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چکيده
ادبیّات تطبیقی از یک سو ،مطالعة ادبیّات در محدودة کشوری خاص و از سوویی دیگور ،مطالعوة ارتباطوات بوی ادبیّوات و
سایر حوزههای دانش بشری است .ای حوزه در ایران ،مانند هر کشور دیگوری موورد توجّوه پژوهشوگران نن رورار گرهتوه
است و روز به روز به حجم بروندادهای نن اهزوده میشود .با عنایت به اینکه الزمة مدیریت هدهمند علم و دانش ،حصول
شناخت و ارزیابی مستدل از وضوعیت کنوونی یوک حووزة علموی اسوت ،ایو پوژوهش بوا هودو ارزیوابی و علومسونجی،
خوشهبندی و ترسیم نقشة دانش ادبیّات تطبیقی در ایران ،بر اساس تولیودات علموی نن انجواگ گرهتوه اسوت .جامعوة موورد
مطالعه ،تماگ مدارک ای حوزه در تماگ رالبهای اطّالعاتی است و روش پوژوهش ،بور اسواس تحلیوم هومواژگوانی متوون
میباشد .یاهتههای به دست نمده شامم :ارزیابی کلّی از انتشارات ،نرخ رشد مدارک ،همکواری و هومنویسوندگی ،روابو
میانرشتهای ،تعیی مجالّت هسته ،مفاهیم داغ و پر استفاده ،خوشوهبنودی مفواهیم و ترسویم نقشوة دانوش اسوت .نتوایا ایو
پژوهش حاکی از نن است که روند انتشارات ای حوزه در هفت سوال اخیور رو بوه ازدیواد اسوت و نورخ رشود نن معوادل
 %51/34محاسبه گردید .در ای میان ،رشد مقالهها بیش از سایر مدارک است .در ای پژوهش مشوّّ گردیود ،بویش از
 %51مقالهها در ده مجلّه منتشر میشود .همچنی در ای پژوهش مشّّ شد ،همکاری و همنویسندگی در سطح ضوعیفی
است .بر اساس خوشهبندی مفاهیم ،مشّّ شود کوه مودارک ایو حووزه در ایوران ،در  51خوشوة اطّالعواتی دسوتهبندی
میشوند و بیشتر مفاهیم در محور مقایسة ادبیّات هارسی و عربی بوده است .ترسیم نقشوة ایو حووزه نیوز نشوان داد ،روابو
پیچیدهای بی مدارک و متون ای حوزه در ایران در جریان است.
واژگان کليدی :ادبیّات تطبیقی ،علمسنجیِ ادبیّات تطبیقی ،خوشهبندیِ ادبیّات تطبیقی ،نقشة علمیِ ادبیّات تطبیقی.
 .5تاریخ دریاهت5312/1/22 :
 .2رایانامهhamid_ahmadi@razi.ac.ir :
 .3رایانامة نویسندة مسئولsalimi1390@yahoo.com :
 .3رایانامهezangishe@gmail.com :

تاریخ پذیرش5312/7/51 :
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 .1مقدّمه
ادبیّات تطبیقی یا همسنجشی ،شاخهای از نقد ادبی است که از رواب ادبی ملم و زبانهای مّتلو

و از

تعامم میان ادبیّات ملّتها با یکدیگر سّ میگوید و در اصطالح ،حوزة مهمی از ادبیّات است کوه بوه
بررسی و تجزیه و تحلیم ارتباطها و شباهتهای بی ادبیّوات ،زبوانهوا و ملّیتهوای مّتلو
(انوشیروانی )251 :5312 ،تعری

میپوردازد.

واحدی از ادبیّات تطبیقی وجود ندارد؛ بلکه «تعری هایی» هست کوه

در طول زمان به وجود نمدهاند .راز مانودگاری ادبیّوات تطبیقوی در پویوایی و انعطاوپوذیری نن اسوت
(همان .)33 :5331 ،ادبیّات تطبیقی را شاخهای از علم میداننود کوه بوا رونو گورهت نقود ادبوی در رورن
نوزدهم ،در هرانسه شکم گرهته است (نودا .)52 :5333 ،میتووان گفوت ،شویوة نووی پوژوهش تطبیقوی
ادبیّات در سدههای گذشته پدید نمده است .هرچند دربارة اینکه چه کسی نّستی بار از ایو اصوطالح
بهووره بوورده اسووت دادة گویووایی در دسووت نیسووت؛ امّووا برخووی ،هرانسوووا ویلم و را پیشووگاگ در ای گونووه
پژوهشهای ادبی بوه شومار نوردهانود (غنیموی هوالل .)3 :5373 ،ادبیّوات تطبیقوی کوه در عهود حاضور،
مهمتری روش تحقی در ادبیّات جهانی است ،باعث همدلی و همهکوری در بوی اروواگ مّتلو
گردیده و در زبانهای مّتل

جهوان

دربارة نن بحث شده است .به ای نوع تحقیو در اد هارسوی «ادبیّوات

تطبیقی» و در زبان عربی «األدب املقارن» ناگ دادهاند (رضویپور و نعمتی احمدنباد.)551 :5312 ،
ادبیّات تطبیقی یکی از حوزههای دانشی میانرشتهای است که در اصم ،رواب و مناسبات ادبیّاتهوا
تّصو
ّ
را با هم پیوند میدهد .دانشهای میانرشوتهای بوه تناسوب نیازهوای جدیود و

های نوظهوور ،از

مرزهای سنّتی میان رشتههای دانشگاهی یا مکاتب هکوری گوذر میکننود .از ایو رو ،علوومی را کوه بوا
تلفی چند علم گوناگون ایجاد میشووند ،دانشهوای میانرشوتهای مینامنود؛ مولالً دانوش نوانو هنواوری،
دانش میانرشتهای شیمی و هیزیک به شومار مویرود (خرسوندی طاسوکوه )12-41 :5337 ،و یوا دانوش
ادبیّات تطبیقی ،دانش میانرشتهای است که به بررسی رواب بی ادبیّات و هنر ،ادبیّوات بوا علووگ انسوانی
همچون روانشناسی ،جامعهشناسی ،علم ادیوان ،هلسوفه و ...مویپوردازد .خاسوتگاه ایو دانوش در کشوور
هرانسه بوده و تاریّچة نن در ایران ،بوه سوال  5357برمیگوردد .ادبیّوات تطبیقوی در بوه تفواهم رسواندن
ملّتها جایگاه ویژهای در جهان پیدا کرده است؛ لذا ما شاهد تولید اطّالعات در رالب چاپ کتا هوای
بیشمار ،مقالهها ،برگزاری همایشهای ملّی و بی المللی ،پایاننامههوای تحصویلی در دانشوگاه و مراکوز
تحقیقاتی و غیره در ای عرصه هستیم .در ایران نیز ای حوزه از دانش ،در سوالهوای اخیور موورد توجّوه
زیادی وارع شده است .امروزه ارزیابی پژوهشهای علمی به طور هزایندهای رو به گسترش است و بیش
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از پوویش بوور اهمّیووت نن اهووزوده میگووردد .دانشوومندان معتقدنوود ،درک روابوو پیچیووده علووم بوورای
سیاستگذاران ،در دستیابی به برنامههای حوزههای پژوهش بسیار مؤثّر است.
با عنایت به اینکه الزمة مدیریت هدهمند علم و دانش ،حصول شناخت و ارزیابی مستدل از وضعیت
کنونی یک حوزة علمی است و در ای راستا علمسنجی و خوشهبندی یک حوزة علمی مویتوانود مفیود
باشد ،در پژوهش حاضر سعی میشود حوزة انتشارات دانش ادبیّوات تطبیقوی در ایوران ،موورد تحلیوم و
ارزیابی وارع شود تا زمینة مدیریت علم و دانش در ای حوزة پر تقاضوا در کشوور هوراهم شوود .در ایو
پژوهش ،تصویری جامعی از وضعیت تولید دانش ای حوزه در ایران ارائوه مویشوود کوه از ایو طریو
میتوان به شناخت دری تری از نن رسید؛ بنابرای  ،بر اساس روشهای علمسنجی ،خوشوهبنودی و نقشوة
دانش ،ارزیابیها صورت میگیرد.
 .1پردازش تحليل موضوع
 .1-1علمسنجی ،خوشهبندی علم و نقشة دانش

علمسنجی یکی از رایاتری روشهوای ارزیوابی هعّالیوتهوای علموی اسوت و مفهوومی بسویار مشوابه بوا
کتا سنجی دارد .نیاز به سنجش و ارزیابی علم که «علمسنجی» به دنبال نن است نیز ،همواره در سوطح
جهان مطرح بوده و هست (عصاره و همکاران .)33 :5333 ،بر ای اساس ،شناسایی مؤثّرتری سازمانها،
اهراد و سایر عوامم مرتب با تولیدات و هعّالیتهای علمی ،میتواند راهگشا و زمینهساز برروراری ارتبواط
و همکاری نظاگمند علمی در راستای درک مسئولیتهای عموومی هموة انسوانها و تبوادل اطّالعوات در
زمینههای مّتل

باشد (نوروزی چاکلی .)724 :5315 ،برخی از هنوون و روشهوای حووزة علومسونجی

مانند تحلیم همواژگانی( 5کوبو 2و همکاران )543 :2252 ،برای بهبود ای شرای ایجاد شده و گسترش
یاهتهاند .در ای میان ،تحلیم همواژگانی که بر اساس همرخودادی واژگوان 3در متوون عموم مویکنود و
برای کش

رواب و مفاهیم میان اهکار ،ایدههای بشری و ردیوابی علوم در یوک زمینوة پژوهشوی موورد

استفاده ررار میگیرد ،مورد توجّه خاص پژوهشگران گرهته است .واژگان و مفواهیم بواهتی درهوم تنیوده
هستند که مت را میسوازند .بررسوی واژههوای مودارک ،سوالهاسوت بوه عنووان ابوزاری بورای تعیوی و
شناسایی ابعاد حوزههای پژوهشی به کار گرهته میشود.

