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 چکیذٌ

یي اؾاؼ اگطچِ تدسى زض  تطز. تط اؾط هیاًؿاى تط حؿة زاضایی تسى، ّویكِ زض هَقٗیسی تسًوٌس تِ

ّدا ٍ  زّس، ذَز ًیع اظ زکٌید  ؾاظ ظًسگی فطزی ٍ اغسواٖی ّط فطز ضا ؾاهاى هیهقام ٌٖهطی َّیر

فطٌّگی تسى تط تٗس تیَلدَغیکی   ِگطزز تِ ََضی کِ غٌثضط هیأآزاب فطٌّگی القاء قسُ اظ غاهِٗ هس

َ یا هسهدَض هدی   کٌس هییع ّایی تطای ّط فطز زػَّا ٍ ٍيٗیر؛ کٌفقَز الة هیٍ ظیؿسی آى غ ز قد

ّدا  ّای اغسواٖی ٍ اؾاؼ َّیر افطاز ذَاًس. یکی اظ ایي هَاضز، ؾاهاًسّی تدسى کِ تایس آًْا ضا ًقف

ّای غٌؿی ٍ غٌؿیسی القاء قسُ اظ غاًة ًیطٍّای فطٌّگی ّط غاهِٗ اؾر. زض ایدي  تط حؿة قیَُ

قدٌاذسی  ّای غاهِٗطاًی ًیع زفاٍذای یا ّواى غٌؿیر ظى ٍ هطز ایّای غٌؿی کلیكًَِقساض ًقف

هٌُثق تا الگَی فطٌّگی زض قٗط فاضؾدی کدَزو ٍ   « تسى هُلَب»ٍ « ضهاًیتسى آ»آًْا زض ًوایف 

ِ   آضای تطذی اظ نداحة  ،اؾر. هثٌای ًٓطی تحص ًَغَاى تطضؾی قسُ قٌاؾدی تدسى ٍ   ًٓدطاى غاهٗد

اؾدسَاض اؾدر. ًسیػدِ     -قٌاؾی زػطتدی خسیساض-ٍ کیفی  یُ زحلیل هحسَای کوضٍـ زحقیق تط قیَ

زّس کِ الگَی فطٌّگی ؾاهاًسّی تسى زض قٗط کَزو ٍ ًَغَاى تیكدسط تدا غْداى ؾدٌسی     ًكاى هی

ّا هیداى ظى ٍ هدطز   گطیعز ٍ تط ّویي اؾاؼ ًقفایطاًی ّواٌّگ اؾر ٍ اظ ًگاُ هسضى ٍ ههطفی هی

 ضٍز.زَظیٕ قسُ یا زض قالة تسى آضهاًی ٍ هُلَب اظ آًْا اًسٓاض هی
 

 ر، تسى آضهاًیقٌاؾی تسى، غٌؿی قٗطکَزو ٍ ًَغَاى، غاهِٗ کلیذی: ياشگان
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 مقذمٍ -1

  1«تسًوٌدسی »تِ هفْدَم   ََضذالقٌاؾی اؾر کِ تِای اظ غاهِٗ، قاذِقٌاؾی تسىغاهِٗ

خطزاظز. ایدي قداذِ تدِ هدا     ای هؿسقل هیای اغسواٖی، هَيَٖی ًوازیي ٍ اتػُهطاتِ خسیسُتِ

زدطیي آى،  زطیي اقکال زا خیچیدسُ ُ، اظ ؾازُهطُ تافر ظًسگی ضٍظّای ؾاظًسگَیس کِ کٌفهی

کٌكدگط   ُکٌٌس اغسواٖی ٍ فطٌّگی احاَِ ًِیاظهٌس زذالر ٖاهل تسًی اؾر. تسى کِ زض ظهیٌ

ر اًؿاى تا غْاى خیطاهًَف تِ ٍاقٗی ِگیطز، ٖاهلی زاِللی اؾر کِ اظ ذالل آى ضاتُقکل هی

ِ ّای ازضاکی ٍ ًیع اقکال گًَاگَى تیاقَز. کٌفتسل هی ّدای هٌاؾدکی زض   ى َٖاَف، ًكداً

 ُّا، ًحَآضایف ؾط ٍ ٍيٕ، خطٍضـ َثیٗی اًسام ُّا، ًحَّای تسًی، ازاّا ٍ غؾرهیاى کٌف

ؾدر. تدسى هحدَض    ا ّایی اظ ههدازیق تسًوٌدسی   تطذَضز تا ضًع ٍ زضز ٍ ّؿسی ّطچیع، ًوًَِ

زض حدال   ُ، زائودا  هطاتِ ی  گیطًساًؿاى تا غْاى اؾر ٍ چِ زض هقام فطؾسٌسُ ٍ چِ تِ ِضاتُ

ٍى ید  فًدای اغسوداٖی ٍ فطٌّگدی     ال زضنَضزی فٗ زَلیس هٌٗاؾر. اظ ایي ضاُ اًؿاى ضا تِ

 تطز. م هیهكر

ضٍیکطزّای زحقیقی فطٌّگی زض تاب تسى قکل گطفر. ضٍیکطزّایی  1960 ِزض اٍاذط زّ

اتٗداز  کاضّای ضٍاتٍ فیعیکی هیداى کٌكدگط ٍ هحدیٍ اغسوداٖی ٍ فطٌّگدی اٍ ضا اظ      ٍکِ ؾاظ

ّدای ٖلدَم   ای تِ خطؾواىگطفسٌس. تط ّویي اؾاؼ، تسى تِ قکل تطغؿسِهرسلف زض ًٓط هی

اغسواٖی ّن ٍاضز قس: هَضیؽ هطلَخًَسی، ًَضتطذ الیاؼ، اضٍیٌگ گافوي، هاضگاضذ زاگالؼ، 

ای زیگط تیف اظ خیف زض ضًٍس فکطی ُفَکَ، تَضزیَ، غاى تَزضیاض ٍ ٖس ازٍاضز. زی ّال، هیكل

ِ خطزاظیضٍاتٍ فیعیکی تسى، نحٌِ ِهؿأل ذَز تِ خطزاظًدس. خاؾدد   ّدای تدسًی هدی   ّا ٍ ًكداً

ر ٍ غایگاُ آى زض قٗط کدَزو هُدط    ّای غٌؿیًقف طؾكی ضا کِ زض ایي هقالِ زض هَضزخ

ِ  (1392)قٌاؾاًی هاًٌس لَتطٍزَى  اؾر غاهِٗ قسُ کٌٌدس ٍ زدا   ندَضذ ٖولدی هُدط  هدی     تد

زض ایي زحقیق تا زکیِ تط ًٓط لَتطٍزَى تدِ قدکل ذدال ٍ    ًس. خطزاظای تِ زثییي آى هی اًساظُ

ّای اغسواٖی ٍ فطٌّگدی هدطزثٍ تدا    اؾر زا هٌُق ًٓط افطازی زیگط تِ قکل ٖام ؾٗی قسُ

 .تسى غٌؿی زض قٗط فاضؾی کَزو ٍ ًَغَاى تطضؾی قَز

قط  یا زحقیق هؿسقل تِ ایي  ٍاض اٖن اظ زطغوِزض قالثی ًوًَِ تحص ٍ زحقیق ضا ِخیكیٌ 

غٌؿدیر   ِتدِ هؿدأل   ،(1380) رقٌاؾی غٌؿی غاهِٗزَاى خی گطفر: کساب اؾسفاًی گطذ هی

ظى ٍ هقداالزی زض کسداب    ظازُ ًیع هػوَِٖاؾر. حؿي ّای فوٌیؿسی خطزاذسِِاؾاؼ ًٓطیتط

                                                           
1. Corporeality 
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ر زداضیری  ضٍیکطز غٌؿدی ًگاُ ایطاى تاؾساى ٍ ایطاى تٗس اظ اؾالم تا تط اؾاؼ  (1382) فطٌّگ

 غٌؿدیر  قٌاؾدی هدطزم تا ًام  (1390)ظازُ کساب اهیلیا ًطؾیؽ ضا اؾر. ًَضٍظ کطزُآٍضیغوٕ

س زض کسداب  خدطزاظز. هػیدس هَحد   ر زض تیي اقَام هرسلدف زًیدا هدی   زطغوِ کطز کِ تِ غٌؿی

اظ اؾدالم   ر اظ هٌٓط زیدي زض قثدل ٍ تٗدس   تِ هَئَ غٌؿی( 1386) قٌاؾی ر ٍ غاهِٗغٌؿی

ِ   ُر کِ آیٌساؾ ٍ تِ ایي هَضز اقاضُ کطزُ  خطزاذسِ ضٍز. ًگدطی خدیف هدی    زیي تِ ؾدور ظًاًد

ّدای  َط  زیسگاُتِ قٌاؾی غٌؿیرغاهِٗزض کساب ( 1388)ذسیػِ ؾفیطی ٍ ؾاضا ایواًیاى 

. هطی اًسِ کطزُـ زَغآهَظ ّا ٍزض ؾاظهاى ر زض ذاًَازُغٌؿیسی زض کٌف هسقاتل ٍ غٌؿی

ٍ  ُضٍظظ ًگاُ هؿایل ّطتِ غٌؿیر ا (1389) ُغٌؿیر ٍ ظًسگی ضٍظهطَّلوع زض کساب   آزهدی 

 غغطافیا ٍ غٌؿدیر زض کساب  (1390) سی انلاًس. ٖثاؼ هحور زض زًیا خطزاذسِغٌؿی ُآیٌس

ٍ  ر زض هحیٍ کداض، قدْط، تدسى   تِ هَئَ غٌؿی ِ   ، هحدیٍ ظیؿدر  اؾدر.   ؾیاؾدر خطزاذسد

ر اظ تدِ غٌؿدی   (1392) قٌاؾی ظى اظ هٌٓط غٌؿیر، فطٌّدگ ٍ قَهیدر  ضٍاىّیالضی لیدع زض 

تركی اظ کسداب   (1392) ؾاضا هیلع اؾر. ط زأضیط فطٌّگ تط تیَلَغی ٍ ؾالهر افطاز ًگطیؿسِهٌٓ

اؾدر. خدػٍّف حايدط    ُهٌٓدط تدسى فطٌّگدی اذسهدال زاز    ذَز ضا تِ تسى ٍ هیل غٌؿدی اظ  

قٌاؾی تسى اظ زیس قاٖطاى زض قٗط فاضؾی کَزو ٍ ًَغَاى تطضؾدی   غٌؿیر ضا تطاؾاؼ غاهِٗ

ّدای اندلی   . خطؾفهُالٗاذ ازتی فاضؾی ؾاتقِ ًساقریي نَضذ زض اؾر زالقی کِ تِ ا کطزُ

ِ ّار ٍ ًقفغٌؿی ِهقَل ایي اؾر کِ قٗط هصکَض تِ اؾدر  ًگداُ    ی غٌؿیسی چگًَِ خطزاذسد

ّدای تاظًودایی چگًَدِ اؾدر      اؾر  قکل ر اظ کسام الگَّا خیطٍی کطزُقاٖطاى زض تاب غٌؿی

زض کداًَى خدطٍضـ فکدطی کَزکداى ٍ      قدسُ  آهاضی قاهل زفسطّای قٗط کدَزو، چداج   ِغاهٗ

 ًَغَاًاى اؾر.

