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چکیده
ـ   ،رانیدر ایسینوشنامهیو نمایمفهوم کودک نینـو طیآن، محصـول شـرا  یبـه مفهـوم غرب

و یروند، در دهۀ چهـل بـه اوج بالنـدگ   نیاست که از عصر مشروطه آغاز شد. ایاجتماع
را در آثـار  شـنامه یو نمایکـودک ةانگـار یو دگرگـون یوسـتگ ی. پدیرسـ رییـ و تغییشکوفا

نوشـتار،  نیمشاهده کرد. در اتوانیمییضایبهرام بمچونهيسازانیجرسانینوشنامهینما
آن حضـور دارد، کـه کـودك در  ،يچهل وهۀديهاشنامهیدر نما،یو انگاره کودکریتصو

یبررسـ یکودکیشناسجامعهيهاهینظربریمبتنيکردیروباکیفی محتوا،لیتحلروشبه
ـ . ا، حضـور و تصـویر کـودك دیـده شـد     شنامهینماششدرفقطآثار،این از میانشد. نی
سـه یـا  (پنهـان مـاه ۀقصـ ب،یـ غرياریـ ددرغـروب هـا، عروسکعبارتند از: هاشنامهینما
بـر اسـاس نتـایج بـه دسـت      گمشدگان.ونجاتساحلمار،سلطان،)یعروسکشنامهینما

،پنهـان مـاه ۀقصـ ب،یـ غرياریددرغروبها،عروسک؛یعروسکۀشنامینماسهدر آمده، 
،مـار سـلطان ۀشـنام ینمادرکـرد.  هدهمشاتوانیبه کودك را میبخشتیهویجیتدرریس
ـ یمتـأثر از دوآل یفـارغ از نگـاه  ،ییضایب کـودك را  ،یشـناخت جامعـه شیو پـ يریاسـاط ۀت

را همـزاد و همسـان   عـت یطب- او، دخترساحل نجات. درداندیو شر میکیاز نياختهیآم
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ـ . رونـد تغ شوندیمگانهیيادر نقطهعتیچگونه کودك و طبدهدیو نشان مداندیم و ریی
نیـ کـودك در ا .دیـ دتـوان یمگمشدگانۀشنامیدر نما، کودك راریتصوتکاملِياگونههب

کـه در برابـر   شـود یمـ لیتبـد يگـر انیگر و عصبه شورش،یجیتدريریدر سشنامه،ینما
ـ . به جز اشکندیرا ميریپذستمۀو چرخستدیایبزرگساالن مالءیاست ،یاصـل ریتصـاو نی

.داردینیتزئياست و حضورءیهمچون شدكکوگاه،ییضایبیشینمادرآثار
.شنامهینما،یکودك، مفهوم کودکریتصو،ییضایبهرام ب:هاواژهدیکل

مقدمه. 1
مشـروطه، شـا یپةدوردر. اسـت مـدرن جهـان محصـول یکـودک مفهومهمچونشنامهینما

ـ تغانـدك انـدك کـه اسـت دورهنیهمدروشدنوشتههاشنامهینمانینخست بـه نگـرش ریی
هرچنـد هـا، جنبشنیاازروشنفکرمردانتیحماوزنانيهاجنبش. شدآغاززنوکودك
ـ ابخشـد؛ سـامان رایکـودک ازدوپـاره دركنتوانسـت شـد، یکـودک مفهومرییتغسبب نی

يهـا شـنامه ینمادراسـت، ياشـه یکليباورهـا وزدهتیجنسـ نگـاه ازبرخاستهکهکردیرو
با توجه به آنچه گفته شد، حال، پرسـش اینسـت   . شودیمدهیدزینآنازپسیحتّونیآغاز

این نگاه را، در آثار نمایشـنامه نویسـان شـاخص و مطرحـی همچـون      که آیا تداوم و تکرار 
هـا  گـویی بـه ایـن پرسـش    ین پژوهش در پی پاسـخ اتوان دید؟ بر همین اساس، بیضایی می

هاي دهۀ چهل بیضـایی، تصـویري از کـودك و کـودکی دیـده      برآمده است: آیا در نمایشنامه
اسـت؟ در این آثار چگونهکودكتصویرزنماییباوکودکانتوصیفشود؟ زبان و شیوهمی

است؟ براي پاسخ بـه  این آثار چگونهدرکودکانجنسیتیمراتبسلسلهبرساختوهاکلیشه
شناسـی  ها، از روش تحلیل کیفی محتـواي آثـار، بـا نگـاهی بـه رویکـرد جامعـه       این پرسش

اجتماعی کودکان را، در دورة پـیش  کودکی، استفاده شد. در نگاهی کلی این رویکرد زیست 
نویسـندگان نمایشیآثارکند. بررسیبندي و بررسی میشناختی دستهشناختی و جامعهجامعه
نهادهـایی کـه ايدهـه درکـودکی، بازتـاب بررسـی وبیضـایی بهرامهمچونسازيجریان

شـده تأسـیس کـودك کتـاب شـوراي ونوجوانانوکودکانفکريپرورشکانونهمچون
ازکامـل تصویريبهدستیابیسبببررسیاین.استضروريدیگر،ژانرهايکناراست، در

توان تا حـدودي  از همین رهگذر، می.شودمیتاریخگذروگذاردرکودکیمفهوموکودك
شناختیِ تصویري کـه امـروزه از کـودك و مفهـوم کـودکی      به آبشخورهاي فرهنگی و جامعه

شود، دست یافت.ارائه می
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آنبررگذاریتأثعواملویکودکمفهوم1.1
وسیاسـت اقتصـادي، شـرایط ومسـائل اسـت؛ تـاریخ برسـاختۀ وسـیال مفهومیکودکی،

کـودکی وکـودك بهنگاهدرتغییرودگرگونیعواملازفرهنگوحاکمنظامگذاري،قانون
دوران«سـخن دیگـر بـه افـزود؛ بایدنیزرابزرگسالتوقعوانتظارعواملاینکناردر. است

: 1388اسـتیرنس، (.»انـد کـرده تعریفبزرگسالینهادهايوبزرگساالناياندازهتاراکودکی
14(

کارهـاي توانسـت مـی کـودك، کهآنمحضبهوبودکوتاهکودکیدورانپیشامدرندر
وضــعیتبــامتناســبحــالعــیندرمــؤثر، اقتصــادينقــشدهــد،انجــامرااششخصــی
وصـنعتی جوامـع گیـري شـکل وصـنعتی انقالبوقوعبا. شدمیمحولاوبهاشجسمانی
ایـن درخـورد؛ رقمدیگرايگونهبهکودکیدورةوکودکانوضعیتبورژوا،طبقۀپاگرفتن
بـازار بـه ورودبرايکودکانبود؛پیشازترطوالنیمحسوس،طوربهکودکیدورانجوامع

ازخـانواده مهـارت، کسبوآموزيدانشدورةپایانتاوداشتنددانشفراگیريبهنیازکار،
ازفـارغ - هـا حکومـت ).50- 70: 1394گیـدنز، (نداشتمشارکتودرآمدزاییانتظارآنان

ازتـوان نمـی رويایـن ازشـوند؛ میگذاريقانونوسیاستدگرگونیسبب- بسیارواندك
بـراي . پوشـید چشـم کـودکی دورةکـاهش وافـزایش وکودکانزندگیبرقوانیناینتأثیر

ازبلـوغ وازدواجسنشد؛میگرفتهنظردرازدواجبرايخاصیسناي،دورههردرنمونه،
در. جامعـه یـک کـالن هـاي سیاسـت دردیگـر سوییازوداردجامعهفرهنگدرپاسویی

رسـیدن ازپـس ایـران، درازدواج،سنآید،برمیکهنمتونخوانشازآنچهوسنّتگفتمان
سـلطنت بـه خانرضااینکهازپس؛)100: 1367الیارد،. نک(استبودهبلوغسنبهکودك
ازپـیش دختـران ازدواج«قانون این.)174: 1389آبراهامیان،(کرد تغییرازدواجقانونرسید،

.» کـرد ممنـوع سـالگی هجـده پایـان ازقبـل راپسرانوتمامشمسیسالشانزدهبهرسیدن
بـر آنهـاي گـذاري سیاستوحکومتآن تأثیردرکهموارديدیگراز) 34: 1395حاتمی،(

تـرویج یاوکنترلپرورش،وآموزشبهمربوطقوانینبهتوانمیدارد،عینینموديکودکی
.)204: 1389آبراهامیـان، . نـک (کـرد  اشارهکودکانسالمتوبهداشتبرنظارتو ولد،زاد
).55: 1395وودهد،.»(کردتلقیسیاسیآشکارمسألۀتوانمیراکودکی«اساس،همینبر
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بیـانی بـه اسـت کـودکی وکـودك تعریفوبازنماییبرتأثیرگذارعواملازنیزفرهنگ
ضــوابطوشــرایطتــابعواجتمــاعیاســتايمقولــهطفولیــتیــاکــودکیدوران«دیگــر 

صـورت بـه کـه سـنّتی، شـکل ازخـانواده ساختاردگردیسی) 15: 1391پستمن،.»(فرهنگی
درهـا خانوادهکهمدرن،شکلبه) 37: 1389رید،(کردند میرسیدگیکودكاموربهگروهی

کـودکی دورةارزشـگذاري حتّـی ورفتـار شیوةودر جایگاهتغییرسببشد،ترکوچکآن
دوازکـه آوردمـی میـان بـه سـخن نیزنامتعارفساختارباهاییخانوادهازگولومبوك،.شد

انـد، نگرفتـه قـرار هـم کنـار درسـنّتی شـکل بهکهدیگرخواهیاوخواهجنسهمبزرگسال،
کـودکی وبر کـودك راهاییخانوادهچنینتأثیر.)161: 1393گولومبوك،(استشدهتشکیل

امـا گرفـت؛ نادیـده تـوان نمـی اسـت، اجتماعی- فرهنگیايمقولهکهجنسیتتعریفبازو
دارد.ايجداگانهپژوهشبهنیازآنبهپرداختن

