نشریّة ادبیّات تطبیقی
دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان
سال  ، 8شمارة  ،15پاییز و زمستان 1395
زن در آینة ضربالمثلهاس کردس و عربی
مسلم خزلی*1
علی سلیمی2

چکیده
ضربالمثلهای کردی ،بهعنوان پل ارتباطی دو فرهنگ ایرانی -اسالمی ،نقش ارزشمندی در
زندهنگهداشتن ارزشهای فرهنگی دارد .این زبان ،در طول تاریخ و بویژه پس از ورود اسالم به
ایران ،با زبان عربی در ارتباط بوده و بسیاری از مؤلفههای فرهنگی را با فرهنگ و زبان عربی مبادله
کردهاست .با توجه به نقش بیهمتای زن در فرهنگ ایرانی و عربی ،در این نوشتار تالش میشود با
رویکردی تاریخی و با روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانهای ،به بررسی تطبیقی سیمای
زن در ضربالمثلهای کردی و عربی پرداختهشود و دیدگاههای مشترک گویندگان دو زبان کردی
و عربی در مورد زن ،بیان شود و ریشهها و عوامل پیدایش چنین دیدگاههایی واکاویشود .براساس
یافتههای پژوهش ،زن در ضرب المثلهای کردی و عربی ،دارای دو بعد مثبت و منفی است و صفات
نیک و زشتی به او نسبت دادهشدهاست که هر کدام متأثر از نوع حکومت ،شرایط سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و عقاید دینی و مذهبی بودهاست .بسته به نوع شرایط خاص زمانی ،در هر دو
فرهنگ و زبان کردی و عربی در مورد خوب بودن یا نبودن زن افراط و تفریط شدهاست و گاهی
نیز راه اعتدال در پیش گرفتهشدهاست ولی تحت هر شرایطی ،نقش سازندة زن در جامعه ،چه زیاد
و چه کم ،در ضربالمثلهای کردی و عربی انعکاس یافتهاست.
واژههاس کلیدس :ضربالمثلهاس کردس ،ضربالمثلهاس عربی ،زن ،فرهنگ
ایرانی-اسالمی ،رویکرد تاریخی.
 -1دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عرب ،دانشگاه رازی کرمانشاهmoslem_khezeli@yahoo.com :
 -2استاد بخش زبان و ادبیّات عرب ،دانشگاه رازی کرمانشاهsalimi1390@yahoo.com :
تاریخ دریافت مقاله1394/1/24 :

تاریخ پذیرش1394/10/2 :
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-1مقدمب
مثل ،جملهای اســـت کوتاه ،مشـــهور و گاه آهنگین ،حاوی اندرزها ،مضـــامین حکیمانه و
تجربیات قومی ،م شتمل بر ت شبیه ،ا ستعاره یا کنایه که به دلیل روانی الفاظ و رو شنی معانی
در میان مردم رواج یافته و با تغییر یا بدون تغییر به کار می بر ند( .ذوالفقاری)25 :1388 ،
ضربالمثلها ،آینة تمامنمای فرهنگ و اندیشة هر ملّت و تمدنی هستند که در طول تاریخ،
از نســلی به نســلی دیگر نقلشــدهاند .زن ،بهعنوان یکی از دو رکن اصــلی جامعه ،بازتاب
گستردهای در ضربالمثلها داشتهاست .تصویر زن در ضربالمثلها ،دارای دو بعد منفی و
مثبتاســـت .در ضـــربالمثل های جهانی ،به عباراتی برمیخوریم که دیدگاهی منفی و
خ صمانه ن سبت به زن را انعکاسمیدهند .از جمله این ضربالمثلها ست؛ ک سیکه به زن
اطمی نان می ک ند ،گویی بر روی یخ می نویســــد ،زن ،مویش دراز و عقلش کو تاه اســــت،
نصـــیحت زن ،جز به خودش ســـود نمیرســـاند( .الکندری و ملک )178 :2009 ،با وجود این،
ضــربالمثلهای بســیاری وجود دارند که به ســتایش جایگاه واالی زن پرداخته و صــفات
نیک او را ســـتودهاند .پس جایگاه زن در طول تاریخ و در دورههای مختلف ،دارای فراز و
نشیب فراوانی بودهاست که در ادبیّات ملّتها و بویژه در ضربالمثلها ،بازتاب یافتهاست.
 -1-1بیان مسئلب
با توجه به اینکه دو زبان کردی و عربی در طول تاریخ ،پیوســته در ســایش با همبودهاند ،با
رویکردی تاریخی و براســاس چارچوبهای ادبیّات تطبیقی ،به بررســی تطبیقی ســیمای زن
در دو فرهنگ و زبان کردی و عربی خواهیمپرداخت و وجوه اشـــتراک فرهنگی در مورد
زن را در ضــربالمثلهای کردی و عربی واکاوی خواهیمکرد .با مقایســة ضــربالمثلهای
کردی و عربی ،در واقع ،به درک و شناخت درستی از اعتقادات ،آداب و رسوم فرهنگی و
اجتماعی دو فرهنگ ایرانی و عربی دســـت خواهیم یافت .در این نوشـــتار ،ما بیشـــتر بر
ضربالمثلهای رایج در گویش کردی جنوبی یا (کرمانشاهی-ایالمی) تأکید داریم و برای
ضـــربالمثل های عربی ،افزون بر امثال عامیانه از کتاب «مجمعاالمثال میدانی» اســـتفاده
شدها ست .همچنین برای فهم آ سانتر ،ضربالمثلهای کردی ،به شکل فونتیک التین نیز
نوشتهشدهاند و واژگان اصیل کردی نیز ترجمهشدهاند.

