مقاله پژوهشي

جامعه شناسی ضرب المثل های عربی لهجه خوزستانی
علیرضا طرفی ،1سوری

ضیاغم2

چکیده
ضرب المثل جمله ای است کوتاه و عموما شناخته شده از فرهنگ عامه که محتوای آن شامل حکمت حقیقت ،اخالق و دیدگاه
های سنتی است که به صورتی متواتر و به گونه ای استعاره ای ،ماندنی و حفظ کردنی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.
این مطالعه بدنبال بررسی امر اخالقی در ضرب المثل های عربی خوزستانی می باشد .در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل
محتوای کیفی به گردآوری وتحلیل ضرب المثل های عربی در خصوص مضامین اخالقی در سه حوزه روابط جنسیتی ،روابط
بین گروه های سنی پیر -جوان و روابط بین مردم و قدرت سیاسی پرداخته شده است .نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده
آن است که از تداوم روابط اخالقی به شکل عام و قاعده مند در ادبیات رسمی ،طبقه حاکم سود می برد .با تحلیل دادهها پنج
مقوله استخراج شده اند که عبارتند از :اسطوره مردانگی ،اسطوره پیر ،اسطوره کودک ،اسطوره ضعف و اسطوره حاکم مهربان
این مقوله ها در قالب اسطوره سازی در ادبیات رسمی به شکل قاعده مند و بدیهی شکل گرفته است.

واژگان کلیدی :ضرب المثل ،مضامین اخالقی ،اسطوره سازی ،تحلیل محتوا
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از جمله مسائلی که در اغلب جوامع ،طی چند دهه اخیر به

دور از تصور کلیشه ای و توجه به الیه های عمیق هستند.با

صورت تأمل برانگیزی به آن پرداخته شده است موضوع

توجه به مشاهدات و دغدغه هایی که در اجتماع وجود دارد

روابط بین جنسیتی ،رابطه مردم با قدرت سیاسی و روابط

با در نظر گرفتن اهمیتمضامین اخالقی در گنجینه ضرب

بین نسلی در بین گروه های سنی است .فرهنگ هر کشوری

المثل ها ،به لحاظ فراوانی و چه به لحاظ نقش و کاربرد،

تأثیری ویژه ای بر نگرش ها و باورهای مردم آن کشور دارد

این مطالعه بدنبال بررسی مضامین اخالقی درسه حوزه

و ضرب المثل ها به عنوان جمالتی کوتاه بیان کننده نگرش

روابط جنسیتی ،سیاسی و بین نسلی و با تاکید بر ضرب

ها و باورهای مردم هر جامعه ای و ابزاری قدرتمند برای

المثل های عربی خوزستانی به عنوان زمینه مناسب بازنمایی

شکل دادن به آگاهی ها ،نگرش ها و اعتقادات اخالقی

امر اخالقی بوده و به اهداف زیر توجه دارد:

هستند (موحد و عسکری )1931،و چون برخاسته از دل

 -1وضعیت اخالقی عرب ها به لحاظ وجود انسجام

مردم هستند خالص ترین و عمیق ترین احساسات ،ظریف

اخالقی چگونه است؟

ترین افکار و اندیشه ها و مهم تر از همه واقعیات یک

 -2چه ارتباطی بین مقوالت اخالقی بدست آمده و شرایط

جامعه را منعکس می سازند ،از این رو این بخشی از ادبیات

اجتماعی وجود دارد؟

یکی از منابع غنی و مطمئن در مطالعه فرهنگ یک جامعه

 -9کدام یکی از این مقوالت در دستگاه اخالقی هژمونی

است و نمودار واقعی استعداد ،قریحه و فرهنگ آن به شمار

بیشتری دارد؟

می رود (شریفی مقدم و ندیمی .)1932 ،اهمیت عناصر

ادبیات و پیشینه

شفاهی تا جایی است که حتی تاریخ اجتماعی و تغییرات

در ایران مطالعاتی که به طور مستقیم به تحلیل جامعه

اجتماعی را از روی همین فرهنگ شفاهی می توان بازسازی

شناختی امر اخالقی در ضرب المثل ها پرداخته باشد اندک

کرد (محمدزاده )1931 ،اگرچه این گفته ها و عناصر

هستند ولی پژوهش هایی در ارتباط با موضوع ضرب المثل

شفاهی دارای ماهیت فرهنگی بودند و تا حدودی به ط.ور

ها صورت گرفته از آن جمله مطالعه تفسیری بازنمایی زن

مستقیم یا غیر مستقیم ابزار قدرت محسوب می شدند در

در ضرب المثل های کردی (محمدپور و همکاران.)1931،

دوران معاصر به شکل کتبی وارد ادبیات رسمی شده اند و

تحلیل جامعه شناختی از ضرب المثل های زنانه در

به اسطوره مبدل و ماهیت سیاسی یافته اند و به طور مستقیم

شهرستان المرد استان فارس ( موحد و همکاران.)1931،

ابزار تراکم و تکاثر قدرت محسوب میشوند به همین دلیل،

جایگاه و تصویر سالمندان در ضرب المثل های فارسی

ضرورت نقد سیاست ها و منش ها و روش هایی که به

(خاشعی )1931،ارزش فرهنگی ترجمه ضرب المثل ها و

کارگاه اسطوره سازی بدل شده اند کار مهمی است.

