مبانی نقد بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان
چكیده
ادبیات کودک و نوجوان ،دستاورد درک مفهوم کودکی در جهان مدرن است .التفات به این موضوو
و باور سهیم بودن کودک و نوجوان در داشتن ادبیات مستقل ،سبب پیدایش بابی تازه در دانش ادبوی
و تحقیقات و بررسیهای علمی در این حوزه شده است؛ ادبیات تطبیقی کودک و نوجووان ییوی از
مقوالت مورد توجه در این حیطه است .مطرح ساختن «جمهوری جهانی کوودکی» در اواخور رورن
بیستم میالدی در جهان ،موجب پیدایش و التفات به ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان شود و مقولوه-
های متعددی همچون مطالعات میانجی ،ژانرهای تطبیقی و بینامتنیت به این حوزۀ مطالعاتی راه یافت.
در این مقاله با توجه به نظریۀ ویلیی نخست به بینامتنیت و ارتباط آن بوا ادبیوات تطبیقوی کوودک و
نوجوان پرداخته شده است ،سپس عوامل مؤثر در پیدایش بینامتنیت از منظر تطبیق در حووزۀ کوودک
و نوجوان طبقهبندی شده و در ادامه ،مؤلفههای بینامتنیت ،معرفی شده و الگوی اصالح شوده آن بور
اساس ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان با توجه به یافتههای مؤلف مقاله ،ارائه شده است .بوه عوالوه
نویسندۀ مقاله در نظر داشته تا با توجه به مؤلفههای معرفی شده در ادبیات تطبیقی کودک و نوجووان،
روششناسیای از واکاوی و تحلیل سازههای بینامتنیت با تییوه بور «نویسوندۀ دوم»« ،اثور جدیود» و
«خوانندۀ دوم» در اختیار ررار دهد .حاصل آن کوه کیفیوت پیودایش ،مؤلفوههوا و واکواوی بینامتنیوت
جزئیاتی دارد که مستقیماً در نقد ادبیات تطبیقی کودکان و نوجوانان دخیل است.
کلیدواژهها :کودک و نوجوان ،ادبیات تطبیقی ،بینامتنیت ،مؤلفهها ،عوامل ،روششناسی.
 -1مقدمه

پیدایش «جمهوری جهانی کودکی »2تصویر مدینۀ فاضولهای بوود کوه از مرزهوای جفرافیوایی و ر
میکرد تا کودکان و نوجوانان را در عین داشتن فرهنگها و زبانهای ونا ون به عنوان مفهوومی واحود
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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.
شباهتهای فرهنگی میان ملل که غالباً برخاسته از رشد ارتصاد جهانی ،پیدایش ارتباطات سترده،
سرعت انتقال اطالعات و مهاجرت میشد ،سبب شد تا ادبیات به عنوان الگویی فراملی در نظر رفته
شود (اسالیوان .)1 :2002 ،در ابتدا مان میرفت ادبیات تطبیقی مطرح در میوان ملول صورفاً بازیوابی
مشترکات انوا آثار در بیان ویژ یهای منحصراً ادبی است .این دید اه سنتی توا اواخور دهوۀ هشوتاد
میالدی در غرب وجود داشت (وسر :1181 ،مقدمه) ،اما تحقیق پژوهشگران نشان داد که موضوعات
دیگری نیز در تحلیل ادبیات تطبیقی دخیل است ،حتی کسانی که حوزۀ مطالعاتیشوان صورفاً ادبیوات
نبود به این کار همت ماشتند .نخستین کسانی که ادبیات تطبیقی را به مرحلوۀ عمول – در خوار از
حوزۀ ادبیات  -درآوردند ،محققان فرهنگ عامه و رومنگاران بودند (ولو .)120 :1930 ،،هموین امور
سبب شد تا تعریف جدیدتری نسبت به ادبیات تطبیقی ارائه شود .ندا در کتاب ادبیات تطبیقی نوشوته
است« :ادبیات تطبیقی مقایسه و بررسی روابط فرهنگی و ادبی میان ملتها و تبیین بازتاب و انعیاس
زارههای فرهنگی در ادبیات ملتهای دیگر است (ندا.)11 :1938 ،
در سال  1119پژوهشگران انجمن ادبیات تطبیقی آمرییا نیز زارشی منتشر کردند که بور اسواس
آن تعریف جدید و جامعی از ادبیات تطبیقی ارائه میشد .در این پژوهش ،ادبیات تطبیقوی مقایسوهای
میان ساختارهای متنو فرهنگی ،سنتهای غربی و غیر غربوی ،دسوتاوردهای برخاسوته از ارتباطوات
فرهنگی که به ادبیات راه پیدا کرده بود و رفتارهای جنسیتی مؤنث و م کر ،تفاوتهوای سوب،هوای
رومی و نژادی خاص ،مقایسات معانی در دریافتهای هرمنوتییی و توزیع آن در متون بود (برنهایمر
و دیگران .)11 :1112 ،همین دید اه دریچهای تازه به سوی ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان شود و
افرادی همچون وته کلینگبرگ ،1مار ارت کینل 2و آن پلووسیی 9بر اساس میل و رایش شخصوی
خود نخستین امها را در سطح بینالمللی و ستردهسازی مطالعات ادبیات تطبیقی کودک و نوجووان
1- G. Klinberg
2- M. Kinnell
3- A. Pellowski
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برداشتند .پائول هازرد 1از پیشگامان طرح اولیۀ ادبیات تطبیقی کودک و نوجووان اسوت .او در کتواب
خود به نام کتابها ،کودکان و انسانها )1192( 2شاخصهوای مطالعوات تطبیقوی ادبیوات کوودک و
نوجوان را به طور کلی مطرح کرد .در نظر آوردن شرایط اجتماعی ،ارتصادی و فرهنگی و تأثیر آن در
پیشرفت ادبیات کودکان دایرهای سترده در مقولۀ ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان شود که عالوه بر
متمایز بودن نسبت به ادبیات تطبیقی بزر سال ،مرزهای خاصی را نیز برای خود تعیین کورد و سوبب
شد تا روشها و مصادیق ادبیات تطبیقی عمومی در متون ادبیات کوودک تعمویم داده نشوود و مسویر
مجزای خود را طی کند (اسالیوان.)90-11 :2002 ،
مباحث متنوعی همچون روییرد به تئوریهای ادبیات کوودک ،9مطالعوات ارتبواطی و انتقوالی،1
زیباییشناسی تطبیقی ،2پژوهشهای بینامتنی ،1ترجمه و مطالعوات میوانجی ،3مطالعوات تصوویری 8و
پژوهش در ژانرهای تطبیقی( 1همان )91-93 :از مواردی است که در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان
رابل طرح و بررسی است.
 )2پیشینۀ تحقیق

