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 مبانی نقد بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان

  دکتر مريم جاللی 1

 چكیده

درک مفهوم کودکی در جهان مدرن است. التفات به این موضوو   دستاورد ات کودک و نوجوان، ادبی

 و باور سهیم بودن کودک و نوجوان در داشتن ادبیات مستقل، سبب پیدایش بابی تازه در دانش ادبوی 

های علمی در این حوزه شده است؛ ادبیات تطبیقی کودک و نوجووان ییوی از   ات و بررسیتحقیق و

در اواخور رورن   « جمهوری جهانی کوودکی »مطرح ساختن مقوالت مورد توجه در این حیطه است. 

-مقولوه  و ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان شود  در جهان، موجب پیدایش و التفات به بیستم میالدی

 .راه یافتمطالعاتی  ۀاین حوز بهمطالعات میانجی، ژانرهای تطبیقی و بینامتنیت  های متعددی همچون

نخست به بینامتنیت و ارتباط آن بوا ادبیوات تطبیقوی کوودک و      یویلی ۀدر این مقاله با توجه به نظری

کوودک   ۀبینامتنیت از منظر تطبیق در حووز  ثر در پیدایشؤان پرداخته شده است، سپس عوامل منوجو

های بینامتنیت، معرفی شده و الگوی اصالح شوده آن بور   لفهؤو در ادامه، م شده بندیطبقه وانو نوج

بوه عوالوه    لف مقاله، ارائه شده است.ؤهای مکودک و نوجوان با توجه به یافته اساس ادبیات تطبیقی

ک و نوجووان،  های معرفی شده در ادبیات تطبیقی کودلفهؤر نظر داشته تا با توجه به ممقاله د ۀنویسند

و « اثور جدیود  »، «دوم ۀنویسوند »بینامتنیت با تییوه بور    یهاو تحلیل سازهاز واکاوی  ایشناسیروش

هوا و واکواوی بینامتنیوت    لفوه ؤکوه کیفیوت پیودایش، م    در اختیار ررار دهد. حاصل آن« دوم ۀخوانند»

 .است در نقد ادبیات تطبیقی کودکان و نوجوانان دخیل جزئیاتی دارد که مستقیماً

 .شناسیروش ،عوامل ،هالفهؤم ،بینامتنیت ،ادبیات تطبیقی ،انکودک و نوجوها: کلیدواژه

 مقدمه -1

ای بوود کوه از مرزهوای جفرافیوایی  و ر      فاضوله  ۀتصویر مدین« 2جمهوری جهانی کودکی»پیدایش 

ان مفهوومی واحود   های  ونا ون به عنوها و زبانکرد تا کودکان و نوجوانان را در عین داشتن فرهنگمی

                                                 
 jalali_1388@yahoo.com                  دانشگاه شهید بهشتی روه زبان و ادبیات فارسی استادیار  -1

2- Universal republic of childhood 
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به شمار آورد. این نگاه در اواخر ررن بیستم میالدی تحولی جدیود در موضووعات مربووط بوه ادبیوات      

 کودک و نوجوان ایجاد کرد.  

های فرهنگی میان ملل که غالباً برخاسته از رشد ارتصاد جهانی، پیدایش ارتباطات  سترده، شباهت

شد تا ادبیات به عنوان الگویی فراملی در نظر  رفته  شد، سببسرعت انتقال اطالعات و مهاجرت می

رفت ادبیات تطبیقی مطرح در میوان ملول صورفاً بازیوابی     در ابتدا  مان می (.1: 2002)اسالیوان،  شود

هشوتاد   ۀاین دید اه سنتی توا اواخور دهو    .ادبی است های منحصراًمشترکات انوا  آثار در بیان ویژ ی

: مقدمه(، اما تحقیق پژوهشگران نشان داد که موضوعات 1181وسر، میالدی در غرب وجود داشت )

شوان صورفاً ادبیوات    مطالعاتی ۀقی دخیل است، حتی کسانی که حوزدیگری نیز در تحلیل ادبیات تطبی

در خوار  از   –عمول   ۀی که ادبیات تطبیقی را به مرحلو نبود به این کار همت  ماشتند. نخستین کسان

(. هموین امور   120: 1930)ولو،،   نگاران بودند، محققان فرهنگ عامه و رومآوردنددر -ادبیات  ۀحوز

نوشوته   ادبیات تطبیقیسبب شد تا تعریف جدیدتری نسبت به ادبیات تطبیقی ارائه شود. ندا در کتاب 

ها و تبیین بازتاب و انعیاس ادبیات تطبیقی مقایسه و بررسی روابط فرهنگی و ادبی میان ملت»است: 

 .(11: 1938 های دیگر است )ندا،فرهنگی در ادبیات ملتهای  زاره

پژوهشگران انجمن ادبیات تطبیقی آمرییا نیز  زارشی منتشر کردند که بور اسواس    1119در سال 

ای ادبیات تطبیقوی مقایسوه   ،شد. در این پژوهشآن تعریف جدید و جامعی از ادبیات تطبیقی ارائه می

های غربی و غیر غربوی، دسوتاوردهای برخاسوته از ارتباطوات     میان ساختارهای متنو  فرهنگی، سنت

هوای  هوای سوب،  نث و م کر، تفاوتؤفرهنگی که به ادبیات راه پیدا کرده بود و رفتارهای جنسیتی م

د )برنهایمر های هرمنوتییی و توزیع آن در متون بورومی و نژادی خاص، مقایسات معانی در دریافت

ای تازه به سوی ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان  شود و ید اه دریچههمین د .(11: 1112و دیگران، 

بر اساس میل و  رایش شخصوی   9پلووسیی آنو  2، مار ارت کینل1افرادی همچون  وته کلینگبرگ

سازی مطالعات ادبیات تطبیقی کودک و نوجووان  المللی و  ستردهها را در سطح بینخود نخستین  ام

                                                 
1- G. Klinberg 

2- M. Kinnell 

3- A. Pellowski 
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 کتواب ادبیات تطبیقی کودک و نوجووان اسوت. او در    ۀپیشگامان طرح اولیاز  1زرداپائول هبرداشتند. 

هوای مطالعوات تطبیقوی ادبیوات کوودک و      ( شاخص1192) 2هاها، کودکان و انسانکتاب نام خود به

ثیر آن در أط اجتماعی، ارتصادی و فرهنگی و تنوجوان را به طور کلی مطرح کرد. در نظر آوردن شرای

ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان  شود که عالوه بر ۀ ای  سترده در مقولدکان دایرهپیشرفت ادبیات کو

متمایز بودن نسبت به ادبیات تطبیقی بزر سال، مرزهای خاصی را نیز برای خود تعیین کورد و سوبب   

ها و مصادیق ادبیات تطبیقی عمومی در متون ادبیات کوودک تعمویم داده نشوود و مسویر     شد تا روش

 (.90-11: 2002)اسالیوان،  د را طی کندمجزای خو

، 1، مطالعوات ارتبواطی و انتقوالی   9های ادبیات کوودک مباحث متنوعی همچون روییرد به تئوری 

و  8، مطالعوات تصوویری  3، ترجمه و مطالعوات میوانجی  1های بینامتنی، پژوهش2شناسی تطبیقیزیبایی

ت که در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان ( از مواردی اس91-93)همان:  1پژوهش در ژانرهای تطبیقی

 رابل طرح و بررسی است.