1. Co-Word Analysis
2. Cobo
3. Co-occurrence
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بر اساس تحلیم حوزه ،کش

مفاهیم و روابو میوان ننهوا از طریو ارتبواط واژگوانی در اسوناد و

مدارک ،زمینه ایجاد نقشههای علمی را در حووزههوای علموی هوراهم مویکنود( .یورلنود و نلبرشوتای ،5
 .)425 :5111رویکورد تحلیوم حووزه ،ریشوه در نظریوات کوووه دارد .بوا تکیوه بور ایو نظریوه ،مطالعوة
حوزههای دانش به عنوان جوامع هکری و گفتاری ،بّشی از هعّالیتهای ارزیابی مدیریت علوم و دانوش
است.
خوشهبندی به معنوای دسوتهبندی اعضوای مجموعوه بودون نظوارت و دخالوت اسوت .در ایو روش،
خوشهها یا دستهها از ربم تعیی شده نیستند (ننتونی .)2227 ،2در بسویاری مووارد ،دو واژة طبقوهبنودی و
خوشهبندی به جای یکدیگر استفاده میشوند؛ امّا باید به ای نکته توجّه شود که اگرچه در هر دو روش
به دنبال ررار دادن اهراد و موردها بر اساس شباهتهای ننها در چندی گروه هستیم؛ ولی ای دو با هوم
متفاوت هستند .هدو اصلی در طبقهبندی ،ررار دادن اهراد و موردهوا در گوروههوایی بوا تعوداد از پویش
تعیی شده است؛ در حالیکه در خوشوهبنودی ،هیچگونوه رضواوتی از ربوم در موورد تعوداد گوروههوای
استّراجی انجاگ نمیشود و تنها پس از تحلیم اسوت کوه از طریو روشهوای مّتلو

نمواری و سوایر

الگوریتمها ،تعداد گروهها و یا خوشهها تعیی میشود.
خوشهبندی ،به یاهت ساختاری در درون یک مجموعوه از دادههوا بودون برچسوب اطوال مویشوود.
خوشهها به مجموعهای از دادهها گفته میشود کوه بوا هوم شوباهت داشوته باشوند .در خوشوهبنودی سوعی
میشود دادهها به خوشههایی تقسیم شوند که شباهت بی دادهها درون هر خوشه حدّاکلر و شباهت بوی
دادهها درون خوشههای متفاوت ،حدّارم شود (حوا احمودی ،5331 ،نقوم در ابوویی اردکوانی:5333 ،
 .)343نویم و همکاران )2223( 3خوشهبندی را یک هعّالیت توصیفی میدانند که شناسوایی گوروهبنودی
طبیعی دادهها را مورد کاوش ررار میدهد .در پژوهش حاضر ،از طری خوشهبندی اطّالعات ای حووزه
میتوانیم به رواب بی مدارک پی ببریم .رواب مدارک در هر حوزه ،بیوانگر انسوجاگ و یوا توراکم بوی
موضوعات نوشته شده است .در ای میوان ،چنانچوه در حووزهای انسوجاگ موضووعی در مودارک وجوود
داشته باشد ،نشان دهندة رواب معنایی و غنای نن حوزه در یک حیطه یوا زبوان خواص اسوت .بوا انجواگ
هراینوودهووای خوشووهبنوودی اطّالعوات ،حیطوة گسووتردهای از دادههووای پراکنووده ،در گووروههووای موودوّن و
سازمانیاهتهتر ررار میگیرند .یکی از کاربردهای خوشهبندی ،ایجاد نقشههای حوزههای علمی است.
1. Hjørland and Albrechtsen
2. Anthony
3. Neville
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الگوریتم خوشهبندی ،نوعی روش تحلیم دادهها است که میتواند مجموعه دادهها را در گروههوای
طبقهبندی شده بر اساس معیارهای گروهی تنظیم و ننها را به دو دسته تقسیم نماید :خوشهبندی سلسوله
مراتبی و غیرسلسله مراتبی .در ای پژوهش ،از ای نوع خوشهبندی استفاده شد.
در الگوریتمهای خوشهبندی سلسله مراتبوی ،بوه خوشوههوای نهوایی بور اسواس میوزان کلّیوت ننهوا،
ساختاری سلسله مراتبی نسبت داده میشود .به ساختار سلسله مراتبی حاصوم از روشهوای خوشوهبنودی
سلسله مراتبی« ،نمودار دندانهای» گفته میشود و به دو دسوته تقسویم مویشووند :الو  .بواال بوه پوایی یوا
تقسیمکننده و  .پایی به باال یا متراکم .نمودار خوشهبندی حاضر ،از نوع پایی به باال یا متراکم اسوت.
در ای روش ابتدا هر داده به عنوان خوشهای مجزّا در نظر گرهته و در هرنیندی تکراری ،در هر مرحلوه،
خوشههایی که تشابه بیشتری با یکدیگر دارند با هم ترکیب میشوند تا در نهایوت یوک خوشوه حاصوم
شود.
نقشة هر یک از حوزههای علموی ،حودّ و مورز و اجوزاآ نن حووزه را تعیوی مویکنود .از نقشوههوای
حوزهها ،عالوه بر تعیی اجزاآ رشته ،برای مشّّ

کردن جایگاه نن نسوبت بوه سوایر حووزههوا اسوتفاده

میگردد .همچنی  ،در نن مجموعههایی از موجودیتها و روابو میوان ننهوا نموایش داده مویشوود و
هدو نن ،ارائة نمایی از ساختار متون علمی در یک حوزة مورد نظر است (ون ایک و والوتم :2252 ،5
 .)125-124هدو از نگاشت علمی حوزة ادبیّات تطبیقی ،مشّّ

کردن مرزهای ارتباطوات بوه عنووان

بازتابی از اندیشهها در متون علمی ای حوزه است.
هدو از پژوهش حاضر ،تحلیم و ارزیابی تولیدات علمی حوزة ادبیّات تطبیقوی در ایوران بوه منظوور

خوشهبندی ،رواب بی مدارک و نقشة مفهومی دانش ایو حووزه اسوت .تحلیوم و ارزیوابی تولیودات
علمی حوزة ادبیّات تطبیقی در ایران بسیار مشکم است و بوه واکواوی دریو مودارک نیواز دارد.
نمارها و ارزیابیهای حاصم از ای پژوهش کمّی است؛ امّا همی ارزیابی کمّی میتواند مقدّمه
و دستاورد چشمگیری برای ارزیابیهای کیفی باشد .بر اساس هدو موذکور ،ایو پوژوهش در پوی
پاسخ دادن به پرسشهای ذیم است:
 .5رالب یا نوع و زبان انتشارات ای حوزه در ایران ،تاکنون چگونه بوده است؟
 .2نرخ رشد انتشارات ای حوزه در ایران چگونه است؟
1. Van Eck & Waltman
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 .3مجالّت برتر ای حوزه در ایران کداگها هستند؟
 .4نویسندگان دارای بیشتری تولید علمی در حوزه ادبیّات تطبیقی چه کسانی هستند؟
 .1رواب میانرشتهای ادبیّات تطبیقی بر اساس انتشارات مدارک ای حوزه در ایران چگونه است؟
 .5مفاهیم پربسامد و داغ ای حوزه در ایران کداگها هستند؟
 .7خوشهبندی مفاهیم مدارک تولید شده چگونه شکم گرهته است؟
 .3نقشة علمی مفاهیم شکم گرهته میان مدارک ادبیّات تطبیقی چه ویژگی دارد؟
 .9پيشينة پژوهش
در بّش ادبیّات تطبیقی ،پژوهشی که تاکنون ای حوزه را در ایران از دیدگاه کمّی و علمسونجی موورد
ارزیابی ررار داده باشد یاهت نشد و تنها در ای خصوص در دو شمارة مجلّة ادبیّات تطبیقوی هرهنگسوتان
زبان و اد هارسی ،خانم ویدا بزرگچمنی به معرّهی پایاننامههای تحصویلی دانشوجویان و کتوا هوای
تألی

و ترجمه شده به زبان هارسی در ای حوزه پرداختند .بزرگچمنوی در ایو گوزارش ،تعوداد 225

عنوان پایاننامه و  574عنوان کتا را تحت هشت زمینة موضووعی هرعوی معرّهوی و دسوتهبنودی کورده
است .معرّهی منابع در ایو گوزارش ،در حودّ اطّالعوات کتابشوناختی اثور اسوت( .بوزرگچمنوی،5312 ،
.)5315
غیر از اثر هو  ،در پژوهش دیگری به رلم میرزایی و سولیمی ،مقالوههوای مجلّوة کواوشناموة ادبیّوات
تطبیقی دانشگاه یزد مورد تحلیم محتوا ررار گرهت .جامعة نماری ای پژوهش ،شوامم  32مقالوه از ایو
مجلّه است .نتایا تحلیم محتوای مقاالت ای مجلّه نشوان مویدهود 32 ،درصود مقالوههوا بیوانگر جایگواه
درخور گفتار ادبیّات تطبیقی است که در ای میان 23 ،درصد پژوهشها مربوط به مقایسوة اد هارسوی
و عربی است .در ای مقاله ،بیشتر مکتب ادبیّات تطبیقی نمریکایی مورد بررسی بووده و سوایر مکتوبهوا
کمتر دیده شدهاند .در مجموع ای پژوهش بر اساس تحلیم محتوایی ،نقودی انتقوادی بوه ایو حووزه در
ایران دارد .ای پژوهش بصراحت بیان میکند که از ادبیّات تطبیقی کاههمی شده است و پژوهشها بوه
رصد گردنوری و نگاهی از موارد مشابه ادبیّات گوناگون ،به منظور حکم به برتوری یکوی بور دیگوری
است (میرزایی و سلیمی.)5331 ،
بررسی پیشینههای مورتب بوا روشهوای علومسونجی نشوان مویدهود کوه در جهوان ،اهمّیوت تحلیوم
همواژگانی و خوشهبندی اطّالعات در کش  ،ترسیم رواب میوان مفواهیم ،اندیشوههوا و جریوان دانوش،
درک شده و پژوهشهایی نیز در ای زمینه انجاگ شوده اسوت .توالشهوای پژوهشوگران ایرانوی در ایو
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راستا ،حول محور خوشهبندی و ترسویم نقشوة علموی حووزههوای موضووعی بووده اسوت .در ایو میوان،
پژوهشهای زیادی با ای روش در خار از کشور جهت کش  ،رواب مفهومی ،خوشهبنودی و ایجواد
نقشههوای علموی از حووزههوای موضووعی مّتلو