بینامتنیت در جهان کمتر از نیم ررن عمر دارد و نخستین بار در سوال  1111مطورح شوده (نوامور
مطلق111 :1910 ،؛ میاری )32 :1982 ،،و پس از آن به ادبیات تطبیقی کوودک و نوجوانوان نیوز راه
یافته است .در رابطه با پیشینۀ کلی بینامتنیت و طرح آن در ایران میتوان به ترجمۀ کتاب بینامتنیت اثر
راهام آلن و میتوبات بهمن نامور مطلق و همچنین آثار ابوالفضل حری اشاره کورد .در ارتبواط ایون
موضو با ادبیات کودک و نوجوان هنوز هیچ تحقیق جامعی صورت نگرفته است .نگارنده رصد دارد
در این پژوهش به معرفی عوامل پیدایش و سازههای کاربردی بینامتنیت در ادبیات تطبیقوی کوودک و
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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نوجوان بپردازد .شیوۀ پژوهش حاضر بر اساس استناد به مبانی نظری صورت رفته و این دادههوا بوا
روش کتابخانهای جمعآوری شده است .مبانی اولیۀ بینامتنیت در ادبیوات تطبیقوی کوودک و نوجووان
کامالً شبیه به ادبیات بزر سال نیست اما به آن نزدی ،است .پیش از هر چیز به معرفوی بینامتنیوت بور
اساس دید اه نظریهپردازان میپردازیم.
باختین ،1کریستوا ،2بارت ،9بلوم ،1ریفاتر 2و ژنت 1از نظریهپردازان بینامتنیت  3هستند (آلن:1980 ،
 .)2ژنت بینامتنیت را ظهور متنی در متن دیگر میداند (ژنت .)1 :1113 ،او ضمن این مبحوث ،طورح
ترامتنیت را مطرح ساخته و آن را بوه پونم مقولوۀ بینامتنیوت ،پیرامتنیوت ،8ورامتنیوت ،1سورمتنیت10و
زیرمتنیت 11تقسیم کرده است (همان .)2-1 :از منظری دیگر ،معنای اصلی بینامتنیت درهم آمیخوتن

12

یا در هم بافتن 19است (غیاثوند .)18 :1912 ،نگاههای مختلوف بوه ایون مقولوه ،تعواریفی متفواوت و
نزدی ،به هم ایجاد کرده است .نامور مطلق در تعریف خود آورده است که «هیچ متنی بدون پیشمتن
نیست و متنها همواره بر پایۀ متنهای

شته بنا میشوند» (نامور مطلق .)23 :1910 ،روهی با نگاه

اغراقآمیز آن را نوعی سررت ادبی دانستهاند (به نقل از المفربوی ،)19 :2010 ،در عوین حوال عودهای
صرفاً چگونگی ارتباط ی ،متن با متون دیگر را در این تعریف نجاندهاند (حیدری و دارابوی:1912 ،
.)28
ظهور بینامتنیت در وادی ادبیات کودک و نوجوان همچون نفوذ آن به ادبیات بزر سوال ،کتموان-
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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بر رفته از فرهنگ شفاهی دیده میشود که در آن رد پای «پیشآثار» یا «پیشاثر» چنان بر «اثر جدیود»
جا انداخته است که اه علیرغم سعی نویسنده در تنظیم دوبارۀ فیور جدیود و اجورای آن در موتن،
نمیتوان مرجع را نادیده رفت.
بینامتنیت در تفیر ادبی ،جایگاه مستقل پیدا کرده است تا جایی که ییی از منتقدین در این زمینوه
اصالت متن و باری ماندن آن در جایگاه اولیۀ خود را صرفاً ی« ،پندار» به شمار آورده اسوت (بواری،
 .)29 :2002مبحث بینامتنیت در ادبیات کودک و نوجوان به عنوان ی ،مبحث منتم و ممین ،انودکی
سادهتر از تئوریهایی است که در ارتباط با متون بزر سال تعریف مویشوود .در واروع بینامتنیوت در
حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان ،صرفاً وجود «پیش اثر» در «اثر جدید» است .بینامتنهوا در بسویاری از
متون کودک و نوجوان در سطح ملل با تیرار و به اشیال مختلف ظهور پیودا مویکننود؛ بورای ملوال
وجود پری و شیوههای کنش کاراکترها در داستانهای پریان ییی از این تیرارهاست .بنابراین درجوۀ
ارجا متون به «پیشاثر» در بینامتنهای کودک و نوجوان ،از آثار بزر ساالن بیشوتر اسوت .از سوویی
دیگر ،اشارۀ آشیار به «پیشاثر» در بینامتنهای ادبیات کودک و نوجوان بیشتر از دیگر متوون اسوت و
این حفظ اصالت دستاورد تیرار آثار است .مؤید چنین نگاهی نظر ویلیی 1اسوت کوه تفواوت میوان
بینامتنیت کودک و بزر سال را در حفظ اصالت و ارتباطات نزدی ،میان «پیشاثر» با بافتار «اثر جدید»
و درجۀ ارجا متون در عمل تیرار میداند (ویلیی .)191 :1119 ،در وارع میتوان نظر احمدی را که
معتقد است بینامتنیت آ اهانه صورت می یرد (احمدی )92 :1981 ،در این باره تعمیم داد .بینامتنیوت
با تییه بر ستونهای محیمی چون ارتباس اعم از بازآفرینی ،بازنویسی ،وامگیری از عنواوین و غیوره،
همچنین تقلیدهای سبیی شعر کودک و نوجوان از ارجاعات میان فرهنگی که بوه موضووعات ادبوی
بینالمللی مرتبط میشود ،بنایی مستحیم را در ساخت و بررسیهای ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان
بووه خووود اختصوواص داده و از مرزهووای رسووانهای ،فرهنگووی و زبووانشناسووی نیووز پووا فوورا نهوواده
است.

1- C. Wilkie
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 )3عوامل مؤثر در پیدايش بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودکان

شیو بینامتنیت از فرهنگی به فرهنگ دیگر متأثر از عوامل متعددی اسوت کوه مویتوانود جایگواه
بینالمللی ادبیات کودکان را در بافت خود به نمایش بگ ارد .نیل 1دربارۀ ظهور بینامتنیوت در ادبیوات
بزر ساالن معتقد است که باورپ یری از وارعیت ،موجب تأثّر متون از ییدیگر میشوود (نیول:1183 ،
 .)22باورپ یری از وارعیت را نمیتوان در ادبیات تطبیقی کودک و نوجووان بور مبنوای آنچوه کوه در
ادبیات بزر ساالن جاری میشود ،تعمیم داد.
دامنۀ ادبیات تطبیقی فراتر از ادبیات ملی است و با حوزههای فیری و هنری ملول مورتبط اسوت
(الدریم .)1 :1111 ،بر مبنای نمونههای یافت شده در ادبیات کودکان که در ادامه ذکور خواهود شود،
مستنداتی وجود دارد که نفوذ «پیشاثر» در حوزۀ ادبیات کودک و نوجووان و بوه دنبوال آن طورح در
ادبیات تطبیقی را به برخی عوامل وابسته میکند .این عوامل که به شرح زیور اسوت ،در کلیوت ،میوان
ادبیات بزر سال و ادبیات کودکان مشترک است اما در جزئیات تفاوتهای رابل مالحظهای دارد:
 التفات جهانی

 شباهتهای فرهنگی و اجتماعی
 نزدی ،بودن مرزهای جفرافیایی
 زبان مشترک
 ترجمه

التفات جهانی :ییی از عوامل دخیل در پیدایش بینامتنیت در میان آثوار کوودک و نوجووان ملول،
التفات جهانی دنیای کودک و نوجوان به «پیشاثر یا پیشآثار» مشهور جهانی است .با وجوود عوامول
میانجی مانند جوایز ،رسانهها ،اسباببازیها ،نرمافزارها و غیره که عمدتاً با اهداف تجاری ظاهر موی-
شوند ،سرعت انتقال این دسته از آثار کودک و نوجوان در ریاس با آثار بزر سال بیشتر است .این آثار
تحت لوای ادبیات جهانی 2معرفی میشوند و توجه طیف زیادی از مخاطبان را در دنیا به خود جلب