 

 تی زواوٍ در شعر کًدک ي وًجًانَای جىسیوقش -2

آى  ُقایس ی  زلیل ٖوس .زض اغلة قٗطّای کَزکاى، ًقف ٍ حًَض ظًاى تؿیاض خطضًگ اؾر

َدَض ٖدطو ٍ َثیٗدی تدِ ظى هَّثدر      ای اؾدر کدِ تدِ    ٍیػگی تیَلَغیکی ٍ تسًوٌسی زٌاًِ

ِ     آهسُ قٌاؾی تسىغاهِٗب اؾر. زض کسا قسُ ٓ   اؾدر کدِ غدٌؽ ظى تد ن قاٖدسُ  ندَضذ هدٌ

زّدس. ایٌْدا   آٍضز ٍ ؾدؽ قیط هیکٌس، اٍ ضا تِ زًیا هیًُفِ ضا زضٍى ذَز حول هی قَز. هی

 (. 96: 1392)لَتطٍزَى، ّایی اؾر کِ اذسهال تِ ظى زض قکل هسٗاضو آى زاضز فِهَل
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قٗط کدَزو ٍ ًَغدَاى تدِ    ظى  ٍ هطز زض سی ّای غٌؿیزض ایي هقالِ خؽ اظ هٗطفی ًقف

تایس ذاَطًكاى کدطز   فطٌّگی خطزاذسِ ذَاّس قس. -خصیطی آًْا اظ تؿسط اغسواٖیزثییي الگَ

ر تدط  ِ اهَض ظیؿسی ٍ تیَلَغیکی ٍ غٌؿدی ر هسفاٍذ اؾر. غٌؽ تکِ هفَْم غٌؽ ٍ غٌؿی

ر ّوداى  ظ غٌؿدی هٌٓدَض هدا ا   .(11: 1382)کداضزط،   قٌاذسی زاللر زاضزاهَض َثقازی ٍ غاهِٗ

اؾدر. زض قدٗط کدَزو ٍ ًَغدَاى ایدطاى       ّای هسٗاضو ّط غٌؽ زض ّط غاهِٗغٌؽ ٍ ًقف

اؾدر، تدِ    قدسُ  سی ٖطيِ ٍ ًوایف زازُّای ؾٌّواى قالة ص ضا کِ زضّای غٌؽ هإًًقف

 زَاى زثییي کطز.قط  ظیط هی

 

 زن، کذباوًی خاوٍ -2-1

قٌاؾاى اؾدر ٍ   ِ غاهِٗاغلة هَضز زَغ اظ هقَالزی اؾر کِخطٍضـ کَزو ٍ کاض هٌعل یکی 

اًس. خػٍّكگطاًی کِ کداض هٌدعل   ر ٍ ذاًَازُ خطزاذسِغٌؿی ِاؾة تا ایي هَئَ تِ هُالٗهسٌ

زض هیدعاى ٍ ًدَٔ اًػدام     سیّای غٌؿیکٌٌس اغلة تا زفاٍذی هیٌَٖاى کاض غؿواًی زلق ضا تِ

طایف زاضًدس. زض هقاتدل،   ر گد غٌؿدی  ِضٍ تدِ زیدسگاُ فطزگطایاًد   یدي کاض زاضًدس، اظ گطفسِ ؾطٍ

ای ر ضا ٍیػگدی یغٌؿد تٌَ تِ کاضّای ذاًِ زَغِ زاضًس، خػٍّكگطاًی کِ تِ هٗاًی ًوازیي هط

زاًٌدس. تدِ هٌٓدَض تطضؾدی زقؿدین کاضّدای ذاًدِ،        آهسُ اظ کدٌف هسقاتدل اغسوداٖی هدی    تط

تِ کاضّای ذاًِ  ُّایی ضا زض ظهطرم کٌٌس کِ چِ فٗالیسسای اهط هكرخػٍّكگطاى تایس زض ات

قدَز، هطدل آقددعی یدا     کاض غؿوی زلقدی هدی   ّایی ضا کِ نطفا رآٍضًس. آیا فٗالیحؿاب هی

ِ تدِ  چدَى حوایدر ٍ زَغد   « کاضّای ٖاَفی» آیس یآًافر غعٍ کاضّای ذاًِ تِ حؿاب هی

زٍ  ظًاى زقطیثدا   ،گیطز  َثق ًٓط تلیط ٍ غاًؿَىکَزکاى ٍ زیگطاى ًیع زض ایي هقَلِ غای هی

ٔ خطزاظًدس ٍ تدِ لحداِ کیفدی ٍ زض ًؿدثر تدا هدطزاى اًدَا        کاضّای ذاًگی هیتطاتط هطزاى تِ 

قٗط ظیط، هدازضی  . (104: 1388 )ؾفیطی، زٌّسُ ضا اًػام هیهرسلفی اظ کاضّای هكکل ٍ ضٍظهط

ٍی هحؿَب  ضٍظهطُ ٍ یکی اظ ٍْایف ضٍظاًِ کكس کِ کاض هٌعل زض هقام اهطیزهَیط هی ضا تِ

کدطز/ ًاگْداى   زاقر ؾثعی ضیع هی» گیطز:نَضذ هی ،کِ تا زؾرتسًی  قَز. کاضی کاهال هی

 (.12: 1376 )کكاٍضظ،« / ی  گل قطهع چکیسّازؾسف تطیس/ ضٍی تطگ غٗفطی

      ِ زاضی قاٖط تطیسى زؾر هازض ٍ ذدًَطیعی اظ آى ضا کدِ تطآهدسُ اظ کداض زض هٌدعل ٍ ذاًد

تدِ  کٌدس زدا    یف هدی ظاض زَند  لی ٖاَفی چًَاى چکیسى گل زض ؾثعُاٍؾر، اظ ی  ؾَ تِ قک

اظ ؾدَی زیگدط ذَاؾدسِ یدا      ،سزّد قدسى زؿدکیي    کَزو تِ ٖول تطیدسُ  ٍِاکٌف زضزهٌساً
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ٍاضُ ٍ ر اٍؾر تِ قدکل ٖدازذ  یٌٗی کاض زض ذاًِ کِ تیاًگط غٌؿیهازض  ًِاذَاؾسِ ًقف ظًاً

یف هازضی ٍ ظًاًگی، کداض زض  قَز. ایٌکِ یکی اظ ٍْاهی اهطی َثیٗی تطای کَزو ًكاى زازُ

ّایف تایس تطای کَزو ّن ٖطو ٍ ّن ٖازذ قَز. زض قٗط زیگطی ؾر تا زوام ؾرسیهٌعل ا

 آیس.  حؿاب هی تا ّویي هًوَى، کاض زض ذاًِ قغل ظًاًۀ ظى تِ
خطقدس زودام    ّاؾر/ اظ ُٖط چای ٍ ًاى زاظُ/ای کِ چیسُ هازض/ذَضقیس زَی اؾسکاىزض ؾفطُ»

هدازض   ها/ ها ذَاب تَزین ٍ ؾواٍض/ هاًٌدس  ِحايط قسُ نثحاً ّای ذَب هازض/ تا زؾر ها/ ِذاً

قدل   ظًس حطو/ تدا قدل   کٌس کاض/ تا هازض ها هی زاضز تِ قازی هی ل نثح/تَز تیساض/ ّوطاُ اٍ اظ اٍ

 قواضُ(.تی :1372 طی،)ًی «خْلَی هازض خاکیعُ ٍ ظیثا ًكؿسِ/ چَى زذسطی، ضیعـ ؾواٍض/

ندفاذ کدستاًَیی ٍ ؾدحطذیعی     قَز هازضی کِ تاََض کِ زض ایي قٗط هكاّسُ هیّواى

ای اظ هازض آضهاًی اؾر. زض ایي زلقی هازض آضهاًی، هازضی اؾر کِ تا اؾر، ًوًَِزَنیف قسُ

ط ّدن  کٌس، قاٖل نثح تا قازی ٍ تسٍى ّیچ اٖسطايی کاض هیاظ اٍ -اهطی زٌاًِ-ّایف زؾر

ذدَز کدِ   تا زكثیِ ؾدواٍض تدِ زذسدط، تدطای هراَدة قدٗط        يوي الگَؾاظی اظ هازض هصکَض

گیطز کِ قطاض اؾر تٗسّا ایفا کٌس. ّدَلوع   ای زض ًٓط هیزَاًس زذسط تاقس ًقكی غٌؿیسی هی

ذَضزى، آقاهیسى، لثاؼ خَقیسى ّوِ ٍ ّوِ تدط   کاضّای ضٍظهطُ ها یٌٗی قیَُ»ًَیؿس: هی

زٌّدس تدسیْی   گصاضز ٍ اظ آًػا کِ هطزاى ٍ ظًاى کاضّای هسفاٍزی اًػام هدی غؿن ها زأضیط هی

(. 58: 1389) «قداى زدأضیط تگدصاضز   ّدای غؿدوی  ر ّطی  اظ آًاى تط ٍیػگیٔ فٗالیکِ ًَاؾر 

ؾٌسی اؾر ٍ ایي ًگاّی اؾر کِ  قداٖط قدٗطکَزو زض ایدطاى ٌّدَظ     الگَؾاظی قٗط حايط 

تطای هطال، زض فًدای هدسضى هثحطدی چدَى فویٌیؿدر ٍ       زوایل زاضز آى ضا ایواغؾاظی کٌس.

