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چکیده
نمایشیوههایزندگیاعضایجامعهوجزئیاز

هادرهرجامعهای،آیینۀ 
تمام

ضرب 
المثل

المثلهایجنسیتیدرهرفرهنگی،جایگاهو
هایپیشینهستند.ضرب 


میراثفرهنگینسل
موقعیتاجتماعیجنسیتزنومردراتعیینوانتظاراتوتوقعاتاجتماعازاعضایشرا
مشخص و شیوۀ تربیت و پرورش آنها را از قبل معین میکنند و از اعضای جامعه
المثلهای جنسیتی بر
می خواهند در چه مسیرهایی گام بردارند .فرهنگ سرشار از ضرب 

المثلها بر تفاوت و تقابل
برساخت و بازنمایی فرهنگ جنسیتی داللت دارند .این ضرب 
المثلهایلکی،هویتمردان
اند.دربرخیازضرب 


استوارندوزنرادیگریمردتصورکرده
و زنان نسبت به یکدیگر معنا مییابد و جایگاه و منزلت آنها به نسبت دیگری تعریف
المثل هایجنسیتیلکی،مرداندرجایگاهوموقعیتاجتماعیفرادستی
شود.درضرب 


می
اند.چنینالقامیشودکهمردانبهنسبت زنانازتواناییهای


نسبتبهزنانترسیمشده
المثلها،اصلونسب،پدرتباریاستو
ریبرخوردارند.دراینضرب 

عقلیوذهنیبیشت
نگهدارندۀ اسم و رسم خانواده و خاندان به تصویر
فرزندان ذکور خانواده ،پرچمدار و زنده 
درآمدهاند .در این فرهنگ ،نسبت به تربیت و جامعهپذیری دختران و پسران نگرش

گیرانهای وجود دارد و توصیه شده است از تربیت کودکان در شرایط اجتماعی و


سخت
اقتصادی رفاه و آسایش اجتناب شود .در انحرافات جنسی ،پیشداوری و قضاوت ارزشی
کنندهتصورشدهاند .


منفینسبتبهجنسیتزنوجودداردوزنان،اغواگروتحریک
المثل،هویتهایجنسیتی .


هایکلیدی:بازنمایی،برساخت،ضرب
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مقدمه
مجموعهای

فرهنگعامهیکیازشاخههایمهمفرهنگودانشهرملتاست.فرهنگعامه«


ازدانستنی ها،اعمالورفتاریاستکهدربین عامۀمردمبدوندرنظرگرفتنوحتیبدون

(روحاالمینی،
سینهبهصورتتجربهبهارثرسیدهاست» 

وجودفوایدعلمیومنطقیآنسینه 
به

شمارمیروندودر


هاازاجزایمهمادبیاتشفاهیوفرهنگعامهبه
).ضرب 
المثل

226:۱۳82
المثلهابرایتصدیقدیدگاهگویندهو
هاودرمیانبیشتراقوامرواجدارند.ازضرب 


بیشترزبان
المثلهابیشتربرپایۀ
شود.ضرب 


دادندرکوفهمگویندۀسخناستفادهمی

گاهیبراینشان
بهسینه نقل شدهاند و کمتر پشتوانۀ علمی و منطقی دارند
تههایی هستند که سینه 
گف 
هامنبعمهمیبرایمطالعاتمردمشناسی

).همچنینضرب 
المثل

(محمدحسینزاده۹:۱۳88،

هستندوبامطالعۀآن ها،اطالعاتمهموزیادیدربارۀباورهاوشیوۀزندگیمردم،ازنسلیبه

المثلها عالوه بر آنکه آینۀ تمامنمای
نسل دیگر منتقل میشود (رضایی .)22 :۱۳۹4 ،ضرب 
زندگی امروز هستند ،انعکاس دهنده و سند معتبر فرهنگ ،عقاید و باورهای گذشتگاناند.
تحقیق و مطالعۀ مثلها به ما نشان میدهد گذشتگان و نیاکان ما چگونه میاندیشیدند و
المثلهابرای
شناختیوتاریخیضرب 


شناسانه،جامعه

رومطالعۀمردم

کردند.ازهمین
زندگیمی
محققان ،بسیاری از واقعیتها و حقایق زندگی گذشتگان را برای محققان روشن میسازد
(ذوالفقاری .)2۹:۱۳86،
المثلهاازنظرموضوعی،تنوعزیادیدارندوکمترموضوعیرامیتوانیافتکهالاقل
ضرب 

لمنظومیامنثوردربارۀآنوجودنداشتهباشد.برخیازمثلها،سوگیریجنسیتی

چندمث
دارندوبهنوعیبازنماییجنسیتیمبادرتمیورزند.بازنمایییکمفهوم،ایجادیکبرداشتو

هاپدیدههایبیرونیرا


خوانشازیکمفهوموپدیدهدرذهنمخاطباناست؛بهنحویکهآن
کنند(محمدحسینزاده.)۹:۱۳88،زباننقش


تصویرذهنیتعبیروتفسیرمی
برپایۀهمان 
هایمادیدارد.همچنینرابطۀبینزبانوقدرترانمیتوان


دادنبهواقعیت
مهمیدرشکل
انکار کرد؛ بهویژه هنگامی که زبان به مسائل جنسیتی میپردازد .انتخاب زبان کلیشهای و
استفاده از فرهنگ مردانه سبب ایجاد تأثیر روانی منفی در زمینۀ برابری جنسیتی میشود
هاییبهآثاروپیامدهایمنفیدردنیایواقعیمنجرمیشوند


).چنینگزینش
(کوپال2۰۱4،
(فرانکوترایسلر۱۹8۹،بهنقلازجناح .)54:2۰۱5،
در یک فرهنگ جنسیتی ،همۀ نهادهای مذهبی ،حقوقی ،سیاسی ،آموزشی و مادی
هایمرسومراتقویتمیکنند.فرهنگ


انتظاراتیدرموردنحوۀرفتارزنانومردان،ایجادوشیوه
جنسیتی ،ریشه در تمایزات بنیادی دارد که منشأ آن فرهنگ پدرساالری و نتیجۀ آن،
ایایننوعایدئولوژیبرایتوجیهحقوق،مسئولیتهاو


ایدئولوژیجنسیتیاست.درهرجامعه

المثلهایلکی ۳7
هایجنسیتیدرضرب 


برساختوبازنماییهویت

داشهای متفاوت برای هر جنسیت بهکار میرود .هر جامعهای ،ایدئولوژی جنسیتیاش را
پا 
بهعنوان الگویی از رفتارهای اجتماعی تقویت میکند .همچنین هر جامعهای مجموعهای از

قواعد و رویه های اجتماعی دارد که مفاهیم هنجاری رفتارهای زنانه و مردانه را تحت نظر و
قرارمیدهد(پیوستن.)6۰-5۹:2۰۰5،هویت،تصویریذهنیاستکهشخصدر

