبعیض علیه مرد و  درصد 16یه هر دو جنس دیده شده است که المثل تبعیض علضرب

المثل ضرب 1١١١١های این مطالعه از فرهنگ . دادهاستتبعیض علیه زن  درصد 8١
آوری شده است که به روش تحلیل معنایی ( جمع1371ه، های ایرانی )شکورزاد

 اند.شدهارزیابی
ه زن و خانواده در جایگا»در مقالۀ  (139١) وندعبده یظاهر و ییرضا

های بختیاری  المثلبا رویکرد نقد فمینیستی به بررسی ضرب« های بختیاری المثل ضرب
تر، باالتر المثل ها زن جایگاهی پاییندهد که در این ضربها نشان میاند. یافتهپرداخته

 زن ،و گاهی برابر با مرد دارد. اگر موضوع مربوط به محیط خانه و امور خصوصی باشد
 اما در ؛شودمی شمردهدربارة مسائل اجتماعی زن فرودست  .جایگاهی فراتر از مرد دارد
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مسائل عام زندگی زن با مرد برابر است. مسائل خانوادگی ازقبیل ازدواج، شناخت 
های  المثلهمسری ازجمله موضوعاتی هستند که در ضربهمسر، وظایف زوجین و تک
 بختیاری منعکس شده است.

 :The Igbo perception of womanhood»با عنوان ( در تحقیقی 2١1١) 7ممدایک

evidence from sexist proverbs
. پرداخت 9های زبان ایگبو المثلبه بررسی ضرب« 8

جنسیتی را از بافت گفتمانی انتخاب و سپس از دو دیدگاه  المثلضرب 19وی در ابتدا 
دهد تصویری که این بررسی نشان می بررسی کرده است. نتایج را هامتنی و مفهومی آن

گذارد، تصویری تحقیرآمیز و در جهت سلطۀ های ایگبو از زن به نمایش میالمثلضرب
 مردان است.

 The prejudiced negative images of»با عنوان ( پژوهشی 2١16) 1١شامِشه

Femininity in Wolaita proverbs
 های زبان واُلتاالمثلبر روی ضرب« 11

انجام داده 12
آوری کرده است. المثل جمعضرب 2١سال بزرگ 12است. وی از طریق مصاحبه با 

های این زبان تصویری منفی و المثلنتایج این تحقیق کیفی آشکار کرد که ضرب
مانند زن نماد عدم توانایی، فاقد قدرت الزم برای  ،دهندبودن ارائه می تحقیرآمیز از زن

 ر و مشکالت.خط أحفاظت خویش، منش
اند که شده، نویسندگان این مقاله به این نتیجه رسیدههای انجامبراساس بررسی

 یرو بر یانتقاد گفتمان لتحلی تاکنون هیچ مطالعه و تحقیق جامعی از نوع
زن صورت نگرفته است. از  ییفرکالف با هدف بازنما کردِیبا رو یترک یها المثل ضرب

دهندة هویت است، پژوهش در این حوزه و های شکلهمقولاز  یکی تیکه جنس ییآنجا
 .استاین فرهنگ ضروری 

 . چارچوب نظری و روش تحقیق7
پژوهش حاضر در حوزة تحلیل گفتمان انتقادی و بر مبنای چارچوب نظری فرکالف 

اساس آن گفتمان نوعی کردار  بُعدی است که براست. رویکرد فرکالف یک الگوی سه
شود. در این الگو برای تحلیل یک رویداد ارتباطی از سه نوع می شمرده 13اجتماعی
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و  1١شود: تحلیل متن، تحلیل کردار گفتمانیزمان بهره گرفته میتحلیل به طور هم
 تحلیل کردار اجتماعی.

فرکالف معتقد است که زبان یک کردار اجتماعی است. این تفکر دربردارندة چند 
جامعه است و خارج از آن نیست. دوم اینکه  مفهوم است: اول اینکه زبان بخشی از

یعنی  ،یند مشروط اجتماعی استایندی اجتماعی است. و سوم اینکه زبان  فرازبان فر
فرکالف برای (. 22:1989)فرکالف، های غیرزبانی جامعه است بخش دیگرشروط به م

یند اعی. فرند از متن، تعامل و بافت اجتمااگیرد که عبارتگفتمان سه عنصر در نظر می
یند تفسیر آن است و متن، مرجع ایند تولید و فرابر متن، شامل فر تعامل اجتماعی عالوه

بر آنچه گفته شد فرکالف سه مرحله را برای  (. بنا2١ ،آید )همانشمار میآن تفسیر به
 ند از:ادهد که عبارتتحلیل گفتمان انتقادی پیشنهاد می

 صوری متن ارتباط دارد. هایای که با ویژگیتوصیف: مرحله 

 پردازد.ای که به ارتباط میان متن و تعامل میتفسیر: مرحله 

 پردازد ای که به بیان ارتباط میان تعامل و بافت اجتماعی میتبیین: مرحله
 (.27)همان، 

گیرد. در سطح متن، اصطالحات و جمالت متنی صورت می ۀتوصیف در الی ۀمرحل
های مدار مشخصههای گفتمانروند. مؤلفهشمار میبه 19مدارهای گفتماناز مؤلفه

 کنند،ای هستند که ایدئولوژی خاصی را منعکس میشناختیشناختی یا جامعه زبان
ها به صورت ها و یا تغییر و تبدیل آنکارگیری آنکارگیری یا عدم بهکه بهای گونه به

شود، مطلبی پوشیده و مبهم های متفاوتی دیگر در متن باعث شود که از گفته برداشت
و بخشی دیگر  کندشود و یا صراحت بیشتری پیدا کند و یا بخشی از گفته را برجسته 

