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بررسی جنسیت در شعر کودک و نوجوان از منظر جامعهشناسی بدن
وجمٍ بُمذی مقذس
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دکتر سیذ مُذی زرقاوی

3

دکتر پارسا یعقًبی جىبٍسرایی
تاریخ دریافت95/9/6 :

تاریخ پذیزش95/23/34 :

چکیذٌ
اًؿاى تط حؿة زاضایی تسىّ ،ویكِ زض هَقٗیسی تسًوٌس تِؾط هیتطز .تط ایي اؾاؼ اگطچِ تدسى زض
هقام ٌٖهطی َّیرؾاظ ظًسگی فطزی ٍ اغسواٖی ّط فطز ضا ؾاهاى هیزّس ،ذَز ًیع اظ زکٌید ّدا ٍ
آزاب فطٌّگی القاء قسُ اظ غاهِٗ هسأضط هیگطزز تِ ََضی کِ غٌثِ فطٌّگی تسى تط تٗس تیَلدَغیکی
ٍ ظیؿسی آى غالة هیقَز؛ کٌفّا ٍ ٍيٗیرّایی تطای ّط فطز زػَیع هیکٌس یا هسهدَض هدیقدَز
کِ تایس آًْا ضا ًقفّای اغسواٖی ٍ اؾاؼ َّیر افطاز ذَاًس .یکی اظ ایي هَاضز ،ؾاهاًسّی تدسىّدا
تط حؿة قیَُّای غٌؿی ٍ غٌؿیسی القاء قسُ اظ غاًة ًیطٍّای فطٌّگی ّط غاهِٗ اؾر .زض ایدي
ًَقساض ًقفّای غٌؿی کلیكِای یا ّواى غٌؿیر ظى ٍ هطز ایطاًی ًیع زفاٍذّای غاهِٗقدٌاذسی
آًْا زض ًوایف «تسى آضهاًی» ٍ «تسى هُلَب» هٌُثق تا الگَی فطٌّگی زض قٗط فاضؾدی کدَزو ٍ
ًَغَاى تطضؾی قسُاؾر .هثٌای ًٓطی تحص ،آضای تطذی اظ نداحةًٓدطاى غاهٗدِقٌاؾدی تدسى ٍ
ضٍـ زحقیق تط قیَُ زحلیل هحسَای کوی ٍ کیفی -خسیساضقٌاؾی زػطتدی -اؾدسَاض اؾدرً .سیػدِ
ًكاى هی زّس کِ الگَی فطٌّگی ؾاهاًسّی تسى زض قٗط کَزو ٍ ًَغَاى تیكدسط تدا غْداى ؾدٌسی
ایطاًی ّواٌّگ اؾر ٍ اظ ًگاُ هسضى ٍ ههطفی هیگطیعز ٍ تط ّویي اؾاؼ ًقفّا هیداى ظى ٍ هدطز
زَظیٕ قسُ یا زض قالة تسى آضهاًی ٍ هُلَب اظ آًْا اًسٓاض هیضٍز.
ياشگان کلیذی :قٗطکَزو ٍ ًَغَاى ،غاهِٗقٌاؾی تسى ،غٌؿیر ،تسى آضهاًی
 .1زاًكػَی زکسطای تیيالولل ظتاى ٍ ازتیاذ فاضؾی زاًكگاُ فطزٍؾی هكْس

 .2اؾساز ظتاى ٍ ازتیاذ فاضؾی زاًكگاُ فطزٍؾی هكْس
 .3زاًكیاض ظتاى ٍ ازتیاذ فاضؾی زاًكگاُ کطزؾساى

n.behmadi.m@gmail.com

106

نجمه بهمدی ،سیدمهدی زرقانی و پارسا یعقوبی

نقد و نظریه ادبی /سال اول ،دورة دوم ،پاییس و زمستان 5931

 -1مقذمٍ
1

غاهِٗقٌاؾی تسى ،قاذِای اظ غاهِٗقٌاؾی اؾر کِ تََِضذال تِ هفْدَم «تسًوٌدسی»
تِهطاتِ خسیسُای اغسواٖی ،هَيَٖی ًوازیي ٍ اتػُای هؿسقل هیخطزاظز .ایدي قداذِ تدِ هدا
هیگَیس کِ کٌفّای ؾاظًسُ تافر ظًسگی ضٍظهطُ ،اظ ؾازُزطیي اقکال زا خیچیدسُزدطیي آى،
ًیاظهٌس زذالر ٖاهل تسًی اؾر .تسى کِ زض ظهیٌِ اغسواٖی ٍ فطٌّگی احاَِکٌٌسُ کٌكدگط
قکل هیگیطزٖ ،اهلی زِاللی اؾر کِ اظ ذالل آى ضاتُِ اًؿاى تا غْاى خیطاهًَف تِ ٍاقٗیر
تسل هیقَز .کٌفّای ازضاکی ٍ ًیع اقکال گًَاگَى تیاى َٖاَفً ،كداًِّدای هٌاؾدکی زض
هیاى کٌفّای تسًی ،ازاّا ٍ غؾرّاً ،حَُ آضایف ؾط ٍ ٍيٕ ،خطٍضـ َثیٗی اًسامّاً ،حَُ
تطذَضز تا ضًع ٍ زضز ٍ ّؿسی ّطچیعً ،وًَِّایی اظ ههدازیق تسًوٌدسی اؾدر .تدسى هحدَض
ضاتُِ اًؿاى تا غْاى اؾر ٍ چِ زض هقام فطؾسٌسُ ٍ چِ تِهطاتِ ی گیطًسُ ،زائودا زض حدال
زَلیس هٌٗاؾر .اظ ایي ضاُ اًؿاى ضا تِ نَضزی فٗال زضٍى ید فًدای اغسوداٖی ٍ فطٌّگدی
هكرم هیتطز.
زض اٍاذط زِّ  1960ضٍیکطزّای زحقیقی فطٌّگی زض تاب تسى قکل گطفر .ضٍیکطزّایی
کِ ؾاظٍکاضّای ضٍاتٍ فیعیکی هیداى کٌكدگط ٍ هحدیٍ اغسوداٖی ٍ فطٌّگدی اٍ ضا اظ اتٗداز
هرسلف زض ًٓط هیگطفسٌس .تط ّویي اؾاؼ ،تسى تِ قکل تطغؿسِای تِ خطؾواىّدای ٖلدَم
اغسواٖی ّن ٍاضز قس :هَضیؽ هطلَخًَسیًَ ،ضتطذ الیاؼ ،اضٍیٌگ گافوي ،هاضگاضذ زاگالؼ،
ازٍاضز .زی ّال ،هیكل فَکَ ،تَضزیَ ،غاى تَزضیاض ٍ ٖسُای زیگط تیف اظ خیف زض ضًٍس فکطی
ذَز تِ هؿألِ ضٍاتٍ فیعیکی تسى ،نحٌِخطزاظیّا ٍ ًكداًِّدای تدسًی هدیخطزاظًدس .خاؾدد
خطؾكی ضا کِ زض ایي هقالِ زض هَضز ًقفّای غٌؿیر ٍ غایگاُ آى زض قٗط کدَزو هُدط
قسُاؾر غاهِٗقٌاؾاًی هاًٌس لَتطٍزَى ( )1392تدِ ندَضذ ٖولدی هُدط هدیکٌٌدس ٍ زدا
اًساظُای تِ زثییي آى هیخطزاظًس .زض ایي زحقیق تا زکیِ تط ًٓط لَتطٍزَى تدِ قدکل ذدال ٍ
ًٓط افطازی زیگط تِ قکل ٖام ؾٗی قسُاؾر زا هٌُقّای اغسواٖی ٍ فطٌّگدی هدطزثٍ تدا
تسى غٌؿی زض قٗط فاضؾی کَزو ٍ ًَغَاى تطضؾی قَز.
خیكیٌِ تحص ٍ زحقیق ضا زض قالثی ًوًٍَِاض اٖن اظ زطغوِ یا زحقیق هؿسقل تِ ایي قط
هیزَاى خی گطفر :کساب اؾسفاًی گطذ غاهِٗقٌاؾی غٌؿیر ( ،)1380تدِ هؿدألِ غٌؿدیر
تطاؾاؼ ًٓطیِّای فوٌیؿسی خطزاذسِاؾر .حؿيظازُ ًیع هػوَِٖ هقداالزی زض کسداب ظى ٍ

