
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ادبیّات تطبیقینشریّ
 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان
 1395 ، پاییز و زمستان15، شمارة   8سال 

 هاس کردس و عربیمثلالزن در آینة ضرب

 
 1مسلم خزلی*

 2علی سلیمی

 چکیده

نقش ارزشمندی در  ،اسالمی -عنوان پل ارتباطی دو فرهنگ ایرانی، بههای کردیالمثلضرب

در طول تاریخ و بویژه پس از ورود اسالم به  ،های فرهنگی دارد. این زبانداشتن ارزشنگهزنده

ادله های فرهنگی را با فرهنگ و زبان عربی مببسیاری از مؤلفهبا زبان عربی در ارتباط بوده و  ،ایران

شود با در این نوشتار تالش می ،همتای زن در فرهنگ ایرانی و عربیاست. با توجه به نقش بیکرده

سی تطبیقی سیمای به برر ،ایتحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه-رویکردی تاریخی و با روش توصیفی

های مشترک گویندگان دو زبان کردی شود و دیدگاهپرداخته کردی و عربی هایالمثلزن در ضرب

ساس اشود. برهایی واکاویچنین دیدگاهها و عوامل پیدایش شود و ریشهبیان  ،و عربی در مورد زن

است و صفات  دارای دو بعد مثبت و منفی ،های کردی و عربیالمثلزن در ضرب  ،های پژوهشیافته

است که هر کدام متأثر از نوع حکومت، شرایط سیاسی، اجتماعی، شدهه او نسبت دادهنیک و زشتی ب

ر هر دو د ،است. بسته به نوع شرایط خاص زمانیاقتصادی، فرهنگی و عقاید دینی و مذهبی بوده

اهی است و گفرهنگ و زبان کردی و عربی در مورد خوب بودن یا نبودن زن افراط و تفریط شده

ه زیاد چ ،نقش سازندة زن در جامعه ،است ولی تحت هر شرایطیشدههال در پیش گرفتنیز راه اعتد

 است.های کردی و عربی انعکاس یافتهالمثلدر ضرب ،و چه کم

 نگهاس عربی، زن، فرهالمثلهاس کردس، ضربالمثلهاس کلیدس: ضربواژه 

 اسالمی، رویکرد تاریخی.-ایرانی

                                                           
   moslem_khezeli@yahoo.com عرب، دانشگاه رازی کرمانشاه:زبان و ادبیّات دانشجوی دکتری  -1

 salimi1390@yahoo.com :کرمانشاه یراز دانشگاهزبان و ادبیّات عرب، استاد بخش  -2

 2/10/1394تاریخ پذیرش:                                             24/1/1394تاریخ دریافت مقاله: 



 

 

 

 

 

 

 114 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة 8شریّة ادبیّات تطبیقی، سال ن

 مقدمب-1

ــت کو ایمثل، جمله   ــامین حکیمانه و    اسـ ــهور و گاه آهنگین، حاوی اندرزها، مضـ تاه، مشـ

ستعاره یا کنایه که به دلیل روانی الفاظ      ،تجربیات قومی شبیه، ا شتمل بر ت شنی معانی    و م رو

بدون          یا  با تغییر  ته و  یاف یان مردم رواج  ب در م ند میکار هتغییر  قاری،   .بر  (25: 1388)ذوالف

  ،اریخت فرهنگ و اندیشة هر ملّت و تمدنی هستند که در طول   نمایها، آینة تمامالمثلضرب 

تاب  باز ،عنوان یکی از دو رکن اصــلی جامعهاند. زن، بهشــدهبه نســلی دیگر نقلاز نســلی 

ی و دارای دو بعد منف ،هاالمثلاست. تصویر زن در ضرب  ها داشته المثلای در ضرب گسترده 

ــرب مثبت  ــت. در ضـ خوریم که دیدگاهی منفی و    عباراتی برمی به   ،های جهانی  المثل اسـ

سبت به زن را انعکاس    صمانه ن ضرب میخ ست؛ المثلدهند. از جمله این  سی  ها ن  که به زک

نان  ند، گویی بر روی یخ می اطمی تاه زن نویســــد،میک   اســــت،، مویش دراز و عقلش کو

ــیحت زن  ــود  ،نصـ ــاند نمی جز به خودش سـ وجود این،   با ( 178: 2009)الکندری و ملک،    .رسـ

ــیاری وجودالمثلضــرب ــتایش جایگاه واالی زن پرداخته و صــفات    های بس دارند که به س

ــتوده دارای فراز و  ،های مختلفاند. پس جایگاه زن در طول تاریخ و در دورهنیک او را سـ

 است.افتهیبازتاب  ،هاالمثلویژه در ضربو بها است که در ادبیّات ملّتنشیب فراوانی بوده

 بیان مسئلب -1-1

ــایش با هم  ،با توجه به اینکه دو زبان کردی و عربی در طول تاریخ ــته در س ، با اندبودهپیوس

ای زن  به بررســی تطبیقی ســیم ،های ادبیّات تطبیقیاســاس چارچوبرویکردی تاریخی و بر

ــتراک فرهنگ و زبان کردی و عربی خواهیم  در دو  فرهنگی در مورد   پرداخت و وجوه اشـ

  هایالمثلکرد. با مقایســة ضــربهای کردی و عربی واکاوی خواهیمالمثلدر ضــرب زن را

آداب و رسوم فرهنگی و  به درک و شناخت درستی از اعتقادات،    ،در واقع ،کردی و عربی

تار  یافت.  اجتماعی دو فرهنگ ایرانی و عربی دســـت خواهیم    ــ ــتر بر   ،در این نوشـ ما بیشـ

و برای  داریمایالمی( تأکید -جنوبی یا )کرمانشاهی های رایج در گویش کردیالمثلضرب

ــرب نه از کتاب        ،های عربی المثل ضـ ــتفا  «االمثال میدانی  مجمع»افزون بر امثال عامیا   دهاسـ

ست. شده  سان  ا شکل فونتیک التین ن  ،های کردیالمثلضرب  ،ترهمچنین برای فهم آ یز به 

 اند.شدهان اصیل کردی نیز ترجمهاند و واژگشدهنوشته
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 پیشینة تحقیق -1-2

  ترین آنها عبارتند از:است که مهم رسیده مقاالتی به چاپ  ،های کردیالمثلدر مورد ضرب 

المیرا شاهرودی.   ورش احمدی رسول  ،(1386های تعلیمی و تربیتی کُردی )المثلضرب -1

ضرب   -2 سیری بازنمایی زن در  س المثلمطالعه تف -انیورهای کُردی )مورد مطالعه: گویش 

  .پورمعروفنشمیل  و کریمی جلیلدپور، محمّاحمد، (1391مکریانی( )

 ؛است مقاالتی به چاپ رسیده  ،صورت اختصاصی   های عربی نیز بهالمثلمورد ضرب  در

شعبیة األردنیة )    -1از جمله:  شرفات   صالح   ،(2011صورة المرأة فی األمثال ال -2 .سویلم ال

صره  فی األمثال واألقوال، رؤیةالمرأة  صورة المرأة فی األمثال    -3. شریم رغدة  ،(2007) معا