زن در آینة ضربالمثلهای کردی و عربی

 -2-1پیشینة تحقیق
در مورد ضربالمثلهای کردی ،مقاالتی به چاپ رسیدهاست که مهمترین آنها عبارتند از:
 -1ضربالمثلهای تعلیمی و تربیتی کُردی ( ،)1386رسول رش احمدی و المیرا شاهرودی.
-2مطالعه تف سیری بازنمایی زن در ضربالمثلهای کُردی (مورد مطالعه :گویش سورانی-
مکریانی) ( ،)1391احمدمحمّدپور ،جلیل کریمی و نشمیل معروفپور.
در مورد ضربالمثلهای عربی نیز به صورت اختصاصی ،مقاالتی به چاپ رسیدهاست؛
از جمله -1 :صورة المرأة فی األمثال ال شعبیة األردنیة ( ،)2011صالح سویلم ال شرفات-2 .
المرأة فی األمثال واألقوال ،رؤیة معا صره ( ،)2007رغدة شریم -3 .صورة المرأة فی األمثال
الشــعبیة من منظور طلبة کلیة التربیة األســاســیة فی الکویت (بدون التاریخ) الکندری ،لطیفة ،
محمّد ملک ،بدر -4 .صورة المرأة فی األمثال الشعبیة الفلسطینیة ( ،)1427محمّد نجم ،منور
عدنان ،عبدالعزیز علی ،عزیزة -5 .صـــورة المرأة فی األمثال الشـــعبیة (دراســـة موازنة بین
الموصل و الحلب) ( ،)1431محمد العبیدی ،علی احمد.
در مورد تطبیق ضــربالمثلهای فارســی و عربی نیز مقالهای با عنوان «بررســی انتقادی
ســیمای زن در امثال و حکم فارســی و عربی با اســتناد به آیات و روایات» ( ،)1392توســط
سیّد مهدی مسبوق و مریم برزگر به چاپ رسیدهاست.
در مورد تطبیق ضربالمثلهای کردی و عربی نیز دو مقاله به چاپ ر سیدها ست، -1 :
ز بان کُردی و در هم تنیدگی آن با فرهنگ فارســـی و عربی ،بررســـی تطبیقی برخی از
ضـــربالمثلها ( ،)1392علی ســـلیمی و مســـلم خزلی -2 .جهانگیر امیری و مســـلم خزلی
( ،)1393تأثیر کالم علی (ع) بر ضربالمثلهای کردی.
در مقاالت پیشــین ،بیشــتر یا به بررســی اختصــاصــی ضــربالمثلهای کردی و عربی به
صــورت جداگانه پرداختهشــده یا مقایســة بین ضــربالمثلهای این دو زبان در موضــوعات
دیگر بودهاسـت .با کاوشـی نظاممند در آثار و مقاالت دیگر و همچنین بررسـی سـایتهای
اینترنتی ،به این نتی جه رســـ یدیم که تاکنون در مورد بررســـی تطبیقی ســـی مای زن در
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ضــربالمثلهای کردی و عربی ،پژوهش مســتقلی صــورت نگرفتهاســت و این نخســتین
پژوهش در این زمینهاست.
 -3-1ضرورت و اهمیت تحقیق
به دلیل ارتباط دو زبان کردی و عربی در ع صرهای پی شین ،دیدگاههای م شترکی در مورد
زن وجود دارد که در ضربالمثلهای این دو زبان بازتابیافتها ست .این دیدگاهها ،گاهی،
مثبت و گاهی ،منفیهســتند که ریشــه در مســائل فرهنگی ،اجتماعی ،ســیاســی ،اقتصــادی و
تاریخیدارد و مطالعة این ضـــربالمثلها ،ما را در شـــناخت زوایای پوشـــیده و پنهان دو
فرهنگ ایرانی و اسالمی یاریمیرساند و وجوه شخصیتی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی دو
قوم کرد و عرب را بیان و اشتراکات و افتراقات میان آنها را بازگو میکند که این موضوع،
در چارچوبهای ادبیّات تظبیقی انجاممیگیرد.
-2بحث
 -1-2زن در فرهنگ ایرانی و عربی
دیدگاههای مثبت و منفی فراوانی در مورد جایگاه زن در فرهنگ عربی ذکر شده که ما در
اینجا هر دو دیدگاه را بیان می کنیم تا دیدگاهی میانه و به دور از تعصـــب ارائهشـــود .در
برخی منابع آمدهاســـت که زن عصـــر جاهلی ،در انتخاب همســـرش آزاد بودهاســـت؛ مثالً
خنساء ،ازدواج با درید بن الصمة را نپذیرفت( .اصفهانی ،بیتا )22 / 10 :همچنین ،پدر برای
ازدواج دخترش با او م شورتمیکرد (زیدان ،بیتا )32 / 1 :و گفته شده که موافقت دختر،
واجب بوده ،در صورتی که عاقل و بالغ بود (ابوحدید .)6 :1979 ،ولی در برخی منابع آمده
که دختران در انتخاب همسرانشان ،نقشی نداشتند و رسم بر این بود که فقط والدین ،در امر
ازدواج دخترشـــان اظهار نظرکنند( .فتاحی زاده )69 :1390 ،در عصـــر اســـالمی نیز زنان
مســلمان ،همچون زنان جاهلی ،در بیشــتر امور شــرکت داشــتند و در کنار مردان به مقابله با
کفار می پرداختند و در آوردن آب و انتقال و درمان زخمی ها به مردان کمک میکردند.
(سوید)28-33 :1990 ،
در عصر جاهلی و صدر اسالم ،زنان در فعالیتهای تجاری حضور گستردهای داشتهاند.
بانو خدیجه ،همسر گرامی پیامبر ،یکی از تاجران بزرگ قریش و از اشراف آن بود( .طبری،
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 )525 / 1 :2005البته رسـوم بسـیار بد و غیر انسـانی نیز در مورد زنان وجود داشـتهاسـت؛ از
جملة آنها ،پدیدة وأد (زندهبهگورکردن دختران) بودها ست .گروهی معتقدند که این پدیدة
شـوم ،در همة قبایل رواج نداشـتهاسـت و در قبیلة بنی تمیم یا بعضـی قبایل دیگر بودهاسـت
(الوســـی ،بی تــا )42 / 3 :و گروهی نیز معتقــدنــد کــه عرب جــاهلی ،زنــان را بــا وجود
نارضــایتیشــان ،به ارث میبرد و این یکی از نمونههای تحقیر زن در عصــر جاهلیت اس ـت
زیرا او در ردیف ســایر کاالها و اموال میّت محســوب میشــد( .رشــید رضــا ،بیتا-453/4 :
 )454البته از اندی شمندان پی شین عرب نیز ک سانی ه ستند که به رفتارهای نامنا سب ن سبت به
زن اشــارهکردهاند .جاحظ میگوید :من و هیچ خردمندی نمیگوید که زنان ،یک درجه یا
دو درجه یا بی شتر ،ن سبت به مردان ،برتر یا پایینتره ستند امّا امروزه ،به مردانی برمیخوریم
که بدترین نکوهشها و نهایت تحقیر را دربارة زنان انجاممیدهند( .بیتا)99 :
نظرات متفاوتی در مورد جایگاه زن در فرهنگ ایرانی وجود دارد که نظرات دو گروه
زنســـتا و زن ســـتیز را نقل خواهیمکرد .در طول تاریخ ایران ،زنان به لحاظ منزلت فردی و
اجتماعی ،اوج و افولهای متعددیداشتند امّا همواره ،حضور زنان در جامعه ،تحسینبرانگیز
و همراه وقار بودها ست( .بیانی )9 :1388 ،آثار بازمانده از دوران نو سنگی ،ن شانمیدهد که
ســاکنین نجد ایران ،احترام ویژهای برای زن قائلبودهاند؛ بهگونهای که میتوان آن دوره را
ع صر مادر ساالری یا مادر شاهینامید که زنان ،مدیریت قبیله را برعهدهدا شتند( .گیر شمن،
 )11 :1384در زمان زرتشـت ،زنان منزلتی عالیداشـتند و با کمال آزادی و با روی گشـاده،
در میان مردم رفتوآمد میکردند ولی پس از داریوش ،مقام زن مخصــوصــاً در میان طبقة
ثروتمندان ،تنزل پیداکرد( .راوندی )516 /1 :1384،در متون پهلوی نیز دربارة تحصیل زنان
توصیه بسیار شدهاست (قلی زاده )248 :1388 ،ولی در زمان ساسانی ،مقام زن تنزلمییابد.
اســـترابون می گوید :زنان پارتی از مردان در حجاب بودند و در زندگانی خارج از منزل
مردان دخالتنمیکردند .بهطور کلّی ،مقام زنان نزد پارتی ها ،پســـتتر از مقام آنان نزد
مادیها و پارسها بودهاست( .شکور )48 :1378 ،با وجود این ،در تاریخ ایران ،زنان بسیاری
بودهاند که نفوذ و تأثیر زیادی در ســیاســت ،اجتماع ،فرهنگ و اقتصــاد داشــتهاند؛ از جمله،
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اِســتر ،زن خشــایار شــاه ،که ملکة ایران شــد و به اندازهای عزیز و محبوب شــد که هرچه
میخواست ،خشایار شاه فوراَ انجاممیداد( .بهروزی.)171 :1385 ،
در ایران بعد از اســالم (طاهریان تا مغول) ،زنان در خانه به کارهایی همچون ریســندگی
اشـتغالداشـتند( .بیهقی )49 :1317 ،بهرغم حمالت کثیری که به ایران میشـد و در پی آن،
داشتههای فرهنگی این سرزمین در معرض شدیدترین آسیبها قرارمیگرفت ،اصل تکریم
زن را همچنان باقیمیگذاشتند .تکریم زن در جامعة ایران در عصر مغول ،وجود داشت که
ناشی از بقای سنت مادرشاهی و عدم وجود بردهداری در میان مغوالن بود( .ستاری:1373 ،
 ) 257در مناطق کردنشـــین نیز زنان مشـــهوری وجود دارند که از مقام واالیی برخوردار
بودهاند؛ از جمله« ،بانو م ستوره اردالن» ( 1220-1264ق) ،از زنان ادیب قرن سیزده هجری
که در ســـنندج به دنیا آمد و صـــبغهای از عرفان ،در بیشـــتر اشـــعار وی به چشـــم میخورد
(روحانی)367-368 :1364 ،
در این جمع بندی میتوان گفت که زن در طول تاریخ فرهنگ ایرانی و عربی ،ب سته به
دورة زمانی ،نوع حکومت ،فرهنگ جامعه ،شرایط سیاسی و اقتصادی و عقاید دینی ،دچار
فراز و نشیب فراوانی شدهاست و دیدگاههای متفاوتی ،پیرامون او شکل گرفته و جنبشهای
زنســتا و زنســتیز بســیاری به وجودآمدهاند .این دیدگاهها ،در ادبیّات شــفاهی و مکتوب
ملّتها انعکاس وســـیعی داشـــتهاســـت که ضـــربالمثلهای کردی و عربی نیز از این قائله
مستثنینیستند و در آنها تمام ابعاد زندگی روحی و روانی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی زن
به دو شکل مثبت و منفی بهتصویرکشیده شدهاست.
 -2-2دیدگاه مثبت بب زن
 -1-2-2مادر الگوس دختر

