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 کارل مانهایمزدایی بر پایۀ نظریۀ فاصله امپراتور کلماتتحلیل 
 

  1دکتر عاطفه جمالی

  2قربانیحسین 

 چکیده

دارای  وفره گ  نوعندموکراسییین ت ها امری سییییاسییین نی یییت، ب  ه  ،به اعتقاد مانهايم

سییاختاری  ۀکراتیک مبین خصیییصییفره گ دمو خويش اسییتا ان ن ر او ۀخصییايو وي 

ص ه ست که به مع ای حذف فوافا ش اختن تفاوتنداين ا سمیت  ستا هاصل کیفن و به ر

صه در ادبیات نتايج  صی توان به ظهور فرديت، افول من هاب یاری دارد که ان میان آناين خ

شدن نندگن او  شه ونقش نوي  ده و رواين  شاره کردا نداين ج  یتن ک ی و  ودکآثار کا

ور اتپرام اندان بررسن کرداداليل مخت ف ان اين چشم رتوان ب ا بنوجوان دوران نو را نیز من
اسییت باب یت تی یل ان اين  اننوجوانبرگزيدۀ های داسییتانکه ان -اثر احمد اکبرپور ک مات

که سیییبی اي اد پردانيم منصییین ب ابراين در اين مقاله به بررسییین خصیییاي م  ر را داردا

ص ه سید که اکبرپور به  اشودنداين در رمان مذکور منفا سران ام بدين نتی ه ر پ وهش ما 

نداين در رمان ی مخت ف فاصیی ههاکوشیییده اسییت ان گونه گريزای ک یشییهع وان نوي یی ده

ستف شتر در آثار  هایای برای پ وهشاين پ وهش نه ت ها مقدمه اده ک داا ، ستا اکبرپوربی

ادبیات کودک و نوجوان  بهين که هاندايناسییت برای بررسیین انواص فاصیی ه اینمی هب  ه 

 ااختصاص دارد

 اامپراتور ک مات ،اکبرپوراحمد ، نداينفاص ه، فره گ دموکراتیک :هاکلیدواژه

 مقدمه -1

سن  ص عموماًدموکرا ستا  ۀدر عر سن مورد توجه برار گرفته ا صايو آن را اما آيا نمنسیا توان خ

سن را  ؟فره گ تعمیم داد به سیا سانندمنامر   ۀتوان به ع وان روب اين در ن ر گرفت که ب یاد فره گن 

  فره گن دموکراتیک است که در ب تری اجتماعن جريان داردا ۀدموکراسن سیاسن برساخت آن استا
                                                           

 jamali.atefeh@gmail.com                         ()نوي  دۀ م ئولادبیات فارسن دانشگاه هرمزگان  استاديار نبان و -9

 hossein-ghorbani@hotmail.comدانش وی دکتری نبان و ادبیات فارسن دانشگاه شیران                               -2
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ن ردپای دموکراس و توان در صور مخت ف نندگن عصر نو يافتمنخصايو فره گ دموکراتیک را 

 توان در متون ادبن پن گرفتامنرا حتن 

فره گ دموکراتیک اسییت و با ظهور و ب یی   ۀکن و به تبع آن ادبیات کودک سییاختمفهوم کود

  حامن فره گ ش ل و رشد يافته استای هام ت-ی جديد و در فضای فره گن دولتهااسندموکر

به  ن راآ داد ومنپ یی د برار پیشییادموکراتیک ادبیات کودک را در پیوند با ادبیات عامهن ام هر بدر که 

 قن را ين تا ی دموکراتیک اساساًهاب دیصورت، ددامنتقابل با ادبیات فاخر برار  درو راند منحاشیه 

شه برار  ش گری بر تولید فرههادهد و اعتبار روايتمنمورد م اب      گن می کالنن را که پس ان رو

شدمنبه چالش  شدند صايو دموکراتیک ادبیات کودک را نه ا (918 :9319 ،ت ر و وب) ک امرون خ

 توان ش اساين کردامنمخت ف آن  یهاو گونه هاکه در اليه، ت ها در خاستگاه

صايو دموکراتیک ادبیات کودک در ي ن ان آثار برگ يع ن - کودک و نوجوان ۀزيددر اين مقاله خ

کارل  ۀاساس اين پ وهش بر ن ري شودامنبه ع وان نمونه بررسن  -پورور ک مات اثر احمد اکبرامپرات

ستا ستوار ا سن جامعه»برخن م تقدان نامش معادل  ۀمانهايم که به گفت مانهايم ا ست «معرفتش ا   ا

معتقد است دموکراسن امری فره گن است که در عین پذيرش فواصل کمن ، (212 :9381 ،)همی تون

ص همبین ، موجود صل کیفن ه ت دا نداينفا ست که ن بت به هم دارای فوا یث او در ب ان اموری ا

شدن فره گ سن را معرفن  ،دموکراتیزه  صول دموکرا صآن را ن امن مبت ن بر حذک د و منا ل ف فوا

صول دموکراتیک ت ها برام ان ا شماردمنکیفن  ساس  بانخوانن ا ص ها ست می ر نداينفا ن ديد اا ا

تالش جهت کاهش فواصییل عمودی و به رسییمیت شیی اختن فواصییل افقن » نداينفاصیی ه، مانهايم

 ا(9381، مانهايم :ک)ر «است

 پیشینه -2

گاشییته بر آثار او ن ک ونن برار گرفته اسییتا نقدهاين که تامورد توجه م تقدا عموماً پورآثار احمد اکبر

 «چمبرن( ايدن ۀين ر ۀهای احمد اکبرپور )بر پاياستاننهفته در د ۀبررسن خوان د»ان:  است عبارت شده

سعید ح ام سن خوان د»پور، به ب م  ستان  ۀبرر سه دا  «ربرپوکان احمد ا ادب پايدارینهفته در متن در 

شت سید پورسعید ح ام ۀنو سادات  و  شید  ستان نگاهن به ابعاد روايت»شريفن، فر ه سم دی در دا

فرد، دا آرامشو شی پورسعید ح ام ۀنوشت «اريا نی واليوا(م ۀن ري ۀاحمد اکبرپور )بر پاي سوت جادوين
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روايت »به ب م م ید کوه ن،  «احمد اکبرپور( ۀنوشت بطار آن شیاي تگاه دوستن )نگاهن به کتاب »

تقد درون م »ع ن ربیعن ونيری،  اثر «احمد اکبرپور( ۀنوشت بطار آن شیش اسن دو شقه )نقد ه تن

تخت  و تاج بن ۀشاهزاد»احمد اکبرپور و  «ۀغول و دوچرخ»متفاوت:  متن: بانخوانن دو داستان ن بتاً

صغران ع ن «نيرنمین سن رمان به ب م لیال م تبن «آبادیسید ا سوت جادويفرد و نقد و برر اثر ن سه 

من  راي ا بامداد در نقد رمانعالوه به به ب م ح ن پارساينا «سه سوت اضافن»با ع وان  احمد اکبرپور

تیرير  ۀبه رشیییت کتاب ماه کودک و نوجواندر  «يک پ ه به عقی؟»مط بن با ع وان  نوکر بابا نی یییتم،