رکودكیتصوییبازنماونیآغازيهاشنامهینما2.1
نگاشــتنبــرايهــا،انــدازيقلــموهــاکوشــشنخســتینعصــرتــوان،مــیراناصــريعهـد 

ــنامه ــایینمایش ــاه ــبکب ــیاقوس ــیس ــتغرب ــرف. دانس ــرص ــرزاازنظ ــتحمی ــیف عل
قـرن (تبریـزي آقـا میـرزا ، اسـت نوشتهترکیزبانبهراآثارشکه،)1257- 1191(آخوندزاده

علـی فـتح میرزاازتأثیرباوفارسیزبانبههایی،نمایشنامهکهاستکسینخستین) سیزدهم
قـدمتی ایراندرکهفرنگستانشیوةبههانامهنمایشنخستیناز«همچنین. نگاشتآخوندزاده،

ـ ماتریطبه، بایستمیدارد،تبریزيآقامیرزاهاينامهنمایشبامقارن خـان نیالـد فیسـ رزای
عصـرِ نویسـان نمایشـنامه سـایر همانند... کهکرداشاره) مجلسچهاردر(خارجهمهامریوز

درجمـتن درويازنـامی هـیچ وباشـد میناشناسایران،درنویسینمایشنامهطلیعۀخفقانِ
).210: 1397پورحسن،.»(استنشده

ونویســینمایشــنامهپیشــگامانازبرخــی،نیــزرا) 1275- 1232(کرمــانیآقاخــانمیـرزا 
امـا ؛)1386:16فرخـی، (داننـد مـی زمینـه ایـن درهـا تـالش نخسـتین ازراسوسمارالدوله
اينامـه تـوان مـی صـرفاً اسـت، آمـده ويمکتوبسهپایانیبخشدرکهراسوسمارالدوله

ایـن روي،هـر بـه . شودمیدیدهنمایشیگفتگويآن،ازهاییبخشدرکهدانستاعتراضی
ایـن در. انـد آخونـدزاده علیفتحمیرزانوشتاريسبکداروامواعتراضیاندیشۀازمتأثرآثار،

نگـاه همـان بـا –زنحضـور نخسـت، خورد؛میچشمبهمشتركویژگیچندهانمایشنامه
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بـه مردم، سوم، اعتـراض خرافهوجادووجهلانداختنآفتاببردوم،، - حاکممردساالرانۀ
موجود.وضع

همـین در. اسـت کالمعـدوم النـادر یـا، ونداردحضورکودكآغازین،هاينمایشنامهدر
اطریـ طدر ،مثـال طـور بـه . اسـت و بررسیردیابیقابلزدهجنسیتنگاهنیز،اندكحضور

راخردسـالش دختـر بیـگ، حـریص تبریـزي آقـا میرزانوشتۀاگریمیکمرشدیحاجایپنجم
آقـاتبریزي، میرزا.(کندمیپیشکشويبهمرشد،حاجیازدلجوییبرايعروسکی،همچون

ژوردنیموسـ درنیز،آخوندزادهفتحعلیمیرزاتمثیالت/ هانمایشنامهبررسیبا) 265: 1395
رااشتزئینـی حضـور وگـاه ناپیداوگاهناگزیرهايکلیشهوکودكتوانمیمرافعهيوکالو

).319- 320: 1356آخوندزاده،(یافت 
اسـت کرمـانی آقاخـان تنهارسد،مینظرنویسی، بهنمایشنامهنخستینهايتالشمیاناز

. نیسـت قائـل پسـر ودختـر کودكبینتفاوتیاونگاه،ایندارد؛ درکودكبهنونگاهیکه
هـاي گـذاري سیاستوجامعهنابسامانیازمتأثرجنسیتش،ازفارغالدولهسوسماردر کودك

وکـودك اجتمـاعی موقعیتبهکرمانیکرد، آقاخانادعاتوانمیروایناز. استحاکمنظام
).363: 1370کرمانی،آقاخان(دهد میاهمیتبیشترکند،میتهدیدرااوکهخطراتی
بـه هـا انـدازي قلـم از نخسـتین که، نیزخارجهمهامریوزخاننیالدفیسرزایماتریطدر 

حالـت خوشـایندترین درراکـودك دوایـن . دارنـد حضـور پسـر کودكدوآید،میشمار
نشـیند و  در این نگاه کودك در مجلس بزرگـان مـی  .دانستبزرگساالنازمینیاتوريتوانمی

کند. ایـن انگـاره و تصـویر کـه کودکـان را بزرگسـاالنی کوچـک        همچون بزرگان رفتار می
دهـد،  اش گـزارش مـی  داند، با آنچه، پوالك، پزشک دربار ناصـرالدین شـاه، در سـفرنامه   می

تر، رسم است که براي کـودك، دایـه، اختیـار    در بین اصناف و طبقات محترم«مطابقت دارد. 
دانی تعلیم دهد... و بیش از همه در آمـوختن رفتـار خـوب و حفـظ     کنند تا در کار آدابمی

بچگانـه  هـاي هـا سـؤال  ترها آرام باشد، از آننزاکت تأکید دارند... بچه باید در حضور بزرگ
نکند، در مذاکرات شرکت نجوید... در غیاب پدر، پسري هشت ساله مقام افتخـارآمیز رئـیس   

در کتـاب  )1368:141پـوالك، (»دهـد. کند... به خدمتکاران دسـتور مـی  خانواده را احراز می
شـود  نوشتۀ میرزا ملکم خان نیز این شیوة نگریسـتن بـه کـودك دیـده مـی     رانیاکاملخیتار
).2:814،ج1379ملکم،نک.(

اسـت دیگـري ذکرقابلنمایشنامۀ،اهیسالماسویالنیگمعروفدزد،رستمسرگذشت
بـه کـه، استبارنخستینبراياثر،ایندر. شودمیدیدهکودكازمتفاوتیتصویردر آنکه
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بـه شـود؛ لـیکن  مـی سـپرده داییشبهیتیمیکودك.استشدهتوجهآزاريکودكوتجاوز
: 1397پورحسـن، » (کنـد. مـی فـرار خانهاز...اشداییجنسیهايسوءاستفاده«سبب تعدي و

کـه چرانباشد؛نمایشنامهو متنموضوعباارتباطبینویسندهرسد، گمنامیمینظربه) 378
جمعـی حیـاي پشـت پسازوجامعهفکريسنتدرکهگویدمیسخنتابوییازنویسنده

نیست.جایزشکستنش
بــهتوجـه وزنــانآزاديخواسـتار اندیشــمندان،وروشـنفکران تجـددخواهی، در دورة

بیـانی به. خواسته بوداینپیامدنیزکودكبهتوجه. شدندآنانخانوادگیواجتماعیزیست
وجنـبش را درزن و کـودك پیوستگی.او نبودخاصوجداتوجهیکودكبهتوجهدیگر،
تغییـر زنـان فرهنگـی اجتماعی،وضعیتهرگاهکهبود،اینبراعتقاد. توان دیدنیز، مینظریه
تأثیرگـذارترین ازیکـی کرمـانی آقاخـان میـرزا . کردخواهدتغییرنیزکودکانوضعیتکند،

:نویسدمیمشروطیتعصردرهاچهره
ماننـد وضـعیف وذلیـل یـا حقیـر و] وقار[وقربیوخفیفنظرهادرتنهانهایرانزنان

ازوخبرنـد بـی عالمچیزهمهازودوربینشیهرازومهجوردانشیهرازبلکهاسیرند
وذلـت واسـیري آندرکـه طبیعتـی ناچـار ... . ثمـر بـی وبهرهبیآدمبنیهنرهايتمام

پیداسـت شـود تربیـت سـاله هشتادودویستوهزاریکمسکنتوضعفوحقیري
ودسیسـه اسـاسِ کهذلت،واسارتاینتنهانه.ناگوارمیوهقسمچهوآوردبارچگونه

ازکـه احفـادي واوالداسـت مبـرهن بلکـه داردخرابراایرانزنانخود،استحیله
.آمـوزد مـی طبعـاً رافرزنـد مادر،عاداتواخالقهمانصاحبانشوند،میمتولدایشان

).130- 131: 2000کرمانی،آقاخانمیرزا(

بـه حاشـیه ازهـم، باموازيطبقه،دوکهمنظراینازکودکان،آنپیدروزنانبهتوجه
وجنسـیتی هايکلیشهسیطرةتحتهنوزکهتوجه،بود، لیکن ایننیکرخداديآمدند،متن
متغیـر کودکانازبزرگساالنانتظاراتآموزش،بازي،نوعشدمیسببزده بود،جنسیتنگاه

مشـروطیت ازپـیش هاينمایشنامهدررا،جنسیتیگرايتقلیلرویکردتأثیر. باشدمتفاوتو
نگـاهی بـا . بررسی کـرد ودیدتوانمی- شداشارهاینازپیشکهطورهمان–قاجارپایانتا

بـه . اسـت مشـاهده قابلزدهجنسیتنگاههاي دورة پهلوي اول نیز، تداومنمایشنامهبهگذرا
بـه سـاله، هشـت دختريحالتی،رفیعاثرشانیپرعشاقاي پردهتکنمایشنامۀدرمثال،طور
تـوان مـی و حتّـی ندارد،نمایشرونددرتأثیرگذاروفعالنقشیکهداردحضورصغري،نام
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تصـویري کمرنـگ، وانـدك حضـور همـین درلـیکن . داردشیءواروتزئینینقشیگفت،
.  گیردمیقرارتوجهموردظاهريهايویژگیسبببهوشودمیبازنماییاوازايکلیشه

. مشـنگ قشـنگ يکوچولـو خـانوم ) بوسدیمکردهبغلراسالههشتدختر: (چاپلوس
اوبغـل ازراخـود : (يصـغر / ...اسـت یملوسدخترچقدر) بوسدیمرااو(یماماندختر
ـ اازمـن ننه) مادرششیپرودیمساخته،خارج : چـاپلوس ./ دیـ آیمـ بـدم کـه یمرتنی

عیـ رف(خـانم تـاج مینـ يداريدختـر خـوب چـه .زنـد یمـ حـرف بلبلمثلماشاءاهللا
.)91: 1385،یحالت

