
  
  

  بدن شناسیجامعه منظر از نوجوان و کودك شعر در تیجنس بررسی
  

  1نجمه بهمدي مقدس

  2سید مهدي زرقانیدکتر 
  3سراییدکتر پارسا یعقوبی جنبه

  
  20/1/96:  تاریخ پذیرش      6/9/95:  تاریخ دریافت

  
  چکیده

ن اساس اگرچـه بـدن در   بر ای. بردسر میانسان بر حسب دارایی بدن، همیشه در موقعیتی بدنمند به
هـا و  دهد، خود نیز از تکنیـک ساز زندگی فردي و اجتماعی هر فرد را سامان میمقام عنصري هویت

فرهنگی بدن بر بعد بیولـوژیکی   هگردد به طوري که جنبثر میأآداب فرهنگی القاء شده از جامعه مت
د شـو یا متصـور مـی   کند میز هایی براي هر فرد تجویها و وضعیت؛ کنششود الب میو زیستی آن غ

هـا  یکی از این موارد، ساماندهی بـدن . هاي اجتماعی و اساس هویت افراد خواندکه باید آنها را نقش
در ایـن  . هاي جنسی و جنسیتی القاء شده از جانب نیروهاي فرهنگی هر جامعه استبر حسب شیوه

شـناختی  هاي جامعهانی نیز تفاوتاي یا همان جنسیت زن و مرد ایرهاي جنسی کلیشهنوشتار نقش
منطبق با الگوي فرهنگی در شعر فارسـی کـودك و   » بدن مطلوب«و » رمانیبدن آ«آنها در نمایش 

شناسـی بـدن و   نظـران جامعـه   آراي برخـی از صـاحب   ،مبناي نظري بحث. است نوجوان بررسی شده
نتیجـه  . اسـتوار اسـت   -شناسی تجربـی پدیدار-و کیفی  یه تحلیل محتواي کمروش تحقیق بر شیو

دهد که الگوي فرهنگی ساماندهی بدن در شعر کودك و نوجوان بیشـتر بـا جهـان سـنتی     نشان می
ها میـان زن و مـرد   گریزد و بر همین اساس نقشایرانی هماهنگ است و از نگاه مدرن و مصرفی می

  .رودتوزیع شده یا در قالب بدن آرمانی و مطلوب از آنها انتظار می
  

  ت، بدن آرمانیشناسی بدن، جنسی شعرکودك و نوجوان، جامعه :کلیديواژگان 
  

  

  ات فارسی دانشگاه فردوسی مشهدالملل زبان و ادبیدانشجوي دکتراي بین. 1
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   فردوسی مشهددانشگاه ات فارسی استاد زبان و ادبی. 2
   زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستانشیار دان. 3
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 مقدمه -1

  1»بدنمنـدي «به مفهـوم   طورخاصشناسی است که بهاي از جامعه، شاخهشناسی بدنجامعه
ایـن شـاخه بـه مـا     . پردازداي مستقل میاي اجتماعی، موضوعی نمادین و ابژهمثابه پدیدهبه

تـرین آن،  ترین اشکال تا پیچیـده ه، از سادهره بافت زندگی روزمهاي سازندگوید که کنشمی
کنشگر  هکنند اجتماعی و فرهنگی احاطه هبدن که در زمین. نیازمند دخالت عامل بدنی است

ت انسان با جهان پیرامونش به واقعی هگیرد، عاملی داللی است که از خالل آن رابطشکل می
هـاي مناسـکی در   عواطف، نشـانه  هاي ادراکی و نیز اشکال گوناگون بیانکنش. شودبدل می

 هها، نحوآرایش سر و وضع، پرورش طبیعی اندام هها، نحوهاي بدنی، اداها و ژستمیان کنش
بـدن محـور   . سـت ا هایی از مصـادیق بدنمنـدي   برخورد با رنج و درد و هستی هرچیز، نمونه

در حـال   ، دائمـاً مثابه یک گیرندهانسان با جهان است و چه در مقام فرستنده و چه به هرابط
ون یـک فضـاي اجتمـاعی و فرهنگـی     ال درصورتی فع از این راه انسان را به. تولید معناست

  . بردص میمشخ
رویکردهـایی  . رویکردهاي تحقیقی فرهنگی در باب بدن شکل گرفت 1960 هدر اواخر ده

بعـاد  کارهاي روابط فیزیکـی میـان کنشـگر و محـیط اجتمـاعی و فرهنگـی او را از ا      وکه ساز
هـاي علـوم   اي به پرسمانبر همین اساس، بدن به شکل برجسته. گرفتندمختلف در نظر می

موریس مرلوپونتی، نوربرت الیاس، اروینگ گافمن، مارگارت داگالس، : اجتماعی هم وارد شد
اي دیگر بیش از پیش در روند فکري هفوکو، بوردیو، ژان بودریار و عد تی هال، میشل. ادوارد

پاسـخ  . پردازنـد هـاي بـدنی مـی   ها و نشـانه پردازيروابط فیزیکی بدن، صحنه همسألخود به 
ت و جایگاه آن در شـعر کـودك مطـرح    هاي جنسینقش رسشی را که در این مقاله در موردپ

کننـد و تـا   صـورت عملـی مطـرح مـی     بـه  )1392(شناسانی مانند لوبروتـون   است جامعه شده
در این تحقیق با تکیه بر نظر لوبروتون بـه شـکل خـاص و    . دپردازناي به تبیین آن می اندازه

هاي اجتماعی و فرهنگـی مـرتبط بـا    است تا منطق نظر افرادي دیگر به شکل عام سعی شده
  .بدن جنسی در شعر فارسی کودك و نوجوان بررسی شود

رح یا تحقیق مستقل به این ش وار اعم از ترجمهدر قالبی نمونه بحث و تحقیق را هپیشین 
جنسـیت   هبـه مسـأل   ،)1380( تشناسی جنسی جامعهکتاب استفانی گرت : توان پی گرفتمی
زن و مقـاالتی در کتـاب    زاده نیز مجموعهحسن. است هاي فمنیستی پرداختههاساس نظریبر

                                                             
1. Corporeite 
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ت تـاریخی  رویکرد جنسـی نگاه ایران باستان و ایران بعد از اسالم با بر اساس  )1382( فرهنگ
 جنسـیت  شناسـی مـردم با نام  )1390(زاده کتاب امیلیا نرسیس را نوروز. است کردهآوريجمع

د در کتـاب  مجیـد موحـ  . پـردازد ت در بین اقوام مختلـف دنیـا مـی   ترجمه کرد که به جنسی
از اسـالم   ت از منظر دیـن در قبـل و بعـد   به موضوع جنسی) 1386( شناسی ت و جامعهجنسی

. رودنگـري پـیش مـی    دین به سـمت زنانـه   هکه آیند است و به این مورد اشاره کرده  پرداخته
هـاي  طرح دیدگاهبه شناسی جنسیتجامعهدر کتاب ) 1388(خدیجه سفیري و سارا ایمانیان 

مري . انده کردهش توجآموز ها ودر سازمان ت در خانوادهجنسیتی در کنش متقابل و جنسی
 آدمـی و  هروزنگاه مسایل هر به جنسیت از )1389( هجنسیت و زندگی روزمرهولمز در کتاب 

