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Abstract 
In describing and explaining the Aesthetics of children’s and young adult literature, 

due to the predominant discourse of aesthetics and rhetoric of adult’s literature in 

Persian literature, it is necessary to study their intertextual-comparative relations. 

according to the lack of analysis of aesthetic books of children’s and young adult 

literature in relation to each other and the rhetoric of adult’s literature, study in the 

direction purposes such as describing the history of aesthetic studies of children’s 

and young adult literature is essential. the mechanism of intertextual criticism with 

the basic principle of dialogue of texts can put into practice the comparative 

aesthetics of children’s and young adult literature; intertextuality on the transverse 

axis examines the intertextual relationship of the text with other texts and on the 

longitudinal axis examines the relationship between the text and the reader. studies 

in comparative aesthetics or comparative rhetoric with an intertextual approach open 

new horizons for comparative children’s and young adult literature. this study tries 

to answer the following questions by reading intertextual in the longitudinal and 

transverse axis: Which of sources are considered to be the intertext of the aesthetic 

history of children’s and young adult literature and its evolution and what are their 

comparative relations in the intertextual pattern with each other and which of 

intertextual components in these books are adaptable. by descriptive-analytical 

method of qualitative content analysis and theoretical of documentary type, the 

study of the underlying layers and dominant and prominent components of the 

studied books shows that intertextual-comparative components such as rhetorical 

sources of adult’s literature, the effect of book and comments of Kianoosh, 

audience, language, the music of words, form and meaning, and the description of 

beauty and aesthetics are often explicitly and implicitly presented, and the network 

of intertextual components indicates the independence of the aesthetics of children’s 

literature. criticizing the lack of attention to semantics, this study offers suggestions 

based on the intertextual view of the same books for the classification and division 

of aesthetic of children’s literature, which can be expanded in future research from 

the perspective of philosophical, theoretical and exemplary arguments. 
 

Keywords: Aesthetics of Children’s and Young Adult Literature, Comparative 

Literature, Adult Literature, Rhetoric, Aesthetics Researchs, Intertextuality. 
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یبایی/ 62 یبایی ز  شناختی ادبّیات کودک و نوجوان با بالغت ادبّیات بزرگسالشناسی تطبیقی؛ نقد بینامتنی مطالعات ز

 

یبایی یبایینقد بینامتنی شناسی تطبیقی؛  ز شناختی مطالعات ز
 بزرگسال ادبّیاتکودک و نوجوان با بالغت  ادبّیات

 *سارا ذبیحی
 ، رشت، ایرانفارسی دانشگاه گیالن ادبّیاتزبان و  دانشجوی دکتری

 فیروز فاضلی
 ، رشت، ایرانفارسی دانشگاه گیالن ادبّیاتزبان و گروه دانشیار 

 (80-61)از ص 
 1/12/1400؛ تاریخ پذیرش: 5/10/1399 تاریخ دریافت:

 پژوهشی –علمی 
 

 چکیده
 ادبّیاتشناسی و بالغت به دلیل گفتمان غالب زیبایی ،کودک و نوجوان ادبّیاتشناسی  در توصیف و تبیین زیبایی

واکاوی کتب  فقدان خاطر هب تطبیقی آنها ضرورت دارد.-فاسی، بررسی روابط بینامتنی ادبّیاتبزرگسال در 
 اهدافی چون برای مطالعه بزرگسال، ادبّیاتو بالغت  یکدیگر کودک و نوجوان نسبت به ادبّیاتشناختی  ییزیبا

با اصل  نیبینامتنقد سازوکار . دیاب میضرورت  کودک و نوجوان ادبّیاتشناختی یی مطالعات زیبا ۀتوصیف تاریخچ
 متنّیتیناب ؛بپوشاندعمل  ۀجامو نوجوان کودک  ادبّیاتتطبیقی  شناسی زیباییبه  تواند می ،متون مندی  گووگفت ینبنیاد

ارتباط متن را با خواننده در کانون بررسی  ،ارتباط بینامتنی متن را با متون دیگر و در محور طولی ،در محور عرضی
ای پیش  های تازه افق ،شناسی تطبیقی یا بالغت تطبیقی با رویکرد بینامتنی دهد. مطالعات مربوط به زیبایی قرار می

کوشد به  می ،امتنی در محور طولی و عرضینخوانش بی بااین پژوهش نهد.  تطبیقی کودک و نوجوان می ادبّیاتروی 
 تلّقیآن  تطّورو و نوجوان کودک  ادبّیات شناسی زیبایی ۀبینامتن  تاریخچ، منابعکدام  پاسخ دهد که ها پرسش این
های بینامتنی در این کتب قابل  همؤّلفچه دارند و با یکدیگر  متنّیتو چه ارتباط تطبیقی از نوع  الگوی بینا شوند می

های زیرین و  الیه بررسی ،از نوع اسنادی ،محتوا و نظری کیفی از نوع تحلیل ،تحلیلی-توصیفی. با روش تطبیق است
منابع بالغت   چون ،تطبیقی-بینامتنی های همؤّلف که دهد مینشان  ،کتب مورد مطالعه ۀهای غالب و برجست همؤّلف

و توصیف زیبایی و  ، صورت و معناکالم قی، زبان، موسی، مخاطبتأثیر کتاب و آرای کیانوش ،لبزرگسا ادبّیات
حاکی از استقالل  ،بینامتنی های همؤّلف ارتباط ۀو شبک بودهمطرح ضمنی و  صورت صریحبهاغلب  ،شناسی زیبایی
اساس  را بر هایی، پیشنهادی به علم معانیتوّجه کم ازضمن انتقاد  این پژوهش است. کودک ادبّیاتشناسی  زیبایی

 که کند ارائه میکودک و نوجوان  ادبّیاتشناسی  زیبایی بندی و تقسیم بندی برای دوره ،متنی به همان کتببینانگاه 
 .بسط یابدهای فلسفی، نظری و مصداقی  های آتی از منظر استدالل در پژوهش تواند می

 

های پژوهش ،بالغت ادبیات بزرگسال،تطبیقی،  ادبّیات ،نوجوان و کودک ادبّیاتشناسی زیبایی :های کلیدی واژه
 .متنّیت، بیناشناختی زیبایی
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 همقّدم. 1
منظور از  .سویه با کودک و نوجوان استکودک و نوجوان، ایجاد پیوند همه ادبّیاتترین هدف یکلّ 

ست رو افتد. از اینمی اّتفاقحین خوانش و این هدف، کودک، هدف خود اثر است  ادبّیاتهدف 
های زیربنایی یکی از ویژگی. یابدای میهویژ اهّمّیت« مخاطب»کودک و نوجوان،  ادبّیاتدر  که

؛ وجود دارد محدودّیتاین است که پیش از آفرینش اثر ادبی، در انتخاب مخاطب  ،کودک ادبّیات
کودک  ادبّیات دردو رویکرد ارتباطی و ادبی را ت شناسی و محوریّ مخاطب اهّمّیت، محدودّیتاین 

و  استابزار ارتباط ۀ مثاب بهکودک در حاشیه و  ادبّیات. در رویکرد ارتباطی، دهدنشان میو نوجوان 
در رویکرد ادبی، مخاطب پس از خلق اثر خاب و شناخت پیشین از مخاطب ضرورت دارد. انت

وی مطرح  مختّص های و نیازها و ویژگی خاّص  و شناخت پیشین از این مخاطب   شودشناخته می
 ادبّیاتبه  گفتهپیشدر راستای دو رویکرد  ت دارد.شدن مخاطب مرکزیّ  بلکه بحث انتخاب ؛نیست

کودک »و « کودک همچون وسیله»دو قطب  به ،«کودکی»دو رویکرد عمده به ، کودک و نوجوان
گرا دارد که کودک  ضعیف و ناتوان ل، نگاهی بزرگسالرویکرد اّو  :دشومیمنتهی « همچون هدف

  ، تحقق کمال انسان در کودکی است.دومرویکرد و  ؛باید طی مراحل گذار به بزرگسالی برسد
و تعلیم و تربیت این  ادبّیات، در شناسی داردرواندانش در ریشه که  هااین قطبواکاوی 

مختلفی  یاندازهاچشم و هاهمؤّلفبا این مفاهیم،  مواجههدر  بنابراین ؛دگذارتأثیر می مخاطبان
 ادبّیاتی به مخاطب در توّجهبی سازد.کودک و نوجوان را دشوار می ادبّیاتوجود دارد که تعریف 

له که ئاین مس ،لذا؛ ریزدبزرگسال را درهم می ادبّیاتبا  ادبّیاتکودک و نوجوان، مرزبندی بین این 
بزرگسال  ادبّیاتهای این مخاطبان از یک طرف، و با متن ۀهای ویژکودک و نوجوان با متن ادبّیات

ون شناخت شناخت مخاطب بد»است؛ زیرا  اهّمّیتاز طرف دیگر ارتباط بینامتنی دارد، حائز 
گاهی بررسی . (153: 1385)سیدآبادی، « های مخاطب از متون دیگر، شناخت کاملی نخواهد بودآ
 شناسی و زیبایی بالغت است. تأّمل قابل ،لبزرگسا ادبّیات با نوجوان و کودک ادبّیات بینامتنی ارتباط
کودک  ادبّیاتشناسی  بررسی زیبایی اامّ  ؛است نظری هایبحث و سابقه به مسبوق بزرگسال، ادبّیات

از است،  مؤّثر آن شناسیدر تبیین زیبایی این ادبّیاتکه دو رویکرد آموزشی و هنری به و نوجوان 
  ها جای بحث و نقد دارد.ها و دورهبندیمنظر دسته

ضرورت آن  ۀو توصیف تاریخچ همطالعرویکرد تاریخی به  زیبایی و تطّوربررسی از دیرباز 
اگر اثری با مقتضای حال لذا  ؛اندکوشیدهص آن در تفّح  ،پیشینیان طی ادوار مختلف واست  شتهدا

این  .(45: 1389کدکنی، )شفیعیشود  می« نقش تاریخی»اجتماعی هماهنگی داشته باشد، دارای 
کودک و نوجوان  ادبّیات شناسی زیبایی موضوعبه  نوشتار، براساس مقتضای حال اجتماعی

