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Abstract 
Binary opposition is one of the fundamental concepts in the critique of 
structuralism, and post-structuralism as well as the theories of linguistics and 
semiotics which are rooted in the mythological and cultural beliefs. Binary 
opposition shifted from linguistics to cultural studies and was challenged in 
the postmodern condition eventually. Claude Levi-Strauss espouses a 
bipolar-oppositional structure to the logic of myth, including proverbs. In his 
view, the structure of the human mind to understand phenomena puts each 
continuum in a binary reciprocal polarity. This pervasive mental action will 
eventually lead to the binary opposition, such as nature and culture. The 
purpose of the present study, however, is to represent the value binaries in 
the proverbs of the Ilami people. Due to the reconstructural nature of the 
case study, the research paradigm was qualitative and the method used was 
qualitative content analysis. The data is the published books about the 
proverbs of the Ilami people and some key informants were asked to 
supplement the information. These people were selected through purposeful 
sampling and were questioned through semi-structured interviews. The 
findings indicated that the binary value of the Ilami proverbs includes the 
following general binary oppositions: rational/irrational; 
collective/individual; dynamism / stagnation; universalism / particularism; 
order/ disorder; social capital development/ social capital erosion; 
moderation/ extremism; and justice/ oppression. These binaries consist of 
more detailed subcategories that represent a society saturated with 
opposition. The binary oppositions derived from the findings are largely 
consistent with the Talcot Parsons model variables. 
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Introduction 

Popular literature or "oral literature is an important branch of popular 

knowledge or folklore that includes a large collection of songs, lullabies, 

riddles, stories, myths, and proverbs" (Zolfaghari, 2013, p. 9). Proverbs 

reflect all aspects of life, material or spritual (Zolfaghari, 2005, p. 18). 

Proverbs represent the life of a people who have illustrated their aspirations, 

wishes, values, norms, different issues of life, and their social behavior 

through an artistic expression. In this context, proverbs are nowadays 

considered as one of the most important sources for cultural and social 

studies, and can be used to realize individuals' cultural and social viewpoints 

among which "binary oppositions" is a case in point.  

The term "binary oppositions" was coined in the school of structuralism, 

and employed as a means to examine and analyze the fundamental structure 

of thought and culture. This term refers to opposite pairs in an area, which 

usually shows the dominance of one over the other (Ghiyasi and Mahmoodi, 

2015). Binary oppositions dominate one pole over the other one and leave 

the identity and presence of one in the absence of the identity and presence 

of the other. Similarly, ideology is largely based on oppositions since it 

depends on values, and values oppose anti-values to be defined. Some other 

examples include religion against infidelity, good against evil, infallibility 

against sin (Talebian et al., 2009).  

Conceptual Framework 

Binary oppositions include values based on which actors act. These values 

are at the two ends of a continuum that is generally privative and demanding.  

Social values are the bases of social actions. According to Pasrons, values 

associated with actions are not imposed on individuals from the outside but 

in their interactions with the society. In fact, the values, in practice, form the 

constructive conditions of the social actions. All actions involve these 

choices and reflect the system of the actor's choice. There are four major 

alternatives in this regard (Azkia and Ghaffari, 2008, p. 184), which Parsons 

calls "pattern variables". They include universalism vs. particularism, 

specific vs. diffuseness, achievement vs. ascription, affective vs. affective 

neutrality, and self-interest vs. collective-interest.  
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Aims, questions, and procedure 

This study aims to investigate the representation of binary oppositions in 

proverbs of the people of Ilam. Within the same line, the following question 

was raised: 

what is the representation of the following binary oppositions in the 

proverbs of the Ilami people: rational / non-rational, individualism / 

collectivism, individualism / collectivism, social dynamism / social static, 

universalism / particularism, order / disorder, formation / destruction of 

social capital, balance / indulgence, and justice / injustice? 

This study employed a qualitative content analysis method of investigation. 

The scope of this study was the printed books on proverbs of the Ilami 

people. To triangulate the data, key informants, who were selected through 

purposive sampling, and their competence was determined based on the 

saturation principle, were interviewed.  

Conclusion 

The binary oppositions in proverbs of the Ilami people were represented in 

eight general pairs, including: 

In the binary of rational/non-rational, there were the binaries of 

considerate/inconsiderate, prudence/non-prudence, and rationality/ irrationality. 

The binary of collectivism/individualism included opportunist/altruist, 

responsibility/ non-responsibility, cooperation/ competition, common 

grief/indifference, and facilitator/ troublemaker. The binary of static/dynamism 

included social dynamism/ coercion, and incorrigibility/ reversibility. In the 

binary of universalism/ particularism, the following values were found: 

specialization/non-specialization, and achievement/ ascription. The binary of 

order/disorder included the categories of social order/social disorder, 

agreement/non-agreement, and taking turns/ignoring turns. In the binary of 

formation of social capital/destruction of social capital, the binary values of 

social trust/distrust, honesty/demagoguery, trusteeship/ barratry, dignity/ 

stinginess, forgiveness/ reproach, and humility/ arrogance were represented. The 

binary of balance/indulgence represents the binary values of patience/ 

impatience, tolerance/ intolerance, understanding/hostility, adaptability/ 

dominance, and observing the rights/indulgence. The binary of justice/ 

injustice included equity/inequity, and the value of women/ patriarchy. 
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Such binaries are, to a great extent, consistent with Parsons's pattern 

variables. The difference is that in order to distinguish the traditional 

societies from the non-traditional ones, Parsons believed that each of the 

mentioned societies has only one of the attributes in the oppositions, while 

the representation of oppositions in proverbs of the Ilami people is based on 

a kind of attitude dynamism and jelly thinking as well as reciprocal 

movement between the two ends of a continuum. In this sense, we face a 

society saturated with oppositions, which sometimes tends to the affirmative 

values and sometimes to the negative ones. It sometimes tends to the rational 

actions and sometimes to the emotional ones. It sometimes demands 

individualism and sometimes collectivism. It sometimes calls for dynamism 

and sometimes emphasized coercion; sometimes calls for order and 

sometimes for disorder. It sometimes emphasizes formation of the social 

capital and sometimes its destruction. It sometimes considers balance as its 

ideal and another time puts indulgence on its agenda.  
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9311 مرداد و شهریور، 33، شمـارة 8 سال

 

 المیا مردم یهاالمثلضرب در دوگانه یهاتقابل
 

 3آرین شهین ،2قاسمی یارمحمد ،1سپیدنامه بهروز
 

 (9311 /7 /99: پذیرش 9318 /91 /72: دریافت)

 چکیده
 نظریات و پساساختارگرایی و تارگراییساخ نقد در اساسی مفاهیم از یکی دوگانه هایتقابل
 اینظریه دارد؛ ریشه بشر فرهنگی و اساطیری باورهای در که است شناسینشانه و شناسیزبان

 چالشبه پسامدرن وضعیت در سرانجام، و یابدمی راه فرهنگی مطالعات به شناسیزبان از که
 ساختاری به هاالمثلضرب ازجمله اسطوره منطق برای اشتروس لوی کلود. شودمی کشیده

 پیوستاری هر ها،پدیده درک برای انسان ذهن ساختار او عقیدةبه. است قائل تقابلی ـ دوقطبی
 هایتقابل به فراگیر ذهنی کنش این درنهایت، و دهدمی قرار ایدوگانه متقابل هایقطب در را

 پژوهش از هدف. شودمی منجر قبیل این از مفاهیمی و فرهنگ و طبیعت همچون ایدوگانه
 ماهیت به توجه با. است ایالم مردم هایالمثلضرب در ارزشی هایدوگانه بازنمایی حاضر

 بازنمایی استفاده مورد روش و کیفی حاضر تحقیق پارادایم مطالعه، مورد پدیدة برساختی
 درخصوص شدهچاپ کتب پژوهش، مطالعۀ میدان. محتواست کیفی تحلیل ازطریق
 گرفته بهره نیز کلیدی آگاهان از اطالعات تکمیل منظوربه که است ایالم مردم هایالمثلضرب

 از ساختمندنیمه مصاحبۀ از بهره با و شدند انتخاب هدفمند گیرینمونه طریق از افراد این. شد
 در ارزشی یهادوگانه که آنند بیانگر آمده دستبه هاییافته. شد جووپرس آنان

 فردی، ـ جمعی غیرعقالنی، ـ عقالنی: کلی دوتایی هایتقابل شامل ایالم دممر هایالمثلضرب

                                                                                                                   
 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایالم، ایالم، ایران )نویسندة مسئول(.9. 

 b.sepidnameh@ilam.ac.ir 
 ، ایالم، ایران.ه ایالماستاد تمام گروه علوم اجتماعی دانشگا 7.