1- H. Neil
2- Weltliteratur
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میکنند .آثار ادبی که در «آثار جدید» کودک و نوجوان نمایان میشوند ،در وارع «پویشنیواز اصولی و
مهمی در ورود به حیطههای مربوط به ادبیات تطبیقی» (محسنینیا )212 :1919 ،به شمار میآینود .در
این میان کیفیت و کمیت ارائۀ «پیش اثر» تفییر مییابد و به صورت بینامتنی ارائه میشود.
فرمهای مختلفی که از داستانهای رابینسون کروزوئه و سفرهای الیور در غرب و حدارل انجوام
 220ارتباس از داستان کالسی ،پینوکیو در جهان به  83زبان زندۀ دنیوا (اسوالیوان)200-182 :2002 ،
صورت رفته خود مؤید اهمیت این اصل به عنوان ییی از عوامل ظهور بینامتنیت در ادبیات تطبیقوی
کودک و نوجوان است .در ایران افسانۀ فاطمه خانم به بازنویسوی جمیلوه فراهوانی ( )1981ییوی از
داستانهایی است که با سیندرالی شارل پرو بینامتنیت دارد.
شباهتهای فرهنگی و اجتماعی :شباهتهای فرهنگی و اجتمواعی میوان ملول ییوی از عوامول
ظهور «پیشاثر» در «اثر جدید» است که در حوزۀ ادبیات تطبیقی کودک و نوجووان جوای موی یورد.
ادبیات تطبیقی «اساساً ی ،اردام عقالنی است که با هدف مطالعه و بررسی هر چیزی انجام مویشوود
که بتوان فت آن مورد مطالعه ،ی ،مطلب و یا موضو ادبی است و میتوانیم آن را با دیگور عناصور
تشییلدهندۀ ی ،فرهنگ مرتبط کنیم» (شورل .)29 :1981 ،به عنوان نمونه وجود تمام و نیموه تموام
مفاهیم برخی داستانهای هزار و ی ،شوب در افسوانههوای ایرانوی و رد پوای افسوانههوای آذری در
افسانههای ارمنی برخاسته از این شباهتهاست.
هنگامی که «اثر جدید» بیانگر فرهنگی مشترک با «پویش اثور» باشود ،روابوط درون فرهنگوی معنوا
مییابد و بینامتنیت از نو میان فرهنگی است (نقل از ودرزی لمراسیی .)110 :1911 ،با ایون نگواه،
«اثر جدید» و دستاوردهای فرهنگی آن را میتوان در ادبیات تطبیقی سنجید .نقوش بینامتنیوت و ورود
آن به حوزۀ ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان ،صرفاً محدود به روشنگری ارتباط متون نمیشود؛ بلیوه
در این میان« ،تعامل کمی و کیفی» (المفتاح )122 :1182 ،متون نمایان مویشوود .اصوالح و مناسوب-
سازی متناسب با فرهنگ نیز مد نظر است .حدود این تعامول در ادبیوات کوودک و بزر سوال بسویار
ظریف و باری ،است .کتاب حیایات ررآنیه معاصره تألیف عبدالتواب یوسوف نویسوندۀ مصوری در
ریاس با مجموعه رصههای ررآن به روایت مصوطفی رحماندوسوت ( )1919در ایوران از ایون شومار
است.
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مرزهای جغرافیايی :هممرز بودن کشورها اه سبب میشود که به طور ناخودآ اه سرنوشتهای
مشابه ادبی برای ممال ،ررم بخورد .نفوذ پدیدههای ادبی از کشوری بوه کشووری دیگور بوا در نظور
داشتن مرزهای جفرافیایی ،دور از ذهن نیست .میتوان پیونود «سرنوشوت ادبیوات فارسوی ،عربوی و
ترکی را نمونه های خوبی برای سرنوشتهای کم و بیش مشابه در ردیم» (محسونینیوا)110 :1919 ،
در نظر آورد .وجود نیات مشترک میان متون ،شرایط بررسی بینامتنیت را در ادبیات تطبیقی کوودک و
نوجوان فراهم میکند .این اتفاق در سطح اروپا بر ادبیات کودک و نوجوان تأثیر بیشتری داشته اسوت
که پیامد آن وجود شواهد بیشماری از بینامتنیت در کشورهای اروپایی است؛ برای نمونه در فرانسوه
آرنو برکن 1مجموعه آثار دوست کودکان 2را به وجود آورد کوه در آن شخصویت کودکوان در حلقوۀ
خانواده نجانده شده بودند .از این اثر بالفاصله در ادبیات کودک ایتالیا به دلیل هممرزی ارتباس شود.
جوزپه تاورنا 9ییی از نویسند ان ایتالیایی است که به صراحت به وجود بینامتنیت اثر برکن در کتابش
اشاره کرده است .در طول نیم ررن درونمایۀ این اثر در ایتالیا متورف نشد و رفتهرفته به سراسر اروپوا
راه پیدا کرد (پلوتز .)29-21 :1112 ،شیستن مرزهای ادبیات کودک و نوجوان و نفوذ متنی از مورزی
به مرز دیگر در مرحلۀ نخست به پیشرفت «مفهوم کودکی» در هر کشور بستگی دارد.
زبان مشترک :برخی از کشورها دارای زبانی مشترک هستند .کشورهای فارسیزبان ،انگلیسیزبان
و عربیزبان در این شمار ررار دارند .طبیعی است که از فرهنگ همزبان ،متنی وارد زبان مشوابه دیگور
شود حتی ا ر فاصلۀ جفرافیایی بین آنها وجود داشته باشند .برای نمونه کشوور عوراق و الجزایور در
نقشۀ جفرافیایی بسیار از هم دور هستند ،اما زبان عامل اشتراک ایون دو اسوت و بور هموین اسواس،
«تحقیق در باب روابط و مناسبات ادبیات ملل جهان و نظارت بر تمام مبادالت و معوامالت فیوری و
ادبی از سر حد رلمرو زبان رومی فراتر میرود» (الهاللوی .)91 :1939 ،در حوال حاضور سوایتهوای
بیشماری به زبان عربی در حوزۀ ادبیوات کوودک و نوجووان وجوود دارد کوه در آن از نویسوند ان
کشورهای مختلف عربزبان ،آثواری رورار داده شوده اسوت .ییوی از مشوهورترین ایون سوایتهوا
1- Arnaud Berquin
2- Ami des enfants
3- Giuseppe Taverna
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 »Arabicivilization«1است که بر اساس مبانی فیری طرح شده با زبان مشترک ،مویتوانود عامول
مهمی در پیدایش مفاهیم و ساختار متن ،میان مللی باشد کوه بوه ادبیوات کوودک و نوجووان التفوات
دارند.
ترجمه :ییی از عوامل بسیار مهم در ظهور بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان ترجموه
است .انجام عمل ترجمه میتواند زیرساختهای ذهنی مترجم را تحت تأثیر خود ررار دهد و هموین
امر سبب شود تا نویسنده هنگامی که رصد دارد خود به عنوان مؤلف ارودام بوه نوشوتن کتواب کنود،
زیرساختهای ذهنی او از «پیش اثر» در ساختارهای «اثر جدید» نمایان شود .برای ملال حدود دو سال
پس از انقالب اسالمی ترجمۀ داستانها و رمانهای علمی -تخیلوی در ایوران بورای وروه کوودک و
نوجوان شیل تازهای به خود رفت و از اواسط دهۀ هفتاد روه اندکی از نویسند ان که خود پیشوتر

به ترجمه میپرداختند ،به نوشتن داستانهای علمی -تخیلی برای نوجوانان رو کردند .کتواب جهوش
خاطرات روز بعد نوشتۀ محمد رصا که توسط نشر البرز چاپ شد ،از این شمار است .در این کتاب
عالوه بر پرداختن به ادبیات علمی -تخیلی و رعایت اصول ادبی آن به فرهنگ شورری -اسوالمی نیوز
توجه شده است و در عین حال بینامتنیت در آن مو میزند.
در پیوند با التفات جهانی و شباهتهای فرهنگی و اجتماعی اضافه میشوود کوه دسوتاورد شوهرت
«پیشاثر» در اجتماعی که «اثر جدید» در آن پدید میآید ،تحلیلی نو از تمرکززدایی مرزهای جفرافیایی و
ایجاد روابط فرهنگی در اختیار می ارد و به عالوه ،انعیاس روابوط اجتمواعی میوان ملول نیوز روشون
میشود .دستاورد دیگر ،حضور این عوامل در حوزۀ زبانی است .ا ر متن برخاسته از روابط بینامتنیوت را
ی ،کنش زبانی در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان به شمار آوریم ،هر اه خوانندۀ کودک و نوجووان در
«اثر جدید» بتواند پی به وجود «پیشاثر» ببرد ،در پی این کشوف توا حودی مویتوانود مورعیوت ارتبواط
اجتماعی خود با جامعهای دیگر را که خار از مرزهای ملی اوست ،تخمین بزنود و هموین امور نشوان-
دهندۀ لزوم بررسی بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان است.