1. Corporeality
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فطٌّگ ( )1382تط اؾاؼ ًگاُ ایطاى تاؾساى ٍ ایطاى تٗس اظ اؾالم تا ضٍیکطز غٌؿدیر زداضیری
غوٕآٍضیکطزُاؾرًَ .ضٍظظازُ کساب اهیلیا ًطؾیؽ ضا ( )1390تا ًام هدطزمقٌاؾدی غٌؿدیر
زطغوِ کطز کِ تِ غٌؿیر زض تیي اقَام هرسلدف زًیدا هدیخدطزاظز .هػیدس هَحدس زض کسداب
غٌؿیر ٍ غاهِٗقٌاؾی ( )1386تِ هَئَ غٌؿیر اظ هٌٓط زیدي زض قثدل ٍ تٗدس اظ اؾدالم
خطزاذسِ ٍ تِ ایي هَضز اقاضُ کطزُاؾر کِ آیٌسُ زیي تِ ؾدور ظًاًدًِگدطی خدیف هدیضٍز.
ذسیػِ ؾفیطی ٍ ؾاضا ایواًیاى ( )1388زض کساب غاهِٗقٌاؾی غٌؿیر تَِط زیسگاُّدای
غٌؿیسی زض کٌف هسقاتل ٍ غٌؿیر زض ذاًَازُ زض ؾاظهاىّا ٍ آهَظـ زَغِ کطزُاًس .هطی
َّلوع زض کساب غٌؿیر ٍ ظًسگی ضٍظهطُ ( )1389تِ غٌؿیر اظ ًگاُ هؿایل ّطضٍظُ آزهدی ٍ
آیٌسُ غٌؿیر زض زًیا خطزاذسِاًسٖ .ثاؼ هحوسی انل ( )1390زض کساب غغطافیا ٍ غٌؿدیر
تِ هَئَ غٌؿیر زض هحیٍ کداض ،قدْط ،تدسى ،هحدیٍ ظیؿدر ٍ ؾیاؾدر خطزاذسدِاؾدر.
ّیالضی لیدع زض ضٍاىقٌاؾی ظى اظ هٌٓط غٌؿیر ،فطٌّدگ ٍ قَهیدر ( )1392تدِ غٌؿدیر اظ
هٌٓط زأضیط فطٌّگ تط تیَلَغی ٍ ؾالهر افطاز ًگطیؿسِاؾر .ؾاضا هیلع ( )1392تركی اظ کسداب
ذَز ضا تِ تسى ٍ هیل غٌؿدی اظ هٌٓدط تدسى فطٌّگدی اذسهدال زازُاؾدر .خدػٍّف حايدط
غٌؿیر ضا تطاؾاؼ غاهِٗقٌاؾی تسى اظ زیس قاٖطاى زض قٗط فاضؾی کَزو ٍ ًَغَاى تطضؾدی
کطزُاؾر زالقی کِ تِ ایي نَضذ زض هُالٗاذ ازتی فاضؾی ؾاتقِ ًساقر .خطؾفّدای اندلی
ایي اؾر کِ قٗط هصکَض تِ هقَلِ غٌؿیر ٍ ًقفّای غٌؿیسی چگًَِ خطزاذسدِاؾدر ًگداُ
قاٖطاى زض تاب غٌؿیر اظ کسام الگَّا خیطٍی کطزُاؾر قکلّدای تاظًودایی چگًَدِ اؾدر
غاهِٗ آهاضی قاهل زفسطّای قٗط کدَزو ،چداجقدسُ زض کداًَى خدطٍضـ فکدطی کَزکداى ٍ
ًَغَاًاى اؾر.
 -2وقشَای جىسیتی زواوٍ در شعر کًدک ي وًجًان

زض اغلة قٗطّای کَزکاىً ،قف ٍ حًَض ظًاى تؿیاض خطضًگ اؾر .قایس ی زلیل ٖوسُ آى
ٍیػگی تیَلَغیکی ٍ تسًوٌسی زٌاًِای اؾدر کدِ تدِ َدَض ٖدطو ٍ َثیٗدی تدِ ظى هَّثدر
قسُاؾر .زض کساب غاهِٗقٌاؾی تسى آهسُاؾدر کدِ غدٌؽ ظى تدِ ندَضذ هدٌٓن قاٖدسُ
هیقَزًُ .فِ ضا زضٍى ذَز حول هیکٌس ،اٍ ضا تِ زًیا هیآٍضز ٍ ؾدؽ قیط هیزّدس .ایٌْدا
هَلفِّایی اؾر کِ اذسهال تِ ظى زض قکل هسٗاضو آى زاضز (لَتطٍزَى.)96 :1392 ،
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زض ایي هقالِ خؽ اظ هٗطفی ًقفّای غٌؿیسی ظى ٍ هطز زض قٗط کدَزو ٍ ًَغدَاى تدِ
زثییي الگَخصیطی آًْا اظ تؿسط اغسواٖی -فطٌّگی خطزاذسِ ذَاّس قس .تایس ذاَطًكاى کدطز
کِ هفَْم غٌؽ ٍ غٌؿیر هسفاٍذ اؾر .غٌؽ تِ اهَض ظیؿسی ٍ تیَلَغیکی ٍ غٌؿدیر تدط
اهَض َثقازی ٍ غاهِٗقٌاذسی زاللر زاضز (کداضزط .)11 :1382 ،هٌٓدَض هدا اظ غٌؿدیر ّوداى
غٌؽ ٍ ًقفّای هسٗاضو ّط غٌؽ زض ّط غاهِٗ اؾدر .زض قدٗط کدَزو ٍ ًَغدَاى ایدطاى
ًقفّای غٌؽ هإًص ضا کِ زض ّواى قالةّای ؾٌسی ٖطيِ ٍ ًوایف زازُ قدسُاؾدر ،تدِ
قط ظیط هیزَاى زثییي کطز.
 -1-2زن ،کذباوًی خاوٍ

خطٍضـ کَزو ٍ کاض هٌعل یکی اظ هقَالزی اؾر کِ اغلة هَضز زَغِ غاهِٗقٌاؾاى اؾدر ٍ
هسٌاؾة تا ایي هَئَ تِ هُالِٗ غٌؿیر ٍ ذاًَازُ خطزاذسِاًس .خػٍّكگطاًی کِ کداض هٌدعل
ضا تِ ٌَٖاى کاض غؿواًی زلقی هیکٌٌس اغلة تا زفاٍذّای غٌؿیسی زض هیدعاى ٍ ًدَٔ اًػدام
گطفسِ ؾطٍکاض زاضًدس ،اظیديضٍ تدِ زیدسگاُ فطزگطایاًدِ غٌؿدیر گدطایف زاضًدس .زض هقاتدل،
خػٍّكگطاًی کِ تِ هٗاًی ًوازیي هطتٌَ تِ کاضّای ذاًِ زَغِ زاضًس ،غٌؿدیر ضا ٍیػگدیای
تطآهسُ اظ کدٌف هسقاتدل اغسوداٖی هدی زاًٌدس .تدِ هٌٓدَض تطضؾدی زقؿدین کاضّدای ذاًدِ،
خػٍّكگطاى تایس زض اتسسای اهط هكرم کٌٌس کِ چِ فٗالیرّایی ضا زض ظهطُ کاضّای ذاًِ تِ
حؿاب هیآٍضًس .آیا فٗالیرّایی ضا کِ نطفا کاض غؿوی زلقدی هدیقدَز ،هطدل آقددعی یدا
ًٓافر غعٍ کاضّای ذاًِ تِ حؿاب هیآیس یا «کاضّای ٖاَفی» چدَى حوایدر ٍ زَغدِ تدِ
کَزکاى ٍ زیگطاى ًیع زض ایي هقَلِ غای هیگیطز َثق ًٓط تلیط ٍ غاًؿَى ،ظًاى زقطیثدا زٍ
تطاتط هطزاى تِ کاضّای ذاًگی هی خطزاظًدس ٍ تدِ لحداِ کیفدی ٍ زض ًؿدثر تدا هدطزاى اًدَأ
هرسلفی اظ کاضّای هكکل ٍ ضٍظهطُ ضا اًػام هیزٌّس (ؾفیطی .)104 :1388 ،قٗط ظیط ،هدازضی
ضا تِ زهَیط هیکكس کِ کاض هٌعل زض هقام اهطی ضٍظهطُ ٍ یکی اظ ٍْایف ضٍظاًِ ٍی هحؿَب
هیقَز .کاضی کاهال تسًی کِ تا زؾر ،نَضذ هیگیطز« :زاقر ؾثعی ضیع هیکدطزً /اگْداى
زؾسف تطیس /ضٍی تطگ غٗفطیّا /ی گل قطهع چکیس» (کكاٍضظ.)12 :1376 ،
قاٖط تطیسى زؾر هازض ٍ ذدًَطیعی اظ آى ضا کدِ تطآهدسُ اظ کداض زض هٌدعل ٍ ذاًدِزاضی
اٍؾر ،اظ ی ؾَ تِ قکلی ٖاَفی چًَاى چکیسى گل زض ؾثعُظاض زَندیف هدیکٌدس زدا تدِ
ٍاکٌف زضزهٌساًِ کَزو تِ ٖول تطیدسُقدسى زؿدکیي زّدس ،اظ ؾدَی زیگدط ذَاؾدسِ یدا
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ًاذَاؾسِ ًقف ظًاًِ هازض یٌٗی کاض زض ذاًِ کِ تیاًگط غٌؿیر اٍؾر تِ قدکل ٖدازذٍاضُ ٍ
اهطی َثیٗی تطای کَزو ًكاى زازُ هیقَز .ایٌکِ یکی اظ ٍْایف هازضی ٍ ظًاًگی ،کداض زض
هٌعل اؾر تا زوام ؾرسیّایف تایس تطای کَزو ّن ٖطو ٍ ّن ٖازذ قَز .زض قٗط زیگطی
تا ّویي هًوَى ،کاض زض ذاًِ قغل ظًاًۀ ظى تِ حؿاب هیآیس.
«زض ؾفطُای کِ چیسُ هازض/ذَضقیس زَی اؾسکاىّاؾر /اظ ُٖط چای ٍ ًاى زاظُ /خطقدس زودام
ذاًِ ها /تا زؾرّای ذَب هازض /حايط قسُ نثحاًِ ها /ها ذَاب تَزین ٍ ؾواٍض /هاًٌدس هدازض
تَز تیساضّ /وطاُ اٍ اظ اٍل نثح /زاضز تِ قازی هیکٌس کاض /تا هازض ها هیظًس حطو /تدا قدلقدل
ضیعـ ؾواٍض /خاکیعُ ٍ ظیثا ًكؿسِ /چَى زذسطی ،خْلَی هازض» (ًیطی :1372 ،تیقواضُ).