. تفسیر نیز ترکیبی از محتویات متن و دانش (1393:166)یارمحمدی،را در حاشیه قرار دهد 
گیری ن نیز تأثیر ساختارهای اجتماعی بر شکلیدر سطح تبی ای مفسر است.زمینه

را ها المثلشدن مطلب یک نمونه از ضرببرای روشن شود.مان و بالعکس بیان میگفت
 کنیم. براساس همین الگو تحلیل می

 ریدیرگید نیائو آنا
Ɂana Ɂevin dirgidir 

 برگردان: مادر زندگانی )حیات( خانه است.
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های مادر و جمله ساده، معلوم و از نوع وصفی است. وجه جمله خبری است. واژه
روند. موضوع اصلی لزوم شمار میمدار در سطح واژگان بههای گفتمانندگانی از مؤلفهز

. گویندة این استکنندة این موقعیت مادر حضور زن در محیط خانه است. شرکت
 خانهِ زندگانی به مادر المثلضربتواند مرد باشد و هم زن. در این المثل هم میضرب
 . است شده تشبیه

زن در  تیبا موضوع یترک یها المثلضرب ق،یتحق نیا یآمار ۀمع: جاقیتحق روش
 166که درمجموع شامل  است( ییقشقا یو ترک جانیآذربا ی)ترک یزبان ترک

)سرودلیر،  تُرکی حكمت لی مَثَل لَرهای که به شیوة هدفمند از کتاب استالمثل  ضرب

آوری جمع( 1392توار، )اس های ترکی قشقاییالمثلبرگزیدۀ اصطالحات و ضربو ( 1393
زبان ترکی هستند، برای اطمینان از  شد. با وجود اینکه دو نفر از نگارندگان گویشورِ

زبان دیگر نیز مراجعه شد ها به چند گویشور ترک المثلکدام از ضرب معنا و مفهوم هر
در مواردی که تفاوت آراء وجود داشت  کردند.های تقریباً مشابهی ارائه که جواب

صورت که در ابتدا تمام  بدین ؛ریت آراء مالکِ درستی معنا قرار گرفتاکث
آوری آوری شد. بعد از جمعجمع ،شدندهایی که به نوعی به زن مربوط می المثل ضرب
ای  المثل در یک طیف چهارگزینهها، چگونگی بازنمایی زن در هر ضرب المثلضرب

یک از این چهار حالت  راوانی هرمنفی، خنثی( مشخص و سپس ف )مثبت، منفی، مثبت/
برای درک این امر که چه عواملی در این  ،در یک جدول ارائه شد. بعد از این مرحله

استفاده رویکرد فرکالف  از ،های ترکی دخیل هستند المثلنوع بازنمایی زن در ضرب
ها در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین تحلیل شدند. در سطح المثلو ضرب شد

شد و در سطح دوم به تحلیل  بسندهها  المثلهای صوری ضربه ویژگیتوصیف ب
ها پرداختیم. در سطح سوم تأثیر یندهای کنشگران گفتمان و تعامل بین آنافر

 گیری گفتمان و بالعکس را بیان کردیم.ساختارهای اجتماعی )مناسبات قدرت( بر شکل
المثل فارسی از  طلب یک ضربتر شدن م های گفتمانی، برای روشن در هر کدام از نظم

 رایبا همان مضمون ب( 1392)ذوالفقاری،  های فارسی المثل فرهنگ بزرگ ضربکتاب 
 نمونه آورده شده است.
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 هاداده لیتحل و هیتجز. 7
ها شناسایی  المثلاز طریق بررسی اولیۀ ضرب 16های گفتماندر الگوی فرکالف ابتدا نظم

مرحله تجزیه و تحلیل شدند. نظم گفتمانی بر  های گفتمانی در سهو سپس این نظم
دهند. در یک قلمرو واحد را پوشش می کند که تقریباًهای مختلفی داللت می گفتمان

 ها برای تثبیت معنای مورد نظر خود با یکدیگر رقابت این قلمرو گفتمان
-ه به نقشهای ترکی و با توج المثلزن در ضرب(. 23١:1393)یورگنسن و فیلیپس، د نکنمی

منفی  به چهار صورت مثبت، منفی، خنثی و مثبت/ های اجتماعی مختلفی که دارد
کدام از این چهار حالت محاسبه و در جدول  فراوانی هر ادامهشود که در بازنمایی می

 ارائه شده است. 1

 ترکی هایالمثلضرب در زن بازنمایی شیوۀ فراوانی: 1جدول

 . بازنمایی منفی1-7
گونه مورد تصویری منفی از زن ارائه شده است. این ١6ترکی، در   المثلضرب 166از 

 اند. ندی شدهباساس محتوا )نظم گفتمانی( به صورت زیر تقسیم ها برالمثلضرب
تنبلی و  بارةها درالمثلمورد از ضرب 9: زن و ناتوانی وی از انجام امور (الف

 داری است.ناتوانی زنان در انجام وظایف خانه
 .المثل فارسی: ز کار زن آید همه کاستی نمونه از ضرب

زن در نقش  بارةهای ترکی این ویژگی بیشتر درالمثلنکته اینجاست که در ضرب
هایی از این نوع بازنمایی های زیر نمونهالمثلکند. ضربخانواده صدق می عروس
 هستند.