الشــعبیة من منظور طلبة کلیة التربیة األســاســیة فی الکویت )بدون التاریخ( الکندری، لطیفة ،  

شعبیة الفلسطینیة )     -4د ملک، بدر. محمّ د نجم، منور  محمّ ،(1427صورة المرأة فی األمثال ال

ــة موازنة بین        -5عدنان، عبدالعزیز علی، عزیزة.     ــعبیة )دراسـ ــورة المرأة فی األمثال الشـ صـ

 محمد العبیدی، علی احمد.  ،(1431الموصل و الحلب( )

ــرب ــی و عربی نیز مقالهالمثلدر مورد تطبیق ض ــی انت»ای با عنوان های فارس قادی  بررس

توســط   ،(1392) «ســیمای زن در امثال و حکم فارســی و عربی با اســتناد به آیات و روایات

 .استبرزگر به چاپ رسیدهمریم و  مسبوقد مهدی سیّ

ضرب   سیده  نیز دو مقاله به چاپ های کردی و عربیالمثلدر مورد تطبیق  ست: ر ،  -1 ا

ــی تطبیقی برخی از           ــی و عربی، بررسـ فارسـ با فرهنگ  یدگی آن  بان ُکردی و در هم تن ز

خزلی  مســـلم و  یامیرجهانگیر  -2 .مســـلم خزلیو  علی ســـلیمی  ،(1392) هاالمثلضـــرب

 های کردی. المثلتأثیر کالم علی )ع( بر ضرب ،(1393)

ی به های کردی و عربالمثلبیشــتر یا به بررســی اختصــاصــی ضــرب  ،در مقاالت پیشــین

های این دو زبان در موضــوعات  المثلضــرببین شــده یا مقایســة صــورت جداگانه پرداخته

های  مقاالت دیگر و همچنین بررسـی سـایت  مند در آثار و اسـت. با کاوشـی نظام  دیگر بوده

جه    ،اینترنتی مای زن در           به این نتی ــی ــی تطبیقی سـ تاکنون در مورد بررسـ که  یدیم  ــ رسـ
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اســت و این نخســتین   نگرفتهپژوهش مســتقلی صــورت   ،های کردی و عربیالمثلضــرب

 است.پژوهش در این زمینه

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-3

شین    به دلیل ارتباط دو زبان کردی صرهای پی شترکی در م دیدگاه ،و عربی در ع ورد  های م

ضرب  ست. این دیدگاه یافتههای این دو زبان بازتابالمثلزن وجود دارد که در    ،اهیگ ،هاا

هســتند که ریشــه در مســائل فرهنگی، اجتماعی، ســیاســی، اقتصــادی و منفی ،مثبت و گاهی

ــرب  تاریخی  ــیده و پنهان دو       ما را   ،ها المثل دارد و مطالعة این ضـ ــناخت زوایای پوشـ در شـ

رساند و وجوه شخصیتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دو      میفرهنگ ایرانی و اسالمی یاری 

 ،کند که این موضوع می و اشتراکات و افتراقات میان آنها را بازگو  قوم کرد و عرب را بیان

 گیرد.میهای ادبیّات تظبیقی انجامدر چارچوب

 بحث-2

 در فرهنگ ایرانی و عربیزن  -2-1

شده که ما در   دیدگاه های مثبت و منفی فراوانی در مورد جایگاه زن در فرهنگ عربی ذکر 

ــب ارائه        میاینجا هر دو دیدگاه را بیان      ــود. دکنیم تا دیدگاهی میانه و به دور از تعصـ ر  شـ

مثالً   اســـت؛، در انتخاب همســـرش آزاد بودهاســـت که زن عصـــر جاهلیآمدهبرخی منابع 

پدر برای  ،همچنین (22/  10تا: )اصفهانی، بی  .ازدواج با درید بن الصمة را نپذیرفت  ،خنساء 

شورت    ،شده که موافقت دختر ( و گفته32/  1تا:  )زیدان، بیکرد میازدواج دخترش با او م

صورتی که عاقل و بالغ   ،واجب بوده  ولی در برخی منابع آمده (.6: 1979بود )ابوحدید، در 

نداشتند و رسم بر این بود که فقط والدین، در امر    نقشی  ،که دختران در انتخاب همسرانشان  

ــان اظهار  ــالمی نیز زنان    (69: 1390. )فتاحی زاده،  کنند نظر ازدواج دخترشـ ــر اسـ در عصـ

داشــتند و در کنار مردان به مقابله با در بیشــتر امور شــرکت  ،همچون زنان جاهلی ،مســلمان

قال و درمان زخمی    پردامیکفار  ند و در آوردن آب و انت به مردان   خت  .کردند میکمک ها 

 ( 28-33: 1990)سوید، 

اند.  داشته  ایهای تجاری حضور گسترده  زنان در فعالیت ،عصر جاهلی و صدر اسالم    در

)طبری،   .یکی از تاجران بزرگ قریش و از اشراف آن بود ،همسر گرامی پیامبر ،بانو خدیجه
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؛ از  اسـت ورد زنان وجود داشـته البته رسـوم بسـیار بد و غیر انسـانی نیز در م    (525 / 1: 2005

ست. گروهی معتقدند  کردن دختران( بودهگوربه، پدیدة وأد )زندهآنها جملة دیدة این پکه ا

  اسـت اسـت و در قبیلة بنی تمیم یا بعضـی قبایل دیگر بوده  در همة قبایل رواج نداشـته  ،شـوم 

ــی، بی زنــان را بــا وجود   ،گروهی نیز معتقــدنــد کــه عرب جــاهلی( و 42/  3تــا: )الوسـ

  تاســ های تحقیر زن در عصــر جاهلیتبرد و این یکی از نمونهمی به ارث ،شــاننارضــایتی

-4/453تا: ی)رشــید رضــا، ب .شــدمی زیرا او در ردیف ســایر کاالها و اموال میّت محســوب

شین عرب نیز ک    (454 شمندان پی سب      البته از اندی سب ن ستند که به رفتارهای نامنا ت به  سانی ه

ــاره یک درجه یا  ،وید که زنانگنمیگوید: من و هیچ خردمندی اند. جاحظ میکردهزن اش

شتر  سبت به مردان  ،دو درجه یا بی ستند تر، برتر یا پایینن خوریم  میربه مردانی ب ،ا امروزهامّ ه

 (99تا: )بی .دهندمیزنان انجامها و نهایت تحقیر را دربارة که بدترین نکوهش

ی وجود دارد که نظرات دو گروه  نظرات متفاوتی در مورد جایگاه زن در فرهنگ ایران     

کرد. در طول تاریخ ایران، زنان به لحاظ منزلت فردی و ســـتا و زن ســـتیز را نقل خواهیمزن

یز  برانگتحسین ،معهحضور زنان در جا ،ا هموارهامّ داشتند های متعددیاوج و افول ،اجتماعی

ست و همراه وقار بوده سنگی  (9: 1388)بیانی،  .ا شان آثار بازمانده از دوران نو   دهد کهمی، ن

ره را  توان آن دوای که میگونهاند؛ بهبودهای برای زن قائلژهاحترام وی ،ســاکنین نجد ایران

