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 چکيده
و  ادبیّواتارتباطوات بوی   کشوری خاص و از سوویی دیگور، مطالعوةة در محدود ادبیّات تطبیقی از یک سو، مطالعة ادبیّات

پژوهشوگران نن رورار گرهتوه  توجّوهمانند هر کشور دیگوری موورد  ،های دانش بشری است. ای  حوزه در ایرانسایر حوزه
دانش، حصول مدیریت هدهمند علم و  ةالزم اینکهبا عنایت به  شود.نن اهزوده می هایبرونداداست و روز به روز به حجم 

 سونجی، شناخت و ارزیابی مستدل از وضوعیت کنوونی یوک حووزة علموی اسوت، ایو  پوژوهش بوا هودو ارزیوابی و علوم
موورد  ت علموی نن انجواگ گرهتوه اسوت. جامعوةبر اساس تولیودا ،تطبیقی در ایران ادبیّاتدانش  بندی و ترسیم نقشةخوشه
 واژگوانی متوون بور اسواس تحلیوم هوم ،اتی است و روش پوژوهشالعاطّهای تماگ مدارک ای  حوزه در تماگ رالب ،مطالعه
، روابو  نویسوندگیهوم، همکواری و انتشارات، نرخ رشد مدارکاز ی کلّ ارزیابی :های به دست نمده شامم. یاهتهباشدمی
اسوت. نتوایا ایو   نقشوة دانوشبنودی مفواهیم و ترسویم پر استفاده، خوشوههسته، مفاهیم داغ و  مجالّتعیی  ، تایرشتهمیان

معوادل  اسوت و نورخ رشود نن ازدیواد بوهرو وزه در هفت سوال اخیور است که روند انتشارات ای  ح پژوهش حاکی از نن
 از بویش ،گردیود مشوّّ سایر مدارک است. در ای  پژوهش از بیش  هارشد مقاله ،محاسبه گردید. در ای  میان 34/51%
نویسندگی در سطح ضوعیفی همکاری و هم ،شد مشّّ در ای  پژوهش  چنی همشود. منتشر می مجلّهها در ده مقاله 51%

  بندیدسوتهاتی اطّالعو خوشوة 51، در شود کوه مودارک ایو  حووزه در ایوران مشّّ ، بندی مفاهیم. بر اساس خوشهاست
روابو   ،نشوان دادیوز نایو  حووزه  ةهارسی و عربی بوده است. ترسیم نقشو ادبیّات محور مقایسةدر مفاهیم  بیشترشوند و می

 ای بی  مدارک و متون ای  حوزه در ایران در جریان است.پیچیده
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 مقدّمه. 1

 از و مّتلو  هایزبان و ملم ادبی رواب  از که است ادبی نقد از ایشاخه ،سنجشیهم یا تطبیقی ادبیّات

 بوه کوه است ادبیّات از مهمی ةحوز اصطالح، در و گویدمی سّ  یکدیگر با هاملّت ادبیّات میان تعامم

 .پوردازدمی مّتلو  هوایملّیت و هوازبوان ،ادبیّوات بی  هایشباهت و هاارتباط تحلیم و تجزیه و بررسی

کوه  هست «ییهاتعری »بلکه  ؛وجود ندارداز ادبیّات تطبیقی حدی تعری  وا (251 :5312، )انوشیروانی

 اسوتپوذیری نن تطبیقوی در پویوایی و انعطاو ادبیّواتاند. راز مانودگاری نمده وجود بهدر طول زمان 

 رورن در ادبوی نقود گورهت  رونو  بوا کوهد نوداناز علم می یاشاخه را تطبیقی ادبیّات. (33 :5331، همان)

 قویتطبی شپوژوه  نووی ةشویو گفوت، تووانمی (.52 :5333نودا، ) است گرهته شکم نسههرا در ،نوزدهم

 اصوطالح ایو  از بار نّستی  کسی چه کهاین ةدربار هرچند. است نمده پدید گذشته هایسده در ادبیّات

 گونووهای  در پیشووگاگ را ویلموو  هرانسوووا برخووی،امّووا  ؛نیسووت دسووت در گویووایی ةداد اسووت بوورده بهووره

 تطبیقوی کوه در عهود حاضور،  ادبیّوات (.3 :5373، نیموی هواللغ) انودنورده شومار بوه ادبی یهاپژوهش

هکوری در بوی  اروواگ مّتلو  جهوان دلی و همجهانی است، باعث هم ادبیّاتتری  روش تحقی  در مهم

 ادبیّوات» هارسوینن بحث شده است. به ای  نوع تحقیو  در اد   های مّتل  دربارةگردیده و در زبان

 (.551 :5312پور و نعمتی احمدنباد، )رضوی اندناگ داده «دب املقارناأل» عربیدر زبان  و «تطبیقی

هوا ادبیّاترواب  و مناسبات  ،است که در اصم ایرشتهمیانهای دانشی یکی از حوزه تطبیقی ادبیّات 

های نوظهوور، از تّصوّ و ای بوه تناسوب نیازهوای جدیود رشوتههای میانانشددهد. را با هم پیوند می

ایو  رو، علوومی را کوه بوا  کننود. ازدانشگاهی یا مکاتب هکوری گوذر میهای ی میان رشتهسنّتمرزهای 

، هنواوری نوانودانوش  مولالً ؛منودناای میرشوتهمیان هوایدانش ،شووندتلفی  چند علم گوناگون ایجاد می

( و یوا دانوش 12-41 :5337، طاسوکوه )خرسوندی رودبه شومار موی هیزیکو  شیمیای رشتهدانش میان

بوا علووگ انسوانی  ادبیّوات ،و هنر ادبیّاترواب  بی  است که به بررسی  ایرشتهمیاندانش  ،تطبیقی ادبیّات

. خاسوتگاه ایو  دانوش در کشوور پوردازدو... موی هلسوفه ،، علم ادیوانشناسیجامعهشناسی، همچون روان

تطبیقوی در بوه تفواهم رسواندن  ادبیّوات. گورددبرمی 5357بوه سوال  ،نن در ایران تاریّچة هرانسه بوده و

هوای تا ات در رالب چاپ کاطاّلعلذا ما شاهد تولید  ؛ای در جهان پیدا کرده استها جایگاه ویژهملّت

هوای تحصویلی در دانشوگاه و مراکوز نامه، پایانالمللیبی و ملّی های ، برگزاری همایشهاهشمار، مقالبی

 توجّوههوای اخیور موورد در سوال ،در ای  عرصه هستیم. در ایران نیز ای  حوزه از دانش تحقیقاتی و غیره

 رو به گسترش است و بیش ایهزایندهطور به های علمی امروزه ارزیابی پژوهش زیادی وارع شده است.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
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 درک روابوو  پیچیووده علووم بوورای  ،دانشوومندان معتقدنوود گووردد.نن اهووزوده می اهمّیووتاز پوویش بوور 

 است. مؤثّرهای پژوهش بسیار های حوزهدر دستیابی به برنامه ،گذارانسیاست

بی مستدل از وضعیت ، حصول شناخت و ارزیادانشمدیریت هدهمند علم و  ةالزم اینکهبا عنایت به  

توانود مفیود علمی موی ةیک حوز بندیسنجی و خوشهعلمکنونی یک حوزة علمی است و در ای  راستا 

و در ایوران، موورد تحلیوم تطبیقوی  ادبیّواتدانش انتشارات شود حوزة پژوهش حاضر سعی میباشد، در 

در ایو   .در کشوور هوراهم شوود در ای  حوزة پر تقاضوا دانشمدیریت علم و  ةوارع شود تا زمین ارزیابی

از ایو  طریو   کوهشوود در ایران ارائوه موی ای  حوزهدانش  تولیداز وضعیت  یجامعتصویری  ،پژوهش

نقشوة و بنودی خوشوه ،سنجیعلمهای بر اساس روش ،بنابرای  ؛یدرساز نن تری شناخت دری به  توانمی

 گیرد.ها صورت میارزیابی ،دانش

 پردازش تحليل موضوع. 1

 نقشة دانشو  بندی علمخوشه ،سنجیعلم. 1-1

و مفهوومی بسویار مشوابه بوا  اسوتهوای علموی هعّالیوتهوای ارزیوابی تری  روشسنجی یکی از رایاعلم

مواره در سوطح ه ،به دنبال نن است نیز« سنجیعلم»نیاز به سنجش و ارزیابی علم که  دارد.سنجی کتا 

ها، سازمانتری  مؤثّر، شناسایی (. بر ای  اساس33 :5333، ارانهمکجهان مطرح بوده و هست )عصاره و 

ساز برروراری ارتبواط گشا و زمینهتواند راهمی ،های علمیهعّالیتاهراد و سایر عوامم مرتب  با تولیدات و 

ات در اطاّلعوها و تبوادل انسوان ةهمو های عموومیدر راستای درک مسئولیت مند علمیو همکاری نظاگ

سونجی علوم هوای حووزةبرخی از هنوون و روش(. 724 :5315های مّتل  باشد )نوروزی چاکلی، زمینه

برای بهبود ای  شرای  ایجاد شده و گسترش  (543 :2252و همکاران،  2کوبو) 5واژگانیمانند تحلیم هم

کنود و در متوون عموم موی 3رخودادی واژگوانکه بر اساس هم واژگانیتحلیم هم ،اند. در ای  میانیاهته

پژوهشوی موورد  ای بشری و ردیوابی علوم در یوک زمینوةهبرای کش  رواب  و مفاهیم میان اهکار، ایده

هوم تنیوده واژگان و مفواهیم بواهتی درخاص پژوهشگران گرهته است.  توجّهگیرد، مورد استفاده ررار می

ی بورای تعیوی  و هاسوت بوه عنووان ابوزارهوای مودارک، سوالسوازند. بررسوی واژههستند که مت  را می

 .شودمی های پژوهشی به کار گرهتهشناسایی ابعاد حوزه

                                                           
1. Co-Word Analysis 

2. Cobo 

3. Co-occurrence  
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و هوا از طریو  ارتبواط واژگوانی در اسوناد بر اساس تحلیم حوزه، کش  مفاهیم و روابو  میوان نن 

، 5رلنود و نلبرشوتای )یوکنود. هوای علموی هوراهم مویهای علمی را در حووزهزمینه ایجاد نقشه ،مدارک

  ةمطالعووبوا تکیوه بور ایو  نظریوه، ریشوه در نظریوات کوووه  دارد.  ،رد تحلیوم حووزهرویکو(. 425 :5111

علوم و دانوش مدیریت ارزیابی  هایهعّالیتبّشی از  ،های دانش به عنوان جوامع هکری و گفتاریحوزه

 است.