1- http://arabicivilization.blogspot.com
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 )4سازههای بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودکان

بررسی سازههای بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان ،میتواند حامل کشف روابط ملوی
و بینالمللی باشد.
سازههای بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان دو رکن مشترک «متن» و «خواننده» اسوت
که میان «پیدایش» و «بازپیدایش» بر اساس زیرساخت تاریخی ،فرهنگ و اجتماعی صورت میپ یرد.
درک تیوین فرایند بینامتنیت به دریافت سازههای بنیادین آن بستگی دارد .در طرح این سازه این ونه
عمل شده است :نویسنده در تاریخ ،فرهنگ و اجتماعی مشخص مینویسد ،موتن بوا هموین شورایط
ظهور مییابد ،خواننده متن را میخواند و متن جدید در تاریخ ،فرهنگی و اجتماعی جدید ،با تییه بر
«پیش اثر» دوباره ظاهر میشود ،خواننده متن را میخواند و مفهوم جدید دریافوت مویشوود .حرکوت
م کور به شیل زیر ترسیم میشود:
نویسنده ← متن ← خواننده  متن ← خواننده ← دریافت مفهوم (ویلیی)192 :1111 ،
آنچه در فرآیند ارائۀ مجدد ررار می یرد ،متن است که به متن ربلی نزدی ،است .آسیتر 1در توجیه
شباهت متون در بینامتنیت معتقد است که علت این شباهت وجود عناصر تیرارشوندۀ برابر و جهانی
در عرصۀ زند ی بشری است (آسیتر .)13 :1181 ،در ابتدا از این تئوری میتوان نتیجه رفت کوه در
ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان ،وجوود بینامتنیوت وابسوته بوه وجوود «پویش اثور» نیسوت و عناصور
تیرارشونده زند ی بشری میتواند چنین دستاوردی داشته باشود؛ اموا وارعیوت نشوان مویدهود کوه
بینامتنیتهای موجود در ادبیات کودک و نوجوان تنهوا محودود بوه موتیوفهوای همسوان و جهوانی
نمیشود ،بلیه میتوان نوعی الگوبرداری مستقیم و غیرمسوتقیم را در میوان آثوار مشواهده کورد .ایون
الگوبرداریها اه با نفوذ ترجمه یوا داد و سوتدهای فرهنگوی هموراه شوده و در سوطحی فراملوی و
بینالمللی ظاهر شته است .برای نمونه کریستفهن 2ییی از نویسوند ان معوروف آلموانی در سوال

1- A. Assiter
2- K. Hein
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 1181رمان «اسب وحشی در زیر اجاق از »1را به شیوۀ فانتزی نوشت .ساختار داستان بوا توجوه بوه
حضور حیوانات سخنگو و شخصیتهای انسانی نشان میداد که این اثر نوعی الگووبرداری از کتواب
وینی د پو 2اثر میلن 9است .همین امر سبب شد تا محققان دربارۀ چگونگی آشنایی هن بوا اثور مویلن
تحقیق کنند .تحقیقات نشان میداد که اولین ترجمه از کتاب وینوی د پوو در سوال  1128وارد حووزۀ
زبان آلمانی شده بود اما به دلیل عدم شناخت مخاطبان (ریچتر ،)192 :1112 ،این کتاب چندان موورد
استقبال وارع نشد .محققان ادعا کردند که هن با این ترجمه پیشتر آشنا شوده بوود؛ ایون الگووبرداری
چنان محسوس و ملموس بود که ناشر انگلیسی وینی د پو ،هن را مورد بازخواست ررار داد هرچنود
او الگوبرداری خود را کتمان کرد (اسالیون .)21 :2002 ،در این الگوبرداری« ،پیش اثر» به انگلسوتان و
«اثر جدید» به آلمان تعلق داشت؛ این بینامتنیت در حوزۀ الگوبرداری بینالمللی صورت رفتوه اسوت
مشابه این امر در کشور ایران کتاب باز شت هرداد به رلم فریبا کلهر ( )1910به شیل پایاپوا الگوویی
برابر با کتاب ماجراهای پری دریایی؛ رصری در مه 1اثور لیوز کسولر )2007( 2انگلیسوی دارد .تقودم
زمانی کتاب کسلر روشنکننودۀ موضوو اسوت .فوانتزی باز شوت هورداد حتوی در تعوداد و تعودد
شخصیتها و پردازش آن ثابت میکند که وجود «پیش اثر» شرایط اولیوه را بورای پیودایش بینامتنیوت
فراهم کرده است .با این وجود نباید نویسندۀ دوم را (که در الگوی نخست نادیده رفتوه شوده بوود)
کنار

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

نیز به سمت خود میکشاند .بنابراین الگوی ویلیی را میتوان به شیل زیر در بینامتنیت ادبیات کودک
و نوجوان اصالح کرد:
نویسندۀ اول ← «پیش اثر» ← خوانندۀ اول  نویسندۀ دوم ← «اثر جدیود» ← خواننودۀ دوم
← 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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دریافت ظرایف ی ،اثر ادبی زمانی میسر میشود که منتقد با تییه بر مطالعۀ سترده و عمیوق بوه
سراغ اثر رود .بحث پیرامون بینامتنیت زمانی تحقق مییابد که محقوق از تحلیولهوای کلوی و اظهوار
نظرهای جسته ریخته فاصله بگیرد و تحلیلها به صورت نظاممند در رالب و چارچوبهوای علموی
که توانش کاربردی دارند ،ارائه شود .با توجه به سازههوای موجوود در بینامتنیوت در ادبیوات تطبیقوی
کودک و نوجوان ،در ادامۀ مطلب ،الگوهای واکاوی و تحلیل در این باره پیشنهاد میشود.
 – 5الگوهای واکاوی و تحلیل بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان

الگوهایی که در این بخش تعریف شده ،رد یا تصحیح روییردهای ساختار رایی ژنت و ریفاتر
نیست؛ این الگوها رابل تلفیق با تئوریهای صاحبنظران در این مقوله است و با توجه به تئوری
ویلیی تقریباً امیان بازیابی در بخشهایی از ادبیات بزر سال را دارد.
شاویت 1معتقد است که انوا ادبیات کودکان در جهان دارای ویژ ویهوا و الگوهوای سواختاری
فرا یر و جهانی است (شاویت :1181 ،مقدمه) .با این نگاه میتوان مبحوث بینامتنیوت و ظهوور آن در
ادبیات کودک و نوجوان را در کفۀ تطبیق و تطابق ررار داد .وجوود بینامتنیوت در فرهنوگهوای ملول
مختلف خود نشاندهندۀ این است که کشورها در انزوا رشد نمیکنند بلیه آثار ادبی به طور خواسوته
یا ناخواسته بر ییدیگر تأثیر می ارند .واکاوی بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان بر مبنای
اصالح الگوی ویلیی توسط نگارندۀ مقاله در مؤلفههای زیر اجرا میشود:
 بینامتنیت و متن؛