 کارشناس ارشد گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه ایالم، ایالم، ایران.. 3
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 فرسایش/ اجتماعی سرمایۀ تکوین نظمی،بی/ نظم گرایی،خاص/ گراییعام ایستایی،/ پویایی
 هایمقوله زیر شامل هادوگانه این. است ظلم/ عدالت و افراط،/ اعتدال اجتماعی، سرمایۀ
 از مستخرج دوگانۀ هایتقابل. اندتعارض از شدهاشباع ایجامعه ربیانگ که هستند تریجزئی
 .دارند خوانیهم پارسونز تالکوت الگویی متغیرهای با زیادی حد تا هایافته

 اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی، ارزش المثل،ضرب دوتایی، هایتقابل :کلیدی هایواژه
 .تعارض

 مقدمه. 1
 شماربه فولکلور یا عوام دانش مهم هایشاخه از مهعا یا شفاهی ادب» یا مردمی ادبیات

 ها،قصه ها،چیستان ها،الالیی ها،ترانه از عظیم ایمجموعه شامل خود که رودمی
 نمایتمام آینۀ هامثل(. 1: 9317 ی،)ذوالفقار «شودمی هاالمثلضرب و هامتل اساطیر،
 هاسال (.98: 9381 ،یقارذوالف) هاستآن سازندگان معنوی و مادی حیات و زندگی

 و اندیشه مولود زیبا و نغز جمالت این. شود جاری مردم زبان بر مَثَلی تا بگذرد باید
 حال، فراخور به و ذوق معیار با مردم که هاستنسل معنوی غنی میراث و مردم دانش

 یشپیدا دقیق تاریخ تواننمی اگرچه(. 91: 9317 ،ی)ذوالفقار برندمی کاربه را هاآن
 روزگاران ترینقدیم از هاالمثلضرب گفت توانمی جرئتبه اما کرد؛ روشن را امثال
 (.55 :همان) اندگرفتهمی بهره هاآن از مردم و بوده

 ی،ها، هنجارهاکه آمال، آرزوها، ارزش است یمردم یزندگ معرف هاالمثلضرب
 یناند. بر اهکرد یمرست یهنر یانیخود را با ب یو منش اجتماع یمختلف زندگ ئلمسا

و  یمطالعات فرهنگ یمنابع برا ینتراز مهم یکی ۀمنزلبهها المثلامروزه ضرب ،اساس
 .روندیشمار مبه یاجتماع

 مسئله بیان. 1ـ 1
 و فرود و فراز شر، و خیر روشنایی، و تاریکی هیئت در دوتایی هایاز تقابل بحث
 تقابل محوریت با الگوهاکهن از بسیاری. دارد اساطیر تاریخ قدمت به ایپیشینه آن نظایر

/ پیری دوزخ،/ بهشت نظیر الگوهاییکهن اند؛آمده پدید مختلف جوامع و هافرهنگ در
 و اقوام همۀ در استوارند تقابل مبنای بر که الگوهاکهن این... .  و زندگی/ مرگ جوانی،
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 رسدمی نظربه بنابراین، .اندیکسان و مشترک هاآن میان گاه و شوندمی دیده ملل
 چه. دهندمی تشکیل را جوامع و اقوام از بسیاری فکری هستۀ نوعیبه دوگانه هایتقابل

 قائم تقابل بر نوعیبه شناخت و اندیشه مبنای جدید، جوامع در چه و قدیمی جوامع در
 (.9317 لو،نبی) است

 ابزاری منزلۀبه و شد مطرح 7ساختارگرایی مکتب در 9«دوتایی هایتقابل» اصطالح
 به اصطالح این. رفت کاربه فرهنگ و اندیشه بنیادین هایساخت تحلیل و بررسی برای
 حکم دیگری بر یکی برتری به معموالً که گرددبرمی حوزه یک در متضاد هایزوج

 (.9311 محمودی، و غیاثی) شودمی صادر
 ذکر که است تقابل رفینط از یکی نبودن و طرف یک بودن بر مبتنی دوگانه تقابل

 ذکر تقابل ایجاد الزمۀ قطعاً یعنی کند؛می کمک نیز دیگر طرف شناخت به طرف یک
 سازندمی را فرهنگی زیربنای دوگانه هایتقابل این ذکر و وجود بلکه نیست؛ طرف دو
: 9381 برتنس،) گیرندمی نشئت هاتقابل این از ما اجتماعی هایکنش و هاارزش و

 حضور و هویت و کشدبرمی دیگر قطب برابر در را قطب یک دوتایی هایابلتق(. 915
 .کندمی موکول دیگری حضور و هویت فقدان به را یکی

 بوده پذیرامکان هاتقابل طریق از زمین کرة در بشر نسل ادامۀ که گفت بتوان شاید
 ومتدا عامل بیماری مقابل در سالمتی که دریافت تجربه روی از چراکه است؛

 نور: هاستتقابل این درک مدیون زیادی حد تا را خود پیشرفت بشر. است زندگی
 هاتقابل بر زیادی حد تا ایدئولوژی... و سرما مقابل در گرما تاریکی، مقابل در

 تعریف برای هاارزش و است استوار هاارزش بر ایدئولوژی چراکه است؛ استوار
 و عصمت شر، و خیر کفر، مقابل در یند. گیردمی قرار ارزش ضد مقابل در شدن
 گیرندمی قرار هاارزش ضد مقابل در که هستند هاییارزش از هایینمونه... و گناه

 (.9388 همکاران، و طالبیان)
 تقابل  اصطالح از عمداً شناسیمعنی در». دارد تضاد به نسبت تریوسیع معنی تقابل

 «آیدمی حساببه تقابل از ایگونه فاًصر تضاد زیرا شود؛می استفاده تضاد جایبه 
 (.992: 9383 صفوی،)

 حتماً نخست که هستند متقابل صورتی در واژه دو. است ترادف مترادف واژة تقابل
 مقیاس در «بلند/ کوتاه» متقابل جفت ،مثال برای باشند، داشته اشتراکی نقطۀ یکدیگر با
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 افقی محور یک صورتبه را واژه دو این معنایی حوزة اگر ،اینکه دوم. اندمشترک «قد»
 است واژه دو این بین وسط حد تقریباً که را محور این میانی قسمت و بگیریم درنظر

 این از سمت یک در هاواژه این از کدام هر که کنیم تعیین توانیممی کنیم، مشخص
 به نسبت ایفاصله چه در هاواژه از کدام هر اینکه ،البته. گیرندمی قرار میانی قسمت
 اندازه یک به میانی قسمت از واژه دو هر فاصلۀ باید آیا و گیرندمی قرار مبانی قسمت
 صناعتی،) دارند اشاره تقابل انواع به که شودمی مربوط جزئی هایبحث به باشد،
9387.) 

 اندیشگانی حوزة به توجه با. است گوناگون و متنوع دوگانه هایتقابل کارکرد
 فرهنگی، اجتماعی، زبانی، فلسفی، عرفانی، دینی، چون متنوعی ایکارکرده گوینده،

 این در و( 9311 گردکوهی، محسنی) کرد فرض آن بر توانمی را...  و شناسی،مردم
 هنجارها، ها،ارزش تجلی عرصۀ زیرا دارد؛ زیادی اهمیت 3(فولکلور) عامه فرهنگ میان

 ین. بر ااست هستی به هاانسان ظرن وجه کلی، طوربه و معنایی هایداللت ترجیحات،
 اعتقاد دارد: 1کله لنداساس است که مک

به  یازطور ناخودآگاه نبه یاتو حکاها ها، افسانهقصه خصوصاً یآثار ادب یسندگاننو
منعکس  منثورو چه در آثار  یکفولکلور یهاخود را چه در داستان 5یتموفق

 )ازجمله  یسندگاننو ینا یر ادبآثا یبررس یقتوان از طریم ،لذا .اندساخته
از  نقلبهلند  کلهمکبرد ) یآن پ یشرفتپ یزانها( به ساختار جامعه و مالمثلضرب

 .(982 :9311روشه، 

 در که ایگونهبه فولکلورهاست، و عامیانه باورهای به توجه فرهنگی، مظاهر از یکی
 زندگی در ،بنابراین. شودمی هدید تقابل نیز هاانسان ناآگاهانۀ هایدریافت و هاعادت

(. 9317 لو،نبی) کرد توجه دوگانه هایتقابل به باید نیز مردمان عادی باورهای و روزمره
/ خصوصی قبیل از هاییتقابل داریم، خود ذهن در را هاییتقابل عادت روی از ما

 حترجی یا دفاع در همیشه و... و ذهنی،/ عینی روح،/ جسم فرهنگ،/ طبیعت عمومی،
 فرضی زمینۀ به وضع این و دهیممی خرج به داریجانب یا تعصب دو، این از یکی

 (.911: 9381 وارد،) شودمی بدل اثبات و تفسیر و استدالل و بحث
 که باورها و هاارزش ها،اندیشه بیان برای اجتماعی زبانی منزلۀبه جامعه هر فولکلور

 بندیطبقه نوعی فولکلور. دارد یادیز بسیار اهمیت است، گرفته شکل تاریخ طول در
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 هایالمثلضرب و منظوم هایداستان عامیانه، هایترانه ها،قصه اساطیر، ها،افسانه شامل
 هاالمثلضرب ملت، و گروه هر عامۀ ادبیات آثار تمام میان در. است فرهنگی گروه یک

 به پرداختن رنظ این از. هستند ملت یا گروه آن روحی کیفیات و هاارزش بیانگر
 به دادن شکل برای قدرتمند ابزاری منزلۀبه ،هاالمثلضرب ویژهبه و جامعه هر فولکلور
 عالوهبه. دارد زیادی بسیار اهمیت اجتماعی هایکنش و هاارزش ها،نگرش
 کنونی جامعۀ در زیادی حدود تا شفاهی ادبیات عناصر از یکی منزلۀبه هاالمثلضرب

 (.9317 همکاران، و حیدری) روندمی کاربه و هستند زنده
 مانهیحک نیاندرزها، مضام یحاو ن،یاست کوتاه، مشهور و گاه آهنگ یاجمله «مثل»

معنا،  یالفاظ، روشن یروان لیدلکه به هیکنا ایاستعاره  ه،یمشتمل بر تشب یقوم اتیو تجرب
بدون  ای رییغاست و با ت افتهیمردم شهرت و رواج  انیدر م تیشمول و کل ،یسادگ

 (.75: 9317 ،ی)ذوالفقار برندیم کارآن را به رییتغ
 هایارزش باشند، فردی هایارزش و عالیق عقاید، بیانگر آنکه از قبل هاالمثلضرب
 ،هاالمثلضرب در. نمایانندبازمی را جامعه بر حاکم جمعی فرهنگ روح و اجتماعی
 توانمی که است گذشته پرتو در و یابدمی انعکاس جامعه تاریخی شرایط و حوادث

 رضوانیان،) شناخت زمان طی در را جامعه فرهنگی و اجتماعی تمایزات و اشتراکات
9388.) 