مادر ،بهعنوان الگوی اخالقی دختر ،نقش بســـیار زیادی در شـــکلگیری رفتار اجتماعی او
دارد؛ پس دختر ،همانند مادرش ا ست .بنابراین ،در ضربالمثلهای کردی ،در امر ازدواج
سفارشمیشود که برای انتخاب همسر آینده ،باید به رفتار مادر دختر توجهکرد:
دالگ بوین و دویبت بخواز (سهراب نژاد.)99 :1392 ،
Daleg buin v doviat bexvaz

زن در آینة ضربالمثلهای کردی و عربی

ترجمه :مادر را ببین و دختر را خواستگاریکن( .بخواز :خواستگاری بکن).
در ضربالمثلهای کردی سورانی نیز اینگونه نقل شدهاست:
دایکان ببینبو کچان بخوازه( .ن.ک :رش احمدی و شاهرودی.)218 :1386 ،
ترجمه :مادرها را ببین و دخترها را خواستگاریکن( .کچان :جمع کچ ،دختران).
کبوش پیشت پا گرس ،دویبت فیل دا گرس( .سهراب نژاد.)142:1392،

Kavsh peishte pa gery, doviat feile da gery
ترجمه :کفش ،پشــت پا را میگیرد (زن با ناز و ادا راه میرود) و دختر ،راه و رســم مادر را
یاد میگیرد( .فیل :راه و رسم)
گور ئبو گا مبکبس ،دت ئبو دا مبکبس( .رحیمی عثمانوندی)237 :1379 ،
Gor aw ga makay, det aw da makai
ترجمه :گوساله شبیه گاو میشود ،دختر نیز شبیه مادرش میشود( .گور :گوساله)
در ضـــربالمثل های عربی آمده که در امر ازدواج باید در رفتار مادر دختر دقتکرد:
اقلِب الجُرَۀَ عَلَی فَمِهَا بتَطلَع البِنتُ لِأُمِهَا( .محمّد نجم و همکاران)11 :1427 ،
تذجمه :کوزه را زیر و رو کن تا آنچه که در آن ا ست ،بیرون بیاید ،همانگونه که دختر از
مادرش متولد می شود و شبیه او ست .پس ،دختر شبیه مادرشا ست و اگر مادر اخالقمدار
باشد ،دختر نیز همچون او ،اخالقمدارمیشود:
بَزرِ الحُرَّۀ ،دُرَّۀ( .الحنفی البغدادی )87 :1423 ،بذر زن آزاده و کامل ،تبدیل به مروارید
(دختر صالح) میشود.
 -2-2-2نقش مهم زن در ساختن امعب

پدر ،وظیفة تأمین معاش را در خارج از خانه بر عهدهمیگیرد و زن اســـت که به امور خانه
رسیدگیمیکند:
پیاگ فالبسبو ژن ببنا( .سهرابنژاد)76 :1392 ،
Peyag falasaw jen bana
ترجمه :مرد ،کار میکند و زن ،سازنده و بناست.
در ضربالمثلهای کردی سورانی نیز به همین شکل نقل شدها ست« :پیاو فبعالیب و

