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چکـیده
پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که جایگاه اجتماعی و فرهنگی زن در فرهنگهاي مختلف متاثر از نگاه منحصر
به فرد یك فرهنگ و جامعه خاص است .براي بررسی این مسئله ضربالمثلهاي فارسی ،انگلیسی و آذري با موضوعیت
زن بررسی شدند .به این ترتیب واژه زن به عنوان واژه شمول و واژگان دختر ،مادر ،عروس ،مادرزن ،مادرشوهر  ...و معادل
آن ها در هریك از زبانها به عنوان واژگان زیرشمول انتخاب شدند .پس از جمعآوري ،براساس تحلیل محتوایی دادهها در
پنج حوزه ،معیارهاي اخالقی و سرشت ،وظایف زن ،تبعیض جنسیتی ،ارزش گذاري ،دفاع از حقوق زنان و برابري جنسیتی
طبقهبندي شدند .یافتههاي پژوهش نشان میدهد که ضربالمثلهاي فارسی و آذري بسامد قابل توجهی آنهم به یك
میزان درحوزههاي معیارهاي اخالقی و ارزش گذاري داشتند که در این میان بسامد ضربالمثلهاي فارسی بیشتر از آذري
بود .نکته جالب توجه دیگر در خصوص حوزه تبعیض جنسیتی بود که در آن بسامد ضربالمثلهاي فارسی بیش از دو
زبان دیگر بود .ولی در حوزه دفاع از حقوق زنان و برابري جنسیتی هر سه زبان عملکرد یکسانی داشتند.
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 -1مقدمه
ضرب المثل ها آیینه احساسات ،تفکرات ،اندیشه ها و مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی جوامع هستند که در قالب زباان بیاان
می شوند و نشان گر خصوصیتها و وی ژگی هاي مثبت و باالخص منفی جامعه انسانی اند (معظمای .)72:4627،ضارب المثالهاا را در
حکم آیینه زندگی بشر دیروز و امروز میتاوان باه عناوان منبعای موثّا باراي مطالعاه زنادگی ماادي و معناوي در نظار گرفات
(ذوالفقاري .)4627،هر ضربالمثل سرشار از جهانبینی ،عقاید ،آموختهها ،تجربهها ،آداب و رسومی است که باه دلیال ایجااز ،تااثیر
ضرب المثل را در شنونده دو چندان می نماید .ضرب المثل ها از بطن ادبیات عامیانه به ادبیات رسمی هر زبانی نفوذ کرده اند و بر اثار
رسایی در میان خوانندگان ادبیات رواج یافته و به دلیل تکرار ،دوباره میان زبان عامه برگشته اند (خداکرمی .)2:4627،می توان ادعاا
کرد که ضربالمثلها به دلیل ماهیت خود ،درک پیچیده و ظریف تري دارند .بدین معنا که ضرب المثلها با معناي غیار صاری و
گاه مبهم خود  ،اغلب مفاهیم مورد نظر خود را پنهان میکنند و بدین ترتیب پایههاي ایدئولوژیك آنها ظریف ،اما کامالً نافذ است.
از این رو ضرب المثل ها می توانند در جهت حفظ ترتیبات اجتماعی (از نظر سلسله مراتبی) جنسیتی استفاده شوند علی الخصوص در
مواردي که زن از محرومیت رنج میبرد و این محرومیت ها ممکن است به صورت بسیار ظریف در آنها نهادینه شده باشاد .کاار
تحلیل گفتمان انتقادي فمینیستی نقدچنین نابرابريهاي جنسیتی است (ديیبا و آپیا اِمفو .) 2: 2142،4
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 -2پیشینه تحقیق
تاکنون تحقی هاي زیادي درخصوص طبقه بندي وتحلیل ضرب المثل ها به انوان گونااگون از منظرهااي نحاوي و واژگاانی و
زیبایی شناختی و ترجمه صورت گرفته است (موسوي4621 ،؛ خرمشاهی4626 ،؛ قاضای زاده و نجفای4622 ،؛ ذوالفقااري4622 ،؛
معظمی )4627 ،ولی با توجه به محوریت موضوعی مقاله حاضر در ادامه به بررسی مطالعاتی خواهیم پرداخت که همراستا با موضوع
تحقی حاضر به بررسی جایگاه و نمود زنان در ضربالمثل ها پرداختهاند.
زاهدي و ایمانی( )4674با استفاده از روش کمی وکیفی به تحلیل انتقادي گفتمان ضربالمثلهاي مربوط به زنان در فرهنگ
ضربالمثلهاي آکسفورد پرداختهاند .در این راستا ساختار گفتمانی ضربالمثلهاي زنان را در سه دستهي کلی یکسان ،متفاوت-
مشابه و متفاوت طبقه بندي کردهاند .براساس نتایج در سراسر گفتمان تاکید بر نظام مردساالري و تحکم مرد بر زن بارز و آشکار
است.
ایمانی و زاهدي ( )4676در بررسی عوامل پیوستگی و همبستگی و نوع گفتمان در ضربالمثلها و اصطالحات مربوط به زنان
در کتاب کوچه شاملو عنوان کردهاند که نوع گفتمان به کارگرفته شده از نوع «گفتمان کمینه» است .در این نوع گفتمان کمترین
تعداد عوامل پیوستگی و واژة مورد نیاز براي تشکیل متن و گفتمان به کار میرود و عامل همبستگی در آن پررنگ تر از عامل
پیوستگی است.
خزلی و سلیمی( )4671با بررسی تطبیقی سیماي زن در ضربالمثلهاي کردي و عربی دریافتند وجود زن در ضربالمثلهاي
دو زبان داراي ابعاد مثبت و منفی هست و تحت تاثیر شرایط خاص در طول زمان در هر دو فرهنگ و در رابطه با صفات نیك و بد
زن به نوعی افراط شده ولی تحت هر شرایطی نقش مهم و کارساز زن در جامعه به هرمقدار در ضربالمثلهاي هر دو زبان به
خوبی منعکس شده است.
میرزایی و فالحی ( )4672در بررسی جایگاه زنان در ادبیات شفاهی قوم قشقایی به این نتیجه رسیدند که در این ادبیات ارزش
منزلتی زنان کمتر از مردان است و تنها در نقش مادر داراي ارزش مثبت است و در اغلب موارد ،نسبت به مردان نقش برابري
ندارند.
گسونوآ ،2مگامداوا 6و گسونوآ ( )2143در توصیف زبانی -فرهنگی از تصویر زن در ضربالمثل داغستانی به این امر اشاره
میکنند که زن در ضربالمثل عمدتاً با نقش مادر ،دختر ،عروس و همسر /معشوقه ظاهر میشود .کما اینکه نقش و جایگاه زن در
خانواده به طور ویژه واال نشان داده میشود .در برخی ضرب المثلها مفهوم زن ماهیتی متناقض و ناهمگون دارد و برخی از صفات
نمایانگر نظام اخالقی و جامعه مردساالر است ،در حالی که در برخی دیگر سرشت زن و اخالق وي به عنوان منبع زندگی قابل
مشاهده است.
صادقیمنش ،علويمقدم واستاجی( )4673به طبقهبندي جایگاه زن در فرهنگ ضربالمثلهاي آکسفورد و امثال وحکم
براساس دیدگاههاي روانشناختی آلفرد آدلر و اریك برن پرداختهاند .نتایج تحقی نشان میدهدکه بسامد آلودگی و اشتباهات
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بنیادي در ضربالمثلهاي هر دو زبان بسیار باالست ولی درصد ضربالمثلهاي سالم در فرهنگ آکسفورد بیشتر از امثال وحکم
است.
عزتی ،داناي طوس و صراحی ( )4677در بررسی جایگاه زن در ضربالمثلهاي ترکی براساس تحلیل گفتمان انتقادي و
الگوي فرکالف اذعان نمودند که تعداد بازنماییهاي مثبت و منفی از زن در این زبان به یك میزان است .در بیشتر موارد تصویري
خنثی از ارزشگذاري ارائه میشود و قدرت نه تنها بین زن و مرد؛ بلکه بین زنان و براساس نقشی آنها در خانواده تقسیم شده
است.

