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چکیده
به اعتقاد مانهايم ،دموکراسییین ت ها امری سییییاسییین نی یییت ،ب ه نوعن فره گ و دارای
خصییايو وي ۀ خويش اسییتا ان ن ر او فره گ دموکراتیک مبین خصیییصییۀ سییاختاری
فا ص هنداين ا ست که به مع ای حذف فوا صل کیفن و به ر سمیت ش اختن تفاوتها ستا
اين خ صی صه در ادبیات نتايج ب یاری دارد که ان میان آنها منتوان به ظهور فرديت ،افول
نقش نوي

ده و رواين شدن نندگن او و ک ی شهنداين ج

یتن ا شاره کردا آثار کودک و

نوجوان دوران نو را نیز منتوان ب ا بر داليل مخت ف ان اين چشماندان بررسن کردا امپراتور
ک مات اثر احمد اکبرپور-که ان داسییتانهای برگزيدۀ نوجوانان اسییت باب یت تی یل ان اين
م ر را داردا ب ابراين در اين مقاله به بررسییین خصیییايصییین منپردانيم که سیییبی اي اد
فا ص هنداين در رمان مذکور من شودا پ وهش ما سران ام بدين نتی ه ر سید که اکبرپور به
ع وان نوي ی دهای ک یشییهگريز کوشیییده اسییت ان گونههای مخت ف فاص ی هنداين در رمان
ا ستفاده ک دا اين پ وهش نه ت ها مقدمهای برای پ وهشهای بی شتر در آثار اکبرپور ا ست،
ب ه نمی های اسییت برای بررسیین انواص فاصیی هنداينهاين که به ادبیات کودک و نوجوان
اختصاص داردا
کلیدواژهها :فره گ دموکراتیک ،فاص هنداين ،احمد اکبرپور ،امپراتور ک ماتا
 -1مقدمه

دموکرا سن عموماً در عر صۀ سیا سن مورد توجه برار گرفته ا ستا اما آيا نمنتوان خ صايو آن را
به فره گ تعمیم داد؟ امر سیا سن را منتوان به ع وان روب اين در ن ر گرفت که ب یاد فره گن سانندۀ
آن استا دموکراسن سیاسن برساختۀ فره گن دموکراتیک است که در ب تری اجتماعن جريان داردا
 -9استاديار نبان و ادبیات فارسن دانشگاه هرمزگان (نوي دۀ م ئول)
 -2دانش وی دکتری نبان و ادبیات فارسن دانشگاه شیران
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خصايو فره گ دموکراتیک را منتوان در صور مخت ف نندگن عصر نو يافت و ردپای دموکراسن
را حتن منتوان در متون ادبن پن گرفتا
مفهوم کودکن و به تبع آن ادبیات کودک سییاختۀ فره گ دموکراتیک اسییت و با ظهور و ب یی
دموکراسنهای جديد و در فضای فره گن دولت-م تهای حامن فره گ ش ل و رشد يافته استا
هر بدر که ن ام پیشییادموکراتیک ادبیات کودک را در پیوند با ادبیات عامهپ ی د برار منداد و آن را به
حاشیه منراند و در تقابل با ادبیات فاخر برار منداد ،صورتب دیهای دموکراتیک اساساً اين ت قن را
مورد م اب شه برار مندهد و اعتبار روايتهای کالنن را که پس ان رو ش گری بر تولید فره گن م
شدند به چالش منک شد (ت ر و وب)918 :9319 ،ا امرون خ صايو دموکراتیک ادبیات کودک را نه
ت ها در خاستگاه ،که در اليهها و گونههای مخت ف آن منتوان ش اساين کردا
در اين مقاله خ صايو دموکراتیک ادبیات کودک در ي ن ان آثار برگزيدۀ کودک و نوجوان -يع ن
امپراتور ک مات اثر احمد اکبرپور -به ع وان نمونه بررسن من شودا اساس اين پ وهش بر ن ريۀ کارل
مانهايم ا ستوار ا ستا مانهايم که به گفتۀ برخن م تقدان نامش معادل «جامعه ش ا سن معرفت» ا ست
(همی تون ،)212 :9381 ،معتقد است دموکراسن امری فره گن است که در عین پذيرش فواصل کمن
موجود ،مبین فا ص هنداين ان اموری ا ست که ن بت به هم دارای فوا صل کیفن ه ت دا او در بیث
دموکراتیزه شدن فره گ ،ا صول دموکرا سن را معرفن منک د و آن را ن امن مبت ن بر حذف فوا صل
کیفن من شماردا ام ان بانخوانن ا صول دموکراتیک ت ها بر ا ساس فا ص هنداين می ر ا ستا ان ديد
مانهايم ،فاصیی هنداين «تالش جهت کاهش فواصییل عمودی و به رسییمیت شیی اختن فواصییل افقن
است» (رک :مانهايم)9381 ،ا
 -2پیشینه

آثار احمد اکبرپور عموماً مورد توجه م تقدان برار گرفته اسییتا نقدهاين که تاک ون بر آثار او نگاشییته
شده عبارت است ان« :بررسن خوان دۀ نهفته در داستانهای احمد اکبرپور (بر پايۀ ن ريۀ ايدن چمبرن)»
به ب م سعید ح امپور« ،برر سن خوان دۀ نهفته در متن در سه دا ستان ادب پايداری ان احمد اکبرپور»

نو شتۀ سعید ح امپور و سید فر شید سادات شريفن« ،نگاهن به ابعاد روايتم دی در دا ستان سه
سوت جادوين احمد اکبرپور (بر پايۀ ن ريۀ ماريا نی واليوا)» نوشتۀ سعید ح امپور و شیدا آرامشفرد،
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«اي تگاه دوستن (نگاهن به کتاب بطار آن شی نوشتۀ احمد اکبرپور)» به ب م م ید کوه ن« ،روايت
ه تن ش اسن دو شقه (نقد بطار آن شی نوشتۀ احمد اکبرپور)» اثر ع ن ربیعن ونيری« ،م تقد درون
متن :بانخوانن دو داستان ن بتاً متفاوت« :غول و دوچرخۀ» احمد اکبرپور و « شاهزادۀ بن تاج و تخت
نيرنمین» ان ع نا صغر سیدآبادی» به ب م لیال م تبنفرد و نقد و برر سن رمان سه سوت جادوين اثر
احمد اکبرپور با ع وان «سه سوت اضافن» به ب م ح ن پارساينا بهعالوه راي ا بامداد در نقد رمان من
نوکر بابا نی یییتم ،مط بن با ع وان «يک پ ه به عقی؟» در کتاب ماه کودک و نوجوان به رشیییتۀ تیرير
درآورده و فاطمه فرنیا و فريده پورگیو ،مقالهای با ع وان «برر سن مفهوم توانم د سانی در دا ستانهای
احمد اکبرپور» نگاشتهاندا
 -3چارچوب نظری
 -1-3مانهایم و جامعهشناسی معرفت