ژن ببنایب» (محمّدپور و همکاران)76 :1391 ،؛ مرد ،کار میکند و زن ،ســازنده و بناســت.
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زن ،نظم خانه و بهداشــت آنرا بهخوبی اعمال میکند و آســایش اعضــای خانواده را فراهم
میسازد:
مال بی کینو ،زر و زیولش ماس تا ژیر زینو( .رحیمی عثمانوندی)241 :1379 ،
Mal bei keino, zer v zeivelesh mai ta jeire zeyno
ترجمه :خانة بدون زن (کدبانو) ،زبالههایش تا زیر زانو باال میآید( .مال :خانه)
در ضـــرب الم ثل های عربی ،به نقش بی بد یل زن در نظم و آرامش خانواده اشــــاره
شدهاست :الرَ ُلُ َنِیّ وَ المِرلۀُ بَنِیّ (محمّد نجم و همکاران)15 :1427 ،؛ مرد میچیند و
زن میســـازد .لمٌّ فَرَشــَت فَأنَامَت (میدانی ،بیتا)22 /1 :؛ مادری که رختخواب را برای
فرزندانش پهن کرد و آنها را خواباند .فِی النَ هَارِ بتَســکِرُ بَیتَ هَا وَ فِی اللَیلِ بتحَرِقُ زَیتَ هَا

(محمّد نجم و همکاران)15 :1427 ،؛ در روز ،خانهاش را تمیز میکند و در شــب ،روغنش
را میســوزاند؛ یعنی شــب و روز ،به امور خانه رســیدگیمیکند .البَیتُ مَعمُورٌ وَ صَاحِبَتُبُ

فِی الدَورِ (همان)15 :؛ خانه ،آباد است و صاحبش در آن است؛ یعنی ،زن عامل آبادانی و
نظم خانهاســت و امام علی (ع) ،در مورد ارزش خانهداری زن و رســیدگی به امور همســر و
خانواده میفرماید :حُسنُ التَبَعُّلِ َهَادُ المَرلۀِ (ابن شعبه)111 :1404 ،؛ همسرداری به وجه
نیک ،جهاد زن است.
 -3-2-2زن و مرد ،مکمل هم

در ضربالمثلهای کردی ،تأکید زیادی بر احترام متقابل زن و مرد شدها ست و زن و مرد،
مکمل هم معرفیشدهاند:
خان لب خانمب و خانم لب خانب( .جمالی)53 :1389 ،
Xan la xanema v xanem la xana
ترجمه :اعتبار و احترام خان (مرد) ،به واسطة زن اوست و اعتبار زن نیز به واسطة مرد است؛
یعنی ،زن نمونه و با اخالق ،باعث اعتباریافتن مرد در جامعه میشود
در ضربالمثلهای عربی نیز به مکملبودن زن و مرد اشاره شدهاست :وَرَاءَ کُلّ رَ ُلٍ

عَظیمٍ إمرلۀٌ (محمّد نجم و همکاران)12 :1427 ،؛ پشت هر مرد بزرگ و موفقی ،زنیاست.

زن در آینة ضربالمثلهای کردی و عربی

ل َز َل َم َة (همــان)12 :؛ زن خوب ،مرد تنبــل را مرد
ن ال هَا ِم ِ
ح ُة بتَع مَل ِم َ
المرِلۀ الملی َ
زندگیمیکند.
در قرآن کریم آمده که زن و مرد مایة آرامش و پوشــشــی برای هم هســتند :هُنَّ لِبَايٌ

لَکُم وَ لنتُم لِبَايٌ لَهُنَّ (بقره)187 /؛ آنان برای شما لبا سیه ستند و شما (مردان) برای آنان
لباسیهستید .جوادی آملی میگوید« :در کسب کمالهای حقیقی و اعمال صالح ،نه مذکر
بودن شــرط و نه مؤنثبودن ،مانعاســت .معیار برتری ،کرامت انســانی و تعالی روحیاس ـت.
عبارت «همه از یکدیگرید» که در آیة لَنِّی لَا لُضــِیعُ عَ مَلَ عَا مِلٍ مِنُکُمم مِنُ ذَکَرٍ لَوم لُنُثَ
بَعمضــُکُمم مِنُ بَعم

ٍ (آل عمران  )195آمده ،به اینمعناســـت که مرد و زن ،بدون هم یافت

نمیشوند زیرا از جنس یکدیگرند و فرقی با همندارند)715-726 :1388( .
 -4-2-2عالقة دختر بب ازدواج و شوهر

با توجه به شرایط فرهنگی جامعه و متغیربودن سن بلوغ جن سی و عقلی در دختران ،یکی از
مهمترین مسائل برای آنها ازدواج است که بهنوعی ،خواستنی و هدف مطلوبآنهاست .در
ضربالمثلهای کردی به این مسئله اشاره شدهاست:
ئاگر خاسبو تبپ و دوس ،برا خاسب نب چبنب شوس( .سهراب نژاد)51 :1392 ،
Ager xasa v tap v doy, bera xasa na chena shoy
ترجمه :آتش با دود و دمش ،باارزش ا ست و برادر نیز خوب و عزیز ا ست ولی مثل شوهر
نیست( .ئاگر :آتش ،خاس :خوب)
بههمینخاطر ،خانوادة دختر ،به هنگام خواستگاری بسیار آشفته و بهنوعی ،برای خوشبختی
دختر و فراهمشدن شرایط ازدواج او شاد هستند:
دهنگ دوو نبوس ده باوان ،رمِکوتوس ده خبسویران( .همان)107 :
Dang doo naowi da bawan, remekwetu da xasuiran
ترجمه :در خانة پسر (داماد) ،همهچیز آراماست ولی در خانة عروس ،همه در تالش و تکاپو
هســتند و خانه پر از ســروصــداســت( .دهنگ :صــدا ،باوان :خاندا ،رم و کوت :ســر و صــدا،
خهسویران :خانواده زن)
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همانطور که گفتیم ،ازدواج برای دختران امری خواســـتنیاســـت؛ پس ،گاهی پیش
میآید که بهطور تصادفی ،برای انجام کار دیگری اقدام میکند ولی شرایط بهگونهای رقم
میخورد که او ازدواجمیکند:
چی ئاگر بارس ،شوس کرد (رضایی و کریمی.)32 :1385 ،
ترجمه :رفت آتش بیاورد ،ازدواجکرد.