 -3چارچوب تحقیق
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به عقیدهي لیتوسلیتی 4تحلیل گفتمان انتقادي صریحاً به شفافسازي موضوعات گفتمانی میپردازد و ممکن است مسئول
ایجاد و حفظ نابرابري هاي جنسیتی باشد ( .)23-22 :2113با این حال ،ووداک 2تحلیل گفتمان انتقادي را رویکردي توصیف
میکند که نه تنها به تجزیه و تحلیل روابط پنهان بلکه به تحلیل روابط شفاف تسلط ،تبعیض  ،قدرت و کنترل در زبان عالقه مند
است ( .)44 : 2112به همین ترتیب ،وندایك 6تحلیل گفتمان انتقادي را به عنوان تحلیلی تعریف میکند که در درجه اول نحوه
تصویب ،بازتولید و مقاومت در برابر سوء استفاده از قدرت اجتماعی ،تسلط و نابرابري در متن اجتماعی و سیاسی توسط متن و
گفتگو را بررسی میکند ( .)622 :2114بنابراین تحلیل گفتمان انتقادي فمینیستی ،به نوعی از تحلیل گفتمان که در آن
نابرابريهاي اجتماعی همانطوري که در زبان منعکس شدهاند گفته میشود .به عقیدهي ديیبا 1تحلیل گفتمان انتقادي فمینیستی،
تحلیل گفتمان انتقادي را از دیدگاه فمینیستی انجام میدهد (.)71-24 :2144
از منظر تحلیل گفتمان انتقادي فمینیستی به نظر میرسد مسائل جنسیت ،قدرت و ایدئولوژي به طور روز افازون پیچیادهتار و
ظریفتر شدهاند (الزار.)414:2112،2
بنابراین دغدغه اصلی تحلیل گفتمان انتقادي فمینیستی ،انتقاد از گفتمان هایی است که نظم اجتمااعی مردسااالرانه را حفاظ
میکند و روابط قدرتی را که به طور سیستماتیك از مردان به عنوان یك گروه اجتماعی امتیاز میدهد و زنان را بعنوان یاك گاروه
اجتماعی از امتیازات محروم و از قدرت خارج میکند (الزار .)2:2112،بر این اساس ،هدف اصلی تحلیل گفتمان انتقادي فمینیساتی
مانند تحلیل گفتمان انتقادي ایجاد مقاومت تحلیلی در برابر این شیوه هاي نابرابر جنسیتی است و مجالی را باراي تفسایر مجادد و
بررسی معنا در موقعیت هاي موضوعی مختلف ایجاد میکند .همانطور که در پیشینه تحقی مالحظاه شاد مطالعاات در خصاوص
بررسی جایگاه زنان در زبان ها ،ژانرهاي و متون مختلف صورت گرفته است ولی تحقی حاضر باا نگااهی تطبیقای و رویکاردي
فمینیستی ا انتقادي درصدد بررسی ضربالمثلهاي فارسی ،انگلیسی و آذري با موضوعیت زن است .نگارندگان میکوشند با تمرکز
بر تحلیل محتوایی ضربالمثلهاي فارسی ،انگلیسی و آذري به سه پرسش زیر پاسخ دهند:
 براساس تحلیل گفتمان انتقادي فمینیستی ضربالمثلهاي فارسی ،انگلیسی و آذري با موضوعیت زن در چه حوزههایی قابالطبقه بندي هستند؟
 فراوانی انواع حوزه ها در ضربالمثلهاي فارسی ،انگلیسی و آذري با موضوعیت زن به چه میزان است؟ -کدام حوزه معنایی بیشترین بسامد را در ضربالمثلهاي فارسی ،انگلیسی و آذري به خود اختصاص میدهد.