 تحقیق ۀ ( پیشین2

 مطورح شوده )نوامور    1111در سوال   نخستین بار و عمر دارداز نیم ررن  تربینامتنیت در جهان کم

به ادبیات تطبیقی کوودک و نوجوانوان نیوز راه     پس از آن و (32: 1982؛ میاری،، 111: 1910مطلق، 

اثر  بینامتنیتکتاب ۀ به ترجمتوان میتنیت و طرح آن در ایران کلی بینامۀ یشین. در رابطه با پیافته است

ارتبواط ایون    مطلق و همچنین آثار ابوالفضل حری اشاره کورد. در   راهام آلن و میتوبات بهمن نامور

صد دارد موضو  با ادبیات کودک و نوجوان هنوز هیچ تحقیق جامعی صورت نگرفته است. نگارنده ر

های کاربردی بینامتنیت در ادبیات تطبیقوی کوودک و   وهش به معرفی عوامل پیدایش و سازهدر این پژ
                                                 

1- P. Hazard 

2- Les livres, Les enfants et les hommes 

3- Theory of children’s literature 

4- Contact and transfer studies 

5- Comparative Poetics 

6- Intertextuality studies 

7- Intermediality studies 

8- Image studies 

9- Comparative genre 
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بوا   هوا دادهپژوهش حاضر بر اساس استناد به مبانی نظری صورت  رفته و این ۀ بپردازد. شیونوجوان 

قوی کوودک و نوجووان    بینامتنیت در ادبیوات تطبی یۀ آوری شده است. مبانی اولای جمعروش کتابخانه

 شبیه به ادبیات بزر سال نیست اما به آن نزدی، است. پیش از هر چیز به معرفوی بینامتنیوت بور    کامالً

 پردازیم. پردازان مینظریه اساس دید اه

: 1980هستند )آلن،  3پردازان بینامتنیت از نظریه 1ژنت و 2، ریفاتر1، بلوم9، بارت2، کریستوا1باختین

طورح   ،او ضمن این مبحوث  .(1: 1113)ژنت،  داندمیظهور متنی در متن دیگر  را تنیت(. ژنت بینام2

و 10، سورمتنیت 1، ورامتنیوت 8بینامتنیوت، پیرامتنیوت  ۀ مطرح ساخته و آن را بوه پونم مقولو   ترامتنیت را 

 12درهم آمیخوتن  (. از منظری دیگر، معنای اصلی بینامتنیت2-1تقسیم کرده است )همان:  11زیرمتنیت

متفواوت و   یهای مختلوف بوه ایون مقولوه، تعواریف     نگاه .(18: 1912است )غیاثوند،  19هم بافتنیا در 

ن متهیچ متنی بدون پیش»مطلق در تعریف خود آورده است که  دی، به هم ایجاد کرده است. نامورنز

ا نگاه  روهی ب .(23: 1910مطلق،  )نامور« شوندهای   شته بنا میمتن ۀها همواره بر پاینیست و متن

ای در عوین حوال عوده   ، (19: 2010اند )به نقل از المفربوی،  آمیز آن را نوعی سررت ادبی دانستهاغراق

: 1912دارابوی،   و اند )حیدریدر این تعریف  نجاندهصرفاً چگونگی ارتباط ی، متن با متون دیگر را 

28). 

-ادبیات بزر سوال، کتموان   فوذ آن بهظهور بینامتنیت در وادی ادبیات کودک و نوجوان همچون ن 

ناپ یر است. در میان آثاری که برای کودک و نوجوان خلق شوده اسوت، متوون میتووب، مصوور یوا       

                                                 
1- M. Bakhtin 

2- J. Kristeva 

3-R. Barth 

4- M. Bloom 

5- M. Riffaterre 

6- G. Genette 

7- Entertextuality 

8- Paratexts 

9- Mmetatextuality 

10- Architext 

11- Hypertextualit 

12- Intermingling 

13- Interwearing 
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« اثر جدیود »چنان بر « اثرپیش»یا « آثارپیش»پای  شود که در آن ردبر رفته از فرهنگ شفاهی دیده می

جدیود و اجورای آن در موتن،     فیور ۀ رغم سعی نویسنده در تنظیم دوبارجا انداخته است که  اه علی

 توان مرجع را نادیده  رفت. نمی

بینامتنیت در تفیر ادبی، جایگاه مستقل پیدا کرده است تا جایی که ییی از منتقدین در این زمینوه  

به شمار آورده اسوت )بواری،   « پندار»خود را صرفاً ی، ۀ و باری ماندن آن در جایگاه اولیاصالت متن 

بینامتنیت در ادبیات کودک و نوجوان به عنوان ی، مبحث منتم و ممین، انودکی   مبحث .(29: 2002

شوود. در واروع بینامتنیوت در    هایی است که در ارتباط با متون بزر سال تعریف موی تر از تئوریساده

هوا در بسویاری از   است. بینامتن« اثر جدید»در « اثر پیش» وجود ادبیات کودک و نوجوان، صرفاًۀ حوز

کننود؛ بورای ملوال    ن کودک و نوجوان در سطح ملل با تیرار و به اشیال مختلف ظهور پیودا موی  متو

 ۀبنابراین درجو  .های پریان ییی از این تیرارهاستهای کنش کاراکترها در داستانوجود پری و شیوه

ز سوویی  های کودک و نوجوان، از آثار بزر ساالن بیشوتر اسوت. ا  در بینامتن« اثرپیش»ارجا  متون به 

های ادبیات کودک و نوجوان بیشتر از دیگر متوون اسوت و   در بینامتن« اثرپیش»آشیار به  ۀاشار ،دیگر

اسوت کوه تفواوت میوان      1ید چنین نگاهی نظر ویلییؤاصالت دستاورد تیرار آثار است. ماین حفظ 

« اثر جدید»ا بافتار ب« راثپیش»بینامتنیت کودک و بزر سال را در حفظ اصالت و ارتباطات نزدی، میان 

توان نظر احمدی را که (. در وارع می191: 1119داند )ویلیی، ارجا  متون در عمل تیرار می ۀو درج

داد. بینامتنیوت   ( در این باره تعمیم92: 1981 یرد )احمدی، معتقد است بینامتنیت آ اهانه صورت می

، بازنویسی، وامگیری از عنواوین و غیوره،   های محیمی چون ارتباس اعم از بازآفرینیبا تییه بر ستون

همچنین تقلیدهای سبیی شعر کودک و نوجوان از ارجاعات میان فرهنگی که بوه موضووعات ادبوی    

های ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان ساخت و بررسی شود، بنایی مستحیم را درالمللی مرتبط میبین

 شناسووی نیووز پووا فوورا نهوواده و زبووانای، فرهنگووی بووه خووود اختصوواص داده و از مرزهووای رسووانه 

 است.  

                                                 
1- C. Wilkie 
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 ثر در پیدايش بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودکانؤعوامل م (3

توانود جایگواه   عددی اسوت کوه موی   شیو  بینامتنیت از فرهنگی به فرهنگ دیگر متأثر از عوامل مت

یوات  امتنیوت در ادب ظهور بین ۀدربار 1لیالمللی ادبیات کودکان را در بافت خود به نمایش بگ ارد. نبین

: 1183ل، یو شوود )ن پ یری از وارعیت، موجب تأثّر متون از ییدیگر میبزر ساالن معتقد است که باور

توان در ادبیات تطبیقی کودک و نوجووان بور مبنوای آنچوه کوه در      باورپ یری از وارعیت را نمی .(22

 شود، تعمیم داد. ادبیات بزر ساالن جاری می

 ملول مورتبط اسوت    یو هنر یفیر یهااست و با حوزه یات ملیفراتر از ادبقی یات تطبیادب ۀدامن

های یافت شده در ادبیات کودکان که در ادامه ذکور خواهود شود،    بر مبنای نمونه .(1: 1111م، ی)الدر

طورح در  ادبیات کودک و نوجووان و بوه دنبوال آن     ۀدر حوز« اثرپیش»که نفوذ  مستنداتی وجود دارد

در کلیوت، میوان    ،کند. این عوامل که به شرح زیور اسوت  را به برخی عوامل وابسته میادبیات تطبیقی 

 ای دارد: های رابل مالحظهن مشترک است اما در جزئیات تفاوتادبیات بزر سال و ادبیات کودکا

 التفات جهانی 

 های فرهنگی و اجتماعیشباهت 

 نزدی، بودن مرزهای جفرافیایی 

 زبان مشترک 

 ترجمه 

: ییی از عوامل دخیل در پیدایش بینامتنیت در میان آثوار کوودک و نوجووان ملول،     انیالتفات جه

عوامول  با وجوود   مشهور جهانی است.« آثاراثر یا پیشپیش»التفات جهانی دنیای کودک و نوجوان به 

-ر موی ظاهبا اهداف تجاری  افزارها و غیره که عمدتاًها، نرمبازیها، اسبابمیانجی مانند جوایز، رسانه

شوند، سرعت انتقال این دسته از آثار کودک و نوجوان در ریاس با آثار بزر سال بیشتر است. این آثار 

شوند و توجه طیف زیادی از مخاطبان را در دنیا به خود جلب معرفی می 2تحت لوای ادبیات جهانی