کنایات عربی به فارسی (نیازی و نصیری ،)1933،بررسی و

بنابراین تحلیل دقیق محتوای دادههای مختلف ،به خصوص

تبیین ساختار اجتماعی -فرهنگی ضرب المثل های ترکی

واژهها ومفاهیم کمک زیادی به شناخت عللوعواملوجودی

استان اردبیل (نوین .)1931،در برخی ازاین پژوهش ها به

موضوعات مختلف انسانی و اجتماعی میکند ،لذا ضرب
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مقدمه

المثلها زمینه مناسبیجهت مطالعه بازنمایی امور اخالقی به
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ها اشاره شده است.

نوعی سوء استفاده ایدئولوژیک است که بورژوازی به آن

مطالعات دیگری در سایر کشورها صورت گرفته از جمله

دست می زند .در نظام نشانه شناسانه بارت دال ،معنا-

می توان به بررسی مکتب عهد عتیق مسیحیان از نظر وجود

شکل 2خوانده میشود.مدلول مفهوم 6نامیده میشود و به

کلیشه های جنسیتی ضرب المثل مانند ،توسط

نشانه ،داللت 1اطالق می گردد (اباذری )1931،دال هم

(برنچ ،)2112،1بررسی ویژگی های ارتباطی خاص در

معناست هم شکل ،از یک سوپراست و از سوی دیگر تهی،

ضرب المثل ها توسط (بک )2112،2و تصویر پسران و

پر بودن معنای دال اشاره به تاریخمند بودن است اما زمانی

دختران در جامعه باگاندا توسط (کیمبا )2112،9اشاره کرد

که به شکل مبدل میشود تهی میگردد یا به عبارت دیگر

مطالعات فوق با بکارگیری رویکردهای نظری و روش

تاریخ مستقر در آن فقیر و عسرت زده میگردد (همان).

شناسی مختلف همگی بر این نکته تأکید داشته اند که

بورژوازی ناگزیر اسطوره می سازد واین اسطوره فقط

ادبیات شفاهی به عنوان عوامل تعیین کننده روابط جنسیتی،

دستکاری نشانه ها نیست بلکه نوعی پیام است که هدف

سیاسی و نسلی هستند با وجود تحلیل های مختلفی که از

آن طبیعی جلوه دادن پدیده های تاریخی است .بورژوازی

ضرب المثل ها در مناطق مختلف صورت گرفته اما تحلیل

به سبب منافعش تاریخ را به طبیعت تبدیل می کند واز خود

جامعه شناختی امر اخالقی در ضرب المثل ها هم چنان به

نام زدایی می کند و تناقضات موجود در جامعه را به چیزی

قوت خود باقی است.

بی نام و نشان متحول می سازد.

مفاهیم نظری

از نظر فوکو در فرآیند اعمال قدرت فاعل بودن انسان نفی

بارت 4عناصر فرهنگی را اسطوره مینامند او معتقدات

می گردد ،دستگاهی انضباطی و به ویژه ارتش و مدرسه به

اسطوره نوعی گفتار است و نوعی پیام را میرساند در

آرامی تکنیک ها و روش هایی را ایجاد می کنند که به

یونانی واژه  Muthosبه معنای گفتار و در نتیجه پیام است.

موجب آن آدمیان نه به عنوان فاعل سخن ویا نشانه های

ولی ما در عصر خود اسطوره را نوعی پیام مخدوش نیز می

قابل قرائت ،بلکه به عنوان موضوعاتی تلقی می شوند که

دارد

می توان آن ها را شکل داد و کنترل کرد (دریفوس و رابنیو،

( )Moriarty,1991تأمالت او در اسطوره شناسیها آن

 )1916به اعتقاد وی قدرت در واقع یک چیز نیست بلکه

بود که با حالت عصبی مشاهده می کرد که روزنامه ها و

قدرت در روابط میان انسان ها جای داد قدرت کاال یا

عکس ها و فیلم ها و شوها و عقل سلیم واقعیتی را که

منصب یا غنیمت یا نقشه و تدبیری نیست ،بلکه عملکرد

تاریخی است به گونه ای عرضه می کنند که انگار چیز

تکنولوژی های سیاسی در سراسر پیکر جامعه است این

طبیعی است "من از اینکه مداوماً طبیعت وتاریخ خلط می

عملکرد روابط نابرابری را ایجاد می نماید در این فضای

شدند در خشم بودم" (.)Barthes, 1976

نابرابر و جامعه انضباطی ،انضباط یک تکنیک به شمار می

دانیم بارت همه این معانی را مدّنظر

5-meaning-form
6-cocept
7-singnification

1-Branch
2-Beck
3-Kiyimba
4-Barthes Roland
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بازنمایی روابط جنسیتی و تصویر سالمندان در ضرب المثل

از نظر بارت جامۀ بداهت پوشاندن به امور زندگی روزمره
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ریزترین و دورترین عناصر را ممکن می سازد( .همان)

رسیدیم ضمن ًا برای شناخت زمینه شکل گیری و اجتماعی

تکنیک ها و روش هایی که موجب ارزش گذاری و کسب

این ضرب المثل ها به صورت هدفمند و گلوله برفی با

مشروعیت می گردند ،همگی حامی منافع کسانی است که

هشت نفر از افراد آشنا مصاحبه عمیق صورت گرفت .الزم

دارای موقعیت برتر در جامعه هستند وآنان تعیین می کنند

به ذکر است تعداد ضرب المثل هایی که در منابع مکتوب

چه چیزی به عنوان حقیقت باید محسوب شود.

راجع به موضوع امر اخالقی ،بسیار بیشتر از این تعدادی

()Hussein,2009

است که براساس نمونه گیری انتخاب شده اند.