موردکنترل
پاسخبهچیستیوکیستیخوددرذهنشمجسم میکند .هویتاجتماعی ،درکماازاین
مقوله است که «چه کسی» هستیم و دیگران کیستند .از اینرو هویت اجتماعی امری ذاتی
نیست و برایند توافق و عدم توافق است (جیکنز .)7 :۱۳۹۱ ،هویت ،شناخت خود در برابر
دیگری است .هویت ،آگاهی فرد نسبت به خود و پاسخ به سؤال کیستی است که از طریق
تمایزگذاریبینخودبا دیگرانهمدرسطح فردیو همدرسطحاجتماعیشکلمیگیرد
بستگیهایفرهنگی،

(قبادی.)۱56:۱۳۹2،هرکسباتوجهبهخصوصیاتفردی،تعلقاتودل
اجتماعی و مذهبی ،کیستی خود را براساس مؤلفههای اصلی اجتماعی که در آن میزید یا
کندوبراساسهمینمؤلفههاخودرابهدیگران


شناسدیادرکمی

اشمی

زیسته

براساستجربۀ
می شناساند.جنسیتیکیازعناصراصلیتمایزبینافراداست.هرفردیجداازبرخیموارد

استثنا ،یا بهصورت مذکر به دنیا میآید یا بهصورت مؤنث .ذاتگرایان معتقدند بین زنان و
هایذاتی،بنیادینوثابتیوجوددارد.بهعقیدۀآنها،تفاوتبینمردوزنامری


مردانتفاوت
مهستندوبهطور

بیولوژیکیوطبیعیاست.آنهابراینباورندکههمۀزناندربنیادماننده

).فمینیستهامعتقدندبینجنسوجنسیت

بنیادیبامردانتفاوتدارند(مؤمنی67:۱۳86،
تفاوتی اساسی وجود دارد .جنسیت نه پدیدهای طبیعی و زیستی ،بلکه دستاوردی اجتماعی
هازنانومردانساختۀجامعه هستندوبراینابرابریبینجنسیتزنانهو


است.بهعقیدۀآن
هاانسانهابهشکلمذکرومؤنثزاده


توانتوضیحیاجتماعیارائهکرد.بهاعتقادآن

مردانهمی
میشوند ،اما در جریان جامعهپذیری به زنان و مردان تبدیل میشوند .برای جنس مؤنث،

تبدیل شدن به یک زن به معنای پذیرش و اتخاذ هویت زنانه است که به نوبۀ خود ،بنیان

کنشهای زنان را شکل میدهد .از دیدگاه جودیت باتلر ،جنسیت واقعیتی اجتماعی است

هامعتقدندمردانمتولدنمیشوند،بلکهدر


).همچنینفمینیست
(سیدمن28۹-288:۱۳۹2،
هاممکناستانسانهامذکرزادهشوند،


شوند.ازنگاهآن

جریانتعامالتاجتماعیبرساختهمی
اما میآموزند و تحت اجبار اجتماعی قرار میگیرند و گاهی نیز مجبور میشوند هویتهای
هایاجتماعیبرایشانمناسباستو


گیرندچهرفتارهاونقش

مردانهرابپذیرند.مردانیادمی
پسرهایادمیگیرندمردباشند.بهعقیدۀکانل،جنسیتنهیکمنزلتیاوضعیتیثابت،بلکه
کهدرفرایندهاوتعامالتاجتماعیبرساختهمیشود(همان .)2۹7-2۹۳:

پدیدهایاست
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نابرابریهایی که در عرصۀ اجتماعی و اقتصادی نمود پیدا میکنند ،صرفاً محصول

کنشهای روزانه نیستند ،بلکه ریشه در فرهنگ ،سنن و آدابورسومی دارند که از نسلهای

هاییکهدربرخیازجوامعوفرهنگهابینگروههادیده

جاماندهاند.یکیازنابراب 
ری


گذشتهبه
شود،نابرابریجنسیتیاستکهبیندوجنسزنومردمشاهدهمیشود.براساسدیدگاه


می
فرهنگی،نابرابریجنسیتیبرساختیفرهنگیاستکهاگردرهرجامعهایوجودداشتهباشد،

المثلها مشاهده کرد که
نمود و مصداق آن را میتوان در عناصر فرهنگی از جمله ضرب 
بازتولیدکنندهواستمراربخشالگوهاونقشهایجامعههستند .
هاوبنیانهایاجتماعیوفرهنگی،وتفاوتهویتیبینزنان


رودرکوشناختپایه
 
ازاین
ومردانکهعاملتمایزوتفاوتدرحقوق،مسئولیتهاوامتیازاتاجتماعیواقتصادیبین

آنها هستند ،ذهنیت شهروندان را بهسمتی سوق میدهد تا ساختارهای اجتماعی و سنن

فرهنگیکهمولدوعاملپایداریوتقویتایننابرابریهاهستند،بشناسندوبادوریازطبیعی

انگاری ،آن ها را از میان بردارند و الگوها و ساختارهایی اجتماعی جایگزین آنها کنند که
انسانها را در ایجاد اجتماعی اخالقیتر ،مساواتگرا با فرصتهای برابرتر و آزادتر بین آحاد

شهروندان،یاریکنند .
شود:هویتهایجنسیتیزنومرددر


دراینتحقیقبهسؤاالتکلیدیزیرپاسخدادهمی
فرهنگ لکی ۱چگونه برساخته شده است و آنها چه جایگاهی دارند؟ در فرهنگ لکی از
جنسیت هایمردوزنچهانتظاراتیوجوددارد؟ازلحاظموقعیتوجایگاهاجتماعینسبت

بینزنومردچگونهاست؟ 

پیشینۀ تحقیق
ملکی ( )۱۳8۹به بررسی بازنمایی زنان در ترانههای فولکلوریک لکی و لری پرداخت .این
تحقیق به روش کیفی و با تحلیل محتوای کیفی ترانههای تکبیت و بهرهگیری از فن
دهدمردانراویبیشترترانههاهستندو


هاانجامشد.نتایجپژوهشنشانمی

سازیترانه

خالصه
بیت،زبانیمردانهاست.مطابقترانهها،زنایدئال،زنیاست


هایفولکلورتک

زبانبیشترترانه
کهمهماننوازومهربانباشدورفتاریجاافتادهداشتهباشد.پرکارودرانجامکارهاسریعباشد.

سخنوهمدلباشدوتواندلبریوابرازعشق داشتهباشد.