 ،اعضوای مجموعوه بودون نظوارت و دخالوت اسوت. در ایو  روش بندیدسوتهبندی به معنوای خوشه 

بنودی و طبقوه ، دو واژةدر بسویاری مووارد .(2227، 2ننتونی) ها از ربم تعیی  شده نیستنددسته ها یاخوشه

در هر دو روش  اگرچهشود که  توجّهباید به ای  نکته امّا ؛ شوندبندی به جای یکدیگر استفاده میخوشه

ولی ای  دو با هوم  ؛تیمدر چندی  گروه هس هاننهای به دنبال ررار دادن اهراد و موردها بر اساس شباهت

هوایی بوا تعوداد از پویش هوررار دادن اهراد و موردهوا در گور ،بندیهدو اصلی در طبقه .متفاوت هستند

هوای هرضواوتی از ربوم در موورد تعوداد گورو گونوهیچه ،بنودیکه در خوشوهدر حالی ؛تعیی  شده است

و سوایر  هوای مّتلو  نمواریروشز طریو  اشود و تنها پس از تحلیم اسوت کوه استّراجی انجاگ نمی

 .شودها تعیی  میها و یا خوشههتعداد گرو ،هاالگوریتم

 .شوودموی اطوال  برچسوبهوا بودون بندی، به یاهت  ساختاری در درون یک مجموعوه از دادهوشهخ 

 بنودی سوعی د. در خوشوهنشود کوه بوا هوم شوباهت داشوته باشوها گفته میای از دادهها به مجموعهخوشه
و شباهت بوی   حدّاکلرها درون هر خوشه ی تقسیم شوند که شباهت بی  دادهیهاها به خوشهشود دادهمی
 :5333، نقوم در ابوویی اردکوانی، 5331شود )حوا  احمودی،  حدّارممتفاوت،  یهاخوشهها درون داده

بنودی یی گوروهدانند که شناسواتوصیفی می هعّالیتبندی را یک ( خوشه2223) 3همکاراننویم و . (343
 ات ای  حووزه اطاّلعبندی از طری  خوشه ،حاضر. در پژوهش دهدها را مورد کاوش ررار میطبیعی داده

انسوجاگ و یوا توراکم بوی   نگربیوا ،. رواب  مدارک در هر حوزهیمببر یپبه رواب  بی  مدارک توانیم می
گ موضووعی در مودارک وجوود ای انسوجاچنانچوه در حووزه ،میوان ای  است. درشده موضوعات نوشته 

. بوا انجواگ رواب  معنایی و غنای نن حوزه در یک حیطه یوا زبوان خواص اسوت ةداشته باشد، نشان دهند

و  موودوّنهووای هدر گوورو ،پراکنووده یهوواای از دادهگسووترده ةحیطوو ،اتاطاّلعووبنوودی هووای خوشووههراینوود
 های علمی است.های حوزهنقشه د، ایجابندیخوشه یکاربردهایکی از  د.نگیرررار می تریاهتهسازمان

                                                           
1. Hjørland and Albrechtsen 

2. Anthony 

3. Neville 
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هوای ها را در گروهداده هتواند مجموعها است که میم دادهنوعی روش تحلی ،بندیالگوریتم خوشه 

بندی سلسوله : خوشهنمایدبه دو دسته تقسیم ها را نن وتنظیم  گروهیبندی شده بر اساس معیارهای طبقه

 بندی استفاده شد.از ای  نوع خوشه ،هشدر ای  پژو .غیرسلسله مراتبیو  مراتبی

، هوانن کلّیوتهوای نهوایی بور اسواس میوزان بندی سلسله مراتبوی، بوه خوشوهخوشه هایالگوریتم در 

بنودی هوای خوشوهشحاصوم از روبی به ساختار سلسله مرات. شودنسبت داده می یساختاری سلسله مراتب

بواال بوه پوایی  یوا الو .  شووند:تقسویم موی دسوتهبه دو  و ودشفته میگ «اینمودار دندانه»مراتبی،  سلسله

 اسوت.پایی  به باال یا متراکم  از نوع ،بندی حاضرنمودار خوشه. پایی  به باال یا متراکمو  .  کنندهیمتقس

 ،یندی تکراری، در هر مرحلوهنا در نظر گرهته و در هرای مجزّهابتدا هر داده به عنوان خوشدر ای  روش 

یوک خوشوه حاصوم  در نهایوتشوند تا ی که تشابه بیشتری با یکدیگر دارند با هم ترکیب میهایخوشه

 .شود

 هوای از نقشوه کنود.و مورز و اجوزاآ نن حووزه را تعیوی  موی ، حودّعلمویهای هر یک از حوزه نقشة 

فاده هوا اسوتدن جایگاه نن نسوبت بوه سوایر حووزهکر مشّّ ها، عالوه بر تعیی  اجزاآ رشته، برای حوزه

 و شوودموی نموایش داده هوانن میوان روابو  ها وموجودیت از ییهامجموعه نن در چنی ،هم. گرددمی

 :2252 ،5والوتم  و ایک ون) است نظر مورد حوزة یک در علمی متون ساختار از نمایی ارائة ،نن هدو

ات بوه عنووان کردن مرزهای ارتباطو مشّّ  ،تطبیقی ادبیّات ةهدو از نگاشت علمی حوز (.124-125

 علمی ای  حوزه است.متون  در هابازتابی از اندیشه

تطبیقوی در ایوران بوه منظوور  ادبیّات ةتحلیم و ارزیابی تولیدات علمی حوز ،از پژوهش حاضر هدو 

تحلیوم و ارزیوابی تولیودات  مفهومی دانش ایو  حووزه اسوت. بندی، رواب  بی  مدارک و نقشةخوشه

در ایران بسیار مشکم است و بوه واکواوی دریو  مودارک نیواز دارد. تطبیقی  ادبیّات ةعلمی حوز

 مقدّمهتواند ی میهمی  ارزیابی کمّامّا  ؛ی استکمّای  پژوهش های حاصم از نمارها و ارزیابی

پوژوهش در پوی ایو   ،هدو موذکوربر اساس  های کیفی باشد.برای ارزیابیدستاورد چشمگیری و 

 :استذیم  هایپرسشپاسخ دادن به 

 کنون چگونه بوده است؟تا ،ای  حوزه در ایرانرات او زبان انتشنوع  یا رالب. 5

 نرخ رشد انتشارات ای  حوزه در ایران چگونه است؟. 2

                                                           
1. Van Eck & Waltman 
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 ها هستند؟کداگدر ایران برتر ای  حوزه  مجالّت. 3

 تطبیقی چه کسانی هستند؟ ادبیّاتعلمی در حوزه  تولیدنویسندگان دارای بیشتری  . 4

 چگونه است؟ ای  حوزه در ایران بر اساس انتشارات مدارک تطبیقی ادبیّات ایرشتهمیانب  روا. 1

 ها هستند؟کداگ ایران درحوزه و داغ ای  بسامد پر مفاهیم. 5

 ؟گرهته استشکم  چگونهمدارک تولید شده  مفاهیم بندیخوشه. 7

 ؟ویژگی دارد چهتطبیقی  ادبیّات مدارک میان گرهته مفاهیم شکم نقشة علمی. 3

 پژوهش پيشينة. 9
سونجی موورد و علمکمّی از دیدگاه در ایران ای  حوزه را  تاکنونپژوهشی که  ،تطبیقی ادبیّاتدر بّش 

تطبیقوی هرهنگسوتان  ادبیّات ةمجلّ دو شمارةو تنها در ای  خصوص در  ارزیابی ررار داده باشد یاهت نشد

هوای و کتوا  های تحصویلی دانشوجویاننامهپایان معرّهیبه  چمنیبزرگخانم ویدا  ،زبان و اد  هارسی

 225تعوداد  ،در ایو  گوزارش چمنویبزرگپرداختند. حوزه  ای در تألی  و ترجمه شده به زبان هارسی 

بنودی کورده دسوتهو  معرّهویموضووعی هرعوی  مینةزهشت  را تحتعنوان کتا   574و نامه عنوان پایان

 ،5312چمنوی، )بوزرگ .اسوتات کتابشوناختی اثور اطاّلعو در حودّ ،منابع در ایو  گوزارش معرّهی. است

5315). 

 ادبیّوات ةناموکواوش ةمجلّو هوایه، مقالوو سولیمی دیگری به رلم میرزایی پژوهشدر غیر از اثر هو ،  

مقالوه از ایو   32شوامم  ،نماری ای  پژوهش ورد تحلیم محتوا ررار گرهت. جامعةتطبیقی دانشگاه یزد م

بیوانگر جایگواه  هوادرصود مقالوه 32، دهودنشوان موی مجلّهتایا تحلیم محتوای مقاالت ای  ناست.  مجلّه

اد  هارسوی  به مقایسوة طها مربودرصد پژوهش 23 ،تطبیقی است که در ای  میان ادبیّاتدرخور گفتار 

هوا بتطبیقی نمریکایی مورد بررسی بووده و سوایر مکتو ادبیّاتبیشتر مکتب  ،در ای  مقاله و عربی است.