 جغرافیا و جنسیتدر کتاب  )1390( دي اصلعباس محم. اندت در دنیا پرداختهجنسی هآیند
. اسـت  سیاسـت پرداختـه   ، محـیط زیسـت و  ت در محیط کـار، شـهر، بـدن   به موضوع جنسی
ت از بـه جنسـی   )1392( شناسی زن از منظر جنسیت، فرهنگ و قومیتروانهیالري لیپز در 

بخشی از کتاب  )1392( سارا میلز .است تأثیر فرهنگ بر بیولوژي و سالمت افراد نگریسته منظر
پـژوهش حاضـر   . اسـت همنظر بـدن فرهنگـی اختصـاص داد   خود را به بدن و میل جنسی از 

شناسی بدن از دید شاعران در شعر فارسی کودك و نوجوان بررسی  جنسیت را براساس جامعه
هاي اصلی پرسش. مطالعات ادبی فارسی سابقه نداشتن صورت در است تالشی که به ای کرده

است؟ نگـاه   ي جنسیتی چگونه پرداختههات و نقشجنسی همقول این است که شعر مذکور به
هاي بازنمایی چگونه اسـت؟  است؟ شکل ت از کدام الگوها پیروي کردهشاعران در باب جنسی

در کـانون پـرورش فکـري کودکـان و     شـده   آماري شامل دفترهاي شعر کودك، چاپ هجامع
  .نوجوانان است

  
  تی زنانه در شعر کودك و نوجوانهاي جنسینقش -2

آن  هشاید یک دلیل عمد .در اغلب شعرهاي کودکان، نقش و حضور زنان بسیار پررنگ است
طـور عـرف و طبیعـی بـه زن موهبـت      اي اسـت کـه بـه    ویژگی بیولوژیکی و بدنمندي تنانه

م قاعـده  صـورت مـنظ   اسـت کـه جـنس زن بـه     آمده شناسی بدنجامعه در کتاب. است شده
اینهـا  . دهـد آورد و سپس شیر میکند، او را به دنیا مینطفه را درون خود حمل می .شود می
  ). 96: 1392لوبروتون، (هایی است که اختصاص به زن در شکل متعارف آن دارد فهمول
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شعر کـودك و نوجـوان بـه    ن  و مرد در تی زهاي جنسیدر این مقاله پس از معرفی نقش

باید خاطرنشان کـرد   .فرهنگی پرداخته خواهد شد -پذیري آنها از بستر اجتماعیتبیین الگو
ت بـر  ه امور زیستی و بیولوژیکی و جنسـی جنس ب. ت متفاوت استکه مفهوم جنس و جنسی

ت همـان  جنسـی  منظـور مـا از   .)11: 1382کـارتر،  ( شناختی داللت داردامور طبقاتی و جامعه
در شـعر کـودك و نوجـوان ایـران     . اسـت  هاي متعارف هر جنس در هر جامعهجنس و نقش

اسـت، بـه    شـده  تی عرضه و نمایش دادههاي سنهمان قالب ث را که درهاي جنس مؤننقش
  .توان تبیین کردشرح زیر می

  
  زن، کدبانوي خانه -2-1

شناسان اسـت و   ه جامعهاغلب مورد توجاز مقوالتی است که پرورش کودك و کار منزل یکی 
پژوهشگرانی که کـار منـزل   . اندت و خانواده پرداختهجنسی هاسب با این موضوع به مطالعمتن

در میزان و نـوع انجـام    تیهاي جنسیکنند اغلب با تفاوتی میعنوان کار جسمانی تلق را به
ـ   یـن کار دارنـد، از گرفته سرو در مقابـل،  . ایش دارنـد ت گـر جنسـی  هرو بـه دیـدگاه فردگرایان

اي ت را ویژگـی یجنسـ بوط به کارهاي خانه توجه دارند، پژوهشگرانی که به معانی نمادین مر
بـه منظـور بررسـی تقسـیم کارهـاي خانـه،       . داننـد آمده از کـنش متقابـل اجتمـاعی مـی    بر

ه کارهاي خانه ب ههایی را در زمرتص کنند که چه فعالیتداي امر مشخپژوهشگران باید در اب
شـود، مثـل آشـپزي یـا     کار جسمی تلقـی مـی   هایی را که صرفاًتآیا فعالی. آورندحساب می

ه بـه  چـون حمایـت و توجـ   » کارهاي عاطفی« آید یانظافت جزو کارهاي خانه به حساب می
دو  زنان تقریبـاً  ،گیرد؟ طبق نظر بلیر و جانسونکودکان و دیگران نیز در این مقوله جاي می

ع پردازنـد و بـه لحـاظ کیفـی و در نسـبت بـا مـردان انـوا        ارهاي خانگی میبرابر مردان به ک
شعر زیر، مـادري  . )104: 1388 سفیري،( دهنده را انجام میمختلفی از کارهاي مشکل و روزمر

وي محسوب  روزمره و یکی از وظایف روزانه کشد که کار منزل در مقام امريتصویر می را به
ناگهـان  / کـرد داشت سبزي ریز می« :گیردصورت می ،ه با دستبدنی ک کاري کامالً. شودمی

  ).12: 1376 کشاورز،(» یک گل قرمز چکید/ هاروي برگ جعفري/ دستش برید
داري شاعر بریدن دست مـادر و خـونریزي از آن را کـه برآمـده از کـار در منـزل و خانـه       

بـه  کنـد تـا    ف مـی زار توصـی  لی عاطفی چونان چکیدن گل در سبزهاوست، از یک سو به شک
از سـوي دیگـر خواسـته یـا      ،ددهـ شـدن تسـکین    کودك به عمـل بریـده   هواکنش دردمندان
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واره و ت اوست به شـکل عـادت  یعنی کار در خانه که بیانگر جنسیمادر  هناخواسته نقش زنان
یف مادري و زنانگی، کـار در  اینکه یکی از وظا. شودمی امري طبیعی براي کودك نشان داده

در شعر دیگري . هایش باید براي کودك هم عرف و هم عادت شودت با تمام سختیسمنزل ا
  . آیدحساب می با همین مضمون، کار در خانه شغل زنانۀ زن به

پرشد تمام  /از عطر چاي و نان تازه/ هاستخورشید توي استکان/اي که چیده مادردر سفره«
مادر  مانند/ ما خواب بودیم و سماور/ ما هحاضر شده صبحان /هاي خوب مادر با دست /ما هخان

قل  با قل/ زند حرف با مادر ما می/ کند کار دارد به شادي می /ل صبحهمراه او از او/ بود بیدار
  ).شمارهبی :1372 ري،نی( »پهلوي مادر چون دختري،/ پاکیزه و زیبا نشسته /ریزش سماور

صـفات کـدبانویی و سـحرخیزي    شود مادري که با طور که در این شعر مشاهده میهمان
در این تلقی مادر آرمانی، مادري است که با . اي از مادر آرمانی استاست، نمونهتوصیف شده

ر هـم  کند، شاعل صبح با شادي و بدون هیچ اعتراضی کار میاز او -امري تنانه-هایش دست
ود کـه  با تشبیه سـماور بـه دختـر، بـراي مخاطـب شـعر خـ        ضمن الگوسازي از مادر مذکور

هـولمز  . گیرد که قرار است بعدها ایفا کند اي در نظر میتواند دختر باشد نقشی جنسیتی می
خوردن، آشامیدن، لباس پوشیدن همه و همـه بـر    کارهاي روزمره ما یعنی شیوه«: نویسدمی