Chei ager barei, shoi kerd

در ضربالمثلهای عربی ،به عالقة دختران به ازدواج اشاره شدهاست :زَومجُ مِنُ عُودٍ،

خَیمرُمِنُ قعُودٍ (میدانی ،بیتا .)320 / 1 :شـــوهری از جنس چوب ،بهتر اســـت از ماندن در
خانة پدری؛ یعنی اگر شـــوهر از لحاظ مقام اجتماعی در ســـطح باالیی نباشـــد و فقیر و
تهید ستبا شد و زیبا نبا شد ،باز از ماندن در خانة پدری و مجردماندن ،ب سیار بهترا ست ،چرا
که بهنوعی استقالل دست مییابد و زندگی تشکیلمیدهد و از بالتکلیفی خارج میشود.
 -5-2-2ایگاه و نقش زن ببعنوان همسر

در ضـــربالمثلهای کردی ،آمده که مرد ناگزیر از ازدواج با زن اســـت .به ظاهر ،این امر
سلبی و منفیا ست ولی در باطن ،ازدواج و ناگزیربودن از دختر ،موجب سرو سامانگرفتن
مرد و جهتدار شدن زندگی او می شود و برای مردان ب سیار مثبت ا ست .در واقع ،مردان با
گفتن این ضــربالمثل ،بهصــورت ضــمنی و تلویحی ،به نقش مؤثر و مثبت زن در تکمیل
خانواده و پویایی زندگی اعتراف میکنند ،هرچند که در ظاهر ،خود را ناگزیر از ازدواج با
زن می دانند ،با دقت در کاربرد این مثل در میان مردم و بویژه در زمان خواســـتگاری و
ازدواج ،متوجه میشویم که بار معنایی مثبت این مثل ،از بار معنایی منفی آن بیشتراست:
ژن ببالي خودا ببکبس هویچ مالی بی ببال نبوگ( .جمالپور)37 :1389 ،
Jen Balas Xoda BekAi Huich Malei Bei Bala Nawg
ترجمه :زن بالست ،خدا کند هیچ خانهای بی بال نباشد( .مال :خانه)
امام علی (ع) نیز با تیزهو شی و بهنوعی ،با شیرین زبانی بالغی ،مرد را ناگزیر از ازدواج
با زن میداند .در ظاهر ،این جمله در مورد زنان ،منفیاســـت ولی در واقع ،بر ضـــرورت
ازدواج تأکید کردهاســت .ایشــان میفرمایند :لَلُمَرُلَۀُ شَرٌّ کُلُّهَا ،وَ شَرُّ مَا فِیهَا لَنَّبُ الَبُدَّ مِنُهَا!
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(نهج البالغه)484 :1388 ،؛ زن ،همهاش دردســـر اســـت و زحمت ،بدتر اینکه چارهای جز
بودن با او نیست.
در برخی از ضرب المثلهای کردی ،به ازدواج بسیار سفارش شده و زن را تکمیلکنندة
زندگی دانسته و بهسرعت در اقدام به این کار ،حتّی در صورت قرضکردن تشویقشدهاست:
قبرت بکب ژن بخواز قبرتبگب دهیتبو ،ژن وه اي( .سهراب نژاد )136 :1392 ،و
(رضایی و کریمی.)61 :1385 ،
Qart beka jen bexvaz qartagad daitaw, jen va jas
ترجمه :قرض بکن و زن بگیر ،قرضت را برمیگردانی ولی زن باقی است( .قهرت :قرض)
در ضربالمثلهای عربی ،بر ازدواج سریع تأکید شدها ست زیرا دختران ،خوا ستگاران
زیادی دارند و باید زود وارد عمل شـــد :الَ تَدَعَنَّ فَ تَاۀ فإنَّ لِ کُل بُ غَاۀ (میدانی ،بی تا/2 :
)234؛ دختران جوان را رها نکنید زیرا برای آنها خواستگارانیاست.
یکی از نعمتهایی که به مرد دادهمیشــود ،همســر خوب اســت؛ پس ،زنی که از لحاظ
اخالقی مناسب باشد ،بسیار نزد همسرش محبوب است .در ضربالمثلهای کردی ،به این
موضوع اشاره شدهاست:
ببرگم پالي بوو ،هبر هامسرم خاي بوو( .رحیمی عثمانوندی)221 :1379 ،
ترجمه :لباسم کهنه و بیارزش باشد ،باکی نیست ،فقط همسرم خوب باشد( .بهرگ :لباس)
در ضــربالمثلهای عربی نیز به ارزش داشــتن همســر خوب اشــاره شــدهاســت :لُخُذ

األصــِی لَب و اگ عُد علی حصــِیرَه (الحنفی البغدادی)25 :1423 ،؛ با زن اصـــیل و خوب
ازدواجکن و بر روی حصیر بنشین( .یعنی ،اگر با دختر خوب ازدواج کنی ،همه چیز برایت
فراهم و آماده است)
امام صـــادق در مورد ارزش همســـر خوب میفرماید :ثَ لَا ثَةٌ لِلمؤمنِ فِی هَا رَا حَةٌ ... :وَ

امرَلۀ صَالِحَة تُعِینِبُ عَلَی اَمرِ الدُنیَا وَ اآلخِرَۀِ (حر عاملی ،بیتا)24 /14 :؛ در سه چیز برای
مؤمن آرامش است ... :و زن نیکرفتار و کردار که او را در کار دنیا و آخرت یاری رساند.
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 -3-2دیدگاه منفی نسبت بب زن
 -1-3-2مشورت با زن و عمل بب سخنش

در ضـــربالمثلهای کردی ،به مشـــورتنکردن و ندادن صـــالحیت امور به زن ،ســـفارش
شدها ست؛ البته در اینجا ،به معنای این نی ست که نباید در هیچ امری با او م شورتکرد بلکه
در اموری که فراخور او و مرتبط با او نیست ،نباید مشورتکرد:
سبال ببیب دهي ژن ،ده سیب چلبس زمسان چیبرگ کبس( .سهراب نژاد)126 :1392 ،
Sala baia dase jen, da seya chelai zemsan chyareg kai
ترجمه :اگر زمام امور را به د ست زن ب سپاری و با او م شورتکنی ،پ شم گو سفندان را در
اوج سرمای زم ستان میچنید (چیدن پ شم گو سفندان در بهار انجام میگیرد) ( .سیه چلهی
زمسان :به برهة زمانی در فصل زمستان گفتهمیشود که سرما به اوج خود میرسد ،چیهرگ:
ابزار پشم چینی که شبیه قیچیاست).
در ضربالمثلهای عربی نیز به مشورت نکردن با زنان و ندادن زمام امور به آنها توصیه
شــدهاســت :مَا لَممرُ العَذُرَاءِ فِی نَوَى القَوممِ؟ (میدانی ،بیتا)273 / 2 :؛ دوشــیزگان را چه به
دخالت و نظردادن در امور قوم؟! لَخُلِفم بِقَوممٍ ســَادَهُمم حِ قَابٌ( .همان)247 / 1 ،؛ کار و
امور قومی که یک زن سرور و چاره اندی ش شان باشد ،ف ساد و تباهیا ست .مَا ب شَاوِر المِرَۀَ
إلّا مَرّۀَ (محمد نجم و همکاران)13 :1427 ،؛ با زن ،تنها یکبار مشــورتکن .شُوروهنّ و