حووزه در ایو  ، نقودی انتقوادی بوه یای  پژوهش بر اساس تحلیم محتوای اند. در مجموعدیده شدهکمتر 

ها بوه پژوهش است و شده ههمیکاتطبیقی  ادبیّاتکند که از صراحت بیان میای  پژوهش ب دارد.ایران 

توری یکوی بور دیگوری به منظور حکم به بر ،گوناگون ادبیّاترصد گردنوری و نگاهی از موارد مشابه 

 .(5331 سلیمی، و )میرزایی است

 تحلیوم  اهمّیوتدهود کوه در جهوان، نشوان موی سونجیهوای علوممورتب  بوا روش هایپیشینهبررسی  

 ،و جریوان دانوش هواترسیم رواب  میوان مفواهیم، اندیشوه ات در کش ،اطاّلعبندی واژگانی و خوشههم

هوای پژوهشوگران ایرانوی در ایو  ه انجاگ شوده اسوت. توالشهایی نیز در ای  زمینپژوهش درک شده و
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 ،هوای موضووعی بووده اسوت. در ایو  میوانهحووز نقشوة علمویبندی و ترسویم حول محور خوشه ،راستا

بنودی و ایجواد های زیادی با ای  روش در خار  از کشور جهت کش ، رواب  مفهومی، خوشهپژوهش

 تووان بوه موی ،در ایو  میوان .صوورت گرهتوه اسوتهوای موضووعی مّتلو  حووزههوای علموی از نقشه

، 2لیوو ؛2252 ،لیوا و همکاران؛ 2252 لیدسدروو،؛ 2223چ  و همکاران، ؛ 5115، 5کال )های پژوهش

 .اشاره کرد ( 2253، و همکاران 4زونگ؛ 2252، 3گاتم ؛ 2252

هوای بندی زیر حووزهوشهواژگان برای خهای اندکی با روش تحلیم همپژوهش نیزدر داخم کشور  

 تووان بوهمویاز جملوه  های موضوعی انجاگ گرهتوه اسوت کوههای علمی در بعضی از حوزهدانش و نقشه

ابوویی اردکوانی و  ناصری و همکواران، ،راوری و نجابتیان زادةتوکّلیهر و همکاران، مجید هایپژوهش

 زادةتووکّلی) (؛5337ی، محمّود)؛ (5335 ،هور و دیگورانمجیود)همکاران، سالمی و کوشوا اشواره کورد 

)ابووویی اردکووانی و همکوواران،  (؛5312 ،5315)ناصووری جووزه و همکوواران، ؛(5331 ،راوری و نجابتیووان

تطبیقوی  ادبیّوات ارزیابی و سنجش تولیدات علمیِ حووزة ،. در مجموع(5315 ،سالمی و کوشا) (؛5331

در ایو   تووانموی را شوده های علمی به کار بردههایی که در سایر حوزهها و الگوریتمبا روش ،در ایران

 استفاده به عمم نورد.نن حوزه نیز به کار برد و از نتایا نن در جهت مدیریت دانش 

 شناسی پژوهشروش. 1

 نوع پژوهش. 1-1

تووان از نن کاربردی است. بّش بنیادی نن دارای نتوایجی اسوت کوه موی -ای  پژوهش از نوع بنیادی 

تووان از ای دیگری استفاده کرد و بّش کاربردی نن بالفعم بوده و بعد از اتمواگ نن مویهبرای پژوهش

 .مشکالتی استفاده به عمم نورد نن در حمّ

 روش پژوهش. 1-1
 . تحلیوم شوده اسوتاسوتفاده ات اطاّلعوبنودی واژگانی و خوشوهتحلیم همهای از روش ،در ای  پژوهش

( که در میزان ارتباط بی  واژگوان 223 :2252، 1حتواست )لیوروشی کارنمد برای تحلیم م ،واژگانیهم

 ای از هوووای متنوووی تأثیرگوووذار اسوووت و هضوووای واژگوووان کلیووودی را بوووه مجموعوووهکلیووودی در داده

توری  ارتبواط موجوود بوی  کند که به طور تأثیرگذاری بوه تشوریح روویای محدود میهای شبکهگراو
                                                           
1. Callon 

2. Liu 

3. Gautam 

4. Zong 

5. Liu 
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بوورای کشوو  پیونوود و رابطووه میووان ایوو  روش  (.471-734 :5131، 5وایتکوورپووردازد )توصوویفگرها مووی

توان توسعه و پیشورهت نن حووزه شود و از ای  طری  میپژوهشی استفاده می ةموضوعات در یک حوز

ه های علمی و موضووعات مورتب  بورخدادی واژگان برای ایجاد نقشهتحلیم همد. کر یگیریپاز علم را 

بنوودی در یوک موضوووع پژوهشوی، ترسوویم و ، خوشوهکوار رهتوه در کشوو  پیوسوتگی میووان موضووعات

حوزة د بررسی یک های مورروندهای حوزهو  سازی ساختارهای موضوعی برای کش  الگوهادیداری

 .رودمیخاص به کار  علمی

 هاگردآوری داده شيوة. 1-9

صورت ه ه بتطبیقی در ایران است ک ادبیّات علمی حوزة هایبرونداد یةها شامم کلّداده ،در ای  پژوهش

هوای هوای تحصویلی، مقالوهها، رسوالهها، کتا ها شامم مقالهای  داده اند.چاپی و الکترونیکی تولید شده

 یوةو کلّ زمانی خاصی مورد نظر نبووده ة، بازهادر گردنوری داده تحقیقاتی است. یهاطرحها و همایش

و سوایر  (5)داخلویات اطاّلعوهوای یگواهاز پا ،مدارک انتّا  گردید. جهت دسترسی به منابع مورد نیواز

عوالوه بور جسوتجوهای  ،بوه مودارک . بورای دسترسوی جوامعشودها و منابع مورد رجوع اسوتفاده پایگاه

رسوت و هه هواناموههوا و مقالوهاز جمله کتابشناسی ؛منابعتطبیقی و سایر  ادبیّات حوزة مجالّت ،یتّصّص

ی  ایو  حووزه نیوز کموک تّصّصواز م ،عالوه بر نن .دشمرور های دانشگاهی و غیر دانشگاهی کتابّانه

 گرهته شد.

 هاتجزیه و تحليل داده. 1-1

تطبیقوی  ادبیّاتاز حوزه کمّی های ها در دو بّش صورت گرهت. ابتدا نمارهرنیند تجزیه و تحلیم داده

اس و بور اسو ها صوورت گرهوتداده بندیخوشه ،های خاصمتیائه شده است و سپس بر اساس الگورار

و شود سنجی استفاده علم یهاروشاز  ،کمّیهای تحلیم داده در ترسیم گشت. حوزهمفهومی  ةنن شبک

روش  ابو نقشوة علموی گرهوت. صوورت 2سلسله مراتبوی بوه روش وارد بندیخوشهبندی بر اساس خوشه

 .ترسیم شدسنجی علم حوزة اهزارهاینرگتحلیم شبکه از طری  ماتریس هم رخدادی واژگان و با 

 ؛ لوذا نتوایا حاصولة، هرنیندی پیچیده اسوتحوزة علمیکش  و رواب  مفهومی میان مدارک یک  

؛ شوودمیبیشوتر دیوده  ایرشوتهمیانهوای هعمی  دارد. ای  مشکم در اکلور حووز ینن نیز احتیا  به درک

 پوژوهش و های ارائه شوده در ایو چه از طری  روش ؛بنابرای  تجزیه و تحلیم ای  حوزه از هر دیدگاهی

                                                           
1. Whittaker 

2. Ward 
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از جمله تحلیم محتووا، دارای چوالش اسوت و ممکو  اسوت نتوایا نن موورد  ؛های دیگرسایر روش چه

 انجواگ  حووزة علمویهودو ارزیوابی یوک  هوا کوه بواای  نوع پوژوهش ةروند ادامامّا  ؛پذیرش عاگ نباشد

 .گرددمیسبب تقویت و مدیریت نن  در نهایتد نگیرمی

 های پژوهشیافته. 5
مطرح شوده پاسوخ داده  هایپرسشبه  ،های موجودو داده بر اساس هدو اصلی پژوهش ،ّشدر ای  ب

و  هوانمده است که در رالوب جودول دست بههای صرهاً تشریح یاهته ،تحلیم داده در ای  بّش شود.می
 .شودنشان داده می هانمودار

 بوده است؟ چگونه تاکنون رات این حوزه در ایرانانوع و زبان انتش یا قالب. 5-1

در  ،اسوت منتشور شودهزمانی  هایو در بازهتطبیقی  ادبیّات ةتمامی مدارکی که در زمین ،در ای  پژوهش

طور که در جودول همان اند.تفکیک نشان داده شده مدارک به هایرالب ،در جدول زیر .نظر گرهته شد

 .هستندبیشتری  هراوانی دارای مقاالت  ،شودمشاهده می

 هاآنقالب به تفکيک مدارک  کلّد تعدا :1 جدول

 مدارک جمع های تحقيقاتیطرح هانامهپایان هامقاالت همایش کتاب مقاالت عناوین

 5152 3 313 537 241 753 تعداد

 522 13/2 33/23 27/1 41/55 13/12 درصد

 ایو  . درندسوته مجوالّتهوای بیشتری  مودارک مربووط بوه مقالوه ،است مشّّ در جدول  گونههمان 

جایگواه  ،مودارک از کومّ %33/23اسوت و بوا  مشوّّ ی هم به خوبی یهای دانشجورشد رساله ،جدول

های تحقیقاتی بسیار اندک است. در تعداد طرح ،خاصی در تولیدات علمی ای  حوزه دارد. در ای  میان

