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 (۳/۸/۹۷)"یگرید و کودک اتیادب" عنوان با یکودک مطالعات و کودک اتیادب دوساالنه شیهما روز نیدوم زارشگ

 :هشتم قسمت

 (دوم روز در شیهما چهارم پنل یاصل یسخنران)

  

 "است هیچندال یمفهوم ،یکودک مفهوم": شناسجامعه، یوسفی یمهد دیس

 

 "است؟ یگرید کودک، ایآ :یکودکانگ و یکودک کودک، اتیادب" عنوان با یسخنان در، پژوهشگر و شناسجامعه، یوسفی یمهد دیس

 من داشت اظهار دارد؟ وجود یکودک مفهوم با یگرید مفهوم خاص طورهب و کودک اتیادب نیب ینسبت چه که پرسش نیا طرح با

 .کنمیم استفاده یکودکانگ مفهوم از رونیازا و نمیبب رابطه نیا در را یکودک مفهوم توانمینم

 

 اتیادب به مطالعات نیا اما؛ است گرفته صورت یکودک یریگشکل یچگونگ در مورد یارشتهنیب مطالعات یسر کی افزود یو

 اتیادب به کامل طورهب هرگز یکودک مطالعات .دیآینم دست به کودک اتیادب از فقط یکودک مفهوم چون؛ پردازدینم کودک

 .شودینم ساخته کودک اتیادب از صد درصد طوربه یکودک مفهوم و خوردینم وندیپ کودک

 

 یکودک به که دارد ازین یعوامل به کودک اتیادب و است هیچندال یمفهوم یکودک مفهوم، کودک اتیادب پژوهشگر نیا گفته به

 اتیادب در هم و یکودک مطالعات مبحث در هم ،هاهینظر ،یگرید موضوع در اما...و نشر حوزه به مربوط مسائل مثل؛ ستندین مربوط

 .هستند مطرح کودک

 

 در نه است، کودک ندهیآ ،یبزرگسال گفت شوند،یم یمنته بزرگسال و کودک نیب ینیتقابل آفر به که ییهاهینظر به اشاره با یو

 یفضا دهندهنشان باشد، متضاد قطب دو دهندهنشان کهآن از شیب کودک اتیادب .گرفت فاصله دوگانه تیوضع نیا از دیبا .او مقابل

 و نهادها کودک، از اعم هرکس کهنیا و یتجرب مطالعات سمت به را ما هاتقاطع و مرزها به نگاه .است ینینابیب و یدیبریه دورگه،

 .دهدیم سوق، نندیبیم چگونه را کودک اتیادب...و یادب نامنتقد

 



 در آل دهیا مخاطب کی و دارد وجود متن در مخاطب کی که است نیا بر فرض گفت "مستتر مخاطب" مفهوم به اشاره با یو

 مستتر مخاطب نیب و است هیچندال مستتر مخاطب اما؛ کندیم استاندارد آن با را خود خواننده تیدرنها که سنده،ینو ذهن

 .دارد وجود تفاوت خوانندهمخاطب  و متن سندهینو

 

 نیتضم از کودک شعر در گاهچیه ،ناخودآگاه صورتهب ما یزمانمثالً  گفت یکودکانگ و یکودک نیب کیتفک با یوسفی یمهد دیس

 مفهوم با صورت نیا در .میکنیم نیچن خودآگاه صورتبه گاهی اما؛ است مطرح یکودک مفهوم نجایدر ا .میکنینم استفاده

 .میهست مواجه یکودکانگ

 

 .کرد برقرار کودک اتیادب و یکودک مفهوم انیم یترقیدق و معنادارتر وندیپ توانیم یگذار زیتما نیا با پژوهشگر نیا گفته به

 