خالفُوهُنّ (الحنفی الب غدادی)216 :1423 ،؛ با ز نان مشـــورت کن ید ولی با نظرشــــان
مخالفتکنید.
در ایران با ستان ،به م شورتنکردن با زن سفارش شدها ست :یکبار موبدان بر ک سری
وارد شد و گفت :تو با نیکبختی زیستی و با دشمنانت پیروزشدی و به خیر و برکت ،دست
یافتی و از اطاعت زنان دوریگزیدی .این سخن ،شیرین (ملکه) را خشمگینکرد( .جاحظ،
 )234 :1423پیامبر (ص) ،به درســـتبودن انجام برخی امور اشـــاره کردهاســـت؛ از جمله،
جایزبودن مشـــورت با زن فاضـــل و دانا( .مقریزی )6 / 9 :1420،حدیثی از پیامبر (ص) نقل
شده که میفرمایند :با زنان در امور خود شان م شورتکنید( .حنبل ،بیتا )97 :امام علی (ع)
میفرماید :وَ إیَاکَ وَ مُ شَاوَرَۀَ النَّ سَاءِ؛ فإنَّ رَلیَهُنَّ إلَی لفنٍ( .نهج البالغه )382 :1388 ،و
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در جای دیگر ،ایشـــان به مشـــورت با زنان ،با شـــرط ســـفارشمیکند :از مشـــورت با زنان
پرهیزکنید ،مگر زنی که کمال عقل او را ســنجیدهای( .کراجکی )376 :1410 ،این ســخنان
ح ضرت علی (ع) ،مربوط به شرایط خا صی همچون جنگ و جهاد ا ست که احتمال دارد
مشورت مرد با زن و اطاعت از او ،باعث جلوگیری مرد از رفتن به میدان نبرد شود.
 .2-3-2در حجاب ماندن زن و بیرون نرفتن از خانب

در فرهنگ کردی ،بیرونماندن بیش از حد زن در خارج از خانه ،وجهة چندان خوبی ندارد.
علت آن ،این است که زن در جامعه ،نماد حیا و عفت است .البته در فرهنگ کردی ،در
مورد بیرونرفتن زن و حجاب ،زیاد سختگیری نمیشود و به اعتدال در آن سفارشمیشود
ولی در برخی ضربالمثلها ،به زشتی بیرونبودن بیش از حد زن اشاره شدهاست:
وه وی لب س دیرم وه شـــب رت حب یاس ،شـــب وه کی مب چوو ،ئیواره مب یاس.

(سهرابنژاد)172:1392،
Vaovilai deyrem va sharte haya, shavakei macho, eyvara mayai
ترجمه :عروســی بســیار با شــرم و حیا دارم ،صــبح زود بیرون میرود و عصــر برمیگردد.
(وهویله یا وهوی :عروس ،شــهوهکی :صــبح ،ئیواره :عصــر) این مثل را بیشــتر در تعریض به
عروســان و افراد نافرمان و نامنظم میگویند و یادآور ســخنان پرکنایه و روابط پرتنش میان
مادر شوهر و عروساست.
در برخی ضــربالمثلها آمده که بیرونماندن زن در بیرون از خانه ،باعث میشــود که
دیدگاه مثبتی در مورد زن شـــکل نگیرد ،چرا که زن ،مهمترین الگو در تربیت فرزندان و
رعایت اصول اخالقی در خانواده بهحسابمیآید:
دالگم ،دالگت ده سبر بازارهیل دییب( .سهراب نژاد.)100 :1392 ،
Dalegem, daleget da sar bazarail deya
ترجمه :مادرم ،مادرت را در بازار دیدهاست( .دالگ :مادر)
در ضـــربالمثلهای عربی نیز بیرونماندن زن در خارج از خانه ،نکوهش شـــدهاســـت:
بَابُوبجهَا عّالعّتبَب وِایزارهَا عَالگُصــبَب (الحنفی البغدادی)82 :1423 ،؛ زنی که کفشهایش
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در ورودی خانهاست و عبایش بر چوب رختی آویزان است( .یعنی ،همیشه برای بیرونرفتن
آماده است ).این ضربالمثل در مناطق جنوبی عراق بیشتر کاربرد دارد.
در ضـــربالمثلهای کردی ،برادر نماد غیرت و تعصـــب اســـت و یکی از نشـــانههای
سالمبودن دختر از لحاظ عُرف اجتماعی ،تع صبیبودن برادر او و کمتر ظاهر شدن دختر در
بیرون از خانهاست:
پارچب بنوره کنارس ،دت بنوره برارس( .سهراب نژاد.)73 :1392 ،
Parcha benora kenarei, det benora berarey.
ترجمه :پارچه ،به حاشـــیه و ک نارش نگاهکن و دختر ،به برادرش (غیرت) نگاهکن( .بنور:
نگاه کن)
در ضربالمثلهای اردنی نیز بر بیروننیامدن دختر از خانه تأکید شدهاست :البِنتُ وَرَاءَ

البَابِ و الوَلَدُ بِبَغدادَ (سویلم شرفات)38 :2011 ،؛ دختر پشت در خانه (محبوس) است و
پ سر در بغداد آزاد ا ست .در ضربالمثلهای عربی ،این تع صب روی زن ،افراطیتر ا ست:
البِنتُ إمَا تَســتُرهاَ وَ إمَا تَقبِرهَا (محمّد نجم و همکاران)13 :1427 ،؛ دختر یا باید در خفا
باشد و یا او را باید در قبر بگذاری.
درحجابماندن و بیرونرفتن زنان ،امری تازه نیســت و در دورههای مختلف با شــدت و
ضعف وجود داشتهاست .در زمان ساسانیان ،زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی را ولو
پدر یا برادرشــان باشــد ،ببینند( .راوندی )516 :1 ،1384 ،در ایران بعد از اســالم (طاهریان تا
مغول) ،خروج زنان از خانه ،بدون اذن شوهر ممکن نبود و در صورت خروج از خانه ،باید
با نقاب ظاهرمی شدند( .مندور )89 :1360 ،البته در فرهنگ کردی ،بی شتر بر حجاب معتدل
زن تأکید و از افراط در آن بر حذر شــدهاند و به حجابی که اصــول دین بدان اشــاره کرده،
توصیه شدهاست .در عصر صفوی و قاجار ،براساس آنچه در سفرنامهها آمدهاست ،استفاده
از روبنده در میان زنان کرد معمول نبودهاســـت و آنها ،صـــورت خود را نمیپوشـــاند ند.
(مینورسکی )124-123 :1378 ،در بیشتر کشورهای عربی نیز در عصر حاضر ،زن کمتر در
جامعه حضورمییابد و بیشتر در خانه میماند و به امور خانگی رسیدگیمیکند.
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 -3-3-2برترس و ودس مرد بر زن