دان،خوش

جوانوسرحال،سخن
طبقترانه ها،مردایدئالکسیاستکهشکارچیماهر،کدخدا،دلیر،شایسته،پیروزدرمحاکم،

یاغی،سرکردۀیاغیهاوجلودارباشدو ازلحاظتیپوظاهر،آستینباالزده،شالهراتیبسته،
کوههایزاگرسدرمحل
 ۱فرهنگوزبانلکیدربینمردمانیکهدریکناحیهکوهستانینسبتاًبزرگدررشته 
کنند،رواجدارد(.صفیزاده .)۳:۱۳۹2،


رستان،کرمانشاه،ایالموهمدانزندگیمی
تالقیاستانهایل


المثلهایلکی ۳۹
هایجنسیتیدرضرب 


برساختوبازنماییهویت

بلندوجهاندیدهباشد.ازمقایسۀصفاتمرد


فشنگوقطارتاسرسینهبسته،زیباروی،سبیل
خوبوزنخوبمی تواندریافتنگاهوانتظارمتفاوتیازدوجنسوجوددارد.زبانغالباًباید

هایپرخاشگرانه،جنگیوحملهکننده


مرداندرنقش
درموقعیتهایسازندگیوحمایتیو 

قراربگیرند .
المثلهایبختیاریپرداخت.در
)بهبررسیجایگاهزنوخانوادهدرضرب 

رضایی(۱۳۹4
آوریدادهها،از


اینتحقیقدرحوزۀمطالعاتفولکلورشناسیبهروشکیفیانجامودرجمع
المثلها برای
تکنیک تحلیل کیفی محتوا استفاده شد .براساس یافتهها ،صفاتی که در ضرب 
زنانومرداناستفادهمی شود،بیانگردیدگاهمردساالراست.ازصفاتمنفیبرایتوصیفزنان

المثلهای
و از شخصیت زن برای مثالزدن در کارهای منفی استفاده شده است .در ضرب 
بختیاریزنگاهازجایگاهفرادست،گاهفرودستو  گاهازجایگاهبرابربامردبرخورداراست.
وقتیسخنازمسائلدرونخانهوحیطۀخصوصیبهمیانمیآید،زنموجودیقدسیوفراتر

هاییکهازحیطۀعمومیوجایگاهاجتماعیافرادبحثمیشود،

ازمرداستودرضرب 
المثل

المثلهایی که به مسائل عام میپردازد،
زن جایگاه فرودستی نسبت به مرد دارد و در ضرب 
جایگاهومنزلتزنومردبرابراست .
)بهمطالعۀفرهنگالالیی،شعروضربالمثلدرگویشقوملر،با

عسگریخانقاه(۱۳۹5
تأکیدبرنشانه هایتفکیکجنسیت(موردمطالعه:دومحلۀشهرستانبروجردازاستانلرستان)

وشمردمشناختیژرفانگربامشاهدۀمشارکتی،همراهبااسنادو

پرداخت.دراینتحقیق،ازر
مدارکعلمیمکتوبدرمراکزعلمیاستفادهشد.جامعۀآماریتحقیقشامل 45نفرساکن
بروجرد و  5نفر از اعضای انجمن بروجردیها مقیم تهران است .چارچوب تحقیق ،نظریۀ
ساختگرایی لوی اشتروس و نظریۀ عمل اورتنر است .نتایج بیانگر آن است که در ادبیات

شفاهی قوم لر ،جنسیت کامالً هویدا است و میتوان در این فرهنگ« ،زن طبیعی» و «مرد
فرهنگی» راآنچنانکهدرنظریۀعملبیانشدهاست،بهروشنیمشاهدهکرد.دومآنکهقوم
لردرادبیاتشفاهیخود،بهطورمشخصبرایپسرودختر،زنو مرد،زنوشوهر،وپدرو

مادر تفاوت ارزشی قائل است .سوم آنکه درالگوهای فرهنگی این قوم ،معموالً دختر جایگاه
خاصیندارد،بهجزدرمواردیخاصکهدخترکدبانووصبوراستوکسیازرازدلشخبر
تومسئولیتهاو

ندارد.چهارمآنکهدرالگوهایادبیاتشفاهیقوملر،پسرهمیشهعزیزتراس
وظایفشبرحسبعزتشتعریفمیشود .

المثلهای
درمقالهایبا عنوان«بازنمایی هویتزندرضرب 

کریمیوهمکاران()۱۳۹۹
المثلهای لکی پرداختند .در
لکی» به بررسی چگونگی بازنمایی هویت زنانه در ضرب 
بخش،هویتبخش


بتیمانندقوام
المثلهایلکیزندرمقامیکهستی،باویژگیهایمث
ضرب 
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و بافضیلت و با ویژگیهای هویتی منفی نظیر ابزاربودگی ،بیخردی ،اخالقستیزی و
دستآمده برای بازنمایی زنان در
غیرمستقل ،ترسیم و بازنمایی شده است .مقوالت به 
المثل هایلکی،یکدستنیستند.زندرسهدستۀده(دختر)،دا(مادر)ودایا (پیرزن)
ضرب 

ترسیمشدهاست.ازاینسهگروه،هویتگروهسنیمادرنسبتبهدوگروهدیگرمثبتترو

المثلها،تصویر
طورکلیروححاکمبرضرب 


تربازنماییشدهاست.به

هویتپیرزنازبقیهمنفی
وهویتزنانرادرمرتبۀدومقرارمیدهدومرداندرمقایسهبازنانازجهاتمختلف برتر

المثلها،جهانیعمدتاً
یابند.درواقعجهانضرب 


هستندوزنانفقطدرکنارمردانهویتمی
مردانهاست .
هایجنسیتیبرساختهایفرهنگیهستندودراین


درهمۀتحقیقات،جنسیتوهویت
رودکهدرتربیتوجامعهپذیری،باالگوهایاجتماعیتطبیق


جوامعازهردوجنسانتظارمی
یابندوبراساسالگوهاوهنجارهایمرسومومتداولاجتماعیرفتارکنند.دراینجوامعکه
گرانهوپرخاشجویانه


هاوالگوهایسلطه

رودبانقش
غالباًمردساالرهستند،ازپسرهاانتظارمی
میرودکه
منطبقشوندتاهویتوشأنشایستۀمردانهیابندوهمچنینازدخترهانیزانتظار 
هایحمایتیوسلطهپذیرظاهرشوندوخودراباکارکردهای درونخانوادهتطبیق


درنقش
دهند تا هویت جنسیتی مناسب زنانه یابند .هر دو جنس مکلفاند براساس انتظارات جامعه
ایفاینقشکنند .

چارچوب مفهومی تحقیق 
رابرت هال در مقولۀ هویت ،سه مفهوم متفاوت از هویت را از هم متمایز کرد :الف) سوژۀ
شناختی؛ج)سوژۀپستمدرن.درسوژۀروشنگریبرمفهومیاز


روشنگری؛ب)سوژۀجامعه
انسانکهازهستیتماموکمالومنسجمیبرخورداراستتأکیدمیشود.ازایندیدگاه،فرد

دارایظرفیتهایتعقل،آگاهیوعملاست.مرکزسوژۀروشنگریشاملیکهستۀدرونی

استکهباتولدشهموارههمراهاست.مرکزذاتیفردازنگاهدیدگاهروشنگری،همانهویت
فرداست(هال .)55-54:۱۳۹6،
ایتاریخیتعریفمیشودنهبیولوژیکی.ایننوعسوژه،بانداشتن


مدرنبهشیوه

سوژۀپست
هویت دائمی ،ثابت و یکپارچه شناخته میشود .هویت سوژۀ پستمدرن ،سیال ،چهلتکه و
اندوبهطورمداوم