 -4روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر با بهرهگیري از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی تطبیقی و تجزیه و تحلیل کمّی و کیفی ضربالمثلهاي
فارسی ،انگلیسی و آذري با موضوعیت زن پرداخت .جامعه تحقی نیز ضربالمثلهاي فارسی ،انگلیسی و آذري بودند که براي
تعیین نمونههاي تحقی با موضوعیت زن ،از فرهنگ جامع ضربالمثلها انگلیسی و فارسی نوشتهي گرجیان و همکاران ( )4627و
فرهنگ ضربالمثلهاي آذري مهین باقري ( )4622بهره گرفته شد .با توجه به گستره معنایی واژه «زن» این واژه به عنوان واژه
شمول و واژگان دختر ،مادر ،عروس ،مادرزن ،مادرشوهر ...و معادل آن ها در هریك از زبانها به عنوان واژگان زیرشمول انتخاب
شدند .درکل  32ضربالمثل فارسی ،انگلیسی و آذري با موضوعیت زن جمع آوري شدند .بنابراین براساس تحلیل محتوایی دادهها
در پنج حوزه ،معیارهاي اخالقی و سرشت ، ،تبعیض جنسیتی ،ارزش گذاري ،طبقهبندي و براساس بازنمایی مثبت و منفی مقایسه

