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 تطبيقی در ایران ادبيّات مجالّتشناسی آسيب

 3تطبيقی( ادبيّات نامة: کاوششپژوه )مطالعة مورد

 2خلیل پروینی

 ، تهران، ایرانعربی، دانشگاه تربیت مدرس ادبیّاتاستاد زبان و 

 3ثریا رحیمی
 ، تهران، ایرانعربی، دانشگاه تربیت مدرس ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 چکيده
تطبیقیی،  ادبیّاتنگارش مقاالت  بهنویسندگان  مندیعالقهو  ادبیّات گران از مطالعات تطبیقی در عرصةبا استقبال روزافزون پژوهش

مطالعیات  تطبیقیی اسیت کیه در حیوز  ادبیّاتنامة ، کاوشمجالّت. یکی از این اندیافتهگسترش ی در این عرصه، تخصّص مجالّت

 مجلّیةشیده در مقیاالت منتشرشناسیی بیا هیدآ یسیی  ،ن مختصرپردازد. ایهای مرتبط میبه نشر پژوهش ،عربی – تطبیقی فارسی

شناسیی یمیار و سی ت تیلییل و یسیی  ا تکییه بیر روش اسیتقرادی در عر یةبی ،2331تیا  2332هیای سیال در باز  زمانی ،دهیادش

در ذییل  ،هیاپردازد و پت از واکاوی یسی می مجلّه، به بررسی مقاالت این با استناد به نمودارهای یماری ،شدهمنتشر هایپژوهش

کیافی بیه مباحیث ن یری  توجّیهتیرین میوارد ین را عید  شمندی پژوهش، عمیدهور مو وعی، عناوین مقاالت و دایر  سه مبیث

پیرداختن بیه ممیامین کیاری و تطبیقی، میوازی ادبیّاتهای نوین پژوهش در ای و عرصههای بینارشتهتطبیقی، خأل پژوهش ادبیّات

 ادبیّیاتدر « تطبیی »فهم سوءتطبیقی،  ادبیّات های برجسته در حوز مکت ها و ن ریّه عد  استناد بهپژوهش و روش  فقدانتکراری، 

 شمرد.تطبیقی و... برمی
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 پيشگفتار .3

 . تعریف موضوع3-3

 حیطیه ایین در که مقاالتی شمارلمی ایران، ع رش شناخت مطالعات تطبیقی در جامعةاخیر، با گست هایدههدر 

این دانش نوپایی که در اواخر قیرن نیوزدهم مییالدی در . اندداشته روزافزونی رشد اند،دریمده تیریر رشتة به

ن یر از سوی پژوهشگران در اقصی نقاط جهیان مواجیه اکنون با استقبالی کمظهور نهاد، هم پا به عرصةفرانسه 

ا بیه اصیول ایین ان باتجربه و پژوهشگران نایشنتطبیقگریا به دیگر بیان،  تخصّصو غیر م تخصّصشده و افراد م

 هایمجلّیهتبی  ایین رغبیت در نگیارش مقیاالت تطبیقیی، زننید و بیهزرق و برق قلم می پر علم، در این عرصة

جم  و نشیر یثیار  که میمل مجالّت. این اندداشته روزافزون گسترش نیز ادبی یثار مقارنة حیطة در تخصّصی

ایین  ةجملیکوشیند. ازی ایین دانیش ارزشیمند مییخود در ارتقیا هستند، هرکدا  به نوبة تطبیقگرپژوهشگران 

الت نشیر یثیار ، رسپیداستکه از نا  ین چنانهم تطبیقی است و ادبیّات نامةکاوش ،پژوهشی - علمی مجالّت

 دارد. عهدهادب بر  تطبیقی را در حوز 

 و هدف تاهمّيّ. ضرورت، 3-8

 اسیت، بیوده روروبیه درپیىپى هاىبیران با همواره ،تطبیقی ادبیّات»در بیان  رورت پژوهش، همین بت که 

 بییران اروپیامیورى، بییران تیقی ، روش بیران ى،اهبینارشت بیران مشابهت، توارد و بیران تطبیقى، بیران

ایین  .(13: 2323)انوشییرونی، « تکیفیّی بر تکمیّ غلبة بیران زدگى،شتاب بیران نگرى،و سطیى مایگىکم

و  شیودمشیاهده میی مجیالّتشیده در هیای منتشرلی  در بسییاری از پیژوهشهیای مختکیفیّیتبیا  ،هایسی 

اصول، رویکردها و چارچوب بیث در ایین علیم و  معرّفیها، تیابی علّها، ریشهبیان کاستیبا  روری است 

در نگارش مقیاالت روشیمند هیدایت نمیود. در ان این عرصه را چگونگی تطبی  صییح یثار ادبی، پژوهشگر

تطبیقیی  مطالعیات جمی  و نشیر یثیار در حیوز  کیه مییلّ تطبیقیی ادبیّات مجالّتشناسی همین راستا، یسی 

تطبیقیی و  هیایپیژوهشهای این علم در ورای واکیاوی تواند راهکاری مفید برای شناخت یسی ند، میهست

 ینان باشد.های و کاستیبیان نقاط  ع  

 پژوهش . پرسش3-1

 های تطبیقی منتشر شده در این مجله چیست؟های پژوهشترین یسی مهم -

 پژوهش پيشينة .3-4

ی در اییران، دسیت بیه های تطبیقیهای پژوهشاین علم و یافتن یسی  معرّفیتر، پژوهشگران بسیاری در پیش

هیا اشیاره اند که در زیر، به چنید نمونیه از ایین پیژوهشردهتیریر دریو ةو یثار ارزشمندی را به رشتقلم برده 

 :شودمی
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هیا و بیه بررسیی فیراز و نشیی  ،«ایران در تطبیقی ادبیّات شناسییسی » مقالة در ،(11-32: 2323) انوشیروانی

ا هین ریّهاز زده درک شتاب چونهمهایی و  من تشریح یسی پردازد تطبیقی می ادبیّاتهای فراروی بیران

ریزی جیام  و  برنامهبر لزنتایج و...  در ارادةزدگی گویی و شتابیت تطبیقی، کلّمطالعا ها در حوز و تعری 

صی انسانی مازجمله تربیت نیرو در این حوزه؛ پیژوهش تیدوین متیون درسیی و فیراهم یوردن منیاب   ،تخصیّ

 نماید.می تأکید

 ،«هییاچییالش و پیییدایش: ایییران در تطبیقییی بیّییاتاد» مقالییة در ،(22-3: 2321) میین م ن ییری و بیی صییالح 

 انگاشیتن نادییده را فارسیی تطبیقی ادبیّات حوز  فکری و ذهنی هایکژتابی یا هایشفتگی از بسیاری سرچشمة

 .اندکرده بیان کاربردی هایپژوهش به صرآ پرداختن و ایرانی پژوهشگران سوی از ادبی هاین ریّه

 انیداز چشیم و حیال گذشیته،) عربی و فارسی بین تطبیقی هایپژوهش» ةمقال در ،(33-2: 2331) خمری 

فارسیی در اییران و  - هیای تطبیقیی عربییوهشبه بررسی عوامیل و مراحیل پییدایش و پیشیرفت پیژ، («یینده

 تئیوری، زمیان و مکیان، ن تغییرات این میافیل در سیه حیطیةتریپردازد و با واکاوی مهمکشورهای عربی می

تئوری به پیدایش مکت  عربی و اسالمی و تمرکز بر مکت  فرانسیوی و تیا  ین تغییرات در حیطةا ؛معتقد است

 ادبیّیاتمنجر به تمرکیز بیر  ،زمانی ه و در حیطةایر مکات  منتهی شدی مکت  امریکایی و نادیده گرفتن سحدّ

بیقیی در کشیورهای تط ادبیّاتبه میدود ساختن جغرافیایی  ،مکانی سی  عربی و فارسی شده و در حیطةکال

 مصر، سوریه و ایران انجامیده است. ،ویژههب ،اسالمی

 2331 از اییران در تطبیقی ادبیّات هایمقاله مو وعی تیلیل» مقالة در ،(66-21: 2331) امامی و زادهایران 

 بیّیاتاد کارنامیة گیرنیدنتیجیه میی ،زمیانی های منتشرشده در این باز ژوهشبررسی پ پت از، «ش.هی 2331 تا

 کراری است.های تکاری و پژوهششده، موازیتطبیقی در بسیاری از یثار انجا 

 شناسیییسیی  بیه ،«هیاهمیایش الیالبیه از اییران در تطبیقیی ادبیّیات» مقالة در ،(21-1: 2336) حجازی 