هایازنظامفرهنگیکهفردرااحاطهکرده

شناوراستودرارتباطباشیوه
گیردومتحولمیشود(همان .)56:


شودشکلمی

هابازنماییمی

وسیلۀآن

به
در سوژۀ جامعهشناختی ،هستۀ درونی سوژه مستقل و خودکفا نیست ،بلکه مرتبط با
ها،معانیوسمبلهایفرهنگجهانی


دیگرانمهماست.دیگرانمهممیانجیسوژهباارزش

المثلهایلکی 4۱
هایجنسیتیدرضرب 


برساختوبازنماییهویت

زید.ازدیدگاهنظریهپردازانکنشمتقابل،هویتدرکنشمتقابل


هستندکهسوژهدرآنمی
بین خود و جامعه شکل میگیرد .سوژه کماکان یک هسته یا ماهیت درونی دارد؛ یک من
وگویمستمرودائمیباجهانهایفرهنگیبیرونیفرممیگیردوجرحو

واقعیکهدرگ 
فت
یابد.درمفهومجامعهشناختی،هویتپلیاستمیانحوزۀعمومیوحوزۀخصوصی،


تعدیلمی
و میان درون و بیرون .از دیدگاه جامعهشناختی ،هویت ،سوژه را به ساختار متصل میکند
(همان .)55-54:
کنشگرانخود رابهنسبتبادیگرانمهمودرتقابلیاتفاوت باآنهامعنا مییابند .در
هایجنسیتی،زندیگریمرداستوهرآنچهدراجتماعازمردانتظارمیرود،


برساختهویت
رود؛برایمثال،اگرازمردانتظارمیرود


بهنوعیدیگر،همانسنخوایدئالاززنانتظارمی
رودکهحمایتگرومهربانباشد.ازلحاظجایگاه


جوباشد،اززنانتظارمی
سلطهگروپرخاش

شوند،درتقابلباآنها،زناندرساختاراجتماعیو


اجتماعی،اگرمردانفرادستانگاشتهمی
باورهایفرهنگیدرموقعیتفرودستقرارمیگیرند .

هامیداندکهدرچارچوب


امیازنشانه
فردینانددوسوسورزبانشناسسوئیسیزبانرانظ


ایذاتگرایانهمیاندال(مفهوم)ومدلول(صورت)وجودندارد،بلکهاینرابطه

آناساساًرابطه
اختیارییاقراردادیاست(سروریزرگر.)6:۱۳8۹،ازدیدگاهویمعانیکلماتدریکرابطۀ

بهیک با اشیا و حوادث جهان بیرون از زبان وجود ندارد ،بلکه از رابطۀ شباهت و تفاوت
یک 

کلماتبایکدیگردردرونقواعدزبانیقابلدرکاست.براساسنگاهسوسوریآنچهشباست

بدینخاطراستکهروزنیست(هال.)76:۱۳۹6،ازنظرسوسورآنچهبرمعناییکشیءیا
پدیدهداللتمیکندنهوجودمفهومیذاتیدرکنهآن،بلکهتفاوتیاتقابلآنبادیگریاست.

کندکهنشانهها«اعضاییکنظامهستندودرنسبتبادیگراعضایآن


سوسوراستداللمی
یابدمگردرارتباطباتفاوتآنباواژههاو

نظامتعریفمیشوند»؛برایمثالواژۀپدرمعنانمی

اصطالحاتخویشاوندیمانندمادر،دختروپسر.معناییک مفهوماغلبدرقالبنوعیرابطۀ
تقابلی تعریف می شود .عالوه بر این ،رابطۀ بین دال و مدلول برای همیشه تعیین و تثبیت
نمیشود و معانی واژه ها در گذر زمان دگرگون و هر دگرگونی موجب تغییر نقشۀ مفهومی

شودتاهرفرهنگیدرلحظاتمتمایزتاریخی،جهانرابهصورتمتفاوتیدرکوفهمکند


می
(هال .)6۱-6۰:۱۳۹۳،
مثابۀیکنظامبازنماییاستفادهمیکند.گفتمانرابایدنظامیاز


میشلفوکوازگفتمانبه
مفاهیمدانستکهبهشیوههایدرکماازواقعیتشکلمیدهد.گفتمانقالبیاستکههمه

ویند،بهتفاهممیرسندودرگفتمان

هادرگفتمانسخنمیگ

چیزدرآنمعنامییابد.انسان

زندگیمیکند(میرزایی.)6۱:۱۳۹۱،فوکودرگفتمان،سوژۀخودمختارراازمرکزصحنهخارج
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میکند و بر تحلیل قواعد شکلگیری تأکید میکند؛ قواعدی که به واسطۀ آنها ،گروهی از
هادرحکمعلم،نظریهیایکمتنوحدتمییابند(اسمارت.)47:۱۳85،برطبقدیدگاه


گزاره
تواناستنباطکردکههویتیکیازمقولههاییاستکهدرونگفتمانشکلمیگیرد.


فوکومی
مفهومگفتمانفوکوفراترازیکمفهومزبانشناختیاست.گفتمانفوکوییکوششیبرای

فائق آمدنبرتمایزسنتیزبانوپراکسیساست.اومعتقداستمعناواشکالمعناییدرون

گفتمانساختهمی شوندوهیچ چیزیخارجازگفتمانوجودندارد.البتهاینبهمعنایآن

عقیدۀفوکوهیچچیزیخارجاز

نیستکهاوهستیمادیواقعیدرجهانخارجرانفیکند.به

حیطۀگفتمانمعنادارنیست.هالدیدگاهفوکوییراکهاشیاوکنشهاصرفاًدردرونگفتمان

معنامییابندوموضوعدانشمیشوندرابهپارادیم«برساختی»معناوبازنماییمتعلقمیداند
(سروریزرگر .)۱5-۱4:۱۳8۹،

آلن سیسکو با الهام از مفهوم  differenceژاک دریدا معتقد است شیوۀ نگارش زنانه در
تقابلباشیوۀنگارشمردانهقرارداردوبهدالیلگوناگونفرهنگیواجتماعینوشتارمردانه
نسبت به نوشتار زنانه برتر است .سیسکو بنیان اندیشه و شیوۀ نگارش مردانه را مبتنی بر
تقابلهای دوگانه میشمرد .از نظر او تقابلهای دوارزشی از تقابلهای بنیادین یعنی مرد/زن

نشئتمیگیرندکهدرآنمردباهمۀچیزهایفعال،فرهنگی،نورانیوبرتریاعموماًمثبت

ربط داده میشود و زن تداعیکنندۀ تمام چیزهایی است که منفعل ،تاریک و پست یا
طورکلیمنفیمحسوبمیشوند(تانگ .)۳57-۳56:۱۳87،


به

روش تحقیق
دراینپژوهشازتحلیلمحتوایکیفیبهرهگرفتهشدهاست.تحلیلمحتوایکیفیروشی
دستآوردنمعناومحتوای
درآنبرمشخصاتزبانبهمنزلۀوسیلۀارتباطیبرایبه 

استکه
المثلهایلکی
).دراینپژوهش،واحدتحلیل،ضرب 

متنیتمرکزمیشود(ایمان۱8:۱۳۹۰،

المثلهاییهستندکهبرموقعیت،جایگاه،انتظاراتوتوقعاتازهردو
استوواحدمعنا،ضرب 

صورتآشکاریاپنهانوهمچنینبرنسبتبینآنهاتأکیددارند.