سن »ای با ع وان مقاله رگیو،فاطمه فرنیا و فريده پو و درآورده ستانبرر سانی در دا  ایهمفهوم توانم د

 ااندنگاشته «احمد اکبرپور

 چارچوب نظری -3

 شناسی معرفتمانهایم و جامعه -3-1

و ش اخت با شراي  ش اسن است که در مورد ن بت معرفت جامعه ان ایمعرفت شاخه ش اسنجامعه

ش ر ک داجتماعن بیث من سن معرفتگذاران جامعهان ب یانا به تعبیر ماکس  ضوص  ،ش ا  ن دانش،ايمو

  جتماعن و اب ام گوناگون ش اختهای( نندگانن ابین انواص اش ال )فرم هایبررسن رواب  و ب تگن

 (ا92: 9383)آشتیانن،  «است

:  9381)همی تون،  شیی اسیین معرفت بودنام مانهايم معادل جامعه نباندر دنیای انگ ی یین هاتا مدت

 ۀعقید به   اجتماعن بوداداشت ن بت معرفت با شرايتوجه مانهايم را به خود مشغول منآنچه (ا 212

 ۀت رب ۀهای گوناگون فردی را در نمی فعالیت خواهدان همان آغان من ش اختنديدگاه جامعه»، مانهايم

ان  ای تنندگن گروهن ن ثیربه دور ان تأگروهن مورد تف یر برار دهدا تف ر هرگز فعالیت جدابافته و 

چارچوب نمی همین ر يد در  با ماعن ۀوی، تف ر را  فتاجت (ا 169: 9381، )کونر «اش در ن ر گر

ن شییراي  ادانش  ،او ۀا به عقیدراندنش با وابعیت را يک گام به پس منمانهايم ن ییبت دا، ترتییبدين

 است و با ساختارهای اجتماعن ارتباط می من داردا متأثر ني تگاهن 

های ن ری متف ران پ یاسیاختارگراين چون مانهايم يادآور برخن ان ديدگاه ۀمم ن اسیت اين ايد

وکو در ا فنهدها منانديشیم که او نام گفتمان را بر آنهاين مناشدا ان ن ر فوکو ما درون سامانهفوکو ب

 روشیین و خوانا به ما رو ایا چهرهک د که نبايد تصییور کرد جهان بمن اسییتدالل« ن م گفتمان» ۀمقال
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شاين ک یم ک د و کار ما ت هامن ست که آن را رمزگ ش اخت، ااين ا ست نی ت جهان در فراي د   ،همد

(ا 13: 9381امان دهد )می ز، ای در کار نی ییت که جهان را به سییود ما سییگفتماننهیچ مشیییت پیشییا

سطورفوکو با رد  سانبدين یت در ن ر انن نبان با عی  نامن که وايتیمو برای فرض ي  -شفافیت  ۀا

 راندانش با عی یت را يک گام به عقی منن بت دا -گرفت

 شدن فرهنگ  کدموکراتی ۀنظری -3-2

ست که مانهايم  سن ي ن ان م اهرمعتقد ا سیا سن  ست دموکرا سن او افره گ دموکراتیک ا  دموکرا

استقالل  -2 ک داها را به ش ل ذاتن برابر فرض منان ان -9 داند:اساسن مناصل سیاسن را دارای سه 

گزي د انتخاب و ن ارت برمنهای نوين ِبگان سیییاسیین را با روشنخ -3د ک فرد را اي اد و تثبیت من

نداين ساختاری فاص ه ۀخصیص ۀنشان داد که سه اصل مذکور بر پايتوان منا (23-33 :9381، مانهايم)

ساختاری فره گ دموکراتیک به مع ای حذف فواصل عمودی  ۀخصیص ۀنداين به مثابا فاص هدارد برار

دارد که  ای وجودهای سانندهگرايش» ،واصل افقن استا به تعبیر مانهايمدر عین به رسمیت ش اختن ف

را بايد  انندههای ساين گرايش ا ااا گذاردمراتبن منا به جای نابرابری عمودی و س   هبرابری افقن ر

تماعن، ت ها ای اجپديده ۀص ه رديابن کردا فاص ه به مثابن بت به مفهوم فا گیری هر فره گدر موضع

ش ل ص هنمانن بابل  شگران اجتماعن، به حفظ فا ست که ک    ی اجتماعن بین خود و ديگرانگیری ا

 ۀر حوند ااا ا ک  دندگن منباش د؛ به وي ه ه گامن که ان ن ر فضاين در م اورت ي ديگر نم د عالبه

که تن شود؛ مثل وبفهمیده من« دور شدن ان ديگری»به بهترين وجه به صورت  گزي نفاص ه ،اجتماعن

فاصیی ه دارای دو  ،ايم(ا در نگاه مانه69 و 63 )همان: «گیريمما ان يک شییخو خطرناک فاصیی ه من

، است هیمو مفا ءمیان افراد يا اشیا های کیفنتفاوت که به مع ایعمودی  ۀفاص  صورت متفاوت است:

 ،ام دا ان ن ر مانهايمان نمن های ذاتنکه کیفن نی ت د و به برتریاست تمايزاتن  که مبینافقن  ۀفاص  و

شیاين فردی و گروهن ظاهر نمن فاص ه ت ها در سطح رواب  شامل مفاهیم و ا شود نیز منشود، ب  ه 

ه خودی ب ءروسیت که اشییا نآکید مانهايم بر داشیتن بار فره گن ان ا تأددارای بار فره گن ه یت  که

ص  شری هایب  ه ت ها در ب تر ت قن ،م نی ت دکیفن يا کمن ان ه ۀخود دارای فا ست که  فره گن ب ا

سته ب دیطبقه ها راتوان آنمن صورت اکردب دی و د ضوص را چ ین  شیامن ب دیمانهايم مو و  ءک د: ا

های فره گن سییطح باال و سییطح توان ان فرآوردهگیرندا من گن نیز ان هم فاصیی ه منهای فرهفرآورده
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؛ اشیای ردکبهتر مشاهده توان من در مورد اشیای مهم و مقدس را فضاين پايین سخن گفتا اين تشبیه

 گذارند که همه برای ديدن آن، سر خود را باال بگیرندا در سخن گفتنمقدس را در جاين چ ان باال من

یانم د های سطح باال، ناختالف وجود داردا بیان بعضن موضوص میان امور سطح باال و سطح پايین»نیز 

های توان ان موضییوصآمیز اسییت؛ در حالن که منمتین و طرن ادای سیی گین و احترام هایکاربرد واژه

 لبه مع ای تبدي نداينفاص ه ،ا ان اين م  ر(61-66: )همان «خیال سخن گفتسطح پايین، راحت و بن

ست صل افقن ا صل عمودی به فوا ص و فوا صه ساختاری دارای ۀاين خصی های نتايج ب یاری در عر

 فره گن ان ببیل ادبیات استا

 دموکراسی در ادبیات -3-2-1

 در مقابل ادبیات کهن های فردی بیانگر ظهور فرديت در ادبیات جديدجزئیات و تفاوتبه توجه 