صوورت گرهتوه اسوت .در ایو میوان ،مویتووان بوه

پژوهشهای (کال 5115 ،5؛ چ و همکاران2223 ،؛ لیدسدروو2252 ،؛ لیوا و همکاران2252 ،؛ لیوو،2
2252؛ گاتم 2252 ،3؛ زونگ 4و همکاران ) 2253 ،اشاره کرد.
در داخم کشور نیز پژوهشهای اندکی با روش تحلیم همواژگان برای خوشهبندی زیر حووزههوای
دانش و نقشههای علمی در بعضی از حوزههای موضوعی انجاگ گرهتوه اسوت کوه از جملوه مویتووان بوه
پژوهشهای مجیدهر و همکاران ،توکّلیزادة راوری و نجابتیان ،ناصری و همکواران ،ابوویی اردکوانی و
همکاران ،سالمی و کوشوا اشواره کورد (مجیودهور و دیگوران)5335 ،؛ (محمّودی)5337 ،؛ (تووکّلیزادة
راوری و نجابتیووان)5331 ،؛ (ناصووری جووزه و همکوواران)5312 ،5315،؛ (ابووویی اردکووانی و همکوواران،
)5331؛ (سالمی و کوشا .)5315 ،در مجموع ،ارزیابی و سنجش تولیدات علمیِ حووزة ادبیّوات تطبیقوی
در ایران ،با روشها و الگوریتمهایی که در سایر حوزههای علمی به کار برده شوده را مویتووان در ایو
حوزه نیز به کار برد و از نتایا نن در جهت مدیریت دانش نن استفاده به عمم نورد.
 .1روششناسی پژوهش
 .1-1نوع پژوهش

ای پژوهش از نوع بنیادی  -کاربردی است .بّش بنیادی نن دارای نتوایجی اسوت کوه مویتووان از نن
برای پژوهشهای دیگری استفاده کرد و بّش کاربردی نن بالفعم بوده و بعد از اتمواگ نن مویتووان از
نن در حمّ مشکالتی استفاده به عمم نورد.
 .1-1روش پژوهش

در ای پژوهش ،از روشهای تحلیم همواژگانی و خوشوهبنودی اطّالعوات اسوتفاده شوده اسوت .تحلیوم
همواژگانی ،روشی کارنمد برای تحلیم محتواست (لیو )223 :2252 ،1که در میزان ارتباط بی واژگوان
کلیووودی در دادههوووای متنوووی تأثیرگوووذار اسوووت و هضوووای واژگوووان کلیووودی را بوووه مجموعوووهای از
گراوهای شبکهای محدود میکند که به طور تأثیرگذاری بوه تشوریح روویتوری ارتبواط موجوود بوی
1. Callon
2. Liu
3. Gautam
4. Zong
5. Liu
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توصوویفگرها موویپووردازد (وایتکوور .)471-473 :5131 ،5ای و روش بوورای کش و

پیونوود و رابطووه میووان

موضوعات در یک حوزة پژوهشی استفاده میشود و از ای طری میتوان توسعه و پیشورهت نن حووزه
از علم را پیگیری کرد .تحلیم همرخدادی واژگان برای ایجاد نقشههای علمی و موضووعات مورتب بوه
کوار رهتوه در کشو

پیوسوتگی میووان موضووعات ،خوشوهبنوودی در یوک موضوووع پژوهشوی ،ترسوویم و

دیداریسازی ساختارهای موضوعی برای کش

الگوها و روندهای حوزههای مورد بررسی یک حوزة

علمی خاص به کار میرود.
 .9-1شيوة گردآوری دادهها

در ای پژوهش ،دادهها شامم کلّیة بروندادهای علمی حوزة ادبیّات تطبیقی در ایران است که به صورت
چاپی و الکترونیکی تولید شدهاند .ای دادهها شامم مقالهها ،کتا ها ،رسوالههوای تحصویلی ،مقالوههوای
همایشها و طرحهای تحقیقاتی است .در گردنوری دادهها ،بازة زمانی خاصی مورد نظر نبووده و کلّیوة
مدارک انتّا گردید .جهت دسترسی به منابع مورد نیواز ،از پایگواههوای اطّالعوات داخلوی( )5و سوایر
پایگاهها و منابع مورد رجوع اسوتفاده شود .بورای دسترسوی جوامع بوه مودارک ،عوالوه بور جسوتجوهای
تّصّصی ،مجالّت حوزة ادبیّات تطبیقی و سایر منابع؛ از جمله کتابشناسیهوا و مقالوهناموههوا و ههرسوت
کتابّانههای دانشگاهی و غیر دانشگاهی مرور شد .عالوه بر نن ،از متّصّصوی ایو حووزه نیوز کموک
گرهته شد.
 .1-1تجزیه و تحليل دادهها

هرنیند تجزیه و تحلیم دادهها در دو بّش صورت گرهت .ابتدا نمارهای کمّی از حوزه ادبیّات تطبیقوی
ارائه شده است و سپس بر اساس الگوریتمهای خاص ،خوشهبندی دادهها صوورت گرهوت و بور اسواس
نن شبکة مفهومی حوزه ترسیم گشت .در تحلیم دادههای کمّی ،از روشهای علمسنجی استفاده شود و
خوشهبندی بر اساس خوشهبندی سلسله مراتبوی بوه روش وارد 2صوورت گرهوت .نقشوة علموی بوا روش
تحلیم شبکه از طری ماتریس هم رخدادی واژگان و با نرگاهزارهای حوزة علمسنجی ترسیم شد.
کش

و رواب مفهومی میان مدارک یک حوزة علمی ،هرنیندی پیچیده اسوت؛ لوذا نتوایا حاصولة

نن نیز احتیا به درکی عمی دارد .ای مشکم در اکلور حووزههوای میانرشوتهای بیشوتر دیوده میشوود؛
بنابرای تجزیه و تحلیم ای حوزه از هر دیدگاهی؛ چه از طری روشهای ارائه شوده در ایو پوژوهش و
1. Whittaker
2. Ward
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چه سایر روشهای دیگر؛ از جمله تحلیم محتووا ،دارای چوالش اسوت و ممکو اسوت نتوایا نن موورد
پذیرش عاگ نباشد؛ امّا روند ادامة ای نوع پوژوهشهوا کوه بوا هودو ارزیوابی یوک حووزة علموی انجواگ
میگیرند در نهایت سبب تقویت و مدیریت نن میگردد.
 .5یافتههای پژوهش
در ای بّش ،بر اساس هدو اصلی پژوهش و دادههای موجود ،به پرسشهای مطرح شوده پاسوخ داده
میشود .تحلیم داده در ای بّش ،صرهاً تشریح یاهتههای به دست نمده است که در رالوب جودولهوا و
نمودارها نشان داده میشود.
 .1-5قالب یا نوع و زبان انتشارات این حوزه در ایران تاکنون چگونه بوده است؟

در ای پژوهش ،تمامی مدارکی که در زمینة ادبیّات تطبیقی و در بازههای زمانی منتشور شوده اسوت ،در
نظر گرهته شد .در جدول زیر ،رالبهای مدارک به تفکیک نشان داده شدهاند .همانطور که در جودول
مشاهده میشود ،مقاالت دارای بیشتری هراوانی هستند.
جدول  :1تعداد کلّ مدارک به تفکيک قالب آنها
عناوین

مقاالت

کتاب

مقاالت همایشها

پایاننامهها

طرحهای تحقيقاتی

جمع مدارک

تعداد

753

241

537

313

3

5152

درصد

12/13

55/41

1/27

23/33

2/13

522

همانگونه در جدول مشّّ

است ،بیشتری مودارک مربووط بوه مقالوههوای مجوالّت هسوتند .در ایو

جدول ،رشد رسالههای دانشجویی هم به خوبی مشوّّ

اسوت و بوا  %23/33از کومّ مودارک ،جایگواه

خاصی در تولیدات علمی ای حوزه دارد .در ای میان ،تعداد طرحهای تحقیقاتی بسیار اندک است .در
مجموع ،در ایران  5152مدرک توسّ پژوهشگران ای حوزه تولید شده است
نمارها نشان داد که به طور طبیعی ،زبان غالب در تولید مدارک ،زبان هارسوی اسوت و در ایو میوان
به  5231مدرک میرسد و از تعداد کم ،تنها  11مدرک به زبان عربی و  32مودرک بوه زبوان انگلیسوی
هستند .در جدول  ،3زبان سایر مدارک به تفکیک نشان داده شده است.
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جدول  :1تعداد انتشارات بر اساس زبان
عناوین

زبان
فارسی

عربی

انگليسی

مقالهها

711

4

-

کتاب

537

33

32

مقالههای همایشها

537

-

-

پایاننامهها

341

7

5

7

5

-

طرحهای تحقيقاتی

 .1-5نرخ رشد انتشارات این حوزه در ایران در سالهای مختلف چگونه بوده است؟

در بررسی بازههای زمانی ،نمارها نشان میدهند رشد ای حووزه در ایوران از سوال  5334شوروع شوده و
ربم از نن تعداد مدارک اندک است؛ امّا از ای سال به بعد ،رشد تولید مودارک زیواد شوده اسوت و در
سال  5312به باالتری حد خود رسیده و بعد از نن رشود منفوی داشوته اسوت .در مجمووع ،بوا توجّوه بوه
محاسبات صورت گرهته ،نرخ رشد ای حوزه برابر با  %51/34است که رشدی متوسّ است .نموودار ،5
روند رشد ای حوزه را در طول سالهای  5335تا  5312به خوبی نشان میدهد.