پیوند با قدرت، روی هم رفته در  تمام عوامل تاریخی، اجتماعی، ارتباطی و هم»چراکه  ؛نگرد می
 ۀلئمس مشخصا  . (27: 1398)نیکوالیوا، « کودک مشارکت دارند ادبّیات ۀشناسی ویژ دهی زیبایی شکل

های بینامتنی همؤّلف، استخراج کودک و نوجوان ادبّیات سیشناییزیبا بررسی ،پژوهش حاضر
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ه که لیّ نمونه مطالعات اّو چند کتاب مرجع است.  اساس بر بندیبندی و دورهو دستهشناسی زیبایی
است، در پژوهش حاضر  شده نوشتهکودک  ادبّیاتشناسی زیبایی ۀدر قالب کتاب پژوهشی در زمین

بررسی بزرگسال  ادبّیاتشناسی تطبیقی با زیبایی-های بینامتنیهمؤّلفاستخراج  واکاوی و طّی 
های این اساس پژوهش رب و نوجوان کودک ادبّیاتشناسی زیبایی ۀمطالع فقدانبه  توّجهبا . شود می

کودک و  ادبّیاتشناسی  زیباییکه  دشمنجر های پژوهش به این فرضیه پرسشواکاوی ، حیطه
با  ، به اقتضای زمانعنوان میراث بینامتنی  خودبه ،بزرگسال ادبّیات تبالغضمن حفظ  ،ننوجوا
 .استنیز همگام شدهرویکردهای نوین ها و حوزه

؛ (1355کیانوش، ) شعر کودک در ایران: اند از عبارت این پژوهش ۀمورد مطالع های کتاب
 ادبّیات شناسی زیباییو  (1387سالجقه، ) از این باغ شرقی؛ (1383پور، علی)پژوهشی در شعر کودک 

 ۀبخشی از پیشینه و تاریخچو  هبرجست ،هلیّ های اّو  ها نمونه این کتاب .(1389حجوانی، ) کودک
  .شوند محسوب می کودک و نوجوان ادبّیاتشناختی ییمطالعات زیبا

مطالعات  ۀتاریخچکودک و نوجوان ذیل  ادبّیاتشناسی زیباییاهداف پژوهش، توصیف 
 بزرگسال ادبّیاتبالغت با یکدیگر و ها  پژوهش طارتباو توجیه و تبیین  این حیطهشناختی ییزیبا

تکیه بر مباحث نظری با رویکرد با  (از نوع کیفی) تحلیلی و تحلیل محتوا -است که با روش توصیفی
و نوجوان کودک  ادبّیاتشناسی  زیبایی هایدستهو  هادوره بندی پیشنهاد تقسیم قییتطب-بینامتنی

)ارتباط بینامتنی متن با متون و عرضی )ارتباط بینامتنی متن با خواننده( دو محور طولی  .دشومی قمحّق 
)خوانش و  و خوانشی )تولید اثر( تولیدی متنّیتبینا و گیردمیقرار  توّجه، در این پژوهش مورد دیگر(

 د.شوتدقیق می دریافت اثر(
کودک و  ادبّیات مطالعات تطبیقی ی بهتوّجه بی در خود را پژوهشی ۀدفاعی م1932در  زارداه

در پیش از این  (1398) نیکوالیوارساند.  به سرانجام هاها، کودکان و انسانکتاببا تألیف  ،نوجوان
به  (1399)و واینرایش  کودک ادبّیاتشناختی  به رویکردهای زیبایی ،مطالعات تطبیقی ۀاندیشپس  

به جمع  م2011در نیز پترس پانائو  .ستا  کودک پرداخته ادبّیاتشناسی مستقل  اثبات زیبایی
مبانی نقد »عنوان  تحت (1394) جاللیدر پژوهش  ایراندر . است پیوستهمند لهئپژوهشگران  مس

 .است هدشهای این حیطه اشاره نیز به فقدان پژوهش« تطبیقی کودک و نوجوان ادبّیاتدر  متنّیتبینا
کودک نسبت به  ادبّیات شناسی   ییزیبا واکاوی  به توان دریافت که  می ،هبررسی پیشین با

کودک و  دربارۀپرثمر های  با وجود پژوهش است. شده توّجهکمتر  بزرگسال ادبّیاتشناسی  زیبایی
تاریخچه و یا  ۀتاریخی، مطالع و نقد کودک از زوایای مختلف، خأل پژوهش در بررسی سیر ادبّیات

تری با  که ارتباط نزدیک هایی پژوهشاز برخی  کودک وجود دارد. ادبّیاتشناسی  بندی زیبایی دوره
توانمندی کودک  ؛(1381، رناولز و مامج) کودک ادبّیاتکارکرد زبان در  بررسی به ،نوشتار حاضر دارند

شناسی  زیبایی ت شعر خردسال در ترازویزبان و ادبیّ  ؛(1386هجری، ) در جایگاه مخاطب ادبی
 «و نوجوان ایرانبررسی صورخیال در شعر کودک » ۀنامپایان اند.پرداخته (1392جاللی، ) ساختاری
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از بالغت در  / وجوهیعنصر یا عناصری بررسی در ی دیگرها پژوهش شماری ازو ( 1383ارمغان، )
و منابع  کودک و نوجوان ادبّیاتشناسی  زیبایینظری مباحث  طرح .اندکوشیدهکودک  ادبّیات

است از ای  هگنجینتاریخ »؛ رقم بزندمفیدی های  تواند قدم می ،و نوجوان کودک ادبّیاتبالغت 
تر باشد، درک زمان معاصر و  تر و گسترده چه شناخت تاریخی در هر رشته عمیقو هر ،ها تجربه
 ۀ. از طرفی سابق(72: 1385میرهادی، ) «شود می تر و فرازها آسانها  گوناگون آن و نشیبهای  پدیده
و  تواند انگیزه می بزرگسال، خود ادبّیات در سیشناییزیبا ۀعمطالو  تغتدوین کتب بال ۀدیرین

 نقد و بررسی تاریخی، خوداینکه  کودک باشد. کما ادبّیات در هایی چنین پژوهش ضرورت
 ات بسیاری از دل زمان بیرون بکشد و با زمان حاضر مقایسه کند. یّ ات و کلّ تواند جزئیّ  می

 

 و نقد تطبیقی تطبیقی کودک و نوجوان ادبّیات. 2
شناسی، در ارتباط با به مخاطب و الزام مخاطب توّجهدلیل ضرورت  کودک و نوجوان، به ادبّیات

 شناسی، مطالعات فرهنگی وشناسی، تعلیم و تربیت، جامعههای دیگر اعم از روانها و دانشرشته
ها با  ای وسیع از کتب، مقاالت و کنفرانس م مجموعه1990از سال است؛  گیرشتمیان دارای ...،

کودک نشان  ادبّیاتهای تطبیقی  ق شد که احساس نیاز پژوهشگران را به جنبهمضامین تطبیقی محّق 
کودک  ادبّیات ۀآیند»ر رایج شد که تدریج این تصّو  به(. Spripadmadevi, 2018: 335-337) داد می

ای جالب برای تحقیقات تطبیقی  تری دارد و زمینه معاصر، تبادل بینافرهنگی شدیدتر و گسترده
تطبیقی کودک و  ادبّیاتنگاری   در تاریخنیز اسالیوان  .(Panaou, 2011: 39) «شود محسوب می

د؟ اساس ندهی شو های تاریخی چگونه باید سازمان : گزارشکندیاد می مشکالتاز برخی نوجوان 
 .(O'Sullivan, 2005: 39) و... بزرگسال وجود دارد؟ ادبّیاتسازی چیست؟ همان است که در  دوره

 طلبد.را میمتون  متنّیتو بینا ، چندصداییگومندیوگفتدر ص تفّح ، ها و مباحثیچنین پرسش
 ۀمقّدم واست سنجی متون در مناسبات بینامتنی  مصداق هم ،نوشتار حاضر طی نقد تطبیقی

 ابسنجی کتکودک و نوجوان با هم ادبّیاتشناسی تطبیقی در حوزه زیبایی ادبّیات در پژوهش
به دلیل که  شودمحسوب میدر آینده و منابع فارسی   (Weinreich) و واینرایش (Nikolajeva)نیکوالیوا 

روشی تواند در مقام می متنّیتبینا ؛گرددموکول میالی دیگر جمبه  ،قالم این محدودّیت
های زبانی رسانهد و از مرزها و شوهای جداگانه بررسی در زبان ،شناختی در مطالعات ادبی زیبایی

شناسی  لذا زیبایی؛ (60: 1398)اسالیوان، تطبیقی شود  ادبّیات ۀرود و وارد حیطو فرهنگی فراتر 
کودک  ادبّیاتتواند در  می ،تطبیقی ادبّیات ۀعنوان زیرشاخروش نقد تطبیقی و هم بههم به ،تطبیقی

های ساختگی تطبیقی نوین، مرزهای ایدئولوژیک و تفاوت ادبّیاتدر زیرا  ؛دشوو نوجوان مطرح 
تعامل میان  ،در بررسی متونبلکه  ،دنده، متون را در برابر هم قرار نمی«دیگری»و « خود»میان 

ملل و سایر  ادبّیاتمطالعه »تطبیقی،  ادبّیات .(124: 1391)نجومیان، خود و دیگری غلبه دارد 
 رود.شمار می به  (Khoshbakht, 2013: 90)« ها و مرزهای فرهنگی های فرهنگی در بین زبان تجلی
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، این دانش گسترده که از خاستگاه فلسفی خود به مباحث نقد ادبی (Aesthetics)شناسی زیبایی
شود. شناسی/گرایی نیز یاد میفارسی با جمال راه یافته، علم شناخت زیبایی است و از آن در ادب

علم معانی، بیان و بدیع  ۀشناسی و وجوه زیبایی و صنایع ادبی در سه دستتی، زیباییدر بالغت سنّ 
منسجم، براساس  یش اجزای سازنده در قالب نوعی کّل زیبایی از آرا»این تعریف که  ؛دشتبیین می