شاهی      ساالری یا مادر صر مادر شتند دهمدیریت قبیله را برعه ،نامید که زنانع ش  .دا من،  )گیر

  ،داشـتند و با کمال آزادی و با روی گشـاده  زنان منزلتی عالی ،در زمان زرتشـت  (11: 1384

ــاً در میان طبقة    ،ولی پس از داریوش کردندمی وآمددر میان مردم رفت ــوص مقام زن مخص

یل زنان  در متون پهلوی نیز دربارة تحص  (516/ 1 :1384)راوندی، .کردتنزل پیدا ،ثروتمندان

یابد. میمقام زن تنزل ،( ولی در زمان ساسانی  248: 1388است )قلی زاده،  توصیه بسیار شده   

ــترابون پارتی از مردان در حجاب بودند و در زندگانی خارج از          می اسـ منزل  گوید: زنان 

به  نمیمردان دخالت   پارتی    ،طور کلّیکردند.  ــت ،ها مقام زنان نزد  تر از مقام آنان نزد   پسـ

زنان بسیاری   ،در تاریخ ایران ،این با وجود (48: 1378)شکور،  .استها بودهها و پارسادیم

جمله،  ز ا اند؛، فرهنگ و اقتصــاد داشــتهکه نفوذ و تأثیر زیادی در ســیاســت، اجتماعاند بوده
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ــتر ــاه زن  ،اِس ــایار ش ــد و به  که ملکة ایران ،خش ــد که هراندازهش چه  ای عزیز و محبوب ش

 (. 171: 1385)بهروزی،  .دادمیخشایار شاه فوراَ انجام ،خواستمی

زنان در خانه به کارهایی همچون ریســندگی  ،در ایران بعد از اســالم )طاهریان تا مغول(

 ،و در پی آنشـد  میرغم حمالت کثیری که به ایران به (49: 1317)بیهقی،  .داشـتند اشـتغال 

کریم  اصل ت  ،گرفتمیها قرارترین آسیب های فرهنگی این سرزمین در معرض شدید  داشته 

وجود داشت که    ،عصر مغول  در ایران گذاشتند. تکریم زن در جامعة میقیزن را همچنان با

: 1373)ستاری،   .داری در میان مغوالن بودناشی از بقای سنت مادرشاهی و عدم وجود برده   

قا        257 که از م ــهوری وجود دارند  نان مشـ ــین نیز ز ناطق کردنشـ   م واالیی برخوردار( در م

ستوره اردالن » اند؛ از جمله،بوده سیزده هجری    ،ق( 1220-1264« )بانو م از زنان ادیب قرن 

خورد  می در بیشـــتر اشـــعار وی به چشـــم ،ای از عرفانصـــبغه آمد و که در ســـنندج به دنیا

 (367-368: 1364)روحانی، 

سته به  ، بهنگ ایرانی و عربیتوان گفت که زن در طول تاریخ فرمیدر این جمع بندی  

ر  ازمانی، نوع حکومت، فرهنگ جامعه، شرایط سیاسی و اقتصادی و عقاید دینی، دچ      دورة

های  پیرامون او شکل گرفته و جنبش ،های متفاوتیدیدگاهاست و فراز و نشیب فراوانی شده

ــتا و زنزن ــیاری به وجود س ــتیز بس ــف ،هاند. این دیدگاهاهآمدس   اهی و مکتوبدر ادبیّات ش

های کردی و عربی نیز از این قائله  المثلاســـت که ضـــربها انعکاس وســـیعی داشـــتهملّت

گی زن  ننیستند و در آنها تمام ابعاد زندگی روحی و روانی، اجتماعی، سیاسی و فره    مستثنی 

 است.  شدهتصویرکشیده به دو شکل مثبت و منفی به

 دیدگاه مثبت بب زن           -2-2
 مادر الگوس دختر -2-2-1

ــکلعنوان الگوی اخالقی دختر، بهمادر ــیار زیادی در شـ  گیری رفتار اجتماعی او، نقش بسـ

ضرب    پس دختر، همانند مادرش دارد؛ ست. بنابراین، در  در امر ازدواج   ،های کردیالمثلا

   کرد:به رفتار مادر دختر توجه ، بایدشود که برای انتخاب همسر آیندهمیسفارش

  (.99: 1392)سهراب نژاد،  ت بخوازگ بوین و دویبدال

Daleg buin v doviat bexvaz  



 

 

 

 

 

 

های کردی و عربیالمثلزن در آینة ضرب  119 

   (بخواز: خواستگاری بکن.)کن. ترجمه: مادر را ببین و دختر را خواستگاری

 است: شدهگونه نقل های کردی سورانی نیز اینالمثلدر ضرب

 (.218: 1386)ن.ک: رش احمدی و شاهرودی،  و کچان بخوازه.دایکان ببینب

 (کچان: جمع کچ، دختران.)کن. ترجمه: مادرها را ببین و دخترها را خواستگاری 

  (.142:1392)سهراب نژاد، .ت فیل دا گرسوش پیشت پا گرس، دویبکب

Kavsh peishte pa gery, doviat feile da gery  
راه و رســم مادر را   ،ررود( و دختمی گیرد )زن با ناز و ادا راهپشــت پا را می ،ترجمه: کفش

  )فیل: راه و رسم(گیرد. می یاد

 (237: 1379)رحیمی عثمانوندی،  .سکبو دا مبس، دت ئبکبو گا مبگور ئب
Gor aw ga makay, det aw da makai 

   )گور: گوساله(شود. شود، دختر نیز شبیه مادرش میترجمه: گوساله شبیه گاو می

ــرب  کرد:که در امر ازدواج باید در رفتار مادر دختر دقت       های عربی آمده  المثل در ضـ

 (11: 1427د نجم و همکاران، )محمّ .اقلِب الجُرَۀَ عَلَی فَمِهَا بتَطلَع البِنتُ لِأُمِهَا

ست  تذجمه: گونه که دختر از  بیاید، همان بیرون ،کوزه را  زیر و رو کن تا آنچه که در آن ا

شبیه   می مادرش متولد ست و اگر مادر اخالق شبیه مادرش دختر  ،. پساوست  شود و    مدارا

 شود:میمدار، دختر نیز همچون او، اخالقباشد

بذر زن آزاده و کامل، تبدیل به مروارید  (87: 1423)الحنفی البغدادی،  .بَزرِ الحُرَّۀ، دُرَّۀ 

 شود. )دختر صالح( می

 نقش مهم زن در ساختن  امعب -2-2-2

ــت که به امور خانه      میاش را در خارج از خانه بر عهده    وظیفة تأمین مع    ،پدر  گیرد و زن اسـ

 کند:میرسیدگی

             (76: 1392نژاد، )سهراب .ناو ژن ببسبپیاگ فالب 

Peyag falasaw jen bana 

 سازنده و بناست.  کند و زن،می ترجمه: مرد، کار 

ضرب  شکل ن   المثلدر  سورانی نیز به همین  ست:  شده قل های کردی  یب و عالپیاو فب»ا

ــت.    کند و زن،، کار میمرد (؛76: 1391)محمّدپور و همکاران،  «نایبژن بب ــازنده و بناس س
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کند و آســایش اعضــای خانواده را فراهم  خوبی اعمال میرا بهنظم خانه و بهداشــت آنزن، 