                                                 
1- H. Neil 

2- Weltliteratur 
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نیواز اصولی و   پویش »ارع ر وشوند، دکودک و نوجوان نمایان می« آثار جدید»کنند. آثار ادبی که در می

آینود. در  به شمار می (212: 1919نیا، )محسنی «ی مربوط به ادبیات تطبیقیهامهمی در ورود به حیطه

 شود.یابد و به صورت بینامتنی ارائه میتفییر می« اثر پیش» ۀکیفیت و کمیت ارائ این میان

 الیور در غرب و حدارل انجوام  و سفرهای  وئههای رابینسون کروزهای مختلفی که از داستانفرم

( 200-182: 2002دنیوا )اسوالیوان،    ۀزبان زند 83ینوکیو در جهان به ارتباس از داستان کالسی، پ 220

ید اهمیت این اصل به عنوان ییی از عوامل ظهور بینامتنیت در ادبیات تطبیقوی  ؤصورت  رفته خود م

از  ییو ی (1981) یفراهوان ه لو یجم یسو یبازنو به فاطمه خانم  ۀافسان کودک و نوجوان است. در ایران

 ی شارل پرو بینامتنیت دارد.سیندرال بااست که  ییهاداستان

های فرهنگی و اجتمواعی میوان ملول ییوی از عوامول      شباهت های فرهنگی و اجتماعی:شباهت

 . یورد ادبیات تطبیقی کودک و نوجووان جوای موی    ۀاست که در حوز« جدید اثر»در « اثرپیش»ظهور 

شوود  ی، اردام عقالنی است که با هدف مطالعه و بررسی هر چیزی انجام موی  اساساً»ادبیات تطبیقی 

توانیم آن را با دیگور عناصور   که بتوان  فت آن مورد مطالعه، ی، مطلب و یا موضو  ادبی است و می

یموه تموام   (. به عنوان نمونه وجود تمام و ن29: 1981)شورل،  «کنیمی، فرهنگ مرتبط  ۀدهندتشییل

هوای آذری در  پوای افسوانه   هوای ایرانوی و رد  های هزار و ی، شوب در افسوانه  مفاهیم برخی داستان

 ست. هاارمنی برخاسته از این شباهت هایافسانه

باشود، روابوط درون فرهنگوی معنوا     « اثور  پویش »بیانگر فرهنگی مشترک با « اثر جدید»هنگامی که 

 ،با ایون نگواه   (.110: 1911 هنگی است )نقل از  ودرزی لمراسیی،یابد و بینامتنیت از نو  میان فرمی

بینامتنیوت و ورود   توان در ادبیات تطبیقی سنجید. نقوش و دستاوردهای فرهنگی آن را می« جدید اثر»

شود؛ بلیوه  حدود به روشنگری ارتباط متون نمیم ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان، صرفاً ۀآن به حوز

-شوود. اصوالح و مناسوب   ون نمایان موی مت( 122: 1182 )المفتاح،« کمی و کیفی تعامل» ،این میان در

سازی متناسب با فرهنگ نیز مد نظر است. حدود این تعامول در ادبیوات کوودک و بزر سوال بسویار      

مصوری در   ۀلیف عبدالتواب یوسوف نویسوند  أت حیایات ررآنیه معاصرهظریف و باری، است. کتاب 

در ایوران از ایون شومار    ( 1919)به روایت مصوطفی رحماندوسوت    رآنهای رمجموعه رصهریاس با 

 است. 
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های شود که به طور ناخودآ اه سرنوشتمرز بودن کشورها  اه سبب میهممرزهای جغرافیايی: 

های ادبی از کشوری بوه کشووری دیگور بوا در نظور      رای ممال، ررم بخورد. نفوذ پدیدهمشابه ادبی ب

سرنوشوت ادبیوات فارسوی، عربوی و     »توان پیونود  دور از ذهن نیست. میداشتن مرزهای جفرافیایی، 

( 110: 1919نیوا،  )محسونی  «های کم و بیش مشابه در ردیمی را نمونه های خوبی برای سرنوشتترک

مشترک میان متون، شرایط بررسی بینامتنیت را در ادبیات تطبیقی کوودک و   نیات . وجودآورددر نظر 

ثیر بیشتری داشته اسوت  أاین اتفاق در سطح اروپا بر ادبیات کودک و نوجوان ت .کندنوجوان فراهم می

در فرانسوه  شماری از بینامتنیت در کشورهای اروپایی است؛ برای نمونه وجود شواهد بی که پیامد آن

 ۀرا به وجود آورد کوه در آن شخصویت کودکوان در حلقو     2دوست کودکانمجموعه آثار  1نبرک رنوآ

مرزی ارتباس شود.  ادبیات کودک ایتالیا به دلیل هم ه شده بودند. از این اثر بالفاصله درخانواده  نجاند

ن در کتابش راحت به وجود بینامتنیت اثر برکییی از نویسند ان ایتالیایی است که به ص 9اورناتجوزپه 

ه به سراسر اروپوا  رفتمتورف نشد و رفتهاین اثر در ایتالیا  ۀمایه کرده است. در طول نیم ررن دروناشار

تنی از مورزی  (. شیستن مرزهای ادبیات کودک و نوجوان و نفوذ م29-21: 1112)پلوتز،  راه پیدا کرد

 در هر کشور بستگی دارد.« مفهوم کودکی»نخست به پیشرفت  ۀبه مرز دیگر در مرحل

زبان سیزبان، انگلیهستند. کشورهای فارسی برخی از کشورها دارای زبانی مشترکزبان مشترک: 

بان مشوابه دیگور   زبان در این شمار ررار دارند. طبیعی است که از فرهنگ همزبان، متنی وارد زو عربی

مونه کشوور عوراق و الجزایور در    ها وجود داشته باشند. برای نجفرافیایی بین آن ۀشود حتی ا ر فاصل

 و بور هموین اسواس،    اسوت  اشتراک ایون دو عامل زبان اما  ،جفرافیایی بسیار از هم دور هستند ۀنقش

و  یات ملل جهان و نظارت بر تمام مبادالت و معوامالت فیور  یق در باب روابط و مناسبات ادبیتحق»

هوای  در حوال حاضور سوایت    .(91: 1939، ی)الهاللو  «رودفراتر می یاز سر حد رلمرو زبان روم یادب

در آن از نویسوند ان   ادبیوات کوودک و نوجووان وجوود دارد کوه      ۀشماری به زبان عربی در حوزبی

 هوا اسوت. ییوی از مشوهورترین ایون سوایت      زبان، آثواری رورار داده شوده   کشورهای مختلف عرب

                                                 
1- Arnaud Berquin 

2- Ami des enfants 

3- Giuseppe Taverna 
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1«rabicivilizationA» توانود عامول   موی  که بر اساس مبانی فیری طرح شده با زبان مشترک، است

 وان التفوات  مهمی در پیدایش مفاهیم و ساختار متن، میان مللی باشد کوه بوه ادبیوات کوودک و نوجو     

 دارند.

ترجموه   یی از عوامل بسیار مهم در ظهور بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوانیترجمه: 

ثیر خود ررار دهد و هموین  أای ذهنی مترجم را تحت تهساختزیرتواند میاست. انجام عمل ترجمه 

بوه نوشوتن کتواب کنود،     رودام  لف اؤکه رصد دارد خود به عنوان مامر سبب شود تا نویسنده هنگامی 

دو سال برای ملال حدود  نمایان شود.« اثر جدید»در ساختارهای « اثر پیش»های ذهنی او از زیرساخت

ران بورای  وروه کوودک و    یو لوی در ا یتخ -یعلم یهاها و رمانداستان ۀپس از انقالب اسالمی ترجم

شوتر  یسند ان که خود پیاز نو یتاد  روه اندکهف ۀای به خود  رفت و از اواسط دهنوجوان شیل تازه

جهوش  کتواب   نوجوانان رو کردند. یلی برایتخ -یعلم یهابه نوشتن داستان ،پرداختندمیبه ترجمه 
ن کتاب ین شمار است. در ایتوسط نشر البرز چاپ شد، از ا که رصا محمد  ۀنوشت خاطرات روز بعد

ز یو ن یاسوالم  -یآن به فرهنگ شورر  یادب ت اصولیعالی و ریتخ -یات علمیعالوه بر پرداختن به ادب

 زند.توجه شده است و در عین حال بینامتنیت در آن مو  می

شوود کوه دسوتاورد شوهرت     های فرهنگی و اجتماعی اضافه میر پیوند با التفات جهانی و شباهتد