، (97: 1395)آداجین و سارتول، « است  تناسب، هماهنگی، تقارن و مفاهیم مشابه تشکیل شده
 (Rhetoric)دی از بالغت شود. تعاریف متعّد  متن تعریف زیبایی محسوب میای از پیش نمونه

از  ای ، فن خطابه، مجموعه(1/59: 1388الهاشمی،  ←)عنوان هماهنگی سخن با حال خطاب  به
، مقّدمعمارتی ←)...  گونه تأثیرگذاری بر مخاطب وشناختی یا هر اییشناختی و زیب تمهیدات سبک

ها، مشترک آن گردآوری این تعاریف نیست. حّد  ،هدف نوشتار حاضرا امّ  ؛وجود دارد (24: 1395
کدکنی، )شفیعیاست  بخشیدن به سخن()تأثیر« کالم با مقتضای حال ۀمطابق»عنوان به« تأثیر» ۀلئمس

، «بالغت تطبیقی»یا دانش و روش « شناسی تطبیقی زیبایی»طرح و بسط مباحث . (48: 1353
ها مشترک لذا کشف و دریافت حّد  ؛(179: 1384)دویچ، دارد  متفاوت یاندازهای نوین و گاهچشم

گیرد شکل نمیاست که متن ادبی در فضایی تهی  حاکی از این نکته ،و بررسی روابط و تقاطع متون
شود می نامیده «تطبیقی»کند، گونه روابط و پیوندها را بررسی می و جریانی از نقد ادبی که این

روابط و  ماهّیتدارد،  ادبّیاتای در ویژه ۀ. نقد بینامتنی که کارکرد و دامن(82: 1398)نیکوالیوا، 
 هد.دبزرگسال نشان می ادبّیاتکودک را نسبت به  ادبّیاتهای ارجاع

 

 کودک و نوجوان ادبّیات در متنّیتبینا. 3
که شود منجر میبه این  ،ای دانشگاهیعنوان رشتهبهکودک و نوجوان  ادبّیاتت نوپای وضعیّ 

ها ههای نظری و نقدها و نظریّ به تفسیرها و تحلیل ،عملی هایمطالعات این حوزه با بررسی نمونه
مدرن به  ۀجامعه باید در یک نسخ» به اینکه توّجهنظری با  هایبحث تمهیدبا  لذا ؛دشونائل 

بیش از  ،(Jalali, 2015: 165) «ها را بخوانندچراکه کودکان  مدرن قصد دارند آنگذشته نگاه کند؛ 
از جمله کسانی  ،باختین میخائیل ،متونبررسی ارتباط  تطّوریابد. از منظر تکامل و  می اهّمّیتپیش 

کریستوا که ژولیا گذاشت؛ از جمله پس از خود بر جای  پژوهشگرانبر است که تأثیرات زیادی 
ای زبان از نقش مکالمه ماهّیت .تی مطرح کردرا در مقابل نقد منابع و نقد سنّ  متنّیتبینا

 تأثیر پذیرفتههای باختین از اندیشه خود ۀکریستوا در وضع نظریّ  و ای برخوردار استکننده تعیین
مثل )ل یعنی نسل اّو  ،پردازان نظرّیه، دو دسته متنّیتدر موضع بینا .(103: 1390اشمیتس، ) است

نیکوالیوا اذعان  اند. قابل تفکیک ژنی، ریفاتر و ژنت(مثل )و نسل دوم  سوسور، باختین، کریستوا و بارت(
بینامتنی فقط  ی؛ چراکه در تحلیلرفتتوان خیلی فراتر  تی نمیهای تطبیق سنّ  دارد که با روش می

این  شود که برخی از الگوهای دو متن مشابه هستند، بلکه سعی می شودنمی دادهسادگی توضیح  هب
بعدی چه الگویی از متن قبلی ساخته و الگوی جدید دستخوش چه  ۀنویسند نکته را دریافت که
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شود  بررسی می متنّیتبینادر تر، عبارت دقیق به ؛(Nikolajeva, 2016: 32) است دگرگونی شده
 ناشی از گمان منتقد یا خواننده نباشداین بررسی هایی از زیرمتن در زبرمتن باشد که  نشانه

(Nikolajeva, 2008: 32) .اسالیوان و نیکوالیوا را رقم زده،  ۀکه دغدغ ترکیاز جمله مباحث مش
تئوری برای  باحثسازی م فراهما در نه  گوی متون است. آو مطالعات بینامتنی و تعامل و گفت

 ادبّیات با موضوعی در ایران توّجهشایان  الشت .اند ی برداشتهمؤّثرهای  پژوهشگران بعدی گام
رد است. اسالیوان تأکید دا صورت نگرفته کودک و نوجوان ادبّیاتشناسی تطبیقی تطبیقی و زیبایی

 ادبّیاتتوان پیشرفت  نادیده گرفته شود، نمی ادبّیاتبا سایر  کودک[ ادبّیات] اگر تعامل آن» که
تطبیقی کودک در  ادبّیاتکودک و  ادبّیاتلذا رشد  ؛(40 :2011) «کودک را توصیف یا درک کرد

متون مطرح  بین، فضای مفروضی متنّیتدر بیناها و هنرهاست. ادبّیاتتعامل و ارتباط با دیگر 
که این آفرینند، بل اذهان اصیل خود نمی ان متون خود را به یاری  مؤّلف» ،زعم کریستوا است که به

ها تنها به  متن این پیش. (58: 1385آلن، ) «کنند متون را با استفاده از متون از پیش موجود تدوین می
ویلکی مدل ژنت را مدلی پویا و  کنند. نیستند و در دریافت اثر نیز نقش ایفا میتولید اثر محدود 

کودک است؛ چراکه محور   ادبّیاتداند که دارای پیامدهای عجیب برای  می متنّیتفضایی از بینا
مطابق زیرا ؛ (Wilkie, 2004: 180) گیرد می قدرت  نامتوازن قرار ۀخواننده در یک رابط-نویسنده
نویسد که در  بزرگسالی برای کودک میواقعی در شکل زیر،  ۀواقعی تا خوانند ۀبین نویسند ،فواصل

 ؛های زیادی جریان دارد ذهن او بینامتن

 
 (32: 1398مدل ارتباطی الگوی چپمن )اسالیوان، : 1شکل 

خواننده در -نویسندهنامتقارن  ۀرابطت علّ  باید افزود که یادشده،مدل ارتباطی الگوی در تفسیر 
هایی ها و شکافت، فاصلهنبودن دانش بیناذهنی کودکان است. این عدم قطعیّ  قطعیکودک،  ادبّیات

های همؤّلفدرونی  ۀکردن رابط ها، با خاّص هعنوان یکی از نظریّ  به متنّیتسازد که بینارا ایجاد می
زیرا اصل در این رویکرد ارتباطی، مفاهمه  ؛کاهدها میاز آن شکافکودک،  ادبّیاتبینامتنی در 

شناسی  با مخاطب دانش، این است؛ بیناذهنی دانش بر یمتکّ  ارتباط تطرفیّ  بین مفاهمه این و است
د شوشود، حاصل مینامیده می «فضای بینامتنی»ای از همبستگی متقابل که و درک معنادار شبکه

  . (146: 1385)سیدآبادی، 
صریح و ضمنی.  د: صریح، غیرشو سه شکل مطرح می متنّیتبرای بینا لگوی ژنتادر 

صریح،  غیر متنّیتصریح، بیانگر حضور آشکار یک متن در متن دیگر است. بینا متنّیتبینا
ن آو دالیل  حضور پنهان داشته باشد ،کوشد تا مرجع بینامتن خود را پنهان کند و بینامتن در آن می

ضمنی نیز،  متنّیتادبی است. در بینا بلکه مبنی بر دالیل فرا ،نیست های ادبی بر ضرورت نیز بنا
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توان  ن میآبرد که از طریق  کار می  هایی به کردن بینامتن را ندارد و نشانه متن دوم قصد پنهان مؤّلف
ضمنی نه  متنّیت. بینا(137-136: 1386نامور مطلق، ) ها را تشخیص داد و مرجع را شناخت بینامتن

بستگی به خواننده دارد که براساس  بلکه ؛گیرد سازی انجام می صریح و نه به قصد پنهانصورت به
 متن را تشخیص دهد یا خیر. ها بتواند پیش نشانه
 

یبا بینامتنیهای  همؤّلف. 4  و نوجوان کودک ادبّیاتشناختی ییدر مطالعات ز
هایی چون پذیرش  کودک درگیر چالش ادبّیاتکودک، همچون خود  ادبّیاتشناسی  از دیرباز زیبایی

اند و آن را ابزاری برای تربیت،  کودک را مستقل ندانسته ادبّیاتگروهی  1؛است و عدم پذیرش بوده
کودک   که هم هستند. در مقابل، کسانی شمارند می (Pedagogy) «پداگوژی»آموزش و اصطالحا  

، بزرگسال ادبّیاتهمچون شناسند و  ت میمختص او را به رسمیّ  ادبّیاتو  ماهّیتامروز، نیاز و 
معنی تفکیک  به استقالل این پذیرند. می را کودک ادبّیات در پژوهی بالغت و شناسی زیبایی استقالل

بینامتنی  -های تطبیقی همؤّلف، دامهدر ا. است شناسیمخاطببلکه حاکی از  ؛و مرزبندی نیست
  شود. کودک بررسی می ادبّیاتشناختی ییمطالعات زیبا

 

 بزرگسال ادبّیات تمنابع بالغ. 4-1
عنوان پیشامتن بهره بزرگسال به ادبّیاتاز فصاحت و بالغت کودک و نوجوان،  ادبّیاتشناسی زیبایی

با بررسی منابع پدید آید.  گیرد تا اسباب زیبایی، سادگی و رسایی سخن برای مخاطب خاصمی
 شفیعی موسیقی شعرو  در شعر فارسی صورخیال های توان حضور کتاب می ،انمؤّلف ۀمورد مطالع

. با ها پررنگ دیدبابک احمدی را در آن ساختار و تأویل متن و ناتل خانلری وزن شعرکدکنی، 
 ۀمنابع برجستاز  دیگری نیز های نمونه ،یادشدهبر موارد   عالوه ،پور علی ۀواکاوی منابع مورد استفاد