روش تحقیق

ابزار اصلی و محوری تحلیل محتوا ،نظام مقولههای آن

روش شناسی مورد مطالعه در این مطالعه روش شناسی

است .واحد تحلیل در تحلیل محتوا کوچکترین اجزای

کیفی است که یافته های خود را با ارجاع به عقاید ،ارزش

متن است که در آن رویدادها و توصیف مفاهیم (ویژگیها

ها و رفتارها در زمینه اجتماعی بدست می آورد

و مقولهها) بررسی میشوند .از آنجایی که متن خود دارای

(محمدپور )1931،و از روش تحلیل محتوای کیفی 1به

واحدهای طبیعی نیست لذا الزم است واحدهای تحلیل در

عنوان روش عملیاتی تحقیق استفاده شده است .تحلیل

سطوح نحوی و معنایی برای هر تحقیق ویژه تعریف شوند

محتوا یک رهیافت تحلیل تجربی و روش شناختی کنترل

(هرکنر ،1314،نقل از محمدپور  )1931،در این مطالعه بعد

شده ی متن در بستر ارتباطی آن بدون کمی سازی کم مایه

از مطالعه ضرب المثل ها ،جداسازی و تفکیک ضرب المثل

ی داده هاست ( )Mayring,2000دادههای این مطالعه با

هایی که به نوعی در ارتباط با امر اخالقی در سه حوزه

استفاده از روش های بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه

روابط جنسیتی ،سیاسی و نسلی بودند .ابتدا مفاهیم

عمیق گردآوری شده اند.

استخراج شدند و در مرحله بعد با کنار گذاشتن این مفاهیم

در این پژوهش از دو نوع نمونه گیری هدفمند و نظری به

براساس اشتراکات و تشابهات مقوالت بدست آمد .برای

طور همزمان با توجه به اهداف و سواالت تحقیق استفاده

قابلیت اعتماد پژوهش حاضر به چند نفر مراجعه شد که

شده است .روش انتخاب مصاحبه شوندگان هم به صورت

همگی جواب های مشابهی ارائه نمودند و در نهایت

هدفمند و سپس گلوله برفی یا حرکت از یک مورد به مورد

ارزیابی بین مفاهیم ،مقوله ها و داده های خام صورت

دیگر بوده است (فلیک )1933 ،بنابراین ابتدا با در نظر

گرفت که صحت آن ها مورد تایید واقع شود.

گرفتن سه حوزه اخالقی انتخاب شده وتم موضوعی  ،به

یافته ها و نتایج

صورت هدفمند ضرب المثل هایی انتخاب می شدند که در

پس از جمع آوری ضرب المثل هایی که به نوعی در ارتباط

این سه حوزه اخالقی جای داشتند در اینجا ضرب المثل ها

با امر اخالقی در 9حوزه مورد نظر بودند در مرحله کد

در سه حوزه جنسیتی ،نسلی و سیاسی براساس تماتیک کد

گذاری باز همان طور که جدول 1نشان می دهد  14مفهوم

گذاری شدند سپس برای رسیدن به اشباع نظری کار

اولیه و در مرحله کد گذاری محوری 2مقوله عمده،

1-Qualitative content Analysis
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آید این تکنیک باالتر از هر چیز دیگر تسری قدرت بر

کدگذاری را ادامه داده تا جایی که به سیصد ضرب المثل
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استخراج شد در ادامه به هریک از مفاهیم زیر با ارجاع به
درک و تفسیر معنایی بومی فرهنگ عربی پرداخته شده
است.
جدول  -1مفاهیم و مقوالت عمده استخراج شده از داده های کیفی
مفاهیم اولیه
خشونت علیه زنان -زن به مثابه
ر وابط جنسیتی

موجودی مطیع و فرو دست  -مرد به
مثابه سوژه ای صاحب اداره و قدرت

مقوالت عمده

رسوبات فرهنگی به جا مانده از بستر تاریخی فراهم
اسطوره

آورنده انگاره تقابل طبیعی دنیای مردانه و زنانه

مردانگی

بصورت یک قاعده و امر اخالقی عام بدون در نظر
گرفتن خاستگاه و زمینه شکل گیری آن.

پیر به مشابه سوژه ای مکرم -پیر به
مثابه سوژهای با تجربه و ارزشمند -پیر
به مثابه ضعف جسمانی

توضیحات

نوعی نگاه ارزشی به بزرگترها و احترام به سالمنداناسطوره پیر

و تداوم آن در غالب یک دستور العمل اخالقی عام
که منافع یک گروه را تامین میکند.

حوزه بین نسلی
روابط سنی بین پیر و جوان

جوان به مثابه سوژه ای خام جوان به مثابه سوژهای قوی وتوانمند -کودک به مثابه سوژه ای

نوعی نگاه ارزشی به طراوت ،نیرومندی و
خامی جوان ونمود آن بصورت یک باور

اسطوره کودک

عام در واژگان برای تامین منافع یک گروه
یا صنف خاص

محتاج نوازش

-نفی قدرت

اسطوره ضعف

 -سکوت و اطاعت از قدرت حاکم

-نمود طبیعی و عادی اطاعت و فرمانبری در بین عامه

 -فساد قدرت

مردم ،همراه با سکوت یا نفی قدرت وبستر زدایی از

حوزه سیاسی روابط بین مردم و

آن

قدرت
-حاکم به مثابه جانشین خدا

مهربان
نوعی نگاه ارزشی به روابط نابرابر و تداوم در متوننوشتاری و گفتاری به مصلحت طبقه حاکمه و نمود
آن بصورت یک امر بدیهی.
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-قدرت به مثابه مصلحت عموم

اسطوره حاکم

طرفی و همکار

جامعه شناسی ضرب المثل های...