ی تِ اًػام اهَض ذاًِ ًدساضز  چٌاى فًایی هازض ٍ ظى العاه قَز کِ زضزوطکع تط ظًاى هُط  هی

هدَض تدا هثداًی    ی هلعم تِ فطظًسآٍضی، قیطزّی ٍ هطاقثر ٍیػُ اظ کَزو ًیؿر ٍ ایدي ا ٍ حس

ایطاى تاؾساى ٍ تركی زیگط اظ اؾالم اؾر،  ِر ایطاًی کِ تركی اظ اضضیزطتیسی فطٌّگ ٍ َّی

تط غطیاى ظًاًِ ٍ هطزاًِ زض قدٗط کدَزو ٍ   سی ؾٌ طزفک یطذ زاضز. تط ّویي اؾاؼ ضٍیکطزهغا

قٗطی زیگطی تا ّویي هًوَى زض قٗط کدَزو تدِ چكدن     ًِوًَ ًَغَاى ایطاى حاکن اؾر.

ًدَٖی  کٌس ٍ تدا  ضا تا تَی تطگ ٍ ًَض زَنیف هی -هازض-ّای خطزالـ ظًاًِ ذَضز کِ زؾرهی

 ّدای زض ایي قٗط هحثدر  افعٍى تط ایي .تركسضًگ ٍ تَی ایسئَلَغی  هیگصاضی تِ آى اضظـ

   کٌس.اؾر، تطغؿسِ هی ای تط زٍـ اٍ ًْازُ قسُهازض ضا کِ چًَاى ٍْیفِ
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 زّدس/  زّس/ تَی آب، تَی کاض هدی  ل تْاض هیم تَی تطگ/ تَی ًَض، تَی اٍّای هازض زؾر»...

نفحِ نفحِ  /ِ اؾرهطل قه قَز/ ّای هازضم تطای هي ضٍظّای ؾطز ؾال/ آفساب هی زؾر

 .(6: 1391 )ّاقوی،« َزق ی  کساب هی

هدازض ّدن غافدل ًیؿدر،      ِقٌاؾداً  ظیثایی ِِ زیگط ایي اؾر کِ قاٖط اظ غٌثزَغ قاتل ًِکس

زؾدساًف ٌّدَظ   زّدس،  کَقی ٍ زالـ اؾر ٍ کاض یدسی اًػدام هدی    هازضی کِ ًوازی اظ ؾرر

ی، یٌٗی تدِ لحداِ ضٍاًد    ؛لُافر زاضز الثسِ ایي لُافر تیكسط اظ آًکِ ٖیٌی تاقس، خسیساضی اؾر

ًوایس. لُافرِ زؾساى هازضی کدِ هػثدَض اؾدر زض ضٍظّدای      ؾاظِ قٗط، لُیف هیزض ًگاُ کاًًَی

غیطفطازؾدر زض   ِسی ٍ الثسدِ اظ َثقد  سی ظى ؾدٌ ای اظ ًقف غٌؿیؾطز ظهؿساى کاض کٌس ًوًَِ

ِ قَز کِ ظى ایطاًدی تاظًودایی قدسُ زض قدٗط، ظًداًگی زٌاًد      ایطاى اؾر. چٌیي ًقكی ؾثة هی

حدال کدَزو زض قدٌاذر اظ تدسى هدازض       کوسطی ضا زض ذاًَازُ ٖطيِ کٌس، تا ایياب آضهاًی غص

 ِکٌس زا تِ ٍيدٗیر زٌاًد  ِ زاضز ٍ قاٖط ّن ؾٗی هیقٌاؾی زَغتیكسط تِ تٗس ٖاَفی ٍ ظیثایی

گداّی فطٌّگدی ٍ ًودازیي زاقدسِ تاقدس ٍ آى ضا اضظقدی ٍ       اؾدر ً  هازض کِ تا کاض فطؾَزُ قسُ

 ض زّس.ای اظ ًَض قطاهقسؼ زض ّالِ

 

 زن در وقش غمخًار ي َمراٌ -2-2

کٌدس کدِ هاًٌدس    تعضگی هسَفی ضا زَنیف هدی هازض« هطل گل ذَـ ضًگ»ق زض قٗط غَاز هحق

تعضگ، ندفازی ّوچدَى   یازآٍضی ٍ هطٍض ذاَطاذ ذدَـ هدازض   اؾر. قاٖط تا َطاٍذ تَزُگل تا

ّا َ، ذَقثَیی زؾرذَاًی تط تالیي کَزو تیواض، قال تافسي، حٌا تؿسي تط هتیساضی ٍ زٖا قة

اٍ ی ایطاًدی ضا تدِ ّودطاُ زاضز، تدِ     ؾاًِ تِ زٌاًگی ٍ تسًوٌدسی ظى ؾدٌس  ّای هٌٗاقٌاکِ زاللر

   زّس.ًؿثر هی
ذَاًس تاالی ؾدط  زاز/ زٖا هیّایف زاب هیکػا ضفر آًکِ ذَب ٍ هْطتاى تَز/ هطا تا زؾر»

 یا قال ع/ تطاین زؾسکفّای خاییکِ تیواضی ظ غاًن ضذر تٌسز/ کػا ضفر آًکِ زض قة هي/

ضفر قس/ اگط هیضًگ هی تؿر تط هَی ؾفیسـ/ ٍ زؾسف هطل گل ذَـحٌا هی تافر!/ هی

 قواضُ(. تی :1381 )هحقق،« قسزلسٌگ هی زوام ظًسگی، ی  قة غای زیگط/

آییي زٖاذَاًی هازضتعضگ تط تاالی ؾط کدَزو کدِ یدازآٍض یکدی اظ      قاٖط زض ایي قٗط تِ

قٌاؾدی   کٌس. چٌیي اٖوالی زض غاهِٗهؿلواًاى اؾر، اقاضُ هیٍیػُ ًیاى تِایطا یآزاب فطٌّگ

ِ  قَز. َثق ًٓطؾدٌػی هُط  هی« ر ٍ زیيغٌؿی»تسى زحر ٌَٖاى  قٌاؾداى،  ّدای غاهٗد

ّای ایسئَلَغی  کدِ  اظ قثیل زٖاذَاًسى تطای ضفٕ تیواضی، ًصض ٍ ًوایف یزوایل تِ ایي اهَض
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ّدای  ساًِ ّوطاُ اؾر زض ظًاى تیكسط اؾدر. آهداض خدػٍّف   ّا ٍ اتعاضّای تسًوٌاغلة تا زاللر

ِ تیكدسطی زاضًدس، تدط ایدي اؾداؼ      زّس ظًاى تِ اهط زیي زَغقٌاذسی ًكاى هیزیٌی ٍ ضٍاى

اهٗدِ ًودَز   ّای هصّة تا تسى ظًاًدِ، زض غ ًكاًِ ِّای تسًی ٍ ٖطيزَاى گفر کِ ًوایف هی

زی زض زحقیقدا  1960اظ ؾدال » اؾر:ًیع آهسُ قٌاؾی زیي ر ٍ غاهِٗغٌؿیتیكسطی زاضز. زض 

یدي تدَز: آیدا زیدي تدطای ظًداى       ر ندَضذ گطفدر کدِ خطؾدف اندلی ا     زیي ٍ غٌؿی ِظهیٌ

 س،)هَحد  «آى اؾدر   ُکٌٌدس  خسضؾاالضی یدا زًدٗیف   ُکٌٌسترف اؾر  آیا زیي زقَیر آظازی

ى تاٍضی ٍ اغطای هٌاؾ  ٍ اشکاض زیٌی کدِ تدا تدس   ایي هؿألِ، زض تاٍض ظًاى تِ زیي(. 34: 1386

 ؾطٍکاض زاضز تی اضزثاٌ ًرَاّس تَز.

زّدس: کدَزو تدطای ٖطٍؾد      زض قٗط تٗسی، قاٖط، کَزو ضا زض غایگاّی ظًاًِ قطاض هدی 

اـ تدِ قدکلی   آیٌدسُ سی ّدای غٌؿدی  کٌس ٍ اظ ایي َطیق ًقدف ذَز، ًقفِ هازض ضا تاظی هی

زى هازضاًِ کطؾر زا کَزو ًَاظـا قَز. تاظی زض ًقف هازض، فطنسیاٍ گَقعز هیيوٌی تِ 

سی ذدَز زض آیٌدسُ آهدازُ    ّای غٌؿیّایی تطای ًقفضا اظ خیف زوطیي کٌس ٍ تا چٌیي کٌف

 ّایی کِ کاهال  زٌاًِ اؾر:تاقس، ًقف
ِ   ٖطٍؾ  قكٌگن/ هي هاهاى زَ ّؿسن/ قة قسُ» زؾدسن/ ًداظ    ضٍی ٍقر ذَاتِ/ تردَاب تد

ی/ ّویكِ ؾالن ٍ قاز/ یازذ تاقِ ذَاز کِ تاق...زلن هی ذًَن/کٌن هَّازَ/ تطاذ الال هیهی

 (.23: 1386 ًیا،)قاؾن« ٖعیعم/ زٍؾر زاضم هي ظیاز

اؾدر. کدَزکی کدِ ًدَاظـ ٍ     هازض ضا الگَتطزاضی کدطزُ  ِکَزو زض ایي قٗط، غایگاُ زٌاً

تدطز تدا   ؾط هدی یا قایس ًسیسُ؛ اکٌَى زض ضؤیای آى تِ ذَاتیسى ضٍی زؾساى گطم هازض ضا زیسُ

کٌدس، ؾدالن   ذَز، ایي ایواغ ذَقایٌس ضا تیي ذَز ٍ ٖطٍؾکف تطقطاض هی غایگعیي کطزى تسى

قَز ٍ ایي قاٖط کَزو اؾر کدِ تدا قدطاض زازى    تَزى ٍ قاز تَزى ّن زض تسى فطز خسیساض هی

هدازض ضا تدطای کدَزو     ِ، هؿألِ ٍ ًقف فیعیکی ٍ حًدَض زٌاًد  کاًًَی قٗط ٌَِٖاى ًقُظى تِ