جامعهش اسن معرفت شاخهای ان جامعهش اسن است که در مورد ن بت معرفت و ش اخت با شراي
اجتماعن بیث منک دا به تعبیر ماکس ش ر ان ب یانگذاران جامعه ش ا سن معرفت ،مو ضوص اين دانش،
بررسن رواب و ب تگنهای بین انواص اش ال (فرمهای) نندگانن اجتماعن و اب ام گوناگون ش اخت
است» (آشتیانن)92 :9383 ،ا
تا مدتها در دنیای انگ ی ییننبان نام مانهايم معادل جامعهشی اسیین معرفت بود (همی تون:9381 ،
)212ا آنچه توجه مانهايم را به خود مشغول منداشت ن بت معرفت با شراي اجتماعن بودا به عقیدۀ
مانهايم« ،ديدگاه جامعه ش اختن ان همان آغان منخواهد فعالیتهای گوناگون فردی را در نمی ۀ ت ربۀ
گروهن مورد تف یر برار دهدا تف ر هرگز فعالیت جدابافته و به دور ان تأثیر نندگن گروهن نی تا ان
همین روی ،تف ر را با يد در چارچوب نمی ۀ اجت ماعناش در ن ر گر فت» (کونر)169 :9381 ،ا
بدينترتیی ،مانهايم ن ییبت دانش با وابعیت را يک گام به پس منراندا به عقیدۀ او ،دانش ان شییراي
ني تگاهن متأثر است و با ساختارهای اجتماعن ارتباط می من داردا
مم ن اسیت اين ايدۀ مانهايم يادآور برخن ان ديدگاههای ن ری متف ران پ یاسیاختارگراين چون
فوکو باشدا ان ن ر فوکو ما درون سامانههاين منانديشیم که او نام گفتمان را بر آنها مننهدا فوکو در
مقالۀ «ن م گفتمان» اسییتدالل منک د که نبايد تصییور کرد جهان با چهرهای روشیین و خوانا به ما رو
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منک د و کار ما ت ها اين ا ست که آن را رمزگ شاين ک یما جهان در فراي د ش اخت ،همد ست نی ت،
هیچ مشیییت پیشییاگفتماننای در کار نی ییت که جهان را به سییود ما س یامان دهد (می ز)13 :9381 ،ا
بدين سان فوکو با رد ا سطورۀ شفافیت  -نامن که وايتیمو برای فرض ي

انن نبان با عی یت در ن ر

گرفت -ن بت دانش با عی یت را يک گام به عقی منراندا
 -2-3نظریۀ دموکراتیک شدن فرهنگ

مانهايم معتقد ا ست که دموکرا سن سیا سن ي ن ان م اهر فره گ دموکراتیک ا ستا او دموکرا سن
سیاسن را دارای سه اصل اساسن منداند -9 :ان انها را به ش ل ذاتن برابر فرض منک دا  -2استقالل
فرد را اي اد و تثبیت منک د  -3نخبگان سیییاسیین را با روشهای نوين ِانتخاب و ن ارت برمنگزي د
(مانهايم)23-33 :9381 ،ا منتوان نشان داد که سه اصل مذکور بر پايۀ خصیصۀ ساختاری فاص هنداين
برار داردا فاص هنداين به مثابۀ خصیصۀ ساختاری فره گ دموکراتیک به مع ای حذف فواصل عمودی
در عین به رسمیت ش اختن فواصل افقن استا به تعبیر مانهايم« ،گرايشهای سانندهای وجود دارد که
برابری افقن را به جای نابرابری عمودی و س

همراتبن منگذارد ااا ا اين گرايشهای ساننده را بايد

در موضعگیری هر فره گ ن بت به مفهوم فا ص ه رديابن کردا فاص ه به مثابۀ پديدهای اجتماعن ،ت ها
نمانن بابل ش لگیری ا ست که ک شگران اجتماعن ،به حفظ فا ص هی اجتماعن بین خود و ديگران
عالبهم د باش د؛ به وي ه ه گامن که ان ن ر فضاين در م اورت ي ديگر نندگن منک د ااا ا در حونۀ
اجتماعن ،فاص هگزي ن به بهترين وجه به صورت «دور شدن ان ديگری» فهمیده منشود؛ مثل وبتن که
ما ان يک شییخو خطرناک فاصیی ه منگیريم» (همان 63 :و )69ا در نگاه مانهايم ،فاصیی ه دارای دو
صورت متفاوت است :فاص ۀ عمودی که به مع ای تفاوتهای کیفن میان افراد يا اشیاء و مفاهیم است،
و فاص ۀ افقن که مبین تمايزاتن است که کیفن نی ت د و به برتریهای ذاتن نمنان ام دا ان ن ر مانهايم،
فاص ه ت ها در سطح رواب فردی و گروهن ظاهر نمن شود ،ب ه شامل مفاهیم و اشیاين نیز من شود
که دارای بار فره گن ه یت دا تأکید مانهايم بر داشیتن بار فره گن ان آن روسیت که اشییاء به خودی
خود دارای فا ص ۀ کیفن يا کمن ان هم نی ت د ،ب ه ت ها در ب تر ت قنهای فره گن ب شری ا ست که
منتوان آنها را طبقهب دی و د ستهب دی کردا مانهايم مو ضوص را چ ین صورتب دی منک د :ا شیاء و
فرآوردههای فره گن نیز ان هم فاصی ه منگیرندا منتوان ان فرآوردههای فره گن سییطح باال و سییطح
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پايین سخن گفتا اين تشبیه فضاين را در مورد اشیای مهم و مقدس منتوان بهتر مشاهده کرد؛ اشیای
مقدس را در جاين چ ان باال منگذارند که همه برای ديدن آن ،سر خود را باال بگیرندا در سخن گفتن
نیز «میان امور سطح باال و سطح پايین اختالف وجود داردا بیان بعضن موضوصهای سطح باال ،نیانم د
کاربرد واژههای متین و طرن ادای سیی گین و احترامآمیز اسییت؛ در حالن که منتوان ان موضییوصهای
سطح پايین ،راحت و بنخیال سخن گفت» (همان)61-66 :ا ان اين م ر ،فاص هنداين به مع ای تبديل
فوا صل عمودی به فوا صل افقن ا ست و اين خ صی صۀ ساختاری دارای نتايج ب یاری در عر صههای
فره گن ان ببیل ادبیات استا
 -1-2-3دموکراسی در ادبیات