ص، نییروی کمبیود و پرداختیه رشته این در برگزارشده هایهمایش   عید فعّیال، علمیی انجمین نبیود متخصیّ

 دیگیر در خیود همکیاران سیایر بیا دانشیگاهی پژوهشیگران علمیی هایفعّالیّت هماهنگ و مندن ا  همکاری

 .است برشمرده حوزه این اجرایی هایفعّالیّت و علمی مطالعات در جدّی هاییسی  از را مراکز

انجمین  لّیةمجشید  گونیه از مقیاالت چیا لی گزارشتیلی» هایی چونافزون بر موارد ذکرشده، پژوهش 

« تطبیقیی در جهیان عیرب ادبیّیاتشناسیی یسی » ،(221-261: 2321) همکاران و میرزایی نوشتة« زبان عربی

 از« تطبیقیی ادبیّیاتادبیی و  ةهیای رابطیة نقید و ن ریّیتها و ظرفیّبیین چالشت»(، 21-2: 2336) پروینی نوشتة

 از گسیتر هیا ها و یسیی فهمیو زدودن کج هادر بیان چالش ایگونه، هری  به (223-213: 2332) ذکاوت
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 اند.سهیم شدهتطبیقی  ادبیّات

 ارچوب نظری. روش پژوهش و چ3-5

 -2331تیا  2332هیای این مختصر، بر ین است تا با بررسی مقاالت منتشرشده در این مجلّه، در باز  زمانی سال

ی و کیفی نشر مقاالت را دنبیال نمایید و روند کمّ -پژوهشی شد  -پت از اینکه موفّ  به دریافت مجوّز علمی 

های تطبی  و... را اراده دهید، نخست با روش استقرادی، یماری از توزی  زمانی، نمایة مو وعی مقاالت، روش

 .شناسی مجلّة یادشده ب ردازدس ت، با تکیه بر همین یمار، به تیلیل و یسی 

 موضوع تحليلی . پردازش8

 تطبيقی ادبيّات چيستی .8-3

هیای متفیاوت و نییز با زبان گوناگون یداب ملل قی، این علم را مقایسةتطبی ادبیّاتدر تعری   ،خطی الحسا  

بیا دیگیر  ادبیّیاتسازی و کاوش روابط مهموسیقی، سینما، نقاشی و مجسّ و هنرهای زیبا همچون ادبیّاتتطبی  

 (11: 2333ر.ک: ) داند. میشناسی و..شناسی، جامعهمانند فلسفه، تاریخ، روانم های علعرصه

های ایین علیم ریشه زیرا ؛خالی از تسامح نیست، ادبیّاتدر برای مطالعات تطبیقی  ،«علم نوظهور»توصی   

ری، میان ایین دو ادب تمیییز خود با ادب سوم ادبیّات ش نزد بابلیان جست که با مقایسةها پیتوان در قرنرا می

یثیار  بیه مقایسیة ،هیاند و سی ت رومیینو و کهن خود برخاست ادبیّات جشها به سنند، همچنان که یشوریداد

نیان، هوییت خیود را نییز حفی  غنیی یو ادبیّیاتو تالش نمودند در پت تقلید از  یونان پرداخته ادبیّاتخود با 

ر سب  است کیه ظهیودانند بدینتطبیقی را علمی نوظهور می ادبیّاتکه ا اینامّ ؛(22: 2336بهی، ر.ک: ) نمایند

 (212: 2333پروینی، ر.ک: گردد. )میباز میالدی عنوان علمی روشمند به اواخر قرن نوزدهمبه ،ین

 هیایشرو اصیول و بیه تیدریجبیه اامّی نداشیت، یمشخّص روش و شیوه ،گیریشکل ابتدای در ،علم این» 

 چیین و ژاپین ماننید هیای دوردسیتیسیرزمین یحتّی و اروپیایی مهیمّ کشورهای اغل  در و شد یراسته علمی

 کشیورهای ازجملیه دانشیگاهی، و علمیی تمیا  مراکیز در تقریبیاً ،ادبیی جدید علم این این . یافت گسترش

 .(22: 2336)پروینی، « است شده شناخته  ع ، و تشدّ با ایران، و عربی

 تیأثیرتطبیقی شناخته شده است، مکت  فرانسوی است که بیر اصیل  ادبیّات ترین مکتبی که در حوز کهن

ای جدیید را در شید، روییه یثار ادبی استوار است و بعدها پت از انتقاداتی که به اصول این مکت  وارد تأثّرو 

پت از انتقاداتی که بر مکت  فرانسیوی و مطالعیات  .(21 تا:هالل، بیر.ک: ) یثار ادبی در پیش گرفت مقایسة

مکتی   - کیردمیی تأکییدهنیری یثیار ادبیی  مایةنهای تاریخی بیش از دروبهکه بر جن -وارد شد  تأثّرو  تأثیر

را در مطالعیات تطبیقیی الز   تیأثّرو  تیأثیرخالآ مکت  پیشیین، شیرط ظهور نهاد که بر امریکایی پا به عرصة
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را شیامل  یای نیوینهی عرصهو حتّ ن ر قرار داد ملل مختل  مدّ ادبیّات بلکه، اصل تشابه را در مقایسة ،هندانست

ادب و دیگیر علیو   ری، سینما و موسیقی و نیز رابطیةاشی، معماچون نقّبا هنرهای زیبا هم یّاتادب بررسی رابطة

 .(13: 2112ان، همکارعبود و ر.ک: گشود ) تطبیقگرقان فراروی میقّ شناسی، فلسفه و...چون روان

ی شیرقی ا اروپیاتطبیقی در قال  مکت  اسیالوی یی ادبیّاتدار بار روسیه پرچمپت از فرانسه و امریکا، این 

گیذاری تأثیرگییرد، بیر ی میارکت وا  مییمیادّ ی خیود را از فلسیفةهیااندیشیه ماییةشد. این مکتی  کیه بین

کنید و تشیابه یثیار ادبیی را در میی تأکییدعنیوان روسیاخت بیه ادبیّاتهای اقتصادی و اجتماعی بر زیرساخت

 ،خیی بیر ایین باورنید کیه مکتی  اسیالویگرچه بر کند؛اقتصادی و اجتماعی دنبال می وجود بسترهای مشابه

: 2333و عبیود،  221 :2321ک: علیوش، )ر. ای از دو مکتی  پیشیین اسیتبلکیه، یمییزه ،مکتبی مستقل نبوده

61-66). 

و  ایسیتدمییکه بر سر مرزها  شدهتطبی  یثار ادبی گاه ینقدر میدود  دایر  ،شودمالح ه میطور که همان 

چنیان بیا تسیامح نهد و گاهی ینفراتر نمی کند و پا از مراودات تاریخیمی درصرا یثار ملل مختل  تبادالت 

یونید را شکسته و مییان یثیار ادبیی و هنرهیای زیبیا پ های ادبپردازد که مرزمی ادبیّاتدر به مطالعات تطبیقی 

: 2326، 2رلشیور.ک: ) یورد... روی مییاشیی و معمیاری و موسییقی وبا نقّ ادبیّات کند و به مقایسةبرقرار می

266-261.) 

هیای ادبیی ها و پیژوهشید که در بررسییشمار میبه ادبیّاتاز  اهمّیّتای باشاخه ،تطبیقی ادبیّاتامروزه » 

بیا رویکیرد  ،تطبیقیی ادبیّیاتممکن است رهیافت و دستاوردهای مغتنم و ارزشمندی بیه همیراه داشیته باشید. 

هیا، بلکیه در تسیازی ادبیی ملّیتنهیا در نزدیی نقش بسیزایی نیهملل مختل  دارد،  ادبیّاتای که بین مقایسه

در  .(26: 2332، رکعتییی یمیمّیید)پروینییی و « توانیید داشییته باشییدیاسییی کشییورها میییتفاهمییات و روابییط س

ی خیود را احییا کیرده ت، ابیات ملّدو ملّ ادبیّاتاهتما  به تطبی   همین بت که با ، رورت پرداختن به این علم

 نمیوده و از سیوی دیگیر، از قافلیة خیود را تغذییه ادبیّیاتیا به دیگر سخن، از ی  سو،  ،خشیمبو زندگی می

: 2333پروینیی، ر.ک: ) میانیمنمیی جیدااسیت ی و ترقّجهانی و نقد ادبی که روز به روز در حال رشد  ادبیّات

26). 