دهنـد بـدیهی   گذارد و از آنجا که مردان و زنان کارهاي متفاوتی انجام مـی جسم ما تأثیر می
). 58: 1389( »شـان تـأثیر بگـذارد   هـاي جسـمی  ت هریک از آنان بر ویژگیع فعالیه نواست ک

سنتی است و این نگاهی است که  شـاعر شـعرکودك در ایـران هنـوز     الگوسازي شعر حاضر 
براي مثال، در فضـاي مـدرن مبحثـی چـون فمینیسـت و       .تمایل دارد آن را ایماژسازي کند

ی به انجام امور خانه نـدارد  چنان فضایی مادر و زن الزامشود که در تمرکز بر زنان مطرح می
مـور بـا مبـانی    ی ملزم به فرزندآوري، شیردهی و مراقبت ویژه از کودك نیسـت و ایـن ا  و حت

ایران باستان و بخشی دیگر از اسالم است،  هت ایرانی که بخشی از ارثیتربیتی فرهنگ و هوی
بر جریان زنانه و مردانه در شـعر کـودك و   ی تسن رتفک بر همین اساس رویکرد. یرت داردمغا

شعري دیگري با همین مضمون در شـعر کـودك بـه چشـم      هنمون .نوجوان ایران حاکم است
نـوعی  کند و بـا  را با بوي برگ و نور توصیف می -مادر-هاي پرتالش زنانه خورد که دستمی

 هـاي در این شعر محبـت افزون بر این  .بخشدرنگ و بوي ایدئولوژیک میگذاري به آن ارزش
   .کنداست، برجسته می اي بر دوش او نهاده شدهمادر را که چونان وظیفه
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 /دهـد  بوي آب، بوي کار مـی / دهد ل بهار میبوي نور، بوي او/ م بوي برگهاي مادر دست...«

صفحه صـفحه   /ه استمثل قص /شود آفتاب می/ هاي مادرم براي من روزهاي سرد سال دست
  .)6: 1391 هاشمی،(» دشو یک کتاب می

مادر هـم غافـل نیسـت،     هشناسان زیبایی هه دیگر این است که شاعر از جنبتوج قابل هنکت
دسـتانش هنـوز   دهـد،  کوشی و تالش است و کار یدي انجام مـی  مادري که نمادي از سخت

، یعنی به لحاظ روانی ؛لطافت دارد البته این لطافت بیشتر از آنکه عینی باشد، پدیداري است
لطافت دستان مادري که مجبور اسـت در روزهـاي   . نماید سازِ شعر، لطیف میدر نگاه کانونی

غیرفرادسـت در   هتی و البته از طبقـ تی زن سناي از نقش جنسیسرد زمستان کار کند نمونه
ه شود که زن ایرانی بازنمایی شـده در شـعر، زنـانگی تنانـ    چنین نقشی سبب می. ایران است
حال کودك در شناخت از بـدن مـادر    متري را در خانواده عرضه کند، با ایناب کآرمانی جذ

 هکند تا به وضعیت تنانه دارد و شاعر هم سعی میشناسی توجبیشتر به بعد عاطفی و زیبایی
گاهی فرهنگـی و نمـادین داشـته باشـد و آن را ارزشـی و      است ن مادر که با کار فرسوده شده

  .دهد اي از نور قرارمقدس در هاله
  

  زن در نقش غمخوار و همراه -2-2
کند کـه ماننـد   بزرگی متوفی را توصیف میمادر» مثل گل خوش رنگ«ق در شعر جواد محق

بزرگ، صـفاتی همچـون   یادآوري و مرور خاطرات خوش مادر شاعر با. است طراوت بودهگل با
ها ، خوشبویی دستخوانی بر بالین کودك بیمار، شال بافتن، حنا بستن بر موبیداري و دعا شب

او ی ایرانـی را بـه همـراه دارد، بـه     سانه به تنانگی و بدنمندي زن سنتهاي معناشناکه داللت
   .دهدنسبت می
خواند باالي سـر  دعا می/ دادهایش تاب میمرا با دست/ کجا رفت آنکه خوب و مهربان بود«

 یا شال برایم دستکش/ هاي پاییزکجا رفت آنکه در شب/ که بیماري ز جانم رخت بندد /من
رفـت  اگر می/ شدرنگ می و دستش مثل گل خوش/ بست بر موي سفیدشحنا می !/بافت می

  ). شمارهبی :1381 محقق،(» شددلتنگ می تمام زندگی، /یک شب جاي دیگر
آیین دعاخوانی مادربزرگ بر باالي سر کـودك کـه یـادآور یکـی از      شاعر در این شعر به

شناسـی   چنین اعمالی در جامعه. کندمسلمانان است، اشاره میویژه یان بهایران یآداب فرهنگ
شناسـان،  هـاي جامعـه  طبق نظرسـنجی . شودمطرح می» ت و دینجنسی«بدن تحت عنوان 
هاي ایدئولوژیک کـه  از قبیل دعاخواندن براي رفع بیماري، نذر و نمایش يتمایل به این امور
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هـاي  آمـار پـژوهش  . انه همراه است در زنان بیشتر اسـت ها و ابزارهاي بدنمنداغلب با داللت
ه بیشـتري دارنـد، بـر ایـن اسـاس      دهد زنان به امر دین توجـ شناختی نشان میدینی و روان

امعـه نمـود   هاي مذهب با بدن زنانـه، در ج نشانه ههاي بدنی و عرضتوان گفت که نمایش می
تی در تحقیقـا  1960از سـال « :ستانیز آمده شناسی دین ت و جامعهجنسیدر . بیشتري دارد

آیـا دیـن بـراي زنـان     : یـن بـود  ت صـورت گرفـت کـه پرسـش اصـلی ا     دین و جنسـی  هزمین
 د،موحـ ( »آن اسـت؟  هکننـد  پدرسـاالري یـا تضـعیف    هکنندبخش است؟ آیا دین تقویت آزادي
 باوري و اجراي مناسک و اذکار دینی کـه بـا بـدن   این مسأله، در باور زنان به دین). 34: 1386

  .سروکار دارد بی ارتباط نخواهد بود
کـودك بـراي عروسـک    : دهـد در شعر بعدي، شاعر، کودك را در جایگاهی زنانه قرار مـی 

اش بـه شـکلی   آینـده تی هـاي جنسـی  کند و از این طریـق نقـش  خود، نقشِ مادر را بازي می
ن مادرانه کردست تا کودك نوازشا بازي در نقش مادر، فرصتی. شوداو گوشزد میضمنی به 

تی خـود در آینـده آمـاده    هاي جنسیهایی براي نقشرا از پیش تمرین کند و با چنین کنش
  :هایی که کامالً تنانه استباشد، نقش

نـاز  / دسـتم  روي بخـواب بـه  / وقت خوابـه  شب شده/ من مامان تو هستم/ عروسک قشنگم«
یادت باشه / همیشه سالم و شاد/ خواد که باشیدلم می... /خونمبرات الال می/ کنم موهاتومی

  ).23: 1386 نیا،قاسم(» دوست دارم من زیاد/ عزیزم
کـودکی کـه نـوازش و    . اسـت مادر را الگـوبرداري کـرده   هکودك در این شعر، جایگاه تنان

بـرد بـا   سر مـی یا شاید ندیده؛ اکنون در رؤیاي آن به خوابیدن روي دستان گرم مادر را دیده
کنـد، سـالم   خود، این ایماژ خوشایند را بین خود و عروسکش برقرار میجایگزین کردن بدن 