 شده استای  حوزه تولید پژوهشگران  توسّ مدرک  5152در ایران  ،مجموع

 غالب در تولید مدارک، زبان هارسوی اسوت و در ایو  میوان زبان ،به طور طبیعیداد که  نشاننمارها  

مودرک بوه زبوان انگلیسوی  32مدرک به زبان عربی و  11از تعداد کم، تنها  و رسدمی مدرک 5231 به

 داده شده است.نشان به تفکیک زبان سایر مدارک ، 3. در جدول هستند
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 ساس زبانتعداد انتشارات بر ا :1جدول 

 عناوین
 زبان

 انگليسی عربی فارسی

 - 4 711 هاهمقال

 32 33 537 کتاب

 - - 537 هاهمایش هایلهمقا

 5 7 341 هانامهپایان

 - 5 7 های تحقيقاتیطرح

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

و  هشوروع شود 5334از سوال در ایوران د رشد ای  حووزه ندهنشان می نمارها ،زمانی هایدر بررسی بازه

 مودارک زیواد شوده اسوت و درتولید رشد  ،از ای  سال به بعدامّا  ؛مدارک اندک استتعداد ربم از نن 

بوه  توجّوهبوا  ،در مجمووع .و بعد از نن رشود منفوی داشوته اسوته به باالتری  حد خود رسید 5312سال 

 ،5است. نموودار  توسّ که رشدی ماست  %34/51نرخ رشد ای  حوزه برابر با  ،محاسبات صورت گرهته

 .دهدبه خوبی نشان می 5312تا  5335های ای  حوزه را در طول سالروند رشد 

 
 های مورد بررسیبر اساس سال ،تعداد توليدات :1 نمودار

 ها هستند؟برتر این حوزه کدام مجالّت. 5-9

ایو   مجوالّتبه منظور شوناخت اند، تطبیقی در رالب مقاله ادبیّات  مدارک حوزه یی که بیشتریجانناز 

مقاله  721در چاپ و پذیرش  مجلّه 521در ای  حوزه،  ند،نشان داد هامطرح شد. بررسی پرسشی ،حوزه

قوی بوا تطبی ادبیّواتهوای پژوهش مقاله، 513تطبیقی با  ادبیّاتمطالعات  مجلّة ،از ای  میان .اندنقش داشته

رورار سووّگ توا اوّل در جایگواه  ،مقالوه 72بوا  کرموان باهنر شهید تطبیقی دانشگاه ادبیّات نشریةمقاله و  35
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انود کنون چاپ کوردههایی که تاتعداد مقاله همراه با ،حوزهای  برتر  مجلّة 52تعداد ، 3در جدول دارند. 

بوه  ؛انودها را به چاپ رساندهمقالهاز  %55/57 همجلّای  ده  ،د در مجموعندهها نشان مینمار نمده است.

 ای  حوزه هستند. هستة مجالّتارائه شده در جدول، های مجلّه ،عبارتی

 در ایران تطبيقی ادبيّات هستة حوزة مجالّت :9جدول 
 درصد تعداد انتشارات عناوین نشریات ردیف
 21/21 513 تطبیقی ادبیّات مطالعات 5
 55/52 35 (زبانی جستارهای) تطبیقی ادبیّات هایپژوهش 2
 43/1 72 کرمان باهنر شهید دانشگاه تطبیقی ادبیّات مجلّة 3
 33/7 15 (تطبیقی )هرهنگستان زبان و اد  هارسی ادبیّات هصلنامة 4
 13/3 32 هنر و هرهنگ ادبستان 1
 42/3 25 جهان معاصر ادبیّات پژوهش 5
 33/3 21 هارسی ادبیّاتزبان و  ةنامکاوش 7
 21/2 55 ادبیّات ماه کتا مجلّة  3
 72/5 53 غنایی اد  پژوهشنامة 1
 17/5 52 پژوهی شعر مجلّة 52

ة در حـوز چه کسانی هستند و همکاری گروهی علمی توليدنویسندگان دارای بيشترین . 5-1

 ؟ایران چگونه استتطبيقی  ادبيّات

 انود.تطبیقوی نقوش داشوته ادبیّات حوزهمدارک  نگارشنویسنده در  715تعداد  ،دندهنشان می هابررسی

 51مودرک، مهودی مموتح  و ابوالقاسوم رادهور بوا  25انوشویروانی بوا  رضواعلی ،در بی  ای  نویسندگان

در  ،مؤثّرررار دارند. سایر نویسندگان سوّگ تا اوّل مدرک در جایگاه  55مدرک و سپس خلیم پروینی با 

 اند.شده معرّهیجدول 
 

 تطبيقی ادبيّات نویسندگان برتر حوزة :1 جدول
 تعداد نام نویسندگان

 25 رضاعلیانوشیروانی، 
 51 رادهر، ابوالقاسم ؛مهدى ممتح ،
 55 خلیم ،پروینی

 52 اهللهضم دمیررادری، سیّ
 1 کبری روشنفکر،

 3 ی، ابراهیممحمّد ؛رضاعلیرضایی، محمّد ؛نیا، ناصرمحسنی ؛وند، تور زینی
 7 حسی  محمّد جواری، ؛حس  بیر ، اکبری ؛هادی م،نظّمنظری ؛حسینعلی ی،رباد

 5 رضامحمّدنصر اصفهانی،  ؛ی، ویدانچمبزرگ ؛غالمحسی  زاده،غالمحسی 
 1 مهدی مسبو ، ؛حسی  کیانی، ؛سعید دسیّ هیروزنبادی، ؛دی، حسی سیّ ؛وحید پور،سبزیان
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 گونوههماننویسندگان مورد بررسی ررار گرهت. گروهی همکاری  ،گسؤال چهاردوّگ در پاسخ به بّش 

در صورت تک نویسندگی نگاشوته شوده اسوت و تنهوا ه ببیشتر از نص  مدارک  ،نمده 1 در جدول که

در میوان  ،دکوه ذکور شو گونههمانحاصم کار گروهی در ای  حوزه است.  ،مدارک از کمّ %52حدود 

 ،در رالوب مقالوهنثوار ارزشومندی  تواکنوناشاره کورد کوه  توان به انوشیروانیاندیشمندان ای  حوزه می

ماً رضاوت در مورد کیفیت علموی مسلّامّا  ؛تولید کرده استسّنرانی در مباحث نظری حتّی و کتا  

 ، مورد نظر نویسندگان ای  پژوهش نیست.ذکر شده تولیدات
 

 تطبيقی ادبيّات ةدر حوز نویسندگیهم :5 جدول

 درصد انیفراو ینویسندگهم ردیف
15/51 314 هیک نویسند 5  

31/33 122 هدو نویسند 2  

55/3 532 هسه نویسند 3  

25/5 55 هچهار نویسند 4  

13/2 3 هپنا نویسند 1  

 تطبيقی در ایران چگونه است؟ ادبيّات ایرشتهميانروابط . 5-5

های پژوهش زمینةتطبیقی  اتادبیّدهد، ها نشان مینتایا حاصله از بررسی رواب  ای  حوزه با سایر حوزه

در سوطح بوه خواطر ماهیوت نن هارسوی  ادبیّواتزبان و رشته  ،در ای  میان است. علمی ةو رشت حوزه 15

 ادبیّواتو  ادبیّواتبعود از  باشود.نن ای از رسود شواخهو به نظر موی با ای  حوزه عجی  استبسیار باالیی 

از جملوه زبوان  ؛زبوان ةحووز ، درهسوتندتطبیقوی  ادبیّوات ةدر حووزکه دارای بیشتری  انتشوارات هارسی 

 5در جودول  ،اندحوزه که وارد شدههای علمی رشتهسایر اند شدهمدارک زیادی تولید  ،و عربی هارسی

 نشان داده شده است.
 

 تطبيقی در ایران ادبيّات ةرشتروابط ميان :6 جدول

 درصد علمی رشتة ردیف

11/32 هارسی ادبیّات 5  

25/73 یات()کلّ ادبیّات 2  

74/51 هارسی زبان 3  

12/55 یات(کلّ) زبان 4  

33/2 خارجی ادبیّات و زبان 1  

33/5 شناسیزبان 5  

12/5 عربی ادبیّات 7  



 53/ بندی و نقشة دانش تولیدات علمی ادبیّات تطبیقی در ایران سنجی، خوشهعلم

 

45/5 شناسیسبک 3  

5/5 هنر 1  

15/2 هرهنگی مطالعات -مدیریت  -هنر  پژوهش -یات( )کلّ انسانی علوگ 53 -52  

73/2 لمالمبی  رواب  - پزشکی 54-51  

11/2 عرهان - ریزیبرنامه و ارتصادی توسعة -مطالعات زنان  -سیاسی  علوگ -عربی  زبان 22 -55  

37/2 ادیان -حقو   –معماری  –شهری  ریزیبرنامه -حقو   25 -25  

25- 15 
 ارتصاد -شناسیروان – ترجمه - ارتصادی علوگ - اسالمی مدیریت - تربیتی علوگ - مردمی مطالعات

 - حودیث و نرورن علووگ - نموزشی مدیریت - حدیث - الهیات - تصویرسازی - بیمه - بهداشت -
 هلسفه - سینما - کالگ - موسیقی - معماری - شناسیجامعه

53/2  

 ؟ها هستندکدام ایران تطبيقی ادبيّات ةحوز ةدر مدارک توليد شدبسامد پر مفاهيم .5-6

اگر محققوان تطبیقی در کشور است.  ادبیّات ةمفاهیم تولید شدیکی از نتایا ای  پژوهش، توانایی رصد 

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

ی خوود بوه تّصّصو ةنید که در طیفی گسترده، واژگان مشابهی را برای مفاهیم مهم و یا مسائم حوزمی