 بینامتنیت و نویسندۀ دوم؛
 بینامتنیت و خوانندۀ دوم.
 :1-5بینامتنیت و متن

متن ویژۀ کودک و نوجوان به عنوان کنشی خالرانه و سرچشمهای غنی از بروز مهارتهای یو،
نویسنده به شمار میآید .بارت متن را به عنوان ی ،حوزۀ روششناسانۀ جاری در زبان معرفی کورده
است (بارت .)10 :1181 ،رسمتی از این که متن به کودک چه میبخشد در حووزۀ دریافوت معوانی و
1- Z. Shavit
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مضامین بینامتنی می نجد .به عالوه ممین است متن در ادبیات کودک و نوجوان ،حامل نشوانههوای
بیناملی باشد و در وارع بینامتنیت اه «دستگاهی از نشانههای مشترک» (رائمینیا )91 :1981 ،است توا
بر اساس آن مرزهای جفرافیایی برای کودک و نوجوان کمرنگ شود.
ایبرمز معتقد است که بینامتنیت در سطح بازآوری ،تیرار و تفییر ویژ یهای فرم و محتوا در موتن
صورت میپ یرد (ایبرمز .)113 :1983 ،با این نگاه «پویش اثور» و «اثور جدیود» در تیامول بوه سووی
بینامتنیت به دو شیل ارائۀ مستقیم و روش هیپو رام 1ارائه میشود .هیپو رام اصطالحاً به نشوانههوای
متنی در زیرمتنها و ارجاعات فرهنگ همگانی که بوه صوورت نهادینوه در فرهنوگ جمعوی پدیودار
میشوند ،فته میشود.
چیزی که مستقیماً در حوزۀ ادبیات تطبیقی کودک و نوجووان سوبب وحودت دو یوا چنود موتن
میشود ،وجود اجزا و نشانههای تیرارشونده در متن است .تفاوت آن با متن خالرانه در این است که
میتوان در سطح بیناملی و بینالمللی تیرارهای متنی را در نشانههایی یافت که از «پیش اثر»( جاللوی،
 )120 :1919وارد «اثر جدید» میشود .این مقوله به متون منلور محدود نیست و در شوعر و نظوم نیوز
جاری میشود(حسنزاده و دیگران.)18 :1910 ،
ظهور بینامتنیت صرفاً در نشانهها خالصه نمویشوود .بینامتنیوتهوا در ادبیوات تطبیقوی کوودک و
نوجوان اه با درونمایههای برابر ارائه میشوند .هالیدی معتقد است که متن در میان بافت کالم رورار
می یرد و وظیفۀ آن انتقال معناست (هالیدی .)110 :1138 ،در چنین موواردی هیپوو رامهوای ادبوی،
اجتماعی و فرهنگی به صورت بینامتنیت ظاهر میشود .این شیوه به عیوس ونوۀ کواربردی پیشوین

است که در رالب «واژهها و ساختارهای خاص» بروز پیدا میکرد (هموان .)81 :کتواب موادربزرگ در
سرزمین عجایب ( )1912به رلم محمد رفیع ضیایی در تقابل با آلیس در سرزمین عجایب و مجموعه
داستانهای نییوال کوچولو )1121( 2اثر رنه وسینی 9در تقابل با رصههای مجیود بوه رلوم هوشونگ
مرادی کرمانی از این نمونه است.
1- Hypogram
2- Le petit Nicolas
3- R. Goscinny
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بینامتنهای هیپو رامی با توجه به این که غالباً خاستگاه اجتمواعی دارنود و خروجوی یو ،فرهنوگ
روهی هستند ،در ادبیوات تطبیقوی کودکوان نموودار مویشووند و در تلفیوق بوا الگوهوای تیوراری در
«نشانهشناسی اجتماعی» (فالر و دیگوران )21 :1981 ،و فرهنگوی نیوز جوایی بورای خوود موییابنود .در
مطالعات بینامتنی ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان الزم است ارجا های بینامتنی دریقاً مشخص شوود .در
این میان بازیابی هیپو رامهای مشترک ضروری است؛ زیرا در بازیابی ارجا بوه آثوار پیشوین اسوت کوه
مشخص میشود نویسند ان دوم به جریانهای ادبی آّ اه بودهاند و احتمواالً اثور خوود را بخشوی از آن
سنت پیشین میدانستهاند (اسالیوان.)21 :2002 ،
از آنجا که برخی متون ،موضوعاتی مشترک دارند ،هموین امور موجوب پیونود دورههوای مشوابه
تاریخی و ایجاد میالمه میان متون میشود (شمیسا)113 :1931 ،؛ به همین دلیل هیپو رامهای موجود
در ی ،اجتما فرهنگی رابلیت انتقال به فرهنگ جمعی دیگر را دارند؛ نمونهای از هیپوو رام مشوترک
داستانهای «سیندرال»« ،زیبای خفته» و «خاله سوسیه» است؛ بنابراین نفوذ آن در «اثر جدید» از مسویر
«پیش اثر» رابل طرح و بررسی است .در این میان باید در نظر داشت که جایگواه فرهنگوی موتنهوای
ونا ون در ادبیات کودک و نوجوان با هم متفاوت است .در تعیین دریق سازههای بینامتنی در ادبیات
تطبیقی کودک و نوجوان بر مبنای دید اه منتقدان ،طرح سؤالهای زیر میتواند کم،رسان باشد:
 «اثر جدید» وارد شده در فرهنگ ادبیات کودکان بر رفته از چه «پیش اثر»ی است؟ خاستگاه نشانههای تیراری و مشترک در «اثر جدید» کودک و نوجوان کجاست؟ از نظر ویژ یهای شیلی و محتوایی چه شباهتها و تفاوتهایی میان «پیش اثر» و «اثر جدیود»است؟
 شباهتهای هیپو رامی میان «اثر جدید» در ادبیات کودکان و «پیش اثر» در چیست؟ «پیش اثر» تا چه میزان میان کودک و نوجوان شهرت دارد؟ سیر تطور «پیش اثر» در انتقال به صورت «اثر جدید» بر اساس القای مفاهیم ارتصادی ،فرهنگی،سیاسی و اجتماعی به کودک و نوجوان چگونه است؟
 -دستاورد «اثر جدید» در عبور از مرزهای جفرافیایی و زبانی برای کودک و نوجوان چیست؟
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 آیا مرز «اثر جدید» و «پیش اثر» رابل تشخیص است؟ چرا؟در بینامتنیت ،متن نقش محرک را اجرا میکند .طرح تعیین سازهها در رالب سؤالهای مطرحشده،
عالوه بر تأکید بر «متن» ،مؤید نقد مبتنی بر واکنش خواننده 1در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان
است.
 :2-5بینامتنیت و نويسندۀ دوم

نویسندۀ دوم در این بخش حیم انتقالدهنده را دارد اما این پرسش مطورح اسوت کوه در بحوث
بینامتنیت ،نویسندۀ دوم چه هدفی را نشانه می یرد؟
تحقق متن در ساختار مد نظر مؤلف (آلن )81 :1980 ،از شوروط بینامتنیوت اسوت .در بینامتنیوت
نمیتوان نویسندۀ دوم را نادیده رفت زیرا «ارتباط مؤلفان با خوانند ان همان لحظۀ برروراری ارتبواط
واژهها یا متنها با موجودیت متون