شود و این شاعر کودك است کـه بـا قـرار دادن    بودن و شاد بودن هم در بدن فرد پدیدار می
مـادر را بـراي کـودك     ه، مسأله و نقش فیزیکی و حضـور تنانـ  کانونی شعر هعنوان نقطزن به

  .کندپررنگ می
 

  )فرزندآور(د زن در نقش مولِّ -2-3
 هکنند آرمانی وجود دارد که منعکس هزنانمدرن دو نوع نگاه متناقض در مورد بدن  هدر جامع

الغري است که ساخت اجتماعی مدرن است، یکی آرمان  هدو ساخت اجتماعی زنان در جامع
 ت جنسی را ارائه می دهد و بر مبناي آن تمایلی به بارداري و شیردهی ندارد تا مبـادا جذابی

یعنـی   ق نقش زیسـتی زنـان  ان مادري و تحقدومی آرم. اندام موزون او دستخوش تغییرشود
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این رو زن از طریق بـدن خـود بـه     از ).97: 1394 جرموو و ویلیامز،( دهدمیتولید مثل را نشان 

ولی  ،ت جنسی او کمرنگ شدهشده که در مدت بارداري، هرچند جذابی تبدیل موجودي خاص
 -بدن مولد-دوم بدن آرمانی کودك به نوع در شعر. شودارش جایگزین آن میبدن آرمانی بارد

. تی نسـبت بـه زن اسـت   ه سنگذاران ن همان نگاه ارزشدي مبیزیا شود که تا حدمی داده بها
این است که مـادر، عامـل ارتبـاط کـودك بـا جهـان        ر از محاسن بدن آرمانی مولّدیکی دیگ

شناسی بر این باور است که وقتی مادر به مردم هدر شاخ ،مارگارت مید. شودپیرامون خود می
سازد و از این طریق او را اضطراب جدایی آشنا می» دیگري«دهد او را با مفهوم نوزاد شیر می

یابد و تا رابطه با ابژه را تجربه نکند با تا شیر داده نشود، انسان راهی به ابژه نمی. کندخارج می
ت نخواهد شناخت؛ لذا شروع ارتباط کودك با دیگري گري را به رسمیدیشود و مادر آشنا نمی

س کردن بدن مادر است، امر جنسیِ مکیدن و لم مادر -هسین-بدناز طریق لمس و تغذیه از 
  ).554: 1387زاده،  حسن(ه از هستی و پیرامون کودك است لیراه شناخت او

تباط بـدن مـادر و کـودك اشـاره     و به نوعی ار -دبدن مول-ه زایمان مادرشعر بعد به مقول
  :دارد

خانه پر از شادي /نیپهلوي مامانم خوابیده یک نی/ یک جعبه شیرینی/ در دست بابا هست«
یـک  / چشم و لب خوشگل/ ماست نی کنار نی/ خوشحالم از اینکه/ مادربزرگ اینجاست/ ست

  ).56: 1386قاسم نیا، (» نی کوچک این نی/ هاستشکل عروسک/ بینی کوچک
ر ضمن نمایش تداوم نقش مـادري و فرزنـدآوري از نسـلی بـه نسـلی دیگـر، جایگـاه        شع

 نقشی که بنا به فرهنـگ  کندکمک کار امر زایمان برجسته می مادربزرگ را در مقام حامی و
داللت ضـمنی سـخن بـا نظـر بـه       .است اي آنهم از نوع کلیشه آن ،جوامع سنتی کامالً زنانه

دیدگاه ایـدئولوژیک نویسـنده را آشـکار    » اي هم از نوع کلیشهآن «و » جوامع سنتی«کاربرد 
کار منـزل مثـل مـوارد دیگـر بـه زن اختصـاص        هیافتتجنسی هاز طرف دیگر کلیش. کند می

صورت فرهنگی، چشم  پردازي ویژه از صورت نوزاد است که به افزون بر اینها داللت. است یافته
امري مطلوب براي کودك  مثابه نوعی امتیاز یا به کوچک کودك را ايو لبی زیبا همراه با بینی

ویـژه  هـاي تنانـه بـه   به استثناي جراحی هاي درمانی یکی از علل جراحیاست،  توصیف کرده
نه تنها خود فرد تالش در پرکردن شناختی داشته باشد که روان هتواند ریشجراحی بینی می

هـایی ماننـد تلویزیـون یـا توصـیفات      تواند از رسـانه خالهاي وجودي خویش را دارد بلکه می
طور ناخودآگاه بر  جامعه به ، شاید ادبیات کودكباشدهاي تنانه متاثر شدهشاعران در زیبایی
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توانـد همـین توصـیفات    هاي فرهنگی آن مـی یکی از نشانه. ذهن کودك تأثیر گذاشته باشد
. شودب بازنمایی میو مطلو ان باشد که بینی کوچک در آن زیباشمندرج در شعرهاي کودکی

 هاي ارتباطی کـودك یعنـی  یکی از رسانهخردسالی از طریق  در واقع کودك از همان فرایند
شناختی جامعه در داشتن بینی کوچک و مواردي گیرد که زیبایی مطلوب و جمالمیکتاب فرا

  .مشابه است
  

  )ارتباط بدن زنانه با طبیعت(زن در نقش مادر زمین  -2-4
ث است کـه بـا طبیعـت    در مورد شخصیتی مؤن ابراهیمی، اثر جعفر »گلدار هبقچ«شعر  هقص

هاي شاعر حضور داشته و عامل سرایش شعرهاي سلطان در کودکی خاله. ستا رفیق و همراه
که  تنیده است به طوري همسلطان کامالً با عناصر طبیعت در توصیف شاعر از خاله .است او بوده

  :گویی او خود طبیعت است
/ پر بود مثـل گلسـتان   /گلدارش از گل هبقچ/ داد بوي گل یاس می/ آمد از کوه که میوقتی «

او   /پـر بـود پیـراهن او    /هاي وحشیاز رنگ گل /هایش همیشه از دست /آمد عطر شقایق می
در کـوه گفـتم   / هـا  این شـعر را پـیش گـل   / ست جایشادر کوه خالی / سلطان من بود خاله

  .)29: 1378 ابراهیمی،(» برایش

و در مکـان  جایگـاه زنـدگی انسـانی و اجتمـاعی ا     همثاب ه به اینکه بدن هر انسان بهبا توج
ا پروراندن کرده و ب شود، روابط قدرت در این نقطه تالقیواقع می جغرافیایی و فضایی خاص
تی جنسـی  -کنـد و اخـالق جنسـی   به مناطق استقرارش اعطا می آن، سیماي تاریخی خاص

شود و رفتارها، ایمـاء و اشـارات،   ساز ظاهر میتر مقام عنصري هویی در بدن هرکس دخاص
مثابـه امـري   ت بدنی نه بهدرنتیجه، هوی. آوردمیقدرت در هو نوش و پوشش را به جامخورد 

هـا  شده در فضاي بیرونی از طریق تکـرار الگومنـد کـنش    زمان و نهادینه هطبیعی بلکه ساخت
 سـلطان بـر   جغرافیایی خالـه  -ین مبنا موقعیت بدنیبر هم .)198: 1390 محمدي اصل،(» است