توجه به جزئیات و تفاوت های فردی بیانگر ظهور فرديت در ادبیات جديد در مقابل ادبیات کهن
اسییتا ت یکهای رايج در داسییتاننوي یین مدرن ان ببیل شییخصیییتپردانی در وابع بیان ديگری ان
اهمیت ابران و ظهور فرديت در ادبیات جديد استا اس ار واي د در انتهای برن  91نوشت « :سرلوحۀ
عهد باستان چ ین بود« :خود را بش اس!» بر سردر دنیای جديد چ ین خواه د نگاشت« :خودت باش!»»
(واي د)91 :9386 ،ا در وابع او بیانگر اتفاق ع یمن بود که در حال رخ دادن بود :ظهور فرديتا
درک مانهايم ان فرديت ،ان ن ريهپردان بزرگ جامعهشیی اسیین ،امیل دورکیم متأثر اسییتا دورکیم
بهوضییور روشیین سییاخته بود که دو نوص همب ییتگن اجتماعن وجود دارد :همب ییتگن م انیک و
همب تگن ارگانیکا جوامع مخت ف در طول تاريخ ،هرکدام بر اساس ي ن ان اين دو نوص همب تگن به
حیات خويش ادامه دادهاندا همب تگن م انیک به مع ای همب تگن بر اساس شباهت افراد است؛ در
حالن که همب تگن ارگانیک بر تمايز و تفاوت اع ضا ت یه دارد (آرون)326 :9389 ،ا ان ن ر او دنیای
جديد دنیای همب تگن ارگانیک بودا مانهايم نیز در همین راستا حرکت ناگزير به سوی دموکراسن را
حرکت در جهت افزايش فرديت منداندا گرچه مانهايم نامن ان دورکیم نمنبرد ،عمالً ا صطالحات او
را به کار منگیرد« :جامعۀ مط قگرا با پارادايم م انیزم سانگار است و جوامع فق در عصر دموکراسن
وارد مرح ۀ حیات تنوار (ارگانیک) منشوند» (مانهايم)29 :9381 ،ا
واضح است که خصیصۀ فاص هنداين مورد ن ر مانهايم در فره گ مبت ن بر فرديت میقق منشودا
در وابع دموکراسییین فره گ گذار ان شیییباهت به تفاوت ،گذار ان جامعۀ همگن به جامعۀ ناهمگن و
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درنتی ه فره گ مبت ن بر فوا صل افقن ا ستا به ر سمیت ش اختن تفاوتها و باننماين آنها ت ها ذيل
احترام به ديگربودگن و در نتی ه به رسمیت ش اختن فواصل افقن استا در غیر اين صورت به جای
تأکید بر تفاوتهای فردی ،کو ش شن برای ي

اننماين يا يکد ست سانی ع ا صر اجتماعن وجود

خواهد داشتا وجه نخ ت را منتوان در ادبیات پیشادموکراتیک مشاهده کرد؛ جاين که ام انن برای
باننماين تفاوتها نی ت و ت صاوير ک ن ت ها صورت باننماين مم ن ا ستا در ادامه به اين مو ضوص
بانخواهیم گشتا وجه دوم را منتوان در ادبیات انقالبن و تودهای مورد تأيید حاکمیتهای توتالیتر و
ذيل ع اوي ن چون خ ق ،مردم ،م ت وااا مشییاهده کرد؛ ادبیاتن که در تالش برای سییرکوب تفاوتها،
جايگاه چ دانن برای فرديت در ن ر نمنگیردا
در ادبیات پیشادموکراتیک وجه چ دانن ان فرديت بابل رديابن نی تا شعر کهن م الن برای ارائۀ
فرديت نداشییتا به بیان ضیییاء موحد ،در ه ر پیش ان عصییر نوناين عمدتاً نشییانن ان فرديت وجود
نداشییتا در شییعر سییعدی و حافظ و به طور ک ن در شییعر بديم ايران ،تمام معشییوبان و شییاهدان،
سیاهگی وي د و ابروکمان ،سرو بد و نقطهدهان و اغ ی نامهربان ،ت دخو و عا شقکش و ربیینوانا
دلبرانن ه ییت د برگزيده ،نوعن خاص ،نوص مثالن يا اثیری ،نوعن که آن را سییرحد کمال مندان ییت د
(موحد؛ )19 :9333ا تاريخ تولید اين بوالی به اع صار پی شادموکراتیک بانمنگ شت و به همین جهت
ع اصر و خصايو چ ان ساختن در آنها لیاظ شده بودا
در مقابل ،ادبیات جديد مبین فرديت اسییت و به جزئیات منپرداندا برون افراطن چ ین فرديتن در
ادبیات آوانگارد برن بی تم و باالخو در ج بشهای سوررئال و دادائی تن در دهههای نخ تین برن
بی ییتم نمايان شییدا در اين برائت ان فرديت تالش منشیید تا هرچه بیشییتر به ت قنهای شییخص ین و
ناخودآگاه فرد اهمیت داده شودا در برائتن ديگر ،فرديت دارای چ ان اهمیتن شد که اساس داستان بر
پايۀ ارائۀ آن برار گرفتا با رواج ت یکهاين چون جريان سیال ذهن و تکگوين درونن ،اين روند به
اوج ر سیدا در خ شم و هیاهوی وي یام فاک ر ،دنیا ان ديد ب امین ،يک عقیافتادۀ ذه ن ،روايت شد،
چیزی که پیشتر اساساً نامم ن بودا ديگر ع یی نبود اگر تمامن يک رمان بطور به نندگن چ د ساعتۀ
بهرمانن (اولیس) بپرداند که در حال گفتگو با خوي شتن ا ستا به عالوه اهمیت ديگرگونهبودن لین،
نبان و نگاه ه رم د که بهمثابۀ باعدۀ نوظهور میدان ادبن ابران منشیید ،ت ها در چارچوب برون و ظهور
فرديت بابل تبیین بودا
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فاص ی هنداين ديگری که در عرص یۀ ادبیات برون کرد ،حذف ت قن رايج برتری وابعیت بر داسییتان
بودا در طريق ن ری رايج بابنمانده ان يونانیان دربارۀ ه ر ،ه ر چیزی نی ت جز میاکاتا «تمام ه رها
چیزها را به وسیییی ۀ ايقاص و لفظ و آه گ تق ید منک د» (ارسیییطو)993 :9383 ،ا همچ ین در نزد
افالطون ،اساس ه ر عبارت است ان تق ید ،اما چون عالم می وس خود تق یدی است ان جهان معقول
(جهان مُثُل) ،کار ه رم د تق یدی ان عالم معقولِ مُثُل خواهد بود و پیدا ست که چ ین تق یدی ديگر چه
ارن شن خواهد دا شت (همان( 919 :مقدمۀ مترجم)) ان اين م ر ،ه ر ت صويری ا ست ان وابعیت و
تصوير وابعیت ن بت به خود آن دارای مرتبۀ پايینتری استا ه ر در مقابل وابعیت امری درجه دوم
است و ت ها النم است که به جايگاه خويش وابف باشدا
شايد مهمترين م تقد مشهورِ چ ین نگاهن نیچه باشد که با نير سؤال بردن اسطورۀ شفافیت نبان،
بر اهمیت ادبیات تأکید کرد« :ع صر ما به ه ر نفرت منورند ااا ا ع صر ما اين امر را ( شعر و شاعری)
بنفايده ،تفريح و سییرگرمن و ان اين ببیل ت قن منک د ااا ا ما منخواهیم با تصییاوير ،جهان را چ ان
برای شما مرتی سانيم که به لرنه بیفتید ااا ع م بايد اي ک سودم دی خود را به اثبات ر ساند» (نیچه،
)81 :9381ا ان ن ر نیچه ،ان آن ا که نبان نه ابزار ،که همۀ ه تن ماست ،اين ادبیات است که با ع ايت
به اين مو ضوص ما را ان توهمِ به کف آوردن حقیقت منرهاندا ادبیات ان آن رو که ادعای بیان حقیقت
را ندارد ،ان خطای ک ی حقیقت ف فه اجت اب منک د« :اي ک فق ه ر صادق است» (همان)11 :ا ان
اين رو آنچه نیچه پیش رو مننهد ،فا ص هنداين ان روايت و وابعیت ا ستا ان ن ر او هر وابعیتن خود
روايتن اسییت که روايتبودن آن به فراموشیین سییپرده شییده اسییت« :هیچ گفته يا بیان «وابعن» و هیچ
ش اخت وابعنای م تقل ان ا ستعاره وجود ندارد ااا ا ا ستعارهها ،همان ا ستعارههای معمولن بهع وان
حقايق و به م زلۀ معیارهاين برای سی ش اسییتعارههای نادرتر ظاهر منشییوندا در اي ا يگانه تفاوت
ذاتن و ماهوی ،تفاوت میان رسم و تانگن ،رواج و کمیابن است» (همان)923 :ا
هرگاه غ بۀ داسیییتان بر وابعیت ان میان رود ،جاين برای ادعای وابعنماين متن ادبن بابن نمنماندا
ب ابراين فرض س تن نوي دۀ خالق و بادر مط ق ،جای خود را به نگرش مرگ مؤلف مندهدا مؤلف
خود در میان متون برار منگیرد و ن یبت به متن دارای هیچ جايگاه برتری نی ییتا نندگن نوي ی ده
چیزی جز يک روايت نی ت و انتقال مع ای اثر به روايت مذکور ت ها به اندانۀ انتقال آن به روايتهای
ديگر ارنشم د استا مع ا در اختیار نوي ده برار ندارد :سرگذشت مؤلف نیز صرفاً متن ديگری است
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که لزومن ندارد امتیان خاصیین به آن داده شییود (ايگ تون)911 :9381 ،ا روايتبودگن نندگن مؤلف،
ن بت خالق بودن را به چالش منک شدا در ت قن س تن ،ن بت نوي ده با اثر خويش ن بت خالق
ا ست با مخ وق و درنتی ه نوي ده در جايگاهن فراد ست برار داردا او اثر را به هر ش ل که بخواهد
ش ل مندهد و آن را بر اساس ن ر خويش صورتب دی منک دا حال آن که ان م ر بارت ،نوي ده
نقطهای در میان متون است و هیچ حضوری خارج ان آنها نداردا
فروکشیدن مؤلف به درون متن ،تبديل او به يک شخصیت رواين (داستانن) است و در عین حال
ان میان برداشتن فاص ۀ او با مخاطی (ان آن م ر که ديگر مع ای اثر را در اختیار ندارد) و نیز فاص ۀ او
با شیییخصییییتهای داسیییتانن (ان آن م ر که ت ها وجودی رواين دارد)ا بدينترتیی دو سیییطح ان
فا ص هنداين رخ مندهد که منتواند صورت آثار ادبن را تغییر دهدا وجهن ان ادبیات پ تمدرن که
نوي ده را در مقام يک شخصیت داستانن به درون اثر منکشد در اين راستا برار داردا
 -3-3ادبیات کودک و نوجوان؛ پدیدهای دموکراتیک