آشنایی  ،کامیار بررسی منشأ وزن شعر فارسیهمایی،  فنون بالغت یعنی ،بزرگسال ادبّیاتبالغت  
 المعجم فی معاییر اشعار العجمطوسی و  خواجه نصیر معیار االشعار، شمیساۀ با عروض و قافی

 ارسطو و فن شعره، لیّ . در کتاب سالجقه نیز افزون بر کتب اّو وجود دارد شمس قیس رازی
 ،جرجانی و منابعی از این دست اسرارالبالغه ،شمیسا بدیعنگاهی تازه به  و بیانکوب،  ینزّر 
به  توّجهپور،  بعد از کتاب علی .هستندبزرگسال  ادبّیاتبالغت  منابع ۀدستهایی از  پیشامتنعنوان  به

 ادبی ۀدرآمدی بر نظریّ  پیشاز کتاب پور  علی .شود نمودار میدر دیگر کتب ادبی  ۀمنابع نقد و نظری
به  توّجهحجوانی نیز با  و های بابک احمدی ، سالجقه از کتاب(Terry Eagleton) تری ایگلتون

 پس ؛دنگیر فارسی و التین بیشتری بهره می ۀنزدیکی بیشتر با زمان حاضر، از منابع نقد و نظریّ 
کودک، به منابع بالغت  ادبّیاتپژوهشگران در موضوع بالغت  ۀغالب منابع مورد استفاده و مطالع

نادر  های انگاشتن کتبی از جمله کتاب به معنی نادیدهه این ؛ البتّ دشو بزرگسال ختم می ادبّیات
بزرگسال در مقام متون  ادبّیات تدر نهایت، منابع بالغابراهیمی و عباس یمینی شریف و... نیست. 
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در مطالعات مطرح هستند که  اندرکاری بر ایدئولوژی، گفتمان و دست متن، بنا مفروض و پیش
 اند.سان تلمیح گنجانده شده ی بهصورت صریح با نقل قول یا ضمنی و کلّ  به

 

 شکیانو  و آرای کتابتأثیر . 4-2
کودک قرار  ادبّیاتشناسی  بالغت و زیبایی ۀحوزطور پیوسته پیشامتن پژوهشگران  به کیانوش کتاب

 ، آرایانتقادات ۀاز جمل ؛استشده های معاصر  موجب انتقاداتی در پژوهش ،گرفته و همین
 «انوشیهای ک دگاهید یانتقاد یبررس» ۀو مقال ( 1380) شعر در حاشیهاست. او در کتاب  سیدآبادی

وی،  زعم به کند؛ انتقاد میسنگین کیانوش  ۀسایاز  ،شعر کودک و نوجوان امروز نقد ضمن ،(1379)
همچنین بزرگسال است.  ادبّیات ۀاو در حوز ت شعریو سنّ تجربی  ۀپشتوان ی برمتکّ  کیانوش دیدگاه

اساس  کودک، بر ادبّیاتدربارۀ به رویکرد ارتباطی  (1385) تیشناسی سنّ  عبور از مخاطبدر کتاب 
ی ادبّیاته که این رویکرد، به تولید شدتشریح نمونه شعری از کیانوش اشاره شده است؛ این نکته 

بزرگسال برای ایجاد مفاهمه در  مؤّلفزیرا  ؛شودمنجر می مؤّلفت از عنصر شخصی و فردیّ تهی 
دارد تا با را از میان برمی« خود»، )براساس مدل ارتباطی چپمن(ارتباط نامتقارن خود و مخاطب 

رنگ شدن ها و کمآمدن کلیشهبه مفاهمه برسد. همین موجب پدید مخاطب کودک و نوجوان
ت ارتباط و به همین دلیل، کیفیّ  ؛دشو ی محض و وجوه زیبایی و هنری اثر میرویکرد ادب

کودک و  ادبّیاترویکردهای ارتباطی و ادبی به شناسی و برقراری توازن و تعادل در  مخاطب
تنها خاستگاه آرای  نهعنوان یکی از منتقدان،  لذا از نظر سیدآبادی به ؛دارد بسیاری اهّمّیت ،نوجوان
این کتاب  از پژوهشگران بزرگسال بوده، بلکه الگوگیری ادبّیاتاش در  ورزی حاصل تجربه کیانوش

، معاصر ۀنقد و نظریّ زمان و دگرگونی مخاطب کودک و مالحظات  رگذ در که قابل انتقاد است
 اوسنگین مکتب  ۀکماکان به اعتبار خود باقی و بدون اینکه انتقادی اساسی بر آن شده باشد، سای

تدریج  بهضمنی و  ،صورت اقتباس مفهومی به تأثیر کیانوش، ،بنابراین ؛ستا قانمحّق  مورد پذیرش
 ،با بررسی منابع آثار بعدی. دشو استنباط می آثار بعدیدر  صریحنا ۀاز شکل صریح به غلب

و متفاوت  ۀنقد و نظریّ با اینکه از منابع  ،همدر کتاب حجوانی  یحتّ  ،کتاب کیانوش متنّیت پیش
  خورد. به چشم می ضمنی متنّیتبیناصورت  به ،است روز فارسی و التین بهره برده به
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کودک  ۀلئطور مشترک بدان پرداخت شده، مسهایی که در کتب مورد مطالعه بههمؤّلفیکی از 

پرداخت شعر کودک،  درکیانوش . است شناخت و انتخاب مخاطباثر و بحث  ۀعنوان خوانند به
اگر شعر کودک جزئی از اجزای جهان  که معتقد است چنین کند و می کودک آغاز خود سخن را از

که این  چیزی زیرا ؛به جهان کودک نگریستباید این جزء،  ۀکودک باشد، پیش از بحث دربار
به  وی توّجهرسد  به نظر می .(5: 1355کیانوش، ) ت کودک استموجودیّ  ،دارد می مجموعه را ممکن

 هدف  بالغت   معطوف به، مفعول و موضوع مباحث پذیر  ک  کنش/سلطهشناخت کودک، آن هم کود



یبایی/ 70 یبایی ز  شناختی ادبّیات کودک و نوجوان با بالغت ادبّیات بزرگسالشناسی تطبیقی؛ نقد بینامتنی مطالعات ز

شناخت مخاطب از  چراکه ؛شود می حاصل اثرو تناسب  شناخت مخاطب بااست که  محور تکّلمم
 ۀاین مخاطب، نه خوانند لکن است. تأثیرگذاری بوده برایم ملزومات تحقق هدف  بالغت  متکلّ 

 ،ممتکلّ  ۀبینی و اندیش رسد؛ زیرا مطالب کتاب به جهان مستتر اثر به نظر می ۀبلکه خوانند ،واقعی
 ۀعنوان خوانندای است که به دهد، کودک ابژه نشان می توّجهپردازد و اگر به کودک  یعنی بزرگسال می

پور  در کتاب علیشود.  پرورده میوجود دارد و یا  و در نهایت در متن مؤّلف ۀمستتر در ذهن و تجرب
اشاره مستقیم  صورت غیربه سالجقه نیز چنین دیدگاهی تحت روابط بینامتنی محفوظ است.

 و استبوده تعلیم و آموزش ابزاری برای اهداف عرضی مثل ،هایی در دوره کودک ادبّیاتکه کند  می
در  اامّ  ؛اند نوعی ارزش آموزشی برای مخاطبان ملحاها  که متن توان ارائه کرد می بسیاریهای  نمونه

و  سالجقه) است در آنها نشدهشناختی  های زیبایی مانع از بروز جلوه آموزشدخالت  ،عین حال
قابل گیرد،  می خود ۀفرضیّ  که حجوانی پس از اثباتای  هبا نتیج  خروجی. این (18: 1380، همکاران

کند که زیبایی، درونی و ذاتی   می حجوانی با بررسی این مباحث، اثبات .تطبیق بینامتنی است
اینان  شود. می کودک محسوب ادبّیاتو آموزش، امری عرضی و بیرونی برای است کودک  ادبّیات

بودن  ، بر ذاتیگر()کنشو پسامدرن  پذیر()کنشدر عصر مدرن  پس از شناخت مخاطب و سوژگی او
 گذارند. ه میکودک صّح  ادبّیاتزیبایی 
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از هر دو منظر فصاحت و  ،از جمله در شعر ،کودک و نوجوان ادبّیاتهای زبانی در زبان و نشانه

طوری انتخاب  دزبان آثاری که به مخاطب کودک اختصاص دارد، بای .ای داردویژه اهّمّیتبالغت 
و دقت  توّجههمین منظور  به ؛انتقال یابددرستی بهها و پیامطور صریح و واضح د که مفاهیم بهشو

است. سادگی و  اهّمّیتکنند، حائز دلیل پیامی که کودک و نوجوان دریافت می به زبان اثر به
بلکه  ؛شدن نیست ای یا عامیانهمعنی کلیشه کودک و نوجوان، به ادبّیاتوضوح زبان کودکانه در 

ه به تی را در تبدیل زبان عادی و روزمّر نگری و دقّ ، جزئیرعایت مقتضای حال مخاطب در این آثار
 .را بدون پیچیدگی رقم بزند و تأثیرگذاری آن دریافت پیام ،طلبد که خوانش اثرزبان ادبی می

هم آواز  ،«توتولهمتلاتل»مثل  (Nonsense poetry) کیانوش، کودک با شعر مهمل ۀبه عقید
کند. چیزی که کودک در بازی به آن نیاز دارد، موسیقی کالمی است و نه  خواند و هم بازی می می
خود  توتوله متلدر اتل کهحالیدر  ،دار؛ زیرا کالم، حاصل معنی و مقصود است ی کالم آهنگحتّ 

 توتولهمتلاتل مثال و از جمله این مطالب. (18-17: 1355کیانوش، ) معنی و مقصود است ،بازی
و درمورد  (61 :1389) حجوانی و (22 :1383) پور علی در کتاب صریح و ضمنی صورت بینامتن به