 سازد:  می

  (241: 1379وندی، )رحیمی عثمان .کینو، زر و زیولش ماس تا ژیر زینو مال بی

Mal bei keino, zer v zeivelesh mai ta jeire zeyno 
 )مال: خانه(آید. هایش تا زیر زانو باال میزباله ،ترجمه: خانة بدون زن )کدبانو(

ــرب ثل در ضـ خانواده اشــــاره    به نقش بی  ،های عربی الم یل زن در نظم و آرامش    بد

چیند و مرد می (؛15: 1427اران، د نجم و همک)محمّ نِیّالرَ ُلُ  َنِیّ وَ المِرلۀُ بَ :استشده

ــازد.زن می ــَت فَأنَامَت  سـ خواب را برای مادری که رخت (؛22/ 1تا: )میدانی، بی لمٌّ فَرَش

ند.    فرزندانش پهن  با ها را خوا یلِ بتحَرِقُ زَیتَ    کرد و آن هَا وَ فِی اللَ ــکِرُ بَیتَ هَارِ بتَس  هَا فِی النَ

، روغنش  کند و در شــبمی اش را تمیزخانه ،در روز (؛15: 1427ان، د نجم و همکار)محمّ

صَاحِبَتُبُ    کند.میبه امور خانه رســیدگی ،یعنی شــب و روز ســوزاند؛را می البَیتُ مَعمُورٌ وَ 

صاحبش در آن   آباد ،خانه (؛15)همان: فِی الدَورِ  ست و  ست؛  ا ، زن عامل آبادانی و یعنی ا

داری زن و رســیدگی به امور همســر و لی )ع(، در مورد ارزش خانهاســت و امام عنظم خانه

همسرداری به وجه    (؛111: 1404)ابن شعبه،   حُسنُ التَبَعُّلِ  َهَادُ المَرلۀِ فرماید: خانواده می

 است. نیک،  جهاد زن

 زن و مرد، مکمل هم -2-2-3

ضرب  ست و زن و مرد شده  تأکید زیادی بر احترام متقابل زن و مرد ،های کردیالمثلدر   ،ا

 اند: شدهمکمل هم معرفی

 (53: 1389)جمالی،  خان لب خانمب و خانم لب خانب.
 Xan la xanema v xanem la xana  

 است؛ اوست و اعتبار زن نیز به واسطة مرد به واسطة زن ،ترجمه: اعتبار و احترام خان )مرد(

 شود مرد در جامعه مییافتن ، باعث اعتبارزن نمونه و با اخالق ،یعنی

وَرَاءَ کُلّ رَ ُلٍ است:  شده  بودن زن و مرد اشاره عربی نیز به مکمل هایالمثلدر ضرب 

 است.پشت هر مرد بزرگ و موفقی، زنی (؛12: 1427د نجم و همکاران، )محمّ عَظیمٍ إمرلۀٌ
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مَةَ         مِِل زََل هَا مَل مَِن ال حَُة بتَع مرد تنبــل را مرد زن خوب،  (؛12)همــان:  المِرلۀ الملی

 کند.میزندگی

هُنَّ لِبَايٌ هســتند:  در قرآن کریم آمده که زن و مرد مایة آرامش و پوشــشــی برای هم

سی    (؛187)بقره/  لَکُم وَ لنتُم لِبَايٌ لَهُنَّ شما لبا شما )مردان( برای آنان    آنان برای  ستند و  ه

یقی و اعمال صالح، نه مذکر  های حقدر کسب کمال »گوید: می جوادی آملی هستید. لباسی 

ت.  اســاســت. معیار برتری، کرامت انســانی و تعالی روحیبودن، مانعو نه مؤنث بودن شــرط

ــِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنُکُمم مِنُ ذَکَرٍ لَوم لُنُثَ       آیة  که در  « همه از یکدیگرید   »عبارت   لَنِّی لَا لُض

ــُکُمم مِنُ بَعم ٍ ــت که مرد و زن  نبه ای  ،آمده  (195)آل عمران  بَعمض بدون هم یافت    ،معناسـ

  (715-726: 1388. )ندارندو فرقی با هم ندزیرا از جنس یکدیگر شوندنمی

 دختر بب ازدواج و شوهر عالقة -2-2-4

شرایط فرهنگی جامعه و متغیر با توج سی و عقلی در دختران   ه به  سن بلوغ جن یکی از   ،بودن 

  آنهاست. در خواستنی و هدف مطلوب  ،نوعیکه بهاست   ترین مسائل برای آنها ازدواج مهم

 است:شده های کردی به این مسئله اشارهالمثلضرب

 (51: 1392)سهراب نژاد،  .نب شوسپ و دوس، برا خاسب نب چبو تبئاگر خاسب 
 Ager xasa v tap v doy, bera xasa na chena shoy 

ست و برادر ن  ارزش، باترجمه: آتش با دود و دمش ست  یز خوب و عزیزا شوهر    ا ولی مثل 

 (خاس: خوب)ئاگر: آتش، نیست. 

خوشبختی    ، براینوعینگام خواستگاری بسیار آشفته و به   به ه ،خانوادة دختر ،خاطرهمینبه

 هستند:   شدن شرایط ازدواج او شاددختر و فراهم

 ( 107)همان:  .سویرانکوتوس ده خبوس ده باوان، رمِنگ دوو نبده
Dang doo naowi da bawan, remekwetu da xasuiran  

ش و تکاپو  همه در تال ،ولی در خانة عروس استچیز آرام، همهترجمه: در خانة پسر )داماد(

 باوان: خاندا، رم و کوت: ســر و صــدا، نگ: صــدا،)دهصــداســت. هســتند و خانه پر از ســرو

 سویران: خانواده زن(خه
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ــتنیاج برازدو ،طور که گفتیم همان    ــت؛ای دختران امری خواسـ   گاهی پیش  ،پس اسـ

  ای رقمونهگکند ولی شرایط به می برای انجام کار دیگری اقدام ،طور تصادفی آید که بهمی

 کند:  میخورد که او ازدواجمی

 (. 32: 1385)رضایی و کریمی،  چی ئاگر بارس، شوس کرد
                        Chei ager barei, shoi kerd کرد.رفت آتش بیاورد، ازدواجترجمه: 

 عُودٍ، مِنُ زَومجُاست:  شده به عالقة دختران به ازدواج اشاره   ،های عربیالمثلدر ضرب  

ــوهری از جنس چوب، بهتر320/  1تا:  )میدانی، بی  قعُودٍ مِنُخَیمرُ ــت از ماندن در     (. شـ اسـ

پدری؛     نة  ــ      خا ــوهر از لحاظ مقام اجتماعی در سـ باالیی یعنی اگر شـ ــد و فقیر و   طح  باشـ ن

شد و تهیدست  شد، باز زیبا  با سیار بهتر ماندناز ماندن در خانة پدری و مجرد نبا ست، چرا   ، ب ا

 .شودمی دهد و از بالتکلیفی خارجمییابد و زندگی تشکیلمی نوعی استقالل دستکه به

 عنوان همسر ایگاه و نقش زن بب -2-2-5

ــرب ــت. به ظاهر، این امر  ه که مرد ناگزیر از ازدواج با زن آمد  ،های کردی المثل در ضـ اسـ