شدند.
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 -5تحلیل دادهها
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در ادامه به بررسی نمونههایی از دادههاي جمعآوري و بسامد آن ها میپردازیم .در مرحله اول در این حوزه معنایی مواردي
انتخاب شدند که به معیارهاي اخالقی و سرشت اشاره میکردند در مرحله دوم ضرب المثلهایی که با تحلیل محتوایی بدست آمده
بودند در سه گروه داراي بازنمایی مثبت ،منفی و خنثی طبقهبندي شدند .موارد ( 4و  )2داراي بازنمایی منفی هستند و موارد (6و )1
بازنمایی مثبت از منظر معیارهاي اخالقی دارند.
 .4زن نانجیب گرفتن آسان و نگه داشتن او مشکل.
 .2دخترهمسایه هرچه چلتر براي ما بهتر.
 .6زن خوب و فرمانبرِ پارسا ،کند مرد درویش را پادشاه
 .1دختر میخواي مامش رو ببین کرباس میخواي پهناش رو ببین.
در ادامه به نمونههایی از ضربالمثلهاي ترکی در حوزه معنایی اخالقی و سرشت اشاره میکنیم .این موارد هرسه بازنمایی
مثبت از منظر معیارهاي اخالقی دارند.
 .2گلین اوجاغا چکر
 .3آناسنا باخ قیزینی آل ،قراغینا باخ بزینی آل
 .7یاخشی قیزدان یاخشی دا گلین اوالر
در معیارهاي اخالقی و سرشت تنها یك ضربالمثل انگلیسی رویت شد " like daughter, like mother "،که از لحاظ
معنایی کم و بیش به معنی نمونه هاي  6و  2ذکر شده در ضربالمثل هاي فارسی و ترکی نزدیك است و بازنمایی مثبت دارد.
دومین فراوانی به حوزه معنایی و محتوایی ارزشگذاري اختصاص داشت که باز هم در این مورد ضربالمثل هاي فارسی در
صدر بودند .به عنوان مثال در ضربالمثل هاي فارسی ( )44-2زن هم ردیف با حیواناتی همچون سگ ،مار و اسب فرض شده
است و بازنمایی منفی دارد.
 .2دلم خوشه زن بگم اگرچه کمتراز سگم
 .7زن سلیطه سگ بیقالده است.
 .41زن بد بدتر بود از مار بد
 .44زن کفش دوز و اسب نعل بند همیشه پا برهنه اند.
 .42خواب زن چپ است.
 .46زنی که جهاز نداره اینهمه ناز نداره.
 .41زن بیوه را براي میوه اش میخواهند.
در ادامه به نمونههایی از ضربالمثل هاي ترکی در حوزه معنایی و محتوایی معیار ارزشگذاري اشاره میکنیم .ضرب المثل
ترکی ( )42به این امر اشاره میکند که عروس تازه کار بلد نیست انجام دهد و ضرب المثل ترکی ( )43به ناتوانی عروس در
اتنخاب مناسب لباس در خور شأن و منزلتش اشاره دارد که هردو مورد داراي بازنمایی منفی هستند.
 .42گلین اوینایا بیلمیر دییر یر ایریدي
 .43بیزیم گلین بیزدن قاچار،اوزونو توتار گوتونو آچار
در حوزه معنایی و محتوایی ارزش گذاري یك ضربالمثل انگلیسی رویت شد .این ضربالمثل به این امر اشاره میکند که
مردان لذتی که در کشیدن سیگار وجود دارد را در زندگی کردن با زنان به دست نخواهند آورد که این مورد نیز داراي بازنمایی
منفی است.
17. A woman is only a woman but a good cigar is a smoke
سومین فراوانی به حوزه معنایی و محتوایی به تبعیض جنسیتی و دفاع از حقوق زنان و برابري جنسیتی اختصاص داشت که در
مورد تبعیض جنسیتی ضربالمثل هاي فارسی در صدر بودند و مورد دفاع از حقوق زنان و برابري جنسیتی ضربالمثل انگلیسی و
فارسی در صدر بودند .در زیر به نمونههایی از ضربالمثلهاي فارسی در حوزه معنایی و محتوایی تبعیض جنسیتی اشاره میکنیم.
همانطور که مشاهده میشود ضرب المثل ( )42داراي بازنمایی خنثی و ضرب المثل ( )47بازنمایی منفی دارد.
 .42تنبان مرد که دوتا شد به فکر زن دوم میافته
 .47زن از غازه سرخ شود مرد از غزا