واژگوانی متوون، کشو  الگوهوای بردهای تحلیوم هومریکی از کا (241، 2252لیدسدورو، ) برندکار 

اسوت. بور  حووزة علمویمفاهیم پرکاربرد در یک شناخت  ،برجسته و رویدادهای نوظهور و به بیان ساده

واژگوان  ،7جدول در شد.  مشّّ تطبیقی در ایران  ادبیّاتنتایا ای  روش بر روی مدارک  ،ای  اساس

 از مجمووع ،کوماسوت. در  مودهانود نبسوامد داشوتهدر مدارک ای  حووزه بار  دو حدّارمو مفاهیمی که 

 ادبیّوات» ةاژوکلیودخوود  ،. در ایو  میواننمود دسوت بوه واژه -مفهووگ  5522تعوداد ای  حوزه مدارک 

 ادبیّوات» ةکلیودواژ ،بوه هموی  روال .بوودبیشوتری  بسوامد دارای ، در مدارک حضوربار  352با  «تطبیقی

رومی، ترجمه تطبیقی، شواهنامه هردوسوی، حواه   الدی جاللموالنا  عربی، ادبیّاتسی، هارسی، شعر هار

. بوه عبوارتی بودند در مدارک نمده باریکهق  واژه  -مفهوگ  351از ای  تعداد،  چنی هم ...«شیرازی و

  %52بوه هموی  روال  و ؛انودپیودا کوردهحضوور در مدارک  باریکهق   ،موجود هایواژه - مفهوگ 74%

 بیش از دو بار بسامد داشتند. %51و  دو بار در مدارک حضور داشتند ها نیزنن
 

 تطبيقی در ایران ادبيّات واژه مدارک حوزة - توزیع فراوانی تکرار مفهوم :7جدول 
 درصد فراوانی بسامد واژه - مفهوم

 21/2 5 352 (پردازینظریهمبانی نظری و مباحث عمومی، ) تطبیقی ادبیّات

 21/2 5 23 ر هارسیشع

 /21 5 22 عربی ادبیّات

 21/2 5 57 رومی ی الدّجاللموالنا 
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 21/2 5 51 هاترجمه

 21/2 5 54 هردوسی شاهنامة

 21/2 5 52 حاه  شیرازی

 53/2 2 55 ، نقد ادبیاسطوره

 27/2 3 52 ادبیّاتعرهان، زنان در  - شعر معاصر هارسی - شعر عربی

 11/2 5 1 بهار عراشّال، ملک عش  - ادبیّاتیعت در طب - زبان هارسی

 مکتوب - رورنن – عربوی معاصور شوعر - سفرنامه – شیرازی سعدی - یملّ ادبیّات -متنبّی  ببوطیّ

 هرانسوی ادبی
3 3 73/2  

 53/2 2 7 تأثّرو  تأثیرجهانی،  ادبیّات

 -دامغوانی منووچهری -یرالطّ منط  - معنوی ملنوی - سعدی گلستان- دمنه و کلیله -شاملو - زهد

 وریبنیشا عطّار -گنجوی  نظامی
5 3 73/2  

 نبوادیدولت محموود - رصیده - هرّخزاد هروغ - شعر - رمانتیسم - غر  ادبیّات پایداری ادبیّات

 یوشیا نیما - نماد – تطبیقی نقد - خسرو ناصر - مشترک مضامی  -
1 53 53/5  

 اربوال - هرانسووی ادبیّوات - داسوتانی ادبیّات - اسالمی تطبیقی ادبیّات - شاملو احمد - بطوطه اب 

 رودکی - تطبیقی ادبیّات در داستان - حماسه- جواهری - جبران خلیم جبران -تّیّم – الهوری

 نوستالژی -درویش  محمود - محتوا - مجنون و لیلی - ادبیّات در زمان - انگلیسی زبان -

4 53 54/5  

- معاصور ادبیّوات - شور  ادبیّوات - تعلیموی ادبیّوات - شووری احمد - واسابون - معرّی ابوالعالآ

– احمودنل جوالل - تصویرشناسوی - اعتصوامی پروی  - ابوماضی ایلیا - ژید نندره - شهرنرمان

 - عربوی زبوان - زبوان دسوتور - کوتواه داسوتان - شویری  و خسورو - شوروانی خارانی - حکمت

 - پردازیشّصویت - شّصویت - سویاوش - غزنووی ناییسو - یادبو سواختار - داسوتان ساختار

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

 مکاتوب - ایرشوتهمیان مطالعوات - مضومون - سولمان سوعد مسعود -هرهنگ  – سیستانی هرّخی

 - اشوینقّ - ناصرخسورو - ثالث اخوان مهدی - امریکایی مکتب - نمریکایی ادبی مکتب - ادبی

 پیامبر یوس  - شب یک و هزار - البالغهنها

3 44 4 

 - ایوران در ادبیّوات - ایوران ادبیّوات- اخوال  - رونی ابوالفر  - ابوالعالآ - ابوالعتاهیه - مقفّع اب 

 - نزادی - ندونوویس- ملووم ادبیّووات - کودکووان ادبیّووات- هولکلووور ادبیّووات - رومانتیووک ادبیّووات

 المواس - الگووبرداری- ارتبواس - هلسوفی اهکوار- انتظار اه  - اسطورا  - استعمار - بیان نزادی

 امیوم - معوزّی امیور - اموروالقیس -( ع) حسوی  اماگ - الیوت - مکاشفه و الهاگ - ایکندوله خان

 انبوسوت - یموادّ سوراییبواده – ایموان - ایوران - کوالوینو ایتوالو - انسان - اجتماعی انتقاد - زوال

 تصوویر - تصوویر - تصووّو - ادبیّات تاریخ - تأثّر و تأثیر -پامال  – دهلوی بیدل - بیان - سعدی

– دانتوه - خیّواگ - زهواوی صودری جمیوم - تطبیقوی ادبیّات جغراهیای - تملیم - اه  تغییر - ادبی

 و مرسوت - خیّواگ رباعیوات - رئالیسوم - دیگوری - سیاسوی یهادگاهید - دگردیسی – مایهدرون

 سوواموئم - هارسووی شووعر در زنووان - تطبیقووی روش - ادبووی روابوو  - رمووز - نووو رمووان - سووهرا 

2 553 27/52  
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 معاصر شعر – ایران معاصر شعر - سیاسی شعر - سودابه – سمبلیسم -هندی سبک - ریچاردسون

 عشو  - الهوی عشو  - بیواتی ا عبدالوهّ - عاطفه – خیال صور - شهرزاد – نو شعر - تاجیکستان

  ریصوور - پوونجم روورن - راهیووه – نامووهرابوس - هووالل غنیمووی - غربووت غووم - عنصووری -عووذری

- دینوی مضوامی  - مودح – ررریوزی مانواس - زمینی یهامائده - گوته – الهی کمدی - پورامی 

 - منواظره – گرایوییملّ - شورری اروپوای مکتوب - مشترک مفاهیم - معشو  – عاشقانه مضامی 

 نقود - دومزیوم کونش سوه نظریوة - دریاهوت ةنظریو - منشوی نصوراهلل - انیربّ نزار - نادرپور نادر

 وحودت - واژگوان – یملّو هویوت - متعوالی هنر - هامایهدرون همسانی - اه  نومیدی - اسطوره

 زلیّا و یوس  - وردزورث ویلیاگ - باتلر ویلیاگ - هوگو ویکتور - وص  – وجود

21/74 351 5 هاواژهمفاهیم و کلیدسایر   

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

 ی از بووه منظووور شناسووایی الگوووی رایووا ارتباطووات مفهووومی در موودارک مووورد بررسووی و درک کلّوو

تطبیقوی ایوران بور اسواس انتشوارات ایو   ادبیّوات های مفهومی حوزةخوشه ،هاهای حاکم بر ننموضوع

 ادبیّات ةحوز ةاستّرا  شد واژة - مفهوگ 5522از میان  ،بندی مفاهیمی خوشهبراحوزه شناسایی شدند. 

کوه سواختار  5 شکمدر  .انتّا  گردیداند تکرار شدهدر مدارک دو بار  حدّارمکه  مورد 221 ،تطبیقی

پور بسوامد  واژة - مفهووگ 221رخودادی مواتریس هوم ، حاصمدرنمدهها به نمایش خوشه یسلسله مراتب

در صوورتی کوه ایو  عودد بواال برش یوک درجوه اسوت و  تعداد خوشه بر پایةحوزه است.  مدارک ای 

 هایخوشوه ،شودپونا گرهتوه  به عبارتی اگر ای  برش در حدّ. شدندریزتر می هاتعداد خوشه ،شدگرهته 

بورای  کمتوری گرهتوه شود. شتور بورتحلیم نسوان خاطر بهامّا  ند؛شدایجاد شده بیش از چهم خوشه می

بور اسواس روابو   در نهایت،ها دو به دو با هم مورد مقایسه ررار گرهتند و ها، مفاهیم و واژهخوشه ایجاد

حاصم شوده بور وگراگ رسلسله مراتبی دند بندیخوشهنوعی  ،زیرشکم  خوشه حاصم شد. 51مفهومی، 

باال با هوم ، مفاهیم از روش پایی  به ذیم دندروگراگ بندیخوشه. در استاساس رواب  مفهومی مدارک 

واژه را  - و تعداد زیوادتری از مفهووگ ندترمتراکم های حاصم شدههبعضی از خوش .اندردهکارتباط پیدا 

 گفتوه شود، کوه  طورهموان .انودجوای گرهتوهواژه  - مفهووگ 33چهوارده،  خوشوةدر  مولالً ؛اندشامم شده

بوه ظواهر اصوطالحی ی بندی مفاهیم حاصم روابو  مودارک اسوت و ممکو  اسوت از لحوا  معنوادسته

بورای  ارتبواط مفهوومی بررورار کورد. هاننبی  توان ت میبا کمی درّامّا  ؛م نشودها مجسّارتباطی بی  نن