کودکن مفهومن واب ییته به فره گ و مت ن بر تغییرات اجتماعن اسییتا به گفتۀ خ ییرون اد ،کودکن
«مت ثر ا ست ،مقید به ج یت ،طبقه ،سن ،نمان و م ان ا ست» (خ رون اد)81 :9382 ،ا کودک و
نیانهای او در غرب تا پیش ان عصییر رمانتیک و در ايران تا پیش ان مشییروطه چ دان شیی اخته نبود و
تفاوت چ دانن میان او و بزرگ االن وجود ندا شتا نی واليوا آغان توجه به اهمیت دوران کودکن در
غرب را آثار وردورث و ب یک منداند (نی واليوا)119 :9383 ،ا در ايران تا پیش ان م شروطه با وجود
ن امهای غیررسمن برای آمونش و پرورش کودکان و آثار مخت فن که منتوان ت ان ن ر ساختاری يا
میتواين مورد توجه کودکان برار گیرد ،نیان کودکان به آثار ادبن ان طريق ادبیات عامیانۀ شفاهن يا آثار
وي ۀ بزرگ االن برآورده من شد (بزل اياغ)913 :9386 ،ا با ظهور م شروطه رفتهرفته کودکان ،تع یم و
تربیت و نیانهای آنان مورد توجه برار گرفت و مطالی خواندنن وي ۀ آنها خ ق شیییدا پس نمانن
ضرورت خ ق ادبیات کودک و نوجوان اح اس شد که پديدۀ کودکن ظهور کرده بودا «اک ون کودکن
به ع وان يک بعد نمانن در بین تعداد نيادی ابعاد ديگر ا ست که کودکان به و سی ۀ آن جايگاه خود را
پیدا منک د يا به وسییی ۀ آن در موبعیت يک شییخو در دنیای اجتماعن برار داده منشییوند» (جیمز،
)998 :9381ا ظهور ادبیات کودک در نوص خود مبیّنِ به رسمیت ش اختن کودکان و نوجوانان به ع وان
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گونهای ان مخاطبان متمايز ان مخاطبان همی شگن آثار ادبن ا ستا «کودکِ ادبیات کودک ،سانهای وي ه
ان کودک اسیییت که لزوماً ان هیچ راهن به کودکان ديگر (برای نمونه آن گونه که در تع یم و تربیت،
روانش اسن ،جامعهش اسن ،تاريخ ،ه ر يا ادبیات مطرر منشوند) ارتباط نداردا همچ ین ادبیاتِ ادبیات
کودک تصییور وي های ان ادبیات اسییت که الزاماً به هیچ گونه ادبیاتن بهوي ه ادبیات بزرگ ییاالن ربطن
ندارد» (ل یک  -ابر شتاين)211 :9383 ،ا به ر سمیت ش اختن کودکان مبیّن سطین ان فا ص هنداين
میان کودک/نوجوان و بزرگ ییال اسییت که ام ان ظهور ادبیاتن همارن با ادبیات بزرگ ییاالن را فراهم
منک دا ب ابراين ظهور چ ین ادبیاتن در دنیای مبت ن بر فره گ دموکراتیک به هیچ ع وان اتفابن نی تا
ادبیات کودک همۀ فره گ ها ان تأثیرگیری ان ادبیات بزرگ یییال آغان شیییده و در ادامه به آثار
آمونشییین-اخالبن ،آثار کانونن و معتبر و نهايتاً آثار مدرن و پ یییتمدرن رسییییده اسیییت ( see:

)Nikolajeva, 1999: 3-11ا احمد اکبرپور ب ا به نیان نمانه ،در بیشتر آثار خود ان جم ه امپراتور ک مات
ان ت یکهای مدرن و پ تمدرن سود ج ته ا ست؛ آنچه که در رمانهای امرون کودک و نوجوان
چ دان غیرعادی نی یییتا رمانهای نو کودکان و نوجوانان اغ ی حامل چ دصیییداين ،ذه یتگراين،
راويان اعتمادناپذير ،چ دين طرر داسیییتانن و چ دين خاتمه ه یییت د (نی واليوا)133 :9383 ،ا اين
ت یکها ام ان ظهور بیشتر ع اصر فره گ دموکراتیک در متن ادبن را فراهم منک دا
 -4بررسی رمان امپراتور کلمات 1از منظر خصایص فرهنگ دموکراتیک
 -1-4خالصۀ داستان

پ ری شروص به خواندن داستانن دربارۀ دختری چی ن به نام ساننچونگ منک د که روی نقشه ،خ
مرنی کشورها را پاک کرده استا مدير مدرسه برای اين کار او را به مقامات معرفن منک د و آنها او
را به نزد امپراتور منبرندا امپراتور دستور مندهد سانن را در يک کتاب حبس ک دا سانن اما ان کتاب
بیرون منآيد و با پ ر دوست من شودا نوي دۀ کتاب ان آنها منخواهد برای ديدن يون سوک به کره
بروندا آنها منپذيرند و به راه منافت دا در میانۀ راه ،امپراتور و يک بايقران هم به آنها منپیوندندا اما
آنها ه گامن که به کره منر س د ،گرفتار سربانهای کرهای من شوندا آنها موفق من شوند ان د ست
کرهایها بگريزند ،اما در چین گرفتار سربانهای چی ن منشوند که ف ر منک د آنها جاسوس ه ت د
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و آنها را حبس منک دا بهرمانان دا ستان به سراغ نوي ده منآي د و ان او منخواه د به آنها کمک
ک دا اما او توضیح مندهد که کاری ان دستش برنمنآيد و داستان به پايان منرسدا
 -2-4بررسی فاصلهزدایی در اثر
 -1-2-4گذار از نویسنده به شخصیتی داستانی

در اين داستان در همان ابتدا با فاص هنداين مواجه منشويما نوي ده ان همان آغان همشأن بهرمانان اثر
من شود و به ف ضای دا ستان ک شانده من شودا اين تالش ان مقدمۀ اثر آغان من شودا نو شتن مقدمه بر
داسیییتان امر چ دان راي ن نی یییتا شیییايد به آن دلیل که آوردن مقدمه توان وابعنماين اثر را کاهش
مندهد و به خوان ده يادآوری منک د که با يک اثر داسیییتانن مواجه اسیییت و نه وابعیتا اين ي ن ان
وي گنهای فردا ستانن اثر ا ستا در فرادا ستان ،توجه خوان ده به ماهیت و و ضعیت دا ستان به ع وان
امری ساختگن و م ص وص معطوف من شود تا ان اين طريق پر سشهاين در مورد رابطه میان دا ستان و
وابعیت مطرر شود (وو)8 :9311 ،ا در اين دا ستان ما با مقدمهای رو شن مواجهیم که انگیزۀ نگارش
داستان را توضیح مندهد:
وبتن برای اولین بار شعر «نقشۀ جهان» را خواندم ،باور نمنکردم که شاعرش يع ن یییی يونسوک
جونگ ی ياندهساله باشد (اکبرپور)1 :9312 ،ا
ب ابراين آرنوی ديدار او انگیزۀ نگارش داسییتان «امپراتور ک مات» منشییود« :من فق منخواسیتم
ردی ان يونسوک پیدا ک م» (همان)13 :ا ان همین جا نوي ده حضور خود را در داستان اعالم منداردا
او چون نوي دگان رئالی ت ،بیرون ان دا ستان ناي تاده ا ست که مدعن ارائۀ روايتن ش ته رفته ان
وابعیتن عی ن با شد ،ب ه با ح ضور در دا ستان ،خود را میدود به م طق درونن آن کرده ا ستا بر اين
ا ساس ا ست که در انتهای دا ستان ،وبتن شخ صیتهای دا ستانن به سراغ نوي ده منروند و به او
منگوي د« :اگر منتوانن کاری ب ن که آبروی امپراتور حفظ شودا او بر خالف ظاهرش خی ن مهربان
اسییت» (همان) ،پاسییخ مندهد« :باور ک ید هیچ کاری ان من سییاخته نی ییت» (همان) و وبتن سییانن
درخوا ست منک د که نوي ده ،دا ستان را طوری پیش ببرد که م ئوالن ک شور چین ،الابل بايقران و
امپراتور را آناد ک د ،براي شان تو ضیح مندهد که« :متأ سفانه اين ف صل آخر ا ست و برای من ام ان
ندارد که آن را ادامه بدهم» (همان) و سییپس منافزايد :آنها «آگاهن نداشییت د ااا که در دنیای وابعن،

سال چهل و نهم

تحلیل «امپراتور کلمات» بر پایۀ نظریۀ ...

913

م ییئوالن هیچ يک ان ح ومتها توجهن به ن رات نوي ی ده نمنک د و اگر من منخواسییتم دخالتن
ب م شايد و ضع بدتر ان اين من شد و حتن مم ن بود در دادگاه فردا صبح همۀ آنها را به حبس ابد
يا اعدام می وم ک د» (همان)ا او سپس منگويد« :به جان عزيزتان من هم ف ر اي ايش را نمنکردم»
(همان)ا او حتن در مقابل صاحیخانه نیز ب یار مالح هکار ا ست و به هیچ ع وان نمنخواهد او را
نارا ضن ک د« :ان همۀ آنها میترمانه خواهش منک م که مالح ۀ م تأجری مرا ب د و آرامتر حرف
بزن د» (همان)11 :ا اين نیز ي ن ان وي گنهای پ ییت مدرن اثر اسییتا در رمانهای پ ییت مدرن،
مرجعیت نوي ده و س طۀ او به ع وان راوی به چالش ک شیده من شودا ن ريۀ مرگ مولف با تعمدی
شالودهش انه غیبت نوي ده را به رخ منکشدااا ا شخصیتهای داستانن ان نوي ده اطاعت نمنک د
و اين امر بیانگر اين است که نوي ده منخواهد عمالً مرگ خود و ننده بودن متن را به صورت عی ن
به خوان دهای که با متن نندگن منک د نشان دهد (رک :بارت)9319 ،ا
بدين ن ر با فا ص هنداين ان رابطۀ نوي ده و شخ صیتهای دا ستان ،نوي ده خود به شخ صیتن
بدل منگردد که ناگزير ان پذيرش م طق م اسبات داستان است و نمنتواند خارج ان آن عمل ک دا اين
امر توان او را تا حدی کاهش مندهد که نمنتواند آي دۀ داستانش را پیشبی ن ک د يا به شخصیتهای
داستانش کمک ک دا
 -2-2-4تالش برای فاصلهزدایی از واقعیت و داستان