نمودار  :1تعداد توليدات ،بر اساس سالهای مورد بررسی

 .9-5مجالّت برتر این حوزه کدامها هستند؟

از ننجایی که بیشتری مدارک حوزه ادبیّات تطبیقی در رالب مقالهاند ،به منظور شوناخت مجوالّت ایو
حوزه ،پرسشی مطرح شد .بررسیها نشان دادند ،در ای حوزه 521 ،مجلّه در چاپ و پذیرش  721مقاله
نقش داشتهاند .از ای میان ،مجلّة مطالعات ادبیّات تطبیقی با  513مقاله ،پژوهشهوای ادبیّوات تطبیقوی بوا
 35مقاله و نشریة ادبیّات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرموان بوا  72مقالوه ،در جایگواه اوّل توا سووّگ رورار
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دارند .در جدول  ،3تعداد  52مجلّة برتر ای حوزه ،همراه با تعداد مقالههایی که تاکنون چاپ کوردهانود
نمده است .نمارها نشان میدهند در مجموع ،ای ده مجلّه  %57/55از مقالهها را به چاپ رساندهانود؛ بوه
عبارتی ،مجلّههای ارائه شده در جدول ،مجالّت هستة ای حوزه هستند.
جدول  :9مجالّت هستة حوزة ادبيّات تطبيقی در ایران
ردیف
5

عناوین نشریات
مطالعات ادبیّات تطبیقی

تعداد انتشارات
513

درصد
21/21

35

52/55
1/43
7/33
3/13
3/42

2

پژوهشهای ادبیّات تطبیقی (جستارهای زبانی)

3

مجلّة ادبیّات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان

72

4

هصلنامة ادبیّات تطبیقی (هرهنگستان زبان و اد هارسی)

15

1

ادبستان هرهنگ و هنر

32

5

پژوهش ادبیّات معاصر جهان

25

7

کاوشنامة زبان و ادبیّات هارسی

21

3/33

3

مجلّة کتا ماه ادبیّات

55

2/21

1

پژوهشنامة اد غنایی

53

5/72

52

مجلّة شعر پژوهی

52

5/17

 .1-5نویسندگان دارای بيشترین توليد علمی چه کسانی هستند و همکاری گروهی در حـوزة
ادبيّات تطبيقی ایران چگونه است؟

بررسیها نشان میدهند ،تعداد  715نویسنده در نگارش مدارک حوزه ادبیّات تطبیقوی نقوش داشوتهانود.
در بی ای نویسندگان ،علیرضوا انوشویروانی بوا  25مودرک ،مهودی مموتح و ابوالقاسوم رادهور بوا 51
مدرک و سپس خلیم پروینی با  55مدرک در جایگاه اوّل تا سوّگ ررار دارند .سایر نویسندگان مؤثّر ،در
جدول معرّهی شدهاند.
جدول  :1نویسندگان برتر حوزة ادبيّات تطبيقی
نام نویسندگان
انوشیروانی ،علیرضا

تعداد
25

ممتح  ،مهدى؛ رادهر ،ابوالقاسم

51

پروینی ،خلیم

55

میررادری ،سیّد هضماهلل

52

روشنفکر ،کبری

1

زینیوند ،تور ؛ محسنینیا ،ناصر؛ محمّدرضایی ،علیرضا؛ محمّدی ،ابراهیم

3

ربادی ،حسینعلی؛ نظریمنظّم ،هادی؛ اکبری بیر  ،حس ؛ جواری ،محمّد حسی

7

غالمحسی زاده ،غالمحسی ؛ بزرگچمنی ،ویدا؛ نصر اصفهانی ،محمّدرضا

5

سبزیانپور ،وحید؛ سیّدی ،حسی ؛ هیروزنبادی ،سیّد سعید؛ کیانی ،حسی ؛ مسبو  ،مهدی

1
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در پاسخ به بّش دوّگ سؤال چهارگ ،همکاری گروهی نویسندگان مورد بررسی ررار گرهت .همانگونوه
که در جدول  1نمده ،بیشتر از نص

مدارک به صورت تک نویسندگی نگاشوته شوده اسوت و تنهوا در

حدود  %52از کمّ مدارک ،حاصم کار گروهی در ای حوزه است .همانگونه کوه ذکور شود ،در میوان
اندیشمندان ای حوزه میتوان به انوشیروانی اشاره کورد کوه تواکنون نثوار ارزشومندی در رالوب مقالوه،

کتا و حتّی سّنرانی در مباحث نظری تولید کرده است؛ امّا مسلّماً رضاوت در مورد کیفیت علموی
تولیدات ذکر شده ،مورد نظر نویسندگان ای پژوهش نیست.
جدول  :5همنویسندگی در حوزة ادبيّات تطبيقی
فراوانی
314

درصد
15/15

ردیف
5

همنویسندگی
یک نویسنده

2

دو نویسنده

122

33/31

3

سه نویسنده

532

3/55

4

چهار نویسنده

55

5/25

1

پنا نویسنده

3

2/13

 .5-5روابط ميانرشتهای ادبيّات تطبيقی در ایران چگونه است؟

نتایا حاصله از بررسی رواب ای حوزه با سایر حوزهها نشان میدهد ،ادبیّات تطبیقی زمینة پژوهشهای
 15حوزه و رشتة علمی است .در ای میان ،رشته زبان و ادبیّوات هارسوی بوه خواطر ماهیوت نن در سوطح
بسیار باالیی با ای حوزه عجی است و به نظر مویرسود شواخهای از نن باشود .بعود از ادبیّوات و ادبیّوات
هارسی که دارای بیشتری انتشوارات در حووزة ادبیّوات تطبیقوی هسوتند ،در حووزة زبوان؛ از جملوه زبوان
هارسی و عربی ،مدارک زیادی تولید شدهاند سایر رشتههای علمی حوزه که وارد شدهاند ،در جودول 5
نشان داده شده است.
جدول  :6روابط ميانرشتة ادبيّات تطبيقی در ایران
رشتة علمی

درصد
32/11

ردیف
5

ادبیّات هارسی

2

ادبیّات (کلّیات)

73/25

3

زبان هارسی

51/74

4

زبان (کلّیات)

55/12

1

زبان و ادبیّات خارجی

2/33

5

زبانشناسی

5/33

7

ادبیّات عربی

5/12
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3

سبکشناسی

5/45

1

هنر

5 /5

53 -52

علوگ انسانی (کلّیات)  -پژوهش هنر  -مدیریت  -مطالعات هرهنگی

2/15

51-54

پزشکی  -رواب بی الملم

2/73

22 -55

زبان عربی  -علوگ سیاسی  -مطالعات زنان  -توسعة ارتصادی و برنامهریزی  -عرهان

2/11

25 -25
15 -25

حقو  -برنامهریزی شهری – معماری – حقو  -ادیان

2/37

مطالعات مردمی  -علوگ تربیتی  -مدیریت اسالمی  -علوگ ارتصادی  -ترجمه – روانشناسی -ارتصاد
 -بهداشت  -بیمه  -تصویرسازی  -الهیات  -حدیث  -مدیریت نموزشی  -علووگ رورنن و حودیث -

2/53

جامعهشناسی  -معماری  -موسیقی  -کالگ  -سینما  -هلسفه

 .6-5مفاهيم پربسامد در مدارک توليد شدة حوزة ادبيّات تطبيقی ایران کدامها هستند؟

یکی از نتایا ای پژوهش ،توانایی رصد مفاهیم تولید شدة ادبیّات تطبیقی در کشور است .اگر محققوان
مّتل

بر روی موضوعات پژوهشی و مفواهیم یکسوانی تمرکوز و مطالعوه کننود ،ایو انتظوار بوه وجوود

می نید که در طیفی گسترده ،واژگان مشابهی را برای مفاهیم مهم و یا مسائم حوزة تّصّصوی خوود بوه
کار برند (لیدسدورو )241 ،2252 ،یکی از کاربردهای تحلیوم هومواژگوانی متوون ،کشو

الگوهوای

برجسته و رویدادهای نوظهور و به بیان ساده ،شناخت مفاهیم پرکاربرد در یک حووزة علموی اسوت .بور
ای اساس ،نتایا ای روش بر روی مدارک ادبیّات تطبیقی در ایران مشّّ

شد .در جدول  ،7واژگوان

و مفاهیمی که حدّارم دو بار در مدارک ای حووزه بسوامد داشوتهانود نموده اسوت .در کوم ،از مجمووع
مدارک ای حوزه تعوداد  5522مفهووگ  -واژه بوه دسوت نمود .در ایو میوان ،خوود کلیودواژة «ادبیّوات
تطبیقی» با  352بار حضور در مدارک ،دارای بیشوتری بسوامد بوود .بوه هموی روال ،کلیودواژة «ادبیّوات
هارسی ،شعر هارسی ،ادبیّات عربی ،موالنا جاللالدی رومی ،ترجمه تطبیقی ،شواهنامه هردوسوی ،حواه
شیرازی و »...همچنی از ای تعداد 351 ،مفهوگ  -واژه هق یکبار در مدارک نمده بودند .بوه عبوارتی
 %74مفهوگ  -واژههای موجود ،هق یکبار در مدارک حضوور پیودا کوردهانود؛ و بوه هموی روال %52
ننها نیز دو بار در مدارک حضور داشتند و  %51بیش از دو بار بسامد داشتند.
جدول  :7توزیع فراوانی تکرار مفهوم  -واژه مدارک حوزة ادبيّات تطبيقی در ایران
بسامد

فراوانی

درصد

مفهوم  -واژه
ادبیّات تطبیقی (مباحث عمومی ،مبانی نظری و نظریهپردازی)