ّواىََض کِ زض ایي قٗط هكاّسُ هیقَز هازضی کِ تا ندفاذ کدستاًَیی ٍ ؾدحطذیعی
زَنیف قسُاؾرً ،وًَِای اظ هازض آضهاًی اؾر .زض ایي زلقی هازض آضهاًی ،هازضی اؾر کِ تا
زؾرّایف -اهطی زٌاًِ -اظ اٍل نثح تا قازی ٍ تسٍى ّیچ اٖسطايی کاض هیکٌس ،قاٖط ّدن
يوي الگَؾاظی اظ هازض هصکَض تا زكثیِ ؾدواٍض تدِ زذسدط ،تدطای هراَدة قدٗط ذدَز کدِ
هیزَاًس زذسط تاقس ًقكی غٌؿیسیای زض ًٓط هیگیطز کِ قطاض اؾر تٗسّا ایفا کٌسّ .دَلوع
هیًَیؿس« :کاضّای ضٍظهطُ ها یٌٗی قیَُ ذَضزى ،آقاهیسى ،لثاؼ خَقیسى ّوِ ٍ ّوِ تدط
غؿن ها زأضیط هیگصاضز ٍ اظ آًػا کِ هطزاى ٍ ظًاى کاضّای هسفاٍزی اًػام هدیزٌّدس تدسیْی
اؾر کِ ًَٔ فٗالیر ّطی اظ آًاى تط ٍیػگیّدای غؿدویقداى زدأضیط تگدصاضز» (.)58 :1389
الگَؾاظی قٗط حايط ؾٌسی اؾر ٍ ایي ًگاّی اؾر کِ قداٖط قدٗطکَزو زض ایدطاى ٌّدَظ
زوایل زاضز آى ضا ایواغؾاظی کٌس .تطای هطال ،زض فًدای هدسضى هثحطدی چدَى فویٌیؿدر ٍ
زوطکع تط ظًاى هُط هیقَز کِ زض چٌاى فًایی هازض ٍ ظى العاهی تِ اًػام اهَض ذاًِ ًدساضز
ٍ حسی هلعم تِ فطظًسآٍضی ،قیطزّی ٍ هطاقثر ٍیػُ اظ کَزو ًیؿر ٍ ایدي اهدَض تدا هثداًی
زطتیسی فطٌّگ ٍ َّیر ایطاًی کِ تركی اظ اضضیِ ایطاى تاؾساى ٍ تركی زیگط اظ اؾالم اؾر،
هغایطذ زاضز .تط ّویي اؾاؼ ضٍیکطز زفکط ؾٌسی تط غطیاى ظًاًِ ٍ هطزاًِ زض قدٗط کدَزو ٍ
ًَغَاى ایطاى حاکن اؾرً .وًَِ قٗطی زیگطی تا ّویي هًوَى زض قٗط کدَزو تدِ چكدن
هیذَضز کِ زؾرّای خطزالـ ظًاًِ -هازض -ضا تا تَی تطگ ٍ ًَض زَنیف هیکٌس ٍ تدا ًدَٖی
اضظـگصاضی تِ آى ضًگ ٍ تَی ایسئَلَغی هیتركس .افعٍى تط ایي زض ایي قٗط هحثدرّدای
هازض ضا کِ چًَاى ٍْیفِای تط زٍـ اٍ ًْازُ قسُاؾر ،تطغؿسِ هیکٌس.

110

نجمه بهمدی ،سیدمهدی زرقانی و پارسا یعقوبی

نقد و نظریه ادبی /سال اول ،دورة دوم ،پاییس و زمستان 5931

«...زؾرّای هازضم تَی تطگ /تَی ًَض ،تَی اٍل تْاض هیزّس /تَی آب ،تَی کاض هدیزّدس/
زؾرّای هازضم تطای هي ضٍظّای ؾطز ؾال /آفساب هیقَز /هطل قهِ اؾر /نفحِ نفحِ
ی کساب هیقَز» (ّاقوی.)6 :1391 ،

ًکسِ قاتلزَغِ زیگط ایي اؾر کِ قاٖط اظ غٌثِ ظیثاییقٌاؾداًِ هدازض ّدن غافدل ًیؿدر،
هازضی کِ ًوازی اظ ؾررکَقی ٍ زالـ اؾر ٍ کاض یدسی اًػدام هدیزّدس ،زؾدساًف ٌّدَظ
لُافر زاضز الثسِ ایي لُافر تیكسط اظ آًکِ ٖیٌی تاقس ،خسیساضی اؾر؛ یٌٗی تدِ لحداِ ضٍاًدی،
زض ًگاُ کاًًَیؾاظِ قٗط ،لُیف هیًوایس .لُافرِ زؾساى هازضی کدِ هػثدَض اؾدر زض ضٍظّدای
ؾطز ظهؿساى کاض کٌس ًوًَِای اظ ًقف غٌؿیسی ظى ؾدٌسی ٍ الثسدِ اظ َثقدِ غیطفطازؾدر زض
ایطاى اؾر .چٌیي ًقكی ؾثة هیقَز کِ ظى ایطاًدی تاظًودایی قدسُ زض قدٗط ،ظًداًگی زٌاًدِ
آضهاًی غصاب کوسطی ضا زض ذاًَازُ ٖطيِ کٌس ،تا ایي حدال کدَزو زض قدٌاذر اظ تدسى هدازض
تیكسط تِ تٗس ٖاَفی ٍ ظیثاییقٌاؾی زَغِ زاضز ٍ قاٖط ّن ؾٗی هیکٌس زا تِ ٍيدٗیر زٌاًدِ
هازض کِ تا کاض فطؾَزُ قسُاؾدر ًگداّی فطٌّگدی ٍ ًودازیي زاقدسِ تاقدس ٍ آى ضا اضظقدی ٍ
هقسؼ زض ّالِای اظ ًَض قطاض زّس.
 -2-2زن در وقش غمخًار ي َمراٌ

غَاز هحقق زض قٗط «هطل گل ذَـ ضًگ» هازضتعضگی هسَفی ضا زَنیف هدیکٌدس کدِ هاًٌدس
گل تاَطاٍذ تَزُاؾر .قاٖط تا یازآٍضی ٍ هطٍض ذاَطاذ ذدَـ هدازضتعضگ ،ندفازی ّوچدَى
قةتیساضی ٍ زٖاذَاًی تط تالیي کَزو تیواض ،قال تافسي ،حٌا تؿسي تط هَ ،ذَقثَیی زؾرّا
کِ زاللرّای هٌٗاقٌاؾاًِ تِ زٌاًگی ٍ تسًوٌدسی ظى ؾدٌسی ایطاًدی ضا تدِ ّودطاُ زاضز ،تدِ اٍ
ًؿثر هیزّس.
«کػا ضفر آًکِ ذَب ٍ هْطتاى تَز /هطا تا زؾرّایف زاب هیزاز /زٖا هیذَاًس تاالی ؾدط
هي /کِ تیواضی ظ غاًن ضذر تٌسز /کػا ضفر آًکِ زض قةّای خاییع /تطاین زؾسکف یا قال
هیتافر! /حٌا هیتؿر تط هَی ؾفیسـ ٍ /زؾسف هطل گل ذَـضًگ هیقس /اگط هیضفر
ی قة غای زیگط /زوام ظًسگی ،زلسٌگ هیقس» (هحقق :1381 ،تیقواضُ).

قاٖط زض ایي قٗط تِ آییي زٖاذَاًی هازضتعضگ تط تاالی ؾط کدَزو کدِ یدازآٍض یکدی اظ
آزاب فطٌّگی ایطاًیاى تٍِیػُ هؿلواًاى اؾر ،اقاضُ هیکٌس .چٌیي اٖوالی زض غاهِٗقٌاؾدی
تسى زحر ٌَٖاى «غٌؿیر ٍ زیي» هُط هیقَزَ .ثق ًٓطؾدٌػیّدای غاهٗدِقٌاؾداى،
زوایل تِ ایي اهَضی اظ قثیل زٖاذَاًسى تطای ضفٕ تیواضیً ،صض ٍ ًوایفّای ایسئَلَغی کدِ
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اغلة تا زاللرّا ٍ اتعاضّای تسًوٌساًِ ّوطاُ اؾر زض ظًاى تیكسط اؾدر .آهداض خدػٍّفّدای
زیٌی ٍ ضٍاىقٌاذسی ًكاى هیزّس ظًاى تِ اهط زیي زَغِ تیكدسطی زاضًدس ،تدط ایدي اؾداؼ
هیزَاى گفر کِ ًوایفّای تسًی ٍ ٖطيِ ًكاًِّای هصّة تا تسى ظًاًدِ ،زض غاهٗدِ ًودَز
تیكسطی زاضز .زض غٌؿیر ٍ غاهِٗقٌاؾی زیي ًیع آهسُاؾر« :اظ ؾدال 1960زحقیقدازی زض
ظهیٌِ زیي ٍ غٌؿیر ندَضذ گطفدر کدِ خطؾدف اندلی ایدي تدَز :آیدا زیدي تدطای ظًداى
آظازیترف اؾر آیا زیي زقَیرکٌٌسُ خسضؾاالضی یدا زًدٗیفکٌٌدسُ آى اؾدر » (هَحدس،
 .)34 :1386ایي هؿألِ ،زض تاٍض ظًاى تِ زیيتاٍضی ٍ اغطای هٌاؾ ٍ اشکاض زیٌی کدِ تدا تدسى
ؾطٍکاض زاضز تی اضزثاٌ ًرَاّس تَز.
زض قٗط تٗسی ،قاٖط ،کَزو ضا زض غایگاّی ظًاًِ قطاض هدیزّدس :کدَزو تدطای ٖطٍؾد
ذَزً ،قفِ هازض ضا تاظی هیکٌس ٍ اظ ایي َطیق ًقدفّدای غٌؿدیسی آیٌدسُاـ تدِ قدکلی
يوٌی تِ اٍ گَقعز هیقَز .تاظی زض ًقف هازض ،فطنسی اؾر زا کَزو ًَاظـکطزى هازضاًِ
ضا اظ خیف زوطیي کٌس ٍ تا چٌیي کٌفّایی تطای ًقفّای غٌؿیسی ذدَز زض آیٌدسُ آهدازُ
تاقسً ،قفّایی کِ کاهال زٌاًِ اؾر:
«ٖطٍؾ قكٌگن /هي هاهاى زَ ّؿسن /قة قسُ ٍقر ذَاتِ /تردَاب تدِ ضٍی زؾدسنً /داظ
هیکٌن هَّازَ /تطاذ الال هیذًَن... /زلن هیذَاز کِ تاقیّ /ویكِ ؾالن ٍ قاز /یازذ تاقِ
ٖعیعم /زٍؾر زاضم هي ظیاز» (قاؾنًیا.)23 :1386 ،