آنچه در اين اثر ب یار ج ی توجه منک د ،استفاده ان ت یکهای فاص هگذاری برشتن است که داستان
بودن اثر را مدام يادآوری منک دا به گف تۀ برشیییت ،ان کالم منتوان فاصییی ه گر فتا برای
نمايشی امهنويس(رمان نويس) اين ام ان ه ییت که ان طريق نبان ادبن ،ن ییبت به نبان عادی فاص ی ه
اي اد ک دا نبان م وم لغتها را ناآش ی ا منک دااا ا فاص ی ه را به اين ش ی ل هم منتوان اي اد کرد که
بانيگر (نوي یی ده) تفريین را که بیانِ گفته برايش دارد نشییان بدهد ،يا گفتهها را در يک بالی نبانن
راحت که ضرباه گ دلخواه خود او را دارد بريزد (بر شت)211 :9331 ،ا اين دا ستان در جایجای
خويش مرنی میان وابعیت و دا ستان ر سم منک د و به ما يادآور منگردد که آنچه در حال مطالعۀ آن
ه تیم داستانن است که حاصل تخیل نوي ده استا با اين حال داستان گامن پیشتر مننهد و مرن
میان دنیای وابعن و دنیای داستان را ان میان برمنداردا بدينسان سطین ان فاص هنداين رخ مندهد که
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ان يک سو دا ستانهای درون دا ستان را هم سطح منک د و ان سوی ديگر دنیای دا ستان را با دنیای
وابعن برابر منساندا
چ ان که گفتیم ،در ت قن رايج فاص های میان داستان و امر وابعن وجود دارد که داستان را در مرتبۀ
دوم برار مندهدا دا ستان مذکور با ان میان بردا شتن فا ص ه میان دنیای دا ستان با دنیای وابعن ،ان هم
پاشیدن اين فاص ه را هدف گرفته استا ان اين م ر ،خروج دخترک (سانن) ان کتاب و ورود به اتاق
پ ر ،نوعن فاص هنداين است:
دخترک چی ن همچ ان که منخ ديد ،سطرها را مثل نردبان پیمود و ان البهالی صفیات بیرون آمد
و گفت« :شما نبايد ان آن طرف منرفتن» (اکبرپور)93 :9312 ،ا
دا ستان دخترک به دا ستان پ ر وارد من شود و مرن آنها در هم من ش دا در مقابل ،پ ر نیز به
خواست نوي ده با دختر همراه من شودا اين بار او به داستان دختر وارد من شود و با بهرمانان داستان
او مواجه منگرددا پس فاص هها ان سوين ديگر در هم ش ته منشود:
سانن ان پ رک خواست تا بهآرامن وارد کتاب شود و همچ ان که دنبالۀ بصه را منخواند به چین
بروند ااا (همان)39 :ا
بدين ترتیی دو دنیا ،دنیای وابعن پ ییر و دنیای داسییتان سییانن ،همسییطح منشییوند و درهم فرو
منروندا اما کار به همینجا ختم نمنشیییودا اين مارپیچ داسیییتانن ،وابعیت نوي ییی ده را نیز به درون
منک شدا دنیای وابعن نوي ده يکباره به درون دا ستان منآيد و با دنیای دا ستان هم سطح و همارن
منشود:
«در خواب صدای پچپچن من ش وما هیچوبت سابقه نداشته است که تا ديروبت شی بیدار باشم
و موبع خواب سر و صداين اذيتم ک د يا خوابن ببی ما در چ ین موابعن مثل مردهها منخوابم و تا فردا
صبح ت ان نمنخورم ااا وبتن متوجه من شوم ک ن با دست روی شانههايم مننند وحشتنده ان جا
منپرم ااا بناخت یار چراغ مطال عه را روشییین منک ما وبتن عالوه بر پ یییرک ،امپراتور و بايقران و
يون سوک و سربان کرهای و پ شت سر آنها سانن را منبی م نبانم ب د منآيدا همگن آرام سالم و
احوالپرسن منک د ااا» (همان)81-11 :ا
اين فا ص هنداين چ دگانه به خوان ده يادآور من شود که مرن میان دنیای او با دنیای دا ستان تا چه
میزان ش ده ا ستا اين حا صل نوعن گذار ان ت یک بر شت ا ست که درنهايت به مرن وابعیت و
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داسییتان پايب د بودا اما اين اثر ان اين مرن منگذرد تا به ياد آورد که وابعیت نیز چیزی جز يک روايت
نی ییتا روايت نوي ی ده ان اين رو حتن با ظهور بهرمانان داسییتانش ان هم نمنپاشیید و تا انتها پیش
منرودا
 -3-2-4فردیت قهرمانان

داستان دارای شخصیتهای متفاوت و متمايزی است و خصايو وي های دارند که گاه بر اساس آن
رفتار معی ن را ان ام منده دا حتن آن ا که نوي ییی ده ان آنها خواهش منک د آرام سیییخن بگوي د:
«ظاهراً امپراتور عصبانن شده بود که داد کشید» (همان)19 :ا
همین طور پ رک دارای خ صايو وي ۀ خويش ا ستا ع ا صر مرتب با او نیز با جزئیات چ دی
شیییرر شیییدهاندا او با مادرش در خانهای نندگن منک د که اتاق او در طبقۀ دوم آن برار داردا در
راهپ ه هاين که به اتاق او منرسییی د ،گ دان هاين برار دارد (همان )3 :و در اتابش يک آکواريوم که
ماهنها در آن منچرخ د (همان)8 :ا در اتابش تخت خوابن اسییت که او روی آن مننشییی د و کتاب
منخواند (همان)ا او اهل کتاب خواندن اسیییت و گاه گاه دروغ منگويد (همان )26 :وااا ا اين ها
خصايصن است که پ رک را ان افراد ديگر متمايز منساند و او را به شخصیتن م تقل و متفاوت بدل
منک دا ان اين رو فاصییی های افقن میان او و تمام ديگر هم وعانش بربرار منشیییود که آنها را به هم
پیوند مننندا
دخترک دا ستان ( سانن) نیز خ صايو وي ۀ خود را داردا او س اق کوچ ن در سر دارد (همان:
)29ا چشمانش مثل دو بادام است که نير ابروان نانکش برار گرفته است (همان )99 :و به گوشش دو
گوشوارۀ کوچک به ش ل گل آويخته است (همان )99 :که ان میان موهای لختش ديده منشودا
 -4-2-4فاصلهزدایی جنسیتی