های بیشتری از  صورت ضمنی با نمونهبه (375-374 :1380) در کتاب سالجقه  مهمل و هیچانه
؛ او مؤّید مطالب پیشین است نیزدی دیدگاه محّم  ،در این خصوص. است هشدنمودار  مهمالت

: 1375) «آید ت به شمار میزیبایی و در عین حال ادبیّ  ۀموسیقی، بخشی از عنصر سازند» :گوید می
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زبان ادبی صورت  ۀکه در حوزاست دادن به زبان، کاری  وزنکردن و آهنگ و  . این موسیقایی(15
ردیابی کرد.  دگرگونی شعر کودک راهای  توان بارقه می از این زمان به بعد ،رواز این ؛گیرد می

های  که پژوهش حالی ت و زبان  ادبی است؛ درتمرکز بر ادبیّ  یدپژوهش محّم  اهّمّیت
 بینی بزرگسال از منظر و جهان پیش بر محور مخاطب از کودک و نوجوان بیش ادبّیاتشناختی  ییزیبا

نشان  توّجهکودک  ادبّیاتشناسی  زبان  ادبی در  زیبایی ه، رویکرد پژوهشی  این نوشتار بهمتمرکز بود
ص زبانی و شود، خود را با یک تشّخ  می ادبی خلق یکه متن هنگامی دیگر، عبارت به؛ است هداد

زبان در  اهّمّیت .ایجاد تأثیرات عاطفی بر مخاطب است ،ترین هدف آن دهد و مهم می بیانی نشان
تحت در یک فصل پور  د، بلکه در کتاب علیشو تنها در کتاب کیانوش مطرح می نه ،کودک ادبّیات
زبان در شعر کودک و »و در کتاب سالجقه با نام  «نقش زبان در ساختار شعر کودک»عنوان 
 نیززدایی  به هنجارگریزی و آشناییزبان،  اهّمّیت به هبا اشار دوشود که هر ارائه می «نوجوان

کودک  ادبّیاتو کارکرد زبان در  اهّمّیتهای مربوط به  بینامتنبخشی از  ،بنابراین ؛پردازند می
 .است در ادبّیات بزرگسال حاصل شدهکه  چیزی استاز  صورت ضمنی مستخرج به
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بعد از کانت، د. شل عملی به دانشی نظری و فلسفی مبّد  از شناختی تجربی/ ،مروربهشناسی زیبایی

و محتواست.  صورت بنیادی ۀمقول دو براساس شده، نگریسته شناسیزیبایی به که منظرهایی از یکی
وزن  ،و پس از آن یو تربیت یاخالقمعنا و مضمون باالترین مالک در شعر،  که کیانوش معتقد است

وابسته  ،و صورت شعر آموزشی معنا در خدمت هدفکیانوش،  زعم به .(38: 1355)است  و قافیه
انگاشتن شکل شعر  مقّدمخود از  تلّقیبرای توجیه پور  علی . در مقابل،است هبود معنابه هدف و 

پیش از آنکه از معنای آن سر در کودکان که و معتقد است  زند مثال میرا  الالیی برای کودکان،
را از همان ها  هبرای بّچ گفتن  الالییمادران برند؛  می تآن لّذ  ۀبیاورند، از موسیقی و شکل شاعران

زودتر از آنکه با معانی شعر آشنایی  بسیارها  این نمودار آن است که بچه؛ اند هد شروع کردبدو تولّ 
: 1383پور، علی) طور استنیز همینها  متلدر مورد گیرند.  می ند با عناصر شکلی شعر خونپیدا ک

کیانوش در جای دیگر  زیرا ؛گویند موضوع واحدی سخن می ۀپور دربار و علی کیانوش .(22و  21
 ←) ی پیش از مضمون، باید به قافیه پرداختمعتقد است در شعر کودک پیش از وزن و حتّ  شکتاب

از پور  علی ؛ اّمااست انمؤّلفاز جانب  ،دهد به معنا میکیانوش  ی کهاهّمّیت .(62: 1355کیانوش، 
به همین  کند؛ میت شکل و صورت اشاره و اولویّ  اهّمّیت به ،(نوجوانانکودکان و ) جانب مخاطبان

 بیشتر تأثیرها  هبودن، همچنان بر روان بّچ تر شکل به حکم قدیمی»که  گیرد ه مینتیج ،دلیل
بحث  ،با این حال .بخشی از عناصر شکلی استاز دید وی، وزن  .(24: 1383پور، علی) «گذارد می

 براساسسالجقه ؛ نیز وجود داردمورد بحث  های ابآیی صورت و معنا در دیگر کت یا باهم تفکیک
 تصوره پردازد و هم ظواهر و مناسبات مربوط ب ، هم به معنا و مضمون میخود کتاب بندی فصل
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های محتوایی مشترک که در سه  گذارد. با وجود بینامتن را به اشتراک میکودک و نوجوان  ادبّیات
ها  ای دیگر از بینامتن ی قابل استنباط است، در کتاب حجوانی گونهطور صریح و کلّ مذکور بهکتاب 

کودک  ادبّیاتبودن  زیبایی در  درصدد اثبات ذاتی ،معاصر ۀ؛ او با مبانی نقد و نظریّ نیز وجود دارد
واقع، نگاه تقابلی  ملزومات  مشترک صورت و معناست. در به نپرداخت مستلزم   ،است و این خود

 با هاآن اّتفاق به که قریب دشو شود و آرایی مطرح می ورت و معنا در این اثر مشاهده نمیص به
 یابند. سوق میصورت و معنا تجمیع و تکمیل  ، بهکودک ادبّیات در مفهوم زیبایی تجدیدنظر
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مکتوب  ۀدانشگاهی و شاخ ۀعنوان رشت کودک و نوجوان به ادبّیاتشدن  ت شناختهپیش از به رسمیّ 

های کالمی موزون و صورت بازیبه شفاهی ادبّیات... در  ها وها و الالییاشعار و ترانه دانش،
که  گذارد ه میبر این باور صّح کیانوش شد. کار گرفته می برای مخاطب کودک و نوجوان به آهنگین

طبیعت  جهان  و وزن ین همسویی را با مثال از ریتمادارد؛  ییمسوو وزن ه آهنگطبیعت  کودک با 
به شاعران  سرودن شعر کودک درعواملی که  جملهاز در ابتدای امر، . کشاند می به طبیعت  کودک

خواه وزن ) را انه وزن آکودکان . بودها  و بازیها  ها، متل ها، الالیی ر عامیانه، ترانهاشعاکرد،  می کمک
 ،دیمحّم  زعم بهاین شگردها . (42: 1355کیانوش، ) گیرند می از راه گوش خواه وزن عروضی(هجایی، 

ها  هیچانه ،ها پرداختن به موسیقی الالیی .(14: 1375) است کردن زبان تصویری وشگرد موسیقایی 
 های دریافتی از خورد و این مباحث نیز بینامتن طور مشترک به چشم میو مهمالت در این کتب به

تا قرن بیستم، ه گذارد ک ه میسالجقه نیز با نگاه تاریخی بر این مطلب صّح  این کتب هستند.
 م1970 ۀدر ده اامّ  ؛است کرده هم و الزامی جلوه میشعر برای کودک م شتندا بودن و قافیه موزون

 نیست دار داد که شعر خوب الزاما  شعر قافیه نوید میشعر ژاپنی( ) ورود هایکو تدریجی اتتغییر
شان صورتی درآمد که به کودکان و زبانگفته، شعر به بر توضیحات پیش بنا .(34-33: 1387سالجقه، )

 زبان محاوره به سالجقه و اند انه اشاره داشتهبه زبان عامیّ پور علی وکیانوش  ؛داشنزدیک ب
 ،کودک ادبّیات ۀهای مشترکی معتقد است که در حوز حجوانی نیز با چنین پیشامتند. پرداز می
ی ادبّیاتتوان  ا نمیامّ ؛ را یافت که صرفا  و مطلقا  آموزشی نباشندها  مانند هیچانههایی  توان نوشته می

. مثال او نیز (61: 1389حجوانی، ) شناختی باشد های زیبایی را سراغ گرفت که خالی از ارزش
 توتوله است. متلحکایت اتل ،ضمنیصورت  به

 

یبایی . 4-7 یبایی وتوصیف ز  شناسی ز
خواه اجزای مادی یک  ؛زیبایی هماهنگی است در اجزاء» :این استکیانوش از زیبایی تعریف 

از کیانوش را های  تلّقیتوان  می .(14: 1355) «همجموعه، خواه اجزای صوتی یک مجموع
 ۀتجرب»کردن در تعریف از ایماژ به محدود وی .کرد دریافتفتوحی نیز  آرای ی چونهای پیشامتن

مختلف  با حواّس  آدمیدارد که  می گیرد و اذعان می بینایی و امور دیداری خرده به حّس « یحّس 
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 قان از ایماژبر تعریف محّق  ،همین . بدیهی است کهدکن می امور مختلفی را تجربهروز روزبهخود، 
ی را از درون به ما القا کند، حّس  ای هتجربی هر واژه یا عبارتی که کلّ  طوربه ،بنابراین ؛دافزایمی

 ،بزرگسال ادبّیاتکه در اثبات  هایی استدالل از طریق .(44-43: 1389فتوحی، ) نام دارد «ایماژ»
 محسوبتواند هنر  می کودک نیز ادبّیات توان اثبات کرد که می ،است هر صورت گرفتعنوان هن به

به معنای  ،بزرگسال ۀدر حوزشناسی  زیبایی انتخاب یکی از رویکردهای موجود در مباحث .شود
دنیای  مختّص ای  هرسد که هنر مقول نمی کودک نیست. به نظر ادبّیاتمستقل شناسی  زیبایی نفی

به  بیرون یااز این دنیا  ،کمتر ۀبه دلیل خردسالی و تجربرا کودکان  لذا نباید و شودبزرگسالی قلمداد 
 تمهیداتبا ابزار و  کودک، هنری است که ادبّیاترو  از این ؛(19: 1387سالجقه، ) حاشیه راند