 کٌس.خطضًگ هی
 

 )فرزوذآير(ذ زن در وقش مًّلِ -2-3

 ُکٌٌدس  آضهاًی ٍغَز زاضز کِ هدٌٗکؽ  ِظًاًهسضى زٍ ًَٔ ًگاُ هسٌاقى زض هَضز تسى  ِزض غاهٗ

الغطی اؾر کِ ؾداذر اغسوداٖی   هسضى اؾر، یکی آضهاى  ِزٍ ؾاذر اغسواٖی ظًاى زض غاهٗ

ا ر غٌؿی ضا اضائِ هی زّس ٍ تط هثٌای آى زوایلی تِ تاضزاضی ٍ قدیطزّی ًدساضز زدا هثداز    غصاتی

یٌٗدی   ق ًقدف ظیؿدسی ظًداى   اى هازضی ٍ زحقد اًسام هَظٍى اٍ زؾسرَـ زغییطقَز. زٍهی آضه
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ایدي ضٍ ظى اظ َطیدق تدسى ذدَز تدِ       اظ (.97: 1394 )غطهٍَ ٍ ٍیلیداهع،  زّسهیزَلیس هطل ضا ًكاى 

ٍلی  ،ر غٌؿی اٍ کوطًگ قسُقسُ کِ زض هسذ تاضزاضی، ّطچٌس غصاتی زثسیل هَغَزی ذال

 -تسى هَلدس -زٍم تسى آضهاًی کَزو تِ ًَٔ قَز. زض قٗطزاضـ غایگعیي آى هیتسى آضهاًی تاض

سی ًؿدثر تدِ ظى اؾدر.    ِ ؾدٌ گصاضاًد  ي ّواى ًگاُ اضظـزی هثیظیا قَز کِ زا حسهی زازُ تْا

ایي اؾدر کدِ هدازض، ٖاهدل اضزثداٌ کدَزو تدا غْداى          ط اظ هحاؾي تسى آضهاًی هَلّسیکی زیگ

قٌاؾی تط ایي تاٍض اؾر کِ ٍقسی هدازض تدِ   هطزم ِزض قاذ س،قَز. هاضگاضذ هیخیطاهَى ذَز هی

ؾاظز ٍ اظ ایي َطیق اٍ ضا ايدُطاب غدسایی   آقٌا هی« زیگطی»زّس اٍ ضا تا هفَْم ًَظاز قیط هی

یاتس ٍ زا ضاتُِ تا اتػُ ضا زػطتِ ًکٌس تدا  کٌس. زا قیط زازُ ًكَز، اًؿاى ضاّی تِ اتػُ ًویذاضظ هی

ر ًرَاّس قٌاذر؛ لصا قطٍٔ اضزثاٌ کَزو تا زیگدطی  یگطی ضا تِ ضؾویزقَز ٍ هازض آقٌا ًوی

ؽ کطزى تدسى هدازض   اؾر، اهط غٌؿیِ هکیسى ٍ لو هازض -ِؾیٌ-تسىاظ َطیق لوؽ ٍ زغصیِ اظ 

 (.554: 1387ظازُ،  )حؿيِ اظ ّؿسی ٍ خیطاهَى کَزو اؾر لیضاُ قٌاذر اٍ

ضزثاٌ تدسى هدازض ٍ کدَزو اقداضُ     ٍ تِ ًَٖی ا -ستسى هَل-ِ ظایواى هازضقٗط تٗس تِ هقَل

 زاضز:
ًی/ذاًِ خط اظ قازی زض زؾر تاتا ّؿر/ ی  غٗثِ قیطیٌی/ خْلَی هاهاًن ذَاتیسُ ی  ًی»

هاؾر/ چكن ٍ لة ذَقگل/ ید    ًی کٌاض ؾر/ هازضتعضگ ایٌػاؾر/ ذَقحالن اظ ایٌکِ/ ًی

 (.56: 1386)قاؾن ًیا، « ًی کَچ  ّاؾر/ ایي ًیتیٌی کَچ / قکل ٖطٍؾ 

ٗط يوي ًوایف زدساٍم ًقدف هدازضی ٍ فطظًدسآٍضی اظ ًؿدلی تدِ ًؿدلی زیگدط، غایگداُ          ق

 ًقكی کِ تٌدا تدِ فطٌّدگ    کٌسکو  کاض اهط ظایواى تطغؿسِ هی هازضتعضگ ضا زض هقام حاهی ٍ

زاللدر يدوٌی ؾدري تدا ًٓدط تدِ        اؾدر.  ای آىّن اظ ًَٔ کلیكِ آى ،غَاهٕ ؾٌسی کاهال  ظًاًِ

ِ  آى»ٍ « غَاهٕ ؾٌسی»کاضتطز  زیدسگاُ ایدسئَلَغی  ًَیؿدٌسُ ضا آقدکاض     « ای ّن اظ ًَٔ کلیكد

کداض هٌدعل هطدل هدَاضز زیگدط تدِ ظى اذسهدال         ِیافسد رغٌؿی ِاظ َطو زیگط کلیكکٌس.  هی

نَضذ فطٌّگی، چكدن   خطزاظی ٍیػُ اظ نَضذ ًَظاز اؾر کِ تِ اؾر. افعٍى تط ایٌْا زاللر یافسِ

اهطی هُلَب تطای کدَزو   هطاتِ ا ًَٖی اهسیاظ یا تِکَچ  کَزو ض ایٍ لثی ظیثا ّوطاُ تا تیٌی

ِ   تِ اؾسطٌای غطاحی ّای زضهاًی یکی اظ ٖلدل غطاحدی  اؾر،  زَنیف کطزُ ٍیدػُ  ّدای زٌاًدِ تد

ًِ زٌْا ذَز فطز زدالـ زض خطکدطزى   قٌاذسی زاقسِ تاقس کِ ضٍاى ِزَاًس ضیكغطاحی تیٌی هی

ِ  ذالّای ٍغَزی ذَیف ضا زاضز تلکِ هدی  ّدایی هاًٌدس زلَیعیدَى یدا زَندیفاذ      زَاًدس اظ ضؾداً

َدَض ًاذَزآگداُ تدط     غاهِٗ تِ ، قایس ازتیاذ کَزوتاقسّای زٌاًِ هساضط قسُقاٖطاى زض ظیثایی
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زَاًدس ّودیي زَندیفاذ    ّدای فطٌّگدی آى هدی   شّي کَزو زأضیط گصاقسِ تاقس. یکی اظ ًكاًِ

قدَز.  َب تاظًوایی هدی ٍ هُل اى تاقس کِ تیٌی کَچ  زض آى ظیثاقهٌسضظ زض قٗطّای کَزکی

ِ ذطزؾالی اظ َطیق  زض ٍاقٕ کَزو اظ ّواى فطایٌس  ّدای اضزثداَی کدَزو یٌٗدی    یکی اظ ضؾداً

قٌاذسی غاهِٗ زض زاقسي تیٌی کَچ  ٍ هَاضزی گیطز کِ ظیثایی هُلَب ٍ غوالهیکساب فطا

 هكاتِ اؾر.

 

 )ارتباط بذن زواوٍ با طبیعت(زن در وقش مادر زمیه  -2-4

ص اؾدر کدِ تدا َثیٗدر     زض هَضز قرهیسی هإًد  اتطاّیوی، اضط غٗفط «گلساض ِتقچ»قٗط  ِقه

ّای قاٖط حًَض زاقسِ ٍ ٖاهل ؾدطایف قدٗطّای   ؾلُاى زض کَزکی ؾر. ذالِا ضفیق ٍ ّوطاُ

کِ  زٌیسُ اؾر تِ ََضی ّنؾلُاى کاهال  تا ٌٖانط َثیٗر زض زَنیف قاٖط اظ ذالِ اؾر. اٍ تَزُ

 گَیی اٍ ذَز َثیٗر اؾر:
خط تَز هطل گلؿدساى/   گلساضـ اظ گل/ ِزاز/ تقچ آهس اظ کَُ/ تَی گل یاؼ هی کِ هی ٍقسی»

اٍ   خدط تدَز خیدطاّي اٍ/    ّای ٍحكی/اظ ضًگ گل ّایف ّویكِ/ اظ زؾر /آهس ُٖط ققایق هی

ّدا/ زض کدَُ گفدسن     ؾر غایف/ ایي قدٗط ضا خدیف گدل   اؾلُاى هي تَز/ زض کَُ ذالی  ذالِ

 (.29: 1378 )اتطاّیوی،« تطایف

ٍ زض هکداى  غایگداُ ظًدسگی اًؿداًی ٍ اغسوداٖی ا     ِهطات ِ تِ ایٌکِ تسى ّط اًؿاى تِتا زَغ

ا خطٍضاًسى کطزُ ٍ ت قَز، ضٍاتٍ قسضذ زض ایي ًقُِ زالقیٍاقٕ هی غغطافیایی ٍ فًایی ذال

سی غٌؿدی  -کٌدس ٍ اذدالج غٌؿدی   تِ هٌاَق اؾسقطاضـ اُٖا هی آى، ؾیوای زاضیری ذال

قَز ٍ ضفساضّا، ایوداء ٍ اقداضاذ،   ؾاظ ْاّط هیرزض هقام ٌٖهطی َّیی زض تسى ّطکؽ ذان

هطاتدِ اهدطی   ر تسًی ًِ تِآٍضز. زضًسیػِ، َّیهیقسضذ زض ٍِ ًَـ ٍ خَقف ضا تِ غاهذَضز 

ّدا  قسُ زض فًای تیطًٍی اظ َطیق زکدطاض الگَهٌدس کدٌف    ظهاى ٍ ًْازیٌِ َِثیٗی تلکِ ؾاذس

ِ   -ویي هثٌا هَقٗیر تسًیتط ّ .(198: 1390 )هحوسی انل،« اؾر  ؾدلُاى تدط   غغطافیدایی ذالد

ّای ٍحكی ٍ اؾر: لثاؾی خط اظ گل سی ٍی اضط گصاقسِخَقف ٍی ٍ نس الثسِ تط ًقف غٌؿی

ٍیػُ تا آى قدکل تاظًودایی قدسُ    ِ ت- تِ زلیل ًؿثر زٌگازٌگف تا َثیٗرذَقثَ ٍ ضًگاضًگ 