352

5

2/21

شعر هارسی

23

5

2/21

ادبیّات عربی

22

5

/21

موالنا جاللالدّی رومی

57

5

2/21
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ترجمهها

51

5

2/21

شاهنامة هردوسی

54

5

2/21

حاه شیرازی

52

5

2/21

اسطوره ،نقد ادبی

55

2

2/53

شعر عربی  -شعر معاصر هارسی  -عرهان ،زنان در ادبیّات

52

3

2/27

زبان هارسی  -طبیعت در ادبیّات  -عش  ،ملک الشّعرا بهار

1

5

2/11

3

3

2/73

7

2

2/53

5

3

2/73

1

53

5/53

بوطیّب متنبّی  -ادبیّات ملّی  -سعدی شیرازی – سفرنامه  -شوعر معاصور عربوی – رورنن  -مکتوب
ادبی هرانسوی
ادبیّات جهانی ،تأثیر و تأثّر
زهد  -شاملو -کلیله و دمنه -گلستان سعدی  -ملنوی معنوی  -منط الطّیر -منووچهری دامغوانی-
نظامی گنجوی  -عطّار نیشابوری
ادبیّات پایداری ادبیّات غر  -رمانتیسم  -شعر  -هروغ هرّخزاد  -رصیده  -محموود دولتنبوادی
 مضامی مشترک  -ناصر خسرو  -نقد تطبیقی – نماد  -نیما یوشیااب بطوطه  -احمد شاملو  -ادبیّات تطبیقی اسالمی  -ادبیّات داسوتانی  -ادبیّوات هرانسووی  -اربوال
الهوری – تّیّم -جبران خلیم جبران  -جواهری -حماسه  -داستان در ادبیّات تطبیقی  -رودکی

4

53

5/54

 زبان انگلیسی  -زمان در ادبیّات  -لیلی و مجنون  -محتوا  -محمود درویش  -نوستالژیابوالعالآ معرّی  -ابونواس  -احمد شووری  -ادبیّوات تعلیموی  -ادبیّوات شور  -ادبیّوات معاصور -
نرمانشهر  -نندره ژید  -ایلیا ابوماضی  -پروی اعتصوامی  -تصویرشناسوی  -جوالل نلاحمود –
حکمت  -خارانی شوروانی  -خسورو و شویری  -داسوتان کوتواه  -دسوتور زبوان  -زبوان عربوی -
ساختار داسوتان  -سواختار ادبوی  -سونایی غزنووی  -سویاوش  -شّصویت  -شّصویتپردازی -
شری

رضی  -شعر اجتماعی  -شعر معاصور  -شوهریار  -شویخ صونعان  -غالمحسوی سواعدی -

3

44

4

هرّخی سیستانی – هرهنگ  -مسعود سوعد سولمان  -مضومون  -مطالعوات میانرشوتهای  -مکاتوب
ادبی  -مکتب ادبی نمریکایی  -مکتب امریکایی  -مهدی اخوان ثالث  -ناصرخسورو  -نقّاشوی -
نهاالبالغه  -هزار و یک شب  -یوس

پیامبر

اب مقفّع  -ابوالعتاهیه  -ابوالعالآ  -ابوالفر رونی  -اخوال -ادبیّوات ایوران  -ادبیّوات در ایوران -
ادبیّووات رومانتیووک  -ادبیّووات هولکلووور -ادبیّووات کودکووان  -ادبیّووات ملووم -ندونوویس  -نزادی -
نزادی بیان  -استعمار  -اسطورا  -اه انتظار -اهکوار هلسوفی  -ارتبواس -الگووبرداری  -المواس
خان کندولهای  -الهاگ و مکاشفه  -الیوت  -اماگ حسوی (ع)  -اموروالقیس  -امیور معوزّی  -امیوم
زوال  -انتقاد اجتماعی  -انسان  -ایتوالو کوالوینو  -ایوران  -ایموان – بوادهسورایی موادّی  -بوسوتان
سعدی  -بیان  -بیدل دهلوی – پامال  -تأثیر و تأثّر  -تاریخ ادبیّات  -تصووّو  -تصوویر  -تصوویر
ادبی  -تغییر اه  -تملیم  -جغراهیای ادبیّات تطبیقوی  -جمیوم صودری زهواوی  -خیّواگ  -دانتوه –
درونمایه – دگردیسی  -دیدگاههای سیاسوی  -دیگوری  -رئالیسوم  -رباعیوات خیّواگ  -رسوتم و
سووهرا  -رمووان نووو  -رمووز  -رواب و ادبووی  -روش تطبیقووی  -زنووان در شووعر هارسووی  -سوواموئم

2

553

52/27
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ریچاردسون  -سبک هندی -سمبلیسم – سودابه  -شعر سیاسی  -شعر معاصر ایران – شعر معاصر
تاجیکستان  -شعر نو – شهرزاد  -صور خیال – عاطفه  -عبدالوهّا بیواتی  -عشو الهوی  -عشو
عووذری -عنصووری  -غووم غربووت  -غنیمووی هووالل  -رابوسنامووه – راهیووه  -روورن پوونجم  -ریصوور
امی پور  -کمدی الهی – گوته  -مائدههای زمینی  -مانواس ررریوزی – مودح  -مضوامی دینوی -
مضامی عاشقانه – معشو  -مفاهیم مشترک  -مکتوب اروپوای شورری  -ملّیگرایوی – منواظره -
نادر نادرپور  -نزار ربّانی  -نصوراهلل منشوی  -نظریوة دریاهوت  -نظریوة سوه کونش دومزیوم  -نقود
اسطوره  -نومیدی اه  -همسانی درونمایهها  -هنر متعوالی  -هویوت ملّوی – واژگوان  -وحودت
وجود – وص

 -ویکتور هوگو  -ویلیاگ باتلر  -ویلیاگ وردزورث  -یوس

و زلیّا

سایر مفاهیم و کلیدواژهها

5

351

74/21

 .7-5خوشهبندی مفاهيم مدارک توليد شده چگونه شکل گرفته است؟

بووه منظووور شناسووایی الگوووی رایووا ارتباطووات مفهووومی در موودارک مووورد بررسووی و درک کلّووی از
موضوعهای حاکم بر ننها ،خوشههای مفهومی حوزة ادبیّوات تطبیقوی ایوران بور اسواس انتشوارات ایو
حوزه شناسایی شدند .برای خوشهبندی مفاهیم ،از میان  5522مفهوگ  -واژة استّرا شدة حوزة ادبیّات
تطبیقی 221 ،مورد که حدّارم دو بار در مدارک تکرار شدهاند انتّا گردید .در شکم  5کوه سواختار
سلسله مراتبی خوشهها به نمایش درنمده ،حاصم مواتریس هومرخودادی  221مفهووگ  -واژة پور بسوامد
مدارک ای حوزه است .تعداد خوشه بر پایة برش یوک درجوه اسوت و در صوورتی کوه ایو عودد بواال
گرهته شد ،تعداد خوشهها ریزتر میشدند .به عبارتی اگر ای برش در حدّ پونا گرهتوه شود ،خوشوههای
ایجاد شده بیش از چهم خوشه میشدند؛ امّا به خاطر تحلیم نسوانتور بورش کمتوری گرهتوه شود .بورای
ایجاد خوشهها ،مفاهیم و واژهها دو به دو با هم مورد مقایسه ررار گرهتند و در نهایت ،بور اسواس روابو
مفهومی 51 ،خوشه حاصم شد .شکم زیر ،نوعی خوشهبندی سلسله مراتبی دندروگراگ حاصم شوده بور
اساس رواب مفهومی مدارک است .در خوشهبندی دندروگراگ ذیم ،مفاهیم از روش پایی به باال با هوم
ارتباط پیدا کردهاند .بعضی از خوشههای حاصم شده متراکمترند و تعداد زیوادتری از مفهووگ  -واژه را
شامم شدهاند؛ مولالً در خوشوة چهوارده 33 ،مفهووگ  -واژه جوای گرهتوهانود .هموانطور کوه گفتوه شود،
دستهبندی مفاهیم حاصم روابو مودارک اسوت و ممکو اسوت از لحوا معنوای اصوطالحی بوه ظواهر
ارتباطی بی ننها مجسّم نشود؛ امّا با کمی درّت میتوان بی ننها ارتبواط مفهوومی بررورار کورد .بورای
درک بیشتر ،مفاهیم حاصم شده از خوشهبندی دندروگراگ شکم  ،5در جدول  ،3مفواهیم شوکم گرهتوه
به تفکیک نورده شدهاند.
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شکل  :1نمونهای از خوشهبندی سلسله مراتبی دندروگرام حاصل از تحليل مدارک ادبيّات تطبيقی در ایران

(تولید شده با نرگاهزار

)2()UCINET6
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جدول  :2مفاهيم حاصل از تحليل خوشهبندی مدارک حوزة ادبيّات تطبيقی در ایران
خوشة 1

خوشة 1

خوشة 9

اهووو انتظوووار – تغییووور اهووو – نظریوووة رمان نو  -رواب ادبی  -هویوت ملّوی  -مدح  -اخال  -انتقاد اجتماعی
دریاهت – نو امیدی اه

هرهنگ – ملّیگرایی
خوشة 5

خوشة 1

خوشة 6

تصویر – تصویرسازی  -تصویر ادبوی توواریخ ادبیّوووات  -جغراهیووای ادبیّوووات ادبیّات ایرانی – مناظره  -مکتب ادبوی
 -ادبیّات هولکلور – تّیّوم  -کمودی تطبیقووی  -خارووانی شووروانی  -شووری

نمریکایی  -مکتب ادبوی هرانسووی -

الهی  -سوعدی شویرازی – سوفرنامه  -رضی  -عاطفه و دوستی  -الگوبرداری عطّووار نیشووابوری  -هووالل غنیمووی -
منطو الطیور  -ابوووالعالآ معورّی  -ابو

از ادبیّوات خواص  -الهواگ و مکاشوفه  -پروی اعتصامی

بطوطه  -غم غربت  -ناصر خسرو

هنر متعالی

خوشة 7

سمبلیسم – شعر نو

خوشة 2

خوشة 3

رباعیووات خیّوواگ  -مائ ودههووای زمینووی  -عشوو عووذری  -ادبیّووات هرانسوووی -
ننووودره ژیووود – ادبیّوووات پایوووداری  -ادبیّات ملّوی  -شویخ صونعان  -لیلوی و
شّصیتپردازی  -محمود درویش