 دوردست هایهزاره به آن تمدنی پیشینۀ که است هاییاستان ازجمله ایالم استان
 معرف که است هاییداللت از سرشار آن عامۀ فرهنگ اساس، این بر. گرددبازمی

 ارکان از یکی ها،المثلضرب. است آنان زندگی پیرامون مسائل به دیار این مردم نگرش
 است اجتماعی و مادی هایپدیده با مردم رویارویی شیوة از سرشار عامه، فرهنگ مهم

 هایتقابل نبود یا بود. دارد خاصی اهمیت دوگانه هایتقابل به توجه میان، این در و
 تواندمی دوگانه شقوق از شق یک بهنسبت تعصب و داریجانب ظهور امکان یا دوگانه،

 در موجود پژوهشی خأل. باشد اثرگذار مردم اجتماعی منش از تصویری ارائۀ در
 این بازنمود اهمیت نیز و ایالم مردم هایالمثلضرب در یادشده هایتقابل بازنمایی

 ،لذا. است ساخته نمونره خصوص این در علمی پژوهشی سمتبه را محققان ها،تقابل
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 مردم هایالمثلضرب در دوگانه هایتقابل بازنمود پرسش اصلی تحقیق این است که
 است؟ چگونه ایالم

 پژوهش ضرورت و اهمیت. 2ـ  1
 یحات،ها، ترجنگرش یانگرب، طور خاصبه ،هاالمثلطور عام و ضرببه ،عامه ادبیات
 بستر در هاالمثلضرب حضور. است مردم 1«یمنش اجتماع» یطور کلها و بهارزش
 ادبی گونۀ این اهمیت بر روشنی گواه روزمره، مکالمات در هاآن از بهره و مردم زبانی

 تواندیها هم مالمثلضرب ینا یو محتوا یهمابن دیگر، سویی از. است مردم زندگی در
آنان  2هایوارهدتعا تکوینهم قادر است در  ،مردم باشد ییمعنا یهانظام داللت یانگرب

 از دوگانه، هایتقابل در شدهارائه مقوالت از هرکدام به مردم اقبال. اثرگذرا باشد
 زندگی آن در که است ایجامعه مدرن یا سنتی ساختار و آنان ایستار معرف سو،یک
و  یاجتماع یۀچون سرما ییهاارزش یشفرسا یا ینتکو یانگرب یگر،د یی. از سوکنندمی
جهت  یقابل استناد هاییافتهبه  تواندیها مآن ۀالت است که مطالعمقو یرسا
 منجر شود. یو اجتماع یفرهنگ گذارییاستس

 پژوهش هایپرسش
 یکل پرسش
 چگونه است؟ یالممردم ا یهاالمثلدر ضرب دوگانه هایتقابل بازنمود .9

  یجزئ یهاپرسش

چگونه  یالمم امرد یهاالمثلدر ضرب احساس/ یتعقالن دوگانۀ ودبازنم .9
 است؟

 یالممردم ا یهاالمثلدر ضرب یی/ فردگراگراییجمع دوگانۀ ودبازنم .7
 چگونه است؟

 یهاالمثلدر ضرب یاجتماع یستایی/ ایاجتماع یاییپو دوگانۀ بازنمود .3
 چگونه است؟ یالممردم ا
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 یالممردم ا یهاالمثلدر ضرب ییگرا/ خاصییگراعام دوگانۀ ودبازنم .1
 چگونه است؟

مردم  یهاالمثلضربدر  یاجتماع نظمیی/ بینظم اجتماع دوگانۀ ودزنمبا .5
 چگونه است؟ یالما

در  یاجتماع یۀسرما یش/ فرسایاجتماع یۀسرما تکوین دوگانۀ ودبازنم .1
 چگونه است؟ یالممردم ا یهاالمثلضرب

 چگونه است؟ یالممردم ا یهاالمثل/ افراط در ضرباعتدال دوگانۀ بازنمود .2
 چگونه است؟ یالممردم ا یهاالمثلعدالت/ ظلم در ضرب وگانۀد ودبازنم .8

 پژوهش پیشینۀ .2
 بخش: داد قرار بخش دو در توانمی را مقاله این موضوع با مرتبط هایپژوهش پیشینۀ

 انجام المثلضرب تحلیل و توضیح موضوع با که است هاییپژوهش به مربوط نخست
 بررسی ادبیات حوزة در را دوتایی هاییتقابل که است تحقیقاتی دوم، بخش و اندگرفته
 :شودمی اشاره هاآن به اختصار طوربه که اندکرده

 اندها پرداختهالمثلضرب یلو تحل آثاری که به توصیف .1ـ  2
ضرب در جانوری نمادهای کارکرد تحلیل» ،(9311) بهزادیان و نژادحاجیان -

 ؛«بهمنیاری نامۀداستان بر تکیه با فارسی هایالمثل
 یهاالمثلدر ضرب ینید یتهو» ،(9312عبدوند ) یو ظاهر ییرضا -

 ؛«یاریبخت
 یهاالمثلضرب یینۀدر آ یفرهنگ سازمان» ،(9312و همکاران ) یباغ یدهقان -

 ؛«یفارس
در  یوالد ـ فرزند ۀرابط یشناختروان یلتحل» ،(9312) یمیو ابراه یچراغ -

 ؛«یرانیا یهاالمثلضرب
ها در المثلضرب یشناختجامعه یلتحل» ،(9311) یباقرو  یذوالفقار -

 ؛«یفارس یپهلوان یهاافسانه
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 یهاالمثلدر ضرب یشاوندیبازتاب روابط خو» ،(9315) یو عباس یزند -
 ؛«یفارس

با  یشفاه یاتو رواج ادب یدایشزنان در پ ینقش زبان» ،(9319نژاد )یخسرو -
 ؛«کرمان مردم هایدوبیتی و اهالالیی ی،باز یهاها، ترانهبه قصه ینگاه

از  یشناختجامعه یلتحل» ،(9319) یادعلیو  یچاورد یموحد، عسکر -
 ؛«زنانه در شهرستان المرد استان فارس یهاالمثلضرب

در  یانگرش توسعه یفیک یلتحل» ،(9317) یندرو حق یترکاران ی،آزاد ارمک -
 ؛«یلر یهاالمثلبر ضرب ید: با تأکیانهعام یاتادب

علم  یدگاهاز د یردکُ یهاالمثلضرب یشناسیباییز» ،(9317فرد )زییعز -
 ؛«یانب

ها به المثلبه تحول ضرب ینگاه» ،(9317) یو کالهدوز محمد یعامر -
 ؛«ها در راه مدرن شدن(المثلها )ضربضدالمثل

زن در  ییبازنما یریتفس ۀمطالع» ،(9319پور )و معروف یمیمحمدپور، کر -
 ؛(«یانیـ مکر یسوران یش)گو یردکُ هایالمثلضرب

 یلتحل یکرد: رویسیانگل یهاالمثلزن در ضرب» ،(9311) یمانیو ا یزاهد -
 ؛«یگفتمان انتقاد

و  یسیانگل یهاالمثلضرب یامقابله یلتحل» ،(9388) یزاده و نجفیقاض -
 ؛«یو واژگان ییاز نظر معنا یفارس

 ؛«یارسامثال و حکم ف یشناختروان یلتحل» ،(9382) یننو -
 ؛«یفارس یهاالمثلدر ضرب یو مل ینید یتهو» ،(9381) یذوالفقار -
 ؛«کرد یاتفرهنگ توسعه در ادب» ،(9322سرشت )و پاک یاازک -
 یهاالمثلدر ضرب یاز زنانگ یزآمو تعصب یمنف یرتصاو» ،(2016) 8مشه شا -

 ؛«1والتا
 یهاالمثلاز ضرب ی: شواهدیاز زنانگ یگبوهابرداشت ا» ،(2014) 91یکممدا -

 ؛«99زدهیتجنس

 ؛«یفارس یهاالمثلدر ضرب یجنس یضتبع» ،(2013) یفیو شر ینخاول -
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ریتزر،  از نقل)به «مختلف یهازبان یهازن در مثل یرتصو» ،(2010) یپرش -
 ؛(9321

 ؛«ییگرامتنینها از منظر بالمثلنقش زن در ضرب» ،(2009) 97یستواکر -
 هاییشهاز نظر وجود کل یحیانمس یقتکتب عهد ع یبررس» ،(2005) 93برنچ -

 ؛«هاالمثل مانند در آنضرب 91یتیجنس
 یها که نقش مهمالمثلخاص ضرب یارتباط یژگیو یبررس» ،(2005) 95بک -

 ؛«کنندیم یفاابهام )دروغ( ا یجاددر ا
 ؛«92باگاندا ۀپسران و دختران در جامع یرتصو» ،(2005) 91یمباک -
 یمنشأها ینۀموجود در زم هاییهنظر اییشهر یبررس» ،(2000) 98هانک -