ای عنیوان رشیتههیان، بیهج کشیورهای پیشیرفتةدر بیشیتر تطبیقی  ادبیّاتروزافزون، سب  شده  اهمّیّتاین  

هیای بسییاری در راسیتای تیالشخیود کنید. در اییران نییز  های مختلی  را از ینهای دانشگاهکرسی ،مستقل

گرچه هنیوز تیا رسییدن بیه سیطح مطلیوب فاصیله بسییار  ؛تطبیقی صورت گرفته است ادبیّاتسازی یتخصّص
                                                           
1. Io Shorel 



 2331 پاییز، 32تم، شمار  نامة ادبیّات تطبیقی، سال هشکاوش/ 32

ی در تخصّصی مجیالّتتطبیقی و نیز نشیر  اتادبیّسیت گرایش این عرصه برای تأ انتخصّصتالش م ،اامّ ؛است

 این عرصه درخور تقدیر است.

یثیار  ی در زمینیة مقایسیةتخصّصی مجیالّتکه یکیی از تطبیقی  ادبیّات نامةمه، به بررسی کاوشبا این مقدّ 

ت دارای نقیاط قیوّ مجلّیهکیه گرچیه  شیودمی تأکیدشود و بر این نکته پرداخته میفارسی و عربی است  ادبی

یعنیی  ،دلییل عمیل بیه رسیالت نخسیت خیودا، ایین مختصیر بیهامّی تقیدیر دارد؛س اس و جای  وانی است فراو

 تقیوّ شیده، از برشیمردن ایین نقیاطدر ورای بررسیی مقیاالت منتشردر اییران تطبیقیی  ادبیّیاتشناسی یسی 

 دارد.ها معطوآ میموجود در پژوهش هاییسی  واکاویت خود را به صرآ ن ر کرده و همّ

 تطبيقی ادبيّات نامةکاوش معرّفی .8-8

ونید، تیور  زینیدکتر ولیت ین بیر عهید ازی کرمانشاه و سردبیری و مسیئدانشگاه ر ،امتیاز این نشریهصاح 

 - ز علمیی  بیه دریافیت مجیوّموفّی ،2332در یذرماه  ،مجلّه. این استاین دانشگاه ودانشیار  علمیعمو هیئت

هیای هیر شیماره از و نسیخه به زیور طب  یراسته شیده اسیتصورت فصلنامه سال به کنون هرو تا پژوهشی شد

منیدان قیرار گرفتیه اری شده و در دسترس عالقیهبارگذ http://jccl.razi.ac.irبه یدرس:  مجلّهدر پایگاه  ،ین

 است.

 ، چنیین یمیده اسیت:هاانیدازالعات نشریه، زیر عنوان اهداآ و چشیماطّ بخش، در مجلّهاصلی  در صفیة 

هیای انتشیار مقالیه گیردد:ی زیر، منتشیر مییتخصّصهای تطبیقی با هدآ پژوهش در زمینه ادبیّات ةنامکاوش»

تطبیقیی  ادبیّیاتگسترش دانش کم  به  فارسی(، –تطبیقی )عربی  ادبیّات  پژوهشی ناب و روشمند در حوز

تطبیقیی  ادبیّیاتهای حاکم بر رونید اهتما  به مبانی ن ری و جریان (،فارسی - تطبیقی )عربی ادبیّات  در حوز

مطالعیات تطبیقیی مییان  در حیوز  تنهیا ،ت ایین نشیریهالیّیعّبنیابراین، ف؛ (مجلّه)سایت « در جهان عرب و ایران

هیای مبیانی ن یری و جرییان حیطیة ت خیود را بیر نشیر مقیاالت درفارسی و عربی متمرکز بوده و همّ ادبیّات

نامیه گرچه سیردبیر میتیر  کیاوش است؛ معطوآ داشتهادبی فارسی و عربی یثار  تطبیقی و نیز مقایسة ادبیّات

 تیاریخی و جنبیه هیای بیان به ،ایران کنونی تطبیقی ادبیّات عرصة از پژوهشگران بسیاری»بر این باور است که: 

 اثیر زیباشیناختی و هیای هنیریارزش از کننید،یمی بسینده فارسی و عربی تطبیقی مطالعات تأثّر و تأثیر بیرونی

 همیین از کننید؛میی میدود فارسی و عربی یملّ ادبیّات دو به را تطبیقی ادبیّات مطالعات حوز  و اندغافل ادبی

 دو بیه را تطبیقیی ادبیّیات سیویی  از زییرا هستند، روروبه تطبیقی ادبیّات حوز  در هاچالش ترینیجدّ با رو،

« شیوندمیی غافیل هنرهیا و انسیانی علیو  سیایر بیا ادبیّات طارتبا از ،دیگر سوی از و کاهندمیفرو یملّ ادبیّات

 .(212: 2332وند، )زینی
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کشیورهای  ادبیّیاتفارسیی و  ادبیّیاتجای مطالعات تطبیقی مییان  توان گفت:، میبا استناد به همین سخن 

سیب  ربیی بیهفارسیی و ع ادبیّیاتهای پیوند مییان چون ریشه اخالی است، امّ مجلّهاروپایی و سایر ملل در این 

بیه  مجلّیهدر منشیور  ،اسیت و از سیوی دیگیر هاادبیّاتتر از سایر ت، میکمت اسالمی مشترک این دو ملّهویّ

فارسیی و دیگیر  ادبیّیاتتوان رسالت پرداختن بیه مطالعیات تطبیقیی مییان ، میمو وعی اشاره شده این دایر 

در  تنهیارا  مجلّیهنهاد و این  ،شوندولید و نشر میدیگری که ساالنه در ایران ت مجالّت انی را بر عهد یداب جه

 عربی دانست. - فارسی تطبی  یثار تخصّص

بیه  مراجعیهنگیارش مقیاالت، زبیان نشیریه بیه ترتیی  فارسیی و عربیی ذکیر شیده اسیت؛ بیا  نامةدر شیوه 

ه بیه زبیان کی - 2333، زمسیتان 26 سال چهار ، شیمار  -جز ی  شماره هبکه  شوددیده می مجلّههای شماره

 ، زبان نگارش دیگر مقاالت، فارسی است.عربی منتشر شده

 نامهشده در کاوشهای منتشربررسی استقرائی پژوهش .8-1

 زمانی مقاالت توزیع .8-1-3

را  2331تیا  2332هیای سیال شیده در فاصیلةمقیاالت منتشر ،تر اشاره شد، پژوهش حا یرکه پیش طورهمان

کنید. در ایین ن ر میصرآ  ،2332تا  2331های مربوط به پژوهش یمارگیری دهد و ازمورد بررسی قرار می

جمیو،، ، به شکلی مستمر، چهیار نوبیت در سیال منتشیر شیده و در مصورت فصلنامهنامه بهزمانی، کاوش باز 

 شکل زیر است: . جدول توزی  زمانی مقاالت بهاستمقاله  222، زمانی در این باز  مجلّهخروجی این 

 توزیع زمانی مقاالت .3جدول 
 درصد تعداد مقاالت سال نشر
2332 21 23% 
2333 22 26% 
2336 22 26% 
2331 31 23% 

 222 مجمو، مقاالت

رونید ثیابتی را طیی کیرده اسیت  بیشاکمی، چا  و نشر مقاالت شودمشاهده می باالگونه که در جدول همان

در مقایسیه بیا  2331در سیال  ،چیا  شیده کیه ایین تعیدادمقاله  1ط طور متوسّبه ،گونه که در هر شمارهبدین

 داشته است. صعودیروندی  ،یاز ن ر کمّ ،های پیشینسال
 موضوعی مقاالت نمایة .8-1-8

 نمیودار سیهتطبیقی، نتایج بررسیی در قالی   ادبیّات نامةشده در کاوشهای منتشرالهمق پت از بررسی مو و،

 د:شوعر ه می

کیاربردی  مطالعیاتی نقد کتاب، مقاالت ن ری و کلّ سه حیطة درها را پژوهش ،یمار مو ونمودار نخست: 
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 :دهدمی نشان

 
 شده. آمار موضوع مقاالت چاپ3نمودار 

های تطبیقی، مقاالت این حیطه را به عناوین جزدیی تقسییم نمیوده به حجم باالی پژوهش توجّهنمودار دو : با 

 است:

 
 شدهت چاپهای جزئی مقاال. عنوان8نمودار 

ادبیی اختصیا  ، حجم وسیعی از مقاالت به تطبیی  یثیار شودطور که در نمودار نخست مشاهده میهمان 