دهد تا بتواند  می تاولویّ شناسی  زیبایی حجوانی بهدر همین راستا، وکار دارد. سر شناختیییزیبا
کند  توجیهبه اثبات برساند و ی و آموزشی تعلیم اهداف ازمستقل  کودک را ادبّیات ت تاریخیهویّ 
بودن  پس آموزشی ؛دارد را خود ذاتی خاّص بزرگسال، هنر و زیبایی  ادبّیاتکودک مانند  ادبّیاتکه 

 ادبّیاتاز  هدف آموزشی را استدرصدد  مؤّلفکند.  نمی وارد در آن بودن  زیبایی آن، خللی به ذاتی
بر . همچنین وی است ادبّیاتاین نوع امری ذاتی و درونی در  ،کودک دور کند و نشان دهد زیبایی

 است کودک نیز تأثیر نهاده ادبّیات، بر تعریف در آثار ادبیایجادشده  التتحّو  این گمان است که
طور کشاند و به می پژوهشگران تلّقیتمام بحث خود را به نگاه و  ،رو از این ؛(70: 1389حجوانی، )

و کودک و زیبایی به این کودک  ادبّیات ازپژوهشگران  تعریففهماند که  می ضمنی به مخاطب
 است.نداشتهمحور  زیبایی کودک، رویکردی ادبّیاتاینکه  نه است؛ صورت بوده

 

یباییبندی  دوره. 5  کودک و نوجوان ادبّیات شناسی ز
 

یبایی.5-1  محور و مخاطب محور ، متنمحور تکّلمم شناسی   ز
محور  مؤّلفو محور  متن محور، رویکردهای مخاطبیکی از هر کتاب مورد اشاره در این پژوهش، 

 مؤّلفبر شعر کودک  سرودن در ،دهکربر مباحثی که بررسی  بنا ،کتاب کیانوش ت؛اسرا برگزیده
او  است. موضوع سخن واکاویدهم یا متکلّ  مؤّلفمستتر را از منظر  ۀو خوانندتمرکز داشته بزرگسال 

پور  علی کتاب. شود ختم می ت کودکبه موضوعیّ  ،توّجهاین  اامّ  است؛ کودک و جهان کودک بوده
کودک است.  تکیه داشته مؤّلف، بر روابط بینامتنی و اقتباسی بیشتری داشتهنیز که با کتاب کیانوش 

ه نیز قسالج امروزی مطرح باشد. ۀعنوان سوژنه اینکه به ؛مباحث است ۀبژاموضوع و کماکان 
یعنی با  ؛دهد میرا محور  مخاطب بهمحور  متن تغییر از نگاه ۀپژوهش بینابینی را رقم زده که طلیع

تحلیل  ۀ. او بر پایاستمتمایل شدهمحور  مخاطب محور، به رویکرد اتخاذ رویکرد متن
را نسبت به آن  شهای پردازد و مخاطب و ویژگی می نظریهای  شعری، به بخش های مصداق

و  دهد می هتغییر رویّ بسیار این کتب، کتاب حجوانی  در مقابل   .کند میمطالعه  بررسی وها  نمونه
بر این  به هنر و زیبایی است. توّجهو ها  آن در بررسی ۀو غلبمحور  مخاطب اتخاذ رویکرد ،آن
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، رویکرد این کتب ۀبر پای بندی بندی یا دوره های تقسیم همؤّلفشاید بتوان گفت که یکی از  ،اساس
، محور توان بالغت متن می ،است که بر این اساس و خواننده مؤّلفدر مواجهه با متن،  هاآن
بالغت   ها با گذر از سیر   این پژوهش .را پیشنهاد داد محور یا مخاطب و خواننده محور تکّلمم
 ،(براساس واکاوی متون و مصادیق) محور متن ، به بالغت  (بزرگسال ادبّیاتبراساس بالغت ) محور تکّلمم

 اند. نزدیک شده محور و در کتاب پایانی، به بالغت مخاطب شده نائل
 

یبایی. 5-2  سامدرنو پ مدرن ،پیشامدرن شناسی ز
منتج از نوع نگاه به تعاریف چند عنصر است؛ تعریف  ،کودک ادبّیاتدر  تصویرپردازی تطّور

های  اساس دوره که برکودک و نوجوان  ادبّیاتمفهوم کودکی و نوجوانی، جایگاه کودک و نوجوان و 
، دستخوش تغییر «دوران کودکی پس از تاریخ»و  «تاریخی»، «دوران کودکی پیش از تاریخ»

کودک  ادبّیاتبه تعریف کودک و مفهوم کودکی و  توّجهبا  ،رواز این ؛(1385کرمانی،  ←) اند گشته
 ادبّیاتپژوهشی تی را در آثار توان نمود بالغت سنّ  ، مییا همان پیش از مدرن پیش از تاریخ ۀدر دور

 ۀ، بالغت مدرن و رمانتیک و در دوریا همان مدرن تاریخی ۀکودک مشاهده کرد و در دور
پسامدرن نیاز به مطالعات بیشتری  ۀکه در دور، بالغت پسامدرن را دید مدرن یا پست پساتاریخی

و  تخّیلطور مشترک به عاطفه، این کتب به 2.خورد و کیفیت آثار به چشم می ماهّیتبرای شناسایی 
مطالعات  ۀدر تاریخچ همؤّلفاین سه  معنی حضور ممتّد  این به اند. هداشتای  هنگاه ویژ ،زبان
را هم عناصر و کارکرد  اهّمّیت، کودک و نوجوان است. این حضور مداوم ادبّیاتشناختی  ییزیبا

، هرسان عنوان بهزبان  ،رو از این ؛دهد می برای شاعر  بزرگسال و هم مخاطب  کودک و نوجوان نشان
سازد. فتوحی معتقد است  می قگیرد و هدف را محّق  می و عاطفه به کار تخّیلکارکرد ادبی را در کنار 

عاطفه  وی .ت بیافریندن دمیده شود تا لّذ آانسانی در ای  هشود که عاطف می تصویر تنها زمانی هنری
پنج نوع حالت عاطفی شاعر و شیء  و کند می تقسیم )فردی( شخصی و ()عامّ  انسانی ۀرا به دو دست

دو حالت  شوند؛ میآفریده « سازنده تخّیل»و « انفعالی تخّیل»شمارد که از طریق دو نوع  را برمی
ذهن را به عین،  ،. خیال انفعالیدنشو می سازنده حاصل تخّیلانفعالی و باقی از  تخّیلل، از اّو 

حس را به  ،ا خیال سازندهامّ  ؛کند می ملموس بدل ت  احساس را به حس و خاطره را به واقعیّ 
 . تصاویر  سازد می مبّدلهنری ای  هت و امر واقعی را به خاطرت و واقعیّ ت را به ذهنیّ احساس، عینیّ 

فتوحی، ) برد می تت به فراواقعیّ است و مخاطب را از واقعیّ  عمیق و جاودانه ،سازنده حاصل از خیال  
در این کتب تطبیق مطرح ۀ نظر فتوحی را با عاطف مّد  ۀتوان نوع  عاطف می ،بنابراین؛ (94-104: 1383

به  معطوفکتاب کیانوش، ؛ ر شدمتصّو صورت ضمنی ها بهو نوعی ارتباط بینامتنی بین آنداد 
به تطبیق  توّجها هم بپور  علی کتاب ؛یستن آن توّجهمورد تصویر و عمق و ذات  استتصویر سطح 

کتاب سالجقه با ؛ پردازد بینامتنی که در کل کتاب جریان دارد، همچون کیانوش به تصویر سطح می
 عمقسطح و  تصویر گرایش به بررسیتوأمان ، عناصربه بررسی ارکان بیشتری از صنایع و  توّجه
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، به تصویر ها تکیه بر قالب داستان در بررسی مصداق کتاب حجوانی نیز با وجود ؛است داشته
ها  سیر بررسی ۀدهند نشان تواند می . این خوددهد نشان میای  هویژ توّجهعمق و بررسی از این منظر 

ی به حّس  ،ساده به پیچیده ،سطح به عمقتصویر مورد مطالعه از های  و نگاه پژوهشگران در نمونه
 راندازها، حاکی از گذا تحّول چشم .باشد دهسازن تخّیلبه  یانفعال تخّیلدر نهایت از  وانتزاعی 

 کودک و نوجوان است. ادبّیاتشناسی  زیبایی
 

یبایی انواع. 6  3براساس روش و نوجوان کودک ادبّیاتشناسی  ز

 

یبایی. 6-1  دیر کاربو   شناسی نظری ز
 ،عکسریعنی از بررسی مصادیق به مباحث نظری و یا ب ؛ها بر چه باشد پژوهش ۀاینکه تکیاساس  بر

بندی  ای مبدأ و مقصد را در این تقسیم گونهاز مباحث نظری به کاربرد مصادیق رسیده باشند، 
 ۀتوان دو گون می ،تعاریف و مصادیقر بها  پژوهش ۀاساس تکیه و پای بر. توان لحاظ کرد می

 بر .کاربردی شناسی زیباییو   نظری شناسی زیباییکودک مطرح کرد:  ادبّیاتشناسی را برای  زیبایی
متمایل هستند و کتاب سالجقه  کاربردی شناسی پور به زیبایی کیانوش و علی ابکت ،این اساس

با بحث و  که نظریشناسی  به زیباییو کتاب حجوانی است  کاربردیبینابین و بیشتر متمایل به 
این به روش و اسلوب و د. بیا راه می ها ستو کارب ها بررسی تعاریف و مباحث نظری به مصداق

 ،مطالعات پژوهشی مبدأ و مقصدمراحل به عبارت دیگر، اینکه در  ؛گردد ها برمی مراحل پژوهش
؛ یعنی شناسی را مطرح کرد توان دو گونه زیبایی بنیاد نظری و یا کاربردی باشد، می دو یک از کدام

 قابل بحث و بررسی است. بر مبنای مصادیق و شواهد ،کاربردی و  شناسی نظری نوعی زیبایی
 شناسی رهنمون شود. تواند به انواع زیبایی شناختی، می شناسی مطالعات زیبایی روش

 

یبایی. 6-2  بنیاد و ذات بنیاد عرض شناسی ز
 هاکه تعریف از آن «و نوجوان کودک ادبّیات»و  «کودک»و جایگاه  «کودکی»به مفهوم  توّجهبا 