شپژوهۀنیشیپ. 2
هـاي نظرگـاه بـا بیضاییکارهايحول- پژوهشیغیروپژوهشیازاعم–مقاله400ازبیش

وينمایشــیآثــاردرکــودکی،تصــویرومفهــومبــهلــیکناســت؛شــدهنوشــتهمختلــف
بـه طـور   . افزایـد مـی حاضرمقالۀنوآورانۀهايجنبهبرپژوهشیخألاین. استنشدهپرداخته

طـور بـه . اسـت شدهبررسیگوناگونیهايقالبومختلفژانرهايدرکودکیکلی، مفهوم
شـده بازنمـایی تصویربهنوروزيداریوش،)1392(رانیاينمایسدرکودكریتصودرمثال
چنـدان نـه تقلیـدي، وطرحکتاب،اینرسدمینظربه. پردازدمیایرانسینمايآثارتمامدر

جکسـون مـرالك کتینوشته،)1385(ي وودیهاليهالمیفدرکودکانریتصوکتابازموفق،
وپـیش کـودك، تصـویر بهدقیقوعمیقچنداننهوگذرانگاهیکتابشدرنوروزي. است
تاریخچـۀ جملـه ازتحقیقباارتباطبیمواردبادر این کتاب، گاهدارد؛اسالمیانقالبپس

بـیش نویسنده. کندنمیکمکیتحقیقپیشبردبهکهشویممیروبروتاریخیرمانگیريشکل
فـروش سـیر بروتمرکزشتوجهبپردازد،کودكتصویربنديوتقسیمتکوینیسیربهآنکهاز

است.آنشناسیآسیبوگیشهدرشانموفقیتوهافیلم
ایـن بـه توانمیاند،پرداختهکودکیتصویرومفهومبهکههاییرسالهونامهپایانمیاناز
کرد:اشارهموارد
مهنـاز . )1391(هشـتاد ۀدهدرکودكيگراواقعيهاداستاندریکودکمفهومیبررس. 1
درکـودکی مفهـوم جسـتجوي وتبیـین بـه روانشـناختی ازمنظـري پـژوهش ایندرربیعی
گـرا، واقـع داسـتان هنوز80دهه درکهرسدمینتیجهاینبهوپردازدمیگراواقعهايداستان

مفهـوم بـه پـرداختن رسـد مینظربه. استراهمیانۀدرهنوزونشدهفراگیربایدکهگونهآن
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جـز اينتیجهروانشناختیرویکرديباو صرفاًشناختیجامعهمباحثبهتوجهکودکی، بدون
ندارد.تحقیقدیگرسویۀماندنمغفولویکسونگري

بـر خاکسـاري عالیـه . )1397(بزرگسـال کوتـاه داستاندرکودکیمفهومتطوربررسی.2
مفهـوم تکـوین سـیر بررسـی وتحلیـل بـه روانشـناختی وشـناختی جامعههاينظریهمبناي

زاویـه ازیـا هاداستاناینکهشرطپیشاینپردازد، بامیبزرگسالدر بیست داستانکودکی
نشـان پـژوهش ایـن .باشـد کـودك آناصـلی شخصـیت یاوباشدشدهروایتکودكدید
شـده یـاد هـاي ویژگیباداستانیتواننمی) 1320- 1300(سالهبیستزمانیبازهدردهدمی

شـکل کـودکی مفهـوم هنـوز دورهایـن درگیـرد مینتیجهپژوهشگراساسهمینبر. یافت
است.نگرفته
ـ ادبدریکودکیاجتماعبرساخت. 3 ـ اکـودك اتی متـون تیـ روالیـ تحلمعاصـر؛ رانی

حسـین سـودابه کلـی ). هـدف 1394(تاکنونیاسالمانقالبازپسکودكاتیادبشاخص
متـون مضمونیبررسیبامعاصرایراندرکودکیمفهومنشان دادنتحقیقایندرنازينیاي

بررسـی کتاب68پژوهشایندر. استایراندرکودكادبیاتمعتبرهايجشنوارهبرگزیدة
تفکیـک بـه وپیرنـگ و مقـوالت مبنـاي بـر راهایشیافتهپژوهشگرنهایتدرواستشده

دهـه سـه درنوجوانـان وکودکـان فکريپرورشکانونوکودكکتابشورايبرگزیدگان
است.کردهبنديطبقه

ينظریمبان. 3
پـیش کـودك نخسـت کـرد؛ بررسـی تـوان مـی منظـر دواز، راکـودکی وکـودك بـه نگاه

ازتصـویر دوشـناختی، جامعـه پـیش نظرگـاه . شناختیجامعهکودكدیگر،وشناختیجامعه
اسـت بـرآن معصوم. جنکسوگناهبیشرور و کودكدارد؛ کودكمیچشمپیشراکودك

درسـنت، گفتمـان ازبرآمـده تصـویرِ دواین.دارنداياسطورهخاستگاهیتصویردوهرکه
ایـن ازهرکدامپذیرفتن.انکارناپذیرداردنقشیاوباتعاملروشوکودكازبزرگسالتصور

دوایـن .)100- 112: 1388جـنکس، (دهنـد میتغییرراکودكپذیرکردنجامعهالگوها، شیوة
وآمـوزش مراقبـت منفعـل، نیازمنـد  موجـودي راکـودك تصویر برآمده از گفتمـان سـنت،  

بـه شناختیجامعهپیشکودكازگذارودر گذر،کلیمنظرياز. گیردمینظردرهمیشگی
در این رویکرد نوین و منبعـث از  کرد؛تغییرکودکیوکودكبهنگاه،شناختیجامعهکودك

نبود؛ بلکـه پیرامونشوجامعهازو متأترمنفعلومقلدصرفاً موجوديگفتمان مدرن، کودك
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درشناختی، کـودکی جامعههايو نظریهمدرنگفتمانکه، درآنکالمجان.بودنیزتأثیرگذار
بـرخالف  - . در این رویکـرد )82- 83: 1393وهمکاران،جیمز(ارزشمند تلقی شد خودذات

کودك موجودي در حال گذار، و دوران کودکی به منزلـۀ پلـی   - شناختیرویکرد پیش جامعه
تصـاویر  گیـري از ایـن دو نگـاه ،   در این پژوهش، با بهـره براي رسیدن به بزرگسالی نیست.

خواهد شد.تحلیلبازنمایی شده از کودکی،

شنامهیدر نماکودكریتصو. 4
مخاطبـ کودك1.4

نیازمنـد ومخاطـب کودك،آن،درکهاستکودكازتصویريمخاطب،ـ کودكازمقصود
مـورد راکودکـان مرشـد، آغـاز همانازیعروسکشنامهینماسهدر. شودمیدانستهآموزش
تـا شـود، دادهبهتـري مکـان کودکـان بهشودمیخواستهبزرگساالناز. دهدمیقرارخطاب

ایـن )  1341(نمایشـنامه چـاپ سـال بـه توجـه بـا . ببیننـد رانمایشراحتیبهبتوانندآنان
هرچنـد . آیـد مـی میـان بهسخنبیضاییهاينمایشنامهدرکودك،ازکهاستبارينخستین
کـودك دادنقرارمخاطبنیست، نمایشنامهدراصلیوحاضرهايشخصیتازیکیکودك

کـودکی دورانیـافتن اهمیـت وکودكهویتپذیرشسويبهحرکتازنشانتوان،میرا
رسـید اوجبـه چهـل دهـۀ دروگرفـت شـکل قاجـار دورةپایـان ازکـه حرکتـی . دانست

).49: 1395یوسفی،.نک(
بـراي کودكکهاستبودهاینبراعتقادشناختی،جامعهپیشرویکردوسنتدر گفتمان

درمطـالبی وکتابگذاراینبرايايدورههردر. آموزش استنیازمندبزرگسالیبهتشرّف
داشت. این کتب در نظـام  ناگسستنیپیونديفرهنگ و مذهببااغلبکهشدمیگرفتهنظر

بیضـایی کـه تصویري) 12- 38: 1397همایون،تکمیل(اي داشتنداي جایگاه ویژهمکتب خانه
بـه نـه آمـوزش البتهدارد،آموزشبهنیازکهاستکودکیتصویرکند،میارائهکودكازنیز

مبـارزه، مهـرورزي، اوبلکـه شـود، مـی دیـده هـا مدرسـه وهـا خانـه مکتـب درکهايگونه
کـه دانـد میموارديتریناساسیوترینابتداییازراانسانیوجودچندگانگیوچندگونگی

دانـد.  مـی ايخانهمکتبشعاروگفتارازمؤثرترراوانماییاو،. شوددادهآموزشبایست،می
اورسـد مـی نظـر بـه نشـاند، میهمکناردررابزرگسالوکودكبیضایینمایشنامه،ایندر

.  نیستقائلبزرگسالوکودكمیانتفاوتی
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خـوش مايبازيتماشاي. براهاخانمشمابهگرمسالمان؛یآقاشمابهگرمسالم: مرشد
راشـما امـا . دیـ آیمخوششانمايبازازهابچه. انیآقاشماهمها،خانمشماهمد؛یآمد
اگـر ودیـ بدهيبهتـر يجـا آنهـا بـه نند،یبینمراماۀصحنشمايهابچه...اگر دانمینم

.میکنـ یمـ کـار شـما یسـرگرم يبـرا فقـط ماد؛ییبگوشانیبراشنوند،ینمرامايصدا
)75- 1:76،ج1396(بیضایی، 

ظـاهري هـاي ویژگـی لحـاظ ازدارند،بزرگساالنوکودکانکهتفاوتیتنهانگاه،ایندر
.ترکوچکقامتیدرامااست؛بزرگسالهمانکودك،سخندیگربه. است

نقـش اسـتحالۀ انسـان، وجـودي دوگـانگیِ عشـق، مفهـوم یعروسـک شنامۀینماسهدر 
محـض خیـر نـه هـا انسـان ، نمایشـنامه ایندر. دهدمیشکلرااصلیمضمونها،شخصیت

حفـظ بـراي کـه استمآبیدیکتاتورمرشد،/از این منظر، انسانشرور؛وبدذاتاًنهوهستند
آنهـا وتابـد برنمیراهاعروسکنافرمانیاو. بردمیبینازراهاعروسک/هاشخصیتقدرت،