 .. تازَه گَلین دُوردی اَیاقَه، باش لی باشینی ساخالسین1
tæzæ gælin durdi Ɂæjaɣæ baʃli baʃini saxlasin 

 درصد شیوة بازنمایی بازنماییفراوانی شیوة  شیوة بازنمایی 
 %91/29 ١9 مثبت 
 %71/27 ١6 منفی 
 %96/١١ 68 خنثی 
 %8١/1 3 منفی/مثبت 
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 عروس بلند شد، اطرافیان مواظب سرشان باشند.برگردان: تازه

 لمِیر دِیر اُخلوو اوز اوخلووم دَگیل. گَلین چورَگ یاپا بی2
gælən   ҫœræg   japa   bilmer der   Ɂoxlou  Ɂœz   Ɂoxloum   dægəl 

 پزی خودم باید باشد.گوید تیر نانبرگردان: عروس بلد نیست نان بپزد می

جمالت مرکب، معلوم و از نوع کنشی هستند. وجه جمالت خبری است. تنها واژة 
شده در این نظم گفتمانی ناتوانی مطرحموضوع  .نجا واژة عروس استدر ای مدارگفتمان

 بیشترها نیز در و عدم کارایی زنان در انجام وظایفشان است، مشارکین این موقعیت
ها در ابتدای زندگی مشترک تجربه عروسها هستند. از آنجایی که تازهعروسموارد تازه

انگاری هرگونه اشتباه یا سهل ،بنابراین .داری ندارندو مهارت چندانی در امور خانه
ها زنان مسن المثلضربگونه گویندة این ناپذیر است. معموالًتوسط آنان اجتناب

شود که نوعروس کار برده میبهدر مقام هشدار و زمانی  1المثل خانواده هستند. ضرب
دارد لذا از و چون احتمال خرابکاری نیز وجود  استخانواده در شُرُف انجام کاری 

کار برده نیز زمانی به 2المثل شود تا مراقب خود باشند. ضرباطرافیان خواسته می
 آورد. شود که عروس برای تنبلی و ناتوانی خود بهانه می می

های منفی منتسب به زنان، پرگویی است که : از دیگر ویژگیزن و حرّاف بودن (ب
 .است شده افتی منتخب یها المثلمورد از این نوع بازنمایی در ضرب ١

  «.است هرز زن دهان چیپ»: یفارس المثل ضرب از نمونه
 . باجی باجین اُولسُون، سُوز چوخ چاغ یوخ3

baʤi baʤin Ɂolsun syz ҫox ҫaɣ jox 

 برگردان: خواهر، خواهرت بمیرد؛ حرف زیاد است ولی وقت و حوصله نیست.
 اشارساو دانیشماسا دانیشار، چوخ آرواد یامان. ١

jaman Ɂarvad ҫox daniʃar daniʃmasa savaʃar 

 کند.زند، اگر حرف نزند دعوا میبرگردان: زنِ بد زیاد حرف می
جمالت مرکب، معلوم و از نوع کنشی هستند. وجه جمالت التزامی و خبری است. 

مدار هستند. موضوع، پُرحرفی زنان است های گفتمانهای خواهر و زنِ بد از مؤلفهواژه
آمیز به حالت طعنه 3المثل شده، زنان هستند. ضربتوصیفهای و مشارکین موقعیت

، حرّافی و ١المثل ها درهم آمیخته است. در ضربپُرحرفی زنان را با کمبود وقت آن
  های زنِ بد معرفی شده است. دعوایی بودن ازجمله ویژگی
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یی زنان و مشکالتی که در ها به مسئلۀ زیباالمثلضربمورد از  ١: زن و زیبایی( ج
 اشاره دارد.  ،پی دارد

 «.باشد یمجلس زنم باشد، یس و صد قرضم»المثل فارسی:  نمونه از ضرب
 ریگؤزلد آرواد هر ندایآلت چادرا. 9

ҫadra Ɂaltinda hær Ɂarvard gyzældir 

 در زیر چادر، هر زنی زیباست.برگردان: 
 اوالر لتاقیش آرواد زل. گؤ6

gyzæl Ɂarvad ʃiltaԍ Ɂolar 

 شود.برگردان: زنِ زیبا لوس و مغرور می
های جمالت ساده، معلوم و از نوع وصفی هستند. وجه جمالت خبری است. واژه

شده مدار هستند. موضوع مطرحهای گفتمانمله مؤلفهچادر، زنِ زیبا، لوس و مغرور ازج
ها در بیشتر موارد ثلالماین ضرب ةزیبایی زن است و مشارکین نیز زنان هستند. گویند

ند و بیانگر این مطلب است که همۀ زنان به نوعی ایراد دار 9المثل مردان هستند. ضرب
 و اینکند میزن زیبا را لوس معرفی  6المثل و یا ضرب چادر پوشانندة این عیوب است

 دهد. زنان زیبا تعمیم می ۀعنوان یک اصل به همرا به مسئله
های ترکی به المثلضربمورد از  ١: و عروس ناسازگاری مادرشوهر (د

 کنند.ناسازگاری و دعوای موجود بین عروس و مادرشوهر اشاره می
 .«آمد فغان به عروس آمد، بام به مادرشوهر»المثل فارسی:  نمونه از ضرب

 یمانیا نینانانیقا وخ،ی یلید . گلینین7
gælinin dili jox gajnananin Ɂimani 

 .ان ندارد، مادرشوهر ایمانبرگردان: عروس زب
 .اوتورار قویسام هاردا سوپورگمدیر، منیم گلین. 8

gælin  mænim  supurgæm dir   harda   gøsam   Ɂoturar 

 نشیند.برگردان: عروس جارویِ من است، هرجا بگذارم می

های عروس، مادرشوهر، جمالت معلوم، مرکب و بیشتر از نوع وصفی هستند. واژه
روند. موضوع شمار میمدار در سطح واژگان بههای گفتمانان و جارو از مؤلفهزبان، ایم

اصلی ناسازگاری موجود بین مادرشوهر و عروس است که در بیشتر موارد این 
المثل به نوعی سلطۀ دهد. هر دو ضربمادرشوهر است که چهرة منفی از خود نشان می
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مظلومیت عروس با  7المثل ضرب اند. درمادرشوهر بر عروس را به تصویر کشیده
ایمانی وی به نمایش گذاشته شده است. در بودن مادرشوهر با بیظالمزبانی وی و  بی