پردانی در وابع بیان ديگری ان مدرن ان ببیل شییخصیییت نوي یینر داسییتانرايج د هایاسییتا ت  یک

 ۀلوحسر»نوشت:  91ر واي د در انتهای برن اهمیت ابران و ظهور فرديت در ادبیات جديد استا اس ا

 ««ش!خودت با»دنیای جديد چ ین خواه د نگاشت: در بر سر «خود را بش اس!»باستان چ ین بود: عهد 

 ظهور فرديتا :رخ دادن بوددر وابع او بیانگر اتفاق ع یمن بود که در حال  ا(91: 9386)واي د، 

اسییتا دورکیم متأثر شیی اسیین، امیل دورکیم بزرگ جامعه پردانان ن ريه ،درک مانهايم ان فرديت

وضییور روشیین سییاخته بود که دو نوص همب ییتگن اجتماعن وجود دارد: همب ییتگن م انیک و به

گن به همب تاساس ي ن ان اين دو نوص  هرکدام بر ،تاريخطول جوامع مخت ف در  همب تگن ارگانیکا

در  ؛اساس شباهت افراد است  تگن م انیک به مع ای همب تگن براندا همبحیات خويش ادامه داده

ضا ت یه دارد )آرون،  (ا ان ن ر او دنیای 326: 9389حالن که همب تگن ارگانیک بر تمايز و تفاوت اع

ا ر ای همب تگن ارگانیک بودا مانهايم نیز در همین راستا حرکت ناگزير به سوی دموکراسنجديد دنی

صطالحات او  برد، عمالًگرچه مانهايم نامن ان دورکیم نمنداندا حرکت در جهت افزايش فرديت من ا

راسن موکعصر دگرا با پارادايم م انیزم سانگار است و جوامع فق  در مط ق ۀجامع: »گیردرا به کار من

 (ا  29: 9381)مانهايم، « شوند)ارگانیک( من وارحیات تن ۀوارد مرح 

شودا منق میق بر فرديت فره گ مبت ن مورد ن ر مانهايم در نداينفاص ه ۀواضح است که خصیص

ناهمگن و  ۀهمگن به جامع ۀگذار ان جامع ،گذار ان شیییباهت به تفاوتفره گ  سیییندموکرادر وابع 
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ش اختن تفاوت بت نم فره گنتی ه در سمیت  ستا به ر صل افقن ا ت ها ذيل  هاها و باننماين آنبر فوا

به جای  ر غیر اين صورتبودگن و در نتی ه به رسمیت ش اختن فواصل افقن استا داحترام به ديگر

شن برای ي  ان ،های فردیتأکید بر تفاوت ش ستيا يک نماينکو صر اجتماعن وجو سانید د ع ا

جاين که ام انن برای  ؛ت پیشادموکراتیک مشاهده کرداادبی توان درتا وجه نخ ت را منخواهد داش

ستا باننماين تفاوت صورت باننماين مم ن ا صاوير ک ن ت ها  وص ضبه اين مودر ادامه ها نی ت و ت

تر و یهای توتاليید حاکمیتمورد تأ ایدر ادبیات انقالبن و توده توانبانخواهیم گشتا وجه دوم را من

  ،هاادبیاتن که در تالش برای سییرکوب تفاوت کرد؛ذيل ع اوي ن چون خ ق، مردم، م ت وااا مشییاهده 

  گیردافرديت در ن ر نمن انن برایجايگاه چ د

 ۀرائن نی تا شعر کهن م الن برای ارديابکراتیک وجه چ دانن ان فرديت بابل در ادبیات پیشادمو 

نشییانن ان فرديت وجود عصییر نوناين عمدتاً  در ه ر پیش ان ،موحد ءبه بیان ضیییاا فرديت نداشییت

شییاهدان، نداشییتا در شییعر سییعدی و حافظ و به طور ک ن در شییعر بديم ايران، تمام معشییوبان و 

سرو بد و نقطهسیاه شقدهان و اغ ی نامهربگی وي د و ابروکمان،   اواننکش و ربییان، ت دخو و عا

  ت ددان ییحد کمال منا اثیری، نوعن که آن را سییر، نوص مثالن يدلبرانن ه ییت د برگزيده، نوعن خاص

شادموکراتیک بانمنا (19: 9333 )موحد؛ صار پی شت و به همین جتاريخ تولید اين بوالی به اع هت گ

 لیاظ شده بودا هان ساختن در آنع اصر و خصايو چ ا

ن در افراطن چ ین فرديت نا بروپرداندو به جزئیات من د مبین فرديت اسییتادبیات جدي ،در مقابل

ن برن های نخ تیتن در دهههای سوررئال و دادائی خو در ج بشآوانگارد برن بی تم و باالادبیات 

ن و های شییخصییچه بیشییتر به ت قنتا هر شییددر اين برائت ان فرديت تالش من نمايان شییدا بی ییتم

  رشد که اساس داستان ب نان اهمیتفرديت دارای چ  ،در برائتن ديگر ناخودآگاه فرد اهمیت داده شودا

ند به اين رو ،ين دروننگوهاين چون جريان سیال ذهن و تکآن برار گرفتا با رواج ت  یک ۀارائ ۀپاي

سیدا  شم و هیاهودر اوج ر د، ش ذه ن، روايت ۀافتاددنیا ان ديد ب  امین، يک عقی ،ک روي یام فا یخ

 ۀاعتک رمان بطور به نندگن چ د سنامم ن بودا ديگر ع یی نبود اگر تمامن ي چیزی که پیشتر اساساً

ستا شتن ا لین، ودن بديگرگونهعالوه اهمیت  به بهرمانن )اولیس( بپرداند که در حال گفتگو با خوي

ت ها در چارچوب برون و ظهور  ،شییدنوظهور میدان ادبن ابران من ۀباعد ۀمثابه ه رم د که بهنبان و نگا

 ارديت بابل تبیین بودف
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حذف ت قن رايج برتری وابعیت بر داسییتان  ،ادبیات برون کرد ۀنداين ديگری که در عرصییفاصیی ه

 رها تمام ه» ه ر، ه ر چیزی نی ت جز میاکاتا ۀمانده ان يونانیان درباربودا در طريق ن ری رايج بابن

(ا همچ ین در نزد 993: 9383)ارسیییطو، « ک  دو لفظ و آه گ تق ید من ايقاص ۀچیزها را به وسیییی 

افالطون، اساس ه ر عبارت است ان تق ید، اما چون عالم می وس خود تق یدی است ان جهان معقول 

ست که چ ین تق یدی ديگر چه  )جهان مُثُل(، کار ه رم د تق یدی ان عالم معقولِ مُثُل خواهد بود و پیدا

شن خوا شتارن ست ان وابعیت و  ،ان اين م  ر (مترجم( ۀ)مقدم 919: همان) هد دا صويری ا ه ر ت

 ه ر در مقابل وابعیت امری درجه دومتری استا پايین ۀابعیت ن بت به خود آن دارای مرتبو تصوير

 به جايگاه خويش وابف باشدا النم است کهو ت ها  است

یت نبان، فافش ۀال بردن اسطوربا نير سؤ که چ ین نگاهن نیچه باشد ترين م تقد مشهورِشايد مهم