 (.9319 نقل از موحد و همکاران،)به« هاالمثلضرب

 اندپرداخته ادبیات حوزۀ در دوتایی هایتقابل به . آثاری که2ـ  2
 یو شفاه یرسم ادبیات حوزة در آن بررسی و دوگانه هایتقابل مسئلۀ به پرداختن

 موارد اشاره کرد:برخی به  توانیه است که مبود متنوعی یهاپژوهش یۀماتاکنون دست
 ؛«سنایی حدیقۀ ساختار در دوگانه هایتقابل بررسی» ،(9388) دالیی و نیاعبیدی -
 ؛«دوگانه یهاتقابل یۀاساس نظر بر یسعد گلستانخوانش »(، 9388) یانرضوان -
 یرودوگانه در رمان  یهاتقابل یبررس»(، 9319) یولدان یفیو شر اصلیریم -

 ؛«ه خدا را ببوسما
 ؛«حافظ یهادوگانه در غزل یهاتقابل یبررس»(، 9317لو )ینب -
 ؛«یتصادق هدا بوف کوردوگانه در  یهاتقابل»(، 9311عمران ) یانیحذب -
ضحاک بر اساس ساختار  ةاسطور یبررس»(، 9315و همکاران ) یلجم یعباد -

 ؛«اشتروس یکلود لو ۀدوگان یهاتقابل
در  یوالد ـ فرزند ۀرابط یشناختروان یلتحل»(، 9312) یمیو ابراه یچراغ -

 ؛«یرانیا یهاالمثلضرب
 ؛«اسالمی فلسفۀ تا دریدا از دوگانه هایجفت یا هاتقابل»(، 2011) شفیعیان -
 ؛«مثنوی هایداستان ساختار در دوتایی هایتقابل»(، 2013) همکاران و احمدی -
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 ؛«تاییدو هایتقابل و شکنیشالوده»(، 2014) بلی حسین -
 روایی ساختار مثابۀبه دوسوسوری دوتایی هایتقابل»(، 2016) ساراتو و پاتری -

 ؛91«ویلیامز تنسی دود و تابستان نمایش
در ساختار  ییدوتا یهاتقابل ۀشاعران یرتفس»، (2017و همکاران ) آیمیوخامبت -

 ؛«اسطوره
 .«71ستهزنجیرگس جنگجوی فیلم در دوتایی هایتقابل تحلیل»(، 2018) چانمی -

 پژوهشی تاکنون که است مطلب این ؤیدم شدهارائه پیشینۀ اجمالی بررسی
 انجام هاالمثلضرب خصوصاً شفاهی ادبیات حوزة در دوتایی هایتقابل درخصوص

 .رودمی شماربه هااولین جزء خود نوع در پژوهش این و است نپذیرفته

 79مفهومی چارچوب .3

 ین. اگیرندیکنش کنشگران قرار م یکه مبنااند ییاهدوگانه شامل ارزش هایتقابل
است.  یجابیو ا یاند که عموماً سلبقرار گرفته یوستارپ یکها در دو سر ارزش
 یهامعتقد است که ارزش 71پارسونز .73انداجتماعیکنش  یمبنا 77یاجتماع یهاارزش

تقابلشان با جامعه بلکه در روابط م ؛شودینم یلاز خارج بر افراد تحم همراه با کنش
 یکنش اجتماع یساخت یطشرا ،ها هستند که در عملارزش ینا ،. درواقعشودیم یجادا

گرند. نظام انتخاب کنش یانگرها و بانتخاب ینها متضمن اکنش ۀ. همدهندیم یلرا تشک
( که 981: 9382 ی،و غفار یاوجود دارد )ازک ینهزم یندر ا یاصل یلچهار جفت بد

 ند از:او عبارت دکنیم یاد 75«ییالگو یرهایمتغ»عنوان  باها آنپارسونز از 
 یدارند با اعضا یلافراد تما یدر جوامع سنت :71ییگراعام یی ـگراخاص. 1ـ  3

، هستندآشنا  یخوببه یکدیگرافراد با  ینچون ا ؛خودشان معاشرت کنند یاجتماع ةیردا
احساس تعهد  ی،اجتماع یهاام وعدهبه انجاعتماد دارند و در خود نسبت یکدیگربه 

 یبهمردم معموالً با افراد غر ،وجود دارد یت. در جوامع مدرن که تراکم جمعکنندیم
 (.جاها رفتار کنند )همانبا آن ییگرابا استفاده از قواعد عاماند یلسروکار دارند و ما

 فقط دیگر نشگرانک با که کند انتخاب تواندمی گرکنش: 72تمایز یختگی ـآم . 2ـ  3
 تعداد با تواندمی کنشگر دیگر، عبارتبه. باشد داشته رابطه ویژه هایجنبه برخی از
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حالت او  ین. در اباشد داشته رابطه ،کارمند یا بیمار مشتری، اشخاص ازجمله زیادی
 یشرا انتخاب کند، معنا 71«پخش»دوم،  ینۀ. اگر برعکس، گزگزیندیمرا بر 78«یژگیو»
 اییوهها به شاست که از گذر آن یدهجامعه را برگز ۀهم یکه او روابط اجتماعاست  ینا

استاد با  ۀمرتبط است. رابط یگرشخص انسان کامل با کنشگران د منزلۀچندگانه به
 یشترپدر با فرزندانش ب ۀاست، حال آنکه رابط یژهخاص و و یشترب یانشدانشجو

 (.27: 9321جانبه و گسترده است )روشه، همه
کنشگران  یاعملکرد مربوط است. آ یفیتمورد به ک این: 31اکتساب ـ . انتساب3ـ 3

 یرنظ شانیاکتساب هاییژگیو یعنی)پردازند می کنشبه  یگرانآنچه هستند با د یبر مبنا
 کنترلی که مادرزادی خصوصیات پایۀ بر یا( هایو بازپرداخت بده یلیاخذ مدرک تحص

 (.317: 9382 یلینی،جنس و سن(؟ )د یرنظ یانتساب یاتصخصو یعنی) ندارند هاآن بر
و  یفور یتها رضااز نقش یبعض: 39یعاطفیرو کنش غ ی. کنش عاطف1ـ 3

 ینمورد انتظار در ا هاییتانجام فعال ینبه همراه دارند که معموالً در ح درنگیب
و آن  فتدایم یربه تأخ یتها رضانقش یرکه در سا یحال در آید،یدست مها بهنقش

 یرفتار یریگجهت یو در جوامع سنت شودیم یگرهدف د یبرا اییلهنقش صرفاً وس
 جوامع در که حالی در است، چهره به چهره و عاطفی ـ یافراد بر اساس روابط احساس

 یجها با توجه به نتافرصت یابیو ارز شخصییربر روابط غ یمبتن یروابط اجتماع ،جدید
 (.981: 9382 ی،و غفار یا)ازک است غیرعاطفی کنش عبارتی به. گیردیصورت م یآت

 یها منحصراً متوجه منافع جمعاز نقش یبعض: 37فردگرایی یی ـگراجمع . 1ـ  3
 افراد خود را  یهستند. در جوامع سنت یمنافع خصوص یبهم شامل تعق یهستند. بعض

 نوآوری، از جلوگیری سبب گراییجمع. دانندمی وفادار( یلهقب یا)خانواده  به جمع
 فردگرایی بر تأکید مدرن جوامع در بالعکس،. شودمی فردی هایخالقیت و ابتکار
 و فنی هاینوآوری مانند نتایجی و شودمی فردی توان تقویت سبب تأکید این. است

 (.جارا به همراه دارد )همان یاقتصاد یورهبهر افزایش

 یشناسروش .1
و روش  یفیحاضر ک یقتحق یممورد مطالعه، پارادا ةیدپد 33یبرساخت یتبا توجه به ماه

 است. 35یفیک یمحتوا یلتحل یقطر از 31ییهش بازنماپژو
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 محتوایی ذهنی ـ تفسیر برای تحقیقی روش توانمی را کیفی محتوای تحلیل
 الگوهای طراحی با سازیتم و کدبندی بندی،طبقه فرایندهای طریق از متنی هایداده

. شودمی تضمین مندنظام کدبندی فرایند وجود با نتایج عینیت. دانست شدهشناخته
 یا 31هاتم و رودمی متون عینی محتوای یا کلمات از فراسویی به کیفی محتوای تحلیل

 و ایمان) آزمایدمی آشکار محتوای صورتبه هستند پنهان یا آشکار که را الگوهایی
 است استقرایی نوع از ،پژوهش ینا یفیک محتوای تحلیل روش نوع (.9317 نوشادی،

 .شودیو مقوالت آشکار و پنهان متن استفاده م یممفاه ساختن روشن برای که
 هایالمثلضرب درخصوصشده چاپ هایکتاب حاضر، پژوهش مطالعۀ مورد میدان

 یقطرکه از ـ 32کلیدی انمطلع از اطالعات تکمیل منظوربه و است ایالم مردم
 بود ـ شده یینها تعآن یتکفا یاساس اصل بسندگ انتخاب و بر 38مندهدف یریگنمونه

 .پذیرفت انجام مصاحبه

 بحث .1
درنظر گرفته و به مفهوم  ییواحد معنا یک منزلۀبه المثلضرب هر پژوهش، این در

 این برایند. گرفتند جای کلی و جزئی مقوالت قالب در مفاهیم و شد تبدیل
 :از اندعبارت که انجامید کلی انهدوگ مقولۀ 8 به بندیموضوع

 عقالنی؛ غیرـ  عقالنی .9
 فردی؛ـ  جمعی .7
 یستایی؛/ اپویایی .3
 یی؛گرا/ خاصگراییعام .1
 نظمی؛بی/ نظم .5
 اجتماعی؛ سرمایۀ فرسایش/ اجتماعی سرمایۀ تکوین .1
 ؛/ افراطاعتدال .2
 / ظلم.عدالت .8