هاي وحشی و لباسی پر از گل: است تی وي اثر گذاشتهپوشش وي و صد البته بر نقش جنسی
ویژه با آن شـکل بازنمـایی شـده     هب- به دلیل نسبت تنگاتنگش با طبیعتخوشبو و رنگارنگ 

بـا فضـاي   شعر کـودك ونوجـوان   ویژه در ایرانی به زن. کندنمایی سنتی تداعی می -در شعر
د که در آن، تمایز جنسـیتی شـکلی   ریزطرحی میشاعر د، و خور روستایی و طبیعت گره می

مـادر   همثابـ  اي با باور آیینیِ زمین بهسازي ناگفته نماند چنین نسبت. گیردسنتی به خود می
اك مـادر و  هاي متنوع است لبـاس و پوشـ  طور که زمین پر از رنگهمان .هم همخوانی دارد
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نگاه ایدئولوژیک در این قطعـه هـم    .استزن در شعر کودك پر از رنگ و تنوع بازنمایی شده

مثابـه یـک عنصـر فرهنگـی      چـرا لبـاس را بـه   . کدهاي مدرن و سنتی و باور آیینی پیداست
کـه در   و بروز زن در جهان اصرار دارد درحالیهاي ظهور  نبینیم؟ مقاله بر یکسان کردن جلوه

اند و البته این رنگـارنگی جلـوات    متفاوت خود را حفظ کرده هها زنان جلو از فرهنگ بسیاري
   .هم خالی از زیبایی نیست

  
  )بدن فداشونده(س مقد هبدن آرمانی زنان -2-5

فارسی سخن بگوییم، بدنی است که  هدیگري در اشعار کودکان هاگر بخواهیم از بدن آرمانی زنان
زنان در بسـیاري از منـاطق دنیـا در طـول     . است ل بشري شدهبا نثار خویش باعث تداوم نس

هاي فـردي بسـیاري در ایـن    کنند، اگرچه تفاوتهاي فیزیکی را تجربه میبارداري، ناراحتی
دهد که مطالعه در باب زنان باردار در انگلستان، یونان و امریکا  نشان می. زمینه دخالت دارد

زاي زندگی و احساس فقدان حمایت اجتماعی در نشعواطف منفی دوران بارداري با وقایع ت
  ). 96: 1389 هولمز،(ارتباط است 

هـاي بسـیاري   که بیولوژي جنسی و قدرت باروري زن منبع قدرت است، فرهنگجا از آن
این کنتـرل  . اندسعی در کنترل و محدود کردن تمایالت جنسی و قدرت باروري زنان داشته

ت جنسـی تـا تحمیـل    شود که از محروم کـردن زنـان از لـذ   هاي متفاوت اعمال میبه شیوه
اندام تناسلی دختر، تسـت   هتوان به ختن آنها می ههاي ناخواسته به آنان است از جملبارداري
هاي جهانی و حتی گـاهی  علیرغم چنین بحران. )99 :همان(سقط جنین اشاره کرد و بکارت، 

پاي  بهشت زیر« ینی و نگاه سنتی همچونهاي دمعاصر، در شعر کودك ایران بنا به پشتوانه
شود و بـه نـوعی کـودك بـا وجـودي      س و ارزشی بازنمایی می، بدن مادر، مقد»مادران است
  .رو است قدسی روبه

آن بهشـتی کـه   / هایـت  اي که در زیر قدم/ پرور هرکجا مهر تو جان/ هاهرکجا از تو ستایش«
چه گشتم کـه  هر/ ست جا گفته در همه کسیهر/ هست و این را نه فقط اینجا/ ست خدا گفته
چـه کـنم    که تو دادي، /بود» جان«بهترین هدیه همان  /تو، مادر خوراي درهدیه/ کنم پیدا

  .)149: 1389 طلب، نیک(» دیگر
که بین مادر و فرزند در تعامل  نیز عالوه بر امر اخالقی و عاطفیدر احکام شریعت اسالم 

راحتـی آمـاج حمـالت     سـی دارد کـه بـه   قـرب و تقد  رمـانی زن مسـلمان، ارج،  است، بـدن آ 
  .شودهاي دیگر وجود دارد، نمیآمیزي که علیه بدن زنان در فرهنگ خشونت
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  ت زنانه و کهنسالیجنسی -2-6

مارگـارت  . اسـت  هاي مختلف با باورهاي متفاوتی همراه شـده کهنسالی در نزد فرهنگ همقول
در نـزد برخـی جوامـع نمـاد پختگـی و      است کـه یائسـگی مـالزم کهنسـالی      مید نشان داده

در مقابل، نزد برخی دیگر از جوامع نمادي . ارزشمندي و رسیدن زنان به مقام مشاوري است
 پـوالرد، (شـود  ه کنار گذاشته میز عدم زایش، نقص و ضعف تلقی شده؛ شخص از کانون توجا

1385 :54( .  
سالی، در نظـر راوي هنـوز   د کهنشود که با وجومادربزرگی توصیف میذیل، در این شعر 

 ؛ بـه عبـارت  اسـت  ساز شعر است و هنوز طراوت و شادابی خود را از دست نداده کانونی نقطه
الـب اسـت کـه    ج. اسـت  ی نشـده شدن وي از جامعه تلق مثابه کنار گذاشته دیگر کهنسالی به

ه تصـویر  یـن زن کهنسـال بـ   ی لوازم زیباشناسانه مانند آیینه نیز نزد ابدانیم در این شعر حت
دانیم بـه  که می طور شناسی خلقت است و همانزن مظهر زیبایی و زیبایی. است کشیده شده

در ایـن شـعر    .ه ویـژه دارد و مادري، این جنسیت به زیبایی توج منظور ایفاي نقش همسري
 هشـود، بـه یکـی از دو نشـان    کهنسالی و تنهایی مادربزرگ پرداخته می هضمن اینکه به پدید

اسـت   اشاره شده -کوچک مادربزرگ هسرخ مادربزرگ و آیین هخند-تی زنانه نسیاي جکلیشه
شود که لبان پدربزرگ را به رنگ سرخ به تصویر داشت که شعري یافت نمی توان اذعان که می

هایی عالوه شانهچنین ن. کرد جیب پدر یا پدربزرگی پیدا اي درتوان آیینهندرت میبکشد یا به
ها تا زنانه هم دارد که در اغلب فرهنگ» اببدن آرمانی جذ« حکایت از تیبر کارکردي جنسی

ب به مـادربزرگ، تشـبیه   دیگري منسو هتنان تصریحی هنشان. آخر عمر همراه زن خواهد ماند
اسـت   ظاهر حاکی از فرسـودگی  که بهاست  درخت چنار هبه برگ چروکید بزرگدستان مادر

ا شـاعر در  لـذ . سرسبزي و حیات در کهنسالی اسـت هایی از هم حاوي رگه ولی همین نشانه
پردازد و وجه زیباشناسی  ت زنانه با رویکردي مثبت به این مقوله میبازنمایی کهنسالی جنسی

زنی که در دوران پیري هم تمایل دارد به ظاهر خـود  . کندمی را بازنماییکهنسالی زن  هتنان
دك و نوجوان تمایل به زیبایی را تا سنین برسد نشان و داللتی دارد براین که زن در شعر کو

  .کند و به آن رغبت داردباالي عمرش حفظ می
زیـر   هخنـد / اش بـرگ درخـت چنـار    دست چروکیده/ گذرد از سکوت ساعت مادربزرگ می«