.استدیوبهمرشد/انسانشدنتبدیلگرنظارهدر این صحنه، مخاطب،. کندمیتکهتکهرا
خانمهـا، وانیآقا... کردم؛کهیتچندروتومن]... پهلوانجسد.[به شدمخوردمن: مرشد

...مرا گفتنـد؛ بـد مـن بهآنها. باشدداشتهادامهتوانستینمگریديبازنیاان؛یآقاخانمها
هـا عروسـک يگـو قصـه استسالیسکهمرابودم؛کردهدرستشانخودمدستباکه

ییوهـا یدومکـار؛ يوهـا یدةدرباروام،گفتهشجاعپهلوانانةدربارییهاقصهمن. هستم
هـا، خانموانیآقا.کنندتکهچندراپهلوانانوکنند؛جداهمازراهاعاشقممکنستکه

کـه سالسـت  یسـ . مـن  دیوجود من لرزۀو هم- خواندندویآنها مرا دان؛یو آقاهاخانم
ویـ دمـن خـود ممکنستکهبودمنکردهفکرچوقتیهامام؛یگویمراهاعروسکۀقص

)146(همان:.باشم

بـه خواهنـد نمـی دیگـر انـد، شـده دختریکعاشقدوهرکهپهلوانودیوسوي،آناز
نمایـان انتظـار بـرخالف پهلـوان ویابـد مـی انسانیايچهرهاینجادردیو. دهندادامهمبارزه

).  129- 143داند(همان: شود. او دیو را برادر خود میمی
کـودك شـود، مـی دیـده کودكبهبخشیهویتتدریجیسیرنمایشنامهایناگر چه در

ذهنیـت وسـنت گفتمـان درراکودکیچنیناین. استشدهگرفتهنظردرمنفعلشخصیتی
وجـود بـا شـناختی جامعـه پـیش الگوهـاي همۀ.گرفتسراغتوانمیشناختیجامعهپیش

موجـودي راباالدستی، کـودك نگاهیباالگوها،اینهمۀ.رسندمیهمبهاينقطهدرتفاوت
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یـا وگـر انتخـاب کـودك نگـاه، ایـن در)22: 1388جنکس،(دانند و گذار میشدنحالدر
نیست.تأثیرگذار

فرشته/ ویدـکودك2.4
اي انسـانی بـا   دیو/ فرشته، تصویر کاملی است که کودك در آن بـه گونـه  - مقصود از کودك

رویکـرد وسنتگفتمانشود. پیش از این، درسرشتی آمیخته، از نیکی و بدي نشان داده می
شـد، کـه ریشـه در    تصویر تأثیرگذار و متقابل از کـودك ارائـه مـی   دوشناختی،جامعهپیش

تصـویر وشـرارت ذاتـی  دیونوسوس وباتصاویراینازاساطیر داشت؛ بدین گونه که، یکی
ــر ــادیگ ــونب ــتهوآپول ــوییفرش ــکوخ ــتینی ــوالیه، سرش ــود (ش ــرتبط ب : 3،ج1382م

کـودك بزرگسـال گاهشود،میسببکودكبهمتضادودوگانهنگاهاین) 50- 55و303و302
لـیکن ).195: 1388جـنکس، (.پاكومعصومسرشتیبایاوبداندموجودي شرورذاتاًیارا
ازنشـان نگرشـی، چنـین . اسـت حالـت دوایـن ازترکیبیکودك،مارسلطاننمایشنامۀدر

.استکودکیوکودكازگرایانهواقعتصویريگیريشکل
اسـت  نگـار یبـ یبـ وخمـار ومسترزایمنامبهکهنايافسانهازاقتباسی،مارسلطان

کـودك دوزنـدگی ، روایتگرمارسلطان) 1380:92آزاد،وسیفی87: 1393طاووسی،نعمت(
کـه راسـیبی دونسـل، تـداوم بـراي وزیرواند؛ شاهزاده شدهاساطیريايگونهبهکهاست

پسـري سـرخ، سـیب خوردنباملکه. برندمیخودهمسراننزداست،آنان دادهبهدرویشی
کلیشـه طبـق کهشودمیزادهدختريوزیر،همسراز. آوردمیدنیابهعجیبظاهربامارگون

زبـانی بـا بیضـایی اما) 545: 1، ج1396بیضایی،(استشدهتوصیفزیباییوسفیديبهها
مختصـات سـبب بـه رادختـران سـتودن وکنـد میسستراهاکلیشهاساسوپایهطنازانه

)591و548: همان(گیردمیریشخندبهظاهري،
ایـن . اسـت کودکاننامزدکردندارد،عامهفرهنگدردیرینهايریشهکهرسومیازیکی

در، . کنـد مـی تبـدیل شـیء بهراآنانوسلبکودکانازرااختیاروآزاديبزرگساالن،اقدام
پـس کـه ايخواستهآینده،دربتوانندتااند؛شدهنامزدتولد،ازپیشکودكدونیزمارسلطان
کنند.برآوردهدارد،قرار) ستدودادبخوانید(ازدواجاینپشت

م؟یبگذارچهرااسمشقربان:ریزو
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اسمش؟:شاه
.شماستخودعروساوباشدهرچه:ریوز...

بله؟] تند[:شاه
دیـ بدههمبهرادختروپسرنیاگفتقربان؟ستینخاطرتانشیدروشرط:ریوز

.درختندکیوةیمدوهرچون

: همـان (.نگـار خـانم گـذارم یمـ راعروسماسمصورتنیادرخوبخوب:شاه
549 -548(

رادیگـري پنهـان دریچـۀ بیضـایی ادامـه، درلـیکن شـود، میاهداکاالییمثابۀبهدختر
تـوافقی چنینکهدهدمینشاناو. شودمیتأکیدپسربودنمار/بر دیومنظرایناز. گشایدمی

زادهمـار شـاهزاده، بینـد، میآنکهازپسوزیر،. برودپیشانتظارخالفاستممکنچگونه
راگلـم دسـتۀ مثـل دختـر دیـ کنیمالیخریوز«شود؛میپشیمانازدواجوتوافقاینازاست،شده

راضـی دیگـر بـاري قـدرت، مناسباتسیطرةتحتاما) 552: همان(»؟يجانورنیچنبهدهمیم
شود.می

خـانم مثـال، طـور به. محضخیرنهوداندمیمحضشرنهراکودكبیضاییشدگفته
وباشـد سـتوده ظـاهري باآرام،سرشت،نیکتواندمیسوییاز. داردوجوديبعددونگار،

سـر دررامارسلطانقتلاندیشۀدست،دردشنهسالگیپانزدهدراست،قادردیگرسوییاز
بپروراند.

دخترمدهیفاچه: ریوز...
هان؟. يریبگراشیجلویتوانینمکهتو:نگارخانم

دخترکمگذشتهمناز: ریوز
)568: همان(!خنجرنیابا. کنمیممبارزهاوباخودمپسخب،:نگارخانم

کـودکی سـویی از. داردمتضـاد ظـاهر بـه گاهوگوناگونوجودينیز وجوهمارسلطان
مهرطلـب، انسـانی چهرةدیگرسوییاز. استدهشتناكاطرافیانزعمبهوعجیبنابهنجار،

شود.میدیدهاوازمهربانوترسو
درونداشـتم يهمبـاز ،یکـودک در. کننـد یمـ فـرار مناسمدنیشنازهمه:مارسلطان

ومـارم سـلطان مـن، . شـود کینزدمنبهنکردجرأتکسچیه] یسالگپانزده[یبزرگ
مـار یبمـارم؛ یبخونخـوارم اندگفته! جانورممنترسناکم؛من! دانمیم... تنهاسختاریبس
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وطلسـم درشـدم؛ بـزرگ تـرس درمـن ! وحشت... لرزندیمهمهمندنیدبه. محبت
ـ امبـه دادنـد منبهناندستکفهرباکهیافسون : 1396،ییضـا یب(.رمیـ بمکـه آندی
)556و570

فرشـته - کـودك ودیو- کودكبهانسان- کودكهنري،شديوآمددرنمایشنامه،ایندر
نگـار، شـود. خـانم  مـی زادهدیوگـون ونابهنجـار ظـاهري، بامار،سلطان. شودمیدگرگون
سـبب کـار ایـن امـا دارد،نگـه انسـانی شـکلی دررااوتـا سوزاندمیرامارسلطانپوست

نگـار خـانم همـراه بهیافتن،تجربهازپسدوبارهوبروددیواندنیايبهمارسلطانشود،می
حتّـی کـه دارنـد، وجهـی چندتصویريشخصیت،دواینتنها،نه. بازگرددانسانیجهانبه

. اسـت جـدایی عـین درتنیـده همدربعدي،چندالیه،چندجهانینیز،شدهبازنماییجهان
ویژگـی بـا هـایی انساندیوان،شودمیسببشدمیگفتهنیزدیوازکهمعناییومفهومحتّی

آیند.نظربهمتفاوت
سـبز اهیـ گزارشـوره وسنگازاریبسرنجيروینبهکهیمردماند؟یادهیشنراوهایداسم

پوشـاك وخـوراك درکـه گرسنهیشدگانغارتوعاجزیکارانکشت.کشندیمرونیب
یزنـدگ آندروانـد کـرده سـوراخ راکـوه وسـنگ فالکـت ازدسـته دسـته کند؛یشر

کـاخ نیـ ادرهـا آنتظلـم ازوشکوهازوخوانندویدرامردماننیتریناراض... کنندیم
)576: همان(.استيخردیبازهاآندردکهاندکردهوانمودواندساختهفهیلطشهیهم

سـاختاري دروداردمتزلزلـی جایگـاه ،مـار سلطاندرمراتبسلسلهوقدرتمناسبات
تأمـل شـدي وآمـد بـاز، در وشـود مـی تبـدیل رعیـت - کودكبهشاه- کودكمنشورگونه،

نگـار(یکی  وقـایع کهاستشاهزادهکودکیمار،سلطان. شودمیواژگونجایگاهاینبرانگیز،
مطلـع بـودنش، دیـوزاد ازرااوهاي نمایش، که از همه رویدادها با خبر اسـت) از شخصیت

