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 بررسی مفهوم قدرت در آثار روآلد دال و لويیس كارول

 

ها بزرگتر ،هاي زندگي برخوردارند. در زندگي روزمرههمفاهيم قدرت و توانمندسازي از اهميت بسياري در تمامي عرص

دهند و به اين ترتيب از قدرت خود سوءاستفاده كرده، كودكان ي خود قرار ميهمواره كودكان را به هر نحوي تحت سلطه

وضهو  بههآورند. اين مفاهيم در ادبيات كودك ي خود همچون موم نرم به هر شكل و حالتي در ميرا مطابق ميل و سليقه

در آثهار خهود ايهن —كه خود نيهز اللهب بزرگسهاس هسهتند—شوند چرا كه نويسندگان ادبيات كودكبيشتري يافت مي

شهكنند و بهه ايهن اي را مهيبرند. گاهي نويسندگان ادبيات كودك در آثار خود روابه  قهدرت سلسهلهكار ميمفاهيم را به

نامهه گناانهده اين پاياندر دهند. پنج فصل رت و اميد بيشتري ميقد ،ترتيب، به خوانندگان خود كه اكثرا كودك هستند

كند . در فصهل سهوم و است. فصل اوس به مقدمه اختصاص دارد. فصل دو مفاهيم قدرت و توانمندسازي را بررسي ميشده

ي از ايهن دو نويسهندهكنهد. بررسي مي روآلد داس و لوييس كاروس سازي را در آثارچهارم، نگارنده مفاهيم قدرت و توانمند

( 5881) ي شهكتتچارلي و كارخانه( و 5866) متيلدا( و 5681و  5681) آليسهاي بزرگ،كاروس و داس، نگارنده كتاب

 است.  فصل پنج به نتياه اختصاص داده شده ،در پايان است. را انتخاب كرده

را  روآلهد داسو  لهوييس كهاروسدر خصوص قدرت آثار هاي ميشل فوكو نامه نگارنده با استفاده از ديدگاهدر اين پايان 

( برگرفتهه 1001وا سهادان )شهدهد. نگارنده همچنين تئوري توانمندسازي را از كتاب الكترونيكي اليمورد بررسي قرار مي

 خهود مفهاهيم مرسهوم دورانبها آثهار  كاروس .ي نامدار ادبيات كودك هستنددو نويسنده روآلد داس و لوييس كاروساست. 

بهه در بسهياري از آثهار  ، نيهز داساسهت.  تغيير دادهدر خصوص كودك و كودكي را —نوزدهم ميتدي قرن—ويكتوريا

 .استكردهو آنها را متحوس  پرداخته توانمندسازيمفاهيم قدرت و 

فاهيم م داس ، اين نتياه حاصل شد كهروآلد داسو  لوييس كاروسپس از بررسي مفاهيم قدرت و توانمندسازي در آثار 

در خصهوص بررسهي  نيهز كشد. در پايان اين بررسي، تئوريبه تصوير مي كاروس قدرت و توانمندسازي را به مراتب بهتر از

 مفهوم توانمندسازي در ادبيات كودك ارائه شده است.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