کَزو زض ایي قٗط ،غایگاُ زٌاًِ هازض ضا الگَتطزاضی کدطزُاؾدر .کدَزکی کدِ ًدَاظـ ٍ
ذَاتیسى ضٍی زؾساى گطم هازض ضا زیسُ یا قایس ًسیسُ؛ اکٌَى زض ضؤیای آى تِؾط هدیتدطز تدا
غایگعیي کطزى تسى ذَز ،ایي ایواغ ذَقایٌس ضا تیي ذَز ٍ ٖطٍؾکف تطقطاض هیکٌدس ،ؾدالن
تَزى ٍ قاز تَزى ّن زض تسى فطز خسیساض هیقَز ٍ ایي قاٖط کَزو اؾر کدِ تدا قدطاض زازى
ظى تٌَِٖاى ًقُِ کاًًَی قٗط ،هؿألِ ٍ ًقف فیعیکی ٍ حًدَض زٌاًدِ هدازض ضا تدطای کدَزو
خطضًگ هیکٌس.
 -3-2زن در وقش مًّلِذ (فرزوذآير)

زض غاهِٗ هسضى زٍ ًَٔ ًگاُ هسٌاقى زض هَضز تسى ظًاًِ آضهاًی ٍغَز زاضز کِ هدٌٗکؽکٌٌدسُ
زٍ ؾاذر اغسواٖی ظًاى زض غاهِٗ هسضى اؾر ،یکی آضهاى الغطی اؾر کِ ؾداذر اغسوداٖی
غصاتیر غٌؿی ضا اضائِ هی زّس ٍ تط هثٌای آى زوایلی تِ تاضزاضی ٍ قدیطزّی ًدساضز زدا هثدازا
اًسام هَظٍى اٍ زؾسرَـ زغییطقَز .زٍهی آضهاى هازضی ٍ زحقدق ًقدف ظیؿدسی ظًداى یٌٗدی
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زَلیس هطل ضا ًكاى هیزّس (غطهٍَ ٍ ٍیلیداهع .)97 :1394 ،اظ ایدي ضٍ ظى اظ َطیدق تدسى ذدَز تدِ
هَغَزی ذال زثسیل قسُ کِ زض هسذ تاضزاضیّ ،طچٌس غصاتیر غٌؿی اٍ کوطًگ قسٍُ ،لی
تسى آضهاًی تاضزاضـ غایگعیي آى هیقَز .زض قٗط کَزو تِ ًَٔ زٍم تسى آضهاًی-تسى هَلدس-
تْا زازُ هیقَز کِ زا حس ظیازی هثیي ّواى ًگاُ اضظـگصاضاًدِ ؾدٌسی ًؿدثر تدِ ظى اؾدر.
یکی زیگط اظ هحاؾي تسى آضهاًی هَلّس ایي اؾدر کدِ هدازضٖ ،اهدل اضزثداٌ کدَزو تدا غْداى
خیطاهَى ذَز هیقَز .هاضگاضذ هیس ،زض قاذِ هطزمقٌاؾی تط ایي تاٍض اؾر کِ ٍقسی هدازض تدِ
ًَظاز قیط هیزّس اٍ ضا تا هفَْم «زیگطی» آقٌا هیؾاظز ٍ اظ ایي َطیق اٍ ضا ايدُطاب غدسایی
ذاضظ هیکٌس .زا قیط زازُ ًكَز ،اًؿاى ضاّی تِ اتػُ ًوییاتس ٍ زا ضاتُِ تا اتػُ ضا زػطتِ ًکٌس تدا
هازض آقٌا ًویقَز ٍ زیگطی ضا تِ ضؾویر ًرَاّس قٌاذر؛ لصا قطٍٔ اضزثاٌ کَزو تا زیگدطی
اظ َطیق لوؽ ٍ زغصیِ اظ تسى-ؾیٌِ -هازض اؾر ،اهط غٌؿیِ هکیسى ٍ لوؽ کطزى تدسى هدازض
ضاُ قٌاذر اٍلیِ اظ ّؿسی ٍ خیطاهَى کَزو اؾر (حؿيظازُ.)554 :1387 ،
قٗط تٗس تِ هقَلِ ظایواى هازض-تسى هَلس ٍ -تِ ًَٖی اضزثاٌ تدسى هدازض ٍ کدَزو اقداضُ
زاضز:
«زض زؾر تاتا ّؿر /ی غٗثِ قیطیٌی /خْلَی هاهاًن ذَاتیسُ ی ًیًی/ذاًِ خط اظ قازی
ؾر /هازضتعضگ ایٌػاؾر /ذَقحالن اظ ایٌکًِ /یًی کٌاض هاؾر /چكن ٍ لة ذَقگل /ید
تیٌی کَچ  /قکل ٖطٍؾ ّاؾر /ایي ًیًی کَچ » (قاؾن ًیا.)56 :1386 ،

ق ٗط يوي ًوایف زدساٍم ًقدف هدازضی ٍ فطظًدسآٍضی اظ ًؿدلی تدِ ًؿدلی زیگدط ،غایگداُ
هازضتعضگ ضا زض هقام حاهی ٍ کو کاض اهط ظایواى تطغؿسِ هیکٌس ًقكی کِ تٌدا تدِ فطٌّدگ
غَاهٕ ؾٌسی کاهال ظًاًِ ،آىّن اظ ًَٔ کلیكِای آى اؾدر .زاللدر يدوٌی ؾدري تدا ًٓدط تدِ
کاضتطز «غَاهٕ ؾٌسی» ٍ «آى ّن اظ ًَٔ کلیكدِای» زیدسگاُ ایدسئَلَغی ًَیؿدٌسُ ضا آقدکاض
هیکٌس .اظ َطو زیگط کلیكِ غٌؿیریافسدِ کداض هٌدعل هطدل هدَاضز زیگدط تدِ ظى اذسهدال
یافسِاؾر .افعٍى تط ایٌْا زاللرخطزاظی ٍیػُ اظ نَضذ ًَظاز اؾر کِ تِ نَضذ فطٌّگی ،چكدن
ٍ لثی ظیثا ّوطاُ تا تیٌیای کَچ کَزو ضا ًَٖی اهسیاظ یا تِهطاتِ اهطی هُلَب تطای کدَزو
زَنیف کطزُاؾر ،تِ اؾسطٌای غطاحی ّای زضهاًی یکی اظ ٖلدل غطاحدیّدای زٌاًدِ تدٍِیدػُ
غطاحی تیٌی هیزَاًس ضیكِ ضٍاىقٌاذسی زاقسِ تاقس کِ ًِ زٌْا ذَز فطز زدالـ زض خطکدطزى
ذالّای ٍغَزی ذَیف ضا زاضز تلکِ هدیزَاًدس اظ ضؾداًِّدایی هاًٌدس زلَیعیدَى یدا زَندیفاذ
قاٖطاى زض ظیثاییّای زٌاًِ هساضط قسُتاقس ،قایس ازتیاذ کَزو غاهِٗ تِ َدَض ًاذَزآگداُ تدط
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شّي کَزو زأضیط گصاقسِ تاقس .یکی اظ ًكاًِّدای فطٌّگدی آى هدیزَاًدس ّودیي زَندیفاذ
هٌسضظ زض قٗطّای کَزکیقاى تاقس کِ تیٌی کَچ زض آى ظیثا ٍ هُلَب تاظًوایی هدیقدَز.
زض ٍاقٕ کَزو اظ ّواى فطایٌس ذطزؾالی اظ َطیق یکی اظ ضؾداًِّدای اضزثداَی کدَزو یٌٗدی
کساب فطاهیگیطز کِ ظیثایی هُلَب ٍ غوالقٌاذسی غاهِٗ زض زاقسي تیٌی کَچ ٍ هَاضزی
هكاتِ اؾر.
 -4-2زن در وقش مادر زمیه (ارتباط بذن زواوٍ با طبیعت)

قهِ قٗط «تقچِ گلساض» اضط غٗفط اتطاّیوی ،زض هَضز قرهیسی هإًدص اؾدر کدِ تدا َثیٗدر
ضفیق ٍ ّوطاُ اؾر .ذالِؾلُاى زض کَزکیّای قاٖط حًَض زاقسِ ٍ ٖاهل ؾدطایف قدٗطّای
اٍ تَزُاؾر .زَنیف قاٖط اظ ذالِؾلُاى کاهال تا ٌٖانط َثیٗر زضّنزٌیسُ اؾر تِ ََضی کِ
گَیی اٍ ذَز َثیٗر اؾر:
«ٍقسی کِ هیآهس اظ کَُ /تَی گل یاؼ هیزاز /تقچِ گلساضـ اظ گل /خط تَز هطل گلؿدساى/
هیآهس ُٖط ققایق /اظ زؾرّایف ّویكِ /اظ ضًگ گلّای ٍحكی /خدط تدَز خیدطاّي اٍ /اٍ
ذالِؾلُاى هي تَز /زض کَُ ذالی اؾر غایف /ایي قدٗط ضا خدیف گدلّدا /زض کدَُ گفدسن
تطایف» (اتطاّیوی.)29 :1378 ،