نمود  یاقعدو ساحت کاذب و و در یالممردم ا یهاالمثلدوگانه در ضرب هایتقابل
 یزن یاست که مفهوم سلب یو سلب یجابیا یماز مفاه ی. شکل کاذب شامل زوجاندیافته
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مثالً  ؛با آن تفاوت دارد یو ظاهر یاست و فقط از نظر شکل یجابیمفهوم ا یدمؤ ینوعبه
بر درک  یجابیالمثل در مفهوم اضرب ی،نشناسیت/ موقعشناسییتموقع ۀدر دوگان

  یدارد و در مفهوم سلب یدها تأکفرصت ازمناسب  یریگو بهره یتموقع
 ؛پردازدیم ینشناسیتش موقعهبه نکو یصورت ضمن( در پرده و بهینشناسیت)موقع
و انجام « تابوت بودن یپا ۀزنگول»معادل « دنبال ثروت بودنبه یریدر روزگار پ»مثالً 
المثل بر ضرب یگر،د یعبارتشدن زمان مقرر آن است. به یبعد از ط یکار

 دارد. یدو انجام امور در زمان مناسب تأک شناسییتموقع
 مثالً ؛آن است یجابیمقابل بُعد ا ۀدوگانه نقط یبُعد سلب ی،واقع ۀدوگان یهاتقابل در
به  یگرد ییو از سو خواندیم ییگرامردم را به تخصص سویکالمثل از ضرب

 .یشاوندگراییخو
ها اند که به آنشده یلتشک تریئیاز مقوالت جز هدوگان یهاتقابلاین از  کدام هر

 اشاره خواهد شد.

 یرعقالنیو غ یعقالن ۀدوگان ئیمقوالت جز :1 جدول
Table 1: The Minor binary Rational and non-rational categories. 

 

 غیرعقالنی عقالنی
 نشناسیموقعیت شناسیموقعیت

 تدبیریبی تدبیر
 خردگریزی عقالنیت

  
 شناسیموقعیت( الف

و بکهنه یدرا رووژ عهئه یگوارهقه
 .یراتم فیگه

/qavareg ara rooz aid naw beke 
fega mirât/ 

 یدروز ع نیتکه به  یا: پارچهبرگردان
بعد از مرگ  یراثنباشد به درد م

 .خوردیم

 نشناسیموقعیت( ب 
 .مالداری لوهئه و عمر ئاخر

/ âxer-e  emr-u  awaŁ -e mâldâri/ 

دنبال ثروت به یری: در روزگار پبرگردان
 بودن.
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 تدبیر( الف

 .یبدزه ئنگل بکه، وهیجا زهینه

/naÿza jâÿaw beka êgel 
bedezaÿ/ 

را مشخص  یزهن ی: اول جابرگردان
 کن بعداً آن را بدزد.

 تدبیریبی( ب 
 .سینبه دویمی شکیا، قولی مالگه

/gamâl qwelê šekya, dümê basin. 

اما دمش  ؛شکست یش: سگ گله پابرگردان
 را ضماد کردند.

   
 عقالنیت( الف

 .عذاو ها گیان  وهن عقل کِ
/aqel ke naw giân hâ azav/ 

: اگر عقل نباشد جان در برگردان
 .عذاب است

 خردگریزی( ب 
 دانا دسه چای، ده یخه کوچگی نادانی

 .یراریگهنیه

/nâdânê kweč egê xaÿ da č âÿ sad 
dânâ nyarârêgaÿ/ 

که  اندازدیدر چاه م یسنگ نی: نادابرگردان
 .کشندب یرونب توانندیصد عاقل آن را نم

 ؛داد قرار شکلی و کاذب هایدوگانه ردة در توانمی را 9 شمارة جدول هایدوگانه
 در که اندایجامعه فرمع بعد دو هر اما ؛است ایجابی بُعد مؤید نوعیبه سلبی بُعد زیرا
 ولی هست؛ نیز منطقی و غیرعقالنی هایکنش شاهد منطقی، و عقالنی هایکنش کنار

 این چند هر است، عقالنیت و تدبیر شناسی،موقعیت سمتبه جامعه ترجیح و تمایل
 .باشد شده تبدیل آرمان به است ممکن مذکور دوگانۀ از شق

 فردگرایی و گراییجمع ئیمقوالت جز :2 جدول
Table 2: The Minor binary Individualism and collectivism categories. 

 فردگرایی گراییجمع
 طلبیمنفعت رسانیمنفعت

 ناپذیریمسئولیت پذیریمسئولیت
 کاریکاسب تعاون

 تفاوتیبی مشترک غم
 تراشیمانع گریتسهیل
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 رسانیمنفعت( الف
 .سیرهنیه سکه وه یخیره

/xere w akas nyarase/ 

 ندارد.  کسی هیچ برای نفعی: برگردان

 کاریکاسب و طلبیمنفعت( ب 
 ده قال سییه ونه کردن خا رائه مرخ رئه

 .سفره بان
/ ar merx arrâ xâ kerden naw 
siya qeŁ â da bân feras/ 

 ،تخم کردن نباشد ی: اگر مرغ برابرگردان
 در آسمان فراوان است. یاهکالغ س

   
 تالش و تکاپو یری،پذمسئولیت( الف
 .وسنه تِ وسی ئاو

/ âw wesê te nawes/. 

تو  یستاد: اگر آب از حرکت ابرگردان
 باش. یهمچنان جار

 اجتماعی تنبلی و ناپذیریمسئولیت( ب 
 .گرینیه هیز ژیری ویهبخه چوو

/č u bexayaw ž êrê hêz nyagerê/. 

 او تواننمی مچوب هاهرم  با: برگردان
 .کرد دبلن جایش از را

   
 همیاری و تعاون تعامل،( الف

 .میپیشت چوی
/ č u peštemi/ 

  .ایستاده من پشت کوه مثل: برگردان

 کاریکاسب( ب 
 رانمنه رئه ردم،مه ده گاوان ردم،مه ده گا
 .ردممهنا

/gâ da mardem gârrân da 
mardem, ar narrânem nâmardem/ 

 که گاو و گاوچران از ی: وقتبرگردان
 کار به تن اگر نامردم باشد، گرانید

 .ندهم
   

  مشترک غم( الف
 .منه داخِ تو داخی

/ Daxe to daxe mena/ 

 دل تو داغ دل من است.  داغ: برگردان

 تفاوتیبی( ب 
 .جهان نباشد گیانم دویمای

/Dümay gyanem nabašad jahan/ 

 که خواهممی مرگم از بعد: برگردان
 .نباشد جهان
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 تسهیلگری( الف
 .بنارم پای چای رائه

/arâ č âi pai banârem/. 
)مانع  مسیرم در ایچاله مگر: برگردان
 (.نشدن دیگران

 تراشیمانع( ب 
 لکه دایه سیده بیماری کولی ده ایئاز

 .بناری
/azay da kole bimare dase daya 
kale benare/. 

 بیماری پشت بر سالمی مرد: برگردان
 .رفتمی باال ایتپه از و بود سوار

  هایدوگانه در. است فردگرایی و گراییجمع دوگانۀ بیانگر 7 شمارة جدول
 بر که است ایجامعه بیانگر که هستیم کاذبی دوگانۀ شاهد تعامل و رسانیمنفعت

 غم و یاریهم دوگانۀ در اما دارد؛ تأکید رساندن دیگران به نفع و جمعی هایکنش
 دعوت همیاری به را افراد سو یک از آن، در که ایممواجه ارضمتع وضعیتی با مشترک

 و دیگران داغ و درد با دردیهم به سو یک از کاری،کاسب به دیگر سویی از و کنندمی
 .کشیدن آب از خود گلیم به دیگر سویی از

 یاجتماع یستاییو ا یاجتماع پویایی دوگانۀ جزئی مقوالت :3 جدول
Table 3: The Minor binary Social dynamism and social static categories. 

 

 یاجتماع ایستایی یاجتماع پویایی
 قدرگرایی اجتماعی تحرک
 ناپذیریاصالح به اصالح امید

 

  طبقاتی و اجتماعی تحرک( الف
 ساوقه کورِ رخوهمه گووشت باوگ

 .ویگهخه

/bâwge gušt maxwar kwerr-e 
qasâw xaÿgaw/ 

نخور و گوشت یسخس آدم پسر :برگردان
 .شودمیقصاب 

 قدرگرا و ایستا جامعۀ( ب 

 . کاسه وهه کاسه وئاشه وئه رهه ئاش
/ âš har  aw ašaw kâsa haw kâsa/ 

 : همان آش و همان کاسه.برگردان
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 امور اصالح به امید( الف
 .مینینیه رارهقه یهو وزع

/Was way qarâra niamine/ 
 

 .یافت خواهد بهبود اوضاع: برگردان

 ناپذیریاصالح( ب 
 .رگهمه گورگ یوبهته

/tawbaÿ gorg marga/ 
 گرگ مرگ است. ۀ: توببرگردان

 ترجیحات سو، یک از. است ایستایی و پویایی واقعی دوگانۀ بیانگر 3 ةشمار جدول
 زا و است امور اصالح به امید و باز جامعۀ عمودی، طبقاتی تحرک سمتبه جامعه
 دو میان آدمی عبارتی،به. است ناپذیریاصالح و قَدَرگرایی امور، ایستایی به دیگر سویی

 ایجامعه و باز ایجامعه بین است؛ گرفته قرار پویایی و ایستایی متعارض وضعیت
 .بسته

 گراییخاص و گراییعام دوگانۀ جزئی مقوالت :1 جدول
Table 4: The Minor binary Universalism and particularism categories. 