ست ولی در باطن، ازدواج و ناگزیر و منفی سلبی  سامان   بودن از دخترا سرو رفتن  گ، موجب 

سیار مثبت   می شدن زندگی او دارمرد و جهت ست. در واقع  شود و برای مردان ب مردان با  ،ا

ــمنی و تلویحی ، بهالمثلگفتن این ضــرب ــورت ض ل  به نقش مؤثر و مثبت زن در تکمی ،ص

خود را ناگزیر از ازدواج با     ،کنند، هرچند که در ظاهر    می خانواده و پویایی زندگی اعتراف   

با دقت در    می زن ند،  یان مردم و ب     دان ــتگاری و    کاربرد این مثل در م ویژه در زمان خواسـ

 است:  عنایی منفی آن بیشتراز بار م ،شویم که بار معنایی مثبت این مثلمیمتوجه  ،ازدواج

 ( 37: 1389)جمالپور،  .وگال نبس هویچ مالی بی ببکبالي خودا ببژن بب

Jen Balas Xoda BekAi Huich Malei Bei Bala Nawg  
 مال: خانه()ای بی بال نباشد. ترجمه: زن بالست، خدا کند هیچ خانه

شی و به ا شیرین ز  ،نوعیمام علی )ع( نیز با تیزهو زدواج مرد را ناگزیر از ا ،بانی بالغیبا 

ند. در ظاهر،   با زن می  ــت ولیاین جمله در مورد زنان، منفی  دا ــرورت   ،در واقع اسـ بر ضـ

شَرُّ مَا فِیهَا لَنَّبُ الَبُدَّ مِنُهَا   فرمایند: اســت. ایشــان میازدواج تأکید کرده شَرٌّ کُلُّهَا، وَ   !لَلُمَرُلَۀُ 
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ــت و زحمت، بد   ، همه زن(؛ 484: 1388)نهج البالغه،   ــر اسـ ای جز  تر اینکه چاره  اش دردسـ

 بودن با او نیست.  

نندة کج بسیار سفارش شده و زن را تکمیلهای کردی، به ازدوادر برخی از ضرب المثل

است: شدهکردن تشویققدام به این کار، حتّی در صورت قرضسرعت در ازندگی دانسته و به

( و 136: 1392)سهراب نژاد،  .و، ژن وه  ايیتبدهگب رتبرت بکب ژن بخواز قبقب

 (. 61: 1385)رضایی و کریمی، 
Qart beka jen bexvaz qartagad daitaw, jen va jas   

  رض(رت: ق)قهاست.  ولی زن باقی گردانیو زن بگیر، قرضت را برمی ترجمه: قرض بکن

ضرب  شده  های عربیالمثلدر  سریع تأکید  ست ، بر ازدواج  ستگ  ،زیرا دختران ا اران  خوا

ــد:       تَاۀ   عَنَّتَدَ  الَ زیادی دارند و باید زود وارد عمل شـ کُل   فإنَّ  فَ غَاۀ  لِ  /2ا: ت )میدانی، بی  بُ

 است.زیرا برای آنها خواستگارانی (؛ دختران جوان را رها نکنید234

اظ  زنی که از لح ،پس اســت؛ همســر خوب ،شــودمیهایی که به مرد دادهیکی از نعمت

سیار نزد همسرش محبوب   ،اخالقی مناسب باشد   ه این  ب ،های کردیالمثلاست. در ضرب   ب

 است:شده موضوع اشاره

 (221: 1379)رحیمی عثمانوندی،  .ر هامسرم خاي بوورگم پالي بوو، هببب

 رگ: لباس()بهفقط همسرم خوب باشد.  ،ارزش باشد، باکی نیستلباسم کهنه و بیترجمه:  

ــاره المثلدر ضــرب ــر خوب اش ــتن همس ــده های عربی نیز به ارزش داش ــت: ش لُخُذ اس

ــِیرَه      ــِیلَب و اگعُد علی حص ــیل و خوب      (؛ 25: 1423)الحنفی البغدادی،  األص با زن اصـ

رایت مه چیز به ،اگر با دختر خوب ازدواج کنییعنی، ) .کن و بر روی حصیر بنشین  ازدواج

 است( فراهم و آماده

ــادق در مو  ــر خوب میامام صـ لَاثَةٌ لِلمؤمنِ فِیهَا رَاحَةٌ: ... وَ     : فرماید  رد ارزش همسـ ثَ

صَالِحَة  تُعِینِبُ عَلَی اَمرِ الدُنیَا وَ اآلخِرَۀِ  سه چیز بر  (؛24/ 14تا: )حر عاملی، بی امرَلۀ  ای در 

 رساند. را در کار دنیا و آخرت یاری رفتار و کردار که اومؤمن آرامش است: ... و زن نیک
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 دیدگاه منفی نسبت بب زن -2-3
 مشورت با زن و عمل بب سخنش -2-3-1

، ســـفارش  نکردن و ندادن صـــالحیت امور به زن، به مشـــورتهای کردیالمثلدر ضـــرب

ست؛ شده  ست که نب  ،البته در اینجا ا شورت به معنای این نی   کرد بلکهاید در هیچ امری با او م

 کرد:  نباید مشورت ،نیست در اموری که فراخور او و مرتبط با او

 (126: 1392ب نژاد، )سهرا .سرگ کبس زمسان چیبي ژن، ده سیب چلبیب دهال ببسب
Sala baia dase jen, da seya chelai zemsan chyareg kai  

شورت      سپاری و با او م ست زن ب سفندان را در     ترجمه: اگر زمام امور را به د شم گو کنی، پ

ستان می    سرمای زم سفندان در بهار انجام می   اوج  شم گو ی  سیه چله ) .گیرد(چنید )چیدن پ

رگ:  چیه ،رسدمی شود که سرما به اوج خودمیة زمانی در فصل زمستان گفتهزمسان: به بره

   (است.ابزار پشم چینی که شبیه قیچی

یه  امور به آنها توص  های عربی نیز به مشورت نکردن با زنان و ندادن زمام المثلدر ضرب 

(؛ دوشــیزگان را چه به  273/  2 تا:)میدانی، بی القَوممِ؟ نَوَى فِی العَذُرَاءِ لَممرُ مَااســت: شــده

قَابٌ  ســَادَهُمم بِقَوممٍ لَخُلِفمدادن در امور قوم؟! دخالت و نظر   کار و   ؛(247/  1)همان،   .حِ

سرور و چاره  ساد و تباهی      امور قومی که  یک زن  ششان باشد، ف ست. اندی شَاوِر المِرَۀَ   ا مَا ب

شُوروهنّ و  کن. بار مشــورتبا زن، تنها یک (؛13: 1427)محمد نجم و همکاران،  إلّا مَرّۀَ

غدادی،   خالفُوهُنّ  ــورت     (؛216: 1423)الحنفی الب نان مشـ ید با ز ــان    کن با نظرشــ ولی 

 کنید.مخالفت

شورت    ستان، به م سفارش  در ایران با ست: یک شده نکردن با زن  سری  ر کدان ببار موبا