نگلکیبه
جنسیتدرفره
یکمقوله،گروهیازمضامینیاستکهدریکوجهاشتراکشریکاند(همان.)۳۰:

دادههای تحقیق ،با مصاحبه و از منابع کتابخانهای گردآوری شده است .در این تحقیق،

تاجتماعیوروزمرهبهموضوعزنانومردانپرداختهاند

المثلهاییکهدرمحاورا
محققانضرب 

شوندگانپرسوجوو


اند،ازمصاحبه

وجایگاه،شأن،منزلتوکارکرددوجنسراترسیمکرده
اند.درمصاحبهبامصاحبهشوندگانازفنمصاحبۀ


هاراتفسیروتعبیرکیفیکرده

معنایآن
زودیکفرضمیشودتجربیاتفردموردبررسی،دریک

اپیزودیکاستفادهشد.درمصاحبۀاپی

المثلهایلکی 4۳
هایجنسیتیدرضرب 


برساختوبازنماییهویت

حوزۀمشخصدرقالبدانشیمعناشناختیوروایی-اپیزودیک،ذخیرهوبههنگاملزومیادآوری
میشود (فلیک .)2۰2 :۱۳87 ،بهمنظور تکمیل دادهها ،همۀ منابع مکتوبی ۱که در آنها

المثلهایلکی گردآوریشد،موردبررسیوتفسیرکیفیواقعشدند.دراینپژوهش،
ضرب 

المثل هاییکهناظربهموقعیت،جایگاهزنومردهستندوبرانتظاراتیازدوجنسزنو
ضرب 

المثلهاییکهتصویریاززنانومردانرانسبتبهیکدیگر
مردداللتدارندوهمچنینضرب 

المثلها ،مفاهیم ،مقولهها و کلیشههای
ترسیم کردهاند ،موضوع تحقیق هستند .از این ضرب 
جنسیتیاستخراجشدهاست.بهاستناداینمفاهیمومقولههایجنسیتی،موقعیتاجتماعی

مرداننسبتبهزنانوانتظاراتیکهازهردوجنسوجودداردوموجببازنماییوبرساخت
هویتهایجنسیتیدرفرهنگلکیشده،مشخصشدهاست .


یافتههای تحقیق
هادرسهمقولۀتحلیلیتشریحشدهاند:مقولۀ

دراینتحقیقباتوجهبهموضوع،ضرب 
المثل


هاییهستندکهبهبیانموقعیت،جایگاهوتوقعاتیپرداختهاندکهدرفرهنگ

اولضرب 
المثل

هاییهستندکهموضوعآنهاجایگاه،

رود.مقولۀدومضرب 
المثل


لکیازجنسیتمردانتظارمی
موقعیت،ذهنیتونگرشیاستکهنسبتبهجنسیتزندرفرهنگلکیوجوددارد.مقولۀ
المثلهای
انگاریهویتجنسیتیمردانهدرتقابلباهویتجنسیتیزنانهدرضرب 


سومدوگانه
ترسیمشدهاند .

هایتحلیلیوزیرمقولههادرجدول۱


لکیاست.مقوله
جدول  .1مقولههای تحلیلی و زیرمقولههای پژوهش
مقولههای تحلیلی
المثلهایلکی
هویتجنسیتیمردانهدرضرب 

المثلهایلکی
هویتجنسیتیزنانهدرضرب 


دوگانهانگاریهویتجنسیتیمردانهدرتقابل
المثلهایلکی
باهویتجنسیتیزنانهدرضرب 


زیرمقولهها
جایگاهوموقعیتاجتماعیمردان 
انتظاراتوتوقعاتازجنسیتمرددرفرهنگلکی
جایگاهوموقعیتاجتماعیزنان 
ذهنیتونگرشنسبتبهجنسیتزندرفرهنگلکی
داللتبرتمایزجنسیتیووابستگیزنبهمرد 
اصالت،تبارواصلونسبخانوادگی 
نگرشنسبتبهتربیتدختروپسر 
پیشداوریوقضاوتارزشینسبتبهدختروپسردر

انحرافاتجنسی 
مقایسۀزنومرددرمحفلدرونیخانواده 
فرودستیزننسبتبهمرد

 ۱ادبیات عامۀ لکی (امیدعلی نجفزاده) ،زبانزدهای لکی (علیمردان عسگری عالم) و بومیان درۀ مهرگان
(رستمخانرحیمی) 
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 .1مقولۀ تحلیلی هویت جنسیتی مردانه در ضربالمثلها
 .1-1جایگاه و موقعیت اجتماعی مردان
براماربوبسیاربو berā mār bū besyar būبرادرهرچندبسانمارباشد،امااگرتعدادآنبیشترباشد،بهتراست .

درفرهنگلکیمارنمادایجادآزارواذیتودردسراست.دراینفرهنگجنسیتمردبه
حدیاهمیتداردکهبااغراقاذعانمی شودکهبرادراگربهاندازۀیکمارنیشتبزندوبرایت

دردسرایجادکند،هرچهبیشترباشدبهتراست.بنابرمعناشناسیوتفسیراینضربالمثلو

براساسرویکرددرونیامیک،۱داشتنفرزندپسرازنظرخانوادهعاملاصلیکسبقدرت،ثروت
وپایگاهاجتماعیومنزلتدراجتماعمحلیاست.هرچندفرزند پسراحتماالًپدرومادریا
سایراعضایخانوادهرامورداذیتوآزارقراردهدوبرایشاندردسربیافریند،درمواجههبا
مخاطراتبیرونیودرحفظامنیتودرکسبشانووجهۀاجتماعیبرایخانوادگیدراجتماع
گاه،ستونوبرایخانوادهقدرتآفریناست.از


کنندهاست.فرزندپسرتکیه

محلیعاملیتعیین
اینجهتمزایایبیرونیفرزندپسربردردسرهایاحتمالیدرونیوسلطهگریاوبراعضای

خانواده می ارزد .داشتن فرزند پسر و برادر در خانواده به حدی اهمیت دارد که یکی از
براری)بیبرادریاست .


رایجدرفرهنگلریولکیعنوانش(بی
مویههای2

هرنیرهِبوخریِبو har nēre bū xar būنوزادپسریباشدهرچندخریباشد .
پسرباشد(حتیاگرکمعقلوکودن)بهترازاین

کنایهازاینداردکهفرزنددرهرصورت
استکهدخترباشد(ترجیحجنسپسربرجنسدختردرهرشرایطیوبدونتوجهبهمسائل
انسانیواخالقی) .
براچوپشتبراَه berā čow p,št berāبرادرستونوتکیهگاهیمحکماست.