تیر و بیه تعیداد تطبیقیی نییز بیه نسیبتی بسییار کم ادبیّیاتمربوط بیه  هایبا، مباحث ن ری و نقد کتاست یافته

 است. مساوی، در این نشریه منتشر شده

زبیان، بیا و عیرب گیویان پارسییادیب سةهای تطبیقی، مو و، مقایپژوهش ذیل مجموعةدر نمودار دو ،  

عیرب و  ادبیّیاتی بیر ادب ایرانی تیأثیر ،نخست را در میان این دست مطالعات دارد و پت از ین مقاله، رتبة 12

رکیدا  نییز هانوا، ادبی و سیاختارهای زبیانی  پژوهی، مقایسةای، تصویرشناسی، ترجمهرشتهمطالعات میانا، امّ

 اند.ها را دربر گرفتهاز پژوهش یناچیز بخش
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کیه از  ده اسیتهیای ین را عر یه کیریقیی و زیرشیاخهتطب ادبیّات هایت استناد به مکیمار نمودار سو :  

 مو وعی مقاالت بهره گرفته خواهد شد. دایر  شناسییسی نتایج ین در 

 
 های آناخهتطبيقی و زیرش ادبيّاتهای . استناد به مکتب1نمودار 

عنیوان روش پیژوهش چه در خود مقاله بیهناد به ینبا است -شده، بررسی روش پژوهش در مقاالت منتشربا  

تطبیقی انجیا  شیده  ادبیّاتا با استناد به مکت  امریکایی هترین حجم تطبی بیش ،شد مشخّص - ذکر شده است

افزون بر این، برخیی پژوهشیگران رانسوی قرار دارد. با تکیه بر مکت  ف تأثّرو  تأثیرمطالعات  ،بعدی و در مرتبة

و ابوالیسین مقدسیی و « )عبدالصیبور و شیهریار(واکاوی معنای زمستان در دو شعر »چون فرهاد رجبی در هم

بیه ترتیی  اسیاس کیار خیود را  ،«بررسی تطبیقی مدایح نبوی در دیوان بوصیری و خاقانی»زین  افتخاری در 

پژوهیی همشناسی، ترجا سب امّ اند؛قرار دادهفرانسوی  -ی امریکای و اسالوی -یی تلفیقی از دو مکت  امریکا

و  هیای بکیراز زمینیه ،بهتیر تطبیقی یا بیه عبیارت ادبیّاتهای نوین ی و اقتباس که از عرصهاتی چون تلقّو ن ریّ

 .شودمیها را شامل حجم ناچیزی از پژوهش اند،قرار گرفته توجّهتر مورد ی هستند که کمبدیع

 قیتطبي ادبيّات نامةکاوش شناسیآسيب .8-4

، عنیوان مقالیه و روشیمندی یمو یوع داییر سیه مبییث  ذییل هیا درشناسی پژوهشیسی به  ،در این بخش

نشیده  هیا برشیمردهتمامی پیژوهشو  کرده بسندهها در این بررسی، به ذکر نمونه شده است. پژوهش پرداخته

نگارش ین در چارچوب صیفیات مییدود  ،بیث خار  بوده از حوصلةاالت تمامی مقدر  نا   ،زیرا ست؛ا

 کند.کفایت مید مورد ن ر وها و رسیدن به مقصرای واکاوی یسی ب هانمونههمین  ،نیزگنجد و مقاله نمی

 موضوعات دایرة .8-4-3

باحیث ن یری، اهتمیا  بیه مشیامل مییزان  ،بییثم چند ، ذیلمجلّهشده در این مقاالت منتشر یمو وع گستر 
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و بررسیی طیر  مباحیث و... پیژوهش در مقیاالت کیاربردی، نیویوری در نیوین هیای هبه عرصی توجّهمیزان 

 .دشومیشناسی یسی 
 تطبيقی ادبيّاتعدم اهتمام کافی به مباحث نظری  .8-4-3-3

. م اسیتبیانی و اصیول ایین علیم بیا مستلز  یشنایی تطبیقی، ادبیّات و متقن در حوز  صییح یپژوهشنگارش 

 سییر بیا بایید .ین نیسیت گذشیتة مطالعیة و جیز بررسیی ایچیاره ،تطبیقی ادبیّات علمی و دقی  شناخت برای»

 شیویم یشینا اسیت داشته رشته این های کاربردیپژوهش در مستقیمی تأثیر که تطبیقی ادبیّات ن ری تتیواّل

 توجّیه بیا را خود راه باید ایران در تطبیقی ادبیّات ش  بدون میان بشناسیم. این در را خود جایگاه ین از پت و

 بیا اسیت کیه الز  ،درسیت انتخیابی از اطمینیان حصول برای ولی کند، پیدا جامعه ادبی و نیازهای فرهنگی به

 .(6: 2332)انوشیروانی، « شویم یشنا جهان در ین رایج هاینیله و رشته این تتیواّل سیر و تاریخچه

نخسیت برداشیت نادرسیت روسیت؛ بیا دو چیالش عمیده روبیه ،ی در اییرانتطبیقی ادبیّات ،توان گفتمی 

 درهیای نیوین ین. ت ایین رشیته در جهیان و حیوزهتییواّلپژوهشگران از مفهو  تطبی  و دیگری نایشنایی با 

نیه  یثیار درحالی که تطبیی  ؛انددو یا چند اثر دانسته مقایسةتنها تطبی  و تطبیقی را  ادبیّاتهدآ  مورد نخست،

ها. در میورد ها و تفاوتیعنی چرایی وجود مشابهت واالترای است برای دستیابی به هدفی آ، بلکه، وسیلههد

تطبیقیی اسیت.  ادبیّیاتهیای نیوین بیه حیوزه توجّهیبیخود گویای  ،های منتشرشدهعناوین پژوهش ،دو  نیز

اشیتباهاتی اصییاب قلیم در دا  لغزییدن مباحث ن ری برای جلوگیری از فرو پرداختن به اهمّیّتجاست که این

 اجتنیاب اصیول ن یری طیر  از» ،تطبیقیی در اییران ادبیّیاتپژهشگران در واق ، د. شواز این دست یشکار می

 ین بییث قلمیرو یحتّی نیه و شیده داده دسیت بیه علم این تعری  نه هنوز :گفت توانمی که چندان اند،کرده

   .(631: 2312)نجفی، « است شده مشخّص

 ،ن یری مباحیث هیایدگرگونی و ،تنوّاصول، چارچوب،  از اآشفّ و صییح شناخت عد  ،ستا بدیهی 

 نییز مجلّیهایین  هیایپیژوهشاین یسیی ، در . انجامیدخواهد  تطبیقی ادبیّات از صییح و عمی  درک عد  به

  یافتیه تطبیقیی اختصیا ادبیّیاتمورد به مباحیث ن یری  1شده، تنها منتشر مقالة 222که از مشهود است چنان

هیای جیذب پیژوهش در مجلّیهدهید و نشان می نمایدبسیار ناچیز می ،کاربردیمقاالت است که در مقایسه با 

 خالآبیر ،ده اسیت  عمیل نکیرتطبیقی، در داخل و خار  از کشور، چندان موفّ ادبیّات ن ران عرصةصاح 

 در زمینیة هیای پربیار و روشیمندوهشبیا نشیر پیژ کیه سییفار ادبیّیاتتطبیقی فرهنگستان زبان و  ادبیّات مجلّة

 در مطالعیات تطبیقییها و اصول ن یری ناشی از نبود چارچوبخأل  جبران تطبیقی، برای ادبیّاتمباحث ن ری 

من یور یشینایی بیهتطبیقیی  ادبیّیاتدر هیای پیژوهشعرصیه ، رویکردها واهمّیّتباحثی در فواید، و نیز در  م
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 که اقدامی درخور اجر و تقدیر است. ده استکرتالش  پژوهشگران با این علم ارزشمند

 تطبيقی ادبيّاتهای نوین ای و عرصههای بينارشتهپژوهشحجم ناچيز  .8-4-3-8

بیر ادبی، حجیم بسییار نیاچیزی را در مقایسه با مطالعات صرفاً، در مجلّهاین ای در رشتههای میانتعداد پژوهش

هیای پسااسیتعماری، پژوهیی، پیژوهشنیوینی چیون ترجمیههیای و نیز خأل پژوهش در عرصیه (2)گرفته است

