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 "ساخت یخواهگرید یبرا یاهیپا مباحث، یبرخ یفلسف یبا بازخوان دیبا" :یمحسن هجر

 

 یطلببر منفعت یمبتن زهیغر گفت "است یامر آرمان کی یخواه گرید" کهنیا انیباب ،کودک و نوجوان اتیادب سندهینو، یهجر محسن

 .شده است ضیآرمان دچار حض نیا و افتدیخود اتفاق نم یاست که به خود یاخالق یامر یخواه گریداما  است،

  

 یداشت و آن ناش یبازتاب روان کی یفروپاش نیا بلوک شرق گفت یازجمله فروپاش یاسیتحوالت س ریثأبه ت با اشارهپژوهشگر  نیا

 .اثر گذاشت سندگانیکار نو یو رو ه بودآمد به وجودبود که  ییاز خأل

 

 یارابطه ، کهگذار بودریثأت سندهینو (text)متن یعنی  بود که در خلق اثر، (context) نهیزم کینیا پژوهشگر نیگفته ا به

 .است ریناپذاجتناب

  

 ییایکوچولو، شازده کوچولو و جاناتان مرغ در اهیس یکودک و نوجوان مانند ماه اتیآثار شاخص ادب یبه برخ با اشارهدر ادامه  یهجر

تصور وجود دارد که آن  نیامروز ا یول؛ میبود یخواه گریدآرمان و  کیآثار شاهد  نیدر ا آثار گفت نیدر ا یگرید مقوله لیو تحل

 .است هدررفتهها نگاه و تالش

  

 نیدر ا افزود کند،یم عیرا ضا« من» وحقوقحقکه  شودیمطرح م یکس عنوانبه یگریامروزه، د کهنیبا اشاره به ا سندهینو نیا

ها او خواسته تیاست که اولو یمخاطب سربربتپد؟ بحث ما  یگرید یقلبمان برا دیپاسخ داده شود که چرا با سؤال نیبه ا دیبا شیهما

 ه،شد یدچار فروپاش یگرخواهیآرمان د ی. وقتستین تیندارد و در اولو یادیز تیاهم شیبرا یگریو د ستخودش ا یازهاین نیتأمو 



ست امجبور  میمفاه یبرخ انیب یبرا سندهینو ،لیدل نیبه هماست.  یدچار سردرگم سندهیکه مانند نو میاهرو شدروبه یما با مخاطب

 .زندتا مخاطب اثر را پس ن ،پناه ببرد الیو خ یفانتز یایبه دن

 

ها و ستیالیستانسیاما اگز؛ کردیرا اثبات م شندهیاند منِ پس هستم، شمیاندیگزاره که م نیدکارت با ا یزمان پژوهشگر افزود نیا

 یاهیمباحث، پا گونهنیا یفلسف یبا بازخوان دیبا .ستین فیتعرقابل یگریکه من جز با د مطرح کردنکته را  نیمثل پاسپرس ا یکس

 .تساخ یخواه گریدطرح  یبرا

 