گونه هرچقدر اوضاع سخت باشد، عروس خانواده حق هیچ این فرهنگ معموالً
عنوان یک زیرا وی این وضعیت را در خانوادة شوهر به ؛دهداعتراضی را به خود نمی

جلوة دیگری از این سلطه را نشان  8المثل ی و بدیهی پذیرفته است. ضربامر طبیع
 که است عروس از استعاره جارو و است، مادرشوهر المثلضرب نیا ةندیگو دهد،می

 .کندیم حرکت مادرشوهر فرمان تحت
 کنند.ها نیز به مضرات داشتنِ زنِ بد اشاره میالمثلضربمورد از  3: بد زنِ نكوهش. ه

 «.بد مار از بدتر بد زن»المثل فارسی:  نه از ضربنمو
 ریجهننمد یائو نیآرواد امانی. 9

jaman Ɂarvadin Ɂevi ʤæhænnæm  dir 

 برگردان: خانۀ زنِ بد مانند جهنم است.

 آغارار تئز یساققال نیاوالن بد یآرواد. 1١
Ɂarvadi bæd Ɂolanin saggali tɛz Ɂaɣarar 

 شود.ریشِ مردی که زنِ بد دارد زود سفید میبرگردان: 
ها . نوع جمالت وصفی و وجه آنهستندجمالت معلوم، ترکیبی از ساده و مرکب 

مدار هستند. های گفتمانسفید مؤلفههای زنِ بد، جهنم، و ریشخبری است. واژه
ن ها مرداالمثل. گویندة این ضرباستشده بیانِ مضرات داشتن زن بد موضوع مطرح

خانۀ زن بد به جهنم تشبیه شده است و افراد آن خانواده دائم  9المثل هستند. در ضرب
دلیل تحمل بهمردِ خانواده است که  نیا 1١ المثلدر رنج و عذاب هستند. در ضرب

 .شودیم دیسف موعد از زودتر ششیر زن، یهابدرفتاری
 .استگردی زنان یرونب بارةها درالمثلمورد از ضرب 3: گردیزن و بیرون (و

 .«است خودش ۀخان روز کی بشود، گرد خانه که یزن»المثل فارسی:  نمونه از ضرب
 اوتورماز ائوده آرواد دول. 11

dul Ɂarvad Ɂevdæ Ɂoturmaz 

 نشیند.زن در خانه نمیبرگردان: بیوه

 اولماز نیگل زدانیق نی گزه. 12
gæzæjæn gizdan gælin Ɂolmaz 
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 شود.ر دَدَری عروس نمیبرگردان: یک دخت

های جمالت معلوم، ساده و از نوع وصفی هستند. وجه جمالت خبری است. واژه
شده مدار هستند. موضوع مطرحهای گفتمانزن، دختر دَدَری و عروس مؤلفهبیوه

زن و دختر ها بیوهو مشارکین این موقعیت استگردی زنان گذرانی و بیرونخوش
زن مسئولیت که یک بیوه . از آنجاییهستندها زنان المثلضرب هستند. گویندة این نوع

بنابراین بیشتر وقت  ؛داری( بر دوش نداردداری، شوهرداری و بچهچندانی )ازقبیل خانه
نیز در مقام هشدار و خطاب به  12المثل گذراند. ضربخود را در بیرون از منزل می

زیرا این نوع دختران  ؛گذار هستندوگشت شود که مدام در حالکار برده میدخترانی به
 شوند.نمی شمردهگزینۀ مناسبی برای ازدواج 

 ها به مقولۀ ازدواج اختصاص دارند.المثلمورد از ضرب 3: زن و ازدواج (ز
 «.یشو از بهتر یزیچ ستین را زنان»المثل فارسی:  نمونه از ضرب

 گورمز نیریخ ده سه ت. تلسن قیز، اَره گئت مز؛ اَره گئ13
tælæsæn giz Ɂæræ getmæz Ɂæræ get sædæ xejrin gyrmæz 

 بیند.رسد؛ اگر هم برسد، خیرش را نمیکند، به شوهر نمیبرگردان: دختری که عجله می
 . دوشی آلتی تَرلَمیش1١

dœʃə Ɂaltə tærlæməʃ 
 اش عرق کرده است.برگردان: زیر سینه

نوع جمالت وصفی و وجه آن ز ساده و مرکب هستند. جمالت معلوم ترکیبی ا
مدار های گفتمانکرده ازجمله مؤلفهخبری است. واژه های دختر، عجله، شوهر و عرق

-. گویندة این ضرباستروند. موضوع، ازدواج و اهمیت آن برای دختران شمار میبه

که در امر است عنوان هشدار برای دخترانی  13المثل ها زنان هستند. ضربالمثل
دختری  1١المثل د. مخاطب ضربنشودرنهایت پشیمانی می وکنند له میازدواج عج

 است که از سن ازدواجش گذشته باشد.

 گر بودن زنان اشاره دارد. ها به حیلهالمثلمورد از ضرب 2: زن و مكر (ح
 .«است لتیح از جهان زنان سرشت یمعن همه در»المثل فارسی:  نمونه از ضرب

 کریت بؤرک طانایشئ آرواد. 19
Ɂarvad ʃejtana byrk tikær 

 دوزد.برگردان: زن برای شیطان کاله می
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 ریآغالماقد یس لهیح ریآخ نیآرواد. 16
Ɂarvadin Ɂaxir hilæsi Ɂaɣlamaԍdir 

 .آخرین حیلۀ زن گریه استبرگردان: 
-. وجه جمالت نیز خبری است. واژههستندجمالت معلوم، ساده و از نوع وصفی 