دست   ،برکت خیر وبه شدی و بختی زیستی و با دشمنانت پیروزوارد شد و گفت: تو با نیک

احظ،  . )جکردگزیدی. این سخن، شیرین )ملکه( را خشمگین   یافتی و از اطاعت زنان دوری

ــتبه  ،پیامبر )ص( (234: 1423 ــارهدرسـ ــتکرده بودن انجام برخی امور اشـ ؛ از جمله،  اسـ

نقل   )ص( حدیثی از پیامبر (6/  9: 1420)مقریزی، .ن مشـــورت با زن فاضـــل و دانابودجایز

شورت   نفرمایشده که می  شان م  )ع( امام علی (97تا: . )حنبل، بیکنیدد: با زنان در امور خود

سَاءِ؛ فإنَّ رَلیَهُنَّ إلَی لفنٍ   فرماید:  می شَاوَرَۀَ النَّ و  (382: 1388)نهج البالغه،  .وَ إیَاکَ وَ مُ
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کند: از مشـــورت با زنان  میبا شـــرط ســـفارش ،ایشـــان به مشـــورت با زنان ،در جای دیگر

این ســخنان   (376: 1410. )کراجکی، ایکنید، مگر زنی که کمال عقل او را ســنجیدهپرهیز

ضرت علی )ع(  صی همچون جنگ    ،ح شرایط خا ست که احتمال دارد   و جهاد  مربوط به  ا

 باعث جلوگیری مرد از رفتن به میدان نبرد شود.   ،ز اومشورت مرد با زن و اطاعت ا
 . در حجاب ماندن زن و بیرون نرفتن از خانب2-3-2

ة چندان خوبی ندارد. هوج ،ماندن بیش از حد زن در خارج از خانه، بیروندر فرهنگ کردی

، در است. البته در فرهنگ کردی نماد حیا و عفت ،است که زن در جامعهاین  ،علت آن

شود یمو به اعتدال در آن سفارش شودنمی گیریرفتن زن و حجاب، زیاد سختورد بیرونم

 است: شده ن بیش از حد زن اشارهبودها، به زشتی بیرونثلالمدر برخی ضرب ولی

لب وه ــبوی حب س دیرم وه شـ ــب  رت  مب وهیاس، شـ مب کی   .یاس چوو، ئیواره 

  (172:1392نژاد،)سهراب

Vaovilai deyrem va sharte haya, shavakei macho, eyvara mayai 
ــرم و حیا دارم،  صــبح زود بیرون می  ــیار با ش ــی بس . گرددرود و عصــر برمیترجمه: عروس

ه  ببیشــتر در تعریض را این مثل  ئیواره: عصــر( کی: صــبح،وهشــه وی: عروس،ویله یا وه)وه

ــان و افراد  ــخنان پرکنایه و روابط پرتنش میان  آور گویند و یادنافرمان و نامنظم میعروس س

 است.   مادر شوهر و عروس

شــود که  می باعث ،ماندن زن در بیرون از خانهآمده که بیرونها المثلدر برخی ضــرب

ــکل نگیرد، چرا دیدگاه مث   ترین الگو در تربیت فرزندان و   مهم ،که زن بتی در مورد زن شـ

 :  آیدمیحسابرعایت اصول اخالقی در خانواده به

  (.100: 1392)سهراب نژاد،  یل دییب.ر بازارهم، دالگت ده سبدالگ

Dalegem, daleget da sar bazarail deya  

 (دالگ: مادر)است. ترجمه: مادرم، مادرت را در بازار دیده

اســـت: شـــدهنکوهش  ،ماندن زن در خارج از خانههای عربی نیز بیرونالمثلدر ضـــرب

ــبَب     بَابُوبجهَا عّالعّتبَب     هایش   زنی که کفش  (؛82: 1423)الحنفی البغدادی،   وِایزارهَا عَالگُص
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فتن  ر، همیشه برای بیرونیعنی)است.   است و عبایش بر چوب رختی آویزان در ورودی خانه

 المثل در مناطق جنوبی عراق بیشتر کاربرد دارد.این ضرب (است. آماده

ــرب ــبهای کردی، برادر نماد غیرت و تالمثلدر ضـ ــانه عصـ ــت و یکی از نشـ های  اسـ

صبی بودن دسالم  ر در  شدن دخت بودن برادر او و کمتر ظاهرختر از لحاظ عُرف اجتماعی، تع

  است:بیرون از خانه

 (.73: 1392)سهراب نژاد،  .پارچب بنوره کنارس، دت بنوره برارس
Parcha benora kenarei, det benora berarey. 

ــیه و ک     ،ترجمه: پارچه    نور:  کن. )ب، به برادرش )غیرت( نگاه  کن و دخترنارش نگاه  به حاشـ

 نگاه کن(

نتُ وَرَاءَ البِاست: شده نیامدن دختر از خانه تأکید های اردنی نیز بر بیرونالمثلربدر ض 

شرفات،    البَابِ و الوَلَدُ بِبَغدادَ دختر پشت در خانه )محبوس( است و    (؛38: 2011)سویلم 

سر در بغداد آزاد  ضرب ست. د ا پ س  ترافراطی ،زن های عربی، این تعصب روی المثلر   ت:ا

ــتُرهاَ وَ إمَا تَقبِرهَا      دختر یا باید در خفا   (؛13: 1427د نجم و همکاران، )محمّ البِنتُ إمَا تَس

 را باید در قبر بگذاری.و یا او  باشد

ف با شــدت و های مختلامری تازه نیســت و در دوره ،رفتن زنانماندن و بیروندرحجاب

شته   سانیان    ضعف وجود دا سا شتند هیچ مردی را ولو  زنان شوهر  ،است. در زمان  دار حق ندا

در ایران بعد از اســالم )طاهریان تا   (516: 1، 1384. )راوندی، پدر یا برادرشــان باشــد، ببینند

صورت خروج از خانه    ،خروج زنان از خانه ،مغول( شوهر ممکن نبود و در  باید  ،بدون اذن 

شتر بر حجاب معتدل   ،البته در فرهنگ کردی (89: 1360)مندور،  .شدند میبا نقاب ظاهر بی

و به حجابی که اصــول دین بدان اشــاره کرده،   اندو از افراط در آن بر حذر شــدهزن تأکید 

است، استفاده    ها آمدهاساس آنچه در سفرنامه  ، براست. در عصر صفوی و قاجار   شده  توصیه 

ــت و آنها میان زنان کرد معمول نبوده  از روبنده در   ــورت خود را نمیاسـ ــاند ، صـ . ند پوشـ

ر  زن کمتر د ،در بیشتر کشورهای عربی نیز در عصر حاضر     (124-123: 1378)مینورسکی،  

 کند.میماند و به امور خانگی رسیدگیمی یابد و بیشتر در خانهمیجامعه حضور
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 برترس و ودس مرد بر زن -2-3-3

  ،زنان یاســت و مردان و حتّ فرزند پســر از محبوبیت بیشــتری برخوردار ،دیدر فرهنگ کر

 بیشتر عالقه دارند که صاحب فرزند پسر شوند:

 (. 231: 1379)رحیمی عثمانوندی،  .س، ژن کور مارسکبسان بان سان، مامر خا مب 

San bane san mamer xa makay, jen kor marey. 