تا زَغِ تِ ایٌکِ تسى ّط اًؿاى تِهطاتِ غایگداُ ظًدسگی اًؿداًی ٍ اغسوداٖی اٍ زض هکداى
غغطافیایی ٍ فًایی ذال ٍاقٕ هیقَز ،ضٍاتٍ قسضذ زض ایي ًقُِ زالقی کطزُ ٍ تا خطٍضاًسى
آى ،ؾیوای زاضیری ذال تِ هٌاَق اؾسقطاضـ اُٖا هیکٌدس ٍ اذدالج غٌؿدی -غٌؿدیسی
ذانی زض تسى ّطکؽ زض هقام ٌٖهطی َّیرؾاظ ْاّط هیقَز ٍ ضفساضّا ،ایوداء ٍ اقداضاذ،
ذَضز ٍ ًَـ ٍ خَقف ضا تِ غاهِ قسضذ زضهیآٍضز .زضًسیػَِّ ،یر تسًی ًِ تِهطاتدِ اهدطی
َثیٗی تلکِ ؾاذسِ ظهاى ٍ ًْازیٌِقسُ زض فًای تیطًٍی اظ َطیق زکدطاض الگَهٌدس کدٌفّدا
اؾر» (هحوسی انل .)198 :1390 ،تط ّویي هثٌا هَقٗیر تسًی -غغطافیدایی ذالدِؾدلُاى تدط
خَقف ٍی ٍ نس الثسِ تط ًقف غٌؿیسی ٍی اضط گصاقسِاؾر :لثاؾی خط اظ گلّای ٍحكی ٍ
ذَقثَ ٍ ضًگاضًگ تِ زلیل ًؿثر زٌگازٌگف تا َثیٗر -تٍِیػُ تا آى قدکل تاظًودایی قدسُ
زض قٗطً -وایی ؾٌسی زساٖی هیکٌس .ظى ایطاًی تٍِیػُ زض قٗط کدَزو ًٍَغدَاى تدا فًدای
ضٍؾسایی ٍ َثیٗر گطُ هیذَضز ٍ ،قاٖط َطحی هیضیعز کِ زض آى ،زوایع غٌؿدیسی قدکلی
ؾٌسی تِ ذَز هیگیطزً .اگفسِ ًواًس چٌیي ًؿثرؾاظیای تا تاٍض آییٌیِ ظهیي تِهطاتدِ هدازض
ّن ّورَاًی زاضزّ .واىََض کِ ظهیي خط اظ ضًگّای هسٌَٔ اؾر لثداؼ ٍ خَقداو هدازض ٍ
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ظى زض قٗط کَزو خط اظ ضًگ ٍ زٌَٔ تاظًوایی قسُاؾرً .گاُ ایسئَلَغی زض ایي قُٗدِ ّدن
کسّای هسضى ٍ ؾٌسی ٍ تاٍض آییٌی خیساؾر .چدطا لثداؼ ضا تدِهطاتدِ ید ٌٖهدط فطٌّگدی
ًثیٌین هقالِ تط یکؿاى کطزى غلَُّای َْْض ٍ تطٍظ ظى زض غْاى انطاض زاضز زضحالیکدِ زض
تؿیاضی اظ فطٌّگّا ظًاى غلَُ هسفاٍذ ذَز ضا حفّ کطزُاًس ٍ الثسِ ایي ضًگداضًگی غلدَاذ
ّن ذالی اظ ظیثایی ًیؿر.
 -5-2بذن آرماوی زواوٍ مقذس (بذن فذاشًوذٌ)

اگط ترَاّین اظ تسى آضهاًی ظًاًِ زیگطی زض اقٗاض کَزکاًِ فاضؾی ؾري تگَیین ،تسًی اؾر کِ
تا ًطاض ذَیف تاٖص زساٍم ًؿل تكطی قسُاؾدر .ظًداى زض تؿدیاضی اظ هٌداَق زًیدا زض َدَل
تاضزاضیً ،اضاحسیّای فیعیکی ضا زػطتِ هیکٌٌس ،اگطچدِ زفداٍذّدای فدطزی تؿدیاضی زض ایدي
ظهیٌِ زذالر زاضز .هُالِٗ زض تاب ظًاى تاضزاض زض اًگلؿساى ،یًَاى ٍ اهطیکا ًكاى هدیزّدس کدِ
َٖاَف هٌفی زٍضاى تاضزاضی تا ٍقایٕ زٌفظای ظًسگی ٍ احؿاؼ فقدساى حوایدر اغسوداٖی زض
اضزثاٌ اؾر (َّلوع.)96 :1389 ،
اظ آًػا کِ تیَلَغی غٌؿی ٍ قسضذ تاضٍضی ظى هٌثٕ قسضذ اؾر ،فطٌّدگّدای تؿدیاضی
ؾٗی زض کٌسطل ٍ هحسٍز کطزى زوایالذ غٌؿی ٍ قسضذ تاضٍضی ظًاى زاقسِاًس .ایي کٌسدطل
تِ قیَُّای هسفاٍذ اٖوال هیقَز کِ اظ هحطٍم کدطزى ظًداى اظ لدصذ غٌؿدی زدا زحویدل
تاضزاضیّای ًاذَاؾسِ تِ آًاى اؾر اظ غولِ آًْا هیزَاى تِ ذسٌِ اًسام زٌاؾلی زذسط ،زؿدر
تکاضذ ٍ ،ؾقٍ غٌیي اقاضُ کطز (ّوداىٖ .)99 :لیطغن چٌیي تحطاىّای غْاًی ٍ حسی گداّی
هٗانط ،زض قٗط کَزو ایطاى تٌا تِ خكسَاًِّای زیٌی ٍ ًگاُ ؾٌسی ّوچَى «تْكر ظیط خای
هازضاى اؾر» ،تسى هازض ،هقسؼ ٍ اضظقی تاظًوایی هیقَز ٍ تدِ ًدَٖی کدَزو تدا ٍغدَزی
قسؾی ضٍتِضٍ اؾر.
«ّطکػا اظ زَ ؾسایفّاّ /طکػا هْط زَ غاىخطٍض /ای کِ زض ظیط قسمّایدر /آى تْكدسی کدِ
ذسا گفسِؾرّ /ؿر ٍ ایي ضا ًِ فقٍ ایٌػاّ /طکؿی زض ّوِغا گفسِؾرّ /طچِ گكسن کدِ
کٌن خیساّ /سیِای زضذَض زَ ،هازض /تْسطیي ّسیِ ّواى «غاى» تَز /کِ زَ زازی ،چدِ کدٌن
زیگط» (ًی َلة.)149 :1389 ،

زض احکام قطیٗر اؾالم ًیع ٖالٍُ تط اهط اذالقی ٍ ٖاَفی کِ تیي هازض ٍ فطظًس زض زٗاهل
اؾر ،تدسى آضهداًی ظى هؿدلواى ،اضظ ،قدطب ٍ زقسؾدی زاضز کدِ تدِضاحسدی آهداظ حودالذ
ذكًَرآهیعی کِ ٖلیِ تسى ظًاى زض فطٌّگّای زیگط ٍغَز زاضزً ،ویقَز.
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 -6-2جىسیت زواوٍ ي کُىساّلی

هقَلِ کٌْؿالی زض ًعز فطٌّگّای هرسلف تا تاٍضّای هسفاٍزی ّوطاُ قدسُاؾدر .هاضگداضذ
هیس ًكاى زازُاؾر کدِ یائؿدگی هدالظم کٌْؿدالی زض ًدعز تطذدی غَاهدٕ ًوداز خرسگدی ٍ
اضظقوٌسی ٍ ضؾیسى ظًاى تِ هقام هكاٍضی اؾر .زض هقاتلً ،عز تطذی زیگط اظ غَاهٕ ًوازی
اظ ٖسم ظایفً ،قم ٍ يٗف زلقی قسُ؛ قرم اظ کاًَى زَغِ کٌاض گصاقسِ هیقدَز (خدَالضز،
.)54 :1385

زض ایي قٗط شیل ،هازضتعضگی زَنیف هیقَز کِ تا ٍغَز کٌْؿالی ،زض ًٓدط ضاٍی ٌّدَظ
ًقُِ کاًًَیؾاظ قٗط اؾر ٍ ٌَّظ َطاٍذ ٍ قازاتی ذَز ضا اظ زؾر ًسازُاؾدر؛ تدِ ٖثداضذ
زیگط کٌْؿالی تِهطاتِ کٌاض گصاقسِ قسى ٍی اظ غاهِٗ زلقی ًكدسُاؾدر .غالدة اؾدر کدِ
تساًین زض ایي قٗط حسی لَاظم ظیثاقٌاؾاًِ هاًٌس آییٌِ ًیدع ًدعز ایدي ظى کٌْؿدال تدِ زهدَیط
کكیسُ قسُاؾر .ظى هْٓط ظیثایی ٍ ظیثاییقٌاؾی ذلقر اؾر ٍ ّواىََض کِ هدیزاًدین تدِ
هٌَٓض ایفای ًقف ّوؿطی ٍ هازضی ،ایي غٌؿیر تِ ظیثدایی زَغدِ ٍیدػُ زاضز .زض ایدي قدٗط
يوي ایٌکِ تِ خسیسُ کٌْؿالی ٍ زٌْایی هازضتعضگ خطزاذسدِ هدیقدَز ،تدِ یکدی اظ زٍ ًكداًِ
کلیكِای غٌؿیسی ظًاًِ -ذٌسُ ؾطخ هازضتعضگ ٍ آییٌِ کَچ هازضتعضگ -اقداضُ قدسُاؾدر
کِ هیزَاى اشٖاى زاقر کِ قٗطی یافر ًویقَز کِ لثاى خسضتعضگ ضا تِ ضًگ ؾطخ تِ زهَیط
تکكس یا تًِسضذ هیزَاى آییٌِای زض غیة خسض یا خسضتعضگی خیسا کطز .چٌیي ًكاًِّایی ٖدالٍُ
تط کاضکطزی غٌؿیسی حکایر اظ «تسى آضهاًی غصاب» ظًاًِ ّن زاضز کِ زض اغلة فطٌّگّدا زدا
آذط ٖوط ّوطاُ ظى ذَاّس هاًسً .كاًِ زهطیحی زٌاًِ زیگطی هٌؿدَب تدِ هدازضتعضگ ،زكدثیِ
زؾساى هازضتعضگ تِ تطگ چطٍکیسُ زضذر چٌاض اؾر کِ تِْداّط حداکی اظ فطؾدَزگی اؾدر
ٍلی ّویي ًكاًِ ّن حاٍی ضگِّایی اظ ؾطؾثعی ٍ حیداذ زض کٌْؿدالی اؾدر .لدصا قداٖط زض
تاظًوایی کٌْؿالی غٌؿیر ظًاًِ تا ضٍیکطزی هطثر تِ ایي هقَلِ هیخطزاظز ٍ ٍغدِ ظیثاقٌاؾدی
زٌاًِ ظى کٌْؿالی ضا تاظًوایی هیکٌس .ظًی کِ زض زٍضاى خیطی ّن زوایدل زاضز تدِ ْداّط ذدَز
تطؾس ًكاى ٍ زاللسی زاضز تطایي کِ ظى زض قٗط کَزو ٍ ًَغَاى زوایل تِ ظیثایی ضا زدا ؾدٌیي
تاالی ٖوطـ حفّ هیکٌس ٍ تِ آى ضغثر زاضز.
«ؾاٖر هازضتعضگ هیگصضز اظ ؾکَذ /زؾر چطٍکیسُاـ تدطگ زضذدر چٌداض /ذٌدسُ ظیدط
لثف ،ذٌسُ ؾطخ اًاض /آییٌِ کَچکف زکِای اظ آؾواى /کاـ کِ هازضتعضگ ایديّودِ زٌْدا
ًثَزً( »...ی َلة.)33 :1389 ،
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زض قٗط کَزو ایطاى تًِسضذ تِ ؾالهسی ٍ اّویر ٍضظـ تسًی ظًاى زَغِ هیقَز .ظًداى
اظ ًٓددط زَغ دِ تددِ زٌاؾددة اًددسام ٍ ؾددالهر غٌؿددی ذددَز ،اغلددة گطفسدداض هػوَٖددِای اظ
هحسٍزیرّای هًاٖف هیقًَس .اغلة قَی ٍ ؾالهر تَزى زض هَضز آًْا کناّویر ٍ حسدی
غیطظًاًِ اًگاقسِ هیقدَز .يدٗیف اًگاقدسي آًْدا ٖاهدل هحدسٍزکطزى فٗالیدرّایكداى زض
ّوِچیع اظ ٍضظـکطزى زا حطفِ ذَیف فدطو قدسُاؾدرٍ .قسدی ظًداى غاهٗدِ ٍ فطٌّگدی
ذَاؾسِاًس زضگیط فٗالیر ؾاظًسُ تطای اضزقای ؾالهر ذَیف تاقٌس اغلة تطای زؾسیاتی تدِ
چٌیي اّسافی هػثَض تِ غٌگیسى تَزًس؛ ٍلی ٍقسی ًَتر تِ کاضّای ؾٌگیي تا هٌعلر خؿدر
ٍ خاییي هیضؾس ،آى کاض اغلة تِ ظًاى اضغأ زازُ هیقَزَ .ثق ًٓطیاذ غاهِٗقٌاؾی تدسى
اظغولِ زض آضاض قیلیٌگ ،هلعٍهاذ فطٌّگی ٍ اغسوداٖی تدطای ظى تدَزى اغلدة ظًداى ضا ٍازاض
کطزُاؾر کلیكِّای هطتٌَ تِ يٗیف تَزى [تسى]قاى ضا زأییس کٌٌدس (قدیلیٌگ.)45 :1993 ،
لیدع زض اضثاذ ایي ؾري کِ ظًاى حًَض کوسطی زض فٗالیر ّای غؿَضاًِ زاضًدس هٗسقدس اؾدر:
ایي ََل ٖوط زا حسی اظ ؾَی َثیٗر تِ آًاى اُٖا قسُاؾر .تِ ٖقیسُ ٍی هیعاى هدطگٍهیدط
ًاقی اظ تیواضیّای اضضی زض خؿطاى تیكسط اظ زذسطاى اؾر .ظًاى تیكدسط ٖودط هدیکٌٌدس ظیدطا
هحساٌزط اًس ٍ کوسط زؾر تِ ضفساضّای خطذُط هیظًٌس .تسیي زطزیة تدَِدَض ههدالحِآهیدعی
کلیكِّای غٌؿیسی ظًاى ضا زكَیق تِ ههالحِ ٍ ًطمزلی ٍ احسیاٌ هیکٌس (لیدع.)291 :1393 ،
گفسٌی اؾر کِ حًَض ظًاى اظ غولِ حًدَض هدازضتعضگ زض قدٗطّای کدَزو تدا زاللدر
زهطیحی ٍ يوٌی تیكس ط اظ خسضتعضگ اؾر کِ ًَٖی ًكاًِ اظ اضزثاٌ کَزو تدا غٌؿدیر ظى
زاضز.
 -7-2بذن زن ،ابسار تربیت کًدک