 

 گراییخاص گراییعام
 گراییقوم گراییتخصص

 انتساب اکتساب

 
 گراییتخصص( الف

 نه؟چه دوو نرخ بپرس، فرووش دوو له

- /la du feruš bepers nerx-e du 
č ana/ 

 فروش نرخ دوغ را بپرس.: از دوغبرگردان

 گراییعوام (ب 
نه رهه یچهو وه ربوههه مکه وه ئاسیای

 .وه
/âseyay wa kam harbowe wa 
hüč  har nawa/ 

 آسیاب از بهترکار کم آسیاب: برگردان
 .است بیکار

   
 اکتساب( الف
 .یهخوه یاوگِ کوری که رهه

/Harka korÿ bowge xoaya/  

 کسی خودش برای کسی هر: برگردان
 .است

 انتساب (ب 
 .رکردده کیبنه هات، کیرهده

/daraki hât benaki dar kerd/. 

 یداناز م آمد، آشنا را یبه: غربرگردان
 کرد. یرونب
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 یبه کنش ییگرااست. عام ییگراو خاص ییگراعام ۀدوگان یانگرب 1 ةشمار جدول
است  یکنش ییگرااست و خاص ساالرییستهتخصص و شا یکه بر مبنا شودیم گفته

 دوگانه، اینضابطه است. در  یجابهرابطه  یتو حاکم یشاوندیبر روابط خو یکه مبتن
 یلتما ییگراسمت تخصص. جامعه بههستیمشده یادشاهد حضور هر دو نوع کنش 

 خود را کنار بگذارد. اییفهطا یلیا یهانشستکه ته تواندیاما نم ؛دارد

 نظمیبی و نظم دوگانۀ جزئی مقوالت: 1 جدول
Table 5: The Minor binary Order and disorder categories. 

 

 نظمیبی  نظم
 نظمیبی اجتماعی نظم

 توافق عدم توافق
 نوبتیبی نوبت رعایت

 
 اجتماعی نظم( الف

 !کلگکلگ نوغهره گله،گله خورما
/xwermâ gela gela rawqan keleg 
keleg/ 

 روغن و دیبردار دانه دانه خرما: برگردان
 .انگشت انگشت

 اجتماعی نظمیبی (ب 
 .ناسینیه یخوه خاون گسه

/sag xâwen-e xwaÿ neya nâsê/ 

 را خودش صاحب سگ: برگردان
 .شناسندنمی

   
 توافق( الف

 .دنبه ییه ده روح دو
/Dow roh da yaÿ badan/ 

 .جسم یک در روح دو: برگردان

 توافق عدم( ب 
 .چونیه جو ییه وه ئاومان

/âwemân wa yaÿ jo nyao/ 
 .رودنمی جو یک به آبمان: برگردان

   
 نوبت رعایت( الف

 .تنوبه وه ئاسیاو
Âsyaw wa nawobat/ 

 .نوبت به آسیاب: برگردان

 نوبتیبی( ب 
 .یهخوه رایئه رکههه

/Harka aray xoya/ 

 .است مرج و هرج: برگردان
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 هازیرمقوله بین در. است اجتماعی نظمیبی و نظم دوگانۀ معرف 5 شمارة جدول
اما  ؛است امور در تقدم حق و نوبت رعایت و اجتماعی نظم به جامعه باورمندی شاهد

 توافق سمتبهکه گاه  یماافراد جامعه یالسّ یکردتوافق و عدم توافق شاهد رو ۀدر دوگان
 .تابندبرنمی را بودن هم با زمانی و کنندمی میل یکدیگر با

 اجتماعی سرمایۀ فرسایش و تکوین دوگانۀ جزئی مقوالت: 1 جدول

Table 6:  The Minor binary formation and destruction of social capital 
categories. 

 

 یاجتماع سرمایۀ فرسایش یاجتماع سرمایۀ تکوین
 اعتمادیبی اجتماعی اعتماد

 فریبیعوام صداقت
 خیانت داریامانت
 جوییعیب پوشیچشم

 خساست کرامت
 ناسپاسی قدرشناسی

 تکبر تواضع
 نسلی گسست نسلی سجامان

 

 اجتماعی اعتماد( الف
 .یکه پرهیز نمه وشه ئاوی ده

/Da âwe šawman parhiz kaÿ/ 

 .است یزگاریپره فرد: برگردان

  اعتمادیبی (ب 
 ده ها سیتده هه دوسم تهمهبیکه رئه

 .پووسم
/Ar bekaymata dosem har daset 
ha da poosem/ 

 باز برگزینم تیدوس به را تو اگر: برگردان
 .کنیمی خیانت هم

   
 درستکاری و صداقت( الف

 .بگر شاتی و بویش درووی
/deruwê büš-u šâtê beger/. 

آن  یبگو که برا ی: دروغبرگردان
 .یداشته باش یشاهد

 گوییدروغ (ب 
 .بکوشی تو کور رمانگه کی مالی درو

/Dro malŁ e ki remanega kory to 
bekoše/ 

 را کسی چه ۀخان گوییدروغ: برگردان
 بکشد؟ را تو پسر که کرده ویران
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 عهد به وفای و داریامانت (الف
 ناسی سده س،ده

/das das nâsê/. 
 دست طلبکار، دست: برگردان
 .شناسدمی را بستانکار

 شکنیپیمان و خیانت( ب 

 وقاپیمه دا و ماری بیه
/Biya mârÿ o da qâpemaw/. 

 .زد نیش را مااشنهپ مار، مثل: برگردان

   
 خطا از پوشیچشم( الف
 .کهمه باور و بشنو

/Bešnaw o bawer maka/. 
 و باور مکن.  بشنو: برگردان

 جابی دخالت و جوییعیب( ب 
 دیری، یبعه ییه خریاگ،نه یسفره
 .یبعه هزار وخریاگئه یسفره

/sefraÿ naxeriyâg yaÿ aÿb dêrê, 
sefraÿ awxeryâg hezâr aÿb 

 و دارد عیب یک نینداخته سفرة: برگردان
 .عیب هزار انداخته، سفرة

   
 کرامت( الف

 .چیری بارییه رچ هه قال به
/baqâŁ  harč e bârêÿa č errê/ 

که در بساط  یزی: بقال هر چبرگردان
 (.کشدی)جار م کندیدارد رو م

 خساست( ب 
 .رشینیه سیده ده ئاو

/ âw da das-ê nyarrešê/ 
 .چکدنمی: آب از دستش رگردانب

   
 قدرشناسی (الف

 .زانم تتمننه وه
/Wa menatey zanem/. 

 .دانممی را محبتت قدر: برگردان

 ناسپاسی (ب 
 .بکه زان مهره مانگ را ئه خاسی بیا

/beÿâ xâsi arrâ mâη -e ramazân 
beka/ 

ماه رمضان  یبرا یو خوب یا: ببرگردان
 بکن.

   
 فروتنی و تواضع( الف
 .منیچه رسه گرگ، ربه دار

/dâr bar gerê sar č amenê/ 
خم  گیردی: درخت که بر مبرگردان

 تکبر( ب 
 .یخوه نیه ئاو ختوه هویچ بیلن، مینزه

/zamin-e beŁ ên hüč  waxt  âw 
nyaxwaÿ/ 

 بلند که زمینی آب نخورد هرگز: برگردان
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 .است .شودیم

   
 نسلی انسجام( الف

 بخواز تدویه و نبوی دالگ
/dâŁ eg bün-u dẅat bexwâz/. 

را  شو دختر ینمادر را بب: برگردان
 انتخاب کن.

 نسلی گسست (ب 
 ئشکانیه سیکهو پشت شون وچ

/č u pešt šun kasê eškânÿa/ 
را  یکس خویشاوندی چوب: برگردان
 شکستن.

 یۀسرما است. یاجتماع یۀسرما یشو فرسا ینتکو یهاشامل دوگانه 1 ةشمار جدول
پژوهش، با اعتماد و  ینها و مشارکت است که در اشامل اعتماد، شبکه یاجتماع
 یۀسرما یشو فرسا ینمقوالت تکویرشده است. در ز یفتعر یاخالق یهاارزش
 قدرشناسی و کرامت خطا، از پوشیچشم داری،امانتکاذب  یهاشاهد دوگانه یاجتماع
 در خیانت و کرده یغره پاس داشته و تبلشده را هموایاد یهاارزش جامعه. هستیم
 اعتماد، واقعی دوگانۀاما  ؛است دانسته زشترا  یخساست و ناسپاس جویی،یبع امانت،

و از  زندیم اعتماد طبل بر سو یک از که است ایجامعه راوی نسلی انسجام و صداقت
 ایجامعه. ستا فراوان آن در اعتمادیبی بر مبتنی هایالمثلضرببسامد  یگر،د ییسو
 جایز را دروغ دیگر سویی از و کندمی تبلیغ را صداقت ارزش طرف یک از که
 .دارد یدتأک هانسل گسست هم و هانسل بین انسجام بر هم که ایجامعه و شماردمی

 افراط و اعتدال دوگانۀ جزئی مقوالت: 1 جدول
Table 7: The Minor binary Moderation and extremism categories. 