سنگ  سنگ و مرغ  ،ترجمه:  سر هم تخم می  پ ،روی  سر به دنیا می گذشت  د. آورارد و زن پ

 ، کور: پسر(خا: تخم مامر: مرغ، )سان: سنگ،

اشــاره به همان دیدگاه مردســاالری دارد که اگر کســی تعداد   ،به دنیا آمدن پیاپی پســر

 دارد.   یشتریاعتماد به نفس ب و است از ابهت بیشتری برخوردار ،فرزندان پسرش بیشتر باشد

 نند: کمی را به طبل تشبیه آن آید ومیشمارار و ابهت خانواده بهنماد اقتد ،پسر فرزند

  Kor dehela                                                        (144: 1392)سهراب نژاد، .کور دهلب

 صداست. ترجمه: پسر، همچون طبل پر سرو

ــئله حتّ  ــ ی در میان زنان نیز رایج  این مسـ ــادت       اسـ ت و برخی از آنها بر این باورند که حسـ

 صاحب پسر نشوند:  تا شودمی است که باعث دیگران

  (145)همان:  ؟س سوسن کور بارستیبشی نیبکی خوه

Key xowashi niyatiay sosan kor barei 
شش    سی خو سر به دن     نمی ترجمه: چه ک سن پ سو سادت    ،)یعنی یا بیاورد؟آید که  سی ح   ک

ــخصکند که   می ــود(.  فالن شـ ــر شـ ــاحب پسـ ــرب ، صـ با   ،های کردی المثل در برخی ضـ

ــته کارگیری تمثیل، حس مذکر   هب  ــود و مردبودن بر زنمی ترگرایی برجسـ ترجیح   بودنشـ

 شود:  میداده

 (120: 1385)رضایی و کریمی،  .رزسشیر بوین، هزار روژ مامرس تیبلبس روژ کبیب
Yai roj kalasheir bouin, hezar roj mamery tyarzei 

 است.تربودن( ارزشمندبودن )زن، از هزار روز مرغبودن(بودن )مردترجمه: یک روز خروس

ب  که تنها صـــاحرود که به شـــخصـــی می تا جایی پیش ،این دیدگاه نســـبت به دختر   

 شود:میکور گفتهالنسل و اجاقشود، مقطوعمیدختر
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  (174: 1392ژاد، )سهراب ن ژگاس سییب.اخ کوور و تبو  

Vejaxe koor v tajgai seya 
 .شود که پسر نداردمی، به کسی گفتهکوراجاق اجاق خاموش و آتشدان تاریک. ترجمه:

ضرب  ست خانواده   های کردی، مردالمثلدر  پس از  ،ساالری بازتاب زیادی دارد و ریا

 سپارند: میرا به پسر بلکه آن شودنمی، به مادر واگذارپدر

  (.140)همان:  س.نبر دالگ نیبو سبو باوگ، ئبکال يکب

 Kas kelawe bawg, aw sare daleg nianai 

 گذارد.پدر را بر روی سر مادر نمی کسی کاله: ترجمه

منفی نسـبت به دختر وجود دارد و  های حوزة خلیج فارس نیز دیدگاهی المثلدر ضـرب 

صوت بنیة و بیت البنات خراب صوت ح بینند: میتررا نحس و مقامش را فرواو    یة و ال 

ای که دختر در آن باشــد، خانه (؛ صــدای مار باشــد نه صــدای دختر؛  68: 2007)النعیمی، 

اســت،   دختر مایة اندوه (؛392: 1423)الحنفی البغدادی،  اِلبِنت غَمّ، وَلَو مَریَم. اســتویران

ضرب     شد. در  سر  ،های عربیالمثلاگرچه حضرت مریم با لد  ی اگر در بدو تورا حتّ فرزند پ

سَاعَتِبِ   دهند: میبر دختر برتری ،بمیرد شَارَتُبُ وَلَو یَمُوتُ بِ کاران،  د نجم و هم)محمّ وَلَدٌ وَ بِ

ــر (؛12: 1427 ــادی  ،مژدة فرزند پس ــیار ش ــت، حتّبس لَامٌ غُی اگر در بدو تولد بمیرد. آور اس

 ه او محکم شد و ایستاد.پسر، پشتم  ب (؛12: )همانانسَندَ ظَهرِس وَ قَامَ 

ا رراه افراط در پیش گرفته شده و او  متأسفانه در مورد دختر ،های عربیالمثلدر ضرب 

شود و  می اکاین لکه پ ،اند که با فرستادن او به خانة شوهر  دانسته مصیبت و حتی لکة ننگی 

دار  (؛ دختر12)همان:  یّبُنیةُ وَقَعَت الحِیطَةُ عَلَاند: دانســته دختر را شــایســتة مردن  ،برخی

ــدم  و دیوار خانه بر من افتاد.     غدادی،   )الحنفی الب زَوَّج بِنتَک، و طَلَّع عَارَک مِن بَیتِکَ   شـ

نه       (؛197: 1423 خا نگ را از  عار و ن ــوهر ده و  نَاتُ  ات بیرون کن. دخترت را زود شـ البَ

 تة مرگ هستند.دختران، تنها شایس (؛13: 1427د نجم و همکاران، )محمّ لِلمَمَاتِ

ــئله در همة ادیان و تمدن ــته وها و فرهنگاین مسـ ــعف   ها وجود داشـ ــدت و ضـ از شـ

ــت؛برخوردار بوده ها   با وجود آنکه از برابری زن و مرد در همة موقعیت     ،مثالً افالطون اسـ

در   (47تا: . )گری، بیاســـتشـــدهکرد که مرد آفریده میکرد، خدا را شـــکرپشـــتیبانی می
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ستان نیز عقاید مشابه وجود دارد. در پندهای انوشروان آمده    فرهنگ ایرا گ است: بر مر ن با

 (118: 1387( و )مستوفی، 624: 1310)نفیسی،  .غم مخور ،دختران

 دختر و زن، عامل انحراف مرد -2-3-4

 شود ومی باعث تحریک جنس مذکر ،این اعنقاد وجود دارد که جنس مؤنث ،در میان عامه

ی های کردالمثلدر برخی از ضرب ،دهد. این دیدگاهمیناه و ناهنجاری سوقاو را به سوی گ

 یابد: می نمود

 (77: 1392)سهراب نژاد،  .س فیکب فاکس هیکب هاک، کور نیکبکبتا دویت نب
 Ta doviat nakay heyke hak, kor neyakay feyke fak 

پسر جواب خندة او را  ،کند(تا دختر با صدای بلند نخندد )و پسر را تحریک نترجمه: 

 شود(. دهد )تحریک نمینمی

النَّســَاءُ حَبَائِلُ اســت: شــدههای عربی نیز زن عامل انحراف مرد معرفی المثلدر ضــرب

شَیطَانِ  سمان  ؛(340/  2تا: )میدانی، بی ال ستند.   زنان، ری شیطان ه گروهی این جمله را   های 

در   ،بســیاری ولی  (81/  4، 1416یشــابوری دانند )نمیرا حدیثی از پیامبر و آن اندنقل کرده

است،    عامل گمراهی مرد ،این فکر که زنصحت انتساب این حدیث به پیامبر شک دارند.    