کاضکطز زطتیسی هازضاًِ زض قٗطی کِ زض خی ذَاّس آهس ،تط ًگطـ زیٌی اؾسَاض اؾر .زض ایدي
قٗط هازض ،چْطُای خاو ٍ آؾواًی زاضز کِ تاظًوایی ًقف زطتیسی اٍ ضا اظ ؾَی قداٖط ًكداى
هیزّس ٍ ٍاغُّایی ّوچَى قثلِگاُ ،ؾحط ٍ فطقسِ ًكداًِّدایی زهدطیحی اظ زطتیدر زیٌدی
کَزواًس .اضزثاٌِ تاظًواییقسُ هكاضکیي ضٍایر ،یٌٗی هازض ٍ کَزو اضزثاَی کداهال ٖداَفی
اؾر کِ تركی اظ آى اظ َطیق تسى (تَؾیسى ٍ لوؽکطزى) هٌسقل هیقدَز :تدسى کدَزو تدا
چكواى ٍ چْطُ هازض ٍ ؾطًْازى ضٍی خدای [زاهدي] هدازض ،خیًَدس هدیذدَضز ٍ ایدي ضاتُدِ،

بررسی جنسیّت در شعر کودک و نوجوان از...

نقد و نظریه ادبی /سال اول ،دورة دوم ،پاییس و زمستان 5931

117

خكسَاًِای غٌؿیسی زاضز ،ظیطا ظى تٌا تِ ًقف غٌؿیسی ذدَز زض هقدام هطتدی کدَزو ٖودل
هیکٌس ٍ ضفساضّای تسًی ّن زض ذسهر کٌف زطتیسی اؾر.
«هازضم ضا ذسا ًگِ زاضز /اٍ تِ هي زضؼ ظًسگاًی زاز /قثلِگاُ هي اؾر چكواًف /کِ تِ هي
ًَض غاٍزاًی زاز /تْسطیي تَؾِگاُ ًعز هي اؾر /چْدطُ خداو ٍ آؾدواًی اٍ ... /چدِ ؾدحطّا
فطقسِّا تا هي /ؾطًْازًس ضٍی زاهي اٍ» (کكاٍضظ.)12 :1376 ،

ًاگفسِ ًواًس ؾُح تهطی هسي یٌٗی زهَیط ظهیٌِ قٗط ،تِ قکلی تطغؿسِزدط اظ ًَقدساض،
ّن اضزثاٌ تسًی ٍ ّن غٌثِ زطتیسی آى ضا کِ تطآهدسُ اظ ًقدف غٌؿدیسی -تدسًی ظى اؾدر،
تاظًوایی کطزُاؾر.
 -3جىسیت مرداوٍ در شعرَای کًدک

اغلة غاهِٗقٌاؾاى ٖاهلیر یکِ ٍ غالة غٌؿی ضا ًویخصیطًس .تطای هطال آًْا ایي تاٍض ٖودَهی
ضا قثَل ًساضًس کِ َّضهَى زؿسَؾسطٍى ٖاهل خطذاقگطی ٍ ذكًَر زض هطزاى اؾر .الثسِ ایدي
تساى هٌٗی ًیؿر کِ آًْا ًقف ٍیػگیّای غؿوی ضا ًازیسُ هیگیطًس تلکِ تط ایي تاٍض اًدس کدِ
آًچِ ها تِ ٌَٖاى زهَضاذ غؿوی اظ ذَز زاضین تطآهسُ اظ قطایٍ ظهاًی ٍ هحیُی اؾر کدِ زض
آى تِؾط هیتطین .زض ترف آٖوی اظ زٍضاى کالؾی یا حسی زٍضاى زاضیری ًعزی تِ هدا ،اظ
تطزطی غٌؽ هطز تط ظى ؾري ضفسِاؾر ٍ اًَأ هٗطفرقٌاؾیّا چِ کیْاًی ٍ چِ اؾدَُضُای،
تا زَغِ تِ زلقی هصکَض ،غْاى ظًاًِ ٍ هطزاًِ ضا ذلق ٍ ندَضزثٌسی کدطزُاًدس« .زض ظهداىّدایی
زاضیری ًَٔ َّیرتٌسیّای الْی تطای غٌؽ هطز ٍ ظى تاٖص ًَٖی زفکط تطزطی هطزؾاالضی یدا
تطٖکؽ آى ،ظىؾاالضی تَزُاؾر» (ٖلیرداًی .)169 :1386 ،تطای ایٌکِ ایي هَيدَٔ تْسدط زضو
قَز ،تِ ؾري َّلوع اقاضُ هیقَز « :چگًَِ هحیٍ اغسواٖی ٖاهل هْوی تدطای زضو هدا
اظ هطز تَزى یا ظى تَزى اؾر ،غاهِٗ قٌاؾاى تِ ٍاغُ غٌؿیر اقاضُ هیکٌٌس .زضحدالیکدِ
غٌؽ کاهال تِ ٍیػگیّای فیعیکی ٍ غؿواًی ٍ تِ ًَٔ کطٍهدَظٍمّدای هدا هطتدٌَ هدیقدَز،
غٌؿیر اًسٓاضاذ اغسواٖیٌّ ،ػاضّا ٍ ًقفّای هطتٌَ تِ هدطز تدَزى یدا ظى تدَزى ضا ًكداى
هیزّس .غٌؽً ،كاىزٌّسُ هطز تَزى یا ظى تَزى اؾر ٍ غٌؿیر هطزاًگی یا ظًاًگی ضا ًكداى
هیزّس» ( .)42 :1389تطاؾاؼ ّویي ًقفّای غٌؿدیسی ،زض قدٗط کدَزو ،خدسض ًقدف ًْداز
قسضذ ضا ایفا هیکٌس ٍ ٖلیطغن ایٌکِ هازض قسضذ ٖاَفی ضا زض زؾدر زاضز ،قدسضذ حودایسی زض
اذسیاض خسض اؾر .زض قٗط کَزو تِ ًقف غٌؿیسی ؾٌسی هطزاًِ ایطاًدی تدا چْداض کداضکطز-1 :
الگَ تَزى؛  -2هسیط ذاًَازُ ٍ ذطزٍضظ؛ ّ -3وؿطی (تیاى ٖكق ٍ ٖالقِ) ٍ  -4خكسیثاى (حداهی)؛
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زَغِ هیقَز ٍ خسض تِهطاتِ هطکع گفسواى قسضذ زٌاًِ زض الیِای اظ ٍاغگداى ٖداَفی تدِ چكدن
هیآیس.
 -1-3مرد ي کارکرد اّلگًیی تىاوٍ برای کًدک