در فره گ و ادبیات س تن عموماً تصوير ک یشهای و تبعیضآمیزی ان نقشهای ج یتن ارائه منشودا
ادبیات کودک و نوجوان نیز ان اين باعده م تث ن نی تا در برر سنها و پ وهشهای مخت ف ،وجود
اين ک یشههای تبعیض ج ن در آثار ادبن کودک و نوجوان جهان اثبات منشود (رک :میشل9336 ،؛
گرت92 :9381 ،؛ جانیتن ب وتن)921 :9333 ،ا

ج تارهای نوين ادبن (ادبیات و ع وم ان انن سابق)

916

شمارۀ چهارم

اما در آثار امرون تالش دام هداری برای ندودن ک یشیییهها و خ ق آثار عاری ان پیشیییداوری های
ج یتن آغان شده استا در ايران نیز ب یاری ان نوي دگان آگاهانه منکوش د نابرابری میان دو ج س
را ان میان بردارند و شخصیتهاين ک یشهگريز خ ق ک دا
در امپراتور ک مات نیز اکبرپور با انتخاب شخصیت « سانن» که ب یار ج ور و ه ار ش ن است،
به فاص هنداين ج یتن پرداخته استا او در نخ تین صی ۀ حضورش خطوط مرنی را پاک منک د
و سبی خشم مقامات کشوری و امپراتور منشود:
«دختر پاکک ش را درمنآورد و همان طور که نير چشمن به مع م پیر نگاه منک د ،همۀ عالمتها
و خ هاين که کشیییورهای جهان را ان هم جدا کرده بود پاک منک دا اول ان همه خ های اطراف
کشییور چین را پاک کرده بودا وبتن مع م پیر متوجه بانيگوشییناش منشییود و با سییرعت به طرفش
منآيد ،او توان ته بود تا نزدي نهای مرن يونان را به طور کامل پاک ک د» (اکبرپور)99 :9312 ،ا
سانن پرتیرک ،بانيگوش و ک

او ا ست و ان ماجراجوين و ک ی ت ربه ا ستقبال منک دا در

حالن که در طرروارۀ ننانگن ،ننان با صیییفات ماليم ،سییی طهپذير ،واب یییته و م فعل توصییییف
شدهاند (استیونز)11 :9383 ،ا
سانن همچ ان که بانيگوشانه روی سطری بدم منند گفت« :نندگن بدون سفر و خطر هیچ لذتن
ندارد» (اکبرپور)32 :9312 ،ا
نوي ی ده در روند فاصی هنداين ان نقشهای ج یییتن بهصییراحت سییانن را باهوش ،با ذکاوت و
بات ربه مننامد و او را به ع وان راهبر و راه ما با بهرمان پ ر داستان همراه منک د (همان)39 :ا
 -5جمعبندی

دموکرا سن ت ها امری سیا سن نی ت ب ه نوعن فره گ ا ست که ظهورات مخت فن در ب یاری ان
عر صههای نندگن ک ونن داردا فره گ دموکراتیک بر پايۀ خ صی صۀ فا ص هنداين ا ستوار ا ست که به
مع ای حذف فوا صل عمودی و تبديل آنها به فوا صل افقن ا ستا با ظهور چ ین فره گن وجهن ان
ادبیات برون منک د که منتوان ان آن با ع وان ادبیات دموکراتیک ياد کرد؛ ادبیاتن که دارای خصییايو
وي های است که آن را ان ادبیات کهن متمايز منساندا
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ظهور ادبیات کودک و نوجوان در اين راستا برار داردا اين ادبیات به دلیل پرداختن به مخاطبانن که
پیشتر همواره ناديده گرفته من شدند ،دارای وجهن دموکراتیک استا در اين میان برخن ان آثار کودک
و نوجوان خصايو دموکراتیک بیشتری را به نمايش منگذارندا اين آثار با سود ج تن ان ت یکهای
مت وعن همچون فا ص هنداين ان خیال و وابعیت ،فرديت بهرمان ،فا ص هنداين ان کودکن -بزرگ الن،
فاص هنداين ان رابطۀ دوست  -دشمن ،فاص هنداين ان نبان و له هها ،فاص هنداين ان ج س نن  -مرد
وااا تصییوير تانهای ان ادبیات امرون را به مخاطی خود عرضییه کردهاند (رک :بربانن)9313 ،ا رمان
امپراتور ک مات دارای ن ات بابل توجهن در اين نمی ه استا
اين رمان با توجه به فرديت بهرمانان اثر تالش دارد فاص ی ۀ افقن میان ع اصییر ان ییانن داسییتان را
نمايش دهدا همچ ین با فروکشیییدن نوي یی ده به مثابۀ ي ن ان بهرمانان اثر ،فاصیی ۀ میان نوي یی ده و
بهرمانان را ان میان برمنداردا اين تالش مبیّن رواين دان تن نندگن نوي ده ا ست که جايگاه برتر او
را ن بت به بهرمانان ان میان منبردا رواين انگا شتن نندگن نوي ده ،ابتدار او دربارۀ مع ای اثر را نیز
به فراموشن من سپاردا ان اين پس او نیز در ک ار مخاطی در انت ار مع ای داستانن است که بدون ارادۀ
او پیش منرودا اکبرپور فاص هنداين را به حونۀ ج یت نیز منکشاند و با ارائۀ تصويری ک یشهگريز
ان بهرمان دختر داستانش ،چرخۀ فاص هنداين را کامل منک دا
یادداشت ها
 -9اين اثر برندۀ ديپ م افتخار  iBbYان پ ن  ،2116برگزيدۀ شورای کتاب کودک  ،9389برگزيدۀ جشن
فره گ فارس  9389و کانديدای مهرگان ادب  9381بوده استا
کتابنامه
آرون ،ريمونا ()9389ا مراحل اساسن سیر انديشه در جامعه ش اسنا ترجمۀ بابر پرهاما تهران :ع من و
فره گنا
آشتیانن ،م وچهرا ()9383ا جامعهش اسن ش اخت (مقدمات و ک یات)ا تهران :بطرها
____________ ا ()9389ا جامعهش اسن ش اخت کارل مانهايما تهران :بطرها
ارسطوا ()9383ا ارسطو و فن شعرا ترجمه و تألیف عبدالی ین نرينکوبا تهران :امیرکبیرا
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ا ستیونز ،جانا ()9383ا «ج یت و نوص ادبن»ا ترجمۀ ا سماعیل ح ی نا در ديگرخواننهای ناگزير؛
روي ردهای نقد و ن ريۀ ادبیات کودکا صو 19-992ا
اکبرپورا احمدا ()9312ا امپراتور ک ماتا تهران :پیدايشا
انصاريان ،معصومها ()9313ا ادبیات مذکرا تهران :کانون پرورش ف ری کودکان و نوجوانانا
ايگ تون ،تریا ()9381ا درآمدی بر ن ريۀ ادبنا ترجمۀ عباس مخبرا تهران :مرکزا
بارت ،روالنا ()9319ا لذت متنا ترجمۀ پیام يزدان وا تهران :مرکزا
بامداد ،راي اا ()9383ا «يک پ ه به عقی؟»ا کتاب ماه کودک و نوجوانا سال 3ا شمارۀ 91ا صو -919
16ا
برشت ،برتولدا ()9331ا دربارۀ تئاترا ترجمۀ فرامرن بهزادا تهران :خوارنمنا
پارساين ،ح نا ()9381ا « سه سوت اضافن :نقد و بررسن رمان سه سوت جادوين اثر احمد اکبرپور»ا
کتاب ماه کودک و نوجوانا شمارۀ 919ا صو 93-98ا
ت ر ،دبورا کوگان؛ وب ،جینا ()9319ا درآمدی بر ادبیات کودک؛ ان رمانتی ی م تا پ تمدرنی ما
ترجمۀ مؤس ۀ خ ممتد انديشها تهران :کانون پرورش ف ری کودکان و نوجوانانا
جانیتن ب وتن ،ال اا ()9333ا اگر فرنند دختر داريدا ترجمۀ میمدجعفر پوي دها تهران :ننا
جیمز ،آلی ییون و ديگرانا ()9381ا جامعهشی اسیین دوران کودکنا ترجمۀ ع یرضییا کرمانن و ع یرضییا
ابراهیمآبادیا چاپ دوما تهران :ثالثا
ح یامپور ،سیعیدا ()9381ا «بررسین خوان دۀ نهفته در داسیتانهای احمد اکبرپور (بر پايۀ ن ريۀ ايدن چمبرن)»ا
مطالعات ادبیات کودکا ش 9ا صو 919-928ا