یی مرزهای جفرافیایی و آید، تحلیلی نو از تمرکززدادر آن پدید می« اثر جدید»در اجتماعی که « اثر پیش»

نیوز روشون    انعیاس روابوط اجتمواعی میوان ملول     ،به عالوه و   ارداختیار می ایجاد روابط فرهنگی در

متن برخاسته از روابط بینامتنیوت را   زبانی است. ا ر ۀحضور این عوامل در حوز ،شود. دستاورد دیگرمی

 کودک و نوجووان در  ۀهر اه خوانند ،وریمادبیات کودک و نوجوان به شمار آ ۀی، کنش زبانی در حوز

توانود مورعیوت ارتبواط    حودی موی   پی این کشوف توا   در ،ببرد« اثر پیش»بتواند پی به وجود « اثر جدید»

-وست، تخمین بزنود و هموین امور نشوان    ای دیگر را که خار  از مرزهای ملی ااجتماعی خود با جامعه

 کودک و نوجوان است. لزوم بررسی بینامتنیت در ادبیات تطبیقی ۀدهند

                                                 
1- http://arabicivilization.blogspot.com 
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 های بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودکان( سازه4

تواند حامل کشف روابط ملوی  های بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان، میبررسی سازه

 المللی باشد. و بین

اسوت  « خواننده»و « متن»های بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان دو رکن مشترک سازه

پ یرد. ساخت تاریخی، فرهنگ و اجتماعی صورت میبر اساس زیر« بازپیدایش»و « دایشپی»که میان 

های بنیادین آن بستگی دارد. در طرح این سازه این  ونه به دریافت سازه درک تیوین فرایند بینامتنیت

ایط بوا هموین شور    نویسد، موتن می در تاریخ، فرهنگ و اجتماعی مشخص عمل شده است: نویسنده

در تاریخ، فرهنگی و اجتماعی جدید، با تییه بر متن جدید خواند و یابد، خواننده متن را میظهور می

شوود. حرکوت   خواند و مفهوم جدید دریافوت موی  شود، خواننده متن را میدوباره ظاهر می« اثر پیش»

 شود: م کور به شیل زیر ترسیم می

 (192: 1111دریافت مفهوم )ویلیی،  ←خواننده  ← متن خواننده  ←متن  ←نویسنده 

در توجیه  1 یرد، متن است که به متن ربلی نزدی، است. آسیترمجدد ررار می ۀآنچه در فرآیند ارائ

برابر و جهانی  ۀاین شباهت وجود عناصر تیرارشوند معتقد است که علت شباهت متون در بینامتنیت

در  کوه  توان نتیجه  رفتابتدا از این تئوری میدر  .(13: 1181زند ی بشری است )آسیتر،  ۀر عرصد

نیسوت و عناصور   « اثور  پویش »ود وابسوته بوه وجو    وجوود بینامتنیوت   ،ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان

دهود کوه   اموا وارعیوت نشوان موی     تواند چنین دستاوردی داشته باشود؛ تیرارشونده زند ی بشری می

هوای همسوان و جهوانی    ا محودود بوه موتیوف   های موجود در ادبیات کودک و نوجوان تنهو نامتنیتبی

. ایون  مشواهده کورد  در میوان آثوار    را نوعی الگوبرداری مستقیم و غیرمسوتقیم توان میبلیه  ،شودنمی

ملوی و  فرهنگوی هموراه شوده و در سوطحی فرا     ها  اه با نفوذ ترجمه یوا داد و سوتدهای  الگوبرداری

ییی از نویسوند ان معوروف آلموانی در سوال      2هنتفالمللی ظاهر  شته است. برای نمونه کریسبین

                                                 
1- A. Assiter 

2- K. Hein 
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فانتزی نوشت. ساختار داستان بوا توجوه بوه     ۀرا به شیو« 1اسب وحشی در زیر اجاق  از»رمان  1181

الگووبرداری از کتواب    نوعیداد که این اثر های انسانی نشان میحضور حیوانات سخنگو و شخصیت

چگونگی آشنایی هن بوا اثور مویلن     ۀققان دربارین امر سبب شد تا محاست. هم 9میلناثر  2وینی د پو

 ۀوارد حووز  1128سوال   در وینوی د پوو  داد که اولین ترجمه از کتاب قیقات نشان میحتحقیق کنند. ت

این کتاب چندان موورد   ،(192: 1112 ن )ریچتر،ابود اما به دلیل عدم شناخت مخاطبزبان آلمانی شده 

تر آشنا شوده بوود؛ ایون الگووبرداری     هن با این ترجمه پیش عا کردند کهاستقبال وارع نشد. محققان اد

هن را مورد بازخواست ررار داد هرچنود   ،وینی د پوبود که ناشر انگلیسی  چنان محسوس و ملموس

و  به انگلسوتان « اثر پیش» ،برداری(. در این الگو21: 2002)اسالیون،  او الگوبرداری خود را کتمان کرد

المللی صورت  رفتوه اسوت   الگوبرداری بین ۀق داشت؛ این بینامتنیت در حوزبه آلمان تعل« جدید اثر»

یل پایاپوا الگوویی   به ش (1910) به رلم فریبا کلهر باز شت هردادابه این امر در کشور ایران کتاب مش

دارد. تقودم  انگلیسوی   (2007) 2اثور لیوز کسولر     1ماجراهای پری دریایی؛ رصری در مهبرابر با کتاب 

حتوی در تعوداد و تعودد     ردادباز شوت هو  موضوو  اسوت. فوانتزی     ۀکننود ب کسلر روشنزمانی کتا

شرایط اولیوه را بورای پیودایش بینامتنیوت     « اثر پیش»کند که وجود ها و پردازش آن ثابت میشخصیت

 (که در الگوی نخست نادیده  رفتوه شوده بوود   )دوم را  ۀه است. با این وجود نباید نویسندفراهم کرد

جدیود را  که نگاه ناشر جدید و به دنبال آن مخاطوب   یابدمی. حضور او آن ردر اهمیت کنار   اشت

توان به شیل زیر در بینامتنیت ادبیات کودک بنابراین الگوی ویلیی را می .کشاندنیز به سمت خود می

 و نوجوان اصالح کرد:

دوم  ۀخواننود  ←« اثر جدیود » ←دوم  ۀنویسند اول  ۀخوانند ←« اثر پیش» ←اول  ۀنویسند

 دریافت مفهوم جدید ←

                                                 
1- Das Wildpferd unterm Kachelofen: eines schönes dickes Buch von Jakob Borg und 

seinen Freunden 

2- Winnie the pooh 

3- A. A. Milne 

4- Emily Windsnap and the Castle in the Mist 

5- Liz Kessler 
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 سترده و عمیوق بوه    ۀشود که منتقد با تییه بر مطالعیدریافت ظرایف ی، اثر ادبی زمانی میسر م

هوای کلوی و اظهوار    یابد که محقوق از تحلیول  سراغ اثر رود. بحث پیرامون بینامتنیت زمانی تحقق می

هوای علموی   مند در رالب و چارچوبت نظامها به صورجسته  ریخته فاصله بگیرد و تحلیلنظرهای 

ت تطبیقوی  هوای موجوود در بینامتنیوت در ادبیوا    سازه که توانش کاربردی دارند، ارائه شود. با توجه به

 شود. مطلب، الگوهای واکاوی و تحلیل در این باره پیشنهاد می ۀکودک و نوجوان، در ادام

 کودک و نوجوان  یقیتطب تایت در ادبیامتننیب لیو تحل یواکاو یالگوها – 5

 فاتریر و ژنت ییساختار را ییردهایرو حیتصح ای رد، شده فیتعر بخش نیا در که ییلگوهاا

 یتئور به توجه با و است مقوله نیا در نظرانصاحب یهایتئور با قیتلف رابل الگوها نیا ست؛ین

 د.دار را بزر سال اتیادب از ییهابخش در یابیباز امیان باًیتقر یلییو

وهوای سواختاری   هوا و الگ معتقد است که انوا  ادبیات کودکان در جهان دارای ویژ وی  1تیاوش

ر مبحوث بینامتنیوت و ظهوور آن د    توانبا این نگاه می .: مقدمه(1181شاویت، ) فرا یر و جهانی است