زض قٗطی اظ زاٍٍز لُفاهلل ،خؿطتچِای ضا ظیط تاضـ تاضاى تِ زهَیط هیکكس ٍ تاظًوایی ظتداًی
قٗط ًكاى هیزّس کِ کَزو ،تا زیسى تطو ،تِ یاز ؾدیسی هَّای خدسضـ هدیافسدس .ضًدگ
ؾدیس هَ زض هقام ًكاًِای اظ هیاًؿالی یا کٌْؿالی ،تطای اغلدة هدطزاى تدِذهدَل هدطزاى
غاهِٗ ؾٌسی کِ اظ ضًگ هَ اؾسفازُ ًویکطزًس ،حاٍی زاللرّدای َّیدر غٌؿدیسی اؾدر:
«تطو هیتاضز /ضٍی هَّاین /خیطهطزم هي /هطل تاتاین!» (لُفاهلل.)7 :1379 ،

زض فطٌّگ ایطاًی هَی ؾدیس یا غَگٌسهی هطزاىً ،كاى اظ خرسگی آًاى اؾر ٍ ایي اهط آًداى
ضا تِ حفِّ ؾدیسی هَیكاى زطغیة هیکٌس .زضحالیکِ ایي ًگاُ زض غاهٗدِ هدسضى زدا حدسی
هسغیط اؾر .قاٖط قٗط کَزو زوایل زاضز ّوداى ًگداُ ؾدٌسی هطزاًدِ اظ خدسض ضا تدِ کدَزو
هٌسقلکٌس ،زض ًسیػِ تا ّواى ًگاُ ًقف غٌؿیسی خسض ضا تاظًوایی هیکٌس.
 -2-3پذر در وقش شخص خردمىذ ي مذیر خاوًادٌ

زض ایي قٗطً ،یطی خسض ضا اؾسٗاضُ اظ زضذر کاظ گطفسِ کِ ّویكِ هقاٍم ٍ ؾثع اؾدر« :خدسض
غٌگل اٍؾر /هْطتاى ٍ زاًاّ /وِ ٖوطـ ؾثع /ایؿسازُ تطخا /خیف چكوف ّط فهدل /چدَى
تْاضی زیگطّ... /وِ ٖوطـ ؾثع /ایؿسازُ تطخا» (ًیطی :1374 ،تیقواضُ).
گافويً ،كاى هیزّس کِ غٌؿیر خسیدسُای َثیٗدی ًیؿدر تلکدِ زض غطیداى زٗاهدل ٍ
اضزثاٌ ؾاذسِ هیقَز ( .)14 :1391تَضزیَ ًیع تط ایي ًکسِ خای هیفكاضز کِ ایي ٖازذٍاضُّا
ٍ َثیٗر ضاًَیِ ها اؾر کِ تط ضفساض ها زأضیط زاضز (تَضزیدَ .)90 :1390 ،زض ایي زٗاهالذ هدطزاى
ٍ ظًاى زاتٕ کلیكِّایی ّؿسٌس کِ چگًَگی ضفساض آًْا ضا زٗییي هیکٌس .قاٖط ،هحکن تدَزى
ٍ ٖسم زعلعل هطزاًِ ضا تا اؾسٗاضُ هطز تِهطاتِ زضذرِ ّویكِ ایؿسا ،تیاى هیکٌدس .اهدطی کدِ
خسض ضا زض غاهِٗ قکؿرًاخصیط ٍ هقاٍم ًكاى هیزّس ٍ اظ ایي َطیدق ٖدازذٍاضُای ضایدع زض
فطٌّگ ضا تِ قکلی هکطض گعاضـ هیکٌس.
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 -3-3مرد در وقش َمسر عاشق

یکی اظ ًقفّای غٌؿیسی ظى ٍ هطز ،ظًاًگی ٍ هطزاًگی اظ ًَٔ ظیؿرقدٌاذسی آى اؾدر زدا
غایی کِ هیزَاى ایي ٍیػگی ضا زٌْا ٍیػگی غٌؿی هسفاٍذ تیي زٍ غٌؽ زاًؿر .تِ غیدط اظ
اهط تاظزَلیس یا زَلیس هطل ،تقیِ نفاذ غٌؿیسی ،کلیكِّای زثٗیًی ّؿدسٌس کدِ فطٌّدگ ٍ
اغسوأ تِ ظًاى ٍ هطزاى زحویل کطزُاؾر (لَتطٍزدَى .)100 :1392 ،يدوي ایٌکدِ زض خعقدکی
هسضى تطای ّویي زفاٍذ فیعیَلَغی ّن ضاّکاضّای ٖلوی غسیسی آهدسُاؾدر ٍ تدِ ًدَٖی
ایي زفاٍذ ضا ّن کٌاض ظزُاؾر ،هٕالَنف ًَٔ ٖاَفِ یا ٖكقخطزاظی ٍ قکلّدای اْْداض آى
حاٍی زفاٍذ غٌؿیسی اؾر .زض قٗطّای کَزو ٍ ًَغَاى تحص غٌؿدیر تدا آًچدِ زض آضداض
تعضگؿاالى هُط هیقَز هسفاٍذ اؾر .هؿدایل زض لفافدِ ٍ خَقدیسُ زَندیف هدیقدَز .زض
قٗطی اظ اؾساهلل قٗثاًیٖ ،كق زٍضُ ًَغَاًی ٍ هؿألِ زلسازگی تِ غدٌؽ زیگدط ،ایديگًَدِ
هُط هیقَز.
«هي ٍ زَ تا ّوین ٍ ّوؿایِ /ذاًِ ها کٌاض ّن ،تا ّن  /زدَذ خیدط ایؿدسازُ زدَی حیداٌ /
ؾاقِ اـ زض هیاًِ زیَاض  /چسطـ اها گكَزُ تط ؾط هاؾر  /زَ اظ آى ؾَی ٍ هي ّن اظ ایي
ؾَی  /زؾر ّاهاى تِ کاض چیسى زَذ /زلواى زض َّای خیَؾسيٖ /كقواى هَغی اظ ؾدالم

ٍ ؾکَذ( »....قٗثاًی.)88:1392 ،
لَتطٍزَى تطای زثییي ایي ًکسِ کِ تسى نطفا ظیؿسی ًیؿر ،هطالی هیآٍضزً« :عز ًَیطّدا ً-دام
قثیلِ -فقٍ ظًاًی فطظًسآٍض ضا ظى هیًاهٌس .تطای آًْا ،ظى ًاظا ّوچَى ید هدطز زهدَض هدیقدَز.
چٌیي ظًی هیزَاًس ی یا چٌس ظى تگیطز؛ اگدط اهکداى هدالی خطزاذدر قدیطتْایف ضا زاقدسِ
تاقس ،ظًاى اٍ هیزَاًٌس تِ ٍؾیلِ ذَیكاى یا زٍؾساى تاضٍض قًَس ،اهد ا آى هدطز خدسض ًدَظاز
حؿاب ًرَاّس قس تل ظىِ ًاظا ،خسض آى کَزو قوطزُ هیقَز ٍ اظ زوام اهسیاظاذ اغسواٖی
چٌیي هَقٗیسی تطذَضزاض هیقَز (لَتطٍزدَى .)97 :1392 ،قداٖط زض قدٗط هدصکَضً ،قدفّدای
غٌؿیسی هطز ضا زض زلسازگیاـ هُط هیکٌس.
زض قٗطی زیگط ،تیَو هلکی ٖالقِ غٌؽ هصکط تِ غٌؽ هإًص ضا تا اؾسٗاضُّای «ذاًدِ،
تا٘ اؾر» ٍ «ظى ،هیَُ قیطیي تا٘ اؾر» ٍ زساٖیّدای ًْفسدِ زض آى کدِ تدِ اقسًدای ًدَٔ
ذُاب-لحي هلسوؿاًِ ٍ ظتاى ضقیق -غٌؿیسی هیًوایس ،تیاى هیکٌس.
«ٍقسی زَ ضا زیسم /گفسن چِ ظیثایی /گفسن کِ ذَضقیسی /اّل تْكسی زَ /قیطیي ٍ خطآتدی/
تا قازی تؿیاض /اظ قاذِاذ چیسم /لحّای ؾطذر ضا /تا ذٌسُ تَؾیسم /ای هیَُ ذَقثَ /ای
ذٌسُضٍی قاز /ای ؾیة ؾطخ هي /تا٘ اظ زَ قس آتاز» (هلکی :1380 ،تیقواضُ).
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زفاٍذّای ٖاَفی -غٌؿیسی ظى ٍ هطز ّن ًؿثر تِ غْاى خیطاهدَى ّدن زض اضزثداٌ تدا
ّن ،هسفاٍذ اؾر .گافوي َی هُالٗازف تط اؾاؼ زفاٍذ ضٍاتٍ ظى ٍ هطز زض هَاغِْ تا اقیا
تِ ًکاذ غالثی اقاضُ هیکٌس .تطای هطال ظًاى تا لُافر تؿیاض تیكسطی ی قیكدِ ُٖدط یدا
خیطاّي ّوؿطقاى ضا لوؽ هیکٌٌس؛ اها ایي ًیع هوکي اؾر کدِ ظى تدِ ندَضذ ًودازیي اظ
هیاى کٌف ،کٌاض کكیسُ قَز ٍ زض حَظُ ضفساضی ،ظیط اذسیاض کاهل هطز قطاض گیطز ،چكواًف
ضا تِ ظیط اًساظز ٍ خكر ؾط هطز ًیع قطاض گیطز یا نَضزف ضا تا زؾساى لُیف ذَز خٌْاى کٌس.
حطکاذ تسى ًیع هٌاؾکی هی قًَس .تطای ًوًَِ ظاًَیی اًسکی ذویسُ ،ؾدطی کودی کدع قدسُ،
ی لثرٌس ٍ غیطُّ ،وِ حطکازی ّؿسٌس کدِ تدِ قدکل ًودازیي ًدَٖی ؾطؾددطزگی هْطتاًاًدِ ضا
ًؿثر تِ هطز کِ حًَضـ تِ قکلی کٌایی هُط قسُاؾرً ،كاى هدیزّدس .خَقداًسى ندَضزی
ذٌساى اظ حازضِای ذَـ تا زؾساًی هحساٌ ،حطکسی اؾر کِ افعٍى تط غصاتیر ظًاًدِ هدیکَقدس
ًَٖی هحافٓر قکٌٌسُ اظ ذَز زض تطاتط ٖاَفِای کِ اظ حس گصقسِ ضا ًكداى زّدس (گدافوي:1391 ،
 .)100زض قٗطی کِ زض خی هیآیس ،لُافر ضفساض ظًاًِ زض لثرٌس ظى زض غَاب هطثر زازى تدِ هدطز
هُط هیقَزً .یع زض قٗط تِ ایي هُلة فطٌّگی زض کلیكِ غٌؿیر اقاضُ هیکٌس کِ ایدي هدطز
اؾر کِ زض اتسسا چكوف تِ ظى افسازُاؾر ٍ اٍ اؾر کِ آغاظگط گفسگَ اؾر .کٌفِ ندسا ظزى زض
قٗطّ ،ویي اهط ضا تِ شّي هسثازض هیکٌس .قاٖط زض ایي قٗط کِ هراَة آى ًَغدَاى اؾدر ،خدا ضا
اظ کَزکی فطازط ًْازُ ٍ تا تیاى ٖكق ٍ ٖالقِ تِ غٌؽ زیگط قٗطی تِ ًام «ضٍقٌایی» هیؾطایس.
«ی ضٍظ چكون تِ ضٍیر افسازً /گاّر ضا هي ًثطزم اظ یاز /کِ اًگاض اظ آى حؽ قدسم قداز/
ی تاض نسایر کطزم /زَ تا ی ذٌسُ غَاتن زازی /تا زَ ًثَزم زٌْا زلن خدط تدَز /اظ ذیدال ٍ
ضؤیا» (هٗیٌی.)101 :1392 ،
 -4-3پذر در وقش پشتیبان