تدا فًدای   قٗط کدَزو ًٍَغدَاى    ٍیػُ زضایطاًی تِ ظىکٌس. ًوایی ؾٌسی زساٖی هی -زض قٗط

ز کِ زض آى، زوایع غٌؿدیسی قدکلی   ضیعَطحی هیقاٖط ز، ٍ ذَض ضٍؾسایی ٍ َثیٗر گطُ هی

هدازض   ِهطاتد  ای تا تاٍض آییٌیِ ظهیي تِؾاظی گیطز. ًاگفسِ ًواًس چٌیي ًؿثرؾٌسی تِ ذَز هی

َ ََض کِ ظهیي خط اظ ضًگّواى ّن ّورَاًی زاضز. قداو هدازض ٍ   ّای هسٌَٔ اؾر لثداؼ ٍ خ
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ًگاُ ایسئَلَغی  زض ایي قُٗدِ ّدن    .اؾرظى زض قٗط کَزو خط اظ ضًگ ٍ زٌَٔ تاظًوایی قسُ

   ِ هطاتدِ ید  ٌٖهدط فطٌّگدی      کسّای هسضى ٍ ؾٌسی ٍ تاٍض آییٌی خیساؾر. چدطا لثداؼ ضا تد

کدِ زض   ٍ تطٍظ ظى زض غْاى انطاض زاضز زضحالیّای َْْض  ًثیٌین  هقالِ تط یکؿاى کطزى غلَُ

اًس ٍ الثسِ ایي ضًگداضًگی غلدَاذ    هسفاٍذ ذَز ضا حفّ کطزُ ُّا ظًاى غلَ ی اظ فطٌّگتؿیاض

   ّن ذالی اظ ظیثایی ًیؿر.

 

 ()بذن فذاشًوذٌس مقذ ٍبذن آرماوی زواو -2-5

فاضؾی ؾري تگَیین، تسًی اؾر کِ  ِزیگطی زض اقٗاض کَزکاً ِاگط ترَاّین اظ تسى آضهاًی ظًاً

اؾدر. ظًداى زض تؿدیاضی اظ هٌداَق زًیدا زض َدَل        ؿل تكطی قسُتا ًطاض ذَیف تاٖص زساٍم ً

ّدای فدطزی تؿدیاضی زض ایدي     کٌٌس، اگطچدِ زفداٍذ  ّای فیعیکی ضا زػطتِ هیتاضزاضی، ًاضاحسی

زّدس کدِ   ظهیٌِ زذالر زاضز. هُالِٗ زض تاب ظًاى تاضزاض زض اًگلؿساى، یًَاى ٍ اهطیکا  ًكاى هدی 

ظای ظًسگی ٍ احؿاؼ فقدساى حوایدر اغسوداٖی زض    زٌفَٖاَف هٌفی زٍضاى تاضزاضی تا ٍقایٕ 

 (.  96: 1389 )َّلوع،اضزثاٌ اؾر 

ّدای تؿدیاضی   کِ تیَلَغی غٌؿی ٍ قسضذ تاضٍضی ظى هٌثٕ قسضذ اؾر، فطٌّدگ ػا اظ آً

اًس. ایي کٌسدطل  ؾٗی زض کٌسطل ٍ هحسٍز کطزى زوایالذ غٌؿی ٍ قسضذ تاضٍضی ظًاى زاقسِ

ذ غٌؿدی زدا زحویدل    قَز کِ اظ هحطٍم کدطزى ظًداى اظ لدص   ّای هسفاٍذ اٖوال هیتِ قیَُ

اًسام زٌاؾلی زذسط، زؿدر   ِزَاى تِ ذسٌ آًْا هی ِّای ًاذَاؾسِ تِ آًاى اؾر اظ غولتاضزاضی

ّای غْاًی ٍ حسی گداّی  ٖلیطغن چٌیي تحطاى. (99 )ّوداى: ؾقٍ غٌیي اقاضُ کطز ٍ تکاضذ، 

خای  تْكر ظیط» زیٌی ٍ ًگاُ ؾٌسی ّوچَىّای هٗانط، زض قٗط کَزو ایطاى تٌا تِ خكسَاًِ

قَز ٍ تدِ ًدَٖی کدَزو تدا ٍغدَزی      ؼ ٍ اضظقی تاظًوایی هی، تسى هازض، هقس«هازضاى اؾر

 .ضٍ اؾر قسؾی ضٍتِ
ّایدر/ آى تْكدسی کدِ     خطٍض/ ای کِ زض ظیط قسم ّا/ ّطکػا هْط زَ غاىّطکػا اظ زَ ؾسایف»

چِ گكسن کدِ  ؾر/ ّط غا گفسِ ی زض ّوِکؿ/ ّؿر ٍ ایي ضا ًِ فقٍ ایٌػا/ ّطؾر ذسا گفسِ

چدِ کدٌن    کِ زَ زازی، تَز/« غاى»تْسطیي ّسیِ ّواى  /زَ، هازض ذَضای زضکٌن خیسا/ ّسیِ

 .(149: 1389 َلة، )ًی « زیگط

کِ تیي هازض ٍ فطظًس زض زٗاهل  ًیع ٖالٍُ تط اهط اذالقی ٍ ٖاَفیزض احکام قطیٗر اؾالم 

ِ   ، قدطب ٍ زقس ضهداًی ظى هؿدلواى، اضظ  اؾر، تدسى آ  ضاحسدی آهداظ حودالذ     ؾدی زاضز کدِ تد

 قَز.ّای زیگط ٍغَز زاضز، ًویآهیعی کِ ٖلیِ تسى ظًاى زض فطٌّگ ذكًَر
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 ت زواوٍ ي کُىساّلیجىسی -2-6

اؾدر. هاضگداضذ    ّای هرسلف تا تاٍضّای هسفاٍزی ّوطاُ قدسُ کٌْؿالی زض ًعز فطٌّگ ِهقَل

زض ًدعز تطذدی غَاهدٕ ًوداز خرسگدی ٍ       اؾر کدِ یائؿدگی هدالظم کٌْؿدالی     هیس ًكاى زازُ

اضظقوٌسی ٍ ضؾیسى ظًاى تِ هقام هكاٍضی اؾر. زض هقاتل، ًعز تطذی زیگط اظ غَاهٕ ًوازی 

 )خدَالضز، قدَز  ِ کٌاض گصاقسِ هیظ ٖسم ظایف، ًقم ٍ يٗف زلقی قسُ؛ قرم اظ کاًَى زَغا

1385 :54)  . 

ٌؿالی، زض ًٓدط ضاٍی ٌّدَظ   ز کْقَز کِ تا ٍغَهازضتعضگی زَنیف هیشیل، زض ایي قٗط 

 ؛ تدِ ٖثداضذ  اؾدر  ؾاظ قٗط اؾر ٍ ٌَّظ َطاٍذ ٍ قازاتی ذَز ضا اظ زؾر ًسازُ کاًًَی ًقُِ

الدة اؾدر کدِ    . غاؾدر  ی ًكدسُ قسى ٍی اظ غاهِٗ زلق هطاتِ کٌاض گصاقسِ زیگط کٌْؿالی تِ

تدِ زهدَیط   یدي ظى کٌْؿدال   ی لَاظم ظیثاقٌاؾاًِ هاًٌس آییٌِ ًیدع ًدعز ا  تساًین زض ایي قٗط حس

زاًدین تدِ   کِ هدی  ََض قٌاؾی ذلقر اؾر ٍ ّواىاؾر. ظى هْٓط ظیثایی ٍ ظیثایی کكیسُ قسُ

زض ایدي قدٗط    ِ ٍیدػُ زاضز. ٍ هازضی، ایي غٌؿیر تِ ظیثدایی زَغد   هٌَٓض ایفای ًقف ّوؿطی

 ِقدَز، تدِ یکدی اظ زٍ ًكداً    کٌْؿالی ٍ زٌْایی هازضتعضگ خطزاذسدِ هدی   ُيوي ایٌکِ تِ خسیس

اؾدر   اقداضُ قدسُ   -کَچ  هازضتعضگ ِؾطخ هازضتعضگ ٍ آییٌ ُذٌس-سی ظًاًِ غٌؿیای کلیكِ

قَز کِ لثاى خسضتعضگ ضا تِ ضًگ ؾطخ تِ زهَیط زاقر کِ قٗطی یافر ًوی زَاى اشٖاى کِ هی

ّایی ٖدالٍُ  كاًِکطز. چٌیي ً غیة خسض یا خسضتعضگی خیسا ای زضزَاى آییًٌِسضذ هیتکكس یا تِ

ّدا زدا   ظًاًِ ّن زاضز کِ زض اغلة فطٌّگ« ابتسى آضهاًی غص» ی حکایر اظستط کاضکطزی غٌؿی

َ  ِزٌاً زهطیحی ِآذط ٖوط ّوطاُ ظى ذَاّس هاًس. ًكاً ب تدِ هدازضتعضگ، زكدثیِ    زیگطی هٌؿد

اؾدر   ْداّط حداکی اظ فطؾدَزگی    کِ تِاؾر  زضذر چٌاض ُتِ تطگ چطٍکیس تعضگزؾساى هازض

ا قداٖط زض  ؾطؾثعی ٍ حیداذ زض کٌْؿدالی اؾدر. لدص     ّایی اظّن حاٍی ضگِ ٍلی ّویي ًكاًِ

خطزاظز ٍ ٍغدِ ظیثاقٌاؾدی    ر ظًاًِ تا ضٍیکطزی هطثر تِ ایي هقَلِ هیتاظًوایی کٌْؿالی غٌؿی

. ظًی کِ زض زٍضاى خیطی ّن زوایدل زاضز تدِ ْداّط ذدَز     کٌسهی ضا تاظًواییکٌْؿالی ظى  ِزٌاً

َزو ٍ ًَغَاى زوایل تِ ظیثایی ضا زدا ؾدٌیي   تطؾس ًكاى ٍ زاللسی زاضز تطایي کِ ظى زض قٗط ک

 کٌس ٍ تِ آى ضغثر زاضز.تاالی ٖوطـ حفّ هی
ظیدط   ُاـ تدطگ زضذدر چٌداض/ ذٌدس     گصضز اظ ؾکَذ/ زؾر چطٍکیسُ ؾاٖر هازضتعضگ هی»