ملول  هوای  نوگ در فره تطبیق و تطابق ررار داد. وجوود بینامتنیوت   ۀادبیات کودک و نوجوان را در کف

کنند بلیه آثار ادبی به طور خواسوته  است که کشورها در انزوا رشد نمی این ۀدهندمختلف خود نشان

ی   ارند. واکاوی بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان بر مبنایا ناخواسته بر ییدیگر تأثیر می

  شود:میهای زیر اجرا لفهؤمقاله در م ۀاصالح الگوی ویلیی توسط نگارند

  بینامتنیت و متن؛ 

 دوم؛ ۀنامتنیت و نویسندبی 

 دوم. ۀبینامتنیت و خوانند 

  بینامتنیت و متن :5-1

های یو،  ای غنی از بروز مهارتکودک و نوجوان به عنوان کنشی خالرانه و سرچشمه ۀویژ متن

ی کورده  جاری در زبان معرف ۀشناسانروش ۀید. بارت متن را به عنوان ی، حوزآنویسنده به شمار می

معوانی و  دریافوت   ۀبخشد در حووز متن به کودک چه می رسمتی از این که .(10: 1181است )بارت، 

                                                 
1- Z. Shavit 
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هوای  به عالوه ممین است متن در ادبیات کودک و نوجوان، حامل نشوانه  . نجدمضامین بینامتنی می

است توا   (91: 1981نیا، )رائمی« های مشترکدستگاهی از نشانه»بینامتنیت  اه بیناملی باشد و در وارع 

 رنگ شود.جفرافیایی برای کودک و نوجوان کمبر اساس آن مرزهای 

های فرم و محتوا در موتن  طح بازآوری، تیرار و تفییر ویژ یایبرمز معتقد است که بینامتنیت در س

در تیامول بوه سووی    « اثور جدیود  »و « اثور  پویش »(. با این نگاه 113: 1983)ایبرمز،  پ یردصورت می

 یهوا به نشوانه  پو رام اصطالحاًیه شود.ارائه می 1مستقیم و روش هیپو رامۀ ارائ به دو شیل نیتبینامت

پدیودار   یجمعو  نوه در فرهنوگ  یکه بوه صوورت نهاد   یها و ارجاعات فرهنگ همگانمتنریدر ز یمتن

 شود.  فته می، شوندمی

چنود موتن   دو یوا  سوبب وحودت    ادبیات تطبیقی کودک و نوجووان  ۀدر حوز چیزی که مستقیماً

های تیرارشونده در متن است. تفاوت آن با متن خالرانه در این است که و نشانه اجزاوجود  ،شودمی

) جاللوی،  «اثر پیش»ت که از هایی یافلمللی تیرارهای متنی را در نشانهاتوان در سطح بیناملی و بینمی

لور محدود نیست و در شوعر و نظوم نیوز    این مقوله به متون منشود. می« اثر جدید»وارد  (120: 1919

 (.18: 1910، و دیگران زادهحسنشود)جاری می

هوا در ادبیوات تطبیقوی کوودک و     شوود. بینامتنیوت  ها خالصه نموی در نشانه ظهور بینامتنیت صرفاً

 ن بافت کالم رورار شوند. هالیدی معتقد است که متن در میاهای برابر ارائه میمایهنوجوان  اه با درون

هوای ادبوی،   ردی هیپوو رام در چنین مووا  .(110: 1138آن انتقال معناست )هالیدی،  ۀ یرد و وظیفمی

کواربردی پیشوین    ۀاین شیوه به عیوس  ونو   شود.ظاهر میبه صورت بینامتنیت  اجتماعی و فرهنگی

در موادربزرگ  کتواب   (.81: )هموان  کردبروز پیدا می« ها و ساختارهای خاصواژه»است که در رالب 
و مجموعه  آلیس در سرزمین عجایب( به رلم محمد رفیع ضیایی در تقابل با 1912) سرزمین عجایب

بوه رلوم هوشونگ     های مجیود رصهدر تقابل با  9 وسینی( اثر رنه 1121) 2نییوال کوچولوهای داستان

 مرادی کرمانی از این نمونه است. 

                                                 
1- Hypogram 

2- Le petit Nicolas 

3- R. Goscinny 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Goscinny
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ستگاه اجتمواعی دارنود و خروجوی یو، فرهنوگ      خا که غالباً های هیپو رامی با توجه به اینبینامتن

تیوراری در   شووند و در تلفیوق بوا الگوهوای    در ادبیوات تطبیقوی کودکوان نموودار موی      ، روهی هستند

یابنود. در  ( و فرهنگوی نیوز جوایی بورای خوود موی      21: 1981)فالر و دیگوران،  « شناسی اجتماعینشانه»

مشخص شوود. در   های بینامتنی دریقاًزم است ارجا کودک و نوجوان المطالعات بینامتنی ادبیات تطبیقی 

 اسوت کوه   ست؛ زیرا در بازیابی ارجا  بوه آثوار پیشوین   ا های مشترک ضروریین میان بازیابی هیپو راما

اثور خوود را بخشوی از آن     اند و احتمواالً های ادبی آّ اه بودهشود نویسند ان دوم به جریانمشخص می

 (.  21: 2002 لیوان،اند )اسادانستهسنت پیشین می

هوای مشوابه   دارند، هموین امور موجوب پیونود دوره    از آنجا که برخی متون، موضوعاتی مشترک 

های موجود ؛ به همین دلیل هیپو رام(113: 1931 ،شود )شمیساتاریخی و ایجاد میالمه میان متون می

ای از هیپوو رام مشوترک   هنمون اجتما  فرهنگی رابلیت انتقال به فرهنگ جمعی دیگر را دارند؛ی، در 

از مسویر  « اثر جدید»ت؛ بنابراین نفوذ آن در اس« خاله سوسیه»و « زیبای خفته»، «سیندرال»های نداستا

هوای  ر نظر داشت که جایگواه فرهنگوی موتن   رابل طرح و بررسی است. در این میان باید د« اثر پیش»

ادبیات  های بینامتنی درتعیین دریق سازه با هم متفاوت است. در  ونا ون در ادبیات کودک و نوجوان

 رسان باشد:تواند کم،های زیر میالؤطرح س ،ن بر مبنای دید اه منتقدانتطبیقی کودک و نوجوا

 ی است؟ «اثر پیش»کودکان بر رفته از چه  وارد شده در فرهنگ ادبیات« اثر جدید» -

 و نوجوان کجاست؟کودک « اثر جدید»های تیراری و مشترک در خاستگاه نشانه -

 «اثر جدیود »و  «اثر پیش»هایی میان ها و تفاوتی و محتوایی چه شباهتهای شیلاز نظر ویژ ی -

 است؟

 در چیست؟ « اثر پیش»در ادبیات کودکان و « اثر جدید»های هیپو رامی میان شباهت -

 تا چه میزان میان کودک و نوجوان شهرت دارد؟ « اثر پیش» -

مفاهیم ارتصادی، فرهنگی،  یاساس القا بر« اثر جدید»در انتقال به صورت « اثر پیش»سیر تطور  -

 سیاسی و اجتماعی به کودک و نوجوان چگونه است؟ 

 در عبور از مرزهای جفرافیایی و زبانی برای کودک و نوجوان چیست؟« اثر جدید»دستاورد  -
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 ؟رابل تشخیص است؟ چرا« اثر پیش»و  «اثر جدید»آیا مرز  -

 شده،مطرح یهاسؤال رالب در هاسازه نییتع رحط کند.یم اجرا را محرک نقش متن ت،ینامتنیب رد

در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان  1خواننده واکنش بر یمبتن نقد دیمؤ ،«تنم» بر دیتأک بر عالوه

 است.