__________ ؛ آرامشفرد ،شیییداا ()9319ا «نگاهن به ابعاد روايتم دی در داسییتان سییه سییوت جادوين
احمد اکبرپور (بر پايۀ ن ريۀ ماريا نی واليوا)»ا مطالعات ادبیات کودکا ش 1ا صو 91-96ا
_______________ ؛ سادات شريفن ،سید فرشیدا ( 9381و )9311ا «بررسن خوان دۀ نهفته در متن در سه داستان
ادب پايداری ان احمد اکبرپور»ا ادب پايداریا ش  3و 9ا صو 993-996ا

ح ینناده ،ع نح ین؛ دالل رحمانن ،میمدح ینا ()9381ا «برر سن برخن ان وي گنهای فره گ
دموکراتیک در شعر ع صر م شروطه و تفاوتهای آن با شعر ع صر بانگ شت»ا م ائل اجتماعن ايرانا
سال 9ا شمارۀ 9ا صو 33-61ا
خ رون اد ،مرت ضنا ()9382ا معصومیت و ت ربه؛ درآمدی بر ف فۀ ادبیات کودکا چاپ دوما تهران:
مرکزا
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ربیعن ونيری ،ع نا ()9381ا «روايت ه تن ش ا سن دو شقه (نقد بطار آن شی نوشتۀ احمد اکبرپور)»ا
پ وهشنامۀ ادبیات کودک و نوجوانا شمارۀ 99ا صو 933-931ا

فرنیا ،فاطمه؛ پورگیو ،فريدها ()9312ا «برر سن مفهوم توانم د سانی در دا ستانهای احمد اکبرپور»ا مطالعات
ادبیات کودکا ش 3ا صو 993-936ا
بربانن ،ح ینا ()9313ا بررسن خصايو دموکراتیک آثار داستانن احمد اکبرپورا پاياننامۀ کارش اسن
ارشد ادبیات کودک و نوجوانا
بزلاياغ ،ثرياا ()9386ا ادبیات کودکان و نوجوانان و ترويج خواندنا چاپ پ ما تهران :سمتا
کونر ،لويیسا ()9381ا نندگن و انديشۀ بزرگان جامعهش اسنا ترجمۀ می ن ثالثنا تهران :ع منا
کوهکن ،م یدا ()9381ا «اي ییتگاه دوسییتن (نگاهن به کتاب بطار آن شییی نوشییته احمد اکبرپور)»ا
پ وهشنامۀ ادبیات کودک و نوجوانا شمارۀ 99ا صو 939-936ا
گرت ،استفاننا ()9381ا جامعهش اسن ج یتا تهران :ديگرا
ل ییی یک  -ابرشیییتاينا کارينا ()9383ا «تأم ن در چی یییتن ادبیات کودک و کودکن»ا ترجمۀ طاهره
آدي هپورا در ديگرخواننهای ناگزير؛ روي ردهای نقد و ن ريۀ ادبیات کودکا صو 213-322ا
مانهايم ،کارلا ()9381ا دموکراتیک شدن فره گا پرويز اجاللنا تهران :ننا
م تبنفرد ،لیالا ()9381ا «م تقد درون متن :بانخوانن دو دا ستان ن بتاً متفاوت :غول و دوچرخۀ احمد
اکبرپور و شاهزادۀ بن تاج و تخت نيرنمین ع ناصغر سیدآبادی»ا کتاب ماه کودک و نوجوانا شمارۀ
916ا صو 22-26ا
موحد ،ضیاءا ()9333ا شعر و ش اختا تهران :مرواريدا
میشل ،آندرها ( )9336پی ار با تبعیض ج نا ترجمۀ میمدجعفر پوي دها تهران :نگاها
می ز ،ساراا ()9381ا میشل فوکوا ترجمۀ داريوش نوریا تهران :مرکزا

نی واليوا ،مارياا ()9383ا «دوراهن ادبیات کودک»ا ترجمۀ غزال بزرگمهرا در ديگرخواننهای ناگزير؛
روي ردهای نقد و ن ريۀ ادبیات کودکا صو 913-196ا
نیچه ،فردريشا ()9381ا ف فه ،معرفت و حقیقتا ترجمۀ مراد فرهادپورا تهران :هرمسا
همی تون ،پیترا ()9381ا ش اخت و ساختار اجتماعنا ترجمۀ ح ن شمسآوریا تهران :مرکزا
واو ،پاتريشیاا ()9311ا فراداستانا ترجمۀ شهريار وبفنپورا تهران :چشمها
واي د ،اس ارا ()9386ا سوسیالیزم و فردگراينا ترجمۀ باوند بهپورا تهران :چشمها
Nicolajeva, Maria. (1999). Children’s Literature Comes of Ages. London & NewYork:
Routledge.
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