شته در خویش است» (همان .)28 :به هموین دلیول اسوت کوه

کریستوا برای کلمات موجود در متن و ارتباط با نویسنده و مخاطب به دو سواحت افقوی و عموودی
معتقد است؛ واژۀ موجود در متن ،با دید اه افقی متعلق بوه نویسونده و مخاطوب اسوت و بوا دیود اه
عمودی به بدنۀ ادبی

شته یا معاصر وصل میشود (کریستوا .)11-12 :1180 ،بنا بر این اعتبار ،بوین

متن اول و نویسندۀ دوم ی ،نقطۀ تالری وجود دارد .همان نقطهای که نویسوندۀ دوم از آن در تالروی
دو یا چند ادبیات بهره می یرد.
ژنت با تییه بر متن ،بینامتنیت را در سه روه آشویارا ،کمتور آشویارا و ضومنی رورار داده اسوت
(محسنینیا .)120 :1919 ،او در این میان مقصود نویسندۀ دوم را فراموش کرده است .بخشی از آنچوه
در بینامتنیت در ادبیات کودک و نوجوان رخ میدهد در وارع خواست نویسندۀ دوم است .در ادبیوات
کودک و نوجوان ،نویسندۀ دوم یا مؤلف دوم مفواهیم متعوددی را از «پویش اثور» یوا «پویش آثوار» وام
می یرد .این برداشتها میتواند از آثار و فرهنگ دیگر ملل باشد و با این شیوه ،راه برای طرح ادبیات
تطبیقی در بینامتنیتها شوده شود .غالبواً نویسوندۀ دوم بورای کوودک و نوجووان متنوی را در رالوب

1- Reader Response critisim
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شته بوده یا همزمان با اوست؛ بنابراین به شویل هدفمنود بوه سوراغ

بدنۀ ادبی میرود .این هدفمندی نویسندۀ دوم به دو شیل رابل بررسی است:
 با هدف اعالن مرجع با هدف اختفای مرجع :1-2-5با هدف اعالن مرجع

هر مفهومی که نویسندۀ دوم در آن برای ایجاد ارتباط با مخاطب یا خواننده استفاده میکند برای ارائه
نیازمند عبور از

ر اه توانایی زبانی و فیری اوست .این مفهوم میتواند متعلق به «پیشاثور» باشود اموا

توسط نویسندۀ دوم و با زبان او بیان شود .اسپارو 1این نیته را به بینامتنیوت ارتبواط داده و آورده اسوت
که هر مفهوم ارتباطی از وینده بر اساس یادآوریهای شته شویل موی یورد و تولیود دوبوارۀ آن بوه
مهارت زبانی وینده وابسته است ( اسپارو .)11 :2010 ،بنابراین نویسندۀ دوم میتواند «پویشاثوری» را
در نظر آورد و با معرفی آن یا برجستهسازی بخش یا بخشهایی از آن ،یا استفاده از زبانی عینواً بر رفتوه
از «پیشاثر» یا «تفییر زبان» ،آن را به شیل عامدانه در «اثر جدید» بیاورد .در ایون هنگوام او سوعی دارد از
ر متن به مخاطب اطال دهد که در بینامتنیت ،ارجا به «پیشاثر» را در نظر رفته است .در این نوو
از بینامتنیت پیوند «اثر جدید» با «پیشاثر» توسط نویسندۀ دوم به طور مستقیم اعالم میشود؛ نمونوهای از
این کاربرد در کتاب شجار االشجار عبدالتواب یوسوف ( )2002نویسوندۀ مصوری دیوده مویشوود کوه
نویسنده در داستان «الوتد الخائن» به ماجرای هیزم جمعکردن پیامبر و سخن حضرت رسول اکرم اشواره
میکند .در دانش بالغت ادبی روهی بینامتنیت تعمدی و آشیار را با تضمین که همان بر رفتن مطلوب
توسط «هنرمند متأخر» از «هنرمند پیشین» است برابر دانستهاند (صباغی.)12 :1911 ،
بینامتنیت با هدف اعالن مرجع در حوزۀ ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان میتواند با تفییر یوا بودون
تفییر در شیل یا محتوا باشد .حال ا ر نویسندۀ دوم به شیل مسوتقیم از پویشاثور اسوتفاده کنود و عینواً
جمالت و عبارات «پیشاثر» را در «اثر جدید» بیاورد ،به نوعی اعالن مرجع کرده است .پینوکیو بوه رلوم

1- B. Gasparov
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فرانسوا ویر ان )1112( 1که به ارتباس از پینوکیوی کارلو کلودی نوشته شده از این نمونه اسوت .جمعوه
بینامتنیت مستقیم را «سررت ادبی ،ارتباس و تضمین» نام نهاده است (جمعه .)128 :2009 ،ایون موضوو
را باید با بحث تینولوژی و ایجاد ارتباطات نیز مربوط دانست .در دنیای حاضر که با لمس ی ،دکموه و
وجود ی ،برنامۀ کامپیوتری میتوان به راحتی ارتباسهای مستقیم از متون را بازیابی کرد ،نمیتووان نوام
چنین عملی را از جانب نویسنده سررت ادبی به شمار آورد.
در ادبیات کودک و نوجوان به کار یری این نو از بینامتنیت به هدف نویسوندۀ دوم برموی وردد؛
برای نمونه ظهور احادیث دینی ،جملههای ماند ار از دیگر ملل و به کار رفتن آیات دینوی بوه طوور
مستقیم در متون داستانی کودک و نوجوان در سطح بینالمللی از این شمار است.
روهی نوعی از بینامتنیت را که تفییور شویل در جموالت یوا عبوارات نودارد بینامتنیوت لفظوی
دانستهاند (مختاری و ابراهیمی .)28 :1912 ،در ادبیات کودک و نوجوان نمونههایی نیز بوا اسوتناد بوه
جملههای تاریخی در این رابطه وجود دارد.
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
می نجد (جمعه .)128 :2009 ،در این نو  ،نویسندۀ دوم رصود اعوالن اسوتفاده از مرجوع را دارد یوا
میخواهد ذهن خواننده را به سوی مرجع یا مراجع اصلی رهنمون سازد .در بسیاری از متون کوودک
و نوجوان ،کاربرد این نو از بینامتنیت دیده میشود و به دنبال ظهور در ادبیات دیگر اروام در حووزۀ
ادبیات تطبیقی ررار می یرد .ماجرای کدوی رلقلهزن با روایتی نو از زبان فارسی در کتاب سر و ته بوه
رلم محمدرضا شمس و با روایتی تاجییی در کتاب کدوی رلون به رلم توسوی رزوانتسو )1913( 2به
چشم میخورد .اه در ارتباسها همچون بازنگری ،بازنویسی و غیره که وارد حووزۀ بینامتنیوتهوای
بینالمللی میشود ،نویسند ان دوم در «اثر جدید» خود به «پیش اثر» اشاره میکنند .تییه در این نو از
بینامتنیت بر محتواست و «پیش اثر» با تفییر ارائه میشود .نویسندۀ دوم بوه طورآ اهانوه از «پویش اثور»

1- François Weyergans
2- T. Ryazantsev
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استفاده میکند .مختاری و ابراهیمی این نو بینامتنیت را بینوامتنیتی مضومونی خوانودهانود کوه در آن،
مضمون و درونمایۀ متن حاضر با متن غایوب ییسوان اسوت (مختواری و ابراهیموی .)12 :1912 ،بوا
نگاهی ستردهتر به بینامتنیت مضمونی یا مفهومی میتوان فت در ایون نوو از بینامتنیوت ،ردّ پوای
مضمون و درونمایۀ «پیش اثر» دیده میشود؛ به نحوی که مخاطب یا خوانندۀ دوم با پویشمطالعوه یوا
پسمطالعه میتواند به بینامتنیت در «اثر جدید» پی ببرد .برای نمونه زوفی در سرزمین عجایب به رلم
منیژه عارفی ( )1911و بتینا در سرزمین عجایب به رلوم رزمواری فرانیوه )1980( 1مواجرایی علموی
تخیلی دارند که ذهن مخاطب را به سوی آلیس در سرزمین عجایب لوییس کارل هدایت میکنود .در
ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان کاربرد این نو تینی ،بسیار است.
 :2-2-5با هدف اختفای مرجع