مفواهیم شوکم گرهتوه ، 3جدول در  ،5 شکموگراگ ربندی دنددرک بیشتر، مفاهیم حاصم شده از خوشه

 .اندنورده شدهبه تفکیک 
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 تطبيقی در ایران ادبيّاتسله مراتبی دندروگرام حاصل از تحليل مدارک سل بندیخوشهای از نمونه: 1شکل  

 (2)(UCINET6 اهزارنرگبا  شده ولید)ت
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 تطبيقی در ایران ادبيّات مدارک حوزةبندی خوشهمفاهيم حاصل از تحليل  :2جدول 

 9 خوشة 1 خوشة 1 ةخوش

 نظریوووة –تغییووور اهووو   –اهووو  انتظوووار 

 نو امیدی اه  –دریاهت 

 - یهویوت ملّو - رواب  ادبی - نورمان 

 گرایییملّ –هرهنگ 

 انتقاد اجتماعی -اخال  - مدح

 6 خوشة 5 خوشة 1 خوشة

 تصویر ادبوی - تصویرسازی – تصویر

کمودی  -تّیّوم  – هولکلور ادبیّات -

 - سوفرنامه – شویرازیسوعدی  - الهی

ابوو   - معورّی ابوووالعالآ - منطو  الطیور

 وناصر خسر - غم غربت - بطوطه

 ادبیّووواتجغراهیووای  - ادبیّووواتتوواریخ 

شووری   - خارووانی شووروانی - تطبیقووی

الگوبرداری  - عاطفه و دوستی - رضی

 - الهواگ و مکاشوفه - خواص ادبیّواتاز 

 هنر متعالی

مکتب ادبوی  - مناظره – ایرانی ادبیّات

 - مکتب ادبوی هرانسووی - نمریکایی

 - هووالل غنیمووی - ورینیشوواب عطّووار

 پروی  اعتصامی

 3 خوشة 2 خوشة 7 وشةخ

 - هووای زمینوویهدمائوو - خیّوواگرباعیووات  شعر نو – سمبلیسم

 - پایوووداری ادبیّوووات –ننووودره ژیووود 

 محمود درویش - پردازیشّصیت

 - هرانسوووی ادبیّووات - عشوو  عووذری

لیلوی و  - شویخ صونعان - یملّو ادبیّات

 مضامی  عاشقانه - مجنون

 11 خوشة 11 خوشة 11 خوشة

 - صووور خیووال - یووهراه –رمووز و راز 

 داسوتان - امیم زوال - محتوای داستان

 - اهکوار هلسوفی - تطبیقوی ادبیّاتدر 

یووک  و هووزار - نبووادیدولتمحمووود 

 شهرزاد - شب

 –اسووتعمار  - خیّوواگ – ایلیووا ابوماضووی

 - شووعر اجتموواعی –مکتووب اروپووایی 

 مهدی اخوان ثالث

زنوان  - ملوم ادبیّوات - معاصر ادبیّات

احمووود  -زادین - در شوووعر هارسوووی

 - ا  بیوانیعبودالوهّ - انسان –شاملو 

نووادر  -ندونوویس  – ادبیّوواتزمووان در 

جمیم صودری  -شعر سنایی - پورنادر

شوعرا الملوک  - زبان هارسی - زهاوی

 نوسوتالژی – شعر معاصر عربی - بهار

 نیما یوشیا - شعر معاصر هارسی -

 15 خوشة 11 خوشة 19 خوشة

 ادبیّات – غر  ادبیّات –شر   ادبیّات

 رومانتیک

زبووان  - دسووتور زبووان - زبووان انگلیسووی

 - تطبیقووی در اسووالگ ادبیّووات - عربووی

زنودان ) حبسویه - دانتوه – مکاتب ادبی

 - شووهریار – مضووامی  دینووی - نامووه(

 – ابووالفر  رونوی - ررن پونجم ادبیّات

بواده  - د سلمانعمسعود س - ابوالعتاهیه

 ادبیّووات - عشوو  الهووی - یسوورای مووادّ

الموواس  - سوویاوش – سوواختار داسووتان

 - خسورو و شویری  - ایخان کندولوه

احمود  - پوامال - ریچاردسونساموئم 

 نظامی گنجوی -شوری 
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 - اموواگ حسووی  )ع( - تملیووم - علیموویت

 - مضوووامی  مشوووترک - معوووزّیامیووور 

 – توووأثّرو  توووأثیر - مفووواهیم مشوووترک

 – ابونواس– ایتالو کالوسینو - عنصری

 - ملنوووی معنوووی - ایمووان - جووواهری

اربال  -عش  - عرهان – هاترجمهتطبی  

 ادبیّووات - حوواه  شوویرازی - الهوووری

 - شوعر عربوی - هارسی ادبیّات - عر 

 رومی الدی جاللموالنا  - شعر هارسی

 12 خوشة 17 خوشة 16 خوشة

سووونایی  - ایرانوووی ادبیّوووات - ارتبووواس

 - نقاشووی – شووعر – زهوود – غزنوووی

 داستان کوتواه - ایرشتهمیانمطالعات 

ناصوور  - الیوووت – داسووتانی ادبیّووات -

 هنر - نقد ادبی - خسرو

مانوواس  - سووه کوونش دومزیووم نظریووة

 انسوان –بیوان  -نصراهلل منشی - هرریزی

اموواگ  - بوسووتان سووعدی - مقفّووعابوو   -

 – حماسوووه – ناموووهرابوس - علوووی )ع(

 ةشواهنام - متنبّویطبیوب ابو  – حکمت

 بیّوواتاد - کلیلووه و دمنووه - هردوسووی

 - البالغهنها - گلستان سعدی -جهانی

 ویلیاگ باتلر - رستم و سهرا 

شووعر معاصوور  - شووعر معاصوور ایووران

 نتیسوممار –شعر معاصر  - تاجیکستان

 – نقووود تطبیقوووی -هرّخوووزاد هوووروغ  -

 سیسوتانی هرّخوی - رودکی –تصوّو 

مضمون  - دگردیسی – نقد اسطوره -

 القیسمرؤا – مایهدرون – نماد – ادبی

 وص  – دامغانی منوچهر - رصیده –

سوووهرا   - جبوووران خلیوووم جبوووران -

طبیعوووت در  - اسوووطوره – سوووپهری

 ویلیاگ ورددزورث - ادبیّات

   13 خوشة

 - ایوران – سوودابه –کودکان  ادبیّات

یوس   - یوس  پیامبر - ساختار ادبی

 و زلیّا

  

 دارد؟ ایقی چه ویژگیتطبي ادبيّات مدارک ميان گرفته مفاهيم شکل نقشة علمی .5-2

 تووان چنوی  تحلیوم کورد کوه هاصولةتطبیقی، موی ادبیّاتمفهومی شکم گرهته در حوزه  به نقشة توجّهبا 

ارتباط زیاد مفواهیم بوا یکودیگر اسوت. بوه بیوان  ةمفاهیم از هم در سطح نقشه کم است و ای  نشان دهند

 واژه در مدارک زیاد است. - گتراکم مفهو ،دیگر
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 تطبيقی در ایران بر اساس انتشارات مدارک این حوزه ادبيّاتمی حوزة مفهو شةنق :1شکل 
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هوایی اسوت کوه سیر گرهمها با ها خطوط ارتباطی ننلبهیک گره هستند و  هرکداگمفاهیم  ،در ای  نقشه

پور بسوامد اسوت.  ةواژ - مفهووگ 221شکم گرهته بر اساس  نقشة دارای ارتباط مفهومی یا معنایی هستند.

ایجواد  در نقشوة حوذو شوده اسوت.انود در مدارک حضور داشوته باریکر ای  نقشه مفاهیمی که تنها د

هارسی و عربوی در  ادبیّات به مقولة بیش از حد یتوجّهشود. بلکه کمتر توازن بی  مفاهیم دیده می ،شده

ة نقشو ،وضووع. بورای درک بیشوتر ایو  منودارورار گرهتوه توجّوهکشور شده و مقوالت دیگر کمتر مورد 

 مشوّّ  وسو () نقشوهررموز رنوگ  ةدر ناحیو توجّوهنقاط مورد  ،چگالی زیر دیگری تهیه شد. در نقشة

عربی، شعر هارسی، ررنن، اسطوره، زهود،  تاهارسی، ادبیّ ادبیّات. ای  ناحیه شامم مفاهیمی چون اندشده

ایو  نقشوه  ،بوه عبوارتی .اسوت تادبیّواشاهنامه، تطبی  نثار موالنا، شعر عربی، عرهان و مضامی  مشترک 

 کوه گونوههمانداغ اسوت و  چنوانهومماند که وس  نن مذا  است و ای  ناحیوه می هشان راشبی نتش

هوای ایجواد تطبیقی ایران اسوت. نقشوه ادبیّات ةمدارک حوز توجّهای  نقاط موضوعات مورد  ،گفته شد

 اهزارهواینرگک صوورت گرهتوه و از های زیادی است که بر روی مدارحاصم تجزیه و تحلیمکه شده 

 .استفاده گردیدبرای ترسیم نن  سنجیعلم متعدّدی در حوزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ایران تطبيقی ادبيّات و برجسته در حوزة نقاط داغچگالی  نقشة :9شکل 
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 نتيجه
انود. تولیود بوه نن روی نوردهگسوترده  صوورتبوه تطبیقی در ایران دانشی ادبی است و پژوهشوگران  ادبیّات. 5

 ای  نکته است. ییدی برتأ ،سال 52 مدرک طیّ 5122 حدود

 هایمقالوهحاصوم  ،و بیشوتر تولیودات انجواگ گرهتوه یهوای پژوهشوی انودکطورح ،در ای  حوزهشد  مشّّ . 2