شاعریعصر ما اين امر را ) ا ااا ورندعصر ما به ه ر نفرت من: »بر اهمیت ادبیات تأکید کرد   (شعر و 

خواهیم با تصییاوير، جهان را چ ان ما من ا ااا ک دو سییرگرمن و ان اين ببیل ت قن من فايده، تفريحبن

سانيم که به لرنه بیفتید شما مرتی  ساندس ااا ع م بايد اي ک برای    )نیچه، «ودم دی خود را به اثبات ر

 ات است که با ع ايتاين ادبی ،ماسته تن  ۀکه هم ،ان آن ا که نبان نه ابزار ،نیچهان ن ر  ا(81: 9381

ضوص رو که ادعای بیان حقیقت  ادبیات ان آن رهاندابه کف آوردن حقیقت من ما را ان توهمِ به اين مو

ان  ا(11)همان: « اي ک فق  ه ر صادق است: »ک دخطای ک ی حقیقت ف  فه اجت اب من ان ،را ندارد

ص ه ،نهدمن چه نیچه پیش روآنرو  ينا ستا ان ن ر او هر فا د وابعیتن خونداين ان روايت و وابعیت ا

و هیچ  «وابعن»هیچ گفته يا بیان » بودن آن به فراموشیین سییپرده شییده اسییت:روايتن اسییت که روايت

ستعاره وجود نداردا اخت وابعنش ستعاره ا ااا ی م تقل ان ا ستعاره ها،ا ع وان لن بههای معموهمان ا

شییوندا در اي  ا يگانه تفاوت نادرتر ظاهر من هایمعیارهاين برای سیی  ش اسییتعاره ۀم زل حقايق و به

 (ا923)همان:  «رواج و کمیابن است ،ماهوی، تفاوت میان رسم و تانگن ذاتن و

ماندا نمنماين متن ادبن بابن نجاين برای ادعای وابع ،ن میان رودداسیییتان بر وابعیت ا ۀغ برگاه ه

س تن نوي  دب ابراين   لفا مؤدهدمن لف، جای خود را به نگرش مرگ مؤخالق و بادر مط ق ۀفرض 

ي یی ده نونندگن بت به متن دارای هیچ جايگاه برتری نی ییتا  ییگیرد و نخود در میان متون برار من

های انتقال آن به روايت ۀها به اندانچیزی جز يک روايت نی ت و انتقال مع ای اثر به روايت مذکور ت 

است  متن ديگری لف نیز صرفاًار نوي  ده برار ندارد: سرگذشت مؤديگر ارنشم د استا مع ا در اختی
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 ،لفنندگن مؤ بودگنوايتر ا(911 :9381)ايگ تون،  که لزومن ندارد امتیان خاصیین به آن داده شییود

شدا ودن را به چالش منن بت خالق ب ق ن بت نوي  ده با اثر خويش ن بت خال ،س تندر ت قن ک

ست با مخ وق و  ر را به هر ش ل که بخواهد دا او اثدارنوي  ده در جايگاهن فرادست برار  نتی هدرا

، نوي  ده که ان م  ر بارت حال آن ک دامن ب دین ر خويش صورت اساس برآن را و  دهدش ل من

 ها نداردا ای در میان متون است و هیچ حضوری خارج ان آننقطه

 ین حالدر ع و يک شخصیت رواين )داستانن( است تبديل او به ،لف به درون متنفروکشیدن مؤ

او  ۀاص ف نیز ( واو با مخاطی )ان آن م  ر که ديگر مع ای اثر را در اختیار ندارد ۀان میان برداشتن فاص 

دو سیییطح ان ترتیی که ت ها وجودی رواين دارد(ا بدينهای داسیییتانن )ان آن م  ر با شیییخصییییت

ص ه صورت آثار ادبن را تغییر دهداکه مندهد رخ من نداينفا ه ک مدرنوجهن ان ادبیات پ ت تواند 

 برار دارداکشد در اين راستا يک شخصیت داستانن به درون اثر من در مقامنوي  ده را 

 دموکراتیکای پدیده ؛و نوجوان ادبیات کودک -3-3

  کودکن ،دخ ییرون ا ۀبه گفت بر تغییرات اجتماعن اسییتا و مت نفره گ  به کودکن مفهومن واب ییته

ست،» ست سن، طبقه، مقید به ج  یت، مت ثر ا کودک و ا (81: 9382، خ رون اد) «نمان و م ان ا

رمانتیک و در ايران تا پیش ان مشییروطه چ دان شیی اخته نبود و  نیانهای او در غرب تا پیش ان عصییر

شتا نی واليوا آغان توجه به اهمیت دوران کودکن در  تفاوت چ دانن میان او و بزرگ االن وجود ندا

شروطه با وجود ا (119 :9383 ،نی واليوا) داندمنآثار وردورث و ب یک را غرب  در ايران تا پیش ان م

يا  ان ن ر ساختاری توان تمنبرای آمونش و پرورش کودکان و آثار مخت فن که رسمن ی غیرهان ام

فاهن يا آثار ش ۀآثار ادبن ان طريق ادبیات عامیاننیان کودکان به ، دوجه کودکان برار گیرمیتواين مورد ت

شروطه ا (913 :9386 ،بزل اياغ) شدمنآورده بزرگ االن بر ۀ وي تع یم و ، کودکان رفتهرفتهبا ظهور م

پس نمانن  ها خ ق شیییداآن ۀتربیت و نیانهای آنان مورد توجه برار گرفت و مطالی خواندنن وي 

اک ون کودکن » کودکن ظهور کرده بودا ۀکودک و نوجوان اح اس شد که پديد ضرورت خ ق ادبیات

سی  به ع وان يک ست که کودکان به و ن جايگاه خود را آ ۀبعد نمانن در بین تعداد نيادی ابعاد ديگر ا

، جیمز) «شییوندمنآن در موبعیت يک شییخو در دنیای اجتماعن برار داده  ۀک  د يا به وسییی منپیدا 

به رسمیت ش اختن کودکان و نوجوانان به ع وان  نِظهور ادبیات کودک در نوص خود مبیّا (998: 9381
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ستا ایگونه شگن آثار ادبن ا ي ه و ایسانه، ادبیات کودک کودکِ» ان مخاطبان متمايز ان مخاطبان همی

  ،)برای نمونه آن گونه که در تع یم و تربیت ان هیچ راهن به کودکان ديگر ان کودک اسیییت که لزوماً

دبیات ا همچ ین ادبیاتِ ارتباط نداردا شوند(منه ر يا ادبیات مطرر ، تاريخ، ش اسنجامعه، ش اسنروان

طن وي ه ادبیات بزرگ ییاالن رببه هیچ گونه ادبیاتن به ان ادبیات اسییت که الزاماً ایکودک تصییور وي ه

شتاين - ل  یک) «ندارد ش اختن کودکان مبیّا (211: 9383 ،ابر سمیت  سطین ان به ر ص هن   نداينفا

ارن با ادبیات بزرگ ییاالن را فراهم ال اسییت که ام ان ظهور ادبیاتن هممیان کودک/نوجوان و بزرگ یی