بـه دیـو، تفسـیر ایـن در. افکنـد میآفتاببررادیومفهومنگاروقایعتفسیروتأویل. کندمی
در–نمایشـنامه پایـان درلـیکن . اسـت آنـان ازیکیمارسلطانواست،رعیت/مردممعناي

عـدم . گـردد مـی باز- که شاهزادگی ست–نخست صورتهمانسلطان مار، به- نوجوانی
جنسـیت کـه داردمیچشمپیشرانکتهاینتردید،ویقینمیانمخاطبشدوآمدقطعیت،

نیست.برخوردارچندانیاهمیتازنمایشنامهایندراجتماعیطبقۀو
بـر شـوند؛ مـی گاه شکسـته وجابجاگاهنمایشنامه،ایندرجنسیتیهايکلیشهوالگوها

کلیشـه، براسـاس کهپسر. داردپسرنجاتبرايايماجراجویانهسفردختر،ها،کلیشهخالف
: همـان (داردارتبـاط پیرامـونش جهـان بـا لـرز وتـرس درباشـد، دلیـر وشجاعبایستمی
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مثـال، طـور بـه شـوند؛ میتکراروبازتولیدهاکلیشهدر این نمایشنامه، گاه.)570و586و587
بزرگسـال انتظـارات وتوقـع بـه آنسریککهاستخوردهپیوندواژگانیباکودكدونام
تمـام گـویی شـود، مـی خوانـده خانمدختر،نوزادجامعه؛فرهنگبهآندیگرسرورسدمی

سـلطان . اسـت مـار سلطاننیز،پسرنوزاد. دارندمیاوچشمپیشرا،اشجنسیتیهاينقش
نـام، ایـن . باشدپدردنبالۀوجانشینرودمیانتظارويازآغازهماناززیراشود؛میخوانده

نیست.ارتباطبیمردساالرانههاينقشبازتولیدوسلطهقدرت،همچونهاییکلیشهبا

گرشورشـ کودك3.4
نمایشـنامۀ  در، نمایشنامۀ دیگري اسـت کـه کـودك در آن حضـور دارد. کـودك     گمشدگان
نمایشـنامه، ایـن در. دهـد مـی انجـام رااصـلی کـار امـا نـدارد، رااصـلی ، نقـش گمشدگان

ايعـده کننـد، مـی سـکوت گروهـی گیرند؛میپیشدرراراهچندظلمبرابردربزرگساالن،
بـین  ازرابیـداد هاشخصیتسخن،دیگربه.گزینندبرمیرارفتنوگریزتعداديخودکشی،

کمـک آنبازتولیـد بـه معیـوب ايچرخـه دروانـد همدسـت وهمداستانآنباوبرندنمی
مشخصـی نـام کـه کـودك . ایستدمیخود،توانوحددرظلم،برابردرپسر/کودك. کنندمی

مثابـۀ بهرا،کودكطلحک،نامبهداريمکتب. کندمیجلوهضعیفوشکنندهآغازدرندارد،
درسخـود، زعـم بـه طلحـک، . بـرد مـی جاهمهوسوهمه، خوددنبالبهمریدي- شاگرد

کـه عمـل پـاي وماندمیباقیسخنحددرآموزشاینلیکن. دهدمیکودكبهمنشینیک
.شودمیلنگرسد،می

ـ پاشـه یهمیخوبره،ینمادیازیخوب] پسركبه[:طلحک« کـه هسـتن ییکسـا ... دارهی
)412: 2،ج1396،ییضایب!»(نزنتوزننیمگرونیدشۀیربهشهیتیشاهسهصنار،يبرا

سـیبی غذایشـان وقـوت تنهـا کـه رسندمیسرفقیري،پیرزنوپیرمردلحظه،همیندر
عادالنـه کـه سپارندمیدارمکتبطلحکبهراآن. دارندمشکلآنکردنتقسیمبرايواست

هـیچ بـی پیـرزن وپیرمـرد خورد؛میراعدالتسیبآخرتادارمکتبطلحکوکندتقسیم
نگـاه باطلحکبیند،میراطلحکحرکاتهمۀسکوت،درکودك. روندمیواپساعتراض
ناهمـاهنگی بـراي مسـتدلی توضـیح طلحـک ) 414: همان.(شودمیمواجهکودكگرپرسش
نگـاه توانـد، میآنباکهاستراهیتنهازدن،فریادسبب،همینبه. نداردکردارشوسخن

.  کندحفظراخودسلطۀوقدرتو،سرکوبراکودكگرپرسشوگرسرزنش
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ـ باگفتممنآره،] زندیمداددفعهکی[:طلحک . تـونم ینمـ خـودم امـا . کـرد یخـوب دی
فقـط مـن نـه، ترسـوندت؟ مـن داد. جـون پسرنکنهیگر–] هیگرریززندیمپسرك[

.زدداددیـ بایگـاه . ستینیآسونکارمردمکردنقانع. کنمتیحالروموضوعخواستم
)همان(

همـین از. یابـد بـاز راخویشقدرتدیگربارمعلم/طلحکشود،میسببکودك،گریه
سـبب طلحک،برانگیختۀترحمِ. گیردمیشکلشکنندهوبرانگیزترحمکودكانگارهرهگذر،

.گویدسخنمشفقانهومهربانکودك،باشودمی
به بهانۀ تعلـیم،  رانکتۀ جالب توجه دیگر در این نمایشنامه این است که، طلحک، پسرك

شـود، لـیکن در مقابـل    کـودك، در ظـاهر بـا او همـراه مـی     بـرد.   مـی جاهمهخود،همراه
هاي طلحک و پند و انـدرزهاي دیگـران، صـرفاّ شـنونده اسـت و هرگـاه، فرصـتی        پرگویی

تمسـخرش  سـر ازبه طور مثال، گاه، خندة. دهدیابد، مخالفت و عصیان خود را نشان میمی
آیـت: [بـه   «.بزرگسال بـه شـمار آورد  اقتداربرابراو، درمقاومتکنشبزرگترینتوانرا، می

پسرك] تـو هـم کـه نیشـت وازه... طلحـک: [بـه پسـرك] نیشـتو ببنـد پسـر. آقـا بـه ایـن              
کـودك . اسـت معلمدستازفراروفریفتندیگر کودك،) کنش442- 445: همان»(محترمی

دنبـال بهوگریزدمیسیارمکتبودرسازمحصول،برداشتدربزرگترهابهکمکبهانۀبه
همـین نـدارد، رارودررومقابلـۀ یـاراي کودكچهاگر. رودمیخودهايسرگرمیوبازي
نتیجـۀ دربزرگسـال، سـلطۀ واقتـدار شکستنهمدربرايرااوکوششنافرمانی،وهاکنش
دهد.مینشانآزاديکسب

مـن . يذاریمکالهمنسرکه] رودیمشیپکمکم[روشنچشممخبخب:طلحک
عقـب عقـب پسـرك [؟یزنـ یمـ کلـک منبهتوحاالشتم؛اگذکالهروایدنسرخودم

]رودیم
…نکنههاغلطنیاازگهیدکهمنعشیشفضامنش؛من. ببخشحاال:  رزایم

کردمغلطبگه:طلحک
کردمغلطبگوآره:بقال

!ندارهزبونکهاونن،یگیمیچ:فروشپارچه

ناگهـان پسرك... [ينردرمکتبازگهیدکهيدیمقول! بدهتکونسرخب:  بقال
)466،469،470: همان(]زدیگریم
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اورويدررواکنـون کـه هـیچ کـدام از بزرگسـاالنی   سـخن خواهـد، نمـی پسرك کـه 
جالـب امـا دانـد؛ میگریزودر خاموشی، نافرمانیراآنانبامقابلهراهتنهابپذیرد،اند،ایستاده

کودك، مطیـع  کند،تعطیلرامکتبداردقصدکه معلمدیگر از نمایشنامه،ايصحنهدراست
پــذیرد و ســرش را بــه نشــانه تأییــد تکــان مــیخوشــحالیشــود، ایــن پیشــنهاد را، بــامــی
).416: همان(دهدمی

نـدارد، گفتـار تواناییکهگماننداینبرهمهوگویدنمیسخننمایشطیدرکهپسرك
پـی درپـی شکستنباروایت،طیدرکهطغیانیوعصیان. آیدمیسخنبهنمایشآخردر

شـکنندگی وخودخواستهسکوتپشتپسدرومخفیانهشکلبهناپذیرياطاعتوقوانین
یـا بزرگسالاقتدارعلیهآشکارشورشیبااینکبود،همراهونمایانترس،بااومعصومیتو

.کندمیبروزوگیردمیصورتقدرتکانون

گـه ید. شـده بـد یلـ یخیلـ یخایدن. شدهيبديایدنا،یدنجون؟پسريدید... :طلحک«
نبـاش؛ منتظـر تـو امابرسهدادمونبهيامعجزهمگر...بد؛یچوخوبهیچستینمعلوم

–یکین! دارهیپاشهیهمیخوبره؛ینمادیازیخوب! یخوب! کنیکینفقطتو

ه؛ گذارد سخن طلحک تمام شود)پسرك: (نمی ایـن بـا بـافی مـی چرنـد چـی بسـ
بـا برديسرمو! شنیدمروایناکهبسازشدمخسته…خوايمیچیجونماز! مزخرفها

! تـو خونهمکتبدرکنتخته…شدتمومدیگه] رودمیپسپس[…قلّابیتخوبیاون
مفتـه حـرف شهمـه کـردیم، کهنـه رواینهـا مـا ! سمعرکـه پـس کالت!... درشوببند

).506و505: 2،ج1396بیضایی،(

ایـن، ازپیشتصاویرِدرکهکودکی. شودمیواژگونقدرتچگونهدهدمینشانکودك
حتّـی  کنـد و  مـی تحقیـر رادهـد، او مـی فرمـان معلـم بـه اینکبود،پذیرسلطهوفرودست