پور و سالجقه با روابط  کیانوش، علی های ابکت ،استمفهوم کودک در هر دوره  ۀو برساختوابسته 
بوده و اهداف  تربیتی و آموزشی بالغی در خدمت تمهیدات که کنند  اشاره می ،بینامتنی و اقتباسی

اثبات کند که  تا کتاب حجوانی کوشیدهدر همین راستا،  ؛است عنوان هدف مطرح نبودهزیبایی، به
و  کودک است ادبّیاتآموزشی، عنصر عرضی و بیرونی در  ۀو مادّ  ؛زیبایی، عنصر ذاتی و درونی

کودک،  ادبّیاتبزرگسال و  ادبّیاتتفاوت بین  .کودک نیست ادبّیاتمخاطب کودک، مانع  ناب بودن 
نشان  ،کودک ادبّیاتل تاریخی مفهوم سیر تحّو  ا اشاره بهکتاب باین مخاطب است.  ۀاز ناحی

در عصر حاضر است.  سوق یافته محوری محوری به زیبایی از آموزش، ادبّیاتاین که دهد  می
. دانست «بینارسانه»را کودک  ادبّیاتشناسی  زیبایی و  «رسانه» را کودک و نوجوان ادبّیاتتوان  می

 کودک ادبّیاتراهی برای کشف ابعاد پنهان  ،و بیناگفتمان متنّیتبا گذر از بینا تواندمی این بینارسانه
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بینارسانه با  زیرا ؛باشد بر سر راه رسانه محدودّیتای، قراردادی و هر نوع  و رهایی از انزوای نشانه
سازد  جریانی تراگفتمانی می ،عکسبرمیزبان و  ۀهای مخاطب/گیرنده به رسان انگاشت انتقال پیش

 ؛(146: 1391شعیری و همکاران، ) شوند خلق می« پسارسانه»در آن در یک  ،های جدید تموقعیّ که 
ای  عنوان بینارسانهبه ،عرضی به ذاتیکودک در گذار تاریخی، از  ادبّیاتشناسی  زیبایی ،بنابراین

خود را  شناسی خاّص  با حفظ میراث بالغت، زیباییو  سازد خنثی میها را  که تقابلد شو مطرح می
 زند. رقم می

 

یبایی. 6-3  گرا گرا و معنا صورتشناسی  ز
صورت داد. از جمله  بندیستهای د توان گونه می ،صورت و معنا ۀانداز مطالع به چشم توّجهبا 

یابد.  صورت کالم راه می ی که بهتخّیلاست؛  تخّیلبه  توّجهبا دیگر کتب،  کیانوش اشتراکات کتاب
او به موسیقی و وزن و  توّجهخورد؛  به آرای کیانوش به چشم می توّجههای  پور، رگه در کتاب علی

 ۀبه مسئل توّجههای شعری مناسب برای شعر کودک و  به قالب توّجهصورت،  دادن به تقافیه با اولویّ 
صورت کالم است. در این کتاب یک فصل به نقش  انداز از چشم ،و بازی در دنیای کودک تخّیل

به کیانوش  ویانه، دیدگاه شدن به زبان عامیّ  زبان در ساختار شعر کودک اختصاص دارد و با نزدیک
 توّجهبه علم بیان و همچنین  توّجهکتاب کیانوش،  بااز جمله تفاوت این کتاب . شود نزدیک می

است. در کتاب سالجقه  به فرم کالم از منظر فرمالیسم توّجهو  مستقل به عاطفه در شعر کودک
، به ، صنایع بدیعی، بیان، موسیقی، قالب و مضمون در شعر کودک و نوجوانتخّیلبحث  بر عالوه

 توّجهشناسی شعر کودک و نوجوان نیز اجتماعی و روایت و آسیب ۀطنز، اندیشاسطوره، نماد، 
 صوربیشتر بر کتاب  ۀبه عاطفه با تکی توّجهپور، از وجوه اشتراک این کتاب با کتاب علی شود. می

ت غفلت از علم رسد علّ  به زبان از منظر فرمالیستی است. به نظر می توّجهکدکنی و شفیعی خیال
ای نیست  ت، افزودهکه ادبیّ حالیدر ؛صورت کالم است در تادبیّ  محدود ناشی از کاربستمعانی، 

د و سرتاسری  یابی  مجّد بلکه ارزش ،که به کمک صنایع بدیعی و فنون بالغی به کالم اضافه کنند
. کتاب حجوانی برخالف کتب (89: 1385شناس، )حقر آن است های متصّو  بخش ۀیّ کالم در کلّ 

ت تغییر رویکرد و تمرکز بر مخاطب . این کتاب به علّ استمتون داستانی منثور متمرکز  برپیشین، 
مستقیم  صورت غیرامروز، از صورت کالم به مباحث علم معانی و مقتضای حال مخاطب به

م به از مقتضای حال متکلّ  را ای تغییر موضع توان گونه صورت ضمنی، میشود. به رهنمون می
کودک و نوجوان در بنیاد نظری این کتاب  ادبّیاتهای تاریخ  ب طی دورهمقتضای حال مخاط

 کودک و بزرگسال را تنها در مخاطب آن دانسته ادبّیاتشناسی  مشاهده کرد. وی تفاوت زیبایی
 است. 

همین تقابل و تفکیک صورت و مربوط به  ،بزرگسال ادبّیاتیکی از انتقادات فتوحی به بالغت 
ه او بر این سخن صّح  .است گرایی کرده را بیشتر معطوف و متمرکز بر صورتست که بالغت معنا
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دانند. تفکیک  های مجازی را ابزاری در خدمت معنی می ن لفظ و صورتوگذارد که بیشتر بالغی می
 ۀگرایی درغلتد و مطالع صورت از محتوا در نهایت موجب شد تا بالغت ما به افراط در صورت

د و به فقر و سستی ومعنا و تأثیر و تعامل میان گوینده و مخاطب غالب ش ۀعزیبایی صورت، بر مطال
. این انتقاد به مطالعات (14-13: 1386)فتوحی، ... انجامد  های بدیعیان و کاوی علم معانی و ژرف

کودک و نوجوان نیز وارد است و جای بحث و بررسی بیشتری در ادوار  ادبّیاتشناختی  زیبایی
 دارد.وجود بالغت و علم معانی ۀ در حوز زمانی معاصر

 

 نتیجه. 6
مطالعات  ۀتاریخچکودک و نوجوان بر مبنای  ادبّیاتشناسی زیبایی توصیف ،هدف پژوهش حاضر

 ادبّیات تبالغ بررسی آن بابینامتنی این منابع و  هایهمؤّلفتبیین استخراج و با  ،هحیط این پژوهشی
 رغم به دهد نشان می پژوهشنتایج  .است بوده این مطالعات یبینامتن روابط و توجیهبزرگسال 

 تمنابع بالغهای همؤّلفطور مشترک به، دارند یکدیگر با های مورد بررسی ابکت هایی کهتفاوت
، تأثیر کتاب و آرای و آهنگ کالم موسیقی ،زبانو نقش  اهّمّیت ،بزرگسال، صورت و معنا ادبّیات

 ادبّیاتو بالغت  بوده برجستهها در آن شناختی خواننده و مباحث زیباییعنوان کیانوش، کودک به
 .است بزرگسال، بینامتنی غالب استنباط شده

از ترتیب  به، تغییر رویکرد و نوجوانکودک  ادبّیاتشناختی مطالعات زیبایی تطّوربا بررسی 
 شناسیزیباییهای  تقسیم دوره که است محور سوق یافته مخاطب و محور محور به متن تکّلمم

 ،و از طرف دیگر محور محور و مخاطب محور، متن تکّلمشناسی م های زیبایی دورهبه  کودک ادبّیات
 پیشامدرن، مدرن و پسامدرن ۀبه سه دورشناسی زیبایی ، تقسیماساس نوع نگاه به تصویر بر

طرف به انواع  کودک از یک ادبّیاتشناسی  بندی زیبایی تقسیمهمچنین است.  شده پیشنهاد
 صورت گرفتهنیز  معناگرا گرا/ صورتبنیاد و  ذات بنیاد/ به عرض ،و از طرف دیگرکاربردی / نظری

 است. 
را کودک  ادبّیاتشناختی ییهای زیبا پژوهش حاضر نوشتار ،گفتهپیش هایپیشنهاد بر  وهعال

کمتری نشان  توّجهکودک  ادبّیاتشناسی  مباحث علم معانی در زیباییبه که  بیند قابل انتقاد می
شناسی و رعایت مقتضای حال مخاطب مخاطب اهّمّیتدلیل  این شاخه از علوم ادبی، بهاند.  داده

 ای در پی خواهد داشت.و تازه توّجههای قابل در فصاحت و بالغت کالم، بحث
 

  نوشت پی
طور مثال، در قلمرو  به ؛است اندازهای مختلف اشاره شده کودک از چشم ادبّیاتاین مبحث در اغلب کتب به  .1

 ادبّیاتگروهی باور دارند  (الف: وجود دارداندرکاران  ای در میان دست گانه بندی سه کودک، تقسیم ادبّیاتپژوهش 
کودک توصیف و تحلیلش  ادبّیات ۀو روش ویژ ارچوب علمیتوان در چ خود را دارد و تنها میهای  کودک، ویژگی

ارچوب توان و باید آن را هم در چ ا میامّ  ؛های اساسی خود را دارد کودک، ویژگی ادبّیاتاندیشند  می برخی (بکرد؛ 
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 ادبّیاتگویند  می برخی (جکودک توصیف کرد؛  ادبّیاتو هم در چارچوب علمی  کودک به مفهوم عامّ  ادبّیاتعلمی 
بلکه در هر سطح دیگری نیز( ویژگی خاصی ندارد که نیازمند دستگاه  ،شناختی یکودک )نه فقط در معنایی زیبای

 (.31: 1399، واینرایش ←های تحلیلی ویژه باشد ) مفهومی و روش
کودک و نوجوان  ماهّیتکودک و نوجوان، مفهوم کودکی و نوجوانی و نیازها و  ادبّیاتاین مباحث به گفتمان . 2

مفهوم کودکی و کودک  ،مدرن ۀپیشامدرن، مینیاتور کوچکی از بزرگسال بود. در دور ۀگردد. کودک در دور برمی
د و کودک و ششناسی رشد پیاژه برجسته الت ناشی از رواناساس ایدئولوژی و تحّو  بر هابحث موضوععنوان  به

فسایی، کرمانی و صادقی ←) شدند مطرحال در نظام گفتمانی و دانایی کنشگر و فّع  ۀسوژ ،پسامدرن ۀنوجوان در دور
1399). 