 

 افراط اعتدال
 تابیبی آوریتاب

 تعقید تساهل
 خصومت تفاهم

 سلطه سازگاری
 افراط حدود رعایت
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 اجتماعی آوریتاب (الف
 .بشکی یشیشه رائه

/Arâ šišay beški/. 
 .بشکنی که ایشیشه مگر: برگردان

 تابیبی(ب 
 ئاو وه خاونی خوین بوو، گا وه گوور تا

 .بوو
/ta gur wa gâ bu xün-e 

xâwenê wa  âw bu/ 
: تا گوساله گاو شود، دل برگردان

 .شودصاحبش خون 
   

 تساهل( الف
 .شکننه مکاسه کردی،نه مکاسه وه دو

/du da kâsam nakerdi kâsam 
našken/. 

حداقل  یختیام نر: دوغ که در کاسهبرگردان
 ام را نشکن.کاسه

 تهدید و تعقید( ب 
 .بترسی بووره تا بکوش بازه

/bâza bekweš tâ bura betersê/ 
 را بزن تا آن بترسد. ین: ابرگردان

   
 جوییمسالمت و تفاهم( الف
 .رمانخه ده ئاشتی و مشویه ده نگجه

/jaη  da šẅam-u âšti da xarmân/ 
هنگام  ی: جنگ هنگام شخم و آشتبرگردان
 برداشت.

  خصومت( ب 
 .وماره مده مهبیا پات

/pât byama dam-e mâraw/ 
 .بزند نیش را پایت مار که الهی: برگردان

   
 تسلیم و سازگاری( الف

 .بساز ورهجه تا بناز، نازه تا
/tâ nâza benâz, tâ jawra besâz/ 

 نیش، اگر و بخر بود، نوش اگر: برگردان
 .بساز

  هژمونی سلطه،( ب 
 .رینیه سامان زوور سده

/das-e zur sâmân naÿrê/. 

 : دست زور سامان ندارد.انبرگرد

   
  حدود و اعتدال رعایت( الف
 !چوونه قورپت بچوو و وبه ره ئیقه

/êqera baw-u beč u qwerpet 
nač u/ 
مراوده کن که قرب و  ینقدر: ابرگردان

  افراط( ب 
 تخوه ده یدانکه ی،نه تخوه ده یکه

 .بوی
/kaÿ da xwat naẅ kaÿdân da 

xwat bü 
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کاهدان که  یست: کاه که از تو نبرگردان نرود.  ینمنزلتت ازب
 .تاز آن توس

 شاهد هازیرمقوله در. است افراط و اعتدال واقعی هایدوگانه شامل 2 ةشمار جدول
 در اعتدال رعایت به را خود افراد همواره جامعه یعنی افراطیم؛ و اعتدال کاذب دوگانۀ

 ها،زیرمقوله سایر در اما ؛است کرده توصیه خوراک و خورد و اجتماعی مراودات
 که اندکرده ترسیم را متعارض فضایی و داده نشان را خود واقعی شکلبه هاییدوگانه

. بیندمی سخت را مشکالت تحمل زمانی، و شودمی سفارش آوریتاب به گاه آن در
 مطرح را جوییمسالمت گاهی. کندمیدعوت  انتقام و تهدید به زمانی و تساهل به گاه
 دیگران بر سلطۀ به گاه و سازگاری به گاهی. زندمی خصومت طبل بر زمانی و کندمی
 .خواندیفرام

 

 ظلم و عدالت دوگانۀ جزئی مقوالت: 8 جدول
Table 8:The Minor binary Justice and oppression categories. 

 

 ظلم عدالت
 انصافیبی انصاف

 مردساالری زن مقام ارزش
 

 عدالت و انصاف( الف
 وشاخداره بزن الی وه هل بزن قحه
 .مینینیه

/haq-e bezen-e hel wa lâÿ bezn-e 
šaxdâraw nyaminê/ 

دار از بز شاخ شاخی: تقاص بز ببرگردان
 گرفته خواهد شد.

 

 ظلم و انصافیبی( ب 
 .رازی کیه ده قازی و دز

/dez-u qâzi da yak râzi/ 

 .یاضر یکدیگراز  ی: دزد و قاضبرگردان

 زن مقام و ارزش( الف
 . خانمه ده خان

/xân da xânema/ 
 : منزلت خان از خانم است.برگردان

 (مردساالری) جنسیتی تبعیض( ب 
 .گوزرهره مادر پدره، پیشت پیشت،

/pešt pešt-e pedara, mâdar 
rahguzara 

 مادر و است پدر از نسب: برگردان
 .نیست بیش رهگذری
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 عدالت منادی سو یک از جامعه. است ظلم و عدالت دوگانۀ بیانگر 8 شمارة جدول
 منزلت و مقام به گاهی. کندمی توجیه را ظلم وضعیت دیگر سویی از و است اجتماعی

 .دارد توجه مردساالرانه هایارزش گسترش به گاهی و زن

 نتیجه. 1
 یانسان ایهیدهشناخت پد یذهن بشر برا یاز ابزارها یکیدوگانه  یا ییدوتا هایتقابل
 ینگاه به هست یوةش ینا یساحت تجل یزو فرهنگ عامه ن یاتاست. ادب یرانسانیو غ

 یهااساس، پژوهش ینها در گذر زمانند. بر اانسان یحاتظهور ترج ةاست. گستر
است. در  یرفتهدوگانه در شعر شاعران انجام پذ یهاتقابل ۀدرخصوص مطالع یمتعدد
 مختلف هایگونه از مهم ایگونه و هاانسان رزشیا نظام چکیدة کهها المثلضرب

 .یمشده هستیاد یهاتقابل یداریشاهد پد یز)فولکلور( هستند، ن عامه فرهنگ
نمود  یدوگانه در هشت زوج کل یهاتقابل یالم،مردم استان ا یهاالمثلضرب در
 یستایی،ا/ پویایی فردی، ـ جمعی غیرعقالنی، ـ عقالنیند از: اکه عبارت اندیافته
 سرمایۀ فرسایش/ اجتماعی سرمایۀ تکوین نظمی،بی/ نظم گرایی،خاص/ گراییعام

 . ظلم/ عدالت و افراط،/ اعتدال اجتماعی
تیموقع ـ یشناستیموقع یهادوگانه شاهد یرعقالنیغ ـ یعقالن ۀدوگان در
 ـ ییگراجمع ۀ. دوگانمیهست یزیخردگر ـ تیو عقالن یریتدبیب ـ ریتدب ،ینشناس

 یریپذتیمسئول ،یطلبمنفعت ـ یرسانمنفعت چون یاشامل مقوالت دوگانه ییفردگرا
ـ  یگرلیتسه و یتفاوتیب ـغم مشترک  ،یکارکاسب ـتعاون  ،یریناپذتیمسئول ـ

 ـ یتحرک اجتماع هاالمثلدر ضرب ییستایا ـ ییایپو ۀ. در دوگاناست یتراشمانع
 ـ ییگراعام ۀ. در دوگاناست افتهینمود  یریناپذبه اصالح و اصالح دیو ام ییقدرگرا

و اکتساب و انتساب  ییگراقوم ـ ییگراتخصص ۀدوگان یهاارزش ،ییگراخاص
یب ـ ینظم اجتماع ییمقوالت دوتا شامل ینظمیب ـ نظم ۀ. دوگاناندهشد ییشناسا

 ۀان. در دوگاست ینوبتیب ـنوبت  تیعدم توافق و رعا ـتوافق  ،یاجتماع ینظم
اعتماد  ۀدوگان یهاارزش ،یاجتماع یۀسرما شیفرسا ـ یاجتماع یۀسرما نیتکو

 ـ یپوشچشم انت،یخ ـ یدارامانت ،یبیفرعوام ـصداقت  ،یاعتمادیب ـ یاجتماع
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 ـ اعتدال ۀ. دوگاناندافتهیتکبر نمود  ـ یقدرشناس ،خساست ـکرامت  ،ییجوبیع
تفاهم  د،یتعق ـتساهل  ،یتابیب ـ یآورتاب ییِدوتا یهاارزش یتجل ۀافراط، عرص

 انصاف ۀ. دوگاناستافراط  ـحدود  تیو رعا ییجوسلطه ـ یسازگار ،خصومت ـ
 ـو ارزش مقام زن  یانصافیب ـانصاف  ۀدوگان یهاشامل ارزش زیظلم ن ـ

 .است یمردساالر
 این با دارند، تطابق پارسونز الگویی متغیرهای با زیادی حد تا هاییدوگانه چنین

 که است اصل این به قائل غیرسنتی از سنتی جوامع دادن تمییز برای پارسونز که تفاوت
 اما هستند؛ هاتقابل در موجود صفات از یکی واجد تنها یادشده جوامع از هرکدام
 ایژله تفکر و نگرشی سیالیت نوعی بر ایالم مردم هایالمثلضرب در هاتقابل بازنمود

شده از اشباع یاشاهد جامعه اساس، این بر. است پیوستار سر دو نبی برگشتیورفت و
. یسلب یهاسمت ارزشو گاه به کندیم یلم یجابیا یهاسمت ارزشکه گاه به یمتعارض

. گاه یجانیو ه یاحساس یهااست و گاه به کنش یلمتما یعقالن یهاگاه به کنش
 یگرد یاست و زمان یاییستار پوخوا ی. زمانطلبدیرا م ییگراجمع یو گاه ییفردگرا

بر طبل  ی. گاهطلبدیرا م نظمییب یگرد یدارد. گاه نظم و گاه یدتأک ییبر قَدَرگرا
. دهدیرا سرم یاجتماع یۀسرما یشفرسا یندا یو گاه زندیم یاجتماع یۀسرما ینتکو
 است. افراط را در دستور کار خود قرار داده یگرد یاعتدال آرمان آن است و زمان یزمان