-شده حیلهمدار هستند. موضوع مطرحهای گفتمانریه و حیله مؤلفههای زن، شیطان، گ

-ها زن و شیطان هستند. گویندة این ضربو مشارکین این موقعیت استگری زنان 

زیرا در این  ؛دهدگری زن را نشان میاوجِ حیله 19المثل ها مردان هستند. ضربالمثل
ریب دادن( برای شیطان است که تصویر زن در حال دوختن کاله )استعارة دیگری از ف

عنوان نیرنگی از سوی زنان نیز گریه به 16المثل . در ضرباستخود نماد مکر و حیله 
 کنند.عنوان آخرین حربه استفاده میمعرفی شده است که از آن به

ها نیز به نداشتن دانش در نزد زنان المثلمورد از ضرب 2: زن و عدم تدبیر (ط
 کنند. اشاره می

 .«نادان یا کن زن خالف /زن با مشورت یکرد چو»المثل فارسی:  مونه از ضربن
 اییزورناچ ای گئدر، موتروبه ای سانیقو خوشونا اؤز یزیق. 17

gizi Ɂyz xoʃuna gojsan ja mutrubæ gɛdær ja zornaҫija 

 شود یا زن سورناچی.برگردان: دختر را اگر به حال خود گذارند یا زن مطرب می
 .تورباـ  توربا پایالر آرواد ییغین،ـ  ییغین گتیررم نم. 18

mæn gætirræm jiɣin jiɣin Ɂarvad pajlar torba torba 

 بخشد.آورم، زن کیسه کیسه میبرگردان: من ذره ذره به خانه می
های جمالت معلوم، مرکب و از نوع وصفی هستند. وجه جمالت خبری است. واژه

روند. شمار میمدار در سطح واژگان بههای گفتمانمؤلفهدختر، مطرب، ذره و کیسه از 
خصوص، هکه در این مورد ب استهای فردی زنان اعتبار دانستن ظرفیتموضوع، بی

ها مردان هستند و مشارکین این المثلدانش و عقالنیت مدنظر است. گویندة این ضرب
زنان  که مطلب است بیانگر این 17المثل . ضربهستندها زن، مطرب و مرد موقعیت

بسا دچار لغزش و بنابراین اگر به حال خود گذاشته شوند چه ،هیچ ذهن روشنی ندارند
عدم مدیریت زنان در امور اقتصادی خانواده به  18المثل اشتباه شوند. و یا در ضرب

 تصویر کشیده شده است.
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قدرت زن  ها به ویرانگر بودنالمثلمورد از ضرب 2: زن و قدرت ویرانگر او (ی
 اشاره دارند.

 در طانیش ده از تر طانیش ابان،یخ در طانیش زن کی»المثل فارسی:  نمونه از ضرب
 .«جنگل
 وخدوری یخبر نیآلاله ائودن خانیی آرواد. 19

Ɂarvad jixan Ɂevdæn Ɂallahin xæbæri joxdur 

 ای که زن ویران کرده است، خدا هم خبر ندارد.برگردان: از خانه
 لمزیب خایی ده فلک یائو خانیی دآروا. 2١

Ɂarvad jixan Ɂevi fælæk dæ jixa bilmæz 

 تواند ویران کند.ای را که زن ویران کرده است، فلک هم نمیبرگردان: خانه
های جمالت معلوم، مرکب و از نوع کنشی هستند. وجه جمالت خبری است. واژه

روند. گویندة این شمار میر بهمداهای گفتمانزن، ویران، خدا و فلک ازجمله مؤلفه
ها نیز زنان هستند. مشارکین این موقعیت هستند وموارد مردان  بیشترها در  المثلضرب

ویرانگر بودن قدرت نزد زنان، موضوع اصلی در این نظم گفتمانی است. این مورد نیز 
نش و که زن فاقد دا . از آنجاییاستهای زن ای دیگر از کوچک شمردن ظرفیتنمونه

تواند تأثیر بنابراین اگر قدرتی هم در اختیار داشته باشد، این قدرت می ،فهم الزم است
 داشته باشد.  درپیمخربی 
ها نیز تصویری منفی از زن ارائه مورد نیز وجود دارد که در آن 1١: ستیزیزن (ک

ازجمله عدم  ،گیرندها موضوعات مختلفی را دربر میالمثلضربشده است. این 
های المثلبندوباری، برتری فرزند پسر بر دختر و ... . در میان ضربرازداری زنان، بی

کدام از این موضوعاتِ ذکرشده،  المثل برای هرشده تنها یک ضربآوریجمع
آوری کرده ستیزی جمععنوان زن باها را اختصاص یافته است و نگارنده همگی آن

 شود.ها اشاره میهایی از آناست. در ادامه به نمونه
 «.زن نکو زد یخواه چو را زن مزن»المثل فارسی:  نمونه از ضرب

 چیخاندا بیر دیر، آلنینا گیرنده بیر قاپیدیر، آلچاق مالی آرواد. 21
Ɂarvad mali Ɂalҫaɣ gapidir bir girændæ Ɂalnina dæjær bir ҫixanda 

-خورد و یکع آمدن به پیشانی میبار موقبرگردان: ثروتِ زن مانند درِ کوتاهی است، یک 

 شدن.بار موقع خارج 
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 .. سوزووی باجووا دئمه، باجوون دا باجی سی وار22
syzuvi baʤuva demæ baʤuvun da baʤisi var 

 ات را به خواهرت مگو، چون خواهرت هم خواهری دارد.برگردان: راز زندگی

تِ زن، درِ کوتاه، راز و های ثروجمالت مرکب، معلوم و از نوع کنشی هستند. واژه
 ، مضرات ثروتمند21المثل مدار هستند. موضوع در ضربهای گفتمانخواهر مؤلفه

-المثل و مشارکین مردان هستند. در موقعیت توصیف. گویندة این ضرباستبودن زن 

شده، ثروتِ زن به درِ کوتاهی تشبیه شده است و مرد با هر بار ورود و خروج از این 
جوامع بر وابستگی مالی زنان به مردان و  بیشترکند. در اش به آن اصابت میدر پیشانی

 .شوندمی شمردهآور خانه وابستگی جنسی مردان به زنان تأکید شده است و مردان نان
-هرگونه خودکفایی مالی زن به نوعی توازن را در این کلیشه جنسی برهم می ،بنابراین

-این ضرب ةگویندی زنان موضوع اصلی است. عدم رازدار 23المثل ریزد. در ضرب

 المثل مردان و مشارکین زنان هستند. 