در زیر به نمونههایی از ضربالمثلهاي انگلیسی در حوزه معنایی و محتوایی تبعیض جنسیتی اشاره میکنیم .ضربالمثل ()21
به این امر اشاره میکند که زنان در پر حرفی از مردان پیشی میگیرند .ضربالمثل ( )24عنوان میکند که چهره زنان نشانگر سن
آنهاست ولی مردان محدودیت سنی ندارند .ضربالمثل ( )22اشاره میکند که زنان بیرون از خانه جایی ندارند و نبایستی شغل
مستقلی داشته باشند که هرسه مورد داراي بازنمایی منفی هستند.
20. One tongue is enough for woman
21. A man is as old as he feels and a woman as old as she looks
22. A woman place is in the home

28. Woman will have the last word
29. Behind every great man there is a great woman
30. A good husband makes a good wife

در حوزه معنایی و محتوایی دفاع از حقوق زنان و برابري جنسیتی نیز ضرب المثلهاي زیر داراي بازنمایی خنثی هستند.
 .64گل زن ومرد را از یك تغار برداشته اند.
 .62زن راضی مرد راضی گور پدر قاضی
 .66زن بالست اما الهی هیچ خانه اي بیبال نباشه
 .61زن جوان را اگر تیري در پهلو نشیند ،به که پیري
ضربالمثل ترکی ( )62به این امر اشاره میکند که همسر بر پدر و مادر ارجحیت دارد که داراي بازنمایی مثبت نسبت به شخصیت
زن است .ضربالمثل ترکی ( )63نیز تفاوتی بین پدر و مادر قائل نمیشود و آنها را دوستان واقعی معرفی میکند که مادر و پدر را
همردیف قرار داده و بازنمایی بازنمایی خنثی دارد.
 .62آتامی آنامی آتمیشام تکجه سنی توتموشام
 .63آتا آنا رشوه سیز دوست دوالر
در حوزه معنایی و محتوایی وظایف زن فقط یك ضربالمثل انگلیسی( )67رویت شد که به تمامی نداشتن کار زنان در خانه اشاره
میکندکه بازنمایی مثبت و حمایتی دارد.
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در حوزه معنایی و محتوایی تبعیض جنسیتی برخی از ضربالمثلهاي مربوط به تبعیض هم جنسیتی هم مشاهده شد مثالً در
ضربالمثلهاي فارسی ( )26و ( )21تبعیض میان خواهر خود فرد و خواهرشوهر /خواهرزن به صورت ضمنی مشهود است .در
ضربالمثل فارسی ( )22و ضربالمثل ترکی( )23تبعیض ضمنی میان مادرناتنی ،مادر شوهر و مادر؛ در ضربالمثل ترکی()27
تبعیض میان دختر خود و عروس مشهود است .در خصوص نحوه بازنمایی نیز ضرب المثلهاي ( 21 ،26و  )23منفی و ضرب
المثلهاي ( 22و  )27بازنمایی خنثی دارند.
 .26خواهرشوهر عقرب زیر فرشه
 .21کسی دعا میکنه زنش نمیره که خواهر زن نداشته باشه.
 .22مادر که نیست با زن بابا باید ساخت.
 .23آتا اوینده اوگی آنا ،اراوینده قاینانا
 .27قیزیم سنه دییرم،گلینیم سن اشید
در دفاع از حقوق زنان و برابري جنسیتی ضربالمثل هاي انگلیسی زیر رویت شدند .ضربالمثل ( )22به این امر اشاره میکند
که زنان در زندگی حرف آخر را میزنند .ضربالمثل ( )27عنوان میکند که زنان تنها حامی و عامل پیشرفت مردان هستند.
ضربالمثل ( )61به نقش مثبت مرد در زندگی زن صحه می گذارد که هرسه بازنمایی مثبت دارند.