اسطوره مردانگی

از خود اختیاری نداشته و خوب یا بد بودن او در اجتماع،

یکی از مسائلی که زنان در سطح جهانی با آن روبرو بوده

به شوهرش بستگی دارد .تکلیف و محدودیتی که شوهر

اند نظام مرد ساالری است که با محدود کردن زنان به

ایجاد می کند جهت کنترل زن و نشان دادن قدرت شوهر

پرورش کودکان و ارائه خدمات خانگی و جنسی ،سلسله

است .در غیر این صورت به شوهر مانند یک سوار کار غیر

مراتبی را ایجاد کرده است .این رسوبات فرهنگی به

ماهر نگریسته می شود که توانایی کنترل زنش را ندارد،

جامانده ،از بستر تاریخی ،فراهم آورنده انگاره تقابل طبیعی

ضرب المثل دیگر در رابطه با موضوع فرو دستی زن می

دنیای مردانه و زنانه از بدو تولد تا بزرگسالی می باشد.

تواند این ضرب المثل باشد:

چیزی که در اینجا مسئله است این است که این تضاد و

شکله و ترکضین ورا الهوش»
«نادره و ندار تچ بوش ،م ّ

تقابل به صورت یک قاعده عام و بدیهی بدون در نظر

زرنگ هستی اما بیهوده ،آستین ها را باال زده ای و دنبال

گرفتن خاستگاه آن ،در متون رسمی به صورت یک عمل

گاوان حرکت می کنی

اخالقی عام و قاعده متد مطرح شده و تبلیغ می گردد.

مقصود این است که با این زرنگی ،زنان باز هم دنبال

مفاهیمی که در این ضرب المثل ها در شکل دهی به اسطوره

کارهای بیهوده هستند و درست است که در بیشتر مواد

مردانگی برجسته بوده اند عبارتند از :زن به مثابه سوژه ای

توانایی باالی زن در مهارت هایی که زنانه خوانده شده اند

مطیع و فرو دست ،خشونت علیه زنان و مرد به مثابه

مانند امور بچه داری و خانه داری و ابراز احساسات و

موجودی صاحب اراده و قدرت است .در پاره ای از ضرب

عواطف محدود شده است اما ناالیقی و بی هنری زنان را

المثل ها فرود دستی زنان به ویژه در جوامع سنتی به

در قالب این دسته از ضرب المثل ها می توان دید .بنابراین

صورتی است که مردان عالوه بر فرمانبرداری ،که تکلیف

ناتوانی در حل مشکل زندگی خود و بی هنری زنان از

زنان محسوب می شود ،خواستار کنترل احساس ،عواطف

ویژگی های شخصیت زنان محسوب می شود.

و ذهنیت زنان هم هستند موضوع فرودستی زنان در فرهنگ

خشونت علیه زنان مفهوم دیگری است که حکایت از ادب

عربی خوزستانی مانند سایر فرهنگ ها در فرهنگ عامه و

کردن زن و قرار دادن او در موضع فرمان برداری است

ادبیات شفاهی و رسمی بخش قابل توجهی را به خود

ضرب المثل هایی مانند:

اختصاص داده است نمونه ای از این ضرب المثل ها در

«طال عمرک طوّلیت ردانی ،خاف تاخذلک مره و

زیر آمده است:

تنسانی»

اسب از مربی آن و زن از مردش فرمان می برد و درس

بگیری و مرا فراموش کنی

می گیرد

سخنی است که زن به شوهر می گوید و جفای او را به رخ

در اینجا منظور این است که چگونگی اخالق و رفتار زن

می کشد و نشان دهنده این است که فرمانروایی مردان

به رفتار و اخالق شوهرش با او و کنترل و نظارتی است که

وجود داشته و زنان با رفتار ناخوشایند آنان روبرو بوده اند.

بر او اعمال می کند .گویی زن به مثابه موجودی فرو دست

مورد دیگری از این ضرب المثل ها:
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«الفرس مِن خیّالها و المره من ر ّیالها»

خدا به توببخشد که مرا نعمت دادی ،اما می ترسم زن

طرفی و همکار

جامعه شناسی ضرب المثل های...

«یا ریّل لملمتلک بیت و من تمن المنگع زمیّت و کله

مقصود از این ضرب المثل اهمیت اوالد ذکور و نوعی

علیّه ما رضیت»

فرهنگ مرد محوری است و این مرد محوری توأم با ترجیح

ای شوهر ،خانه ای برایت جمع و جور کردم و از برنج

جنسی بوده و مرد را تنها به عنوان دارنده برخی توانایی ها

خیس کرده برایت کنار گذاشتم ،و با این همه باز از من

و قدرت تعریف می نماید .در میان ضرب المثل های عربی

راضی نیستی.

تعدادی از آن ها نشان دهنده قدرت و برتری مردان است

حکایتی است که همه زنان با مردان خود دارند این ضرب

به عنوان مثال:

المثل ها و واژگان نشان از وجود رفتار تحقیر آمیز نسبت

«ابوی مایندر اال علی امی»

به زنان ودر کنار آن ارزشمند نمودن مرد نسبت به زن است

پدرم تنها از پس مادرم بر می آید

مورد بعدی موضوع بی مهری نسبت به زن و خانواده زن

در اینجا مقصود آدمی است که فقط توان ستیز با ضعیف

را نشان می دهد:

تر از خود را دارد و نشان دهنده قدرت مرد و ضعف زن

«یا گلبی سیب و الحاجتک للنسیب»