 دوم  ۀ: بینامتنیت و نويسند5-2

اسوت کوه در بحوث     مطورح  پرسشاما این  را دارد هدهنددوم در این بخش حیم انتقال ۀنویسند

  یرد؟ دوم چه هدفی را نشانه می ۀنویسند بینامتنیت،

( از شوروط بینامتنیوت اسوت. در بینامتنیوت     81: 1980تحقق متن در ساختار مد نظر مؤلف )آلن، 

بواط  برروراری ارت  ۀاط مؤلفان با خوانند ان همان لحظارتب»دوم را نادیده  رفت زیرا  ۀتوان نویسندنمی

به هموین دلیول اسوت کوه      .(28)همان: « خویش است ها با موجودیت متون   شته درها یا متنواژه

احت افقوی و عموودی   کریستوا برای کلمات موجود در متن و ارتباط با نویسنده و مخاطب به دو سو 

اه اسوت و بوا دیود     متعلق بوه نویسونده و مخاطوب    با دید اه افقی ،موجود در متن ۀمعتقد است؛ واژ

ین اعتبار، بوین  ا بر بنا .(11-12: 1180، شود )کریستواادبی   شته یا معاصر وصل می ۀعمودی به بدن

دوم از آن در تالروی   ۀای که نویسوند همان نقطه تالری وجود دارد. ۀدوم ی، نقط ۀمتن اول و نویسند

  یرد.  دو یا چند ادبیات بهره می

رورار داده اسوت     روه آشویارا، کمتور آشویارا و ضومنی    ژنت با تییه بر متن، بینامتنیت را در سه 

چوه  آن دوم را فراموش کرده است. بخشی از ۀاو در این میان مقصود نویسند (.120: 1919نیا، )محسنی

در ادبیوات   دوم است. ۀدهد در وارع خواست نویسندرخ می در ادبیات کودک و نوجوان در بینامتنیت

وام « آثوار  پویش »یوا  « اثور  پویش »لف دوم مفواهیم متعوددی را از   دوم یا مؤ ۀنویسند ،کودک و نوجوان

طرح ادبیات  تواند از آثار و فرهنگ دیگر ملل باشد و با این شیوه، راه برایها می یرد. این برداشتمی

دوم بورای کوودک و نوجووان متنوی را در رالوب      ۀ نویسوند  شود. غالبواً ها  شوده تطبیقی در بینامتنیت

                                                 
1- Reader Response critisim 
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کند که یا در   شته بوده یا همزمان با اوست؛ بنابراین به شویل هدفمنود بوه سوراغ     ه میبینامتنیت ارائ

 دوم به دو شیل رابل بررسی است:  ۀاین هدفمندی نویسند .رودادبی می ۀبدن

 با هدف اعالن مرجع  -

 مرجع  یبا هدف اختفا -

 با هدف اعالن مرجع : 5-2-1

کند برای ارائه اد ارتباط با مخاطب یا خواننده استفاده میدوم در آن برای ایج ۀهر مفهومی که نویسند

باشود اموا   « اثور  پیش»تواند متعلق به نیازمند عبور از   ر اه توانایی زبانی و فیری اوست. این مفهوم می

را به بینامتنیوت ارتبواط داده و آورده اسوت     این نیته 1اسپارو دوم و با زبان او بیان شود.  ۀتوسط نویسند

آن بوه   ۀ یورد و تولیود دوبوار     شته شویل موی  های مفهوم ارتباطی از  وینده بر اساس یادآوری که هر

را « یاثور  پویش » توانددوم می ۀبنابراین نویسند .(11  :2010سپارو،  ا)مهارت زبانی  وینده وابسته است 

بر رفتوه   زبانی عینواً  ز، یا استفاده اهایی از آنسازی بخش یا بخشیا برجستهآن و با معرفی  آورد در نظر

بیاورد. در ایون هنگوام او سوعی دارد از    « اثر جدید»، آن را به شیل عامدانه در «تفییر زبان»یا « اثر پیش»از 

نوو   را در نظر  رفته است. در این « اثر پیش»در بینامتنیت، ارجا  به   ر متن به مخاطب اطال  دهد که 

ای از شود؛ نمونوه دوم به طور مستقیم اعالم می ۀتوسط نویسند« اثر پیش»با « اثر جدید»از بینامتنیت پیوند 

شوود کوه   مصوری دیوده موی    ۀنویسوند  (2002) لتواب یوسوف عبدا شجار االشجاراین کاربرد در کتاب 

حضرت رسول اکرم اشواره   سخنپیامبر و کردن به ماجرای هیزم جمع «الوتد الخائن» نویسنده در داستان

ادبی  روهی بینامتنیت تعمدی و آشیار را با تضمین که همان بر رفتن مطلوب   کند. در دانش بالغتمی

 (.  12: 1911اند )صباغی، است برابر دانسته« شینپی هنرمند»از « هنرمند متأخر»توسط 

تواند با تفییر یوا بودون   ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان می ۀامتنیت با هدف اعالن مرجع در حوزبین

اسوتفاده کنود و عینواً     اثور  پویش دوم به شیل مسوتقیم از   ۀتوا باشد. حال ا ر نویسندل یا محدر شی تفییر

بوه رلوم    پینوکیوبه نوعی اعالن مرجع کرده است.  ،بیاورد« اثر جدید» را در« اثر پیش»جمالت و عبارات 

                                                 
1- B. Gasparov 
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جمعوه   ی کارلو کلودی نوشته شده از این نمونه اسوت. پینوکیوکه به ارتباس از  (1112) 1ویر ان وافرانس

(. ایون موضوو    128: 2009نام نهاده است )جمعه، « تضمینسررت ادبی، ارتباس و »بینامتنیت مستقیم را 

لمس ی، دکموه و  ارتباطات نیز مربوط دانست. در دنیای حاضر که با  با بحث تینولوژی و ایجاد دایرا ب

تووان نوام   را بازیابی کرد، نمی قیم از متونهای مستتوان به راحتی ارتباسمپیوتری میکا ۀوجود ی، برنام

 چنین عملی را از جانب نویسنده سررت ادبی به شمار آورد.  

 وردد؛  دوم برموی  ۀنو  از بینامتنیت به هدف نویسوند  در ادبیات کودک و نوجوان به کار یری این

ور های ماند ار از دیگر ملل و به کار رفتن آیات دینوی بوه طو   برای نمونه ظهور احادیث دینی، جمله

 این شمار است. المللی ازمستقیم در متون داستانی کودک و نوجوان در سطح بین

را که تفییور شویل در جموالت یوا عبوارات نودارد بینامتنیوت لفظوی          از بینامتنیت  روهی نوعی 

هایی نیز بوا اسوتناد بوه    . در ادبیات کودک و نوجوان نمونه(28: 1912ابراهیمی،  و )مختاری انددانسته

 ای تاریخی در این رابطه وجود دارد.هجمله

 اه ممین است بینامتنیت با هدف اعالن مرجع به صورت غیرمستقیم انجام شود. جمعه این نوو   

کاربرد را بینامتنیت غیرمستقیم دانسته است که در آن مجاز، تلمویح، کنایوه یوا موواردی از ایون ربیول       

وم رصود اعوالن اسوتفاده از مرجوع را دارد یوا      د ۀ(. در این نو ، نویسند128: 2009 )جمعه،  نجدمی

خواهد ذهن خواننده را به سوی مرجع یا مراجع اصلی رهنمون سازد. در بسیاری از متون کوودک  می

 ۀهور در ادبیات دیگر اروام در حووز ظ شود و به دنبالکاربرد این نو  از بینامتنیت دیده می ،و نوجوان

بوه   سر و ته کتاب دروایتی نو از زبان فارسی با ر زنکدوی رلقلهماجرای .  یردادبیات تطبیقی ررار می

به ( 1913) 2به رلم توسوی رزوانتسو رلون کدویکتاب  درروایتی تاجییی  باو رلم محمدرضا شمس 

هوای  بینامتنیوت  ۀری، بازنویسی و غیره که وارد حووز ها همچون بازنگدر ارتباس خورد.  اهچشم می

ر این نو  از د کنند. تییهاشاره می «اثر پیش»به خود  «اثر جدید»سند ان دوم در شود، نویالمللی میبین

« اثور  پویش »دوم بوه طورآ اهانوه از    ۀشود. نویسندبا تفییر ارائه می« اثر پیش» وست بینامتنیت بر محتوا

                                                 
1- François Weyergans 

2- T. Ryazantsev  
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 ،در آن هکو  انود هبینوامتنیتی مضومونی خوانود    این نو  بینامتنیت را و ابراهیمی ند. مختاریکاستفاده می

(. بوا  12: 1912 ابراهیموی،  و )مختواری  سوان اسوت  متن حاضر با متن غایوب یی  ۀمضمون و درونمای

پوای   ردّ ،توان  فت در ایون نوو  از بینامتنیوت   تر به بینامتنیت مضمونی یا مفهومی مینگاهی  سترده