37. A woman work is never done

از مجموع ضربالمثل هاي جمع آوري شده حوزه معنایی و محتوایی معیارهاي اخالقی و ارزش گذاري بیشترین فراوانی را
داشت .که در این میان ضربالمثل هاي فارسی و آذري به ترتیب بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بودند .جدول ()4
فراوانی ضربالمثل فارسی ،انگلیسی و آذري را نشان میدهد.
جدول  -1فراوانی ضربالمثل فارسی ،انگلیسی و آذری در حوزههای معنایی و محتوایی
وظایف
دفاع از حقوق زنان و برابري
تبعیض
معیار
معیارهاي اخالقی و
حوزه معنایی و
زن
جنسیتی
جنسیتی
ارزشگذاري
سرشت
محتوایی
1
6
2
1
7
آذري
4
2
6
4
4
انگلیسی
1
2
2
46
42
فارسی
4
46
46
42
21
فراوانی
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نمودار زیر خالصهاي از یافتههاي تحقی حاضر را نشان میدهد که درآن به طور کلی و بدون در نظر گرفتن زبان خاص
بسامد حوزه معنایی و محتوایی معیارهاي اخالقی و سرشت ( 61/73درصد) بیشتر از حوزههاي معنایی و محتوایی دیگر بود.
40

معیارهای اخالقی و سرشت
تنزل ارزش
تبعیض جنسیتی
دفاع از حقوق زنان و برابری جنسیتی
وظایف زن
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بسامد حوزه معنایی و محتوایی
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نمودار  -1بسامد حوزه معنایی و محتوایی بدون در نظر گرفتن زبان خاص

از سوي دیگر بسامد حوزه معنایی و محتوایی تبعیض جنسیتی و دفاع از حقوق زنان برابر بود که خود حاکی از وجود آرائ
مواف و مخالف در این زمینه است .جالب آنکه حوزه معنایی و محتوایی وظایف زن کمترین بسامد( 4/26درصد) را داشت که با
رعایت دیگر جوانب میتوان گفت که به نظر میرسد جامعه از قشر زن انتظار چندانی ندارد و وظایفی را به اجبار برعهده وي قرار
نمیدهد.

 -6نتیجه گیری
با توجه به یافتههاي تحقی حاضر دادهها در پنج حوزه ،معیارهاي اخالقی و سرشت ،وظایف زن ،تبعیض جنسیتی ،ارزش
گذاري ،دفاع از حقوق زنان و برابري جنسیتی طبقهبندي شدند .براساس یافتهها ضربالمثلهاي فارسی در حوزههاي معنایی و
محتوایی معیارهاي اخالقی و سرشت ،ارزش گذاري ،تبعیض جنسیتی ،دفاع از حقوق زنان و برابري جنسیتی بیشترین فراوانی را
داشتند (نمودار .)4از سوي دیگر درحوزههاي معیارهاي اخالقی و ارزشگذاري ضربالمثلهاي فارسی و آذري بسامد قابل توجهی
آنهم به یك میزان داشتند که در این میان بسامد ضربالمثلهاي فارسی بیشتر از آذري بود .نکته جالب توجه دیگر در خصوص
حوزه تبعیض جنسیتی بود که در آن بسامد ضربالمثلهاي فارسی بیش از دو زبان دیگر بود .ولی در حوزه دفاع از حقوق زنان و
برابري جنسیتی هر سه زبان عملکرد یکسانی داشتند .در خصوص نحوه بازنماییها براساس موارد بررسی شده در مقاله حاضر
بازنمایی مثبت عمدتاً مربوط به معیارهاي اخالقی و سرشت و برابري جنسیتی میشد که این یافته خود با نتایج میرزایی و
فالحی( )4672و گاسانوآ و همکاران ( )2143همسو بود .ولی بازنمایی منفی به طور غالب در ارزشگذاري و تبعیض جنسیتی نمود
پیدا کرده بود ،این یافته خود نشانگر این موضوع است که پیشینیان ما با بازنمایی منفی درصدد نشان دادن قب و زشت بودن برخی
از رفتارها بودند .بنابراین می توان اذعان داشت که درخصوص جایگاه اجتماعی و فرهنگی زن در این سه زبان همسوییهایی وجود
دارد که ریشهي آن را باید در فرهنگ و عوامل اجتماعی حاکم بر دورانی جستجو کرد که ضربالمثلها در آن متولد شده اند.وجود
بخش جمعبندي و نتیجهگیري پس از متن اصلی مقاله الزامی است.
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