در  ادبیّیاتشیدن فرهنیگ و جهیانی لةمسیئو ها شناسی، گفتگوی فرهنگخوانش، نشانه ةن ریّتصویرشناسی، 

 مجلّیهانیدرکاران دستکافی از سوی  توجّه  ، اگر نشان از عداین ود شوبه شکلی بارز احساس می ،مجلّهاین 

در مهیم اسیت.  ایین عرصیةزنی در قلمپژوهشگران به  توجّهیبیت نداشته باشد، بیانگر به نشر این دست مقاال

 شید؛ خواهید ادبیی صیرفاً هایاز پژوهش تطبیقی ادبیّات خرو  سب  ایاندازه تا ای،بینارشته مطالعات» ،واق 

 قلمیرو ایین .نمیود واهیدخ تیرگسیترده بشیری های دانیشحوزه دیگر با را ادبیّات پیوند له،مسئ این برابر در اامّ

 ایین ارزش بگشیاید. ین فیراروی را نیوینی هیایافی  و انسانی بکاهد علو  در رکود و انزوا از تواندمی ،جدید

 سیب  توانیدمی که است سویه دو پیوند ی  این بلکه شد، نخواهد تطبیقی ختم ادبیّات به تنها نیز گستره و اف 

 ادبیّیات غنیای زییادی و بشیری هیایدانیش در لطافت رو  فزونی پژوهشی، هایفقر مو و، تکرار از رهایی

 .(26 :2332وند، زینی« )شود

مطالعیات  وهشگران و گزینش مقاالت در حیطیةپژ تشوی تطبیقی با  ادبیّات نامةرود کاوشپت، انت ار می

 د.گردهیم سدی  مهم و ب این عرصة و غنای در باروری ،تطبیقی ادبیّاتهای نوین و عرصهای بینارشته

 تواردکاری و موازی .8-4-3-1

ای نیو و انید، مسیتلز  ییافتن نکتیهتر نویسندگان دیگیری بیه ین پرداختیهنگارش مقاله در مو وعاتی که پیش

ین، تولیید    نشیود، رهیافیتاگیر ایین مهیم میقّی .انیدرسیدن به نتایجی است که دیگران بیدان دسیت نیافتیه

ییا شیاعر، شیاید وجود شباهت در یثار دو نویسینده  صرآ توارد است. کاری وهای تکراری، موازیپژوهش

در  یخاصیّ  دلیل کافی نیست و اگر از رویکرد نقدی بدون ش ،ا، امّ دو باشد؛الز  برای تطبی  یثار ینسب  

مییان یثیار هیر دو و انسیجامی صیییح،  مشیخّصای بیدون  یابطهتوانید ت نشود، این تطبی  میپژوهش تبعیّ

 شاعر دیگری صورت پذیرد. نویسنده یا

 خییفرّ میمّید و جیواهری مهدی میمّد شعر در اجتماعی دتعهّ تطبیقی بررسی» چهار مقالة مثال، عنوانبه 

 خییفرّ درشیعر پاییداری هیایجلیوه تطبیقی بررسی»، «طوقان ابراهیم و یزدی خیفرّ شعر در پایداری»، «یزدی

 بیه مقایسیة، «ییزدی خییفرّ و صیافیالرّ معیروآ شیعر یموسیق تطبیقی بررسی»، «یوس  عبدالرحمن و یزدی

تیر نییز پییشمقیاالت اشیاره شیده،  طور که در پیشینةنو هما پرداخته استخی با چهار شاعر مختل  اشعار فرّ
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مقایسیه شیده  هیای گونیاگونبه شیوه و دیگر شاعران عرب ، شابیهای زهاوی، رصافیخی با سرودهاشعار فرّ

ی بیدون نیویوری خاصیّ ت و... ممامین تکراری وطن، استعمار، استبداد، جهل ملّی ،در سه مورد نخست است.

 است. شدهبررسی 

 ادبیّیاتاگیر  تیوان بیه نتیایج نیوینی دسیت یافیت؟شاعران، مینا   ییجاهییا با جاب حال پرسش اینجاست: 

ت اسیت، نتیجیه ایین کنار هم نهادن وجوه شباه ،تنها ،تطبیقی همچون پازلی در ن رگرفته شود که رهیافت ین

های یی  شیاعر را در کنیار اشیعار هیزاران شیاعر توان سرودهوجود مشابهتی کوچ ، می تنها باشود که می

صاز به دیگر نهاد و یافتن ممامین شبیه به هم نیز، نی ییید. پیت، همگیان بیر میی نداشیته بلکیه از عهید  تخصیّ

رات کیه عنیاوین و تکیرار مکیرّ تغیییرنیه  ،سیتهیا مهیم اها و تفاوتچگونگی تطبی  و چرایی وجود شباهت

هیا عیاجز ایین چراییی ییافتن ها وبیان این چگونگی تطبیقی در ایران از ادبیّاتهای فانه بسیاری از پژوهشمتأسّ

 اند.مانده

 مقاالت هایوانعن .8-4-8

 مخاطی روی ای اسیت کیه نویسینده بیرای فهیم میتیوای مقالیه بیه ترین دریچیهمتن و مهمفهم عنوان، کلید 

مقالیه چیه در میتیوای نمبهم بوده و یا با ینداشته باشد، یا  خوانندهالز  را برای  جذّابیّت ،گشاید. اگر عنوانمی

میورد ن یر از دسیت  شده و رغبت خود را بیرای مطالعیة مقالیة سرگردان خوانندهنداشته باشد،  تطابقم ،یمده

ن یران روش صیاح  باید دانست که پژوهشگران و»قاالت، ن ممعیارهای انتخاب عنوادرمورد  اامّداد؛ خواهد 

انید کیه اگیر تیقیی  در علیو  انسیانی دسیت یافتیه هایبهبود روش های ارزشمندی در زمینةتیقی ، به تجربه

 عمیالًباشند. بیدین دلییل می توجّهخبرند، حداقل نسبت به ین بیبعمی از پژوهشگران کشور از ین بینگوییم 

 ،نماینید. ایین دانشیمندانتر اسیتفاده مییهای خود کمهای روز تیقی  در پژوهشنده و یافتهاز ین تجارب ارز

به نو، و حجم تیقی ، چند ویژگی و معیار مهم را برای انتخیاب مو یو، تیقیی  و تن ییم عنیوان ین  توجّهبا 

ترین منیاب  و مراجی  روش تیقیی  بیان نمودند. این معیارها که پت از جستجو و کنکاش در برخی از مشیهور

مو و، مقاله باید جدیید و  -2 ؛مو و، مقاله باید میدود و میصور باشد -2دست یمده است، عبارتند از: به

« عنیوان مقالیه بایید وا یح و جیذاب باشید -6 ؛المقیدور مختصیر باشیدید حتّیعنوان مقاله بای -3 ؛مفید باشد

شیده در ایین هیای منتشرتعیدادی از پیژوهش شناسیییسیی یارها، به به این مع توجّهبا  .(33 :2323عسکری، )

 .شودخته میپردا مجلّه

 بودن عنوان پژوهشیکلّ .8-4-8-3

مو یوعی را  ملیز  اسیتصفیه فراتر رود، پیت، نویسینده  21 حدود نباید از ،پژوهشی حجم استاندارد مقالة
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ا برخیی امّی بیوده و منیتج بیه نتیجیه گیردد؛ بررسییبرای پژوهش خود برگزیند که در این تعداد صیفیه قابیل 

مجنیون  داسیتان لیلیی و»، «و منیاب  عربیی شیاهنامههای خیردورزی ایرانییان باسیتان در جلوه» مقاالت همچون

 و عربیی و ایرانیی ناسیونالیسیم بررسیی»، «هنرهیای زیبیا( و ادبیّیاتمیوردی:  ةتطبیقی )مطالعی ادبیّات درگستر 

توانید عنیوان   مییو مواردی از این دست، هیر کیدا «عرب نهمت و ایران طةمشرو دوران درشعر ین بازتاب

خیردورزی  دهنید مناب  عربی بازتیاب بررسی کهی دکتری باشد. چه اینارشد و یا حتّکارشناسی نامةی  پایان

 واکیاویبیر  افیزون شیامل شیود،هیای مختلی  را عرب در دوره ادبیّاتای از تواند طی  گستردهمی ،یانایران

در خصو  بررسی داستان لیلیی و مجنیون در و طلبد میمستقل را  یپژوهش ،فردوسی که خود شاهنامةاشعار 