است .ذکر اهمیت فرزند پسر نسبت به دختر همراه با

ای دل آواره شوی بهتر که محتاج داماد شوی

اهمیت دادن به قدرت و اراده مرد در این واژگان رسمی

پیام این ضرب المثل کنایه ای از بی مهری بعضی دامادها

وارد شده و تبلیغ می شود و به یک قاعده اخالقی عام

نسبت به خانواده عروس است همه این ضرب المثل ها

تبدیل میگردد و هرکسی در هر جایگاهی ممکن است از

نشان دهنده موقعیتی است که در چهارچوب آن زنان

آن استفاده کند.
اسطوره پیر

مورد سوء استفاده ،بیمهری ،نظارت و ستم مردان قرار می

اشکال در سازمان جامعه عجین شده و یک ساختار تسلط

ایران بر مبنای فرهنگ اسالمی از احترام به ریش سفیدان،

بنیادی تشکیل می دهداکه عموماً پدر ساالری خوانده می

بزرگان و افراد سالمند ریشه می گیرد .احترام به بزرگترها

شود (ریتزر)1932،

و بویژه سالمندان ارزشی است که در رگ و ریشه و فرهنگ

وجود تبعیض در واژگان جنسیت و اهمیت دادن به فرزند

عربی خوزستانی وجود داشته است و وقتی وارد واژگان

ذکور و مرد را به مثابه موجودی صاحب اراده و قدرت

رسمی می گردد بدون در نظر گرفتن اعتقادات ،رسوم،

نشان دادن معرف یک بستر فرهنگی مرد ساالری است مورد

باورها و خاستگاه تاریخی ضرب المثل ها به صورت یک

زیر موضوع اهمیت فرزند ذکور را در پیامی زیبا طرح می

امر اخالقی عام و بدیهی در می آید و تداوم آن در غالب

کند:

یک دستورالعمل اخالقی عام منافع یک گروه و طبقه ای را
«ابن ابنک الک ابن بتک ال»

تامین می نماید .مفاهیمی که در شکل دهی اسطوره پیر در

پسر پسرت مال توست ولی پسر دخترت به دیگران تعلق

این ضرب المثل ها برجسته بوده اند شامل ،پیر به مثابه

دارد

سوژه ای مکرم ،پیر به مثابه سوژه ای با تجربه و ارزشمند
و پیر به مثابه ضعف جسمانی ضرب المثل های زیر پیرامون
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گیرند .این الگوی ستمگری به عمیق ترین و فراگیرترین

این اسطوره بر پایه نوعی نگاه به سالمندان در جامعه بزرگ

طرفی و همکار

جامعه شناسی ضرب المثل های...

عکا (در فلسطین) و مکه (در عربستان) را دیده است

ضرورت تکریم بزرگان و سالمندان به صورتی زیبا بیان

نقش محوری که این ضرب المثل برای پیر قایل شده،

شده اند
« چلمه الشایب من العین للحایب»

اساس تجربه پیری و تدبیر سالمندان است و اشاره به آدم

سخن پیرمرد را بر دیده منت می نهیم ومی پذیریم

مطلع ،جهاندیده با بصیرت و عمق تفکر مردمان پیر دارد.

یعنی سخن پیرمرد ،به علت آن که سنی از او گذشته ،همواره

اسطوره کودک

مورد قبول است .این ضرب المثل در مواقعی بکار می رفته

این اسطوره بر پایه نوعی نگاه به کودکان و نوجوانان در

که می خواستند ضرورت رعایت احترام و عزت را برای

جامعه عربی خوزستانی که با نمود طراوت و

اقوام و نزدیکان بزرگسال یادآوری نمایند و به کوچکترها

نیرومندی،لطافت و خامی تعریف می شود و زمانی بین

بگویند که مالحظه پیران و سالمندان یکی از واجبات است

کودکی تا میانسالی را شامل میشود.

در موردی دیگر این احترام بدین صورت بیان شده

این باورها و نمودها همچون اسطوره پیر وقتی وارد واژه

«بردیته سیف»

گان رسمی گردد و تاریخیت خود را از دست بدهد به یک

بردیاش شمشیر است.بردی چوبی است که با آن قایق را

امر عام تبدیل شده و می تواند سبب تأمین منافع یک صنف

میرانند و معموالً در نیزارها میروید

و گروهی شود .مفاهیمی که برای ساختن اسطوره کودک

مردی که بردی اش مثل شمشیر است ،کسی است که همه

استفاده شده اند عبارتند از :جوان به مثابه سوژه ای خام،

به او احترام می گذارند و از او حرف شنوی دارند ضرب

کودک به مثابه سوژه ای محتاج نوازش و جوان به مثابه

المثل های دیگری پیر را به مثابه ضعف جسمانی نشان داده

سوژه ای توانمند و قوی که در زیر به نمونه هایی از آن ها

اند مانند

اشاره خواهد شد
اخذ فالها من اطفالها

جاهل
راحو بید
لحیه
انگرم ثوره»
دوره و
«
بخواهدشَلمیشدکند
کودکی ،هر
ریشی به دست
کاریگاوش
گذشت و
دوره اش

حرف راست را از بچه بشنو

کنایه از به سر رسیدن دوره چیزی یا کسی و در واقع اشاره

این ضرب المثل ها اشاره ای به خامی ،سادگی و جهالت

به چیزی که از زمان و موقع آن گذشته باشد در مورد

کودکان و جوانانی است که از روی سادگی حقایق را بازگو

دیگری

نموده یا از روی جهل اقدام به انجام هر کاری می زنند در

در روزگار پیری هم بدنبال آن ها (زن ها) است

بسیار واضح وروشن را بر عکس افراد سالمند و با تجربه

و مقصود این است با این که پا به سن گذاشته وعلی رغم

به درستی در ک نمی کند.