برنقشواهمیتنیرویمردانگیوجنسیتمرددراحساسوایجادامنیتدرفرهنگلکی
تأکیددارد .
تفنگوقتجنگ/براوقتتنگ tefag vagt jag /berā vagt tagکارمیآیند .


تفنگدرزمانجنگوبرادردرزمانضرورتبه
اهمیت و نقش جنسیت مرد در فرهنگ لکی را با مثال تفنگ در کارزار جبهه و جنگ
مقایسهوتشریحکردهاست .
1emic

نوحهایکهباسوز،نالهوگریههمراهاست .
 2

المثلهایلکی 45
هایجنسیتیدرضرب 


برساختوبازنماییهویت

اجاقکور ojāg kūrکارمیرفته

اینمثلیکیازمثلهایکلیدیدر فرهنگیلکیاست و درموردافرادیبه
است که فرزند ذکور نداشته اند .براساس رویکرد درونی (امیک) گیرتز اجاق آتش در بین
فرهنگ لکی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و روشن نگهداشتن آتش اهمیت زیادی داشته
آوریهیزموروشنگهداشتنآتشکاریسختومردانهبودهوافرادیکهفرزند


ت؛جمع
اس
ورسمخانوادگیآنهادرآیندهپسازمرگشان


داشتناسم

اندبهگرموروشننگه

ذکورنداشته
اند(کنایهازاینکهآنخانوادهیاخاندانوارثینداردتااسمورسمشرازنده


امیدیوجودنداشته
نگه دارد)؛ بنابراین در فرهنگ لکی اگر خانوادهای فرزند ذکور نداشت اصطالح «اجاق کور»
برداریزمینهایکشاورزیدرایلوطایفه


رفتوازآنجاکهمالکیتوبهره

کارمی

درمورداوبه
غالباًبهشیوۀمشاعبود پساز مرگپدر،خانوادهاگرفرزندذکورنداشتسهمبری فرزندان
دخترشازامالکبامشکالتفراوانیمی شدوغالباًعموها،پسرعموهاوسایراقواممترصد

دستدرازیبهامالکخانوادهمیشدند .

جامالباوهِبیسهجاجودیم jā māl bāwa biyaseya ja jo demکنایهازازبینرفتنتبارواصلونسبتخانوادگیپدری 

سرکوچیلباوهِبشیوه sar kāčil bāwe bešeweسرستونخیمهگاهپدرتانواژگونشود .

کنایهازنوعینفرینبرایازبینرفتنتبارواصلونسبپدرییکفرد

 .2-1انتظارات و توقعات از جنسیت مرد در فرهنگ لکی
کورخاصمالآرچسِ/کورگنمالآرچَسه  kwer xās māl arā čase / kwer gan māl arā čase
مردیکهجنموعرضهداردمالومنالنمیخواهد(چونهروقتارادهکندآنرابهدست

خیلیزودآنراازدستمیدهد).

خواهد(چون


عرضههممالومنالنمی
میآورد)/مردبی

داشتنوتواناییهایشخصیتیودرونیبرایمردانتأکیدداردونقش


دراینجابرعرضه
رسددرجایگاهوموقعیتاجتماعیمردانناچیزمیشمارد .


ثروتیراکهبهارثمی
داراییو
پیاارترازینمنن peā ar trāzi nemanenمردرابرترازووزننمیکنند .

کنایهازاینکهاهمیتوجایگاهاجتماعیمردبهخاطرمهارتهایاجتماعیومیزانکارکرد

هیکلوجثهاش .

اودراجتماعاستنهبهخاطر
-شمشیرکُرخاصوغالفانموسی emšir kor xās va qelāfā nemusē š
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شمشیرمردواقعیدرغالفنمیرودوهمیشهآمادۀنبرداست.داللتبرمهمو

بودنرفتارتهاجمیمرددرفرهنگایلیوعشیرهایدارد.


باارزش
چونرمکرمهمرت narm kerma mӕretē Čūشود.بهضرورتقویبودنمرداشارهدارد.براساساینمثل


پوسیدهمی
چوبنرم
شمارمیرود .


هایمهموبرجستۀهویتمردانهبه

ورزیازشاخص

پرخاشگریوخشونت

 .2مقولۀ تحلیلی هویت جنسیتی زنانه در ضربالمثلهای لکی
 .1-2جایگاه و موقعیت اجتماعی زن در فرهنگ لکی
 خاوژنچپه xāw žan čapaخوابزنچپوبرعکساست.
بودنذهنیات،نگرشهاوتجربیاتروزمرۀزنان .

کنایهازغیرواقعی
نهبیوهبگلر،نهیتیمخودسر na biwa baglar na yatim xwedsarنهزنبیوهبایدکدخداوزعیمشودونهبچۀیتیمخودرأیوسربههواشود .
کنایهازاینداردایندوتی پشخصیتی(زنانوکودکان)بایدتحتسرپرستیقرارگیرندو
تواناییرهبریجمعیواستقاللفردیراندارند .
-مرداکراسکاولبمرِ mar dā kerās kawl bemere
وقتیدرقضیهخواستگاریوازدواج،برخیازافرادبخواهندسهولتزنگرفتنرابهخانوادۀ

دخترگوشزدکنندوبهآنانخاطرنشانکنندکهاگرخانوادۀدختربههردلیلیبهاینوصلت
تواندازهرجاییبرایپسرشاندختربگیرد.اینضربالمثلبه


رضایتندهند،خانوادۀپسرمی
ارزشبودنودرمرتبۀدومقرارگرفتنجنسیت
زیادبودندختراشارهداردومضمونآنبرکم 

زنداللتدارد.
چینهکوخایژنیداونهبینتافتخارنیههنیجینیاوسرشکسینیه ČῘna kewxāῘ žanē dāwna binet eftexar nēya hanῘje nῘyawo sar šekesi nēya

وقتی به خواستگاری زنی رفتی ،اگر به شما دادند افتخاری ندارد و اگر به شما ندادند
ارزشبودن زن در ساختار و بافت اجتماعی ایلی و
چندان چیز مهمی نیست .داللت بر کم 
عشیرهایدارد .

 .2-2ذهنیت و نگرش به جنسیت زن در فرهنگ لکی
هرکیهبوازیبیوهمنالدار،گنمبکیاَودول،کچکبایههوا 

Har kea bewāzi bevh menal dār ganem beke aw doul kouchk beay haw

المثلهایلکی 47
هایجنسیتیدرضرب 


برساختوبازنماییهویت

هرکسیکهبیوۀبچهداریرابهزنیبگیرد،اگرگندمرادرآسیاببریزدبهجایآردسنگ

شود).اینمثلبرنحسوبدشگونبودنزنبیوهدرفرهنگ


گیرد(نانشسنگمی

تحویلمی
ایلیوعشیرهایلکیداللتدارد.