 . بازنمایی مثبت7-7

مورد تصویری مثبت از زن ارائه شده است که پس  ١9المثل ترکی در ضرب 166از کل 
 .شدند یبندها از نظر محتوا به صورت زیر تقسیماز بررسی
-ها به ارزش واالی زن در نقشالمثلربمورد از ض 18: زن و ارزشمند بودن (الف

هایی از پردازند که در ادامه به نمونههای مختلف خانواده ازقبیل مادر، دختر و همسر می
 شود. ها اشاره میآن

 «.است کردن حج از بهتر داشتن نگاه مادر حق»المثل فارسی:  نمونه از ضرب
 حاقی تانری ـ حاقی آنا. 23

Ɂana haggi tanri haggi 

 برگردان: حق مادر ـ حق خدا.

 گرک بیلسین قدرینی قیزیلدیر، قیز. 2١
giz gizildir ɣædrini bilsijæn gæræk 

 برگردان: دختر طالست، باید قدرش را دانست.
جمالت معلوم و ترکیبی از ساده و مرکب هستند. نوع جمالت وصفی و وجه آن 

طور همان. هستند مدارگفتمان یاههای مادر، خدا، دختر و طال مؤلفهخبری است. واژه
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و مشارکین نیز  استها ارزشمند بودن جنس زن تر اشاره شد موضوع اصلی آنکه پیش
 کهجاییبه مقام واالی مادر اشاره دارد تا آن 23المثل زنان )مادر و دختر( هستند. ضرب

زشمند ار انیدر ب 2١ المثلضرب ایو  است اهللحق همانند فرزند گردن بر مادر حق
 کرده است.  هیرا به طال تشب یبودنِ دختر، و

ها دربارة لزوم حضور زن در  المثلمورد از ضرب 7: زن و حضور وی در خانه (ب
 محیط خانه است.

 «.ماندبه گورستان  زن یب ۀخان»المثل فارسی:  نمونه از ضرب
 ریدیرگید نیائو آنا. 29

Ɂana Ɂevin dirgidir 

 نه است.حیات( خامادر زندگانی )برگردان: 
 رمانیید سوسوز ائو، زیآروادس. 26

Ɂarvadsiz Ɂev susuz dæjirman 

 آب است.زن مثل آسیابِ بیبرگردان: خانۀ بی
 یهاجمالت ساده، معلوم و از نوع وصفی هستند. وجه جمالت خبری است. واژه

روند. موضوع شمار میبه مدارگفتمان یهامؤلفه ازجمله آبیب ابِیآس و مادر ،یزندگان
تواند هم ها میالمثلاین نوع ضرب ةاصلی لزوم حضور زن در محیط خانه است. گویند

-مادر به 29المثل ها نیز زنان هستند. در ضربزن باشد و هم مرد. مشارکین موقعیت

ای که زن در آن نباشد خانه 26المثل مایۀ خانه معرفی شده است. در ضربعنوان جان
 .است یآباد و رونق فاقد که است شده هیتشب آببه آسیابِ بی

که  میتقابل مرد و زن را شاهد هست زیمورد ن 7: در زن یبرتر و زن و مرد تقابل. ج
 .استاز آنِ زن  یتقابل برتر نیدر ا

 «.اوست زن دست به مرد عقل دیکل»المثل فارسی:  نمونه از ضرب
 بنا ـ آرواد ر،ید فهله یشیک. 27

kiʃi fæhlæ dir Ɂarvad bænna 

 برگردان: مرد کارگر و زن بنّاست.
 موما ـ ینیشیک آرواد دؤندرر؛ قوما یداش سو. 28

su daʃi guma dyndærær Ɂarvad kiʃini muma 

 کند، زن مرد را به موم.برگردان: آب سنگ را به شن تبدیل می
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جمالت معلوم، و ترکیبی از ساده و مرکب هستند. نوع جمالت وصفی و وجه آن 
-های گفتمانا، آب، سنگ، شن و موم مؤلفههای مرد، زن، کارگر، بنّری است. واژهخب

شده ها زنان هستند. موضوع مطرحالمثلشوند. گویندة این ضربمدار محسوب می
مرد  27المثل مثال در ضرب برایقدرتی است که زن در خانواده و بر شوهر خود دارد. 

د. این تشبیه از آن جهت است که مرد در بیرون از انا تشبیه شدهبه کارگر و زن به بنّ
دهد و این زن است که با کند و دسترنج خود را در اختیار زن قرار میخانه کار می

، زن به آب و مرد به 28المثل بخشد. در ضربدرایت خود امور خانه را سامان می
و آن را به گ رخنه تواند در سنطور که آب به مرور زمان میاند، همانسنگ تشبیه شده

 رفته مرد را مطیع سازد.تواند با درایت خود رفتهزن نیز می ،شن بدل کند
ثیر آن بر أها به توصیف زن خوب و تالمثلمورد از ضرب 9: ستایش زن خوب (د

 اند. خانه و خانواده پرداخته
را و زن بد مرد  رساند یخوب مرد را به دولت م زن» المثل فارسی: نمونه از ضرب