خوشة 11

خوشة 11

مجنون  -مضامی عاشقانه
خوشة 11

رمووز و راز – راهیووه  -صووور خیووال  -ایلیووا ابوماضووی – خیّوواگ  -اسووتعمار – ادبیّات معاصر  -ادبیّوات ملوم  -زنوان
محتوای داستان  -امیم زوال  -داسوتان مکتووب اروپووایی – شووعر اجتموواعی  -در شوووعر هارسوووی  -نزادی -احمووود
در ادبیّات تطبیقوی  -اهکوار هلسوفی  -مهدی اخوان ثالث

شاملو – انسان  -عبودالوهّا

محمووود دولتنبووادی  -هووزار و یووک

زمووان در ادبیّووات – ندونوویس  -نووادر

شب  -شهرزاد

نادرپور  -شعر سنایی -جمیم صودری

بیوانی -

زهاوی  -زبان هارسی  -ملوک الشوعرا
بهار  -شعر معاصر عربی – نوسوتالژی
 شعر معاصر هارسی  -نیما یوشیاخوشة 19

خوشة 11

خوشة 15

ادبیّات شر – ادبیّات غر – ادبیّات زبووان انگلیسووی  -دسووتور زبووان  -زبووان سوواختار داسووتان – سوویاوش  -الموواس
رومانتیک

عربووی  -ادبیّووات تطبیقووی در اسووالگ  -خان کندولوهای  -خسورو و شویری -
مکاتب ادبی – دانتوه  -حبسویه (زنودان ساموئم ریچاردسون  -پوامال  -احمود
نامووه)  -مضووامی دینووی – شووهریار  -شوری  -نظامی گنجوی
ادبیّات ررن پونجم  -ابووالفر رونوی –
ابوالعتاهیه  -مسعود سعد سلمان  -بواده
سوورای مووادّی  -عش و الهووی  -ادبیّووات
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تعلیمووی  -تملیووم  -اموواگ حسووی (ع) -
امیووور معوووزّی  -مضوووامی مشوووترک -
مفووواهیم مشوووترک  -توووأثیر و توووأثّر –
عنصری  -ایتالو کالوسینو –ابونواس –
جووواهری  -ایمووان  -ملنوووی معنوووی -
تطبی ترجمهها – عرهان  -عش  -اربال
الهوووری  -حوواه شوویرازی  -ادبیّووات
عر  -ادبیّات هارسی  -شوعر عربوی -
شعر هارسی  -موالنا جاللالدی رومی
خوشة 16

خوشة 17

خوشة 12

ارتبووواس  -ادبیّوووات ایرانوووی  -سووونایی نظریووة سووه کوونش دومزیووم  -مانوواس شووعر معاصوور ایووران  -شووعر معاصوور
غزنوووی – زهوود – شووعر – نقاشووی  -هرریزی  -نصراهلل منشی -بیوان – انسوان تاجیکستان  -شعر معاصر – رمانتیسوم
مطالعات میانرشتهای  -داستان کوتواه  -اب و مقفّووع  -بوسووتان سووعدی  -اموواگ  -هوووروغ هرّخوووزاد  -نقووود تطبیقوووی –
 ادبیّووات داسووتانی – الیوووت  -ناصوور علوووی (ع)  -رابوسناموووه – حماسوووه – تصوّو – رودکی  -هرّخوی سیسوتانیخسرو  -نقد ادبی  -هنر

حکمت – ابو طبیوب متنبّوی  -شواهنامة  -نقد اسطوره – دگردیسی  -مضمون
هردوسووی  -کلیلووه و دمنووه  -ادبیّووات ادبی – نماد – درونمایه – امرؤالقیس
جهانی -گلستان سعدی  -نهاالبالغه  – -رصیده  -منوچهر دامغانی – وص
رستم و سهرا  -ویلیاگ باتلر

 جبوووران خلیوووم جبوووران  -سوووهراسوووپهری – اسوووطوره  -طبیعوووت در
ادبیّات  -ویلیاگ ورددزورث

خوشة 13

ادبیّات کودکان – سوودابه – ایوران -
ساختار ادبی  -یوس

پیامبر  -یوس

و زلیّا

 .2-5نقشة علمی مفاهيم شکل گرفته ميان مدارک ادبيّات تطبيقی چه ویژگیای دارد؟

با توجّه به نقشة مفهومی شکم گرهته در حوزه ادبیّات تطبیقی ،مویتووان چنوی تحلیوم کورد کوه هاصولة
مفاهیم از هم در سطح نقشه کم است و ای نشان دهندة ارتباط زیاد مفواهیم بوا یکودیگر اسوت .بوه بیوان
دیگر ،تراکم مفهوگ  -واژه در مدارک زیاد است.
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شکل  :1نقشة مفهومی حوزة ادبيّات تطبيقی در ایران بر اساس انتشارات مدارک این حوزه
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در ای نقشه ،مفاهیم هرکداگ یک گره هستند و لبهها خطوط ارتباطی ننها با مسیر گرههوایی اسوت کوه
دارای ارتباط مفهومی یا معنایی هستند .نقشة شکم گرهته بر اساس  221مفهووگ  -واژة پور بسوامد اسوت.
در ای نقشه مفاهیمی که تنها یکبار در مدارک حضور داشوتهانود حوذو شوده اسوت .در نقشوة ایجواد
شده ،کمتر توازن بی مفاهیم دیده میشود .بلکه توجّهی بیش از حد به مقولة ادبیّات هارسی و عربوی در
کشور شده و مقوالت دیگر کمتر مورد توجّوه رورار گرهتوهانود .بورای درک بیشوتر ایو موضووع ،نقشوة
دیگری تهیه شد .در نقشة چگالی زیر ،نقاط مورد توجّوه در ناحیوة ررموز رنوگ نقشوه (وسو ) مشوّّ
شدهاند .ای ناحیه شامم مفاهیمی چون ادبیّات هارسی ،ادبیّات عربی ،شعر هارسی ،ررنن ،اسطوره ،زهود،
شاهنامه ،تطبی نثار موالنا ،شعر عربی ،عرهان و مضامی مشترک ادبیّوات اسوت .بوه عبوارتی ،ایو نقشوه
شبی نتشهشان را میماند که وس نن مذا است و ای ناحیوه هومچنوان داغ اسوت و همانگونوه کوه
گفته شد ،ای نقاط موضوعات مورد توجّه مدارک حوزة ادبیّات تطبیقی ایران اسوت .نقشوههوای ایجواد
شده که حاصم تجزیه و تحلیمهای زیادی است که بر روی مدارک صوورت گرهتوه و از نرگاهزارهوای
متعدّدی در حوزة علمسنجی برای ترسیم نن استفاده گردید.

شکل  :9نقشة چگالی نقاط داغ و برجسته در حوزة ادبيّات تطبيقی ایران
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نتيجه
 .5ادبیّات تطبیقی در ایران دانشی ادبی است و پژوهشوگران بوه صوورت گسوترده بوه نن روی نوردهانود .تولیود
حدود  5122مدرک طیّ  52سال ،تأییدی بر ای نکته است.
 .2مشّّ

شد در ای حوزه ،طورحهوای پژوهشوی انودکی انجواگ گرهتوه و بیشوتر تولیودات ،حاصوم مقالوههای

استّرا شده از پایاننامههای دانشجویی است.
 .3نتایا ای پژوهش حاکی از نن است که تنها  52مجلّه حدود  %72مقالههای ای حوزه را به چاپ میرسوانند.
ای مسأله از ای لحا مفید است که اگر یک پژوهشگر یا کتابّانهای بّواهد به اکلریت مقالههای ایو حووزه
دسترسی داشته باشد ،با تهیة ای ده مجلّه ،ای امر محقّ میشود .الزگ به ذکر است؛ ده مجلّوة نوامبرده از لحوا
کمّی در ردی

مجالّت هستة ای حوزه ررار میگیرند و ای از دیود علمسونجی معنویدار اسوت؛ امّوا چنوانچوه

بّواهیم به صورت دری برنورد کنیم ،ارزیابیهای کیفی الزگ است.
 .4نگارش مدارک در حوزة ادبیّات تطبیقی در داخم ایران ،به میزان  %15به زبوان هارسوی بووده و در ایو میوان
کتا های غیر هارسی به میزان  %44به زبان عربی و انگلیسی به چواپ رسویده اسوت .ایو ارزیوابی کمّوی ،گفتوة
انوشیروانی را مورد تأیید ررار میدهد که معتقد است ،ادبیّات تطبیقی بیشتری نسویب را از ناحیوة کسوانی دیوده
است که نن را محدود به مقایسة دو نویسنده یا دو ادبیّات کردهاند (انوشیروانی)5331 ،
 .1تولیدات علمی ای حوزه در ایران ،از سال  5334شدّت بیشتری به خود گرهتوه و در سوال  5312بوه بواالتری
سطح در تماگ سالها رسید؛ امّا بعد از نن ،به میزان رابم توجّهی کاهش پیدا کرده است.
 .5ما در عصری زندگی میکنیم که با پدیدة جهانیشدن و رشد هزایندة ارتباطات همهجانبه در هراسوی مرزهای
جغراهیایی روبهرو هستیم .در چنی وضعیتی و با توجّه بوه شورای کنوونی دنیوای علوم و هنواوری ،متّصّصوان و
پژوهشگران ناچار هستند به سوی ارتباطات بیشتر و پدیدة «همکاری علموی» و «توألی
چراکه یک هرد متّصّ