گسیتردگی  دهنید در بییان روش پیژوهش، نشیان یادشیده رهای زیبیا، ذکیر چنید بنیدی از مقالیةو هن ادبیّات

 بیر مبتنیی مقالیه، این در پژوهش روش»گویند: مقاله است، ینجا که نویسندگان میتر  میمو وعی  میدود 

گونه که ابتدا از من ر مکتی  فرانسیوی، ایین داسیتان بدین است؛ تطبیقی ادبیّات یمریکایی و فرانسوی مکات 

دیگر ملیل بررسیی کیردیم و سی ت از دییدگاه مکتی  یمریکیایی، بازتیاب ایین  ادبیّاتعربی و  ادبیّاترا در 

سیازی، تئیاتر، هنرهای زیبا ماننید نقاشیی، خوشنویسیی، پیکیرهد های متعدّ، در شاخهادبیّاتداستان را افزون بر 

 .(6: 2333یان و همکاران، )پیرمراد «پردازیموسیقی، و... به بررسی میسینما، م

عیرب نییز بیا  نهمیت و ایران مشروطة دوران شعر در ین بازتاب و وعربی ایرانی ناسیونالیسم بررسی مقالة 

ی، کلّیی نکییرده و در ییی  عنییوان منیصییراشییعار دو یییا چنیید شییاعر  درالیسییم را ونکییه بررسییی ناسیاین ن ییر بییه

کیه  –اسیت  بیر گرفتیهمشروطه و عصر نهمیت را در دور  زبانگوی و عربشاعران پارسی های تما سروده

 عنیوانتوانید میی ؛ بلکیهنیسیتبرای ی  مقاله ، عنوان مناسبی - شودای از شاعران را شامل میطی  گسترده

مطلی   تواند حی ّپژوهشی نمی ه چنین مو وعاتی در قال  ی  مقالةپرداختن ب ،بنابراین؛ شدنامه بای  پایان

ین در این حصیار تنیگ و مییدود، بیه  گنجاندنرا ادا کند و نویسنده ناچار است برای فشرده کردن میتوا و 

 مطلوب و صییح دست یابد. وی یورد و نتواند به نتیجةگویی ریکلّ

 و عدم نوآوری در انتخاب آن عنوان بودنطوالنی .8-4-8-8

چگیونگی »انید از: طیوالنی دارنید عبیارت کمیابیشی کیه عنیوان مجلّیهشده در این نمونه از مقاالت چا  دو

کیه بیه ن یر « احلیّة  املّت  يو  أیتّ  ال  أیتّ  ذیالّ بر دو دفتیر شیعر  تأکیدیا  در شعر عبدالوهاب بیاتی با حمور خ

را برگزییده و در « عبیدالوهاب بییاتیحمور خیا  در شعر واکاوی » عنوان تر بودبهمیتر  نویسندگان  رسدمی

 املّت  يو ال  أیيت أیيت يذالّ »دو دفتیر شیعر  تنهیامیورد بییث،  این نکته اشاره کننید کیه مییدود  مقاله به مةمقدّ
 .است« احلیة 
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کیه عنیوان « کاشانی میتشم بندترکی  با ین مقایسة و بیرالعلو  مهدی دسیّ قصید  مفهومی بررسی» مقالة 

پیشینهاد  یادشیدهعنیوان جیای بیه« کاشیانی میتشیم بندترکی  و بیرالعلو  مهدی دسیّ مطالعة تطبیقی قصید »

 کند.نمی ایجادها ، خللی در مفهو  ینهانوان عنشود، این مختصر کردمالح ه مید و همچنان که گردمی

تیر بیا پییش مخاطی کیه  ایبایید گفیت: مقالیه ،ای مخاط ین بر جذّابیّتعناوین و  درخصو  نو بودن 

میورد ن یر از  را برای مطالعة مقالة خوانندهده باشد، رغبت در قالبی تکراری با ین برخورد کرعناوینی مشابه یا 

ی اگر در میتوای مقاله نکیات بیدیعی حتّ ،برای مطالعه خواهد کاست وی یز میان خواهد برد یا حداقل از انگ

گیوی های بهار، شاعر پارسیبررسی ممامین سروده ،عنوان مثالای نشده، یمده باشد. بهر بدان اشارهتکه پیش

نامه و مقاله بررسیی شیده های مختل  در قال  کتاب، پایاندر پژوهشبارها و زبان، عرب سرایند و بارودی، 

ه ایین دو شیاعر واکیاوی ییدگات، اسیتعمار و اسیتبداد را در دمممون وطین، یزادی، ملّی ،است و نویسندگان

سیت کیه نیزد او یشنا ردک تأکید نتوامی ،نزد خواننده یشکار است فته نشودگپت، این مفاهیم اگر اند. نموده

 وملی  البیارودی سامی میمود درشعر یزادی مفهو  تطبیقی خوانش» با عنوان ،و پرداختن به چنین مو وعی

رای مخاط  ندارد گرچه ممکن است نیویوری در طیر  ممیامین چندانی ب جذّابیّتنویوری و « بهار عراءالشّ

ل افیراد بیرای عنیوان و نبیود نیویوری در انتخیاب ین، از تمایی جیذّاب نبیودنا امّدیده شود؛ اله در میتوای مق

شیده های دیگر این دست مقیاالت منتشرهاز نمون مقاالتی از این دست خواهد کاست. صرآ وقت در مطالعة

 سیامی میمیود شیعر در اجتمیاعی انتقیاد تطبیقیی بررسیی»و  «بهیار و ادب عربیی»دو میورد: توان می مجلّهدر 

 را نا  برد. «بهار الشعرایومل  البارودی

کتیاب نامه بیه نقید کاوش مجلّة 22دو مقاله در شمار  صرآ ن ر از موارد ذکرشده، در حیطة نقد کتاب،  

بیه ایین دو نقید، در قالی   کتیاب ت که پاسخ نویسیند لی  خلیل پروینی اختصا  یافته اسأت ب المقارناألد

در « اثیر خلییل پروینیی( األدب المقیارنگرفته از کتاب قدین )پاسخ به دو نقد صورتنقد النّ»ای با عنوان مقاله

، بررسیی و معرّفییتطبیقیی،  ادبیّاتشده در عرصة چا  شده است. پرداختن به یثار نگاشته مجلّهشمار  بعدی 

هیا و پیژوهشو بهتیر تر پژوهشیگران ایین حیوزه در شیناخت بیشیر، فرصیت مناسیبی را فیراروی نقد این یثیا

دهید و لیزو  پیرداختن بیه قیرار میی تطبیقیی ادبیّیاتعرصیة پیردازان ن ریّهقلمان و دستاوردهای نوین صاح 

زمانی تدّگرفتیه، در میافزون بر این، پاسخ به دو نقد صورت ی از این دست بر کسی پوشیده نیست؛مو وعات

دهید کیه بیه بعدی، ایین فرصیت را در اختییار خواننیده قیرار میی  در شمار بدون وقفه و نشر این پاسخ کوتاه

را بیر عهیده گییرد. گرچیه بیه ن یر  یادشده هایپژوهشب ردازد و خود، داوری  هاینمقایسة نقدها و پاسخ به 

در جلی  ن یر توانسیت در یی  شیماره میی زمان نقد کتاب و پاسخ نویسنده به این دو نقیدرسد چا  هممی
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هیا، با کنار هم نهادن نقدها و پاسیخ این فرصت را برای خوانندگان فراهم یورد تارتر افتد و مؤثّ مجلّهمخاطبین 

 شده دست یابند.ت کتاب بررسیای منصفانه از نقاط  ع  و قوّبه نتیجه

 روشمندی پژوهش .8-4-1

ین بنییان  پاییة الیه بیرهیای مق، بیان روشی است که تیلییلپژوهشی - میعل مقالة هایترین بخشیکی از مهم

 و هیایسیی  از یکیی» اامّی وهش اسیت؛کیار یی  پیژ نقشیة، در واقی ، ذکیر روش تیقیی نهاده شیده اسیت. 