مطالعوه یوا   ا پویش دوم ب ۀبه نحوی که مخاطب یا خوانندشود؛ دیده می« اثر پیش» ۀمایمضمون و درون

به رلم   زوفی در سرزمین عجایب. برای نمونه ببردپی « اثر جدید»به بینامتنیت در  تواندمیمطالعه پس

مواجرایی علموی    (1980) 1فرانیوه به رلوم رزمواری     بتینا در سرزمین عجایبو  (1911) منیژه عارفی

کنود. در  یس کارل هدایت میلوی آلیس در سرزمین عجایبد که ذهن مخاطب را به سوی نتخیلی دار

 تطبیقی کودک و نوجوان کاربرد این نو  تینی، بسیار است.  ادبیات

 مرجع  یبا هدف اختفا: 5-2-2

بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجووان   یتواند اهداف متفاوتی از اختفادوم می ۀنویسند

در ایون نوو    »نوشوته اسوت:    ته وعامدانوه پنداشو  باشد. صباغی این شیوه را  واه غیر داشته در نظر 

کاری پنهان پیوند میان متن حاضر و متن پیشین به تمامی آشیار نیست و هنرمند نیز رصد ،بینامتنیت

 ۀغ هنری خود، ناخودآ اه به پشتوانعمومی را ندارد، بلیه به تناسب محتوا، موضو  و تداعی و نبو

(. بوه نظور   13: 1911)صباغی، « کندی میکند و بخشی از آن را بازآفرینفرهنگی خویش رجو  می

اجورای  اما « اثر پیش»این تعریف یعنی بینامتنیت بدون هدف پنهان ساختن  رسد که بینامتنیت درمی

پ یرد. در صورت هدفمنود بوودن بوازهم در سوطح     دوم صورت می ۀغیرعامدانه که توسط نویسند

سازی کسی باشد برای برجسته صرفاًسازی ممین است بین ملی رابل طرح است. این پنهانروابط 

 رصوری در موه  در تطوابق بوا    (1910) باز شوت هورداد  نند است، ما« اثر جدید» ۀکه خود، نویسند

 علوم بوودن   و خواص  سازی،د و  اه ممین است مقصود از پنهان( که پیشتر به آن اشاره ش2003)

هور  بوا ضووابط حواکم بور     کنترل خاص و سانسورهای منطبوق   باشد.« اثر پیش»متن، نام یا شهرت 

ادبیوات  جوا کوه در   ادبیات تطبیقی کودکان اسوت. از آن مرجع در  یجامعه، ییی دیگر از علل اختفا

 «بنودی اسوت  منیت و سیاسوت رابول صوورت   اخالق، اعتقادات و ا ۀسانسور در سه حوز»کودکان 

                                                 
1- Rosemarie Franke 
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-بر اساس تبصره المللی نیز از این حوزه مستلنی نشده است.تعامالت بین .(11: 1980)سیدآبادی، 

ی وارد شورای عالی فرهنگ 1913نظارت بر انتشار کتاب، در اردیبهشت ماه  ۀمصوب 2 ۀای که بر ماد

ها بوا فرهنوگ   شیل و محتوای کتب کودکان و نوجوانان و انطباق آن»شد چنین نوشته شده است: 

نشور کتواب انجوام    اسالمی و ایرانی و اصول تربیتی خواهد بود و این نظارت باید ربل از چواپ و  

عمدی در  یبا هدف اختفا ورود و طرح بینامتنیت زمینۀتواند همین امر خود می .(12: )همان«  یرد

کند و در پی آن رابل طرح و بررسی در ادبیات تطبیقی این  وروه   فراهممتون کودک و نوجوان را 

سازی مباحث و ناسبوجوان و مهای کودک و نکتاب ۀفرهنگی در عرصادبیات چند باشد. توجه به

دوم را در  ۀهدفمنود نویسوند   ینیت، توانش اختفاموضوعات برای ارائه به این  روه در رالب بینامت

 برد. ات تطبیقی کودک و نوجوان باال میادبی ۀحوز

مرجوع در   یتواند سبب اثبات اختفوا است که میهای ادبی نیز از جمله مواردی وجود رمز ان

ف های مختلو ها در فرهنگیقی شود. این رمز انک و نوجوان در سطح تطبهای ادبی کودبینامتنیت

 شوایی از  ه فرهنگ دیگر غیور ممیون نیسوت.  وره    ن از فرهنگی بآتعاریف متفاوتی دارند و نفوذ 

( صوورت  113: 1931)کالر، « دانش هرمنوتی،»تواند به کم، می های موجود در بینامتنیت انرمز

ی از آن و بورداری ادبوی یوا فرهنگو    نمایوان و بهوره  « اثر پیش»به سختی  هاین رمز شاییبگیرد. در ا

هوای مشوترک میوان ملول در     تردید استفاده از رمز ان؛ اما بیشودپیدا می« اثر جدید»بازتاب آن در 

بینوامتنی در سوطح تطبیقوی باشود. اهوداف       تواند  ویای وجود ارتباطادبیات کودک و نوجوان می

  و  یرنود، متنوو  دوم ادبیات کودک و نوجووان در بینامتنیوت بوه کوار موی      محتوایی که نویسند ان

هوای  در این شیوه نویسوند ان حووزه   .اردتطبیق را د ۀ رفتن در حوزرابلیت رراراست و  ونا ون 

 ( و90: 2000و ان، کبگ ارند )فرهنگ ملل را به نمایش توانند به نوعی تاریخ و ادبیات کودکان می

هوای مشوترک اسوت    د  اه بر رفته و وابسته به فرهنوگ دهدوم ارائه می ۀنویسند هایی کهبینامتنیت

ز ا 2یتولسوتو  چییالوینو  لئوو  ثرا( 1113) «1هاهای روسی و افسانهداستان(. »128: 1139کریستوا، )

                                                 
1- Russian Stories and Legends 

2- L. N. Tolstoi 
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دهود یوا   را بسوط موی  « اثور  پویش »دوم  ۀمل است زیرا  اه نویسندأاین شمار است. این نیته رابل ت

ای از این رفتار نوشتاری در نویسند ی رولود دال دیوده   نمونه .کنده و د ر ون میخالصه، برجست

های ردیمی مانند سیندرال و سفیدبرفی چنین دخل و تصرفی انجام در بسیاری از داستان که شودمی

بررسوی   ،داده است. در هر حال در طرح ظهور بینامتنیوت در ادبیوات تطبیقوی کوودک و نوجووان     

االتی ؤاست و نباید نادیده  رفته شود. سو مهم  دوم در استفاده از مرجع یا مراجع ۀعملیرد نویسند

 کند، موارد زیر است: زیر و تایباره هوش نیواند ذهن محقق را در اتیه مک

بر رفتوه از دیگور   « اثور  پیش»ثیر زبان و فیر أتا چه حد تحت ت« اثر جدید»در  دوم ۀنویسند -

 ملل یا اروام ررار  رفته است؟

مرجع را داشته یا اعالن آن را و علت  یفارصد اخت« اثر پیش»دوم در استفاده از  ۀآیا نویسند -

 کار او چیست؟

چه نقشی را به عنوان منتقل کننده یا مبود  در نگواه بوه مرجوع     « اثر جدید»دوم در  ۀنویسند -

 کند؟ ایفا می

های بینامتنی خود و کیفیتها کار یری کمیتنویسند ان دوم در بهدر این میان بررسی اهداف  

 در امر تحقیق است.  امجز ای مفصل، منحصر ومقوله

  دوم ۀ: بینامتنیت و خوانند5-3

ارائه به این  روه، در  رو  ادبیات کودک و نوجوان و ۀفقیت و عدم موفقیت ی، اثر در حوزمو

 التفات مخاطب یا خواننده به اثر است.