 .دانشجویی است هاینامهپایاناز استّرا  شده 

رسوانند. های ای  حوزه را به چاپ میمقاله %72حدود  مجلّه 52نتایا ای  پژوهش حاکی از نن است که تنها . 3

های ایو  حووزه اکلریت مقاله ای بّواهد بهیک پژوهشگر یا کتابّانه ه از ای  لحا  مفید است که اگرای  مسأل

نوامبرده از لحوا   ةمجلّوده  ؛الزگ به ذکر استشود.   می، ای  امر محقّمجلّهای  ده  ، با تهیةدسترسی داشته باشد

چوه چنوانامّوا  ؛اسوتدار معنوی سونجیعلماز دیود ای  و گیرند ای  حوزه ررار می ةهست مجالّتی  دردر ی کمّ

 های کیفی الزگ است.، ارزیابیدری  برنورد کنیم به صورتبّواهیم 

میوان در ایو   بووده وبه زبوان هارسوی  %15به میزان  ،تطبیقی در داخم ایران ادبیّات نگارش مدارک در حوزة. 4

 ةگفتو ،کمّوی ارزیوابیایو   به زبان عربی و انگلیسی به چواپ رسویده اسوت. %44غیر هارسی به میزان های کتا 

کسوانی دیوده  ةتطبیقی بیشتری  نسویب را از ناحیو ادبیّات ،معتقد استکه دهد انوشیروانی را مورد تأیید ررار می

 (5331 شیروانی،اند )انوکرده ادبیّاتدو نویسنده یا دو  ةاست که نن را محدود به مقایس

بوه بواالتری   5312توه و در سوال گرهبه خود ت بیشتری شدّ 5334از سال  ،تولیدات علمی ای  حوزه در ایران. 1

 کاهش پیدا کرده است. یتوجّهبه میزان رابم  ،بعد از ننامّا  ؛ها رسیدسطح در تماگ سال

سوی مرزهای در هرا جانبههمهارتباطات  دةهزاینو رشد  شدنجهانی ةکنیم که با پدیدما در عصری زندگی می. 5

ان و تّصّصووری، مابوه شورای  کنوونی دنیوای علوم و هنو توجّهرو هستیم. در چنی  وضعیتی و با جغراهیایی روبه

 ؛روی نورنود« توألی  مشوترک»و « همکاری علموی» ةپژوهشگران ناچار هستند به سوی ارتباطات بیشتر و پدید

و امکانات الزگ برای غلبه بر مشوکالت  ، مهارت، منابعتّصّ تواند تماگ میندرت ب تّصّ یک هرد م چراکه

تمایم  چنانهمنویسندگان  ،تطبیقی ایران ادبیّات حوزةدر  ،با ای  حال .پژوهشی را در چنی  شرایطی داشته باشد

چوه تعوداد د و هور نومدارک یک نویسونده در رسس رورار دار ،مشاهده شدکه طور همان .به کار گروهی ندارند

 تعداد مدارک کمتر شده است. ،نویسندگان اهزایش یاهته

زیادی با سایر  ایرشتهمیانرواب  رسد ای  حوزه به نظر میع مدارک تولید شده در ای  حوزه، به تنوّ توجّهبا . 7

 ،هارسی ادبیّاتن و زبا سیطرةامّا  ؛کندعا را ثابت میای  ادّ ،نگاه انتشارات ای  حوزه حدّارمباشد. ها داشته حوزه

به ای  معنی  ،5های علمی ذکر شده در جدول رشته ،الزگ به توضیح است .کامالً بر ای  حوزه سایه انداخته است

هوای علووگ مّصوصواً حووزه ؛حوزة علمیهر  طبیعتاًباشد.  ایرشتهمیانکامالً  ایتطبیقی حوزه ادبیّاتکه نیست 

( تحوت 5331انوشویروانی، ) پوژوهشتووان بوه . در ای  میان مویهستندادی زی ایرشتهمیاندارای رواب   ،انسانی
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شناسوی تطبیقوی یوا ارتصواد زبان» ،گویودموی کوه مولالًدر ایران اشاره کرد  «تطبیقی ادبیّاتشناسی نسیب»عنوان 

بوه معنوی  ،جودولهای ایو  لذا ذکر داده ؛اندتطبیقی اشتباه گرهته ادبیّاتتطبیقی دیگر را با  یا هر مطالعة «تطبیقی

هوایی از گسوتردگی ، نشوانه5های مندر  در جودول داده ،در مجموع نیست. حوزة علمیبودن ای   ایرشتهمیان

 تطبیقی در ایران است. ادبیّاتمطالعات  ةحوز

ی را موضووع غوالب توانبه طوری که نمی اند؛ع و گستردهوّنمفاهیم مورد بحث در مدارک ای  حوزه بسیار مت. 3

مدارک بسیار کمتوری دیوده در امّا  ؛مدرک ذکر شده بود 352تطبیقی در  ادبیّات رد. البته خود کلیدواژةذکر ک

ای از حجوم گسوتردهدر ایو  میوان  گیورد.مورد تبیوی  رورار  تطبیقی ادبیّاتیا روش تطبیقی  ادبیّاتکه خود  شد

ایو   ةپرداخته شده بود. نتیجو یهای ادبتبو مک ادبیّاتها، نثار شاعران، نویسندگان در زبان ةبه مقایس ،مدارک

 دهد.ررار می تأییدهای میرزایی و سلیمی را مورد یاهته ،بّش

. نتوایا ی بی  مدارک ای  حوزه انجاگ گرهتمفاهیم به رصد نگاهی از رواب  مفهوم بندیدستهیا  بندیخوشه. 1

بندی نن نیز رد بحث ای  حوزه، خوشهبه گستردگی موضوعات مو توجّهحاکی از نن است که با ست نمده دبه 

 ةزمینو ،تطبیقوی ایوران ادبیّوات بندی مفاهیم شکم گرهته در حوزةشهخو ،در کمه است. متنوع و غیر منسجم بود

هوای بوه وجوود و کی  خوشوه برای نگاهی از کمّهای کیفی و نظری هراهم خواهد کرد. مناسبی برای پژوهش

 گیرد:ررار می تبیی رد نمده، ای  بّش از نتیجه بیشتر مو

ر یک اگر دو مفهوگ ددر جدول، شود. های شکم گرهته از مفاهیم در هر دسته دیده می، خوشه3در جدول 

بیشتر از سایر مفاهیم با یکدیگر به  ،نن است که نن دو مفهوگ در مدرک موجود خوشه ررار گیرند، نشان دهندة

غنی بوده و به نقش یک مفهوگ  ها بر یکدیگرتأثیرات نن در زمینة تطبیقی در کشور ادبیّاتاند و دانش کار رهته

نّواهود بوود کوه ایو  دو واژه یوا    معنوایرابم ربولی صورت گرهته است. ای  شباهت بود توجّه در مفهوگ دیگر

 شان به هم نزدیکند.وگ الزاماً از نظر معنای اصطالحیمفه

در  «، مکتوب ادبوی هرانسوویمناظره، مکتب ادبی نمریکواییایرانی،  ادبیّات»، مفاهیم 5برای ملال در خوشه 

بنودی ایو  مقووالت بوا یکودیگر دارد. یوا در خوشوه محققان به رابطة توجّهکه نشان از  اندیک دسته ررار گرهته

مناسوب  توجّوهکه حواکی از  انددر یک دسته ررار گرهته« گرایییملّرواب  ادبی، هویت ملی، هرهنگ، » مفاهیم

 اد رواب  هرهنگی و ادبی دارد.در ابع

اشواره شود، هوم  روبالًکه  گونههمانشود. های تشکیم شده دیده مینثار شاعران و نویسندگان زیادی در خوشه

خوشه  ارتباط تنگاتنگ بی  مدارک ای  حوزه است. ةمفهومی است و نشان دهند ةدارای رابط هاننخوشه شدن 

 ،دو واژه اسوت. در خوشوة -مفهووگ  4است. ای  خوشوه هقو  شوامم  دبیهای ایک ای  حوزه در رابطه با نظریه

کووچکی  خوشة ،سوّگچون رواب  ادبی و هرهنگی در مدارک ای  حوزه شکم گرهته است. خوشه هممفاهیمی 

سوازی چهارگ، موضووعاتی ماننود تصوویر ةاجتماعی است. در خوش و انتقادی ،است و شامم موضوعات اخالری
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 ةدر خوشو طوورهمی و  شوودمی، اب  بطوطه و ناصر خسورو دیوده عطّاردر نثار سعدی،  تّیّم، رهولکلو ادبیّات

 ، خوشةذکر شد ربالًگونه که تطبیقی شکم گرهته است. همان ادبیّاتو جغراهیای  موضوعاتی مانند تاریخ ،پنجم

هووگ کوه بیشوتر مفدو  است با هقو  هفتم ةخوشه، خوش تری کوچکهای ادبی است و ها و جریانمکتب ،ششم

پایداری موضووع اصولی اسوت و نثواری از  ادبیّات. در خوشه هشتم، استلسیم و شعر نو حول محور رابطه سمب

مضوامی   ،نهوم موضوع خوشة طورهمی و  دارند معنایی ةرابطدر ای  مفهوگ ، محمود درویش و نندره ژید خیّاگ

 مفهومی رابطةبا هم ، شیخ صنعان و کتا  لیلی و مجنون هرانسوی ادبیّاتعاشقانه است و در ای  رابطه نثاری از 

 ةاسوت. در خوشو سوراییداستانداسوتان و  ةتطبیقوی در حووز ادبیّواتدهوم، بحوث  ةخوش. موضوع اصلی دارند

، ابوماضی، مهودی خیّاگرسد مفاهیمی همچون مضامی  شعر از دیدگاه اجتماعی و تطبی  نثار به نظر می ،یازدهم