نویسندۀ دوم میتواند اهداف متفاوتی از اختفای بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجووان
در نظر داشته باشد .صباغی این شیوه را واه غیرعامدانوه پنداشوته و نوشوته اسوت« :در ایون نوو
بینامتنیت ،پیوند میان متن حاضر و متن پیشین به تمامی آشیار نیست و هنرمند نیز رصد پنهانکاری
عمومی را ندارد ،بلیه به تناسب محتوا ،موضو و تداعی و نبوغ هنری خود ،ناخودآ اه به پشتوانۀ
فرهنگی خویش رجو میکند و بخشی از آن را بازآفرینی میکند» (صباغی .)13 :1911 ،بوه نظور
میرسد که بینامتنیت در این تعریف یعنی بینامتنیت بدون هدف پنهان ساختن «پیش اثر» اما اجورای
غیرعامدانه که توسط نویسندۀ دوم صورت میپ یرد .در صورت هدفمنود بوودن بوازهم در سوطح
روابط بین ملی رابل طرح است .این پنهانسازی ممین است صرفاً برای برجستهسازی کسی باشد

که خود ،نویسندۀ «اثر جدید» است ،مانند باز شوت هورداد ( )1910در تطوابق بوا رصوری در موه
( )2003که پیشتر به آن اشاره شد و اه ممین است مقصود از پنهانسازی ،خواص و علوم بوودن
متن ،نام یا شهرت «پیش اثر» باشد .کنترل خاص و سانسورهای منطبوق بوا ضووابط حواکم بور هور
جامعه ،ییی دیگر از علل اختفای مرجع در ادبیات تطبیقی کودکان اسوت .از آنجوا کوه در ادبیوات
کودکان «سانسور در سه حوزۀ اخالق ،اعتقادات و امنیت و سیاسوت رابول صوورتبنودی اسوت»
1- Rosemarie Franke
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(سیدآبادی .)11 :1980 ،تعامالت بینالمللی نیز از این حوزه مستلنی نشده است .بر اساس تبصره-
ای که بر مادۀ  2مصوبۀ نظارت بر انتشار کتاب ،در اردیبهشت ماه  1913شورای عالی فرهنگی وارد
شد چنین نوشته شده است« :شیل و محتوای کتب کودکان و نوجوانان و انطباق آنها بوا فرهنوگ
اسالمی و ایرانی و اصول تربیتی خواهد بود و این نظارت باید ربل از چواپ و نشور کتواب انجوام
یرد» (همان .)12 :همین امر خود میتواند زمینۀ ورود و طرح بینامتنیت با هدف اختفای عمدی در
متون کودک و نوجوان را فراهم کند و در پی آن رابل طرح و بررسی در ادبیات تطبیقی این وروه
باشد .توجه به ادبیات چندفرهنگی در عرصۀ کتابهای کودک و نوجوان و مناسبسازی مباحث و
موضوعات برای ارائه به این روه در رالب بینامتنیت ،توانش اختفای هدفمنود نویسوندۀ دوم را در
حوزۀ ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان باال میبرد.
وجود رمز انهای ادبی نیز از جمله مواردی است که میتواند سبب اثبات اختفوای مرجوع در
بینامتنیتهای ادبی کودک و نوجوان در سطح تطبیقی شود .این رمز انها در فرهنگهای مختلوف
تعاریف متفاوتی دارند و نفوذ آن از فرهنگی به فرهنگ دیگر غیور ممیون نیسوت .وره شوایی از
رمز انهای موجود در بینامتنیت میتواند به کم« ،دانش هرمنوتی( »،کالر )113 :1931 ،صوورت
بگیرد .در این رمز شاییها به سختی «پیش اثر» نمایوان و بهورهبورداری ادبوی یوا فرهنگوی از آن و
بازتاب آن در «اثر جدید» پیدا میشود؛ اما بیتردید استفاده از رمز انهوای مشوترک میوان ملول در
ادبیات کودک و نوجوان میتواند ویای وجود ارتباط بینوامتنی در سوطح تطبیقوی باشود .اهوداف
محتوایی که نویسند ان دوم ادبیات کودک و نوجووان در بینامتنیوت بوه کوار موی یرنود ،متنوو و
ونا ون است و رابلیت ررار رفتن در حوزۀ تطبیق را دارد .در این شیوه نویسوند ان حووزههوای
ادبیات کودکان میتوانند به نوعی تاریخ و فرهنگ ملل را به نمایش بگ ارند (کو ان )90 :2000 ،و
بینامتنیتهایی که نویسندۀ دوم ارائه میدهد اه بر رفته و وابسته به فرهنوگهوای مشوترک اسوت
(کریستوا« .)128 :1139 ،داستانهای روسی و افسانهها )1113( »1اثر لئوو نوییالویچ تولسوتوی 2از

1- Russian Stories and Legends
2- L. N. Tolstoi
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این شمار است .این نیته رابل تأمل است زیرا اه نویسندۀ دوم «پویش اثور» را بسوط مویدهود یوا
خالصه ،برجسته و د ر ون میکند .نمونهای از این رفتار نوشتاری در نویسند ی رولود دال دیوده
میشود که در بسیاری از داستانهای ردیمی مانند سیندرال و سفیدبرفی چنین دخل و تصرفی انجام
داده است .در هر حال در طرح ظهور بینامتنیوت در ادبیوات تطبیقوی کوودک و نوجووان ،بررسوی
عملیرد نویسندۀ دوم در استفاده از مرجع یا مراجع مهم است و نباید نادیده رفته شود .سوؤاالتی
که میتواند ذهن محقق را در این باره هوشیار و تیز کند ،موارد زیر است:
 نویسندۀ دوم در «اثر جدید» تا چه حد تحت تأثیر زبان و فیر «پیش اثور» بر رفتوه از دیگورملل یا اروام ررار رفته است؟
 آیا نویسندۀ دوم در استفاده از «پیش اثر» رصد اختفای مرجع را داشته یا اعالن آن را و علتکار او چیست؟
 نویسندۀ دوم در «اثر جدید» چه نقشی را به عنوان منتقل کننده یا مبود در نگواه بوه مرجوعایفا میکند؟
در این میان بررسی اهداف نویسند ان دوم در بهکار یری کمیتها و کیفیتهای بینامتنی خود
مقولهای مفصل ،منحصر و مجزا در امر تحقیق است.
 :3-5بینامتنیت و خوانندۀ دوم

موفقیت و عدم موفقیت ی ،اثر در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان و ارائه به این روه ،در رو
التفات مخاطب یا خواننده به اثر است.
کارپنتر 1دربارۀ ییی از نویسند ان مشهور به نام باری 2نوشته :بواری بزر سوالی اسوت کوه بوا
کودک کردن خویش ،کودکان را در خود اسیر کرده است و به همین دلیل است که باربارا وال 9در
کتاب صدای روایتگر الیوت 1نوشته است ی ،نویسنده باید بتواند دلچسب دختران کوم سون و