بندرت میتواند تماگ تّصّ

مشوترک» روی نورنود؛

 ،مهارت ،منابع و امکانات الزگ برای غلبه بر مشوکالت

پژوهشی را در چنی شرایطی داشته باشد .با ای حال ،در حوزة ادبیّات تطبیقی ایران ،نویسندگان همچنان تمایم
به کار گروهی ندارند .همانطور که مشاهده شد ،مدارک یک نویسونده در رسس رورار دارنود و هور چوه تعوداد
نویسندگان اهزایش یاهته ،تعداد مدارک کمتر شده است.
 .7با توجّه به تنوّع مدارک تولید شده در ای حوزه ،به نظر میرسد ای حوزه رواب میانرشتهای زیادی با سایر
حوزهها داشته باشد .حدّارم نگاه انتشارات ای حوزه ،ای ادّعا را ثابت میکند؛ امّا سیطرة زبان و ادبیّات هارسی،
کامالً بر ای حوزه سایه انداخته است .الزگ به توضیح است ،رشتههای علمی ذکر شده در جدول  ،5به ای معنی
نیست که ادبیّات تطبیقی حوزهای کامالً میانرشتهای باشد .طبیعتاً هر حوزة علمی؛ مّصوصواً حووزههوای علووگ
انسانی ،دارای رواب میانرشتهای زیادی هستند .در ای میان مویتووان بوه پوژوهش (انوشویروانی )5331 ،تحوت
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عنوان «نسیبشناسی ادبیّات تطبیقی» در ایران اشاره کرد کوه مولالً مویگویود« ،زبانشناسوی تطبیقوی یوا ارتصواد
تطبیقی» یا هر مطالعة تطبیقی دیگر را با ادبیّات تطبیقی اشتباه گرهتهاند؛ لذا ذکر دادههای ایو جودول ،بوه معنوی
میانرشتهای بودن ای حوزة علمی نیست .در مجموع ،دادههای مندر در جودول  ،5نشوانههوایی از گسوتردگی
حوزة مطالعات ادبیّات تطبیقی در ایران است.
 .3مفاهیم مورد بحث در مدارک ای حوزه بسیار متنوّع و گستردهاند؛ به طوری که نمیتوان موضووع غوالبی را
ذکر کرد .البته خود کلیدواژة ادبیّات تطبیقی در  352مدرک ذکر شده بود؛ امّا در مدارک بسیار کمتوری دیوده
شد که خود ادبیّات تطبیقی یا روش ادبیّات تطبیقی مورد تبیوی رورار گیورد .در ایو میوان حجوم گسوتردهای از
مدارک ،به مقایسة نثار شاعران ،نویسندگان در زبانها ،ادبیّات و مکتبهای ادبی پرداخته شده بود .نتیجوة ایو
بّش ،یاهتههای میرزایی و سلیمی را مورد تأیید ررار میدهد.
 .1خوشهبندی یا دستهبندی مفاهیم به رصد نگاهی از رواب مفهومی بی مدارک ای حوزه انجاگ گرهت .نتوایا
به دست نمده حاکی از نن است که با توجّه به گستردگی موضوعات مورد بحث ای حوزه ،خوشهبندی نن نیز
متنوع و غیر منسجم بوده است .در کم ،خوشهبندی مفاهیم شکم گرهته در حوزة ادبیّوات تطبیقوی ایوران ،زمینوة
مناسبی برای پژوهشهای کیفی و نظری هراهم خواهد کرد .برای نگاهی از کمّ و کی

خوشوههوای بوه وجوود

نمده ،ای بّش از نتیجه بیشتر مورد تبیی ررار میگیرد:
در جدول  ،3خوشههای شکم گرهته از مفاهیم در هر دسته دیده میشود .در جدول ،اگر دو مفهوگ در یک
خوشه ررار گیرند ،نشان دهندة نن است که نن دو مفهوگ در مدرک موجود ،بیشتر از سایر مفاهیم با یکدیگر به
کار رهتهاند و دانش ادبیّات تطبیقی در کشور در زمینة تأثیرات ننها بر یکدیگر غنی بوده و به نقش یک مفهوگ
در مفهوگ دیگر توجّه رابم ربولی صورت گرهته است .ای شباهت بودی معنوا نّواهود بوود کوه ایو دو واژه یوا
مفهوگ الزاماً از نظر معنای اصطالحیشان به هم نزدیکند.
برای ملال در خوشه  ،5مفاهیم «ادبیّات ایرانی ،مناظره ،مکتب ادبی نمریکوایی ،مکتوب ادبوی هرانسووی» در
یک دسته ررار گرهتهاند که نشان از توجّه محققان به رابطة ایو مقووالت بوا یکودیگر دارد .یوا در خوشوهبنودی
مفاهیم «رواب ادبی ،هویت ملی ،هرهنگ ،ملّیگرایی» در یک دسته ررار گرهتهاند که حواکی از توجّوه مناسوب
در ابعاد رواب هرهنگی و ادبی دارد.
نثار شاعران و نویسندگان زیادی در خوشههای تشکیم شده دیده میشود .همانگونه که روبالً اشواره شود ،هوم
خوشه شدن ننها دارای رابطة مفهومی است و نشان دهندة ارتباط تنگاتنگ بی مدارک ای حوزه است .خوشه
یک ای حوزه در رابطه با نظریههای ادبی است .ای خوشوه هقو شوامم  4مفهووگ  -واژه اسوت .در خوشوة دو،
مفاهیمی هم چون رواب ادبی و هرهنگی در مدارک ای حوزه شکم گرهته است .خوشه سوّگ ،خوشة کووچکی
است و شامم موضوعات اخالری ،انتقادی و اجتماعی است .در خوشة چهارگ ،موضووعاتی ماننود تصوویرسوازی
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ادبیّات هولکلور ،تّیّم در نثار سعدی ،عطّار ،اب بطوطه و ناصر خسورو دیوده میشوود و همی طوور در خوشوة
پنجم ،موضوعاتی مانند تاریخ و جغراهیای ادبیّات تطبیقی شکم گرهته است .همانگونه که ربالً ذکر شد ،خوشة
ششم ،مکتبها و جریانهای ادبی است و کوچکتری خوشه ،خوشة هفتم است با هقو دو مفهووگ کوه بیشوتر
حول محور رابطه سمبلسیم و شعر نو است .در خوشه هشتم ،ادبیّات پایداری موضووع اصولی اسوت و نثواری از
خیّاگ ،محمود درویش و نندره ژید در ای مفهوگ رابطة معنایی دارند و همی طور موضوع خوشة نهوم ،مضوامی
عاشقانه است و در ای رابطه نثاری از ادبیّات هرانسوی ،شیخ صنعان و کتا لیلی و مجنون با هم رابطة مفهومی
دارند .موضوع اصلی خوشة دهوم ،بحوث ادبیّوات تطبیقوی در حووزة داسوتان و داستانسورایی اسوت .در خوشوة
یازدهم ،به نظر میرسد مفاهیمی همچون مضامی شعر از دیدگاه اجتماعی و تطبی نثار خیّاگ ،ابوماضی ،مهودی
اخوان ثالث و مکتب ادبیّات اروپایی و بحث استعمار در مورد ای مضامی اجتماعی شعر ،شکم گرهته باشد.
خوشة دوازدهم شامم  51مفهوگ  -واژه است و توراکم موضووعی نن زیواد اسوت .موضووعات اصولی ایو
خوشه که با هم ارتباط مفهومی پیدا کردهاند شامم :زبان هارسی ،شعر معاصر هارسی و عربی ،نقش زنان در شعر
هارسی و ادبیّات ملم است .در ای خوشه ،نثار شاعران و نویسندگان زیادی مورد تطبی ررار گرهته است .خوشة
سیزدهم ،خوشة کوچکی است و در نن ،صرهاً مقایسة ادبیّات شر و غر مورد بحث ررار گرهته است .خوشة
چهاردهم ،بزرگتری خوشة شکم گرهتة مدارک ای حوزه و بسیار متوراکم اسوت و مفواهیم زیوادی را شوامم
میشود .موضوعات شکم گرهته در ای خوشه ،دارای سلسله رواب گستردهای هستند .عمده مفاهیم ای حووزه
را زبان و ادبیّوات هارسوی و عربوی و مضوامی مشوترک ایو دو ادبیّوات شوامم مویشووند در ایو خوشوه ،نثوار
نویسندگان و شاعران زیادی مورد تطبی ررار گرهته است.
خوشة پانزدهم ،تصویر و تیپهای ادبی مانند ادبیّات حماسوی و باسوتانی بوا هوم رابطوة مفهوومی دارنود .در
خوشة شانزدهم ،نقد ادبی ،ارتباس در ادبیّات ایرانی ،زهد ،هنر در ادبیّوات ایرانوی موضووعات غالوب هسوتند .در
خوشة هفدهم ،مفهوگ مشّّصی شکم نگرهته؛ امّا به نظر میرسد موضووع غالوب ،شواهنامه و ادبیّوات حماسوی و
انسانشناسی باشد .خوشة هجدهم هم خوشهای بزرگ است و مفاهیم زیادی را شامم میشوود .در ایو خوشوه،
بیشتر مضامی شباهتهای ادبی مطرح است و در خوشة نخر یا نوزدهم ،ادبیّات کودکان و نوجوانوان در غالوب
داستان مطرح است .در مجموع ،خوشه های شکم گرهته بر اساس رواب بی مدارک حووزه اسوت و بوا درک و
در کنار هم ررار دادن ارالگ درون خوشهها ،میتوان به رابطة مفهومی مدارک ای حوزه پی برد.
ترسیم نقشة علمی مفاهیم حوزة ادبیّات تطبیقی بر اساس مدارک تولید شدة ای حوزه ،از دیگر نتوایا ایو
پژوهش بود .تحلیم مدارک ای حوزه منجر به ایجاد دو نقشه در ای پژوهش گشت .نقشة اوّل ،رواب مفهومی
بی مدارک را دیداری کرده است و نقشة دوّگ ،نقاط داغ و مورد توجّه را به ما نشان میدهد .در تفسیر ای نقشه
میتوان گفت ،همانگونه که در بحث میان رشتگی ،مفاهیم داغ و خوشوهبندی تشوریح گشوت ،نقشوة مفهوومی
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مدارک ادبیّات تطبیقی بسیار متراکم است و ارتباط بی مفاهیم در نقشوه بوه خووبی نمایوان اسوت .در ایو نقشوه
رواب پیچیده است و لینکها بسیار گستردهاند؛ به طوری که نمیتوان بیشتر از ای را نمایش داد .به طور کلّوی،
میتوان نتیجه گرهت توراکم شوبکة مفهوومی ادبیّوات تطبیقوی در ایوران بسویار زیواد اسوت و مفواهیم در ارتبواط
تنگاتنگ با هم هستند.