. اسییت حییوزه اییین در پییژوهش روش گییرفتن نادیییده تطبیقییی، ادبیّییات رشییتة یجییدّ و یشییکار هییایچییالش

 ؛اسیت تیّیبااهمّ و ارزشیمند امروزی، هایپژوهش دیگر مانند تطبیقی، دبیّاتا حوز  در پژوهش شناسیروش

 نگیریسطیی پژوهش، مبانی و اصول از انیراآ اسباب از ،پژوهش در روشمندی از دوری دیگر، عبارت به

« شیودمیی پژوهش ساختار و میتوا در پراکندگی و زدهشتاب و غیرعادالنه قماوت اندیشی،ژرآ از دوری و

 .(31: 2332وند، ی)زین

بییان  در سه حیطیةشده های منتشرپژوهشنامه، کاوش مجلّةروشمندی مقاالت تطبیقی در  برای واکاوی میزان

ییا تطبیی   کیفیّیت وتطبیقیی  ادبیّیاتمعتبیر  مناب از  گیریبهره تطبیقی، ادبیّاتروش تیقی  و استناد به مکات  

، در قال  موارد زییر عر یه شدهی شناساییهایسی  که ستشده ا، بررسی های انجا  شدهمقایسهروشمندی 

 د:شومی
 در پژوهش مستندتطبيقی و مکتب بيان روش عدم  .8-4-1-3

 معطیوآ بییهخیود را  واکیاویمقیاالت ن ییری و نقید کتی  صیرآ ن یر کییرده و بررسیی از  ،در ایین بخیش

 رد. پت از بررسیی مقیاالت تطبیقییگیرا در بر می مقاله 216که در مجمو،،  ایمنمودهکاربردی  هایپژوهش

تطبیقیی ییا عید   ادبیّاتیمار دقی  استناد به مکات   یاسبةم من وربه ،دهشادیهای پژوهش مة،و مراجعه به مقدّ

 د:شوی در قال  نمودار زیر عر ه میذکر روش تطبی ، نتایج بررس

 
 . درج مکتب مستند تطبيق4نمودار 

 ادبیّیاتکیدا  از مکاتی  مورد، بیه هیی  23، در شود مشاهده میباالگونه که در یمار مندر  در نمودار همان
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 بسینده در مقالیهروش تطبیی  و برای بییان چیارچوب  «تیلیلی - روش توصیفی» ذکرتطبیقی استناد نشده و به 

نمونیه در زییر  عنوانبیهتطبیقیی نیسیت،  ادبیّیات هیایت هایی کیه مسیتند بیه مکاز پژوهششده است. برخی 

 :ودشده میشمربر

بازتیاب ین  عربیی و بررسی ناسیونالیسم ایرانیی و»، «منزوی حسین و ناجی ابراهیم هایعاشقانه تطبیقی مطالعة»

هیای هیای کودکانیه وظرفییتواکیاوی تطبیقیی معصیومیت»، «نهمیت عیرب ایران و دوران مشروطةدرشعر 

بررسیی تطبیقیی میدایح »، «هنیازک المالدکی شیعر طیاهره صیفارزاده و انگیزشی خاطرات دوران کیودکی در

بازتیاب بنیادهیای اخیالق اجتمیاعی امیا  ر یا )،( »، «فارسی از ابتدا تا پایان قرن دهیم ر وی درشعر عربی و

 ةنقید و مطالعی) فارسیی هیای مشیترک در ادب عربیی وپژوهشیی درکناییه»، «فارسیی د عربیی ودرشعر متعهّی

هیای پوپولیسیتی درشیعر مییرزاده بررسی تطبیقی اندیشه» و(« میدانی مثالمجم  األد در موردپژوهانه: امثال مولّ

 .«احمد شوقی عشقی و

یکیی از کلییدواژگان  این وجود کیه، با «فارسی های مشترک در ادب عربی وپژوهشی درکنایه» در مقالة 

ت ین در مقالیه یافی هیایت تطبیقی ییا مک ادبیّاترود چند بندی در تو یح است و انت ار می« تطبیقی ادبیّات»

انید و نیه مکتی  تطبیقیی مسیتند در مقالیه را شود، در عمل، نویسندگان میتر  نه به تو یح این علیم پرداختیه

 اند.دهکربازگو 

نییز در حیالی کیه  «احمید شیوقی عشیقی و های پوپولیستی درشعر میرزاد بررسی تطبیقی اندیشه» در مقالة 

نیه تو یییی در میورد در میتیوای مقالیه خورد، چشم میدر میان کلیدواژگان مقاله به  «تطبیقی ادبیّات» واژ 

هیا و رویکردهیای ایین ن ریّیه، تطبیقیی ادبیّات رابطه بای در مناب  پایانی، منبعی در شود و نه حتّین مشاهده می

 شود.یافت می علم

 تطبیقییی، ادبیّییات عرصییة در روشییمند مقییاالت نگییارش  ییرورت گییرفتنن ر در بییا ،نامییهکییاوش مجلّییة 

 بیه، «روش پیژوهش و چیارچوب ن یری»بیا عنیوان  را خود پژوهش از امجزّ بخشی نموده ملز  را ندگاننویس

ی روشیمند بیه حیدودی تیا یادشده الزا  کهاین وجود با اامّ دهند؛ اختصا تیقی  و تطبی  در مقاله  روش بیان

 شیکلی بیه ،تیقی  روش ذکر دیگر، سوی از است؛ دهکر کم  مجلّه این در منتشرشده تطبیقی هایپژوهش

مقالیه  نویسیندگان ییا نویسینده از جان  تکلیفی رف  به منجر ،هاپژوهش برخی در ین بیان و دریمده ایکلیشه

 شییو بیرداری از برای رهایی از ایین الیزا  و ک یی یدذکر چند بن تنها پژوهش،روش  در گویی  ه است!شد

. چیه و چیینش کلمیات تغیییر در ترکیی  جمیالتبا اندکی  همراه ؛و وعات مشابه استممقاالت پیشین در 

ا  مکت  بیدون هیی  به ذکر ن تنها، تعدادی استتطبیقی  ادبیّاتای که مستند به مکات  مقاله 22اینکه در میان 
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 ادبیّیات هیایمکت  گیویی دربیار یو یا به کلّی اندکرده بسنده رویکرد و روش تطبی  در ین تو ییی دربار 

 .اندپرداخته تطبیقی

 معتبر منابع عدم ارجاع به .8-4-1-8

بیا منیاب  معتبیر در  تیوان دانسیت نویسینده تیا چیه مقیدارمیی ،به فهرست مناب  و مآخذ پایان مقاالت هجعارمبا 

ولی بهیره جسیته اسیت. شیناخت و هیا در راسیتای غنیای پژوهشیی اصیخود یشنا بیوده و از ین مو و، مقالة

شیود پژوهشیگر فانه گیاهی مشیاهده مییسّمطالعات تطبیقی است و متأ مهم در امری ،گیری از مناب  معتبربهره

 ده است.کراعتبار یا دست چند  در پژوهش خود استفاده بیتطبیقی از مناب   ادبیّات

 ،2بیاجو هنیری ی،مکّی طیاهر احمید ال  کفیافی،عبدالسیّ  علیوش، سیعید عبیود، عبده ندا، طه هالل، یغنیم 

 تماهیّی فهیم برای تطبیقی ادبیّات پژوهشگر که هستند نویسندگانی ازجمله ...و 3رماک هنری ،2گویار فرانسوا

 تطبیی  بیه کیه اینویسینده است  روری نتیجه، در نخواهد بود، نیازبی ینان یثار مطالعة از علم، این چیستی و

 .جوید بهره خود پژوهش در معتبر مناب  این از یکی از حداقل پردازد،می ادبی یثار

 از اسیتفاده ،گییردن ر قرار می ها مدّپژوهش علمی اعتبار سنجش و مقاالت داوری در که دیموار از یکی 

 منیاب  بررسیی بیا. کننید عبیور ین کنیار از یسیانی به میتر  داوران نباید که است بیث مو و، در معتبر مناب 

 نیا  مقالیه، 11 در تعداد، نای از که به دست یمد نتیجه این نامه،کاوش مجلّة در منتشرشده کاربردی مقالة 216

عید   گوییای نیوعی بیه توانیدمیی ایین و خیوردنمیی چشیمبه تطبیقی ادبیّات حوز  در معتبر مناب  از ی هی 

تطبیقیی و رویکردهیای گونیاگون و در حیال  ادبیّیاتط کافی نویسندگان در مباحث اصیولی یا تسلّ تخصّص

منیاب  دسیت بیا اسیتفاده از  ،تطبیقیی ادبیّیات پهنیاور گسیتر  ینان با واسطةیا با سطیی یشنایی و باشدین  ریتغی

 دهد.را نشان  چند 

 در انیدوه مفهیو  بررسیی» نامه بیا عنیواننمونه، یکی از مقاالت منتشرشده در کاوش عنوانبهمه، با این مقدّ 