 ب ابراين ظهور چ ین ادبیاتن در دنیای مبت ن بر فره گ دموکراتیک به هیچ ع وان اتفابن نی تا ک دامن

ثیرگیری ان ادبیات بزرگ یییال آغان شیییده و در ادامه به آثار أان ت هافره گ ۀادبیات کودک هم

 :see) مدرن رسییییده اسیییتآثار مدرن و پ یییت آثار کانونن و معتبر و نهايتاً ،اخالبن-آمونشییین

Nikolajeva, 1999: 3-11)اتان جم ه امپراتور ک م در بیشتر آثار خود، احمد اکبرپور ب ا به نیان نمانه ا 

ستمدی مدرن و پ تهاان ت  یک سود ج ته ا نوجوان  کودک و ی امرونهاآنچه که در رمان ؛رن 

، گراينذه یت، اغ ی حامل چ دصیییداين ی نو کودکان و نوجوانانهارمان چ دان غیرعادی نی یییتا

اين (ا 133: 9383 ،نی واليوا) چ دين طرر داسیییتانن و چ دين خاتمه ه یییت د، ناپذيرراويان اعتماد

 ک دامنام ان ظهور بیشتر ع اصر فره گ دموکراتیک در متن ادبن را فراهم  هات  یک

 از منظر خصایص فرهنگ دموکراتیک 1امپراتور کلماتبررسی رمان  -4

 داستان ۀخالص -4-1

خ   ،ک د که روی نقشهمن چونگدختری چی ن به نام سانن ۀن دربارپ ری شروص به خواندن داستان

 او هاک د و آنکار او را به مقامات معرفن من مرنی کشورها را پاک کرده استا مدير مدرسه برای اين

کتاب  ک  دا سانن اما انحبس دهد سانن را در يک کتاب راتور دستور منبرندا امپرا به نزد امپراتور من

کره  سوک بهبرای ديدن يون خواهدمن هاکتاب ان آن ۀنوي  د اشودو با پ ر دوست من آيدبیرون من

ندا اما پیوندمن هاامپراتور و يک بايقران هم به آن ،راه ۀافت دا در میانو به راه من پذيرندمن هابروندا آن

س ده گامن که به کره من هاآن سربانهای کره ،ر ست  شوندموفق من هانا آشوندمن ایگرفتار  ان د

ت د ها جاسوس ه آن ک  دکه ف ر من شونددر چین گرفتار سربانهای چی ن من اما ،ها بگريزندایکره
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سراغ نوي  ده منک  دا بهررا حبس من هاو آن ستان به  کمک  هاخواه د به آنآي د و ان او منمانان دا

 رسداو داستان به پايان من آيدکه کاری ان دستش برنمن دهدو توضیح منک دا اما ا

 اثردر  زداییفاصلهبررسی  -4-2

 گذار از نویسنده به شخصیتی داستانی  -4-2-1

ر ن بهرمانان اثأشنوي  ده ان همان آغان هم شويمامنمواجه  نداينفاص هدر همان ابتدا با در اين داستان 

شانده من ستان ک ضای دا شتن مقدمه بر اثر آغان من ۀاين تالش ان مقدم شودامنشود و به ف شودا نو

اثر را کاهش  نماينن دلیل که آوردن مقدمه توان وابعنی یییتا شیییايد به آ نچ دان راي  امر داسیییتان

ي ن ان  اينا ک د که با يک اثر داسیییتانن مواجه اسیییت و نه وابعیتو به خوان ده يادآوری من دهدمن

ستاهاوي گن ستانن اثر ا ستان ی فردا ستان به ع وان  ،در فرادا ضعیت دا توجه خوان ده به ماهیت و و

ص وص معطوف  ساختگن و م سشمنامری  ستان و  ين در مورد رابطههاشود تا ان اين طريق پر میان دا

شود ستان ما با مقدمه(ا 8: 9311 وو،) وابعیت مطرر  شن ای در اين دا نگارش  ۀمواجهیم که انگیزرو

 دهد:داستان را توضیح من

وک سکه شاعرش يع ن یییی يون کردمباور نمن ،ا خواندمر« جهان ۀنقش»وبتن برای اولین بار شعر 

 (ا  1: 9312ساله باشد )اکبرپور، ياندهجونگ ی 

تم خواسییمن فق  من: »شییودمن« امپراتور ک مات»نگارش داسییتان  ۀی ديدار او انگیزب ابراين آرنو

داردا م من(ا ان همین جا نوي  ده حضور خود را در داستان اعال13 )همان: «سوک پیدا ک مردی ان يون

ست که مدعن ارائبیرون ان د ،او چون نوي  دگان رئالی ت ستان ناي تاده ا ش ته رف ۀا ته ان روايتن 

ستان ضور در دا شد، ب  ه با ح ستا بر ايخود را میدود به م طق در ،وابعیتن عی ن با ن ونن آن کرده ا

ستان ست که در انتهای دا ساس ا صیتا شخ سراغ نوي  ده، وبتن  ستانن به  ه او ب و روندمن های دا

شودا او برتوانن کاری ب ن کاگر من» گوي د:من ن خالف ظاهرش خی ن مهربا ه آبروی امپراتور حفظ 

( و وبتن سییانن )همان «سییاخته نی ییتباور ک ید هیچ کاری ان من »دهد: ، پاسییخ من()همان «اسییت

ست من ستان را طوری پیش ببرد که م ئوک د که نوي  دهدرخوا شور چین، دا ران و ق، الابل بايالن ک

ضیح من ،اتور را آناد ک  دامپر شان تو ست و برای من ام ان متأ»دهد که: براي صل آخر ا سفانه اين ف

ااا که در دنیای وابعن،  آگاهن نداشییت د»ها آن :افزايد( و سییپس من)همان «ندارد که آن را ادامه بدهم
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ن تخواسییتم دخالو اگر من من ک  دتوجهن به ن رات نوي یی ده نمن هاان ح ومت يکهیچ  النم ییئو

ضع بدتر ان اين من شايد و بد به حبس اها را آن ۀمم ن بود در دادگاه فردا صبح هم شد و حتنب  م 

 «مکردرا نمن به جان عزيزتان من هم ف ر اي  ايش»گويد: او سپس من ا()همان«  ديا اعدام می وم ک 

صاحی(ا )همان ست و به هیچ ع وان نمنخانه نیز ب یار مالح هاو حتن در مقابل  واهد او را خکار ا

ضن ک د:  تر حرف م تأجری مرا ب   د و آرام ۀک م که مالح یترمانه خواهش منها مآن ۀان هم»نارا

 ،ی پ ییت مدرنهادر رمان ی پ ییت مدرن اثر اسییتاهااين نیز ي ن ان وي گن (ا11 )همان:« بزن د

س ط شیده  ۀمرجعیت نوي  ده و  مرگ مولف با تعمدی  ۀن ري شودامناو به ع وان راوی به چالش ک

ک  د نمی داستانن ان نوي  ده اطاعت نهاشخصیتا  کشدااامنش  انه غیبت نوي  ده را به رخ شالوده