اسـت؛ توجـه جالـب دارمکتـب طلحـک بهپسركپاسخِ. گذارد سخنش به پایان برسدنمی
کـرده تجربـه رابزرگسـالی بهکودکیازگذاروداردتجربهبهمعصومیتازسفرياوگویی
است.شدهآلودهتجربهبهونیستکودکانهسخنانیآورد،میزبانبهکهسخنانی. است

: دیـد تـوان مـی گمشدگاننمایشنامهدرراکودكازانگارهوتصویرسهکلی،نگاهیدر
فقـط ونـدارد نمـایش مـتن درفعالحضورتصویرکودكایندرشیء؛همچونکودك- 1

کـودك - 2) 475،485،491: همـان .(داردحضـور تزئینـی شـکلی بهعاطفیگیريبهرهبراي
نمایشـنامه تزئینیکودکانوپسركآغازینچهرةدرراتصویراینپناه؛بیوشکنندهمعصوم،

شـکل انـدك انـدك نمایشـنامه درکـه تصـویري شورشی؛ومبارزکودك- 3. دیدتوانمی
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منظـر، همـین از. شودمیدیدهوارائهکودك/پسركازکاملتصویريدرآخر،دروگیردمی
نگـاه دوموپسـرك بـه بزرگسـاالن فرادستانهنگاهمواجهیم؛ نخستپسركبهنگرشدوبا

و کـم بیشـنخستنگاه.کندمیپیشینتصویرجانشینبیضاییکهايیافتهتعدیلومدرن
وجیمـز کـه نظرگاهاینازدارد؛تطابقشناختیجامعهپیشکودكرویکردهايازیکیباـ

حـال دراند، کـودك کردهبررسیوآوردهطبیعیرشددارايکودكعنوانتحتهمکارانش
نویسـد  مـی اينگـره چنـین شناسـی و آسیبتحلیلدرجیمز.استشدهمطرحو گذارشدن

تعیـین بـراي هـایی زمینـه ،آوردمـی فـراهم تحلیلـی وفرهنگیطوربهتفکرنوعاینآنچه«
بـه وبزرگسـاالن طـرف ازکـه کنترلـی .استکودکانوبزرگساالنبینموجودهايتفاوت
وجیمـز .»(کنـد مـی توجیـه راآنـان برتـري شـود، میاعمالآنانو شایستگیتواناییسبب

).51: 1393همکاران،
ایـن دراورسـد، مـی نظـر بـه ،کـودکی مقولـه بـه یافتۀ بیضاییتعدیلنگرشرغمعلی

وگـر ستیزهپسران،ذهنی،الگوهاياساسبر. نیستجنسیتیهايکلیشهازدوربهنمایشنامه،
شـده انتخابآنانعلیهشورشوبزرگساالناقتداربامبارزهبرايکهکودکیاند؛آرامدختران

کـودك انتخـاب گفتتوانمیاساسهمینبر. استپسردارد،حضورنمایشنامهدرواست
است.هاکلیشهبازتولیدتداومدرپسر،

همسرـ کودك4.4
نجـات سـاحل نمایشنامۀدربیضاییدغدغۀوموضوعترینکانونیهمسر،انتخابوکودك
رایکـی بایدخواستگاردومیانازکهکندمیروایترادختريزندگینجاتساحل. است

مثابـۀ بـه اوبـراي همسـر انتخـاب حتّی. استبازيحالدرپیوستهدخترآغازدر. برگزیند
شـود، مـی مقـرر وکندمیبرگزار- طاسوسبیلو–خواستگاردومیانايمسابقهاست؛بازي

جهـان دراشخـانواده ودختـر زنـدگی .شوداوهمسرآورد،دستبهبیشتريامتیازکههر
.استکشیدهکوچکشبرادرکهگذرد،میايشدهنقاشی

!شدگرمچقدرشد؟یچشد؟یچ] ناگهان[:طاس

!گرمهکهنیامثلآره،گرمه؟:دختر

!داغهعجبهواداغه؛] زندیمبادراخودش[:طاس

.کنــهیمـ پررنـگ رودیخورشـ دارهاونـه؛ کــار] زنـد یمـ بـاد راخـودش [: دختـر 
)163: 2،ج1396،ییضایب(
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اسـت؛ جدانشـدنی وآمیختـه، همدررویا،وکودکانهتخیلوواقعیتنمایشنامه،ایندر
است.شدوآمددررؤیاوواقعیتمیانتردیدآمیزفضاییدرمخاطبکهايگونهبه

نیهمـ دم؛یـ درااونهـا يدوتـا خـودم مـن ن؛یزدحرفهاشدهغرقآمارازشما: دختر
کـه دختـر کیـ وکـرد یمینقاشگفتنیمکهبچهپسرکی! نماهایساخباريتوشبید

ادمیـ خـوام ینمـ –نـه ! ... دردناكچه–منيخداآخ. داشتههمییخواستگارهاایگو
)165: همان(...کبوديهاصورتبابادکرده،يهاتنبا! ادیب

راجنسـیتی الگوهايوهاکلیشهبازیگوشانه،وطنزآمیززبانی، بانجاتساحلدر بیضایی
نیسـت؛ طنـز ازخـالی خواسـتگار دوبـراي سبیلووطاسنامگزینشحتّی. ریزدمیهمدر

ندارند.  شاخصۀدیگريوویژگیدو،اینگویی
!سالعادهفوقشمادختریبدناستعداد–هاههاه: طاس

از؟یامتخاطربهتملّقهم؟باز:دختر
یهسـت يدختـر نیبـاتر یزتو! ونهیآقاباحق! دخترمنکنینفسشکسته–نه:مادر

: همـان (.یبشحرومکهفهیحنمیهمواسه! ارمیبایدنبهيپدرچنونازتونستمیممنکه
168،169(

وزیبـایی سـبب بـه دختـر ستایشقبیلازهاییکلیشهکند؛میبازگوراهاکلیشهبیضایی
شـده گسـترده نمایشـنامه سرتاسـر درکـه نویسـنده طنزآمیزبیانوزبانلیکن. اندامتناسب
وادبـی سـنّت برخالفنجاتساحلدر. هاستکلیشهشکستنهمدربرايکوششیاست،

فریـب درسـعی کـه اسـت مـرد ایندانستند،میمحتالهواغواگررازنکهفرهنگیذهنیت
وحیلـه هرازگیريبهرهدختر،"تملک"و"تصاحب"برايصرفاًخواستگار،دو. دارددختر
)173: همان. (دانندمیمجازرافریبی
شود:میبیانطنزآمیززبانیبادخترانزندگیبرمردان، تأثیرنجاتساحلدر
ـ ومعـالجم دکتـر جملـه از. دخترمنداشتهنقشتوتولددريادیزيمردها: مادر« سیرئ

ـ کـامالً ماجرانیادرهمپدرتگرچه. مارستانیب مواظـب ] جـوان دوبـه ! [نبـود ریتقصـ یب
بـه مـادر الوگیـ ديانتهـا درکالمطنز) 160: همان.»(شمابهسپارمیمکههیگلدستهن؛یباش
غـرق سببدو،آنوسپاردیمخواستگاردوبهیگلدستههمچونرادختراورسد،یماوج

)191: همان. (دهندیمآببهراگلدستهکهاستگونهنیاوشوندیمدخترشدن
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بگیرنـد؛ بـه   فاصـله کـودکی دنیايازشود،میسببازدواج،مسألۀباکودکانرویارویی
کـودك دیگـر شـد، اجتمـاعی وظـایف انجـام بـه موظـف کـه همـین انسان«عبارتی دیگر 

بـازي حـال دردختر،آغاز نمایشنامه،، نیز درنجاتساحلدر) 49: 1385آبادي،شاه.»(نیست
همسـر ازدواج و انتخـاب کـه بـراي  خواهنـد مـی اوازموقعیت، والـدینش همیندراست؛

گیرد:میفاصلهاندكاندكبازي،وکودکیازدختر،گونهبدین. بگیردتصمیم
ـ بمـا یساحليهواخورنیابهکهکردمدعوتاونايدوهرازامروزمن:  مادر دور. انی

آخـر درویهسـت اونهـا بـا روروزتمامنه؟. گرفتمیتصمشهیمبهترمردمیوراجاز
.]رودیمـ بـاال سرسـره نردبـانِ ازآرامآرامدختـر، .[یبگراخودتیقطعنظردیباکار

).157،158: 1396،ییضایب(

است، در بخش دیگري از صحنه، پـدر همچنان که دختر در سکوت و خاموشی فرو رفته
نکتـه جالـب توجـه در    .انـد خواسـتگاران هايویژگیخردسالش، در حال گفتگو ازبرادرو

آنازبـیش گویـد، مـی برادرکهسخنانین برادر است. هرچنداینجا، لحن و شیوة سخن گفت
است، تغییر و چرخش لحن او، از زبان محـاوره  دیگرانسخنانتکرارباشد،خودشنظرکه

دودربـارة امـا اسـت؛ ايمحـاوره نمایشـنامه تمامدربرادربه معیار حائز اهمیت است؛ کالم
تـوان مـی زیـر دیـالوگ دررااولحنتغییر. گویدمیسخنرسمیومعیارزبانباخواستگار

دید.
وزیـ چهمـه ازاونهـا ! یواقعـ يهاقهرمان! زرنگنیلیخاونايدوهرمننظربه:  برادر
قطـار کیـ بارکیافتاده؟اتفاقیچدفعههینیدونیم. نکردهفیتعرمنيبراجاهمه

دهیـ برراآهـن - خـط قـبالً نقابـدار يدزدهایولآمدهیمبرقسرعتبهداشتهيمسافر
اسـت دادهتکـان هوادروآوردهدرراراهنشیپوستادهیاخطيرولویسبنامزد. بودند

خطرنـاك وضـع نـد یبیمـ کـه لویسبنامزد. نکردهییاعتنارانندهاما. ندیببقطاررانندهکه
بـه مجبـور قطارواندازد؛یمآهنخطيروراخودشن،یمسافرنجاتخاطربهاست،
)156: همان(.شودیمتوقف

دختـر کننـد، مـی گفتگـو وگوینـد میسخنخواستگاردربارةخانواده،کهمدتیتمامدر
دختـر، بازيسرسرهکهايگونهبه. رودمیپایینوباالسرسرهازمدامواستشنوندهصرفاً