نهگورولیکه،نهدِتوتیکه na gwar va Ĭīka na det va tīkaنهگوسالهبهخوردنعلفسبزوتازهعادتدادهشودو نهدختردرنازونعمتپرورش
یابد .
المثلپیش داوریوبرداشتیمنفینسبتبهشیوۀتربیتدخترانداردومعتقد


اینضرب
استکهنبایدآنهادرشرایطرفاهوآسایشپروردهوتربیتشوند .
  هرکِهاَگوژنبکیهاَرازمسونبزچَرَمَک har ke a gwa žan beke arā zemeson bezčaramake

هرکسیبراساستوصیۀزنشعملکندمویبزهایشرادرزمستانقیچیمیکند(داللت

برعملینادرستدرزمانینامناسبدارد) .
کنایهازبیاعتناییبهسخنوتوصیۀزناناست .

هرکهژنکوخابوتهمالرمیاسیر  har ke žan kow xā būte māl remiyasiyerخرابمیشود.کنایهازاینداردکهنبایدبه


اششود،خانه

وزعیمخانه
هرکسیزنبزرگ
زناناجازهوجسارترهبریومشارکتدرامورجمعیدادهشود.

 .3مقولۀ تحلیلی دوگانهانگاری هویت جنسیتی مردانه در تقابل با هویت
جنسیتی زنانه در ضربالمثلهای لکی
 .1-3داللت بر تمایز جنسیتی و وابستگی زن به مرد
 ژنژنُوِتیه،پیاپیا žan žan vetiya piā peāزنزناستومردمرد .
برتفکیکوتمایزجنسیتیدرتمامیشئونشخصیتیوکرداریبیندوجنسیتداللت
دارد .
آگِرخووَهدمودوی،براخووَهنَهچوینشو .Ager kouw dām o dou, berā kouw na chwean sheaw

گاهنمیتواندجایگاهو


گاهیبرایزنباشد،هیچ

تواندتکیه

هرچندبرادرخوباستومی
نقششوهررابرایزنایفاکند.اینمثلبهوابستگیزنبهشوهرتأکیددارد.
 .2-3اصالت ،تبار و اصل و نسب خانوادگی
-وژمخوییبوم،دامدِتمردم vežem xūybom, bām dem mardem
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آدمخوبیباشم،مادرمدخترمردماست.اینضربالمثلکنایهبربرتریواصالت

خودم 
تبارخانوادگیاصلونسبپدرینسبتبهاصلونسبمادریدارد.
پشتپشتپدرهمادررهگذره pešt pešt pedera, mādar rahgozeraاربمهگولهمویواسمباوممکمشوی Ar boma gole moe w asem bāwm makam sheaw

اگرکوروافلیجشومبازهمبهخاطراسمورسمپدرمشوهرمیکنم.درساختارایلیو
ایاصالتواصلونسبخانوادگیازطریقتبارپدریتعیینمیشود.مادردرموضوع


عشیره
اصالتوسلسلهتبارخانوادگیموضوعیتیندارد.
 .3-3نگرش به تربیت و جامعهپذیری زن و مرد
kweř a nāzāri žāra māw det a nāzāri

 کوراَنیآزاریژارَمو/دِتونازاریهارهَمو hāra māw
پسراگردرنازونعمتزندگیکندعاقبتفقیرومستمندمیشودودختراگردرنازو

نعمتزندگیکندگستاخولجامگسیختهمیشود .

جنگبرامَکیتهوشیوندلسوز jaƞ berā maketē vӕ šiwӕn delsūzدرهنگامجنگونزاعبرادر(مرد)بهکمکمیآیدوشخصدلسوز(زن)شیونوزاری

کند.بخشیازهویتمردانهبهواسطۀتواناییخشونتورزیوقابلیتجنگیدنتعریفشده


می
هاانتظارمیرودکهمهربانودلسوز


طلبواززن

رودجنگاوروقدرت

است.ازمردانانتظارمی
باشند.همچنین درفرهنگلکیبرتربیتوپرورشفرزنددرموردهردوجنسیتدختروپسر
درشرایطسختتأکیدشدهوتوصیهبهاجتنابازنازپروریشدهاست.
 .4-3پیشداوری و قضاوت ارزشی نسبت به دختر و پسر در انحرافات جنسی
 تادِتنوشِوکُرهبوریکُرهنِمهییکارزوری tā deta nūši va kwere būre, kwera nemehe Kār zūre
دختراستکهپسررابهعملجنسی،تحریکوترغیبمیکندوگرنهبدونرضایتاولیۀ

دختر ،پسر علیه دختر به تجاوز جنسی مبادرت نمیکند .این ضربالمثل گناه و جرم عمل
میکند و پسران را از عواقب رفتارهای جنسی نامشروع
جنسی نامشروع را متوجه دختران  
هاتاحدودیتبرئهمیکند .


احتمالیبینآن
 .5-3مقایسۀ زن و مرد در محفل درونی خانواده
-دَسمبشکینهپام،باومبِمرینهدام dašem beški na pām, bāwam bemeri na dām

المثلهایلکی 4۹
هایجنسیتیدرضرب 


برساختوبازنماییهویت

دستمبشکندنهپایم،پدرمبمیردنهمادرم .
المثلهاودرچرخشیصریح،آشکارودرتقابلیروشن
المثلبرخالفسایرضرب 

این 
ضرب
ماندنمادررابرزندهماندنپدرترجیحمیدهد.


درصورتانتخابمرگبینپدرومادر،زنده
البتهاینضرب المثلحاکیازجایگاهمهرومحبتمادردرکانونخانوادهاست؛کانونیکهبه

دورازر وابطسلطه،قدرتوحسمالکیتاست.روابطیکهسرشارازخدمتگزاریوعطوفت
مادرانه نسبت به فرزندان است .در نبود مادر ،کانون گرم خانواده از هم میپاشد .حتی اگر
جایمادر،فردیدیگرواردخانوادهشود،بهزعماعضایخانواده(فرزندان)امکانترمیمروابط


به
قبلیوجودنخواهدداشت .
مالبِیکِنو،آشغالهماتیرزیرزانو malzer zāno be keno ashkhale mateerآید.مثلهادرمقولۀمحفلدرونیخانواده


درخانهبدونزنیاکدبانو،آشغالتازیرزانومی
براهمیتونقشسازندهوقوام بخشزننسبتبهمردتأکیدبیشتریدارندودرتقسیمکار

اجتماعیخانه داری،شوهرداریونگهداریوابرازمهرومحبتنسبتبهاعضایخانوادهکار

ویژۀزنتعریفشدهاست.
 .6-3فرودستی زن نسبت به مرد
هفتخومالیبراآبادنمکن haft xwa māl ye berā ābād nemakan.هفتخواهرخانۀیکبرادرراآبادنمیکنند .

یایکِن khuon peāi kean chehel žan
چهلژَنخُوینپ چهلزنخونبهاییکمردهستند.

هاچنیناستنباطمیشودکهزندرفرهنگواجتماعمردمانلکنسبت

ازاینضرب 
المثل

بهمرددرجایگاهومرتبۀدومقرارداردوازنقشواهمیتحاشیهایبرخورداراست.