  به صورت عی نمرگ خود و ننده بودن متن را  خواهد عمالًمنو اين امر بیانگر اين است که نوي  ده 

 ا(9319، بارت)رک:  ک د نشان دهدمنای که با متن نندگن به خوان ده

ص ه دين ن رب صی ۀنداين ان رابطبا فا شخ ستاتنوي  ده و  صیهای دا شخ تن ن، نوي  ده خود به 

 نتواند خارج ان آن عمل ک دا ايش م طق م اسبات داستان است و نمنکه ناگزير ان پذير گرددمنبدل 

های ک د يا به شخصیت بی نداستانش را پیش ۀتواند آي دکه نمن دهدامر توان او را تا حدی کاهش من

   اداستانش کمک ک د

 زدایی از واقعیت و داستانتالش برای فاصله -4-2-2

داستان ه گذاری برشتن است کفاص ه هایاستفاده ان ت  یک ،ک دب یار ج ی توجه منچه در اين اثر آن

تک دا يادآوری منمدام بودن اثر را  فتامنان کالم  ،برشیییت ۀبه گف فاصییی ه گر برای  توان 

ن ییبت به نبان عادی فاصیی ه ، اين ام ان ه ییت که ان طريق نبان ادبن( رمان نويس)نويسنمايشیی امه

توان اي اد کرد که منفاصیی ه را به اين شیی ل هم ا  ک دااامنآشیی ا را نا هاان م  وم لغتنب اي اد ک دا

الی نبانن را در يک ب هايا گفته، گفته برايش دارد نشییان بدهد تفريین را که بیانِ( نوي یی ده) بانيگر

ضرباه گ دل شت) خواه خود او را دارد بريزدراحت که  ستان در  ين(ا ا211: 9331 ،بر جای جایدا

سم من ستان ر آن  ۀچه در حال مطالعگردد که آنيادآور منک د و به ما خويش مرنی میان وابعیت و دا

نهد و مرن من تره تیم داستانن است که حاصل تخیل نوي  ده استا با اين حال داستان گامن پیش

دهد که رخ من نداينسطین ان فاص ه سانا بدينداردعن و دنیای داستان را ان میان برمنمیان دنیای واب
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ستان سو دا ستان را همهای ان يک  سوی ديگر دنیای دامن سطحدرون دا ستان را با دنیای ک د و ان 

 ساندا وابعن برابر من

 ۀبوجود دارد که داستان را در مرت ای میان داستان و امر وابعنفاص ه در ت قن رايج ،که گفتیم چ ان

ص هدهدا ددوم برار من شتن فا ستان مذکور با ان میان بردا ستان با دنیای وابعن، ان هم  ا میان دنیای دا

دخترک )سانن( ان کتاب و ورود به اتاق  خروج ،پاشیدن اين فاص ه را هدف گرفته استا ان اين م  ر

    نداين است:، نوعن فاص هپ ر

مد صفیات بیرون آ الیان البه رها را مثل نردبان پیمود وسط ،خ ديدکه من دخترک چی ن همچ ان

 ا(93: 9312)اکبرپور، « رفتنشما نبايد ان آن طرف من»و گفت: 

س ستان پ ر وارد مندا  پ ر نیز به ،ش  دا در مقابلمن هم در هاشود و مرن آنتان دخترک به دا

تان مانان داسبا بهر شود ون بار او به داستان دختر وارد منشودا ايخواست نوي  ده با دختر همراه من

 شود:ش  ته من هم ها ان سوين ديگر درفاص هپس گرددا او مواجه من

ین خواند به چبصه را من ۀکه دنبال آرامن وارد کتاب شود و همچ انسانن ان پ رک خواست تا به

 ا(39: ااا )همان بروند

رو ف همو در شییوندمن سییطحبعن پ ییر و دنیای داسییتان سییانن، همبدين ترتیی دو دنیا، دنیای وا

 نرودشیییودا اين مارپیچ داسیییتانن، وابعیت نوي ییی ده را نیز به ختم نمن جاا اما کار به همینروندمن

شدا دنیای وابعن نوي  ده يکمن ستان من نوربه د بارهک ستان همدا  ارنمو ه سطحآيد و با دنیای دا

 :شودمن

اشم وبت شی بیدار به است که تا ديرسابقه نداشت وبتهیچ اش ومپچن مندر خواب صدای پچ»

تا فردا  و خوابممن هاببی ما در چ ین موابعن مثل مرده و موبع خواب سر و صداين اذيتم ک د يا خوابن

ا ان ج ندهوحشت نندمن هايمک ن با دست روی شانه شوممن متوجهوبتن  ااا خورمصبح ت ان نمن

یارااا بن پرممن عه را روشییین من اخت طال بايقران ا وبتن عالوهک مچراغ م  و بر پ یییرک، امپراتور و 

سربان کرهيون سر آنسوک و  شت  سالم و آيدنبانم ب د من بی مسانن را من هاای و پ ا همگن آرام 

 (ا81-11)همان:  «ااا ک  دپرسن مناحوال

ص ه  ستان تا چه د که مرن شوچ دگانه به خوان ده يادآور من ندايناين فا میان دنیای او با دنیای دا

ست که  شت ا صل نوعن گذار ان ت  یک بر ستا اين حا ش   ده ا نهايت به مرن وابعیت و درمیزان 
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ايت وگذرد تا به ياد آورد که وابعیت نیز چیزی جز يک ربودا اما اين اثر ان اين مرن من داسییتان پايب د

 و تا انتها پیش پاشییدان هم نمن شبهرمانان داسییتان رو حتن با ظهور نی ییتا روايت نوي یی ده ان اين

 رودامن

 رمانانهفردیت ق -4-2-3

ن آ اساس دارند که گاه بر ایوي هت و متمايزی است و خصايو های متفاوخصیتداستان دارای ش

ک د آرام سیییخن بگوي د: خواهش من هانآا که نوي ییی ده ان  حتن آنده دا رفتار معی ن را ان ام من

 (ا19 )همان:« کشید امپراتور عصبانن شده بود که داد ظاهراً»

صايو وي  صر مرتب  با او نیز با جزئیات چ دی ۀهمین طور پ رک دارای خ ستا ع ا  خويش ا

دوم آن برار داردا در  ۀک د که اتاق او در طبقنندگن من ایا او با مادرش در خانهاندشیییرر شیییده

بش يک آکواريوم که ( و در اتا3 )همان: هاين برار داردگ دان ،رسییی دکه به اتاق او من هاينپ هراه

و کتاب  نشییی دکه او روی آن من اسییتخوابن در اتابش تخت  ا(8)همان:  چرخ دها در آن منماهن

ها اين ا ( وااا26گويد )همان: دروغ من گاه)همان(ا او اهل کتاب خواندن اسیییت و گاه خواندمن

بدل  به شخصیتن م تقل و متفاوتساند و او را را ان افراد ديگر متمايز منپ رک خصايصن است که 

را به هم  هاشیییود که آنبربرار من ای افقن میان او و تمام ديگر هم وعانشفاصییی هرو  ان ايندا ک من