همـه تنهـا   کاش که مـادربزرگ ایـن   /اي از آسمان هکوچکش تک هآیین/ سرخ انار هخند لبش،
  ).33: 1389طلب،  نیک(» ...نبود
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زنـان  . شود توجه میورزش بدنی زنان  ندرت به سالمتی و اهمیتدر شعر کودك ایران به

ــدام و ســالمت جنســی خــود،  از نظــر توجــ ــه تناســب ان ــه ه ب ــار مجموع ــب گرفت اي از اغل
ی اهمیـت و حتـ   اغلب قوي و سالمت بودن در مورد آنها کم .شوندهاي مضاعف می تمحدودی

هایشـان در  تگاشـتن آنهـا عامـل محـدودکردن فعالیـ     یف انضـع  .شـود می انگاشتهغیرزنانه 
جامعـه و فرهنگـی    وقتـی زنـان  . اسـت خویش فـرض شـده   هکردن تا حرفچیز از ورزش همه

ت سازنده براي ارتقاي سالمت خویش باشند اغلب براي دستیابی بـه  اند درگیر فعالیخواسته
هاي سنگین با منزلت پسـت  چنین اهدافی مجبور به جنگیدن بودند؛ ولی وقتی نوبت به کار

شناسی بـدن  ات جامعهطبق نظری. شودرسد، آن کار اغلب به زنان ارجاع داده میو پایین می
ملزومات فرهنگی و اجتمـاعی بـراي زن بـودن اغلـب زنـان را وادار       ،جمله در آثار شیلینگاز

 ).45: 1993شـیلینگ،  (کننـد   ییدأشان را ت]بدن[ هاي مربوط به ضعیف بودناست کلیشهکرده
: در اثبات این سخن که زنان حضور کمتري در فعالیت هاي جسورانه دارند معتقد استلیپز 

میر و میزان مرگ به عقیده وي. است ي از سوي طبیعت به آنان اعطا شدهتا حد این طول عمر
کننـد زیـرا   زنان بیشتر عمر مـی . هاي ارثی در پسران بیشتر از دختران استناشی از بیماري

آمیـزي  طور مصـالحه بدین ترتیب به. زنندند و کمتر دست به رفتارهاي پرخطر میا ترحتاطم
  . )291: 1393 لیپز،( کنددلی و احتیاط میتی زنان را تشویق به مصالحه و نرمهاي جنسیکلیشه

در شـعرهاي کـودك بـا داللـت      بزرگحضـور مـادر  گفتنی است که حضور زنان از جمله 
از پدربزرگ است که نوعی نشانه از ارتباط کودك بـا جنسـیت زن    یحی و ضمنی بیشترتصر
  .دارد

  
  تربیت کودك بدن زن، ابزار -2-7

در ایـن   .هد آمد، بر نگرش دینی استوار استکارکرد تربیتی مادرانه در شعري که در پی خوا
 ناز سوي شـاعر نشـا   را اي پاك و آسمانی دارد که بازنمایی نقش تربیتی اوشعر مادر، چهره

تربیـت دینـی    هـایی تصـریحی از   گاه، سحر و فرشته نشـانه  هایی همچون قبلهدهد و واژهمی
عـاطفی   یعنی مادر و کودك ارتباطی کـامالً  مشارکین روایت، هشد ارتباط بازنمایی. دان کودك

بـدن کـودك بـا    : شـود می منتقل )کردنبوسیدن و لمس( است که بخشی از آن از طریق بدن
خـورد و ایـن رابطـه،    مـادر، پیونـد مـی    ]دامـن [مادر و سرنهادن روي پـاي   هچشمان و چهر
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ـ   ، زیرا زن بنا به نقش جنسیی دارداي جنسیت پشتوانه ی کـودك عمـل   تی خـود در مقـام مرب
   .بدنی هم در خدمت کنش تربیتی است کند و رفتارهايمی

که به من  /چشمانشگاه من است  قبله/ او به من درس زندگانی داد/ مادرم را خدا نگه دارد«
چـه سـحرها   / ... آسـمانی او  پـاك و  هچهـر / گاه نزد من اسـت  بهترین بوسه/ نور جاودانی داد

  ).12: 1376 کشاورز،( »او سرنهادند روي دامن/ ها با من فرشته
 ،تـر از نوشـتار  به شکلی برجسـته  شعر، هصویر زمینناگفته نماند سطح بصري متن یعنی ت

بـدنی زن اسـت،    -تییتی آن را کـه برآمـده از نقـش جنسـی    ترب ههم جنبو هم ارتباط بدنی 
  .است بازنمایی کرده

 
  جنسیت مردانه در شعرهاي کودك -3

می براي مثال آنها این باور عمو .پذیرنده و غالب جنسی را نمیشناسان عاملیت یکاغلب جامعه
البته این . استسترون عامل پرخاشگري و خشونت در مردان را قبول ندارند که هورمون تستو

ند که ا گیرند بلکه بر این باورهاي جسمی را نادیده میبدان معنی نیست که آنها نقش ویژگی
در  از شرایط زمانی و محیطی است کهرات جسمی از خود داریم برآمده عنوان تصو آنچه ما به

 به ما، از دوران تاریخی نزدیک در بخش اعظمی از دوران کالسیک یا  حتی. بریمسر میآن به
، ايها چه کیهانی و چه اسطورهشناسیاست و انواع معرفت برتري جنس مرد بر زن سخن رفته

هـایی  در زمـان « .انـد را خلق و صورتبندي کردهجهان زنانه و مردانه  ،ی مذکوره به تلقبا توج
یا  برتري مردساالريهاي الهی براي جنس مرد و زن باعث نوعی تفکر بندي تاریخی نوع هویت

براي اینکه این موضـوع بهتـر درك   . )169: 1386 علیخانی،(» استساالري بوده برعکس آن، زن
ی بـراي درك مـا   چگونه محیط اجتماعی عامـل مهمـ  «: دشوشود، به سخن هولمز اشاره می

کـه   حـالی در. کننـد ت اشاره مـی یجنس هشناسان به واژ از مرد بودن یا زن بودن است، جامعه
شـود،  هاي مـا مربـوط مـی   هاي فیزیکی و جسمانی و به نوع کروموزومیژگیبه و جنس کامالً

هاي مربوط به مرد بودن یـا زن بـودن را نشـان    ت انتظارات اجتماعی، هنجارها و نقشجنسی
ت مردانگی یا زنانگی را نشان مرد بودن یا زن بودن است و جنسی هدهندجنس، نشان. دهدمی
هاي جنسیتی، در شعر کـودك، پـدر نقـش نهـاد     نقش اساس همینبر .)42: 1389( »دهدمی

علیرغم اینکه مادر قدرت عاطفی را در دست دارد، قدرت حمایتی در  کند وقدرت را ایفا می
 -1: ایرانی با چهـار کـارکرد   هی مردانتی سنتدر شعر کودك به نقش جنسی. پدر استر اختیا

 ؛)حامی( پشتیبان -4 و )عشق و عالقه بیان( همسري -3 ؛خانواده و خردورز مدیر -2 ؛الگو بودن
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چشـم   اي از واژگان عاطفی بـه مرکز گفتمان قدرت تنانه در الیه همثابشود و پدر بهه میتوج
  .آیدمی
  