سالخوردگی و فرسود گی باز هم از کارهای جوانی اش

در مواردی دیگر کودک به مثابه سوژه ای محتاج نوازش در

دست نمی کشد .بعضی از ضرب المثل ها پیرامون تدبیر و

نظر گرفته شده مثالً این که گفته شده است:
«من اید ال اید یکبر و یزید»

تجربه ارزشمند سالمندان می باشند از آن جمله:

از دستی به دستی بزرگ می شود و می افزاید

«شایف عکه و مکه»
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«للشیب الحگهن اموّزر»

این واژگان جوان در اثر کمی تجربه و دانش حتی امور

طرفی و همکار

جامعه شناسی ضرب المثل های...

مواردی هم ضرب المثل ها به صورت نفی قدرت خود را

این ضرب المثل از لحاظ محتوایی اشاره به کودک محتاج

نشان می دهند مانند:

نوازش و پرورش دارد .گفته ای است بر سبیل تمنا در
مورد کودکی که زنان ناز و نوازشش می کنند .مورد بعدی

لوعبور لو گبور

ضرب المثل هایی هستند که کودک را به مثابه سوژه ای

درب الطـاعه طویل

یـا گــذشـتـن یـا در قـبر خفتن -راه طـــاعــت دراز
اســت

توانمند و قوی در نظر می گیرند مانند:

مفهوم عمیقی از نفی قدرت در گفته های باال دیده می شود

رزق الشباب و را الباب-لو ضاگ خلگک ِاذکر ایام

با توجه به فضای استبدادی و عدم مشارکت مردم در امور

شبابک

سیاسی و سرکوب هایی که صورت می گرفته نوعی از

رزق و روزی جوان پشت در است -در هنگام اندوه
روزهای جوانی را بیاد آور

مقابله در برابر ستم و نفی قدرت را شاهد هستیم .درجه

محتوای این امثال نشان می دهد که دوره جوانی دوره نشاط

حضور استبداد ،خفقان و بی اعتمادی مردم به یکدیگر ،در

و قدرت و دوران عمل است و اینکه دراین دوران به دلیل

ادوار تاریخی مشابه نبوده و اگرچه جامعه زیر فشار فقر و

نشاط وقدرت جوانی افراد باید فعالیت و جنب و جوش

عقب ماندگی بوده ولی انسان ها دارای قدرت مقاومت در

داشته باشند اهمیت این دوران چنان است که از آن به دوران

برابر شداید و نامالیمات به صورتهای مختلف بودند و

شادی ،سرمستی وسالمتی یاد می کنند و همه این ها به

این نفی قدرت به شکل های مختلف در ضرب المثل ها

علت توان ،نیرو و قدرت جوانی است.

خود را نشان داده است.

اسطوره ضعف

سکوت و اطاعت از قدرت حاکم نیز موردی است که به

حالتی از نبود قدرت و امکانات مادی ،در میان عامه مردم

شکل زیبا در ضرب المثل ها خود را نشان داده است

و اجبار به اطاعت و فرمانبری است و همراه با نفی قدرت،

مانند:

سکوت یا صبر درمقابل استبداد دستگاه حاکم نمایان می
ال مایطیع یضیع

گردد .اما این پدیده تاریخی از بستر خود جدا شده و به

گام یحب اید المولی و
العبد

صورت طبیعی و عادی نشان داده می شود نفی قدرت و
اطاعت و سکوت از قدرت حاکم و فساد قدرت مفاهیم

کسی که اطاعت نکند

شروع به بوسیدن دست

شکل دهنده اسطوره ضعف هستند ضرب المثل هایی مانند

از دست می رود

موال و بنده کرد

اگر حاکم به مالی دست درازی کردشهادت های مزورانه زیاد میشوند

حاکمان جایگاه خاصی در گفته ها داشته است افراد در

این گفته ها اشاره به شرایط نابسامان و فساد قدرت حاکم

طول تاریخ با وجود ناامنی ،بی ثباتی ،و استبداد حاکمان

دارد قدرتی که در آن ،مسؤل حراست از چیزی ،از خود آن

کنش هایی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از خود نشان

چیز می دزد یا حالتی که رشوه خواری در جامعه رواج یافته

می دادند زیرا سلطه خودکامه حکام بر جامعه و فقدان هر

که نشان از یک جامعه ناسالم ،فاسد بی قانون است .در

نوع نظام حمایتی برای مردم نوعی احساس ضعف را در
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الحاکم اذا مدایده کثرت شهود الزور

ضرب المثل باال نشان می دهد که سکوت و اطاعت

طرفی و همکار

جامعه شناسی ضرب المثل های...

اجتماع ایجاد می کرد در این حالت افراد کنش هایی را که

مردم بر دین پادشاه

پادشاه عادل سایه

نشان می دادند به صورت سکوت یا اطاعت دستگاه حاکم

خود هستند

خدا بر زمین است

بود

محتوای این گفته ها نشان می دهد حکام با در اختیار داشتن

اسطوره حاکم مهربان

قدرت دنیوی بر ظواهر و جوارح آدمیان مسلط اند همچنین

نوعی از روابط قدرت و شامل کلیه روابط نابرابری است

حاکمان وارثان حقیقی انبیاء و خلیفه خدا بر زمین هستند و

که از خالل آن یک یا چند نفر بر دیگران تسلط می یابند و

نقش مهم و حیاتی را در رساندن مردم به سعادت بر عهده

آنان را بر حسب اراده و تمایل خود به هر سو که بخواهد

دارند.