،  ر توراتد است؛ها وجود داشتهریشه در تاریخ طوالنی بشر دارد و در بیشتر ادیان و فرهنگ

 آن ،ت این امرکنند. علّمیمعرفی های شبات را مجازات تشریعی خداوند  کردن شمع روشن 

ه بخورد و از امر خدا سرپیچی کند؛ پس، از میوة ممنوعکه آدم را وادار کرد  ،است که حوّا

ــتین، چراغ  ــر را خاموشزن با گناه نخس ــنزندگی بش ــبات کرد و با روش ــمع ش تا   ،کردن ش

 (131: 1350)کوهن،  .کندمی حدودی این خطا را جبران

شبهات و دیدگاه با وجود این ه  شت    ،های منفی در مورد اغواگری زنمه  باید اذعان دا

ست و موار  ترقوی ،که اعتقاد دینی زن سیار کمتر دید ارتداد و بیا ست؛ نی زنان از مردان ب   ا

شند. گرایش قلبی به دین نمی ،پس شتر از   در میان زنان بی ،توانند تنها عامل انحراف مردان با

  .یابدمیزن مســـائل روحی و معنوی را با روان خود ســـازگارتر و شـــودمی مردان مشـــاهده

  (143-144: 1376کلتون و همکاران، )س
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الفِتَنُ ثَلَاثٌ: ... وَ حُبُّ داند: میگرآمیز و وســوســهحضــرت علی )ع( عشــق زن را فتنه

شَیطَانِ    سَیفُ ال سَاءِ؛ وَ هُوَ  شابوری،   النِ سه  فتنه (؛49/  17: 1411)حاکم نی تا هستند: ... و  ها 

شیطان       شیر  شم شق زنان که  ستان نیز پندها و حکمت    ع ست. در فرهنگ ایران با ی نقل  هایا

شان فقط  البته داند؛می کنندهار و منحرفشده که زن را مکّ  گر ار و مداخلهزنان مکّ، منظور

،  ی)نفیســ .اســت: از مکر و حیلت زنان ایمن مباشــیداســت. در پندهای انوشــروان آمدهبوده

 )یوسف/ إنّ کَیدَکُنّ عَظِیمٌآمده: در قرآن کریم نیز (118: 1387فی، ( و )مستو624: 1310

 است. بسیار خطرناک ،مکر شما )زنان( (؛28

 دید منفی نسبت بب مادر شوهر -2-3-5

ــرب ــویر زن، به های عامیانه    المثل در ضـ ــت ولی بهترین حالت برای   ،عنوان مادر ، تصـ   اوسـ

شوهر میش و احترام را از مادر نفیارز ،فرهنگ جامعه شود. مادر   میکند، وقتی که او مادر 

در   (61: 2007)شــریم،  .اســتآمیز برای زن در محیط خانهمصــفتی منفی و تحکّ ،شــوهر

است   دهش گر و بداخالق معرفی شخصیتی سلطه    ،مادر شوهر  ،های کردیالمثلبرخی ضرب 

 ند: کند به عروس کنایه بزمیکه همیشه تالش

 (. 25: 1389)جمالپور،  .سویره ئاگره سویرهخب

ــوهر، همچون آتش برافروختهترجمه:  ــت؛ مادر ش ــمکش با   اس ــه در انتظار کش یعنی همیش

 است.عروس

ای: دهبوید که تو هم روزی عروسگوو میکند می عروس، از بدرفتاری مادر شوهر شکایت 

 (.217: 1379رحیمی عثمانوندی، ) .وینبوس نبر وژت روژس وهسویر مبس هبئب

 ای؟نبودهمگر خودت هم روزی عروسای مادر شوهر،  ترجمه:

ــرب ــورات عامه ،های کردیالمثلدر برخی ض ــوهر وجهة مثبتی   ،بر خالف تص مادر ش

 دانند:می داری و مراقبت را مختص اودارد و ویژگی مثبت امانت

  (38: 1385)رضایی و کریمی،  .رانبسویره، کلیل دهخب 

 مادر شوهر، کلید در خانه است.ترجمه: 

ضرب  سترده    ،های عربیالمثلدر  شوهر نیز بازتاب گ :  داردایجدال میان عروس و مادر 

ــبتی،  ) لو الخالة )لم الزوج( حبت الکنة )زو ة االبن( لدخل ابلیس الجنة          السـ
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شوهر  (؛67: 2009 شته    ،اگر مادر  ست دا شیطان ن    عروس را دو شد، حتماً  شت با   یز وارد به

بر ســر ریاســت خانه و گرفتن   ،عروس و مادر شــوهر ،های کویتیالمثلشــود. در ضــربمی

ــمکش    با هم کشـ نة(         زمام امور  ــفی ئد السـ قا ند: نواخذة )هو نوخذة و هو  اثنین طبعوا دار

سازند( و کشتی را    (؛ دو ناخدا در یک کشتی )با هم نمی 42: 2011)منتصر،   )غرقوا( سفینة 

مَاۀَ  إنَّکنند.  می غرق عَتم  الُحَ نَّبم   لُولِ عَتم ... بالُکَ هَا  وَلُولِ نَّبم   کَنَّتُ (؛ 11/  1تا:  )میدانی، بی  بالظِّ

ــت ولی   ــت داش ــش را دوس ــوهر، عروس ــین(هعروس )ب مادر ش ، او را به  خاطر باورهای پیش

ند  کمی، به دخترش ســفارشکه مادری اســتالمثلی آمدهدر ضــربکرد و بدذاتی متهم می

ــوهرش ندهد:      که هیچ  همدِس  الَچیزی به مادر شـ تِکِ   إل  تُ مَا  (؛244/  2)همان:   الکَتِفَ حَ

 گوشت کتف )شتر( را به  مادر شوهرت هدیه نکن.  

 گیرسنتیجب-3

ــرب ــترده   ،های کردی و عربی المثل زن در ضـ ــته ای بازتاب گسـ ــت. برخی از این  داشـ اسـ

ــرب ــتایش زن و نقش او در نظم ،هاالمثلض ــایش خانواده و جامعه به س اند و پرداخته و آس

ستة او ارائه داده  تصویری   شای ضرب  اامّ اندزیبا و  ی او جایگاه واقع ،هاالمثلدر برخی از این 

ــدهنادیده گرفته ــبی به او  شـ ــفات نه چندان مناسـ ، در منفی  اند و در برخی از آنهاداده و صـ

شان  صویر زن ن سیاری از این دیدگاه    دهش  روی و بزرگنمایی، زیادهدادن ت شة ب ست. ری های  ا

ــر  منفی در مورد زن ــت و عوامل مهمی  ، در تاریخ بشـ از جمله نوع حکومت و میزان    ،اسـ

استبداد و خودکامگی رؤسا، شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عقاید دینی و        

ای  هش سازندن نق، زاین هستند. با وجود هایی مؤثرت و ضعف چنین دیدگاهدر شدّ ،مذهبی

صلی زندگی به  ساب در جامعه دارد و یکی از دو رکن ا سئله   آمدهح ست و این م ی  خوب، بها

 است.   شدهکشیدهتصویرهای کردی و عربی بهالمثلدر ضرب
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