در فرهنگ کردی ،فرزند پســر از محبوبیت بیشــتری برخوردار اســت و مردان و حتّی زنان،
بیشتر عالقه دارند که صاحب فرزند پسر شوند:
سان بان سان ،مامر خا مبکبس ،ژن کور مارس( .رحیمی عثمانوندی.)231 :1379 ،
San bane san mamer xa makay, jen kor marey.
ترجمه :سنگ ،روی سنگ و مرغ ،پ شت سر هم تخم میگذارد و زن پ سر به دنیا میآورد.
(سان :سنگ ،مامر :مرغ ،خا :تخم ،کور :پسر)
به دنیا آمدن پیاپی پســر ،اشــاره به همان دیدگاه مردســاالری دارد که اگر کســی تعداد
فرزندان پسرش بیشتر باشد ،از ابهت بیشتری برخوردار است و اعتماد به نفس بیشتری دارد.
فرزند پسر ،نماد اقتدار و ابهت خانواده بهشمارمیآید و آن را به طبل تشبیه میکنند:
کور دهلب( .سهراب نژاد)144 :1392،

Kor dehela

ترجمه :پسر ،همچون طبل پر سروصداست.
این مســـئله حتّی در میان زنان نیز رایج اســـت و برخی از آنها بر این باورند که حســـادت
دیگران است که باعث میشود تا صاحب پسر نشوند:
کی خوهشی نیبتیبس سوسن کور بارس؟ (همان)145 :
Key xowashi niyatiay sosan kor barei
ترجمه :چه ک سی خو شش نمیآید که سو سن پ سر به دنیا بیاورد؟ (یعنی ،ک سی ح سادت
میکند که فالن شـــخص ،صـــاحب پســـر شـــود) .در برخی ضـــربالمثلهای کردی ،با
به کارگیری تمثیل ،حس مذکرگرایی برجســـتهتر میشـــود و مردبودن بر زنبودن ترجیح
دادهمیشود:
یبس روژ کبلبشیر بوین ،هزار روژ مامرس تیبرزس( .رضایی و کریمی)120 :1385 ،
Yai roj kalasheir bouin, hezar roj mamery tyarzei
ترجمه :یک روز خروسبودن (مردبودن) ،از هزار روز مرغبودن (زنبودن) ارزشمندتراست.
این دیدگاه نســـبت به دختر ،تا جایی پیش میرود که به شـــخصـــی که تنها صـــاحب
دخترمیشود ،مقطوعالنسل و اجاقکور گفتهمیشود:
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و اخ کوور و تبژگاس سییب( .سهراب نژاد)174 :1392 ،
Vejaxe koor v tajgai seya
ترجمه :اجاق خاموش و آتشدان تاریک .اجاقکور ،به کسی گفتهمیشود که پسر ندارد.
در ضربالمثلهای کردی ،مرد ساالری بازتاب زیادی دارد و ریا ست خانواده ،پس از
پدر ،به مادر واگذارنمیشود بلکه آن را به پسرمیسپارند:
کبي کالو باوگ ،ئبو سبر دالگ نیبنبس( .همان.)140 :
Kas kelawe bawg, aw sare daleg nianai
ترجمه :کسی کاله پدر را بر روی سر مادر نمیگذارد.
در ضـربالمثلهای حوزة خلیج فارس نیز دیدگاهی منفی نسـبت به دختر وجود دارد و
او را نحس و مقامش را فروترمیبینند :صوت حیة و ال صوت بنیة و بیت البنات خراب

(النعیمی)68 :2007 ،؛ صــدای مار باشــد نه صــدای دختر؛ خانهای که دختر در آن باشــد،
ویراناســت .اِلبِنت غَمّ ،وَلَو مَریَم (الحنفی البغدادی)392 :1423 ،؛ دختر مایة اندوه اســت،
اگرچه ح ضرت مریم با شد .در ضربالمثلهای عربی ،فرزند پ سر را حتّی اگر در بدو تولد
بمیرد ،بر دختر برتریمیدهند :وَلَدٌ وَ بِ شَارَتُبُ وَلَو یَمُوتُ بِ سَاعَتِبِ (محمّد نجم و همکاران،
)12 :1427؛ مژدة فرزند پســر ،بســیار شــادیآور اســت ،حتّی اگر در بدو تولد بمیرد .غُلَامٌ

انسَندَ ظَهرِس وَ قَامَ (همان)12 :؛ پسر ،پشتم به او محکم شد و ایستاد.
در ضربالمثلهای عربی ،متأسفانه در مورد دختر راه افراط در پیش گرفته شده و او را
مصیبت و حتی لکة ننگیدانستهاند که با فرستادن او به خانة شوهر ،این لکه پاک می شود و
برخی ،دختر را شــایســتة مردن دانســتهاند :بُنیةُ وَقَعَت الحِیطَةُ عَلَیّ (همان)12 :؛ دختردار
شـــدم و دیوار خانه بر من افتاد .زَوَّج بِنتَک ،و طَلَّع عَارَک مِن بَیتِکَ (الحنفی البغدادی،
)197 :1423؛ دخترت را زود شـــوهر ده و عار و ن نگ را از خا نه ات بیرون کن .البَ نَاتُ

لِلمَمَاتِ (محمّد نجم و همکاران)13 :1427 ،؛ دختران ،تنها شایستة مرگ هستند.
این مســـئله در همة ادیان و تمدنها و فرهنگها وجود داشـــته و از شـــدت و ضـــعف
برخوردار بودهاســـت؛ مثالً افالطون ،با وجود آنکه از برابری زن و مرد در همة موقعیت ها
پشـــتیبانی میکرد ،خدا را شـــکرمیکرد که مرد آفریده شـــدهاســـت( .گری ،بیتا )47 :در
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فرهنگ ایران باستان نیز عقاید مشابه وجود دارد .در پندهای انوشروان آمدهاست :بر مرگ
دختران ،غم مخور( .نفیسی )624 :1310 ،و (مستوفی)118 :1387 ،
 -4-3-2دختر و زن ،عامل انحراف مرد

در میان عامه ،این اعنقاد وجود دارد که جنس مؤنث ،باعث تحریک جنس مذکر میشود و
او را به سوی گناه و ناهنجاری سوقمیدهد .این دیدگاه ،در برخی از ضربالمثلهای کردی
نمود مییابد:
تا دویت نبکبس هیکب هاک ،کور نیکبس فیکب فاک( .سهراب نژاد)77 :1392 ،
Ta doviat nakay heyke hak, kor neyakay feyke fak
ترجمه :تا دختر با صدای بلند نخندد (و پسر را تحریک نکند) ،پسر جواب خندة او را
نمیدهد (تحریک نمیشود).
در ضــربالمثلهای عربی نیز زن عامل انحراف مرد معرفی شــدهاســت :النَّسـَاءُ حَبَائِلُ