  مرد و کارکرد الگویی تنانه براي کودك -3-1

 و بازنمایی زبـانی  به تصویر میکشدزیر بارش باران را اي  هاهللا، پسربچوود لطفدر شعري از دا
رنـگ  . افتـد دهد که کودك، با دیدن برف، به یاد سپیدي موهاي پـدرش مـی  شعر نشان می

خصـوص مـردان    یا کهنسالی، براي  اغلـب مـردان بـه   اي از میانسالی سپید مو در مقام نشانه
: اسـت  هـاي هویـت جنسـیتی   کردند، حاوي داللترنگ مو استفاده نمیاز سنتی که  هجامع

  ). 7: 1379 اهللا،لطف(» !مثل بابایم /پیرمردم من /مروي موهای/ باردبرف می«  
در فرهنگ ایرانی موي سپید یا جوگندمی مردان، نشان از پختگی آنان است و این امر آنـان  

ي ه مـدرن تـا حـد   ر جامعـ که این نگاه دحالیدر. کندرا به حفظ سپیدي مویشان ترغیب می
از پـدر را بـه کـودك     مردانـه  تیسـن نگـاه   ك تمایل دارد همـان شاعر شعر کود. استیر متغ

     .کندکند، در نتیجه با همان نگاه نقش جنسیتی پدر را بازنمایی میمنتقل
  
  پدر در نقش شخص خردمند و مدیر خانواده -3-2

پـدر  «: ري پدر را استعاره از درخت کاج گرفته که همیشه مقاوم و سبز اسـت در این شعر، نی
چـون  / پیش چشمش هـر فصـل  / ایستاده برپا/ عمرش سبزهمه / مهربان و دانا/ جنگل اوست
  ).شمارهبی :1374 ري،نی(» ایستاده برپا /عمرش سبز ههم... /بهاري دیگر
جریـان تعامـل و    اي طبیعـی نیسـت بلکـه در   ت پدیـده دهد که جنسـی نشان می ،گافمن

ها وارهعادت فشارد که اینبوردیو نیز بر این نکته پاي می. )14: 1391(شود ارتباط ساخته می
در این تعامالت مـردان   ).90: 1390 بوردیـو، (که بر رفتار ما تأثیر دارد  است ما هو طبیعت ثانوی

شاعر، محکم بـودن  . کندن مییهایی هستند که چگونگی رفتار آنها را تعیو زنان تابع کلیشه
امـري کـه   . کنـد میهمیشه ایستا، بیان  درخت همثاب مرد به هو عدم تزلزل مردانه را با استعار

اي رایـج در  واره دهد و از این طریـق  عـادت  ناپذیر و مقاوم نشان می پدر را در جامعه شکست
  .کندفرهنگ را به شکلی مکرر گزارش می
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  مرد در نقش همسر عاشق -3-3

شـناختی آن اسـت تـا     تی زن و مرد، زنانگی و مردانگی از نوع زیستهاي جنسییکی از نقش
 غیـر از به . ن این ویژگی را تنها ویژگی جنسی متفاوت بین دو جنس دانستتواجایی که می

هاي تبعیضی هستند کـه فرهنـگ و   تی، کلیشهصفات جنسی امر بازتولید یا تولید مثل، بقیه
ضـمن اینکـه در پزشـکی    . )100: 1392 لوبروتـون، (است  اجتماع به زنان و مردان تحمیل کرده

نـوعی   اسـت و بـه   ک هم راهکارهاي علمی جدیدي آمـده مدرن براي همین تفاوت فیزیولوژی
هـاي اظهـار آن   پردازي و شکل الوصف نوع عاطفه یا عشقاست، مع این تفاوت را هم کنار زده

ت بـا آنچـه در آثـار    و نوجوان بحث جنسـی در شعرهاي کودك . حاوي تفاوت جنسیتی است
در . شـود ده توصـیف مـی  افـه و پوشـی  مسـایل در لف . تشود متفاوت اسبزرگساالن مطرح می

گونـه  دلدادگی به جـنس دیگـر، ایـن    هلأنوجوانی و مس هشعبانی، عشق دور اسداهللاشعري از 
  .شودمطرح می
/  حیـاط  تـوي  ایسـتاده  پیـر  تـوت /  هم با هم، کنار ما خانه/ همسایه و همیم با تو و من«  
 ایـن  از هم من و سوي آن از تو/  ماست سر بر گشوده اما چترش/  دیوار میانه در اش ساقه  
 سـالم  از موجی عشقمان/ پیوستن هواي در دلمان/ توت چیدن کار به هامان دست/  سوي  
  .)88:1392 شعبانی،(» ....سکوت و  

نـام  -  نزد نویرهـا «: آوردلوبروتون براي تبیین این نکته که بدن صرفاً زیستی نیست، مثالی می
. شـود  ي آنها، زن نازا همچون یـک مـرد تصـور مـی    برا. نامندفقط زنانی فرزندآور را زن می - لهقبی

اگـر امکـان مـالی پرداخـت شـیربهایش را داشـته       تواند یک یا چند زن بگیـرد؛  چنین زنی می
ا آن مـرد پـدر نـوزاد    خویشان یا دوسـتان بـارور شـوند، امـ     هتوانند به وسیلباشد، زنان او می

 اجتمـاعی امتیـازات  تمام  از شود ومی شمرده پدر آن کودك ،نازا حساب نخواهد شد بل زنِ
هـاي   نقـش  در شـعر مـذکور،  شـاعر  . )97: 1392 لوبروتـون، (شـود  برخوردار مـی تی موقعی چنین

  .کندمطرح میاش مرد را در دلدادگی جنسیتی
خانـه،  « هايث را با استعارهه جنس مذکر به جنس مؤندر شعري دیگر، بیوك ملکی عالق

هـاي نهفتـه در آن کـه بـه اقتضـاي نـوع        و تداعی» شیرین باغ است هزن، میو«و » باغ است
  .کندنماید، بیان میجنسیتی می -لحن ملتمسانه و زبان رقیق-ابخط

/ شیرین و پرآبـی / اهل بهشتی تو/ گفتم که خورشیدي /گفتم چه زیبایی /وقتی تو را دیدم«
اي / خوشبو هاي میو/ یدمبا خنده بوس/ هاي سرخت را لپ/ ات چیدماز شاخه/ با شادي بسیار

  ).شمارهبی: 1380 ملکی،(» باغ از تو شد آباد/ اي سیب سرخ من/ روي شاد خنده
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هم نسبت به جهان پیرامـون هـم در ارتبـاط بـا      جنسیتی زن و مرد -هاي عاطفیتفاوت

تفاوت روابط زن و مرد در مواجهه با اشیا بر اساس گافمن طی مطالعاتش . هم، متفاوت است
براي مثال زنان با لطافت بسیار بیشتري یک شیشـه عطـر یـا     .کند جالبی اشاره می به نکات

ا این نیز ممکن اسـت کـه زن بـه صـورت نمـادین از      کنند؛ امپیراهن همسرشان را لمس می
رفتاري، زیر اختیار کامل مرد قرار گیرد، چشمانش  همیان کنش، کنار کشیده شود و در حوز

. دمرد نیز قرار گیرد یا صورتش را با دستان لطیف خود پنهان کنرا به زیر اندازد و پشت سر 
براي نمونه زانویی اندکی خمیده، سـري کمـی کـج شـده،      .حرکات بدن نیز مناسکی می شوند