 شکم گرهته باشد. ،اروپایی و بحث استعمار در مورد ای  مضامی  اجتماعی شعر ادبیّاتب اخوان ثالث و مکت

واژه است و توراکم موضووعی نن زیواد اسوت. موضووعات اصولی ایو   - مفهوگ 51دوازدهم شامم  ةخوش

در شعر اند شامم: زبان هارسی، شعر معاصر هارسی و عربی، نقش زنان خوشه که با هم ارتباط مفهومی پیدا کرده

 ةنثار شاعران و نویسندگان زیادی مورد تطبی  ررار گرهته است. خوش ،در ای  خوشه .ملم است ادبیّاتهارسی و 

 ر  مورد بحث ررار گرهته است. خوشةشر  و غ ادبیّات مقایسةصرهاً در نن، کوچکی است و  ةسیزدهم، خوش

متوراکم اسوت و مفواهیم زیوادی را شوامم  و بسیار شکم گرهتة مدارک ای  حوزه خوشة تری بزرگچهاردهم، 

ای هستند. عمده مفاهیم ای  حووزه دارای سلسله رواب  گسترده ،شود. موضوعات شکم گرهته در ای  خوشهمی

نثوار  ،د در ایو  خوشوهنشووشوامم موی ادبیّواتهارسوی و عربوی و مضوامی  مشوترک ایو  دو  ادبیّواترا زبان و 

   ررار گرهته است.و شاعران زیادی مورد تطبی نویسندگان

. در مفهوومی دارنود ةبوا هوم رابطوحماسوی و باسوتانی  ادبیّاتهای ادبی مانند پانزدهم، تصویر و تیپ خوشة

در  هسوتند.ات ایرانوی موضووعات غالوب ایرانی، زهد، هنر در ادبیّو ادبیّاتشانزدهم، نقد ادبی، ارتباس در  ةخوش

حماسوی و  ادبیّواتشواهنامه و  ،رسد موضووع غالوبنظر می بهامّا  ؛ی شکم نگرهتهمشّّصهفدهم، مفهوگ  شةخو

 ،شوود. در ایو  خوشوهای بزرگ است و مفاهیم زیادی را شامم میهم خوشه هجدهم باشد. خوشة شناسیانسان

کودکان و نوجوانوان در غالوب  ادبیّات ،نخر یا نوزدهم ةهای ادبی مطرح است و در خوشبیشتر مضامی  شباهت

های شکم گرهته بر اساس رواب  بی  مدارک حووزه اسوت و بوا درک و خوشه ،در مجموعداستان مطرح است. 

 برد.پی مفهومی مدارک ای  حوزه  توان به رابطةمیها، در کنار هم ررار دادن ارالگ درون خوشه

 ای  حوزه، از دیگر نتوایا ایو  تولید شدة تطبیقی بر اساس مدارک ادبیّات مفاهیم حوزة نقشة علمیترسیم 

رواب  مفهومی  ،اوّل ةپژوهش بود. تحلیم مدارک ای  حوزه منجر به ایجاد دو نقشه در ای  پژوهش گشت. نقش

دهد. در تفسیر ای  نقشه را به ما نشان می توجّهمورد  ونقاط داغ  ،دوّگ مدارک را دیداری کرده است و نقشة بی 

مفهوومی  ةتشوریح گشوت، نقشو بندیخوشوهو  که در بحث میان رشتگی، مفاهیم داغ گونههمان توان گفت،می
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. در ایو  نقشوه بسیار متراکم است و ارتباط بی  مفاهیم در نقشوه بوه خووبی نمایوان اسوت تطبیقی ادبیّاتمدارک 

 ،یبه طور کلّو توان بیشتر از ای  را نمایش داد.به طوری که نمی اند؛سیار گستردهها برواب  پیچیده است و لینک

زیواد اسوت و مفواهیم در ارتبواط  بسویارتطبیقوی در ایوران  ادبیّواتمفهوومی  ةرهت توراکم شوبکتوان نتیجه گمی

 .تنگاتنگ با هم هستند

 پيشنهادها
 ادبیّواتعالرمندان بوه پوژوهش در ایو  حووزه، ایجواد رشوته  اتی و تمایم گستردةاطّالعبه رشد منابع  توجّهبا . 5

 در کشور تقویت کند.تواند ای  دانش را می ،ارشد و دکتریهای کارشناسیتطبیقی در دوره

های بنیادی  و نظریه، تبیوی  کتا  ةاخ  ترجم به طور و المللیبی و ملّی حقیقاتی در سطح های تانجاگ طرح. 2

 .مجلّههای جدید در رالب کتا  و نظریه

 .ی در ای  حوزهتّصّصهای کامالً مجلّهگسترش . 3

 .ای  حوزه شناختیمعرهتها و جهت تقویت روشهای بنیادی و نظری انجاگ پژوهش. 4

از جمله اروپایی و امریکای التی  و شور   ؛هاایرانی با سایر مکتب ادبیّاتها به سمت تطبی  گسترش پژوهش. 1

 .نسیا

 .ترهای عمی نویسندگی در داخم و خار  از کشور جهت پژوهشی و همگسترش همکار. 5

 .کش  مفاهیم جدید و ناشناخته سو دادن به و سمت وهای تکراری گیری از پژوهش. جلو7

 .تطبیقی ادبیّاتهای تطبیقی ایران و ایجاد ارتباط منسجم با سایر انجم  ادبیّاتال کردن انجم  . هع3ّ

هوای نظران خوارجی، برگوزاری کارگاهالمللی، دعووت از صواحبو بی ملّی ی تّصّصهای . برگزاری همایش1

 .یتطبیق ادبیّاتی تّصّص
 

 هانوشتپی

العاتی ربلوی را نرشیو اطّهم العات جاری و العاتی منسجم، یکدست و جامعی که بتوان هم اطّدر ایران یک پایگاه اطّ (5)

، ISC ،Magiran ،SID ،Irandocالعواتی ماننود: هوای اطّاکنوون پایگواهکورد، وجوود نودارد.  به صورت کامم دریاهوت

Noormags ،Civilica خودمات  ،هور یوک بوه صوورت جداگانوه کوه های دیگری  در ایران ایجواد شوده اسوتو پایگاه

از تمواگ  ،هند. در ایو  پوژوهشدارائه می راهای مّتل  از جمله دسترسی به اطالعات در هرمت ؛العاتی به پژوهشگراناطّ

 نید.های استفاده به عمم میالعاتی در گردنوری دادهها و دیگر منابع اطّامکانات ای  پایگاه

هوای شوکم ا محتووای خوشوه؛ امّواست ها نبودهمقاله، امکان در  تصویر کامم خوشه به دلیم محدودیت تعداد صفحة (2)

 ذکر شده است.  3گرهته در جدول 
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 1إیران تنتاا  العلیةة لدأدب املقارن يخریطة امللها و تکت  مسح العلوم و 

 2محةد امحدي
 اهواز، ایران جامعة الشهید مجران ،فرع علم املکتبات واملعلومات کتوراه يفطالب الد  

 3علي سلةیي
 کرمانشاه، ایران  جامعة رازیوآداهبا، غة العربیة الل   قسم ستاذ مشارک يفأ

 4ةشهاهله زنگ
 فرع علم املکتبات واملعلومات ماجستری يف

 صامللخ  
من جهة أخرری هرو دراسرة للعتقرات برا اوداب والعلرول امل تلدرة  لقرد و دراسة حمددة لبلد خاص من جهة و إن  األدب املقارن ه

نظرراً الری أن  اادارة یرة یرول بعرد یرول و ت منتجاته العلمإهتم  الباحثون فی إیران کالبلدان األخری هبذا اجملال إهتماماً بالغاً حبیث کثر 
مسر  العلرول وتکت لهرا »املستهدفة للمعلومات حباجة الری معرفرة وتقیریم للةالرة الراهنرة، یسرتهدا هرذا املقرال الری دراسرة مو روع  

علوماتیررة علرری مررواد هررذه الدراسررة هررث کررهل الوحلررايف  شررذا القررهل يف ا ررکاشا امل« وخریطررة املنتجررات العلمیررة لررردب املقررارن فرری إیررران
 اساس الکلمات املشرتکة  إن  ااجنازات البةثیة هث  تقییم عال  للمنشورات، معدل لنمو الوحلايف ، التعاون والتکاتب با الکت اب،
عتقات متعددة الت صصات، تعیا اجملتت املرکزیة، املداهیم املرجعیة، التکت هل للمداهیم ورسرم خریطرة للعلرول يف األدب املقرارن  

نتايفج هذه الدراسة تدل  علی أن  منو  املنشورات يف هرذا اجملرال طیلرة سربعه السرنوات األخرریة ازدادت کثرریاً ومعرد ل منوهرا تسراوی  إن  
من املقاالت انتشررت يف عشرر ترتت کمرا  %51 اکثر من وأن  منو  املقاالت اکثر من غریها  أحلبتت هذه الدراسة أن   43/51%

اً و علررری أسررراس التکت ررهل للمدررراهیم الررر  تقرررول هبرررا هرررذه أحلبتررت أن  التعررراون و التک اترررب برررا کت ررراب املقرراالت يف مسرررتو  رررعیس جرررد 
تکت ررهل معلومرراتی  وأن  أکثررر املدرراهیم املرجعیررة ترردور حررول املقارنررة بررا  51الدراسررة تبررا  أن  الوحلررايف  شررذا اجملررال فرری إیررران  مرر  فرری 

النصوص فی األدب املقارن جود عتقات معق دة با الوحلايف  و شذا اجملال تدل  علی و رسم اخلریطة  األدبا الدارسی والعريب کما أن  
 يف إیران 

لةلة ة:   األدب املقارن، مس  العلول فی األدب املقارن، التکت هل األدب املقارن، خریطة علمیة األدب املقارن الکلیا  الد 
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