نتیجهگیری
ها،باورهاوشیوههایزندگیجمعییک


ها،سنت

ولکلور،خلقیات،عادت
فرهنگعامهوادبیاتف
المثلها جزئی از
اجتماع را در طول اعصار تاریخی و در استمرار نسلی دربرمیگیرد .ضرب 
عناصر اساسی فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی است که اعضای جامعه به واسطۀ آنها دانش،
المثلها
کمکضرب 

دهندوبه 


هایبعدیانتقالمی

ابهنسل
تجربیات،انتظاراتوتوقعاتشانر
درک مشترکی از جهان اجتماعی بین نسلها امکانپذیر میشود .همین امر زمینۀ تداوم
فرهنگواحدیبیننسلهایمتمادیرافراهممیکند .


هایانسانشناسیایران،دوره،۱۰شمارهپیاپی،2۰پاییزوزمستان۱۳۹۹


پژوهش
5۰

المثلها و جمالت قصار در هر جامعهای آینۀ تمامنمای شیوههای زندگی اعضای
ضرب 

المثلها هنجارهای متداول
جامعه و جزئی از میراث فرهنگی نسلهای پیشین هستند .ضرب 
کنندودرمناسباتبیناعضایجامعهموجبشکلگیریوقوامالگوهای


اجتماعیراتأییدمی
المثلهای جنسیتی در هر زبان و فرهنگی جایگاه و
مرسوم کنش اجتماعی میشوند .ضرب 
جنسیتزنومردراتعیینمیکنند،انتظاراتوتوقعاتاجتماعازاعضایش

موقعیتاجتماعی
هاراازقبلمعینمیکنندوازاعضایش


پذیریآن

کنند،شیوۀتربیتوجامعه

رامشخصمی
میخواهندکهچگونهرفتارکنند .

المثلهای
المثلهای زیادی به موضوع جنسیت پرداختهاند .ضرب 
در فرهنگ لکی ضرب 
جنسیتی،زنرادیگریمردتصورکردهوبرتفاوتبیندوجنستأکیدکردهاند.دربرخیاز

هایلکیهویتمردانوزناندرتقابلبایکدیگرمعنامییابندوجایگاهومنزلت

ضرب 
المثل

شوند.آنهاجایگاه وموقعیتاجتماعیمردانرانسبتبه

آنها بهنسبتدیگریتعریفمی

ندرموقعیتفرادستیترسیمکردهاند.براساسرویکرددرونی(امیک)گیرتزدرمطالعات

زنا
المثلها مردانعاملایجادامنیتوآرامشبرایخانواده،نزدیکانو
ها،دراینضرب 


فرهنگ
وابستگانپنداشتهشده اندوداشتنفرزندپسرازنظرخانوادهعاملاصلیکسبقدرت،ثروتو

پایگاه  اجتماعیومنزلتدراجتماعمحلیاستودرحفظامنیت،آرامشروانیودرکسب
شأنووجهۀاجتماعیبرایخانوادگیدراجتماعمحلیعاملیتعیینکنندهاست.فرزندانذکور

المثلها چنین استنباط
تکیهگاه ،ستون و برای خانواده قدرتآفرین هستند .از این ضرب 

التخانوادگی،پدرتباریاستوپسرانهستندکهاسمورسمخانوادهو

میشودکهنسبواص

المثلهایجنسیتیلکیآنچهجامعهازیکمرد
دارند.براساسضرب 

خاندانرازندهنگه می
توقع دارد برخورداری از حس مردانگی ،غیرت ،جسارت ،پشتکار و قدرتطلبی و جنگاوری
است .در این فرهنگ ،سرمایه و داشتههای یک مرد ،توانایی ،مهارتهای اجتماعی و هر آن
کند،نهاندوختههایمالیکهبهاوبهارثرسیدهباشد .


چیزیاستکهخودکسبمی
المثلهایلکیجنسیتزننسبتبهجنسیتمرددرموقعیتفرودستیقرار
براساسضرب 

میگیردوالبتهاینامربهخاطرشرایطزندگیاجتماعیایلیو عشایربخشبزرگیازمردم

لک زبانبودهاست.دراجتماعایلیوعشایریبیشتربهنیرویجنگیورزمیمرداننیازاست

تابتوانبرایقبیلهوایلدرمقابلهبادیگرانامنیتوآرامشفراهمکرد .
تریبرایمشاورهدادن


درفرهنگلکیتصورشدهکهزنانازتواناییعقلیوذهنیپایین
المثلها
هاعملشود.بااستنباطازضرب 


برخوردارندوتوصیهشدهکهنبایدبهسخنورأیآن
در فرهنگ لکی بر تمایز و تفکیک صریح جنسیتی بین زن و مرد تأکید شده است .در
گیرانهای در تربیت و جامعهپذیری هر دو جنس تأکید

المثلهای لکی بر نگرش سخت
ضرب 
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برساختوبازنماییهویت

یهشدهازاجتماعی شدنوتربیتفرزنداندرشرایطرفاهاقتصادیواجتماعی

شدهاستوتوص
اجتنابشود.درانحرافاتجنسی،پیشداوریوقضاوتارزشیمنفینسبتبهجنسزنوجود

کنندهتصوروترسیمشدهاندوزناننسبتبهمرداندر


کهزناناغواگروتحریک

طوری

دارد؛به
هاحاشیهایاست .


گیرندونقشواهمیتآن
جایگاهومرتبۀدومقرارمی
۱
)گیرتزدرمطالعاتفرهنگها،ترجیجمادربرپدربهکارکرد

بنابررویکردبیرونی(اتیک
گردد.درفرهنگلکیزنحمایتگر،مهربان،دلسوز،فداکار

درونیاودرکانونخانوادهبرمی
شودکهخودرانادیدهمیگیردو


پذیرمی

جامعه
است.زنبراساسانتظاراتجامعهبهنحوی
بخشد.اوزندگیاشرادرخدمتشوهر،فرزندانو

هویتشراباهمسربودنومادربودنمعنامی
اعضای دیگر خانواده پدری و شوهرش صرف میکند .درواقع زنان قربانی خاموش معادالت
نبهنزاعیمحلی(خونبس)خانوادۀقاتل

شوند.دربرخیازموارد،برایفیصلهداد


اجتماعیمی
باید دختری را به خانواده مقتول میدادند تا دختر عامل پیوند بین دو خانواده یا طایفۀ
متخاصمشود.درچنینوضعیتیزندگیوآرامشدخترفدایامرجمعی(خونبس بیندو

خانوادهیاطایفه)میشد.اذنوخواستدختر،محلیازاعرابنداشتهوایجادصلحوحفظ

تر،مهمتروارزشمندتراززندگییکفردبودهاست.درواقعدرساختار


آرامشدراجتماعبزرگ
اجتماعی که همبستگی مکانیکی شالودۀ جامعه است ،فردیت جایگاهی نداشته و همه ملزم
انددرخدمتاجتماعبزرگترباشند.درچنیناجتماعیهنوزفردیتشکلنگرفتهاستو


بوده
اینامردرموردمرداننیزصادقاست .
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