 نندا پیوند من

صايو وي دخ سانن( نیز خ ستان ) سر دارد خود را داردا او ۀترک دا ن: )هما س  اق کوچ ن در 

( و به گوشش دو 99)همان:  چشمانش مثل دو بادام است که نير ابروان نانکش برار گرفته است ا(29

 شودا( که ان میان موهای لختش ديده من99کوچک به ش ل گل آويخته است )همان:  ۀگوشوار

 زدایی جنسیتیفاصله -4-2-4

  شودامنه ی ج  یتن ارائهاآمیزی ان نقشو تبعیض ایتصوير ک یشه در فره گ و ادبیات س تن عموماً

سن اادبیات کودک و نوجوان نیز ان اين باعده م تث ن نی ت جود و ،ی مخت فهاو پ وهش هادر برر

  ؛9336 ،میشل)رک:  شودمنی تبعیض ج  ن در آثار ادبن کودک و نوجوان جهان اثبات هااين ک یشه

 (ا921: 9333 ،جانیتن ب وتن ؛92: 9381 ،گرت
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ی هاو خ ق آثار عاری ان پیشیییداوری هاداری برای ندودن ک یشیییهما در آثار امرون تالش دام ها

 س کوش د نابرابری میان دو جمندر ايران نیز ب یاری ان نوي  دگان آگاهانه  ج  یتن آغان شده استا

 گريز خ ق ک  داين ک یشههارا ان میان بردارند و شخصیت

،  ن استشکه ب یار ج ور و ه  ار« سانن»یت نیز اکبرپور با انتخاب شخص امپراتور ک ماتدر 

ک د نمخطوط مرنی را پاک  حضورش  ۀاو در نخ تین صی ج  یتن پرداخته استا نداينفاص هبه 

 شود:منو سبی خشم مقامات کشوری و امپراتور 

 هاعالمت ۀهم، ک دمننگاه به مع م پیر  منآورد و همان طور که نير چشمن ش را درکدختر پاک»  

ی اطراف هااول ان همه خ  ک دامنين که کشیییورهای جهان را ان هم جدا کرده بود پاک هاو خ 

  شییود و با سییرعت به طرفشمناش وبتن مع م پیر متوجه بانيگوشیین کشییور چین را پاک کرده بودا

 (ا99: 9312 ،اکبرپور) «پاک ک دی مرن يونان را به طور کامل هااو توان ته بود تا نزدي ن، آيدمن

ستقبال  سانن پرتیرک، ست و ان ماجراجوين و ک ی ت ربه ا در   داکمنبانيگوش و ک   او ا

واب یییته و م فعل توصییییف  پذير،سییی طه ماليم، ننان با صیییفات ننانگن، ۀوارکه در طرر حالن

 (ا  11: 9383 استیونز،) انددهش

نندگن بدون سفر و خطر هیچ لذتن » ند گفت:بدم من ن که بانيگوشانه روی سطریسانن همچ ا

 (ا32: 9312 )اکبرپور، «ندارد

با ذکاوت و ، صییراحت سییانن را باهوشی ج  یییتن بههاان نقش نداينفاصیی هنوي یی ده در روند 

 ا(39 همان:) ک دمننامد و او را به ع وان راهبر و راه ما با بهرمان پ ر داستان همراه منبات ربه 

 بندیعجم -5

ست که  سن نی ت ب  ه نوعن فره گ ا سیا سن ت ها امری  ظهورات مخت فن در ب یاری ان دموکرا

صه ص ۀبر پاياتیک های نندگن ک ونن داردا فره گ دموکرعر صی ص ه ۀخ ستنداين فا ستوار ا ه به ک ا

صل عمودی و تبديل آن ستا با ظهور چ یمع ای حذف فوا صل افقن ا ن فره گن وجهن ان ها به فوا

ايو ادبیاتن که دارای خصیی ؛دکرادبیات دموکراتیک ياد  آن با ع وانتوان ان که من ک دادبیات برون من

 ساندا متمايز منای است که آن را ان ادبیات کهن وي ه



    913                          ... پایۀ نظریۀ بر «امپراتور کلمات»تحلیل                   سال  چهل و نهم               

ظهور ادبیات کودک و نوجوان در اين راستا برار داردا اين ادبیات به دلیل پرداختن به مخاطبانن که 

در اين میان برخن ان آثار کودک  دارای وجهن دموکراتیک استا ،شدنده گرفته منهمواره ناديد پیشتر

ی هااين آثار با سود ج تن ان ت  یکگذارندا را به نمايش من و نوجوان خصايو دموکراتیک بیشتری

ص همت وعن همچون  ص ه فرديت بهرمان، ان خیال و وابعیت، نداينفا   الن،بزرگ  -نداين ان کودکنفا

رد م - نداين ان ج س ننفاص ه ها،نداين ان نبان و له هفاص ه دشمن، - دوست ۀنداين ان رابطفاص ه

رمان  ا(9313 ،بربانن )رک: اندامرون را به مخاطی خود عرضییه کردهای ان ادبیات تصییوير تانه وااا

 استا در اين نمی ه دارای ن ات بابل توجهن امپراتور ک مات

افقن میان ع اصییر ان ییانن داسییتان را  ۀبهرمانان اثر تالش دارد فاصیی  فرديتاين رمان با توجه به 

 ده و ان نوي یییم ۀفاصیی  ،ي ن ان بهرمانان اثر ۀمثاب نوي یی ده به کشیییدنبا فرو همچ یننمايش دهدا 

ست که جايگاه برتر اوداردا اين تالش مبیّن برمنبهرمانان را ان میا  ن رواين دان تن نندگن نوي  ده ا

شتن نندگن نوي  دهرا ن بت به بهرمانان ان میان من ر را نیز مع ای اث ۀابتدار او دربار ،بردا رواين انگا

 ۀدداستانن است که بدون ارا در انت ار مع ایسپاردا ان اين پس او نیز در ک ار مخاطی به فراموشن من

گريز تصويری ک یشه ۀاند و با ارائکشمنج  یت نیز  ۀرا به حون نداينفاص هاکبرپور  رودااو پیش من

 ک دامنرا کامل  نداينفاص ه ۀچرخ، ان بهرمان دختر داستانش

 یادداشت ها

، برگزيدۀ جشن 9389، برگزيدۀ شورای کتاب کودک 2116ان پ ن  iBbYاين اثر برندۀ ديپ م افتخار  -9

 بوده استا 9381و کانديدای مهرگان ادب  9389فره گ فارس 

 کتابنامه

تهران: ع من و  ابابر پرهام ۀا ترجمش اسنمراحل اساسن سیر انديشه در جامعه(ا 9389) اآرون، ريمون

 فره گنا

 تهران: بطرها اش اسن ش اخت )مقدمات و ک یات(جامعه(ا 9383) اآشتیانن، م وچهر

 تهران: بطرها اش اسن ش اخت کارل مانهايمجامعه(ا 9389) ا____________ 

 تهران: امیرکبیرا  اکوبترجمه و تألیف عبدالی ین نرين اارسطو و فن شعر(ا 9383) اارسطو
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ستیونز سماعیل ح ی نا ۀترجم ا«ج  یت و نوص ادبن» (ا9383) اجان ،ا   های ناگزير؛ديگرخوانندر  ا
 ا19-992 صو اادبیات کودک ۀروي ردهای نقد و ن ري