بزر سوالی اسوت کوه بوا      بواری  :نوشته 2باری نامشهور به مییی از نویسند ان  ۀدربار 1کارپنتر

در  9باربارا والو به همین دلیل است که  است کودک کردن خویش، کودکان را در خود اسیر کرده 

کوم سون و    بتواند دلچسب دختران  نوشته است ی، نویسنده باید  1یوتال گرتیروا یداص کتاب

                                                 
1- H. Carpenter 

2- J. M. Bari 

3- B. Wall 

4- L. M. Alcott 
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ها اهمیوت  (. این جمله10 :1111 ،)وال تبدیل کنده دختر بچّ ،یخود را به  ۀیروح و دسیبنوسال 

از  در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان دهد. بینامتنیتوجود مخاطب در ادبیات کودکان را نشان می

است و از سویی دیگر  متصل «اثر پیش»دوم از ی، سو به متن  ۀاین تعابیر دور نیست؛ زیرا نویسند

موتن زموانی بوه مقتضوای حوال       .یابود اتصال موی دوم  ۀخوانندمخاطب یا به « اثر جدید» ۀبه واسط

از معبور شوناخت کوودک و     ها و منتخباتش از کلمات رابایستهدوم  ۀآید که نویسندمخاطب درمی

 دوم است.  ۀاصلی خوانند ۀکننددر بینامتنیت، دریافت نوجوان عبور دهد.

 با ارتباط در .است داشته خاصی اهنگ تیترب و میتعل مباحث به غالباً نوجوان، و کودک اتیادب

 در و اندنیرده فراموش را مخاطب تینامتنیب در سند انینو ازی  روه کودکان، به میمفاه نیا انتقال

 در تیو نامتنیب وجوود  لیو دل نیهمو  به. اندآورده نظر در را او حالی مقتضا کودکان به میمفاه انتقال

 ونود یپ نیو ا کشوف . دارد قیعمی وندیپ نوجوان و کودک اتیادبی شناسمخاطب با کودکان اتیادب

در مطالعات تطبیقی ادبیات کودک و نوجوان متون بسویاری   .است ثرؤم متن گاهیجا نییتع دری حت

اثر جاناتان سووئیفت،   سفرهای  الیورمانند  شود که در اصل برای بزر ساالن نوشته شده،دیده می

کودک و نوجوان انتقال یافته است. در نفوذ ی، متن ولی از   ر اه ترجمه و موارد دیگر به ادبیات 

به عنوان نزدییتورین عنصور بوه     دوم یا مخاطب دوم ۀخوانند ،ز ی، فرهنگ به فرهنگ دیگرادبی ا

در بخوش مباحوث    بسیار حائز اهمیت است. جایگاه بینامتنیت در نظام ادبی ظاهراً« دریافت مفهوم»

ا چوه  دوم تو  ۀانی و فرهنگی باید دید که خواننود نا ون زب نجد اما با توجه به جوامع  ومی« متنی»

 است. « اثر جدید»در « اثر پیش»میزان پ یرای ظهور 

در مطالعات تطبیقی ادبیات کودک و نوجوان باید توجه داشت کوه بینامتنیوت موجوود در آثوار     

 کنود مختلف ادبی، چگونه مخاطبان کودک و نوجوان و حتی بزر سال را به سوی خود دعوت می

هوای موتن بورای    فراز و فرودها، لحن، درنگ وتییه در این انتقال حتی .(11-12: 2002)اسالیوان، 

، کلیود عبوور   «خواننوده »بینامتنیت را برای « توانش خوانداری»توان مخاطب مهم است، بنابراین می

ردن متن از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از کشوری به کشور دیگور دانسوت؛ بوه عوالوه در نظور آو     

هوا  تواند فضای مناسبی را بورای نموود بینامتنیوت   های مشترک اجتماعی و ادبی مخاطب می رایش

 فراهم سازد. 
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 : از این ررار است توان طرح و بررسی کردسؤاالتی که در این حوزه می 

ات دوم، تعریفی متفاوت نسبت به ادبی ۀبینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودکان، با توجه به خوانند آیا -

 بزر سال داد؟

 دوم توجه شده است؟ ۀبینامتنیت توسط خوانند« پ یریمتن»تا چه حد به  -

پو یر  کودک و نوجووان امیوان   ۀبینامتنیت به خوانند ۀابی به زبان و فهم مشترک در ارائیآیا دست -

 است؟ چگونه؟

 ؟دوم لحاظ شده است ۀجنسیتی، فرهنگی و اجتماعی خوانندهای سنی، آیا تفاوت -

 دهای بینامتنی ادبی را فقط محدودتوان کاربروجه به شرایط عمومی و مشترک کودکان، آیا میبا ت -

 های کودکان در جهان دانست؟به نیاز

ادبیوات تطبیقوی    ۀدر حووز  های خواننده نسبت به دریافوت بینامتنیوت را  توان واکنشچگونه می -

 ارزیابی کرد؟

« یوت جایگواه خواننوده و نقوش او در خووانش     اهم» ۀنود دهوجه به نیات فوق و بررسی آن نشوان ت

ای از منتم بودن بینامتنیوت مطورح   بنابراین بخش رابل مالحظه .است« اثر جدید( »119: 1981نیا، )رائمی

به این آثوار اسوت. ایجواد و حفوظ      در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان، منوط به واکنش خوانند ان دوم

مول در بینامتنیوت   أاین میان از دیگر مووارد رابول ت   درسست او ارتباط کودک و نوجوان با متن و عدم  

اثور  »ر رالوب  آن د ۀو ارائو « اثور  پویش »توجه به تفییور   ادبیات تطبیقی است که باید در نظر  رفته شود. با

« اثر جدیود »ذکر شده ممین است  های فرهنگی، اجتماعی، هویتی و دیگر مواردو تفییر مورعیت« جدید

توانود  د که نتواند ارتباط خود را با کودک و نوجوان حفظ کنود. ایون مسوئله نیوز موی     به شیلی ارائه شو

ی که در رالب باورها« اثر پیش»محتوایی از  ۀلشعا  ررار دهد. برای نمونه ارائارا تحت« اثر جدید»ساختار 

را  نگنجد ممین است ایون  سسوتگی موتن بوا خواننوده     « اثر جدید» ۀکودک و نوجوان به عنوان خوانند

 ایجاد کند. در نظر داشتن این  سست در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان مهم است.

 گیرینتیجه 

 مهوم  مباحوث  ازی یو ی عنووان  به تینامتنیب ۀمقول به ،نوجوان و کودکی قیتطب اتیادبۀ حوز در

 وی فرهنگو ی هوا شوباهت  نوجووان،  و کوودک  آثوار  ازی برخ بهی جهان التفات. است شده نگریسته
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 نفووذ  و شیدایو پ عوامول  از ترجموه  وی زبان اشتراکات ،ییایجفرافی مرزها بودن ،ینزد ،یاعاجتم

 همچوون یی هوا لفهؤم وجود عالوه به. است جهان در نوجوان و کودکی قیتطب اتیادب در تینامتنیب

 در تیو نامتنیب  سوترش  و تیامول  در یمهم وی اساس نقش« دوم ۀخوانند» و« متن» ،«دوم ۀسندینو»

 و کوودک ی قو یتطب اتیو ادب در تیو نامتنیب لیو تحل وی واکاوی الگوها. داردی المللنیب معجوا سطح

 عملیورد ی چگوونگ  اسواس  نیو ا بور . داد ارائوه  تیو نامتنیبی هوا لفهؤمی مبنا بر توانیم را نوجوان

. اسوت  مهم پردازندیم« اثر پیش» از استفاده به ناخودآ اه ای خودآ اه صورت به که دوم سند انینو

 . مارنود یمو  هموت  مرجع یاختفا به زینی  اه و دارند مرجع اعالن دری سع  اه دوم، د انسنینو

 اتیو ادب در شوده  ارائوه « دیو جد اثور » در متن.  رددیبازم متن به رابطه نیا در گریدی واکاوی الگو

ی فرهنگو  وی اجتماع ،یادبی هاپو رامیه ای یتیراری هانشانه ازی شینما نوجوان، و کودکی قیتطب

ی جهوان  وی المللنیبی وندهایپ ،«دیجد اثر» و« اثر پیش» انیم موجودی متنی هاارتباطی ابیباز. ستا

 دوم ۀخواننود  با متن ارتباط است الزم گرید یسو از. سازدیم انینما را نوجوان و کودک آثار انیم

 بوه ی زموان  وان،نوج و کودکی قیتطب اتیادب در مطلوبی هاتینامتنیب. آورد نظر در هالیتحل در را

 بوا  ارتبواط  در. کند جلب خودی سو به را دوم خوانند ان نظر بتواند که رسدیم خود تیموفق او 

 توانود یمو  آن بوه  پاسوخ  که است شده ارائهی ادیبن هایپرسش هالفهؤم لیتحل وی واکاو یچگونگ

 بیانگر نقد کاربردی بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان باشد.

 مهکتابنا
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