ادبی، محتوا،  ۀشناسی نویسنده، اثر، گون کودک، زیبایی ادبّیات درشناختی  رویکردهای زیبایی ۀنیکوالیوا با مطالع .3
 و تحلیل فیشناسی خواننده را معّر  ت، روایتگری، زبان، رسانه و در نهایت زیباییبندی، صحنه، شخصیّ  ترکیب

 (.1399نیکوالیوا،  ←)است  تأّملقابل  ،بندی در نوع خود جدید و در عین حال تقسیم اینکه  ؛کند می
 

 منابع
، ترجمه فائزه جعفریان، 67تعریف هنر و زیبایی دانشنامۀ استنفورد (، 1395آداجیان، تامس و کریسپین سارتول )

 تهران، ققنوس.
 ، تهران، مرکز.دومچاپ پیام یزدانجو،  ۀ، ترجمبینامتنّیت(، 1385آلن، گراهام )

ارشد، دانشگاه کارشناسی نامۀ ، پایان«بررسی صور خیال در شعر کودک و نوجوان ایران»(، 1383ارمغان، علی )
 شیراز.

به فرهنگی، تهران، کانون پرورش  ۀ، ترجمادبّیات تطبیقی کودکان(، 1398اسالیوان، ایمر ) مریم جاللی و محبو
 فکری کودکان و نوجوانان.

، ترجمه حسین صبوری و صمد علیون، ادبی جدید و ادبّیات کالسیک ۀدرآمدی بر نظریّ (، 1390وماس )اشمیتس، ت
 تبریز، دانشگاه تبریز.

پاییز و  ، 17ش  ،روشنان، «شناسی ساختاریت شعر خردسال در ترازوی زیباییزبان و ادبیّ »(، 1392جاللی، مریم )
 .23-15 زمستان،

، ش 47 ال، سجستارهای ادبی، «نی نقد بینامتنّیت در ادبّیات تطبیقی کودک و نوجوانمبا»(، 1394) ــــــــــــــــ
 .166-141، تابستان، 2

 ، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.شناسی ادبّیات کودکزیبایی(، 1389حجوانی، مهدی )
بسن، وجود حاضر و غایب»(، 1385محّمد )شناس، علیحق  .94 -84، 35، ش فرهنگستان ۀنام، «یاکو

 .185-179، 13، ش زیباشناختفچی، ، ترجمۀ جواد عاّل «شناسی تطبیقی زیبایی»(، 1384دویچ، الیوت )
، تهران، کانون پرورش چاپ دوم، های نقد شعر کودک و نوجوان( از این باغ شرقی )نظرّیه(، 1387سالجقه، پروین )

 فکری کودکان و نوجوانان.
شناختی در ادبّیات کودک/ سیزدهمین نشست نقد آثار  گزارش: نقد زیبایی»(، 1380و همکاران )  ــــــــــــــــ

 .29-15، 51، ش کتاب ماه کودک و نوجوان، «ادبی
، 23، ش پژوهشنامه ادبّیات کودک و نوجوان، «های کیانوش بررسی انتقادی دیدگاه»(، 1379اصغر )سیدآبادی، علی

48-59. 
 ، انتشارات ویژه نشر.، تهرانشعر در حاشیه: پژوهشی در شعر کودک و نوجوان(، 1380)ـــ ـــــــــــــــــــ



 79/ 25، پیاپی 1401، بهار 1، شمارۀ 11و بالغت، سال پژوهشنامۀ نقد ادبی 

، تهران، تی: تأملی در شناخت مخاطب ادبّیات کودکشناسی سنّ عبور از مخاطب(، 1385)ــــ ــــــــــــــــــ
 ها.فرهنگ

ای بررسی تطبیقی متن و  از مناسبات بینامتنی تا مناسبات بینارسانه»(، 1391شعیری، حمیدرضا و همکاران )
 .152-131(، تابستان، 10)پیاپی  2، ش 3 دورۀ، های زبان و ادبّیات تطبیقی پژوهش، «رسانه

، پاییز، 15، ش وششخرد و ک، «ای کوتاه بر مباحث طویل بالغتمقّدمه»(، 1353کدکنی، محّمدرضا )شفیعی
47-78. 

 .45-36، مرداد و شهریور، 76، ش 13 ال، سبخارا، «نقش تاریخی و خالقیت فردی»(، 1389)ــــــ ـــــــــــــ
 ، تهران، تیرگان.چاپ سومقدمعلی سرامی(،  ۀ)با مقّدمپژوهشی در شعر کودک (، 1383پور، منوچهر )علی

یونان و روم باستان و بالغت اسالمی  ۀخطاب آتن تا مدینه: بررسی تطبیقی فنّ بالغت از (، 1395مقّدم، داوود )عمارتی
 ، تهران، هرمس.قمری تا قرن پنجم هجری

 .112-93، 2و  1، ش مطالعات و تحقیقات ادبی، «عاطفه، نگرش، تصویر»(، 1383فتوحی، محمود )
 .38-9 پاییز، ،3 ش ،پژوهی ادب ،«تیبالغت سنّ های  نظری و روش مبانی به انتقادی نگاهی» (،1386) ــــــــــــــــ
 ، تهران، سخن.چاپ دوم، بالغت تصویر(، 1389)ــــــــــــــــ 

 ۀپژوهشنام، «دنیای مدرن و ادبّیات کودک و نوجوان( ۀمانده )بحثی دربارادبّیات عقب»(، 1385کرمانی، علیرضا )
 .30-19، 46و  45، ش ادبّیات کودک و نوجوان

مطالعات ، «رویکرد گفتمانی به زایش کودکی در دنیای مدرن»(، 1399کرمانی، علیرضا و سهیال صادقی فسایی )
 .328-309(، زمستان، 84)پیاپی  52، ش 21 ورۀ، دارتباطات-فرهنگ

گاه.چاپ دوم، شعر کودک در ایران )نقد و بررسی((، 1355کیانوش، محمود )  ، تهران، آ
، ش ادبّیات کودک و نوجوان ۀپژوهشنام، «ت و معنای ادبّیات کودکانیند آفرینش ادبیّ آفر»(، 1375محّمدی، محّمد )

7 ،8-24. 
، پژوهشنامه ادبّیات کودک و نوجوان، «های تاریخی پشتوانه ۀپاسخ به شش پرسش دربار»(، 1385میرهادی، توران )

 .74-72، 47ش 
، 56، ش پژوهشنامه علوم انسانی، «ها متن با دیگر متنترامتنّیت مطالعۀ روابط یک »(، 1386نامور مطلق، بهمن )

 .98-83زمستان، 
کتاب ماه کودک و زاده، شهرام اقبال ۀ، ترجم«کارکرد زبان در ادبّیات کودک»(، 1381ناولز، مورای و کرستن مامجر )

 .81-78، اردیبهشت، نوجوان
، ش 9 ال ، سهای  ادبی پژوهش، «قی و نقد تطبیقیسوی تعریفی تازه از ادبّیات تطبیبه»(، 1391نجومیان، امیرعلی )

 .138-115، زمستان، 38
، ترجمۀ مهدی حجوانی و فاطمه شناختی به ادبّیات کودک درآمدی بر رویکردهای زیبایی(، 1398نیکوالیوا، ماریا )

 زمانی، تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
 فریده یوسفی، تهران، مدرسه. ۀ، ترجمهنر یا پداگوژی؟ادبّیات کودک: (، 1399واینرایش، توربن )
 ، قم، بالغت.چاپ دهم، 1حسن عرفان، ج  ۀ، ترجمجواهر البالغه(، 1388الهاشمی، احمد )
شناختی کودک در دستگاه توانمندی کودک در جایگاه مخاطب ادبی: اثبات درک زیبایی»(، 1386هجری، محسن )

 .53-49، 51، ش کودک و نوجوانپژوهشنامه ادبّیات ، «معرفتی کانت
Jalali, M. (2015), “Important Points on Rewriting Old stories for children”, ALLS, V. 6, N. 

6, December, 165-169. 



یبایی/ 80 یبایی ز  شناختی ادبّیات کودک و نوجوان با بالغت ادبّیات بزرگسالشناسی تطبیقی؛ نقد بینامتنی مطالعات ز

Khoshbakht, M. et al (2013), “A comparative study of chaucer's the Canterbury Tales & 
Attar's the conference of the Birds”, IJALEL, V. 2 (1), January, 90-97. 

Nikolajeva, M. (2008), “Comparative Children’s Literature: What is There to Compare”, 
Explorations into Children's Literature, V.18, N.1, June, 30-40. 

 CHILDREN’S LITERATURE COMES OF AGE Toward a New ,(2016) ــــــــــــــــ 
Aesthetic, V.4, Garland Publishing, Inc New York and London, Routledge.  

O'Sullivan, E. (2005), Comparative Children's literature, London And New York, 
Routledge. 

Panaou, P. (2011), “What do Ι need Comparative Children’s Literature for?”, Keimena: E- 
journal for the study, research and teaching of children’s literature, 
http://keimena.ece.uth.gr/main/t13/Panaou_Article_Final_Eng.pdf 

Sripadmadevi, J. (2018), “An Overview of Comparative Children’s Literature”, IJELLH, 
Nation conference on 'Culture, language and literature' organized by the Department of 
English Loyola College of Arts and Science, Mettala, Namakkal DT, V. 6, I 12, 
December, 332-338. 

Wilkie Stibbs, Ch. (2004), “Intertextuality and the child reader”, In International 
Companion Encyclopedia of Children’s Literature, London And New York, Routledge, 
Edited by Peter Hunt, 179-190. 

 

 