 ها نوشتپی
1. binary opposition 
2. structuralism 
3. folklore 
4. McClelland 
5. achievement  motivation 
6. social character 
7. habitus 
8 .Meshesha 
9. »The prejudiced negative imagesoffemininity in wolaita proverbs« 
10 .Mmadike 
11. »The Igbo perception of womanhood evidence from sexist proverbs« 
12. Kristeva 
13. Branch 
14. gender stereotypes 
15. Back 
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16 .Kimba 
17. Baganda 
18. Hank 
19. summer and smoke 
20. Django Unchained 
21. conceptual framework 
22. social values 
23. social action 
24 .Talcott Parsons 
25. pattern variable 
26. universalism versus particularism 
27. specific versus diffuseness 
28. specificity 
29. diffusion 
30. achievement versus Ascription 
31. affective versus Affective neutrality 
32. self-interest versus collectivelnteres 
33. the nature of rigidity 
34. representation 
35. qualitative content analysis 
36. themes 
37. key informants 
38. purposive sampling 

 منابع
با  یانهعام یاتدر ادب یانگرش توسعه یفیک یلتحل»(. 9317و همکاران ) یتق ی،آزاد ارمک -
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 .یهانتهران: ک .توسعه یشناسجامعه .(9382) یغالمرضا غفار ی ومصطف یا،ازک -
 در پژوهش عیار. «کیفی محتوای یلتحل»(. 9311) نوشادی محمودرضاو  محمدتقی ایمان، -

 .11 - 95(، صص 1) 7 ش. 3 س. انسانی علوم
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 پایۀ بر جمشید داستان در دوگانه تقابل تحلیل»(. 9318و همکاران ) محمد چهارمحالی، -
 .35 - 95 صص(. 19) 9 ش. 99 د. فارسی ادب شناسیمتن. «اشتروس لوی نظریۀ

 در جانوری ینمادها کارکرد تحلیل»(. 9311) بهزادیان مژگان سیدهو  علیرضا نژاد،حاجیان -
 ش. 8 س. عامه ادبیات و فرهنگ. «بهمنیاری نامۀداستان بر تکیه با فارسی هایالمثلضرب

 .951 - 979 صص. 39
 بر تکیه با کردی عامیانۀ فرهنگ در زن جایگاه بررسی(. 9317و همکاران ) سعدیه حیدری، -

 مرکز: تهران. شناسیجامعه ارشد کارشناسی نامۀپایان. کردی نماهایمثل و هاالمثلضرب
 .نورپیام

 به نگاهی با شفاهی ادبیات رواج و پیدایش در زنان زبانی نقش»(. 9319) نیره نژاد،خسروی -
 ینمقاالت هشتممجموعه. «کرمان مردم هایدوبیتی و هاالالیی بازی، هایترانه ها،قصه
 .793 - 717. صص 781 ش. یرانا یشناسزبان یشهما

 .«فارسی هایالمثلضرب آیینۀ در سازمانی فرهنگ»(. 9312و همکاران ) آسیه باغی،دهقانی -
 .18 - 33. صص 3 ش. 1 د. یدولت یهاسازمان یریتمد

 وحیدو  صدیقی بهرنگ ترجمۀ. شناسیجامعه کالسیک هاینظریه .(9382) تیم دیلینی، -
 .نشر نی: تهران. طلوعی

 صادق کور بوف در دوگانه هایتقابل حلیلت و بررسی» .(9311) آسیه عمران، نیاذبیح -
 .57 - 31 صص. 3 ش. 3 س. داستانی مطالعات. «هدایت

 .مازیار: تهران .امثال هایداستان .(9381) حسن ذوالفقاری، -

 .یمطالعات مل. «یفارس یهاالمثلضرب در ینید و یرانیا تیهو» .(9381) ــــــــــــــــ -
 .57 - 72 صص .(31) 7 ش .8 د

 .علم: تهران .9 ج .رسیفا هایالمثلضرب فرهنگ .(9317) ـــــــــــــــ -
 هایافسانه در هاالمثلضرب شناختیجامعه تحلیل»(. 9311) باقری بهادر و ـــــــــــــــ -

 .72 - 92 صص. 7 ش. 9 س. اجتماعی شناسیزبان. «فارسی پهلوانی

 یهاالمثلدر ضرب ینید تیهو» .(9312) عبدوند یظاهر میابراه و دی، حمییرضا -

 .757 - 775ص ص. 79 ش. 1 س. عامه اتیو ادبفرهنگ . «یاریبخت
 ادب «.دوگانه هایتقابل نظریۀ بر اساس سعدی گلستان خوانش» .(9388) قدسیه رضوانیان، -

 .935 - 973 صص. 7 ش. 9 د. فارسی
 .یتهران: نشرن ی.منصور وثوق ۀترجم .یاجتماع ییراتتغ .(9311) یروشه، گ -

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/19880/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-1386-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-30
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/19880/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-1386-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-30
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: تهران گهر.نیک عبدالحسین ترجمۀ .پارسونز الکوتت شناسیجامعه .(9321) ــــــــــ -
 .تبیان

 تحلیل رویکرد: انگلیسی هایالمثلضرب در زن»(. 9311) ایمانی آسیهو  کیوان زاهدی، -
 .993 - 89 صص. 2 ش. 1 د. خارجی ادبیات و زبان نقد. «انتقادی گفتمان

 هایالمثلضرب در دیخویشاون روابط بازتاب» .(9315) عباسی بیستون بهمن و زندی، -
 .11 - 73صص  .1ش . 1 س. عامه ادبیات و فرهنگ. «فارسی

 .زانا: ایالم .ایالم مردم هایالمثلضرب: ایالم دانشنامۀ .(9317) محمدعلی نژاد،سهراب -

 .مهر سورة: تهران .شناسیمعنی بر درآمدی .(9383) کوروش صفوی، -
 پژوهیمتن. «فارسی زباندر  ییتقابل معنا یبندقهشنهاد دو طبیپ»(. 9387) یهمرض صناعتی، -

 .32 - 91 صص. 98 ش. 2 د. ادبی

-پژوهش. «احمدی احمدرضا شعر در دوتایی هایتقابل»(. 9388و همکاران ) یحیی طالبیان، -

 .31 - 79(. صص 97) 1 ش. 3 س(. گویا)گوهر  فارسی ادبیات و زبان نامۀ
 به هاالمثلضرب تحول به نگاهی»(. 9317) مدیمح کالهدوز مانداناو  حیات عامری، -

 .9721 - 9721 صص. فارسی ادبیات و زبان هایپژوهش همایش هفتمین. «هاضدالمثل
ضحاک بر اساس ساختار تقابل ةاسطور یبررس»(. 9315و همکاران ) یدسع یل،جم عبادی -

 .17 - 12 صص. 915 ش. ادبی جستارهای. «استروس یکلود لو ۀدوگان یها
 ساختار در دوگانه هایتقابل بررسی»(. 9388) دالیی علی میالنو  محمدامیر نیا،عبیدی -

 .17 - 75 صص. 931 ش. فارسی ادبیات و زبان پژوهش. «سنایی حدیقۀ

علم  یدگاهاز د یالمیا یکُرد یهاالمثلضرب شناسییباییز»(. 9317) یرعباسام فرد،یزیعز -
 .978 - 911. صص 7 ش. 9 دعامه.  یاتفرهنگ و ادب. «یانب

 نگارة در حافظ شعر دوگانۀ تفسیرهای ساختارشکنی»(. 9311) محمودی فتانهو  ندا غیاثی، -
 .939 - 915 صص. 37 ش. 8 س. ادبی نقد. «نقاش محمد سلطان

 فارسی و انگلیسی هایالمثلضرب ایمقابله تحلیل»(. 9388) نجفی آزادهو  خلیل زاده،قاضی -
 .31 - 5 صص. 78 ش. 2 د. ترجمه مطالعات. «واژگانی و یمعنای نظر از

 و نظم شناسیسبک. «عطار غزلیات در دوگانه هایتقابل»(. 9311) فاطمه گردکوهی، محسنی -
 .718 - 711 صص(. 31) 7 ش. 91 س(. ادب)بهار  فارسی نثر

 یهامثلالزن در ضرب ییبازنما یریتفس ۀمطالع»(. 9319محمدپور، احمد و همکاران ) -
 .83 - 15. صص 3 ش. 1 د. زن در فرهنگ و هنر. «یکُرد
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زنانه در  یهاالمثلاز ضرب یشناختجامعه یلتحل»(. 9319و همکاران ) یدموحد، مج -
 ص. ص7 ش. 1 س زن در فرهنگ و هنر )پژوهش زنان(.. «شهرستان المرد استان فارس

995 - 971. 
 ماه روی رمان در دوگانه هایتقابل»(. 9319) نیولدا شریفی غالمحسین کلثوم و اصل، میری -

 .951 - 971 صص(. 97) 7 ش. 1 س. ادب بوستان. «ببوس را خدا
 ادبیات و زبان. «حافظ هایغزل در دوگانه هایتقابل بررسی»(. 9317) علیرضا لو،نبی -

 .19 - 11 صص. 21 ش. 79 د. فارسی

 یاتپژوهش زبان و ادب. «یو حکم فارس لامثا یشناختروان یدتأک»(. 9382) ینحس ین،نو -
 .71 - 77 ص. ص91 ش. 1 د. یفارس

 .ماهی: تهران. کرمی ابوذر و رنجبری فخر قادر ترجمۀ. مدرنیسم پست(. 9381) گلن وارد، -
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