 تهران: پیدايشا اامپراتور ک مات ا(9312) ااحمد ااکبرپور

 کانون پرورش ف ری کودکان و نوجوانانا تهران: اادبیات مذکر (ا9313) امعصومه انصاريان،

 تهران: مرکزا اعباس مخبر ۀا ترجمادبن ۀدرآمدی بر ن ري (ا9381) اايگ تون، تری

 مرکزا تهران: اپیام يزدان و ۀرجمت الذت متن ا(9319) اروالن بارت،

-919و ص ا91 ۀا شمار3ا سال کتاب ماه کودک و نوجوان«ا يک پ ه به عقی؟(ا »9383) اي ااربامداد، 

 ا16

 خوارنمنا تهران: ادازفرامرن به ۀترجم تئاترا ۀدربارا (9331) ابرتولد برشت،

ا  «سه سوت اضافن: نقد و بررسن رمان سه سوت جادوين اثر احمد اکبرپور(ا »9381) اپارساين، ح ن

 ا93-98صو  ا919 ۀشمار انوجوانکتاب ماه کودک و 

 امدرنی مان رمانتی ی م تا پ ت درآمدی بر ادبیات کودک؛ (ا9319)ا جین ؛ وب،کوگاندبورا  ت ر،

 کانون پرورش ف ری کودکان و نوجوانانا تهران: اخ  ممتد انديشه ۀس ؤم ۀترجم

 ننا تهران: پوي دهاجعفر میمد ۀترجم ااگر فرنند دختر داريد ا(9333) اال ا جانیتن ب وتن،

ع یرضییا کرمانن و ع یرضییا  ۀرجمت اشیی اسیین دوران کودکنجامعه ا(9381) اآلی ییون و ديگران ،جیمز

 ثالثا تهران: اچاپ دوم آبادیاابراهیم

ا  «ايدن چمبرن( ۀن ري ۀهای احمد اکبرپور )بر پاينهفته در داسیتان ۀبررسین خوان د»(ا 9381پور، سیعیدا )ح یام

 ا919-928ا صو 9ا ش ادبیات کودکمطالعات 

 سییه سییوت جادوينم دی در داسییتان نگاهن به ابعاد روايت»(ا 9319) فرد، شیییداا؛ آرامش __________

 ا91-96ا صو 1ش  امطالعات ادبیات کودک«ا ماريا نی واليوا( ۀن ري ۀاحمد اکبرپور )بر پاي

نهفته در متن در سه داستان  ۀبررسن خوان د»(ا 9311و  9381؛ سادات شريفن، سید فرشیدا ) _______________

 ا993-996ا صو 9و  3ا ش پايداری ادبا «ان احمد اکبرپور ادب پايداری

سن برخن ان وي گن» ا(9381) امیمدح ین ،دالل رحمانن ؛ح ینع ن ناده،ح ین های فره گ برر

صر دموک شعر ع صر بانگشتمشروطه و تفاوتراتیک در  شعر ع   ام ائل اجتماعن ايران ا«های آن با 

 ا33-61 صو ا9 ۀشمار ا9 سال

  تهران: اچاپ دوم اادبیات کودک ۀآمدی بر ف  فدر معصومیت و ت ربه؛ (ا9382) امرتضن خ رون اد،

 مرکزا



    911                          ... پایۀ نظریۀ بر «امپراتور کلمات»تحلیل                   سال  چهل و نهم               

ا  «احمد اکبرپور( ۀسن دو شقه )نقد بطار آن شی نوشتش اروايت ه تن(ا »9381) اونيری، ع ن ربیعن

 ا933-931صو  ا99 ۀا شمارادبیات کودک و نوجوان ۀنامپ وهش

ستان» (ا9312فرنیا، فاطمه؛ پورگیو، فريدها ) سانی در دا سن مفهوم توانم د مطالعات ا «های احمد اکبرپوربرر
 ا993-936ا صو 3ا ش ادبیات کودک

   اسنکارش ۀنامپايان اداستانن احمد اکبرپوربررسن خصايو دموکراتیک آثار  ا(9313)ا ح ین بربانن،

 ارشد ادبیات کودک و نوجوانا

 سمتا تهران: اچاپ پ  م اادبیات کودکان و نوجوانان و ترويج خواندن (ا9386) اثريا اياغ،بزل

 تهران: ع منا امی ن ثالثن ۀش اسنا ترجمبزرگان جامعه ۀ(ا نندگن و انديش9381) اکونر، لويیس

«ا  ته احمد اکبرپور(نوشیی بطار آن شیییاي ییتگاه دوسییتن )نگاهن به کتاب (ا »9381) اکن، م یدکوه

 ا939-936صو  ا99 ۀا شمارادبیات کودک و نوجوان ۀنامپ وهش

 ديگرا تهران: اش اسن ج  یتجامعه (ا9381) ااستفانن ،گرت

طاهره  ۀترجم ا«م ن در چی یییتن ادبیات کودک و کودکنأت» ا(9383) اکارين اابرشیییتاين - ل ییی یک

 ا213-322 صو اادبیات کودک ۀروي ردهای نقد و ن ري های ناگزير؛ديگرخوانندر  ارپوآدي ه

 تهران: ننا  اپرويز اجاللن ا(ا دموکراتیک شدن فره گ9381) امانهايم، کارل

ستان ن بتاً» (ا9381) افرد، لیالم تبن احمد  ۀدوچرخ متفاوت: غول و م تقد درون متن: بانخوانن دو دا

  ۀمارا شکتاب ماه کودک و نوجوانا «آبادیسید اصغرو تخت نيرنمین ع ن تاج بن ۀاکبرپور و شاهزاد

 ا22-26صو  ا916

 تهران: مرواريدا اش اختشعر و (ا 9333) اموحد، ضیاء

 نگاها تهران: اجعفر پوي دهمیمد ۀترجم اپی ار با تبعیض ج  ن (9336) اآندره ،میشل

 تهران: مرکزا اداريوش نوری ۀترجم امیشل فوکو(ا 9381) امی ز، سارا

  های ناگزير؛ديگرخوانندر  اغزال بزرگمهر ۀترجم ا«دوراهن ادبیات کودک» (ا9383) اماريا نی واليوا،

 ا913-196 صو اکودکادبیات  ۀروي ردهای نقد و ن ري

 تهران: هرمسا امراد فرهادپور ۀترجم ا، معرفت و حقیقتف  فه(ا 9381) انیچه، فردريش

 : مرکزاهرانت اآوریح ن شمس ۀترجم اش اخت و ساختار اجتماعن(ا 9381) اهمی تون، پیتر

 چشمها تهران: اپورشهريار وبفن ۀترجم افراداستان (ا9311) اپاتريشیا واو،

   تهران: چشمها اباوند بهپور ۀترجم اسوسیالیزم و فردگراين(ا 9386) اواي د، اس ار
Nicolajeva, Maria. (1999). Children’s Literature Comes of Ages. London & NewYork: 

Routledge. 
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