ّودِ زٌْدا   کاـ کِ هازضتعضگ ایدي  ای اظ آؾواى/ِ کَچکف زک ِؾطخ اًاض/ آییٌ ُذٌس لثف،

 (.33: 1389َلة،  )ًی « ًثَز...
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قَز. ظًداى   زَغِ هیٍضظـ تسًی ظًاى  ًسضذ تِ ؾالهسی ٍ اّویرزض قٗط کَزو ایطاى تِ

ای اظ اغلددة گطفسدداض هػوَٖددِِ تددِ زٌاؾددة اًددسام ٍ ؾددالهر غٌؿددی ذددَز،  اظ ًٓددط زَغدد

ی اّویر ٍ حسد  اغلة قَی ٍ ؾالهر تَزى زض هَضز آًْا کن قًَس.ّای هًاٖف هی رهحسٍزی

ّایكداى زض  رگاقدسي آًْدا ٖاهدل هحدسٍزکطزى فٗالید     ٗیف اًيد  .قدَز هی اًگاقسِغیطظًاًِ 

غاهٗدِ ٍ فطٌّگدی    . ٍقسدی ظًداى  اؾدر ذَیف فدطو قدسُ   ِکطزى زا حطفچیع اظ ٍضظـ ّوِ

ر ؾاظًسُ تطای اضزقای ؾالهر ذَیف تاقٌس اغلة تطای زؾسیاتی تدِ  اًس زضگیط فٗالیذَاؾسِ

ضّای ؾٌگیي تا هٌعلر خؿدر  چٌیي اّسافی هػثَض تِ غٌگیسى تَزًس؛ ٍلی ٍقسی ًَتر تِ کا

قٌاؾی تدسى  اذ غاهِٗ. َثق ًٓطیقَزضؾس، آى کاض اغلة تِ ظًاى اضغأ زازُ هیٍ خاییي هی

هلعٍهاذ فطٌّگی ٍ اغسوداٖی تدطای ظى تدَزى اغلدة ظًداى ضا ٍازاض       ،غولِ زض آضاض قیلیٌگاظ

 (.45: 1993 )قدیلیٌگ، کٌٌدس   ییسأقاى ضا ز[تسى] ّای هطتٌَ تِ يٗیف تَزىاؾر کلیكِکطزُ

: زض اضثاذ ایي ؾري کِ ظًاى حًَض کوسطی زض فٗالیر ّای غؿَضاًِ زاضًدس هٗسقدس اؾدر   لیدع 

هیدط  ٍ هیعاى هدطگ  تِ ٖقیسُ ٍیاؾر.  ی اظ ؾَی َثیٗر تِ آًاى اُٖا قسُزا حس ایي ََل ٖوط

کٌٌدس ظیدطا   ّای اضضی زض خؿطاى تیكسط اظ زذسطاى اؾر. ظًاى تیكدسط ٖودط هدی   ًاقی اظ تیواضی

ِ ًس ٍ کوسط زؾر تِ ضفساضّای خطذُط هیا زطهحساٌ ِ  ظًٌس. تسیي زطزیة تد آهیدعی  َدَض ههدالح

 .  (291: 1393 )لیدع، کٌسزلی ٍ احسیاٌ هیسی ظًاى ضا زكَیق تِ ههالحِ ٍ ًطمّای غٌؿیکلیكِ

زض قدٗطّای کدَزو تدا زاللدر      تعضگحًدَض هدازض  گفسٌی اؾر کِ حًَض ظًاى اظ غولِ 

ط اظ خسضتعضگ اؾر کِ ًَٖی ًكاًِ اظ اضزثاٌ کَزو تدا غٌؿدیر ظى   یحی ٍ يوٌی تیكسزهط

 زاضز.

 

 تربیت کًدک بذن زن، ابسار -2-7

زض ایدي   ّس آهس، تط ًگطـ زیٌی اؾسَاض اؾر.کاضکطز زطتیسی هازضاًِ زض قٗطی کِ زض خی ذَا

 اىاظ ؾَی قداٖط ًكد   ضا ای خاو ٍ آؾواًی زاضز کِ تاظًوایی ًقف زطتیسی اٍقٗط هازض، چْطُ

ِ  ّایی ّوچَى قثلِزّس ٍ ٍاغُهی زطتیدر زیٌدی    ّدایی زهدطیحی اظ   گاُ، ؾحط ٍ فطقسِ ًكداً

ٖداَفی   یٌٗی هازض ٍ کَزو اضزثاَی کداهال   هكاضکیي ضٍایر، ُقس س. اضزثاٌِ تاظًواییاً کَزو

قدَز: تدسى کدَزو تدا     هی هٌسقل کطزى()تَؾیسى ٍ لوؽ اؾر کِ تركی اظ آى اظ َطیق تسى

ذدَضز ٍ ایدي ضاتُدِ،    هدازض، خیًَدس هدی    [زاهدي ]هازض ٍ ؾطًْازى ضٍی خدای   ُچكواى ٍ چْط
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ی کدَزو ٖودل   سی ذدَز زض هقدام هطتد   ، ظیطا ظى تٌا تِ ًقف غٌؿیی زاضزای غٌؿیس خكسَاًِ

  تسًی ّن زض ذسهر کٌف زطتیسی اؾر. کٌس ٍ ضفساضّایهی
کِ تِ هي  چكواًف/ گاُ هي اؾر هازضم ضا ذسا ًگِ زاضز/ اٍ تِ هي زضؼ ظًسگاًی زاز/ قثلِ»

ٍ  ُگاُ ًعز هي اؾر/ چْدط  ًَض غاٍزاًی زاز/ تْسطیي تَؾِ آؾدواًی اٍ/ ... چدِ ؾدحطّا     خداو 

 (.12: 1376 )کكاٍضظ، «اٍ ّا تا هي/ ؾطًْازًس ضٍی زاهي فطقسِ

 ،زدط اظ ًَقدساض  تِ قکلی تطغؿسِ قٗط، ِهَیط ظهیًٌاگفسِ ًواًس ؾُح تهطی هسي یٌٗی ز

تدسًی ظى اؾدر،    -سییسی آى ضا کِ تطآهدسُ اظ ًقدف غٌؿدی   زطت ِثّن غٌٍ ّن اضزثاٌ تسًی 

 اؾر. تاظًوایی کطزُ
 

 جىسیت مرداوٍ در شعرَای کًدک -3

َ  .خصیطًسِ ٍ غالة غٌؿی ضا ًویقٌاؾاى ٖاهلیر یکاغلة غاهِٗ هی تطای هطال آًْا ایي تاٍض ٖود

اؾر. الثسِ ایدي   ؾسطٍى ٖاهل خطذاقگطی ٍ ذكًَر زض هطزاىضا قثَل ًساضًس کِ َّضهَى زؿسَ

ًدس کدِ   ا گیطًس تلکِ تط ایي تاٍضّای غؿوی ضا ًازیسُ هیتساى هٌٗی ًیؿر کِ آًْا ًقف ٍیػگی

ِ ضاذ غؿوی اظ ذَز زاضین تطآهسُ ٌَٖاى زهَ آًچِ ها تِ زض  اظ قطایٍ ظهاًی ٍ هحیُی اؾر کد

   تِ هدا، اظ زٍضاى زاضیری ًعزی تطین. زض ترف آٖوی اظ زٍضاى کالؾی  یا  حسیؾط هیآى تِ

، ایّا چِ کیْاًی ٍ چِ اؾدَُضُ قٌاؾیاؾر ٍ اًَأ هٗطفر تطزطی غٌؽ هطز تط ظى ؾري ضفسِ

ّدایی  زض ظهداى » .اًدس ضا ذلق ٍ ندَضزثٌسی کدطزُ  غْاى ظًاًِ ٍ هطزاًِ  ،ی هصکَضِ تِ زلقتا زَغ

ی یدا  تطزطی هطزؾاالضّای الْی تطای غٌؽ هطز ٍ ظى تاٖص ًَٖی زفکط تٌسی زاضیری ًَٔ َّیر

تطای ایٌکِ ایي هَيدَٔ تْسدط زضو   . (169: 1386 )ٖلیرداًی، « اؾرؾاالضی تَزُ تطٖکؽ آى، ظى

ی تدطای زضو هدا   چگًَِ هحیٍ اغسواٖی ٖاهل هْو»ز: قَقَز، تِ ؾري َّلوع اقاضُ هی

کدِ   حدالی . زضکٌٌسر اقاضُ هییغٌؿ ُقٌاؾاى تِ ٍاغ اظ هطز تَزى یا ظى تَزى اؾر، غاهِٗ

قدَز،  ّدای هدا هطتدٌَ هدی    ّای فیعیکی ٍ غؿواًی ٍ تِ ًَٔ کطٍهدَظٍم ٍیػگیتِ  غٌؽ کاهال 

ّای هطتٌَ تِ هدطز تدَزى یدا ظى تدَزى ضا ًكداى      ر اًسٓاضاذ اغسواٖی، ٌّػاضّا ٍ ًقفغٌؿی

ر هطزاًگی یا ظًاًگی ضا ًكداى  هطز تَزى یا ظى تَزى اؾر ٍ غٌؿی ُزٌّسزّس. غٌؽ، ًكاىهی

ّای غٌؿدیسی، زض قدٗط کدَزو، خدسض ًقدف ًْداز       ي ًقفاؾاؼ ّویتط .(42: 1389) «زّسهی

ٖلیطغن ایٌکِ هازض قسضذ ٖاَفی ضا زض زؾدر زاضز، قدسضذ حودایسی زض     کٌس ٍقسضذ ضا ایفا هی

 -1ایطاًدی تدا چْداض کداضکطز:      ِی هطزاًسی ؾٌس. زض قٗط کَزو تِ ًقف غٌؿیخسض اؾرض اذسیا

 ؛)حداهی(  خكسیثاى -4 ٍ ى ٖكق ٍ ٖالقِ()تیا ّوؿطی -3 ؛ذاًَازُ ٍ ذطزٍضظ هسیط -2 ؛الگَ تَزى
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ِ   هطکع گفسواى قسضذ زٌاًِ زض الیِ ِهطاتقَز ٍ خسض تِِ هیزَغ چكدن   ای اظ ٍاغگداى ٖداَفی تد

 آیس.هی

 

