
 

 
 سردبيرگفتار 

 -فکمری « تعامل»و « پيوند»های پاک پژوهشگرانی است که در جستجوی ادبيّات تطبيقی اصيل، پژواک اندیشه

ها هستند؛ تاریخ این دانش نوین در سرزمين ما با فرازها و فرودهمای گونماگونی ها و تمدّنفرهنگی با دیگر ملّت

انمد بمه سمرمنزل مقصمود گونه که متخصّصان ایمن رشمته در آرزو و جسمتجوی آن بودهآنهمراه بوده است؛ اما 

 «شود.که نمی شودشود که نمیگاهی نمی: »و به سخن شاعر نرسيده است

های ادبيّمات عمق بحران ادبيّات تطبيقی در ایمران تتنهماد در ناآشمنایی یما بمدفهمی بما نظریّمه»رسد، نظر میبه 

شمود؛ بلکمه در فهمم نادرسمت بسمياری از تطبيقگمران از ( محدود و خالصمه نمی3: 3101انی، )انوشيرو« تطبيقی

و « روشممند»شود؛ درحقيقت، جهان ادبيّات تطبيقی، جهمانی این دانش نيز مالحظه می« هایآرمان»و « هاهدف»

در پرتمو « دیگمرانشمناخت خمود و »دنبال یک هدف و استراتژی ژرف و بنيادین؛ یعنی است که به« محورنظام»

باور بمه برتمری فرهنگمی بخشمی از سياسمت امیریاليسمم تبموده و »برابر و عادالنه است؛ چراکه « تعامل و دوستی»

های معروف و موجود این دانش، بدون توجّه به ایمن همدف و (؛ لذا، کاربست نظریّه30: 3101)باسنت، « هستد

توانيم بگویيم: رشمد و شمکوفایی ادبيّمات فرضی مین پيشسرانجام است. براساس چنيغایت، کاری بيهوده و بی

منمدی بما اهتممام بمه شمود. نظاممحقّمق می« منمدیهدف»و « مندینظام»تطبيقی در ایران، با تأمّل در این دو واژ  

مندی با فهم ژرف و درسمت از شود و هدفاصالح ساختارهای آموزشی و پژوهشی خاصّ این رشته ممکن می

 گردد.های آن ميسّر میانها و آرمهدف

مایمه را های سمطحی و بیهما و مقایسمهنامة ادبيّات تطبيقی، هرگز برآن نبوده و نيست که تطبيقنشریة کاوش 

، قصمد نمایمد؛ بلکمه در آغماز بمه بانمگ بلنمد «عتمف»های خود و تمدید مجموّز وزارت منظور پُرکردن شمارهبه

کند، بلکه به سمت و سوی ه، ما را که هيچ به مسير درستی رهنمون نمیمایهای سطحی و بیایم: آن مقایسهگفته

یقين، آن لمذّت رود و بمهی انتظمار نممیان ادبيّات تطبيقی، هيچ فایمدهدهد و از چنيانحراف و بيراهگی سوق می

 شود.واقعی از انجام پژوهش، برای تطبيقگران نيز محقّق نمی

  ایم:ردههشت مقاله را انتخاب ک ،در این شماره

به یکی از مباحث جدّی و نوین « ادبيّات تطبيقی و جایگاه آن در آیند  مطالعات ادبی»ترکمانه و ملکی در مقالة 

اند. نتيجة یافتة نویسندگان این مثابة دانشی که پيوسته در حال تحوّل و پویایی است، اشاره کردهادبيّات تطبيقی به

ها و علوم ای ادبيّات با سایر رشتهد چارچوب مناسبی را برای مطالعة مقایسهتواناست که ادبيّات تطبيقی مدرن می

 فراهم کند.

نمادگرایی در شعر دو شاعر ممتاز و معاصر فارسمی و »بررسی تطبيقی ای به زنگنه و الماسی در مقاله رحيمی

 نه



ایشمان براسماس مکتمب انمد. چمارچوب نظمری پمژوهش پرداخته« عربی؛ بهزاد کرمانشاهی و عبدالوهّاب البيماتی

هما، تنهما بمه بررسمی تبانيمات و تشمابهات گونمه پمژوهشامریکایی ادبيّات تطبيقی است. شایسته است که در این

همایی از اهمّيّمت و ضمرورت زیمادی شناسمی چنمين پژوهشهای نقد و زیباییپرداخته نشود، بلکه اهتمام به جنبه

، نيز بيانگر این اسمت کمه دليمل اصملی گمرایش دو شماعر بمه رمزگرایمی؛ های این پژوهشبرخوردار است. یافته

 شرایط اجتماعی و سياسی حاکم بر روزگار ایشان بوده است.