سـر بـه اوبازيسرسرهخواستگاران،ورودبااما. شودمیتکرارپیوستهبنديترجیعهمچون
خواسـتگار دومیـان ايمسـابقه مـادر، پیشـنهاد بهدختراینککند؛میتغییراوبازي. رسدمی

همـین از. بـود خواهـد اوهمسروبرندهآورد،دستبهبیشتريامتیازکههر. کندمیبرگزار
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درنیـز بـرادر . گرفـت پـی توانمیبزرگسالیدنیايبهراکودك/دخترگذارکهاسترهگذر
خـاك بـه زنـده، نقاشـی، دنیـاي درونرامـادرش وپدراو. کشدمیقدیکبارهبهنمایشنامه

واقعیـت دنیايباناگسستنیپیوستگیاونقاشیدنیاي) 160،161،178،180: همان(سپاردمی
اصـرار خواهربهکهاوستباراین. شودمیبزرگیکبارهبهسپاري،خاكازپسبرادر. دارد
سـاختاري در. برگزینـد رایکـی خواسـتگار، دومیـان ازوبگیـرد تصـمیم زودتـر کنـد، می

رسـاند  مـی خـواهر گـوش بـه راآنـان سـخنان واستشدهوالدینجانشینگوییايکلیشه
).169،177،178: همان(

بـراي اسـت، کـرده نقاشیمادرمزاربرکهراگلیبرادر،نمایشنامه،پایانیهايبخشدر
تـداوم ومـادر دارمیـراث راخـواهر گـویی . سـپارد میاوبهوآوردمیارمغانبهخواهرش

تـداوم خواهـد نمـی دهـد؛ او مـی بـازپس برادربهوبویدمیراگلدختر،. داندمیاواندیشۀ
رهـا تردیـد ونگرانیآنازدختر،آن،بازگرداندنوگلبوییدنازپس. باشدايکلیشهافکار

حرکتـی درهمچنـان، اماایستد؛میبازاصراروگفتارازنیزبرادر) 182- 181: همان(شودمی
).185- 183همان(شودمیدیدهروروئک،برسواروار،آونگ

طبیعتـکودك5.4
ترسـیم نجـات سـاحل دختـر، در نمایشـنامۀ   کودكویژهبه، کودكازبیضاییکهتصویري

نظـر ازراطبیعـت وزنـان «رویکـرد ایـن نیسـت؛ اکوفمنیسمرویکردباشباهتبیکندمی
چیرگـی میـان منتقدانـه رابطـۀ بررسـی بهوداندمیمرتبطهمبهنمادین،مفهومی، فرهنگی

ایـن عزیمـت نقطـۀ )  78- 79: 1392پارسـاپور، ...»(پـردازد مـی زنـان ازجوییبهرهوطبیعت
مراتبـی سلسـله تفکّـر بـه کـه استايدوگانههايتقابلکردنرووزیروواکاويرویکرد،

مشـروعیت وقـانون بـا پیونـدش سـبب بهرامردساالرانهنظامسلطۀاکوفمنیسم،. انجامدمی
طبیعـت بـر زمانهمنظاماینشود،میباعثامرهمینداند،مینامرئیايسلطهآن،ازیافتن

( Mallory,1999: 17-21 ).باشد داشتهتسلطو کودکانزنانو

بوییـدن  ازپسدختر. اندرزشاهموهمسانطبیعت،- دختر- کودكنیز،تنجاساحلدر
وسـبیلو شـناخت بـراي نمادگونۀ گل و به دنبال آن تغییر در نگرشش بـه جهـان پیرامـون،   

آشـکار راایـن دو خواسـتگار  تفکـر نحـوة هـا، پرسشاین. کندمیمطرحهاییسؤالطاس،
.استطبیعتدرآوردنسیطرهتحتهمچوندخترتملکوتصاحبآنان،براي. کندمی
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اره،رسـد؟ یمذهنتونبهاولکدومکلمه،ششنیاازد؛ینیبیميدارهیسادرخت: دختر
.تملکتصاحب،محافظت،مراقبت،زم،یه

!تصاحبالبته:  لویسب

تملّکالبته:  طاس
کدوم؟هريبراازیامتکی:  لیسب

تصـاحب روایـ درایـ کـوه شهینم!... نیبدازیامتخودتونبهکدومهرمگر:  دختر
.بلنددرختکیتره؛آسونیلیخشمامثال. کردتملکروبادشهینمکرد؛

…رفتباالازششهیم–ها: لویسب

!خوردهاشووهیمشهیم: طاس

.میکنفکرنیبذارنه؟نامیا:لویسب
)184: 2،ج1396،ییضایب(.شهینمدایپيخودآموزچیهتوکههیسوالنیا:طاس

بـه  به جز آنچه گفته شد، دختـر، . یابدمیدخترباهمسانذاتیدرخت،/طبیعتاینجا،در
یکـی طبیعـت بـا خودمومطمئناً. «گویدمیسخندریاوطبیعتبایگانگیمکرّر، ازصورت 

یکـی طبیعـت بـا خودمـو مطمئنـاً وساحلیداغهايشنرويرممی) «186: همان.»(کنممی
رويپشـت بهاوناها،«اند:طبیعتبااویگانگینیز، شاهدخواستگاران) 187: همان.»(کنممی

طبیعـت - دختـر - کـودك بیضـایی نگـاه در) 194: همـان !»(شدهیکیدریاباخوابیده،هاموج
طبیعـت نـه ودانسـت داراییجزووکردتصاحبتوانمیرادخترنهبرابرند؛ارزشیداراي

دوبـاره تولـد واسـتحاله تولد،محلدریا،«نمادین،- اياسطورهخوانشدر). 184: همان.»(را
زدهآنبـه بـرادر کـه سـبزي رنـگ بادریا،منظرهمیناز) 216: 3ج،1382شوالیه،.»(است
رحـم بـه بازگشـت نمـاد واسـت جـاودانگی رنگسبز،. «استجاودانگیگرتداعیاست،
بـه پیوسـتن وجـاودانگی دریـا، بـا شدنیکیویگانگیبادختر). 518- 519: همان(»مادر
گزیند.برمیودهدمیترجیحازدواج،/نجاتساحلبررا،مادر

راازدواجمـردان، خورد، این است کـه؛ نکتۀ آخري که دربارة این نمایشنامه به چشم می
تضـمین وبختـی نیـک سـبب ،خانوادهباورطبقکهدانند،میدختربرايبخشنجاتساحلِ
وشـکند مـی خوانـد، مـی فـرا راهـا کلیشهطنازانه،زبانیبابیضایی،لیکن،.استدخترآیندة

بیضـایی، کـرد، ادعـا تـوان میکهاسترهگذرایناز. کندمیجایگزینراتأملواندیشیدن
.داردآنانبختینیکهايکلیشهودخترانبهنگرشتغییردرسعیکامالً،نهاگر
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ـ دننمایشنامۀدرها،کلیشهتغییردرتالش چشـم بـه نیـز ياسـرار يآقـا یمطبوعـات يای
.نیستنمایشنامهدرکودکیهرچند،خورد؛می

بـه کـه مادرنامازغیدرد؟یبدونامروزهدخترانبهراجعمنونظردیخواهیم: یاقاقخانم
گـر یددستباوگهوارهدستکیبامادرانبونوپارت،سرهنگقولبه... شوددادهآنها
ینـ یببيبـردار خاكازسرکهییکجا!  بونوپارتغیدر. آورندیمدرحرکتبهراخیتار
.اندکردهچهمادرنامباامروزهدختران،که

ریـ زبونوپـارت کـه دیباشـ مطمـئن . دیکنآزادروخودتوندیبرومننظربه:  ریمد
)527–528: 1،1396ج،ییضایب(خوابهیماالنازترراحتخاك

نیسـت آنچنانلیکن،شود؛میدیدهکودکیازگذراییتصویرنیز، دیگرهاينمایشنامهدر
حضـوري ، کودك،بلخوانیددرمثال،طوربه. پرداختآنبهايجداگانهبخشدربتوانکه

.داردتزئینیوشیءوار

زنگـردن، جعبـۀ بادستفروشبار،چرخبافروشمیوهسوچندازکمک،رودمیگزمه«
) 250: 2،1396جبیضـایی، ...»(چنته،باسازقفل،ینتیزلیوسابساطباپشت،بهبچهجوان

ـ بکشـان غیـ جان،یـ گرۀبچـ دوودهیپوشيرویزندیوانخانه،دراز«یاو ودونـد یمـ رونی
نشـان بـراي صـرفاً کودك،مورد،دوهردر) 374: همان.»(گذرندیمتیجمعانیماززانیگر

حضـور نمـایش درمخاطـب، تـرحم حـس برانگیختنومادران/زنانگرفتارينهایتدادن
.دارد

دیـده بـار یـک تنهـا کـودك، تـاریکی، میانازفرمانپسرفرمانتوفانیراهمۀنمایشنادر
.یابدمینمودمطیعوسلطهتحتکودكتصویر،ایندر. شودمی

.فتهیپول نۀسیکاب؛یرو درپولۀسیکا؛یتندتر با؛یتاجر: [به پسرك] تند ب
...نیسنگچهن؛یسنگچه: پسرك
ارشیب: تاجر

)543: همان(...نیسنگچهپشتم؛شکنهیم. داره افتمیمپاازدارم: پسرك

گیريجهینت. 5
بازخوانی و واکاوي آثار بیضایی نشان داد که کودك در همۀ شانزده اثر وي حضـور نـدارد و   

عبارتنـد از:  هـا کودك بازنمایی شده است. این نمایشـنامه تنها در شش نمایشنامۀ وي تصویر 



373هاي دهۀ چهل بهرام بیضایینامهتصویر کودك در نمایش

هـر  شینمـا وانیـ دبیضایی در مقدمۀ (نماه پنهاۀقصب،یغرياریغروب در دها،عروسک
مـار، گمشـدگان،   کنـد)، سـلطان  سه را تحت عنوان کلی سه نمایشنامۀ عروسکی معرفی مـی 