ال شَیطَانِ (میدانی ،بیتا)340 / 2 :؛ زنان ،ری سمانهای شیطان ه ستند .گروهی این جمله را
نقل کردهاند و آن را حدیثی از پیامبرمیدانند (نیشــابوری  )81 / 4 ،1416ولی بســیاری ،در
صحت انتساب این حدیث به پیامبر شک دارند .این فکر که زن ،عامل گمراهی مرد است،
ریشه در تاریخ طوالنی بشر دارد و در بیشتر ادیان و فرهنگها وجود داشتهاست؛ در تورات،
روشنکردن شمعهای شبات را مجازات تشریعی خداوند معرفیمیکنند .علّت این امر ،آن
است که حوّا ،آدم را وادار کرد که از میوة ممنوعه بخورد و از امر خدا سرپیچی کند؛ پس،
زن با گناه نخســتین ،چراغ زندگی بشــر را خاموشکرد و با روشــنکردن شــمع شــبات ،تا
حدودی این خطا را جبران میکند( .کوهن)131 :1350 ،
با وجود این همه شبهات و دیدگاههای منفی در مورد اغواگری زن ،باید اذعان دا شت
که اعتقاد دینی زن ،قویتر ا ست و موارد ارتداد و بیدینی زنان از مردان ب سیار کمترا ست؛
پس ،نمیتوانند تنها عامل انحراف مردان با شند .گرایش قلبی به دین ،در میان زنان بی شتر از
مردان مشـــاهده میشـــود و زن مســـائل روحی و معنوی را با روان خود ســـازگارترمییابد.
(سکلتون و همکاران)143-144 :1376 ،
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حضــرت علی (ع) عشــق زن را فتنهآمیز و وســوســهگرمیداند :الفِتَنُ ثَلَاثٌ ... :وَ حُبُّ

النِ سَاءِ؛ وَ هُوَ سَیفُ ال شَیطَانِ (حاکم نیشابوری)49 / 17 :1411 ،؛ فتنهها سه تا هستند ... :و
ع شق زنان که شم شیر شیطان ا ست .در فرهنگ ایران با ستان نیز پندها و حکمتهایی نقل
شده که زن را مکّار و منحرفکننده میداند؛ البته ،منظور شان فقط زنان مکّار و مداخلهگر
بودهاســت .در پندهای انوشــروان آمدهاســت :از مکر و حیلت زنان ایمن مباشــید( .نفیس ـی،
 )624 :1310و (مستوفی )118 :1387 ،در قرآن کریم نیزآمده :إنّ کَیدَکُنّ عَظِیمٌ (یوسف/
)28؛ مکر شما (زنان) ،بسیار خطرناک است.
 -5-3-2دید منفی نسبت بب مادر شوهر

در ضـــربالمثلهای عامیانه ،تصـــویر زن ،بهعنوان مادر ،بهترین حالت برای اوســـت ولی
فرهنگ جامعه ،ارزش و احترام را از مادر نفیمیکند ،وقتی که او مادر شوهرمی شود .مادر
شــوهر ،صــفتی منفی و تحکّمآمیز برای زن در محیط خانهاســت( .شــریم )61 :2007 ،در
برخی ضربالمثلهای کردی ،مادر شوهر ،شخصیتی سلطهگر و بداخالق معرفی شدهاست
که همیشه تالشمیکند به عروس کنایه بزند:
خبسویره ئاگره سویره( .جمالپور.)25 :1389 ،
ترجمه :مادر شــوهر ،همچون آتش برافروخته اســت؛ یعنی همیشــه در انتظار کشــمکش با
عروساست.
عروس ،از بدرفتاری مادر شوهر شکایت میکند و میگوید که تو هم روزی عروسبودهای:
ئبس هبسویر مبر وژت روژس وهوس نبوینب( .رحیمی عثمانوندی.)217 :1379 ،
ترجمه :ای مادر شوهر ،مگر خودت هم روزی عروسنبودهای؟
در برخی ضــربالمثلهای کردی ،بر خالف تصــورات عامه ،مادر شــوهر وجهة مثبتی
دارد و ویژگی مثبت امانتداری و مراقبت را مختص او میدانند:
خبسویره ،کلیل دهرانب( .رضایی و کریمی)38 :1385 ،
ترجمه :مادر شوهر ،کلید در خانه است.
در ضربالمثلهای عربی ،جدال میان عروس و مادر شوهر نیز بازتاب گ ستردهایدارد:
لو الخالة (لم الزوج) حبت الکنة (زو ة االبن) لدخل ابلیس الجنة (الســـبتی،
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)67 :2009؛ اگر مادر شوهر ،عروس را دو ست دا شته با شد ،حتماً شیطان نیز وارد به شت
میشــود .در ضــربالمثلهای کویتی ،مادر شــوهر و عروس ،بر ســر ریاســت خانه و گرفتن
زمام امور با هم کشـــمکش دارند :نواخذة (هو نوخذة و هو قائد الســـفینة) اثنین طبعوا

(غرقوا) سفینة (منتصر)42 :2011 ،؛ دو ناخدا در یک کشتی (با هم نمی سازند) و کشتی را
غرق میکنند .إنَّ الُحَ مَاۀَ لُولِ عَتم بالُکَ نَّبم ...وَلُولِ عَتم کَنَّتُ هَا بالظِّ نَّبم (میدانی ،بی تا)11 / 1 :؛
مادر شــوهر ،عروســش را دوســت داشــت ولی عروس (بهخاطر باورهای پیشــین) ،او را به
بدذاتی متهم میکرد و در ضــربالمثلی آمدهاســت که مادری ،به دخترش ســفارشمیکند
که هیچچیزی به مادر شـــوهرش ندهد :الَ تُ همدِس إل حَ مَا تِکِ الکَتِفَ (همان)244 / 2 :؛
گوشت کتف (شتر) را به مادر شوهرت هدیه نکن.
-3نتیجبگیرس
زن در ضـــربالمثلهای کردی و عربی ،بازتاب گســـتردهای داشـــتهاســـت .برخی از این
ضــربالمثلها ،به ســتایش زن و نقش او در نظم و آســایش خانواده و جامعه پرداختهاند و
ت صویری زیبا و شای ستة او ارائه دادهاند امّا در برخی از این ضربالمثلها ،جایگاه واقعی او
نادیده گرفتهشـــده و صـــفات نه چندان مناســـبی به او دادهاند و در برخی از آنها ،در منفی
ن شاندادن ت صویر زن ،زیادهروی و بزرگنمایی شدها ست .ری شة ب سیاری از این دیدگاههای
منفی در مورد زن ،در تاریخ بشـــر اســـت و عوامل مهمی ،از جمله نوع حکومت و میزان
استبداد و خودکامگی رؤسا ،شرایط سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و عقاید دینی و
مذهبی ،در شدّت و ضعف چنین دیدگاههایی مؤثر هستند .با وجود این ،زن نقش سازندهای
در جامعه دارد و یکی از دو رکن ا صلی زندگی بهح سابآمدها ست و این م سئله ،بهخوبی
در ضربالمثلهای کردی و عربی بهتصویرکشیدهشدهاست.
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