 «.کند یم خرابخانه
 آت یاخشی آرواد، یاخشی ساخالر، جاوان ینیشیک. 29

kiʃini  ʤavan saxlar jaxʃi Ɂarvad jaxʃi Ɂat 

 دارد. برگردان: زنِ خوب و اسبِ خوب مرد را جوان نگه می
 ریجننتد ائو یآروادل یاخشی. 3١

jaxʃi Ɂarvadli Ɂev  ʤænnæt dir 
 ست.برگردان: خانۀ زنِ خوب بهشت ا

جمالت معلوم، و ترکیبی از ساده و مرکب هستند. نوع جمالت وصفی و وجه آن 
 یهاهای اسبِ خوب، زنِ خوب، جوان، مرد و بهشت مؤلفهنیز خبری است. واژه

ها زنِ ها مردان و مشارکین این موقعیتالمثلضرب نیا ةندیهستند. گو مدارگفتمان
المثل داشتن زن خوب است. در ضرب . موضوع اصلی فوایدهستندخوب، مرد و اسب 

المثل دو چیز عاملِ جوانیِ مرد معرفی شده است: اسبِ خوب و زنِ خوب. ضرب 29
 نیز خانۀ زنِ خوب را به بهشت تشبیه کرده است.  3١

ها به نقش مادر و اهمیت آن در المثلضربمورد از  9: مادر و اهمیت نقشِ وی (ه
 زندگی فرزند اشاره دارند.
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 «.ریاس مادر از است، میتی پدر از بچه»: یالمثل فارس از ضرب نمونه
  ریئی قورد قوزونو النیریآ ندانیآناس. 31

Ɂanasindan Ɂajrilan guzunu gurd jiɁær 

 خورد.ای را که از مادر جدا شود گرگ میبرگردان: بره

 وئرمز ینیئری نیآنان ریب لسا،یغیی خاال نیم. 32
min xala jiɣilsa bir Ɂananin jerini vermæz 

 تواند بگیرد. برگردان: هزار خاله جای یک مادر را نمی
جمالت معلوم، ترکیبی از ساده و مرکب هستند. نوع جمالت کنشی و وصفی است، 

مدار های گفتمانهای مادر، گرگ، بره و خاله مؤلفهوجه جمالت نیز خبری است. واژه
-تیموقع نیمشارک. باشند ها المثلضرب نیا ةندیگو توانندهستند. مرد و زن هر دو می

مادر و نقش  تیاهم ،یمادر، گرگ، بره و خاله هستند. موضوع اصل شدهفیتوص یها
، نقش حمایتی مادر در چند 31المثل . در ضرباستفرزند  یدر زندگ یو یتیحما

المثل تصویر کشیده شده است. مضمون ضربوده و بهسال اول زندگی کودک مدنظر ب
 .استبدیل بودن مادر و جایگاه وی در خانواده بی 32

ها نیز به بردباری زن و تشویق وی به المثلضربمورد از  3: زن و صبوری (و
 تحمل نامالیمات زندگی اختصاص دارد.

 .نشد افتی یفارس المثل ضرب از یا نمونه
 وکدوریبؤ یصبر آنا. 33

Ɂana sæbri bojokdur 

 ت.برگردان: صبر مادر زیاد اس

 .گرک قند آلتیندا دیلی قیزین گئدن ائولره .3١
Ɂevlæræ gɛdæn gizin dili Ɂaltinda ɣænd gæræk 

 رود باید زیر زبانش قند نگه دارد.برگردان: دختری که به خانۀ بخت می

جمالت معلوم، ترکیبی از ساده و مرکب هستند. نوع جمالت اسنادی و وصفی 
های های مادر، صبر، دختر و قند مؤلفههاست. وجه جمالت نیز خبری است. واژ

ها زنان و المثلشوند. گویندة این ضربمی شمردهمدار این نظم گفتمانی گفتمان
از  .نوعروسان هستند 3١المثل . مخاطب ضربهستندمشارکین نیز زنان )مادر و دختر( 

-ابکه در ابتدای زندگی مشترک اختالف بین عروس و خانوادة شوهر اجتن آنجایی
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و  کنندها سکوت بدرفتاری برابرشود که در ها توصیه میبنابراین به آن است، ناپذیر
اصطالح قند زیر زبان گذاشتن به این معنی است که تلخی گفتار دیگران را با شیرینی 

 قند رفع کنند.

 . بازنمایی خنثی7-7
ه است. نکتۀ زن صورت نگرفت بارةگونه قضاوت و داوری درگونه بازنمایی هیچدر این

مورد، باالترین  68های ترکی این نوع بازنمایی با المثلجالب اینجاست که در ضرب
هایی از این نوع فراوانی بازنمایی را به خود اختصاص داده است. در ادامه نمونه

 شود:بازنمایی ارائه می
 «.است زن سنگر چادر»المثل فارسی:  نمونه از ضرب

 ریدنیاوغالن ریب زیق ریب. 39
bir giz bir Ɂoɣlanindir 

 ی یک پسر است.هر دختری برابرگردان: 
 آالر ودیاؤ آنادان زیق. 36

giz Ɂanadan Ɂyjud Ɂalar 

 گیرد.دختر از مادر یاد میبرگردان: 
. وجه جمالت خبری است. هستندجمالت معلوم، ساده و از نوع اسنادی و وصفی 

ها در المثلمدار هستند. گویندة این ضربانهای گفتمهای دختر، پسر و مادر مؤلفهواژه
شده هستند. های توصیف. دختر، پسر و مادر مشارکین موقعیتهستندموارد زنان  بیشتر

-این است که باالخره هر دختری ازدواج خواهد کرد و ضرب 39المثل مضمون ضرب

ای مادر را زمینهکند و اینکه دختر در هر الگوبودن مادر برای دختر را بیان می 36المثل 
 دهد.خود قرار می ۀسرلوح

 . بازنمایی مثبت/ منفی7-7
زمان دارای ها زن هممورد مشاهده شده است که در آن 3های ترکی المثلدر ضرب