دیـو/  - کـودك )الـف . شودمیدیدهصورتچندبهکودكهااین نمایشنامه. درنجاتساحل
راتصـویر ونگـاه ایـن . اسـت گونـاگون صفاتازآمیختهسرشتیکودكمنظرازینفرشته؛

بیضـایی آمـوزش؛ نیازمنـد ومخاطبمثابۀبهکودك)ب.کردمشاهدهمارسلطاندرتوانمی
آنبـا بزرگسـال کـه مفـاهیمی همانونشیندمیبزرگسالکناردرراکودكرویکرد،ایندر

همچـون مفـاهیمی باکودكعروسکینمایشنامهسهدر. دهدمینشانکودكبهاستمواجه
میـان تفـاوتی بیضـایی منظرایناز. استمواجهانسانچهرةدوگانگیبیداد،باعشق، مبارزه

یعروسـک شـنامه ینماسـه درمبـارز؛  وشورشـی - کودك)ج. نیستقائلو بزرگسالکودك
آنچـه هـر بهگمشدگاننمایشنامهدر. آموزدمیوبیندمیرامقاومتوبیدادبامبارزهکودك،

ازوکنـد مـی مقاومتظلمبرابردرگمشدگاندرکودك. کندمیعملاست،آموختهپیشاز
پسـر گفـتن سـخن شـیوة نمایشنامه،ایندر.گیردمیشکلمبارز- کودكانگارهرهگذراین

ازبایـد، آنچـه اززودتـر رسـد مـی نظربه. استشدهآلودهتجربهبهاوزبان. نیستکودکانه
تـرین کانونیهمسر،انتخابوکودكازدواج؛وکودك) د. استرسیدهبزرگسالیبهکودکی
نمایشـنامه ایـن دربیضـایی . اسـت نجـات سـاحل نمایشـنامۀ دربیضاییدغدغۀوموضوع

.انـدام تناسـب وزیبـایی سبببهدخترستایشقبیلازهاییکلیشهکند؛میبازگوراهاکلیشه
کوششـی اسـت، شـده گسـترده نمایشنامهسرتاسردرکهنویسندهطنزآمیزبیانوزبانلیکن
فرهنگـی ذهنیتوادبیسنتبرخالفنجاتساحلدر. هاستکلیشهشکستنهمدربراي

دو. دارددختـر فریـب درسـعی کـه اسـت مردایندانستند،میمحتالهواغواگررادخترکه
رافریبـی وحیلـه هـر ازگیـري بهـره دختـر، "تملک"و"تصاحب"برايصرفاًخواستگار،

یتوفـان راهبـار در نمایشـنامۀ   شده؛ این تصـویر فقـط یـک   استثمارکودك) ه. دانندمیمجاز
را نیـز در  تزئینـی شـیئی مثابـه بـه کـودك ) و. دیـده شـد  یکیتـار انیمازفرمانپسرفرمان

توان دید.میبلخوانیدنمایشنامۀ 
گفـت، تـوان مـی اساسهمینبر. ندارندمشخصینامکودکانبیضاییهاينمایشنامهدر

درفقـط کودکـان میـان، ایـن از. یابـد مـی مصداقکودکانهمۀبروکلی استبیضایینظر
جنسـیتی هـاي کلیشـه ازدوربههانامنیزنمایشنامههمیندر. دارندمشخصیناممارسلطان

وهمدسـت جنسیتیهايکلیشهبازتولیدبانمایشنامهایندرنیست؛ به جز این مورد، بیضایی
بـه نگـرش تغییـر بـا کـه آنـان آمـدن بیرونسایهازوزنانجنبشازپس. نیستهمداستان
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همچـون نویسـانی نمایشـنامه آثـار چهـل، دهـۀ درکهرفتانتظار میاینبود،همراهکودکی
کـه همـانطور . باشـد هـا کلیشهضدرویکرديتداوموپذیرفتهتأثیرهاجنبشاینازبیضایی
نمایشــنامهیـک درشـود و تنهـا  مـی دیـده تـأثیر ایـن بیضـایی نمایشـی در آثـار شـد گفتـه 

انتخـاب ایـن . اسـت پسـر گـر، شـورش - کودكگمشدگاندر؛شودمیدیدهايتفکرکلیشه
باشد.ذهنیجنسیتیالگوهايازدوربهتواندنمی

نامهکتاب
نی.تهران: نشرچهارم،چاپفتاحی،ابراهیمترجمۀ محمد،مدرنایرانتاریخ.)1389(یرواندآبراهامیان،
خوارزمی.سهامیتهران: شرکتسوم،چاپ،تمثیالت.)1356(فتحعلیمیرزاآخوندزاده،
نشراختران.ایمانیان، تهران:اول، ترجمۀ ساراچاپ،جهاندرکودکیدوران.)1388(پیتراستیرنس،
مطالعـات وروشـنگران انتشـارات پـنجم، تهـران:  چاپ،2و1جلد،نمایشدیوان.)1396(بهرامبیضایی،

زنان.
فرهنگی .علوممطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاهتهران:،گرابومنقد).1392(پارساپور، زهرا 

طباطبایی،چـاپ صـادق ، ترجمـۀ کـودکی دورانزوالدرتصویريهايرسانهنقش.)1391(پستمن، نیل
اطالعات.چهارم، تهران: انتشارات

تهـران:  اول، الف،چـاپ بخـش 1جلد،ایراندرنویسینامهنمایشطلیعۀجریان. )1397(پورحسن، نیایش
پشتی.انتشارات کوله

اول، چـاپ جهانداري،، ترجمۀ کیکاووسایرانیانوایرانپوالك؛سفرنامه.)1368(ادواردیاکوبپوالك،
خوارزمی.انتشاراتتهران:

نیستان.کتاباول، تهران:چاپعاشورپور،صادقبازنوشته،طیاترپنج.)1395(آقامیرزاتبریزي،
فرهنگی.هايپژوهشتهران:دفتراول،چاپ،ایراندرخانهمکتب.)1397(ناصرهمایون،تکمیل

، یفرهنگـ یشناسـ جامعـه لیـ تحل: يوودیهـال يهالمیفدرکودکانریتصو). 1385جکسون، کتی مرالك(
ترجمۀ بابک تبرایی، چاپ اول، تهران: انتشارات بنیادسینمایی فارابی.

، چاپ اول، تهران: نشر اختران.  انیمانیاساراترجمۀ ،یکودکدوران). 1388جنکس، کریس(
تهـران:  اول،چـاپ ،)رضاشـاه دورهتاناصريعصرآغازاز(ایراندرکودکیتاریخ.)1395(زهراحاتمی،
علم.نشر
چـاپ پـور، تقیمعصومهکوششبه،ایراندرتئاترتاریخچهپرده؛تکيهاشنامهینما.)1385(رفیعحالتی،

روزبهان.نشرتهران:اول، 
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تحلیـل معاصـر؛ ایـران کـودك ادبیاتدرکودکیاجتماعیبرساخت). «1394(سودابهنازي،نیايحسین
رسـالۀ دکتري.دانشـکده  .»کنـون تـا اسـالمی انقـالب ازپـس کـودك ادبیاتشاخصمتونروایت

.  مرکزتهراناسالمیآزاددانشگاهاجتماعیعلوموروانشناسی
پایـان . »)1357–1300(بزرگسالکوتاهداستاندرکودکیمفهومتطوربررسی). «1397(عالیهخاکساري،

.هرمزگاندانشگاهانسانیعلوموادبیاتدانشکده.ارشدکارشناسینامۀ
نامـۀ پایـان ». 80دهـه درکـودك گـراي واقعهايداستاندرکودکیمفهومبررسی) «1391(مهنازربیعی،

.تهرانمعلمتربیتدانشگاهانسانیعلوموادبیاتدانشکده.ارشدکارشناسی
آذین.گلتهران:نشرسوم،چاپمقصودي،افشنگيترجمه،زنانآزادي.)1389(ایولینرید،

،57انقـالب تـا 1280ازسـرکوب وافـول طغیان،ایران؛درزنانحقوقجنبش.)1384(الیزساناساریان،
اختران.تهران: نشراول،چاپخراسانی،احمدينوشینترجمه

هینشـر ،»بیضـایی بهـرام ازاثـر سـه تحلیلخانه؛پردهمار،سلطاناژدهاك،). «1380(رحمانآزاد،سیفی
.97–91صص،12شمارهزمستان،. داریب
فکـري پـرورش تهران: کانوندوم،چاپ،کودكادبیاتبرمقدمه.)1385(حمیدرضافراهانی،آباديشاه

نواندیش.  نغمهانتشاراتمشارکتبانوجوانانوکودکان
اول، تهـران: چـاپ سـوم، جلدفضائلی،سودابهترجمۀ،نمادهافرهنگ.)1382(گربرانآلنوژانشوالیه،

جیحون.انتشارات
تهـران:  دوم،چـاپ اول،جلدفضائلی،سودابهترجمۀ،نمادهافرهنگ.)1384(گربرانآلنوژانشوالیه،

اول،جلـد ،1370تـا آغـاز ازایـران درنویسـی نامهنمایش.)1386(حسینجیحون. فرخی،انتشارات
هنر.تهران: فرهنگستاناول،چاپ

نیما.  آلمان: نشراول،چاپچوبینه،بهرامکوششبه،مکتوبسه.) م2000(آقاخانمیرزاکرمانی،
چهارم، تهـران: چاپشهرآراي،مهرنازترجمۀ،جنسیترشد.)1393(وشفیرابینوسوزانگولومبوك،

ققنوس.  انتشارات
نی.نشرهفتم، تهران:چاپچاووشیان،حسنترجمۀ،شناسیجامعهگزیده. )1394(آنتونی،گیدنز
امیـري، سـهراب ترجمـۀ ،ایـران دراولیـه ماجراهـاي یاالیاردسفرنامه). 1367(هنرياوستینسرالیارد،

وحید.  انتشاراتاول، تهران:چاپ
تهران: افسون.حیرت،اسماعیلمیرزاترجمۀ،2ج،ایرانکاملتاریخ.)1379(سرجان،ملکم خان

،»بیضـایی بهـرام ازمـار سـلطان :جـادویی افسانهیکنمایشیبازخوانی). «1393(مریمطاووسی،نعمت
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