1- H. Carpenter
2- J. M. Bari
3- B. Wall
4- L. M. Alcott
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سال بنویسد و روحیۀ خود را به ی ،دختر بچّه تبدیل کند (وال .)10 :1111 ،این جملهها اهمیوت
وجود مخاطب در ادبیات کودکان را نشان میدهد .بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان از
این تعابیر دور نیست؛ زیرا نویسندۀ دوم از ی ،سو به متن «پیش اثر» متصل است و از سویی دیگر
به واسطۀ «اثر جدید» به مخاطب یا خوانندۀ دوم اتصال موییابود .موتن زموانی بوه مقتضوای حوال
مخاطب درمیآید که نویسندۀ دوم بایستهها و منتخباتش از کلمات را از معبور شوناخت کوودک و
نوجوان عبور دهد .در بینامتنیت ،دریافتکنندۀ اصلی خوانندۀ دوم است.
ادبیات کودک و نوجوان ،غالباً به مباحث تعلیم و تربیت نگاهی خاص داشته است .در ارتباط با
انتقال این مفاهیم به کودکان ،روهی از نویسند ان در بینامتنیت مخاطب را فراموش نیردهاند و در
انتقال مفاهیم به کودکان مقتضای حال او را در نظر آوردهاند .به هموین دلیول وجوود بینامتنیوت در
ادبیات کودکان با مخاطبشناسی ادبیات کودک و نوجوان پیوندی عمیق دارد .کشوف ایون پیونود
حتی در تعیین جایگاه متن مؤثر است .در مطالعات تطبیقی ادبیات کودک و نوجوان متون بسویاری
دیده میشود که در اصل برای بزر ساالن نوشته شده ،مانند سفرهای الیور اثر جاناتان سووئیفت،
ولی از

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

ادبی از ی ،فرهنگ به فرهنگ دیگر ،خوانندۀ دوم یا مخاطب دوم به عنوان نزدییتورین عنصور بوه
«دریافت مفهوم» بسیار حائز اهمیت است .جایگاه بینامتنیت در نظام ادبی ظاهراً در بخوش مباحوث
«متنی» می نجد اما با توجه به جوامع ونا ون زبانی و فرهنگی باید دید که خواننودۀ دوم توا چوه
میزان پ یرای ظهور «پیش اثر» در «اثر جدید» است.
در مطالعات تطبیقی ادبیات کودک و نوجوان باید توجه داشت کوه بینامتنیوت موجوود در آثوار
مختلف ادبی ،چگونه مخاطبان کودک و نوجوان و حتی بزر سال را به سوی خود دعوت میکنود
(اسالیوان .)11-12 :2002 ،در این انتقال حتی فراز و فرودها ،لحن ،درنگ وتییههوای موتن بورای
مخاطب مهم است ،بنابراین میتوان «توانش خوانداری» بینامتنیت را برای «خواننوده» ،کلیود عبوور
متن از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از کشوری به کشور دیگور دانسوت؛ بوه عوالوه در نظور آوردن
رایشهای مشترک اجتماعی و ادبی مخاطب میتواند فضای مناسبی را بورای نموود بینامتنیوتهوا
فراهم سازد.
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سؤاالتی که در این حوزه میتوان طرح و بررسی کرد از این ررار است:
 آیا بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودکان ،با توجه به خوانندۀ دوم ،تعریفی متفاوت نسبت به ادبیاتبزر سال داد؟
 تا چه حد به «متنپ یری» بینامتنیت توسط خوانندۀ دوم توجه شده است؟ آیا دستیابی به زبان و فهم مشترک در ارائۀ بینامتنیت به خوانندۀ کودک و نوجووان امیوانپو یراست؟ چگونه؟
 آیا تفاوتهای سنی ،جنسیتی ،فرهنگی و اجتماعی خوانندۀ دوم لحاظ شده است؟ با توجه به شرایط عمومی و مشترک کودکان ،آیا میتوان کاربردهای بینامتنی ادبی را فقط محدودبه نیازهای کودکان در جهان دانست؟
 چگونه میتوان واکنشهای خواننده نسبت به دریافوت بینامتنیوت را در حووزۀ ادبیوات تطبیقویارزیابی کرد؟
توجه به نیات فوق و بررسی آن نشواندهنودۀ «اهمیوت جایگواه خواننوده و نقوش او در خووانش»
(رائمینیا« )119 :1981 ،اثر جدید» است .بنابراین بخش رابل مالحظهای از منتم بودن بینامتنیوت مطورح
در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان ،منوط به واکنش خوانند ان دوم به این آثوار اسوت .ایجواد و حفوظ
ارتباط کودک و نوجوان با متن و عدم سست او در این میان از دیگر مووارد رابول تأمول در بینامتنیوت
ادبیات تطبیقی است که باید در نظر رفته شود .با توجه به تفییور «پویشاثور» و ارائوۀ آن در رالوب «اثور
جدید» و تفییر مورعیتهای فرهنگی ،اجتماعی ،هویتی و دیگر موارد ذکر شده ممین است «اثر جدیود»
به شیلی ارائه شود که نتواند ارتباط خود را با کودک و نوجوان حفظ کنود .ایون مسوئله نیوز مویتوانود
ساختار «اثر جدید» را تحتالشعا ررار دهد .برای نمونه ارائۀ محتوایی از «پیشاثر» که در رالب باورهای
کودک و نوجوان به عنوان خوانندۀ «اثر جدید» نگنجد ممین است ایون سسوتگی موتن بوا خواننوده را
ایجاد کند .در نظر داشتن این سست در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان مهم است.
نتیجهگیری

در حوزۀ ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان ،به مقولۀ بینامتنیت به عنووان ییوی از مباحوث مهوم
نگریسته شده است .التفات جهانی به برخی از آثوار کوودک و نوجووان ،شوباهتهوای فرهنگوی و

سال چهل و هفتم

مبانی نقد بینامتنیت در ادبیات تطبیقی...

119

اجتماعی ،نزدی ،بودن مرزهای جفرافیایی ،اشتراکات زبانی و ترجموه از عوامول پیودایش و نفووذ
بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان در جهان است .به عالوه وجود مؤلفههوایی همچوون
«نویسندۀ دوم»« ،متن» و «خوانندۀ دوم» نقش اساسی و مهمی در تیامول و سوترش بینامتنیوت در
سطح جوامع بینالمللی دارد .الگوهای واکاوی و تحلیول بینامتنیوت در ادبیوات تطبیقوی کوودک و
نوجوان را میتوان بر مبنای مؤلفههوای بینامتنیوت ارائوه داد .بور ایون اسواس چگوونگی عملیورد
نویسند ان دوم که به صورت خودآ اه یا ناخودآ اه به استفاده از «پیش اثر» میپردازند مهم اسوت.
نویسند ان دوم ،اه سعی در اعالن مرجع دارند و اهی نیز به اختفای مرجع هموت موی مارنود.
الگوی واکاوی دیگر در این رابطه به متن بازمی ردد .متن در «اثور جدیود» ارائوه شوده در ادبیوات
تطبیقی کودک و نوجوان ،نمایشی از نشانههای تیراری یا هیپو رامهای ادبی ،اجتماعی و فرهنگوی
است .بازیابی ارتباطهای متنی موجود میان «پیش اثر» و «اثر جدید» ،پیوندهای بینالمللی و جهوانی
میان آثار کودک و نوجوان را نمایان میسازد .از سوی دیگر الزم است ارتباط متن با خواننودۀ دوم
را در تحلیلها در نظر آورد .بینامتنیتهای مطلوب در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان ،زموانی بوه
او موفقیت خود میرسد که بتواند نظر خوانند ان دوم را به سوی خود جلب کند .در ارتبواط بوا
چگونگی واکاوی و تحلیل مؤلفهها پرسشهای بنیادی ارائه شده است که پاسوخ بوه آن مویتوانود
بیانگر نقد کاربردی بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان باشد.
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