 مرد ي کارکرد اّلگًیی تىاوٍ برای کًدک -3-1

ی ٍ تاظًوایی ظتداً  تِ زهَیط هیکكسظیط تاضـ تاضاى ضا ای ِ اهلل، خؿطتچٍٍز لُفزض قٗطی اظ زا

. ضًدگ  افسدس زّس کِ کَزو، تا زیسى تطو، تِ یاز ؾدیسی هَّای خدسضـ هدی  قٗط ًكاى هی

ِ   ای اظ هیاًؿالی ؾدیس هَ زض هقام ًكاًِ ذهدَل هدطزاى    یا کٌْؿالی، تطای  اغلدة هدطزاى تد

اؾدر:   ّدای َّیدر غٌؿدیسی   کطزًس، حاٍی زاللرضًگ هَ اؾسفازُ ًویاظ ؾٌسی کِ  ِغاهٗ
 (. 7: 1379 اهلل،)لُف« هطل تاتاین! خیطهطزم هي/ ین/تاضز/ ضٍی هَّاتطو هی» 

زض فطٌّگ ایطاًی هَی ؾدیس یا غَگٌسهی هطزاى، ًكاى اظ خرسگی آًاى اؾر ٍ ایي اهط آًداى  

ی ِ هدسضى زدا حدس   ض غاهٗد کِ ایي ًگاُ زحالیکٌس. زضضا تِ حفِّ ؾدیسی هَیكاى زطغیة هی

ِ  سیؾدٌ  ًگداُ  و زوایل زاضز ّوداى اؾر. قاٖط قٗط کَزیط هسغ اظ خدسض ضا تدِ کدَزو     هطزاًد

    کٌس.کٌس، زض ًسیػِ تا ّواى ًگاُ ًقف غٌؿیسی خسض ضا تاظًوایی هیهٌسقل

 

 پذر در وقش شخص خردمىذ ي مذیر خاوًادٌ -3-2

خدسض  »طی خسض ضا اؾسٗاضُ اظ زضذر کاظ گطفسِ کِ ّویكِ هقاٍم ٍ ؾثع اؾدر:  زض ایي قٗط، ًی

ٖوطـ ؾثع/ ایؿسازُ تطخا/ خیف چكوف ّط فهدل/ چدَى    غٌگل اٍؾر/ هْطتاى ٍ زاًا/ ّوِ

 قواضُ(.تی :1374 طی،)ًی« ایؿسازُ تطخا ٖوطـ ؾثع/ ِ...ّو تْاضی زیگط/

غطیداى زٗاهدل ٍ    ای َثیٗدی ًیؿدر تلکدِ زض   ر خسیدسُ زّس کِ غٌؿیًكاى هی ،گافوي

ّا ٍاضُي ٖازذفكاضز کِ ای. تَضزیَ ًیع تط ایي ًکسِ خای هی(14: 1391)قَز اضزثاٌ ؾاذسِ هی

زض ایي زٗاهالذ هدطزاى   (.90: 1390 )تَضزیدَ، کِ تط ضفساض ها زأضیط زاضز  اؾر ها ٍِ َثیٗر ضاًَی

قاٖط، هحکن تدَزى  کٌس. ي هییّایی ّؿسٌس کِ چگًَگی ضفساض آًْا ضا زٗیٍ ظًاى زاتٕ کلیكِ

کٌدس. اهدطی کدِ    هی ّویكِ ایؿسا، تیاى زضذرِ ِهطات هطز تِ ٍُ ٖسم زعلعل هطزاًِ ضا تا اؾسٗاض

ای ضایدع زض  ٍاضُ زّس ٍ اظ ایي َطیدق  ٖدازذ  ًاخصیط ٍ هقاٍم ًكاى هی خسض ضا زض غاهِٗ قکؿر

 کٌس.فطٌّگ ضا تِ قکلی هکطض گعاضـ هی
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 مرد در وقش َمسر عاشق -3-3

قدٌاذسی آى اؾدر زدا     سی ظى ٍ هطز، ظًاًگی ٍ هطزاًگی اظ ًَٔ ظیؿرّای غٌؿییکی اظ ًقف

 غیدط اظ اى ایي ٍیػگی ضا زٌْا ٍیػگی غٌؿی هسفاٍذ تیي زٍ غٌؽ زاًؿر. تِ زَغایی کِ هی

ّای زثٗیًی ّؿدسٌس کدِ فطٌّدگ ٍ    سی، کلیكِنفاذ غٌؿی اهط تاظزَلیس یا زَلیس هطل، تقیِ

. يدوي ایٌکدِ زض خعقدکی    (100: 1392 )لَتطٍزدَى، اؾر  اغسوأ تِ ظًاى ٍ هطزاى زحویل کطزُ

ِ   ی  ّن ضاّکاضّای ٖلوی غسیسی آهدسُ هسضى تطای ّویي زفاٍذ فیعیَلَغ ًدَٖی   اؾدر ٍ تد

ّدای اْْداض آى   خطزاظی ٍ قکل الَنف ًَٔ ٖاَفِ یا ٖكقاؾر، هٕ ایي زفاٍذ ضا ّن کٌاض ظزُ

ر تدا آًچدِ زض آضداض    ٍ ًَغَاى تحص غٌؿدی حاٍی زفاٍذ غٌؿیسی اؾر. زض قٗطّای کَزو 

قدَز. زض  یسُ زَندیف هدی  افدِ ٍ خَقد  ر. هؿدایل زض لف قَز هسفاٍذ اؾتعضگؿاالى هُط  هی

گًَدِ  زلسازگی تِ غدٌؽ زیگدط، ایدي    ِلأًَغَاًی ٍ هؿ ُقٗثاًی، ٖكق زٍض اؾساهللقٗطی اظ 

 قَز.هُط  هی
ٌ  زدَی  ایؿدسازُ  خیدط  زدَذ /  ّن تا ّن، کٌاض ها ذاًِ/ ّوؿایِ ٍ ّوین تا زَ ٍ هي»  /  حیدا

 ایي اظ ّن هي ٍ ؾَی ىآ اظ زَ/  هاؾر ؾط تط گكَزُ اها چسطـ/  زیَاض هیاًِ زض اـ ؾاقِ 

 ؾدالم  اظ هَغی ٖكقواى/ خیَؾسي َّای زض زلواى/ زَذ چیسى کاض تِ ّاهاى زؾر/  ؾَی 

 .(88:1392 قٗثاًی،)....« ؾکَذ ٍ 

ًدام  - ًعز ًَیطّدا »آٍضز: لَتطٍزَى تطای زثییي ایي ًکسِ کِ تسى نطفا  ظیؿسی ًیؿر، هطالی هی

قدَز.   ی آًْا، ظى ًاظا ّوچَى ید  هدطز زهدَض هدی    س. تطاًاهٌفقٍ ظًاًی فطظًسآٍض ضا ظى هی -لِقثی

اگدط اهکداى هدالی خطزاذدر قدیطتْایف ضا زاقدسِ       زَاًس ی  یا چٌس ظى تگیطز؛ چٌیي ظًی هی

ا آى هدطز خدسض ًدَظاز    ذَیكاى یا زٍؾساى تاضٍض قًَس، اهد  ِزَاًٌس تِ ٍؾیلتاقس، ظًاى اٍ هی

 اغسواٖیاهسیاظاذ زوام  اظ قَز ٍهی قوطزُ خسض آى کَزو ،ًاظا حؿاب ًرَاّس قس تل ظىِ

ّدای   ًقدف  زض قدٗط هدصکَض،  قداٖط  . (97: 1392 )لَتطٍزدَى، قَز تطذَضزاض هیسی هَقٗی چٌیي

 کٌس.هُط  هیاـ هطز ضا زض زلسازگی غٌؿیسی

ذاًدِ،  » ّایص ضا تا اؾسٗاضُِ غٌؽ هصکط تِ غٌؽ هإًزض قٗطی زیگط، تیَو هلکی ٖالق

ّدای ًْفسدِ زض آى کدِ تدِ اقسًدای ًدَٔ        ٍ زساٖی« قیطیي تا٘ اؾر ُظى، هیَ»ٍ « تا٘ اؾر

 .کٌسًوایس، تیاى هیغٌؿیسی هی -لحي هلسوؿاًِ ٍ ظتاى ضقیق-ابذُ
گفسن کِ ذَضقیسی/ اّل تْكسی زَ/ قیطیي ٍ خطآتدی/   گفسن چِ ظیثایی/ ٍقسی زَ ضا زیسم/»

ذَقثَ/ ای  ُؾیسم/ ای هیَّای ؾطذر ضا/ تا ذٌسُ تَ اذ چیسم/ لحتا قازی تؿیاض/ اظ قاذِ

 قواضُ(.: تی1380 )هلکی،« ضٍی قاز/ ای ؾیة ؾطخ هي/ تا٘ اظ زَ قس آتاز ذٌسُ
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ّن ًؿثر تِ غْاى خیطاهدَى ّدن زض اضزثداٌ تدا      غٌؿیسی ظى ٍ هطز -ّای ٖاَفیزفاٍذ

زفاٍذ ضٍاتٍ ظى ٍ هطز زض هَاغِْ تا اقیا تط اؾاؼ ّن، هسفاٍذ اؾر. گافوي َی هُالٗازف 

تطای هطال ظًاى تا لُافر تؿیاض تیكسطی ی  قیكدِ ُٖدط یدا     .کٌس ذ غالثی اقاضُ هیتِ ًکا

ا ایي ًیع هوکي اؾر کدِ ظى تدِ ندَضذ ًودازیي اظ     کٌٌس؛ اهخیطاّي ّوؿطقاى ضا لوؽ هی

ضفساضی، ظیط اذسیاض کاهل هطز قطاض گیطز، چكواًف  ُهیاى کٌف، کٌاض کكیسُ قَز ٍ زض حَظ

س. هطز ًیع قطاض گیطز یا نَضزف ضا تا زؾساى لُیف ذَز خٌْاى کٌ ضا تِ ظیط اًساظز ٍ خكر ؾط

تطای ًوًَِ ظاًَیی اًسکی ذویسُ، ؾدطی کودی کدع قدسُ،      حطکاذ تسى ًیع هٌاؾکی هی قًَس.