می کشاند در این حالت قدرت حاکمان را ناشی از اراده

بحث و نتیجهگیری

خداوند و یا به مثابه مصلحت عمومی می دانند که به

اسطوره یک وضعیت زبانشناسی است ومعنایی را که

اشخاص داده می شود که از نظر تاریخی این نوع قدرت

خواستار استخراج آن از پدیده مورد مطالعه است مخدوش

بیشتر با دوره سلطنت استبداد یا قدرت مطلق و نامحدود

گردیده یعنی واقعیت مخدوش است انحراف واقعیت تحت

پیوند داشته است .دو مفهوم حاکم به مثابه جانشین خدا و

تاثیر ایدئولوژی بورژوازی یا طبقه حاکم صورت می

قدرت به مثابه مصلحت عمومی مقوله اسطوره حاکم مهربان

گیردواین طبقه حاکم است که در معنای تاریخی پدیده

را شکل می دهند در ضرب المثل های عربی گاهی

دست برده وخاصیت تاریخی آنرا از بین می برد تا به یک

حکومت را مصلحت اندیش مردم بیان کرده مانند

امر بدیهی  ،عام و طبیعی تبدیل گردد .از آنجایی که حوزه

حکومت کاردان و مصلحت نگراست

حوزه مورد بررسی قرار گرفت .در حوزه روابط جنسیتی با

محتوای این ضرب المثل ها دولت را اصلح بر امور مردم

توجه به مقوالت عمده و توضیحات ارائه شده فوق می

می داند ،قدرت و حکومت ابزاری در خدمت مصلحت

توان گفت یکی از مسائلی که زنان در سطح جهانی با آن

عمومی مردم و تحقق معنویات شرع مقدس در نظر گرفته

روبرو بوده اند نظام مردساالری است .در یک بستر فرهنگی

می شود و برای جلوگیری از رواج ظلم و ستم در جامعه و

محلی خوزستانی که می توان آن را سنت نامید افراد دارای

گسترش نابرابری اجتماعی و برای رسیدن به عدالت

نگرش هایی نسبت به زنان هستند ،این نگرش زنان را به

اجتماعی دولت باید با تدبیر ،مصلح اندیش وکاردان باشد

مثابه سوژه ای فرو دست نشان می دهد این در حالی است

و مردم جامعه را ارشاد نماید

که زنان از همان آغاز یاد می گیرند که به خواسته ها و

در مواردی از امثال ،حاکم به مثابه جانشین خدا بر زمین

مطلوب های مورد انتظار مردان تسلیم پذیری و تابعیت

آمده مانند

نشان دهند از طرفی انواع خشونت علیه زنان در خانواده از

الناس علی دین

السلطان العادل ظل

ملوکهم

اهلل فی ارضه

جمله خشونت کالمی و جنسی در نظام مردساالری وجود
دارد بر این اساس تبعیض های فراوان در واژگان و ضرب
المثل های تحقیر کننده زن و در کنار آن اصطالحهای
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«الحکومه حکیمه»

اخالقی بسیار گسترده می باشد مضامین اخالقی در سه

طرفی و همکار

جامعه شناسی ضرب المثل های...

حاضر سیال می باشد حاکی از بستر فرهنگی مرد ساالری

اشعار یا کتب درسی قرار می گیرند و بعد به صورت

است که از طریق شریان های گوناگون فرهنگی ،هنری،

دستورالعمل و کنشهای اجتماعی تبلیغ و مشروعیت پیدا

اخالقی ،زبانی و ادبی در جامعه تولید و باز تولید می شود

می کنند و از تداوم آن در غالب یک دستورالعمل اخالقی

می توان گفت که ضرب المثل ها آشکارا با ظواهر برهانی

عام و قاعده مند ،منافع یک گروه و صنفی تامین می شود.

در نظام پدر ساالری قرار دارند که مدام در حال تولید و باز

در واقع آلترناتیو گروه پیر ،جوانان هستند .در ضرب المثل

تولید از طریق راز برتری مردانه هستند .به عقیده فوکو این

های گروه های سنی در مقابل تجربه پیر نیروی زور و

روش های مشروعیت سازی به گونهای بحث انگیز تنظیم

توانمندی جوان آورده شده است بنابراین هیچ تناقض

و باز تنظیم شده است (رزاقی )1931،دراین حالت به

ماهوی بین اسطوره پیر و جوان وجود ندارد .اتفاقاً کودک

صورتی نظاممند از منابع زبانی بر ای جاودانگی و همیشگی

اسطوره سازی می شود کودک به دلیل تابع بودن و عدم

کردن نابرابری استفاده می شود و اخالق که باز تولید شده

چموشی در مقابل تجربه پیر تمکین می دهد .پس از نظر

شرایط اجتماعی است ،اساساً یک امر اسطوره ای است که

محتوایی تناقضی میان این دو نیست.

تبدیل به قاعده عام و امر اخالقی می شود و تاریخیت آن

در حوزه اخالق روابط مردم با قدرت سیاسی با توجه به

مسئله فراموش می گردد.