 های زیر توجه کنید: و به عبارتی دوگانه است. به نمونه متضاد های کامالًویژگی
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 را ها وانهید و وانهید را ها عاقل ستا یبیغر جنس زن»المثل فارسی:  نمونه از ضرب
 «.کند یم عاقل

 خاریی ائو وار، آرواد غار،یی ائو وار، آرواد. 37
Ɂarvad var Ɂev jiɣar Ɂarvad var Ɂev jixar 

 کند.کند، زنی هم هست که خانه را ویران میبرگردان: زنی هست که خانه جمع می
 رریتیا – گئدر وار نیگل رر،یگت - لر گه وار نیگل .38

gælin var gælær gætirær gælin var gedær Ɂitirær 

آورد، عروسی هم هست که برکت را برگردان: عروسی داریم که با خود خیر و برکت می
 برد.می

-جمالت معلوم، مرکب و از نوع وصفی هستند. وجه جمالت نیز خبری است. واژه

روند. شمار میمدار بهگفتمان هایکردن و برکت از مؤلفه کردن، ویران های زن، جمع
این  ة. گویندهستندزنان )در نقش همسر و عروس(  شدههای توصیفمشارکینِ موقعیت

این است که زن  37المثل ضرب مفهومموارد زنان هستند.  بیشترها در المثلنوع ضرب
تواند مرد را صاحب خانه و زندگی کند و یا بالعکس با سوء با مدیریتِ خود می

نیز به این باور خرافی  38المثل یریت و عدم درایت باعث سرنگونی مرد شود. ضربمد
 دارد. اشاره بدقدم بودن عروس  قدم/یعنی خوش

 Feminist critical  (1١6: 2١١9) 17الزار نظر اساس نکته قابل تأمل این است که بر

discourse analysis: Gender, power and ideology
ع مفهوم ، در تمام جوام18

 مراتبیسلسله ۀاساس رابط شود که برعنوان ساختاری ایدئولوژیک درک میجنسیت به
و نه جنسیتی برتر مرد و فرودست زن اجتماعی  ۀبرتری و فرودستی مردم را به دو طبق

رسد  به نظر می. کندهای متفاوت فرق میها و مکانکند که مواد آن در زمانتقسیم می
آذربایجانی و قشقایی از این قاعده مستثنی است. نتایج این تحقیق زبان ترک ۀکه جامع

رسد در آن  دهد که به نظر می زبان نشان میترک ۀای را در جامعژهنظم اجتماعی وی
یکسانی بین زنان و مردان تقسیم شده است و البته  روابط قدرتی به صورت تقریباً

 شوند.  رفته میو یا مزیت خاصی در نظر گ مردان بدون قدرت بیشتر
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 نتیجه. 7
-المثلاینکه بازنمایی زن در ضرب نخست: پاسخ داده شدال ؤدو سبه در این پژوهش 

تعداد  آید تقریباًبر می 1 طور که از جدول. هماناستهای ترکی به چه صورت 
های ترکی به یک میزان است )تنها با  المثلهای مثبت و منفی از زن در ضرببازنمایی
% 71/27% بازنمایی مثبت و 91/29 :د اختالف بازنمایی مثبت بیشتر استدو درص

شود، تصویری خنثی و موارد تصویری که از زن ارائه می بیشتربازنمایی منفی(. اما در 
ها % بازنمایی خنثی(. توزیع این بازنمایی96/١١گذاری است )عاری از هرگونه ارزش

عات فمینیستی تحلیل شد تا بتوان درک در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی و مطال
مراتبی قدرت و ایدئولوژی در گفتمان و روابط سلسله ةتری از کارکردهای پیچیدعمیق

های زبان ارائه داد و شیوهترک ۀهای اجتماعی مربوط به جنسیت را در جامعمناسبت
ی در نظر های عامه را در رابطه با جنسیت که اغلب بدیهای که در آن ذهنیتپیچیده

دهد که تبعیض و به بحث و چالش کشید. نتایج این تحقیق نشان می ،شوندگرفته می
 شود. ندرت دیده میهای ترکی بهالمثلنابرابری جنسیتی در ضرب

درصدد درک آن دسته از معانی و مفاهیم در رابطه با زن نگارندگان از سوی دیگر، 
ها به این  المثلید شده است. با تحلیل ضربتولها تولید و باز المثلکه در ضرب بودند

، 2١، 23های المثل)ضربنتیجه رسیدیم که زن در فرهنگ ترکی جایگاهی واال و ارزشمند 

های  المثل)ضربعنوان مادر عنوان همسر و چه به. توانایی و قدرت زن چه بهدارد( 26، 29

خصوص رویکرد هتقادی بکه تحلیل گفتمان ان ستودنی است. از آنجایی( 31، 29، 27
تنها بین زن و ، باید گفت که قدرت نهاستجوی مناسبات قدرت وفرکالف در جست

کنند نیز بلکه بین زنان براساس نقشی که در خانواده ایفا می ،مرد تقسیم شده است
بندی مادرشوهر بیشترین قدرت و عروس کمترین تقسیم شده است. در این تقسیم

 دارد.قدرت را 
 Discourse andان عنو بادر کتاب خود  (2١9: 2١11) 19گونه که بیکرهمان

gender
ارتباط میان جنسیت و زبان همیشه در حال تغییر است و ، کندبیان مینیز  2١

انجام  ،بنابراین. کندهای فکری است که روابط جنسیتی را تعیین میاغلب پاسخ به شیوه
دیگر  هایهایی از گونهدیگر و یا حتی با دادههای ها و یا زمانمشابه در مکان یتحقیق
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احتماالً نتایج دیگری را  ،گیردزبان ترکی که در نواحی مختلف مورد استفاده قرار می
 درپی خواهد داشت.
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