ّوِ حطکازی ّؿسٌس کدِ تدِ قدکل ًودازیي ًدَٖی ؾطؾددطزگی هْطتاًاًدِ ضا         ،ی  لثرٌس ٍ غیطُ

زّدس. خَقداًسى ندَضزی    اؾر، ًكاى هدی  سًُؿثر تِ هطز کِ حًَضـ تِ قکلی کٌایی هُط  ق

کَقدس  ر ظًاًدِ هدی  اٌ، حطکسی اؾر کِ افعٍى تط غصاتیای ذَـ تا زؾساًی هحسذٌساى اظ حازضِ

: 1391 )گدافوي، گصقسِ ضا ًكداى زّدس    ای کِ اظ حسُ اظ ذَز زض تطاتط ٖاَفًَِٖی هحافٓر قکٌٌس

غَاب هطثر زازى تدِ هدطز   ظى زض رٌس لثزض لُافر ضفساض ظًاًِ  ،آیس. زض قٗطی کِ زض خی هی(100

کٌس کِ ایدي هدطز   ر اقاضُ هیغٌؿی ِِ ایي هُلة فطٌّگی زض کلیكًیع زض قٗط ت .قَزهُط  هی

اؾر ٍ اٍ اؾر کِ آغاظگط گفسگَ اؾر. کٌفِ ندسا ظزى زض  ر کِ زض اتسسا چكوف تِ ظى افسازُاؾ

هراَة آى ًَغدَاى اؾدر، خدا ضا    کٌس. قاٖط زض ایي قٗط کِ قٗط، ّویي اهط ضا تِ شّي هسثازض هی

 ؾطایس.هی« ضٍقٌایی»اظ کَزکی فطازط ًْازُ ٍ تا تیاى ٖكق ٍ ٖالقِ تِ غٌؽ زیگط قٗطی تِ ًام 
آى حؽ قدسم قداز/    کِ اًگاض اظ ی  ضٍظ چكون تِ ضٍیر افساز/ ًگاّر ضا هي ًثطزم اظ یاز/»

/ اظ ذیدال ٍ  خدط تدَز  زلن  / تا زَ ًثَزم زٌْای  ذٌسُ غَاتن زازی زَ تا ی  تاض نسایر کطزم/

 (. 101: 1392)هٗیٌی، « ضؤیا

 

 پذر در وقش پشتیبان -3-4

هْطتداى   ،ؾدر ااٍ کِ هْٓط قسضذ ٍ  زَاًایی غؿدوی   .ًوایسزض ًٓط کَزو خسض هطل کَُ هی

 ؾطـ تاقس: ِّایف تٌكاًس ٍ ؾایزَاًس کَزو ضا تط قاًِکِ هیکؿی ؛ًیع ّؿر
ّدایف ضا/ خدسضم   کٌن فسح، قاًِکِ تٌكاًس/ هیویيٍقر تاظی هطا نویواًِ/ ضٍی زٍقف ّ»

زّدس ًدَض   هاؾر / هی ِاؾر/ ًام اٍ تْسطیي زطاًههاًس/ خسضم قٗط ذَب ظًسگاًی هطل کَُ هی

کداـ/ ضٍقدٌی ضا ًگیدطز اظ    ذؿسگی ای ...زا اتس اتط هاؾر/ ِضا تِ ها ؾَغاذ/ خسضم آفساب ذاً

 (.20:1391 )هطزاًی،« ؾطم  ٍیآفساب ض ِ/ زا تواًس ّویكِ تا لثرٌس/ ؾایخسضم
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ٍ تسى اغسوداٖی،  تسى فطزی  ِر ایي اؾر کِ ضاتُاضزثاٌ تسى فطزی، ٍاقٗی ًُحَ ُاضزضت 

ر ّای هکاًی ٍ غغطافیایی، غٌؿیر، َّیراغسواٖی، َّی ِقَهیر، ًػاز، َثق ِتسٍى هالحٓ

ًداذ، َٖاَدف ٍ   اتطاظ ّیػا ًُحَ ُکٌٌس ّای هَضز خصیطـ، زٗییيی ٍ ًیع ایسئَلَغیزیٌی ٍ هل

زغییط تسى َثیٗی یا تیَلَغی  تِ تسى اغسواٖی ٍ فطٌّگی  ُضفساضّای تسًی ها ّؿسٌس ٍ ًحَ

 (.62: 1393خَض، )شکایی ٍ اهي« کٌٌسها ضا کٌسطل هی

ّدای اغسوداٖی ًدَٖی    ّا ٍ تیكسط گطٍُهْن اؾر کِ تساًین زض تیكسط فطٌّگ ِایي هؿأل

ی زض تًٗی اظ زاتٌس. حسًویای ٍاحس آى ضا تطتِ قیَُ آًْا ِا ّوزوایع غٌؿیسی ٍغَز زاضز اه

 (.105: 1392)لَتطٍزَى،قَز ّا آقا ٍ تِ زٗسازی زیگط ذاًن گفسِ هیّا تِ زٗسازی اظ ظىفطٌّگ

 ُتا ایي حال زض فطٌّگ ایطاًی تا ًگاُ ؾٌسی اگطچِ تؿیاضی اظ کاضّا حسی کاض ؾدرر تدط ْٖدس   

زض تطاتدط زودام    ،هطز اؾر کدِ قدَی ٍ اؾدسَاض تدَزُ     کِ ایي قَز هی ، ٍلی زهَضظًاى ّن ّؿر

ٍقفِ اؾدر کدِ ٌّگدام تاظگكدر تدِ ذاًدِ ّدن         اٍ ًوازی اظ ًیطٍی کاض تی .ایؿسس هكکالذ هی

قَز تلکدِ  ؾَغازی اظ ذٌسُ تِ ّوطاُ زاضز. غالة آًکِ خسض زض هقام ًیطٍی کاض، کاضگط فطو ًوی

 .ًوایدس هطاتِ هطکع هدی ي زلیل ّویكِ تِتِ ّوی ،ؾراضقل ذاًَازُ  ِآى ؾسَى ٍ ًقُ ِتِ ٍاؾُ

 کٌس.ؾٌسی غایگاُ غٌؿیسی خسض ضا الگَؾاظی هی تا چٌیي زلقی فَجقٗط 

 

   گیریوتیجٍ -4
سی ظى ٍ هطز زض قٗط فاضؾی کَزو ٍ ًَغَاى، ّای غٌؿیم قس کِ ًقفزض ایي تطضؾی هكر

 ِظًاًدِ ٍ هطزاًد   «سیسی ؾدٌ ّدای غٌؿدی  ًقدف »فطٌّگی آى، هٌُثق تا  -تٌا تِ تافر اغسواٖی

اؾر. ظًداى   ل قسُزکاى ٍ ذاًَازُ تِ تسى ظًاًِ هحَایطاًی اؾر. کاضّای ذاًِ ٍ ضؾیسگی تِ کَ

آًاى، فطظًدساى   ِکستاًَیاى ضام ٍ آضام هٌعل ٍ ّوثاظی ذَب کَزکاى کِ زض آغَـ ظًاً تِ نَضذ

تدِ   ،ٍ ظهدیي  ّدای َثیٗدر  اًس. ّوچٌیي تسى هازض تؿیاض تِ ٍیػگیگیطًس، زَنیف قسُخٌاُ هی

س ٍ ظایدا  تدسًی هَلد  تدِ قدکل    ًیدع  اؾر. تسى آضهاًی ظى ایطاًدی  هاًٌس قسُ ٌَٖاى هازض کیْاًی،

ـ ضا ّن فسای کَزکف کٌدس. زض ایدي   ا اؾر زا غایی کِ حايط اؾر غاى غؿواًی زطؾین قسُ

قداى هاًٌدس ظیثدایی هَّدا، چْدطُ ٍ      سی تدسى آضهداًی  ّای غٌؿیٍیػگی تیي تِ فطظًساى زذسط،

ای ظیثایی ٍ ٌَداظی  اؾر؛ قسُ تیكسط اظ زیگط اًٖای تسى زض قٗط کَزو آهَظـ زازُ ا،ّ زؾر

ضٍز ّای تسًی آًْا اًسٓداض هدی  کِ تِ اقسًای تافر اغسواٖی ٍ فطٌّگی ایطاى اظ زذسطاى ٍ ًقف

 ِقدَز. تدسى ظًاًد   ی تاظًودایی هدی  ایي گدطٍُ ؾدٌ  ّای يوٌی ٍ زهطیحی زض قٗطّای تا زاللر
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ـ لة هازضتعضگ تا ّواى تیاى لُافرکٌْؿال ًیع زض قا گدصاضی قداٖط تدِ تدسى     ّای ظًاًدِ ٍ اضظ

ای ًؿثر تدِ  قکٌاًِآضهاًی هسضى کِ زٗاضیف ٌّػاض ِاًاؾر ٍ تسى ظًؼ ظًاًِ تاظًوایی قسُهقس

 قَز.ًسضذ یافر هیتسى کالؾی  زاضز زض قٗط کَزو ٍ ًَغَاى تِ

ّایی ّوچدَى  ٌگ اؾر تِ نَضذّای ؾٌسی ّواّکلیكِتا ًقف غٌؿیسی تسى هطزاًِ کِ 

ِ  یطی ذطزهٌدس، ّوؿدطی ٖاقدق، خكدسیثاى    الگَیی زٌاًِ تطای خؿطاى، هدس  گداُ ذداًَازُ   ٍ زکید

زض قٗطّای کَزو « هازض» ِهٌساًحًَض تسى ُقًَسزکطاض ِالَنف زضًٍوایقَز. هٕتاظًوایی هی

زدط  طاًگط اضزثداٌ هدَض  زَاًس ًكد اهط هی قَز ٍ ایيهیزیسُ « خسض»آگاّی ٍ ًَغَاى تیكسط اظ تسى

ّدای  ّدا ٍ ٍيدٗیر  ًْایر تایس گفر زوداهی کدٌف  تا فطظًساى تاقس. زض ر ظًاى یا هازضاىغٌؿی

اضزثاَی تطآهسُ اظ زوایع غٌؿی ٍ غٌؿیسی قٗط کَزو ٍ ًَغَاى ایطاًی تا گدطایف خیكداهسضى   

 ؾر.ا تا قطایٍ اغسواٖی، ایسئَلَغیکی ٍ ؾیاؾی ّوؿَ
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