همه حرکاتی هستند کـه بـه شـکل نمـادین نـوعی سرسـپردگی مهربانانـه را         ،یک لبخند و غیره
پوشـاندن صـورتی   . دهـد است، نشان مـی  هنسبت به مرد که حضورش به شکلی کنایی مطرح شد

کوشـد  ت زنانـه مـی  اط، حرکتی است که افزون بر جذابیاي خوش با دستانی محتخندان از حادثه
: 1391 گـافمن، (گذشته را نشـان دهـد    اي که از حده از خود در برابر عاطفهنوعی محافظت شکنند

جواب مثبت دادن بـه مـرد   زن در ند لبخدر لطافت رفتار زنانه  ،آیددر شعري که در پی می. )100
کند که ایـن مـرد   ت اشاره میجنسی هه این مطلب فرهنگی در کلیشنیز در شعر ب .شودمطرح می

کنشِ صـدا زدن در  . است و او است که آغازگر گفتگو استت که در ابتدا چشمش به زن افتادهاس
خاطب آن نوجـوان اسـت، پـا را    شاعر در این شعر که م. کندشعر، همین امر را به ذهن متبادر می

  .سرایدمی» روشنایی«از کودکی فراتر نهاده و با بیان عشق و عالقه به جنس دیگر شعري به نام 
/ آن حس شـدم شـاد   که انگار از /نگاهت را من نبردم از یاد/ یک روز چشمم به رویت افتاد«

از خیـال و  / پـر بـود  دلم با تو نبودم تنها / یک خنده جوابم دادي تو با /یک بار صدایت کردم
  ). 101: 1392معینی، (» رؤیا

  
  پدر در نقش پشتیبان -3-4

مهربـان   ،سـت ااو که مظهر قدرت و  توانایی جسـمی   .نمایددر نظر کودك پدر مثل کوه می
  :سرش باشد ههایش بنشاند و سایتواند کودك را بر شانهکه میکسی ؛نیز هست
پـدرم  / هـایش را کنم فتح، شانهمی/ که بنشاندینروي دوشش هم/ وقت بازي مرا صمیمانه«

دهـد نـور   می/ ماست  هنام او بهترین تران/ استمپدرم شعر خوب زندگانی / ماندمثل کوه می
روشـنی را نگیـرد از   / کـاش خستگی اي تا ابد ابر... /ماست هپدرم آفتاب خان/ را به ما سوغات

  ).20:1391 مردانی،(» سرم  يآفتاب رو هسای/ تا بماند همیشه با لبخند/ پدرم
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و بدن اجتمـاعی،  بدن فردي  هت این است که رابطارتباط بدن فردي، واقعی هنحو هاردرب 
ت هاي مکانی و جغرافیایی، جنسیت، هویتاجتماعی، هوی هقومیت، نژاد، طبق هبدون مالحظ

ات، عواطـف و  ابراز هیجانـ  هنحو هکنند هاي مورد پذیرش، تعیینی و نیز ایدئولوژيدینی و مل
تغییر بدن طبیعی یا بیولوژیک به بدن اجتماعی و فرهنگی  هرفتارهاي بدنی ما هستند و نحو

  ).62: 1393پور، ذکایی و امن(» کنندما را کنترل می
هـاي اجتمـاعی نـوعی    ها و بیشتر گروهمهم است که بدانیم در بیشتر فرهنگ هاین مسأل

ی در بعضی از حت. تابندنمیاي واحد آن را بربه شیوهآنها  ها همتمایز جنسیتی وجود دارد ام
 ).105: 1392لوبروتون،(شود ها آقا و به تعدادي دیگر خانم گفته میها به تعدادي از زنفرهنگ

 هبا این حال در فرهنگ ایرانی با نگاه سنتی اگرچه بسیاري از کارها حتی کار سخت بر عهـد 
در برابـر تمـام    ،مرد است که قوي و اسـتوار بـوده  که این  شود می ، ولی تصورزنان هم هست

وقفه است که هنگـام بازگشـت بـه خانـه هـم       او نمادي از نیروي کار بی .ایستد مشکالت می
شود بلکه جالب آنکه پدر در مقام نیروي کار، کارگر فرض نمی. سوغاتی از خنده به همراه دارد

 .نمایدمثابه مرکز میدلیل همیشه به به همین ،ستاثقل خانواده  هآن ستون و نقط هبه واسط
  .کندسنتی جایگاه جنسیتی پدر را الگوسازي می با چنین تلقی فوقشعر 
  

   گیرينتیجه -4
تی زن و مرد در شعر فارسی کودك و نوجوان، هاي جنسیص شد که نقشدر این بررسی مشخ

 هزنانـه و مردانـ  » تیتی سـن هاي جنسـی نقش«فرهنگی آن، منطبق با  -بنا به بافت اجتماعی
زنان . است ل شدهدکان و خانواده به بدن زنانه محوکارهاي خانه و رسیدگی به کو. ایرانی است

آنان، فرزندان  هکدبانویان رام و آرام منزل و همبازي خوب کودکان که در آغوش زنان به صورت
بـه   ،و زمینهاي طبیعت همچنین بدن مادر بسیار به ویژگی. اندگیرند، توصیف شدهپناه می

ـ  به شـکل   نیز بدن آرمانی زن ایرانی. است مانند شده عنوان مادر کیهانی، د و زایـا  بـدنی مول
در این . ش را هم فداي کودکش کندا است تا جایی که حاضر است جان جسمانی ترسیم شده

شـان ماننـد زیبـایی موهـا، چهـره و      تی بدن آرمانیهاي جنسیویژگی بین به فرزندان دختر،
اي زیبایی و طنازي است؛ شده بیشتر از دیگر اعضاي بدن در شعر کودك آموزش داده ،ها دست

رود هاي بدنی آنها انتظار میکه به اقتضاي بافت اجتماعی و فرهنگی ایران از دختران و نقش
ـ  . شـود ی بازنمـایی مـی  این گروه سنهاي ضمنی و تصریحی در شعرهاي با داللت  هبـدن زنان



  1395تان پاییز و زمس، دوم ةدور، اولسال  /نقد و نظریه ادبی  نجمه بهمدي، سیدمهدي زرقانی و پارسا یعقوبی     26

 
گذاري شاعر بـه بـدن   هاي زنانه و ارزشب مادربزرگ با همان بیان لطافتکهنسال نیز در قال

اي نسبت به شکنانهآرمانی مدرن که تعاریف هنجار هاناست و بدن زنس زنانه بازنمایی شدهمقد
  .شودندرت یافت میبدن کالسیک دارد در شعر کودك و نوجوان به

هایی همچون گ است به صورتهاي سنتی هماهنکلیشهبا نقش جنسیتی بدن مردانه که 
گـاه خـانواده   و تکیـه  یري خردمند، همسـري عاشـق، پشـتیبان   الگویی تنانه براي پسران، مد

در شعرهاي کودك » مادر« همندانحضور بدن هشوندتکرار هالوصف درونمایمع. شودبازنمایی می
تـر  رنگر ارتباط مـوث تواند نشاامر می شود و اینمیدیده » پدر«آگاهی و نوجوان بیشتر از بدن

هـاي  ها و وضـعیت نهایت باید گفت تمامی کنشدر. با فرزندان باشد ت زنان یا مادرانجنسی
ارتباطی برآمده از تمایز جنسی و جنسیتی شعر کودك و نوجوان ایرانی با گرایش پیشامدرن 

  .ستا با شرایط اجتماعی، ایدئولوژیکی و سیاسی همسو
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