فضای استبدادی و نظام های سیاسی که در آن پادشاه یا

در حوزه اخالقی رابطه بین گروه های نسلی ،اسطوره پیر

خلیفه ،حلقه قدرت را از خدا دریافت می کرد بر این اساس

در مقابل اسطوره کودک قرار دارد .تحلیل ضرب المثل ها

جالل الهی و جالل زمینی به هم نزدیک می شدند ،و جالل

به نوعی در مقابل تجربه پیر ،سادگی و خام بودن جوان و

زمینی جالل الهی را نمایندگی میکرد .در این میان در مقابل

در مقابل ضعف جسمانی سالخوردگان ،نیرو و توانمندی

نابسامانیها و فساد قدرت در دورههای مختلف تاریخی

جوانان را نشان می داد .باید گفت که زمینه پیدایش این

واکنش مردم در ادبیات شفاهی به صورت نفی قدرت و در

گفته ها یک نقطه تاریخی نیست بلکه بصورت انباشتی و

مواقعی دیگر به شکل سکوت و اطاعت از قدرت حاکم

در دوره های مختلف تاریخی توسط افراد مختلف در

نمایان میشد به نظر میرسد که استفاده از متنهای

جایگاه های مختلف تولید شده و این تناقض در ادبیات

تاریخی-فرهنگی و یا به تعبیری متن های اسطوره ای تا

رسمی تبدیل به یک امر بدیهی گردیده ،اما آنچه اهمیت

دوران معاصر ادامه پیدا کرده است .چنانچه رضاخان وقتی

دستگاه اخالقی را در اینجا به صورت مسئله نمایان می

به فکر تأسیس سلسله سلطنتی خود می افتد نام خود را به

سازد اینست که این تضاد اخالقی به یک قاعده عام مبدل

پهلوی تغییر میدهد و برای دستیابی به مشروعیت از تاریخ

شده است .وقتی این ضرب المثل ها در خاستگاه خود

ایران باستان و اسطوره ها استفاده می کند.

باشند تضاد موجود در آن ها قابل درک می باشد این ها در

در سه حوزه یاد شده مقوالت اخالقی موجود ،تبدیل به

یک وضعیت تاریخی -اجتماعی عادی و صرفاً د رزبان

اسطوره می شوند در این میان در روابط جنسیتی بین مرد

مردم شکل گرفته ولی در همان جا باقی نمی مانند و زمانی

و زن ،گروه مردان حتی در بُعد خرد ،از تداوم این حالت
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ارزشمند نمودن مرد نسبت به زن که در بستر زمینه ای

که در ادبیات رسمی به عنوان زمینه مرجع اخالقی در دیوان

طرفی و همکار

جامعه شناسی ضرب المثل های...

منتفع است .در روابط گروه سنی ،چون قدرت سیاسی

-خانچی وهاب و جواهر کالم ،محمد ( )1931فرهنگ ضرب

احترام به نیروی محافظه کاری پیر را به امر اخالقی و عام

المثل های مردم عرب خوزستان ،تهران :نشر شادگان.

تبدیل نموده ،مشاهده می شود که این امر اخالقی نیروی

دریفوس ،هیوبرت و پل ،رابینو( )1916میشل فوکو ،فراسویساختار گرایی و هرمنوتیک .ترجمه حسین بشریه ،تهران :نشرنی

تحول خواهی و فعالیت جوان را تحت الشعاع نیروی

-رزاقی ،محمد ( ،)1931همنشینی با میشل فوکو با تاکید بر تاریخ

محافظه کاری پیر می برد و تجربه را بر خرد جوان ترجیح

جنسیت ،موجود در سایت جام جم فلسفه

می دهد و انسان هر چقدر باهوش و خردمند باشد باید به

-ریترز ،جورج ( ،)1932نظریههای جامعه شناسی در دوران

یک پیر بی سواد و دارای تجربه تمکین دهد در تمام موارد

معاصر ،ترجمه محسن ثالثی ،تهران :علمی

فوق قدرت سیاسی از امر اخالقی عام و طبیعی ایجاد شده

-شریفی مقدم،آزاده و ندیمی ،نرجس (" )1932تحلیلی معنی

سود می برد هم اکنون نیز نیروهای تحول خواهی باز تحت

شناختی از کاربرد نام حیوانات در ضرب المثل های گویش الر"

الشعاع نیروی محافظه کاری خانواده که یک نهاد محافظه

جمله زبان ها و گویش های ایرانی دوره.2

کار و ایدئولوژیک است قرار می گیرند و محدود می شوند

-فلیک ،اووه ( )1933درآمدی بر تحقیق کیفی ،ترجمه هادی

و به صورتی دیگر عرضه اندام می نمایند در این حالت اگر

جلیلی ،تهران  :نی

نهاد خانواده اسطوره گردد باز این اتفاق رخ می دهد .از

-محمدپور ،احمد ( ،)1931روش تحقیق کیفی ضد روش،2

مخدوش شدن تاریخیت خانواده ،تاریخ از بین می رود و

تهران :انتشارات جامعه شناسان.
-محمدپور ،احمد ،کریمی ،جلیل و معروف پور ،نشمیل ()1931

خانواده مرد ساالر یک امر بدیهی و عام نشان داده می شود

مطالعه تفسیری بازنمایی زن در ضرب المثل کردی ،جمله زن در

اما رابطه نابرابر و تسلط مردان بر زنان نشان داده نمی شود

فرهنگ و هنر ،دوره 4شماره.9

تا در نهایت از این روابط نابرابر قدرت سیاسی و طبقه

-محمدزاده ،حسینی ( )1931شناسایی و ضبط ترانه های حین

حاکم سود می برد و این قدرت در دست حاکمان به عنوان

کار در کردستان ،واحد آموزش و پرورش ،صدا و سیمای مرکز

ابزاری برای اسطوره سازی و مشروعیت سازی تبدیل گردد.

کردستان.

در اینجا سعی شود یک متن نسبت به متن دیگر برجسته

 -موحد ،مجید ،عسکری ،چاودری ،محمد جواد و همکاران

شود و این در واقع جدال نیروهای اجتماعی است.

(« )1931تحلیلی جامعه شناختی از ضرب المثل های زنانه در

نیروهایی که اسطوره خود را بجای متن می نشانند و تفسیر

شهرستان المرد استان فارس ،مجله زن در فرهنگ و هنر دوره4

مورد نظر را به جای تفسیر دیگر بر متن تحمیل می نمایند

شماره.2

تا ظلم و ستم یا استثمار آنان دیده نشود.
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