زض ًٓط کَزو خسض هطل کَُ هیًوایس .اٍ کِ هْٓط قسضذ ٍ زَاًایی غؿدوی اؾدر ،هْطتداى
ًیع ّؿر؛ کؿیکِ هیزَاًس کَزو ضا تط قاًِّایف تٌكاًس ٍ ؾایِ ؾطـ تاقس:
«ٍقر تاظی هطا نویواًِ /ضٍی زٍقف ّویيکِ تٌكاًس /هیکٌن فسح ،قاًِّدایف ضا /خدسضم
هطل کَُ هیهاًس /خسضم قٗط ذَب ظًسگاًی هاؾرً /ام اٍ تْسطیي زطاًِ هاؾر  /هیزّدس ًدَض
ضا تِ ها ؾَغاذ /خسضم آفساب ذاًِ هاؾر... /زا اتس اتط ذؿسگی ایکداـ /ضٍقدٌی ضا ًگیدطز اظ
خسضم /زا تواًس ّویكِ تا لثرٌس /ؾایِ آفساب ضٍی ؾطم » (هطزاًی.)20:1391 ،

بررسی جنسیّت در شعر کودک و نوجوان از...

نقد و نظریه ادبی /سال اول ،دورة دوم ،پاییس و زمستان 5931

121

زضتاضُ ًحَُ اضزثاٌ تسى فطزیٍ ،اقٗیر ایي اؾر کِ ضاتُِ تسى فطزی ٍ تسى اغسوداٖی،
تسٍى هالحِٓ قَهیرً ،ػازَ ،ثقِ اغسواٖیَّ ،یرّای هکاًی ٍ غغطافیایی ،غٌؿیرَّ ،یر
زیٌی ٍ هلی ٍ ًیع ایسئَلَغیّای هَضز خصیطـ ،زٗییيکٌٌسُ ًحَُ اتطاظ ّیػاًداذَٖ ،اَدف ٍ
ضفساضّای تسًی ها ّؿسٌس ٍ ًحَُ زغییط تسى َثیٗی یا تیَلَغی تِ تسى اغسواٖی ٍ فطٌّگی
ها ضا کٌسطل هیکٌٌس» (شکایی ٍ اهيخَض.)62 :1393 ،
ایي هؿألِ هْن اؾر کِ تساًین زض تیكسط فطٌّگّا ٍ تیكسط گطٍُّدای اغسوداٖی ًدَٖی
زوایع غٌؿیسی ٍغَز زاضز اها ّوِ آًْا تِ قیَُای ٍاحس آى ضا تطًویزاتٌس .حسی زض تًٗی اظ
فطٌّگّا تِ زٗسازی اظ ظىّا آقا ٍ تِ زٗسازی زیگط ذاًن گفسِ هیقَز (لَتطٍزَى.)105 :1392،
تا ایي حال زض فطٌّگ ایطاًی تا ًگاُ ؾٌسی اگطچِ تؿیاضی اظ کاضّا حسی کاض ؾدرر تدط ْٖدسُ
ظًاى ّن ّؿرٍ ،لی زهَض هیقَز کِ ایي هطز اؾر کدِ قدَی ٍ اؾدسَاض تدَزُ ،زض تطاتدط زودام
هكکالذ هیایؿسس .اٍ ًوازی اظ ًیطٍی کاض تیٍقفِ اؾدر کدِ ٌّگدام تاظگكدر تدِ ذاًدِ ّدن
ؾَغازی اظ ذٌسُ تِ ّوطاُ زاضز .غالة آًکِ خسض زض هقام ًیطٍی کاض ،کاضگط فطو ًویقَز تلکدِ
تِ ٍاؾُِ آى ؾسَى ٍ ًقُِ ضقل ذاًَازُ اؾر ،تِ ّویي زلیل ّویكِ تِهطاتِ هطکع هدیًوایدس.
قٗط فَج تا چٌیي زلقی ؾٌسی غایگاُ غٌؿیسی خسض ضا الگَؾاظی هیکٌس.
 -4وتیجٍگیری

زض ایي تطضؾی هكرم قس کِ ًقفّای غٌؿیسی ظى ٍ هطز زض قٗط فاضؾی کَزو ٍ ًَغَاى،
تٌا تِ تافر اغسواٖی -فطٌّگی آى ،هٌُثق تا «ًقدفّدای غٌؿدیسی ؾدٌسی» ظًاًدِ ٍ هطزاًدِ
ایطاًی اؾر .کاضّای ذاًِ ٍ ضؾیسگی تِ کَزکاى ٍ ذاًَازُ تِ تسى ظًاًِ هحَل قسُاؾر .ظًداى
تِ نَضذ کستاًَیاى ضام ٍ آضام هٌعل ٍ ّوثاظی ذَب کَزکاى کِ زض آغَـ ظًاًِ آًاى ،فطظًدساى
خٌاُ هیگیطًس ،زَنیف قسُاًسّ .وچٌیي تسى هازض تؿیاض تِ ٍیػگیّدای َثیٗدر ٍ ظهدیي ،تدِ
ٌَٖاى هازض کیْاًی ،هاًٌس قسُاؾر .تسى آضهاًی ظى ایطاًدی ًیدع تدِ قدکل تدسًی هَلدس ٍ ظایدا
زطؾین قسُاؾر زا غایی کِ حايط اؾر غاى غؿواًیاـ ضا ّن فسای کَزکف کٌدس .زض ایدي
تیي تِ فطظًساى زذسطٍ ،یػگیّای غٌؿیسی تدسى آضهداًیقداى هاًٌدس ظیثدایی هَّدا ،چْدطُ ٍ
زؾرّا ،تیكسط اظ زیگط اًٖای تسى زض قٗط کَزو آهَظـ زازُ قسُاؾر؛ ظیثایی ٍ ٌَداظیای
کِ تِ اقسًای تافر اغسواٖی ٍ فطٌّگی ایطاى اظ زذسطاى ٍ ًقفّای تسًی آًْا اًسٓداض هدیضٍز
تا زاللرّای يوٌی ٍ زهطیحی زض قٗطّای ایي گدطٍُ ؾدٌی تاظًودایی هدیقدَز .تدسى ظًاًدِ
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کٌْؿال ًیع زض قالة هازضتعضگ تا ّواى تیاى لُافرّای ظًاًدِ ٍ اضظـگدصاضی قداٖط تدِ تدسى
هقسؼ ظًاًِ تاظًوایی قسُاؾر ٍ تسى ظًاًِ آضهاًی هسضى کِ زٗاضیف ٌّػاضقکٌاًِای ًؿثر تدِ
تسى کالؾی زاضز زض قٗط کَزو ٍ ًَغَاى تًِسضذ یافر هیقَز.
ًقف غٌؿیسی تسى هطزاًِ کِ تا کلیكِّای ؾٌسی ّواٌّگ اؾر تِ نَضذّایی ّوچدَى
الگَیی زٌاًِ تطای خؿطاى ،هدسیطی ذطزهٌدسّ ،وؿدطی ٖاقدق ،خكدسیثاى ٍ زکیدِگداُ ذداًَازُ
تاظًوایی هیقَز .هٕالَنف زضًٍوایِ زکطاضقًَسُ حًَض تسىهٌساًِ «هازض» زض قٗطّای کَزو
ٍ ًَغَاى تیكسط اظ تسىآگاّی «خسض» زیسُ هیقَز ٍ ایي اهط هیزَاًس ًكداًگط اضزثداٌ هدَضطزدط
غٌؿیر ظًاى یا هازضاى تا فطظًساى تاقس .زضًْایر تایس گفر زوداهی کدٌفّدا ٍ ٍيدٗیرّدای
اضزثاَی تطآهسُ اظ زوایع غٌؿی ٍ غٌؿیسی قٗط کَزو ٍ ًَغَاى ایطاًی تا گدطایف خیكداهسضى
تا قطایٍ اغسواٖی ،ایسئَلَغیکی ٍ ؾیاؾی ّوؿَ اؾر.
مىابع
اتطاّیوی ،ظ .1378 .آٍاظخَخ  ،زْطاى :کاًَى خطٍضـ فکطی کَزکاى ٍ ًَغَاًاى.
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لَتطٍزَى ،ز .1392 .غاهِٗ قٌاؾی تسى ،زطغوِ ى .فکَّی ،زْطاى :ضالص.
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