گرایی تفکّر گرایی و واقعبررسی تطبيقی آرمان»ای به رشتهشعبانی و نویسندگان همکارش در پژوهشی ميان 

همایی براسماس اگمر چنمين پمژوهش انمد.پرداخته« مطلموب سعدی و فارابی در باب آیين فرمانروایی و حکوممت

ای مطرح شوند، امکان گمذر از موضموعات تکمراری و سمنّتی ادبيّمات رشتههای درست مطالعات ميانچارچوب

 شود.      سمت رویکردهای تازه و نوین فراهم میبه

ممان شماخد معاصمر؛ یعنمی ماری در دو رمفماهيم گفتممان پسااسمتع»به بررسی  صالح بک و همکارانش نيز 

بررسمی مفهمومی اصمطالحات و اند. پرداخته« موسم هجرت به شمال )طيب صالح( و سووشون )سيمين دانشور(

از مفماهيم کليمدی و  «جنسميت»و  «نمژاد»، «اروپمامحوری»، «فرادست و فرودسمت»، «دیگری»تعبيرهایی همچون 

 بنيادین مورد تحليل نویسندگان در متن دو داستان است.

پور و همکاران به ، نوشتة علی«نگارش تاریخ ادبيّات تطبيقی فارسی و عربی براساس الگوی انواع ادبی»مقالة  

تواند در نگارش تاریخ ادبيّات تطبيقی فارسی و عربی بررسی نظری آن گروه از انواع ادبی پرداخته است که می

بندی این انواع ادبی از اهداف کليمدی گی دستهبندی انواع ادبی، تعریف و چگونسودمند باشد. تفکيک و طبقه

 پژوهش است.

، نوشتة قربانی «مفهوم عرفانی کنایه در ترجمة عمر شبلی از دیوان حافظ براساس نظریة آنتوان برمن»بررسی  

و احمدی از دیگر مقاالت روشمند این شماره اسمت. بررسمی و تحليمل روش ترجممه، ميمزان موفّقيّمت متمرجم، 

 آید.شمار میگانة نظریة برمن از اهداف اساسی این پژوهش بههای سيزدهبا مؤلّفه تطبيق ترجمه

نویسی تاریخی در ادبيّمات سير تحوّالت نمایشنامه»نيا در پژوهشی روشمند به بررسی تطبيقی قبانی و محسنی 

نویسمان، بيمان مایشنامههما و مبمانی فکمری نانمد. تحليمل انگيزهپرداخته« 3031-3096معاصر مصر و ایران از سال 

های اصملی های برجستة تاریخی و... از چارچوبها و تشابهات منابع فکری نویسندگان، معرّفی شخصيتتفاوت

 این پژوهش است.

شروه و علوانيه، دو گونه از سبک خوانندگی در فرهنگ عاميانة مردم جنموب ایمران )خوزسمتان و بوشمهر(  

ها و عواممل پيمدایش ایمن دو نغممه کمه ریشمه در ، تفاوتت. تحليل شباهتقيم بدان پرداخته اسجاسم است که 

 فرهنگ عاميانة مردم آن سامان دارد، هدف محوری مقاله است.

تازگی طرفمداران زیمادی را بمه خمود اختصماص داده اسمت، دو های نشریه نيز که بهها و نکتهدر بخش پاره 

 هد



ونمد( در بخمش معرّفمی و نقمد طرح شده است؛ نگارنده )زینمیم« گفتاری گزیده»و « معرّفی و نقد کتاب»بخش 

پژوهشمگر ممتماز دانشمگاه  اثر دکتر علی عشری زایمد، ّالالااّالال  يفّةاملقارن ةاألدبیّ  راساتالدّ  کتاب به معرّفی کتاب

 آید.قاهره پرداخته است که از آثار مطرح و مدرن این دانش در کشور مصر به شمار می

مدی نيمز در گفتماری کوتماه بمه موضموع تأثيرگمذاری الفماظ و مفماهيم قرآنمی در شمعر حمافظ پور و احسبزیان

اند. بيان تأثيرپذیری مستقيم شاعر از لفظ و محتوای آیات قرآنی و نيز در مواردی دخل و تصرّف حافظ پرداخته

 در جریان تأثيرپذیری از محورهای این اشارت گذراست.

فرهنگمی ایمران و سوی تعامالت ای روشن و ماندگار بهبيّات تطبيقی بتواند پنجرهنامة اداميدواریم، نشریة کاوش

 «شود.کنی ولی خوب میگاهی گمان نمی»جهان عرب، بگشاید که 

 اهلل ولیّ التّوفيق والسّداد
 وندتورج زینی
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