پيشنهادها
 .5با توجّه به رشد منابع اطّالعاتی و تمایم گستردة عالرمندان بوه پوژوهش در ایو حووزه ،ایجواد رشوته ادبیّوات
تطبیقی در دورههای کارشناسیارشد و دکتری ،میتواند ای دانش را در کشور تقویت کند.
ترجمة کتا های بنیادی و نظریه ،تبیوی

 .2انجاگ طرحهای تحقیقاتی در سطح ملّی و بی المللی و به طور اخ
نظریههای جدید در رالب کتا و مجلّه.
 .3گسترش مجلّههای کامالً تّصّصی در ای حوزه.

 .4انجاگ پژوهشهای بنیادی و نظری جهت تقویت روشها و معرهتشناختی ای حوزه.
 .1گسترش پژوهشها به سمت تطبی ادبیّات ایرانی با سایر مکتبها؛ از جمله اروپایی و امریکای التی و شور
نسیا.
 .5گسترش همکاری و همنویسندگی در داخم و خار از کشور جهت پژوهشهای عمی تر.
 .7جلوگیری از پژوهشهای تکراری و سمت و سو دادن به کش

مفاهیم جدید و ناشناخته.

 .3هعّال کردن انجم ادبیّات تطبیقی ایران و ایجاد ارتباط منسجم با سایر انجم های ادبیّات تطبیقی.
 .1برگزاری همایشهای تّصّصی ملّی و بی المللی ،دعووت از صواحبنظران خوارجی ،برگوزاری کارگاههوای
تّصّصی ادبیّات تطبیقی.

پینوشتها
( )5در ایران یک پایگاه اطّالعاتی منسجم ،یکدست و جامعی که بتوان هم اطّالعات جاری و هم نرشیو اطّالعاتی ربلوی را
به صورت کامم دریاهوت کورد ،وجوود نودارد .اکنوون پایگواههوای اطّالعواتی ماننود،Irandoc ،SID ،Magiran ،ISC :
 Civilica ،Noormagsو پایگاههای دیگری در ایران ایجواد شوده اسوت کوه هور یوک بوه صوورت جداگانوه ،خودمات
اطّالعاتی به پژوهشگران؛ از جمله دسترسی به اطالعات در هرمتهای مّتل

را ارائه میدهند .در ایو پوژوهش ،از تمواگ

امکانات ای پایگاهها و دیگر منابع اطّالعاتی در گردنوری دادههای استفاده به عمم مینید.
( )2به دلیم محدودیت تعداد صفحة مقاله ،امکان در تصویر کامم خوشهها نبوده است؛ امّوا محتووای خوشوههوای شوکم
گرهته در جدول  3ذکر شده است.
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کتابنامه
الف :کتابها
 .5خورسندی طاسکوه ،علی ()5337؛ گفتمان ميانرشتهای دانش :مبانی نظری ،گونهشناسـی و خـطمشـیهایی
برای عمل در آموزش عالی ،تهران :پژوهشکدة مطالعات هرهنگی و اجتماعی.
 .2عصوواره ،هریووده؛ غالمرضووا حیوودری؛ هیووروزه زارع هراشووبندی و محس و حوواجی زی

العابوودینی ()5333؛ از

کتابسنجی تا وبسنجی :تحليلی بر مبانی ،دیدگاهها ،قواعد و شاخصها ،تهران :کتابدار.
 .3غنیمی هالل ،محمّد ()5373؛ ادبيّات تطبيقی ،ترجمه و تعلی مرتضی نیتاهللزاده شیرازی ،تهران :امیرکبیر.
 .4مجیدهر ،هروزان؛ هرشید مجیدهر و محمّد تفضّلی شادپور ()5335؛ رهيافت کاربردی تکنيـکهـای پـردازش
زبان طبيعی و خوشهبندی اطّالعات در دادهکاوی پایگاه دادة مدالین بـه منظـور آنـاليز طـولی مقـاالت زیسـت

پزشکی ،مجموعه مقاالت اوّلی کنفرانس دادهکاوی .تهران :دانشگاه امیرکبیر.
 .1محمّدی ،احسان ()5337؛ ترسيم نقشة علمی فنّاوری و علم نانو در ایران ،پایاننامة کارشناسیارشود ،دانشوگاه
نزاد اسالمی ،واحد علوگ و تحقیقات تهران.
 .5ندا ،طه ()5333؛ ادبيّات تطبيقی ،ترجمة هادی نظریمنظّم ،تهران :نشر نی.

ب :مجلّهها
 .7انوشیروانی ،علیرضا ()5331؛ «نسیبشناسی ادبیّات تطبیقی در ایران» ،ویـژهنامـة نامـة فرهنگسـتان ،دورة 5
شمارة  ،2ص

.11-32

)5312( -------------- .3؛ «ضرورت چارچو نظری و روش تحقی در پژوهشهوای ادبیّوات تطبیقوی»،
فصلنامة نقد ادبی ،سال  ،2شمارة  ،54ص

.222-251

 .1ابویی اردکانی ،محمّد؛ حس جعفری عابدی و هتّواح نروازاده ()5333؛ «کواربرد روشهوای خوشوهبنودی در
ترسیم نقشههای علم :مورد کاوی نقشة علم مدیریت شهری» ،فصلنامة علوم و فناوری اطّالعات ،دورة  ،21شمارة
 ،3ص

.375-347

 .52بزرگ چمنی ،ویدا ()5312؛ «کتابشناسی پایان نامههای ادبیّات تطبیقی در ایران» ،فصلنامة ادبيّـات تطبيقـی،
دورة  ،2شمارة  ،5ص

.575-545

)5315( ------------- .55؛ «کتابشناسی کتا های ادبیّات تطبیقی در ایران» ،فصلنامة ادبيّات تطبيقی ،دورة
 ،3شمارة  ،5ص

.524-525

 .52توکّلیزاده راوری ،محمّد و مریم نجابتیان ()5331؛ «خوشوهبنودی مبتنوی بور مودرک اصوطالح :همجوواری
موضوعات روانشناسی ازدوا در ادبیّوات زیسوتپزشوکی در دورههوای زموانی  5112-5111و ،»2222-2223
فصلنامة مدیریت اطّالعات سالمت ،سال  ،7شمارة  ،2ص

.535-572
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.535-551

 ص،3  شمارة،4  سال،ادبيّات تطبيقی

)؛ «مقایسة تحلیوم هوماسوتنادی و تحلیوم هومواژگوانی در ترسویم نقشوة5312(  نجمه و کیوان کوشا، سالمی.54
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مسح العلوم وتکتلها وخریطة املتنتاا العلیةة لدأدب املقارن ي

إیران1

محةد

امحدي2

علي

سلةیي3

اهله

زنگةشه4

طالب الدکتوراه يف فرع علم املکتبات واملعلومات ،جامعة الشهید مجران اهواز ،ایران
أستاذ مشارک يف قسم اللغة العربیة وآداهبا ،جامعة رازی کرمانشاه ،ایران
ماجستری يف فرع علم املکتبات واملعلومات

امللخص
إن األدب املقارن هو دراسة حمددة لبلد خاص من جهة ومن جهة أخرری هرو دراسرة للعتقرات برا اوداب والعلرول امل تلدرة لقرد
إهتم الباحثون فی إیران کالبلدان األخری هبذا اجملال إهتماماً بالغاً حبیث کثرت منتجاته العلمیرة یرول بعرد یرول ونظرراً الری أن اادارة

املستهدفة للمعلومات حباجة الری معرفرة وتقیریم للةالرة الراهنرة ،یسرتهدا هرذا املقرال الری دراسرة مو روع «مسر العلرول وتکتلهرا
وخریطررة املنتجررات العلمیررة لررردب املقررارن فرری إیرران» مرواد هررذه الدراسررة هررث کررهل الوحلرايف شررذا القررهل يف ا ررکاشا املعلوماتیررة علرری
اساس الکلمات املشرتکة إن ااجنازات البةثیة هث تقییم عال للمنشورات ،معدل لنمو الوحلايف  ،التعاون والتکاتب با الکتاب،
عتقات متعددة الت صصات ،تعیا اجملتت املرکزیة ،املداهیم املرجعیة ،التکتهل للمداهیم ورسرم خریطرة للعلرول يف األدب املقرارن
إن نتايفج هذه الدراسة تدل علی أن منو املنشورات يف هرذا اجملرال طیلرة سربعه السرنوات األخرریة ازدادت کثرریاً ومعردل منوهرا تسراوی
 %51/43وأن منو املقاالت اکثر من غریها أحلبتت هذه الدراسة أن اکثر من  %51من املقاالت انتشررت يف عشرر ترتت کمرا
أحلبتررت أن التعرراون و التکاتررب بررا کترراب املقرراالت يف مسررتو ررعیس جررداً و علرری أسرراس التکتررهل للمدرراهیم ال ر تقررول هبررا هررذه
الدراسررة تبررا أن الوحلرايف شررذا اجملررال فرری إیرران مر فرری  51تکتررهل معلومرراتی وأن أکثررر املدرراهیم املرجعیررة ترردور حررول املقارنررة بررا
األدبا الدارسی والعريب کما أن رسم اخلریطة شذا اجملال تدل علی وجود عتقات معقدة با الوحلايف والنصوص فی األدب املقارن
يف إیران
الکلیا الدلةلةة :األدب املقارن ،مس العلول فی األدب املقارن ،التکتهل األدب املقارن ،خریطة علمیة األدب املقارن
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