 در ،همقالیمیتیر   نگارنید کیه  شیودذکیر می« اسیالمی عرفیان هاییموزه با ین تطبی  و س هری سهراب شعر

 از تطبیقیی، ادبیّیات» یعنی مقالیة ،چند  دست منب  ی  از نقل به تنها ،ین تماهیّ بیان و تطبیقی ادبیّات تو یح

ای هماهییت بینارشیت بیار گیویی دریو بیا کلّی کیرده بسنده «ایرشتهمیان مطالعات تا فرهنگی تاریخی مطالعات

بیا عرفیان اسیالمی  سی هری تطبی  مو و، اشعار سهرابای به مکتبی که در اشاره گونهمطالعات تطبیقی، هی 

هیا و بیا برشیمردن میواردی از شیباهتبندی انتهای سخن نییز جم  ،و در نتیجهاست ، ننموده جسته از ین بهره

                                                           
1. Henry Pago 

2. Francois Guyard 

3. Henry Ramak 
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های سی هری بیا های سرودهها و تفاوتشباهت و چرایی پذیری و دالیلتأثیر کیفیّتبدون اشاره به ها و تفاوت

 پذیرد.اسالمی، پایان می های عرفانیموزه

 هاها و تفاوتشباهتبيان به  بسنده .8-4-1-1

 انیدشیده بدفهمى این دچار بسیارى»گوید: نیست می« تطبیقی» ادبیّات ،تطبیقی ادبیّاتبا بیان اینکه  ،انوشیروانی

 واژ  گیذرد،میى ىتطبیقی ادبیّیات دتولّی از کیه قرنیى دو طیول در. انیدپنداشته چنین تطبیقى را ادبیّات غایت و

یغیازین،  هیاىسیال همیان از. اسیت کیرده روروبیه جیدّى هیاىبییران و هیاچیالش بیا را رشته این «تطبیقى»

 اسیت ادبیّیاتتاریخ  از اىشاخه ،تطبیقى ادبیّات که داشتند تأکید نکته این بر رشته این فرانسوى ن رانصاح 

 بیراى اسیت روشیى ییا وسییله صیرفاً ،تطبیی  و است مختل  هاىفرهنگ بین ادبى روابط بررسى اشوظیفه و

 و تطبیی  شیوربختانه است ولى مختل  هاىتبین ملّ ادبى مبادالت و تعامالت تبیین همانا که هدآ به رسیدن

 نیا  چتیر زییر هیایىپیژوهش نتیجیه، در و گردیید بیدل تطبیقیى ادبیّات غایى هدآ به خود عمل، در مقایسه،

سی ت ؛ (36: 2323« )نیدارد ین ماهییت بیا سینخیّتى و قرابیت گونیههیی  که است گرفته انجا  تطبیقى ادبیّات

 و تیأثیرکردن .شیودنمیى خلی  خیأل در ادبیّیات کیههمچنیان افتید،نمیى فیاقاتّ خیأل در تیأثیر»کند: می تأکید

 و اتأثّرتیبسترسیاز  ،سیاسى و تاریخى اجتماعى، فرهنگى، عوامل نیستند؛ فاقىاتّ ادبى تشابهات یا پذیرفتنتأثیر

 و تیأثّر زییرین هیاىالییه باید به ،تطبیقى ادبیّات در روشمند پژوهش براى اساس، این بر .هستند ادبى تشابهات

« روییداد خیود تشیریح نیه است، رویداد چگونگى این و چرایى اصلى لةدیگر، مسئ سخن به .کرد توجّه تشابه

 .(31-36)همان: 

ذییل مبییث بییان  ترطور که پیشگیرد. همانمورد بررسی قرار می نامهکاوش مجلّةقاالت م ،مهبا این مقدّ 

پیژوهش و مکتی  روش  فقیدانمسیتند عنیوان شید، در شیماری از مقیاالت، تطبیقی روش پژوهش و مکت  

در  اخیتالآشیباهت و مها و بیان چرایی وجود ها و تفاوتواکاوی شباهت بر نیو مستند در تطبی  یثار ادبی، 

تطبیقی به چیینش متیون مشیابه  ادبیّاتدر « تطبی »همچنان که برداشت نادرست از  ،اشته استاثر گذ ادبی یثار

 ،در نتیجیهمسیتندات میتقن انجامییده اسیت.  ی بدون بیان دالیل روشن و ارادیةدر کنار هم و صدور احکا  کلّ

گیویی یییل و کلّیبییان دالنگری در و یا سطییها است و تفاوتها برشمردن شباهت تنها هاپژوهشرهیافت 

بررسی تطبیقی مدایح ر وی درشعر عربیی و فارسیی از » مقالة میتر  نگارندگانمثال،  عنوانبهنتایج؛  در ارادة

 درو ایین کننید تیلیلی و با رویکردی تطبیقی عنیوان میی - روش پژوهش را توصیفی ،«ابتدا تا پایان قرن دهم

پیذیری شیاعران تأثیر نیست؛ ییا نویسندگان بر پاییة رابطیة مشخّصکه رویکرد تطبی  در این مقاله  است حالی

ممیامین میدایح ر یوی را در  تنهیا پردازنید ییازبیان بیه تطبیی  اشیعار مییگویی از سرایندگان عیربپارسی
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 کنند. ی نمیتوجّهینان میان  تأثّرو  تأثیر وجود رابطة و به کردههای این دو طی  بررسی سروده

هد چگیونگی اثرپیذیری شیاعران ، بایید شیاادیبیان تأثّرو  تأثیراختن به بیث ردیعنی پ ،در صورت نخست 

شیاعران ییا  واسطةارتباط مستقیم یا با  روری است مثال، عنوانبه بود؛زبان خود گوی از همتایان عربپارسی

دو ،  د. در صیورتیل میتقن، ایین اثرپیذیری اثبیات شیوو با دال شدهیشنایی ینان با یثار یکدیگر و... بررسی 

شیباهت و تفیاوت  بیر برشیمردن وجیوه افیزوننویسیندگان  طلبد کیهمی در این مو و،، یپژوهش روشمند

هیا هیا و تفیاوتوجود این شباهت، چرایی زبانو عرب زبانهای شاعران فارسممامین مدایح نبوی در سروده

ییا بیا  ه بییان برخیی ممیامین مشیابه وا بیتنه که نگارندگان، شودمالح ه می باال، وی مقالةبا واکا را بیان کنند.

 نتیجیة ایینبیا و ییا  انیدنکیردهها اراده ها و تفاوتو هی  دلیلی برای وجود شباهت نموده بسندهاختالفی اندک 

 )،( ر یا  امیا و سیتایش مید  بیه گیویعربیی شیاعران از پیت قرن چهار حدود گویفارسی شاعران» یکلّ

 بیه و جسیتند بهیره عربیی شیعر در موجیود مفاهیم و ممامین از بسیاری از خود اشعار سرایش و در اندرداختهپ

 هییا و ولییی)یلمییه «نییدارد وجییود خصییو  اییین در فارسییی و عربییی شییعر در تفییاوت چنییدانی دلیییل همییین

 بیدون ارادیةزبیان، ی از شیاعران عیربگوپذیری سرایندگان پارسیتأثیرد وجوبر  ،(223: 2316، یبادیمیمّد

 اند.دهرگذاری غفلت کراین اثرپذیری و اث کیفیّتو از بیان  اندکرده تأکیدپذیری، تأثیر مستنداتی دال بر این

 پيشنهادها
های نیوین و سییر تییواّلت . اهتما  به جذب و نشر مقاالت ن ری در حوز  ادبیّات تطبیقی، معرّفی رویکردها، عرصه2

 این رشته.

هیا، مجیالّت و سیایر شناسیی کتابهای هر شماره به یسی وهش. توجّه بیشتر به نقد سازنده و اختصا  بخشی از پژ2

 مناب  در حوز  مطالعات تطبیقی در ادبیّات.

هیای شیده در زمینیههیای نگاشتههای نوین برای نگارش مقاله و اعطای اولویّیت نشیر بیه مقالیه. پیشنهاد برخی عرصه3

 یادشده.

شوند، چراکیه مخاطبیان ایین مجلّیه، ی که به زبان فارسی نگاشته می. اهتما  بیشتر به نشر مقاالت عربی در کنار مقاالت6

بیشتر دانشجویان و اساتید رشتة زبان و ادبیّات عرب بوده و گستر  مو وعی ین، ادیبان کشیورهای عربیی را نییز دربیر 

 کند.گیرد. این امر  رورت نشر مقاالت به زبان عربی در این مجلّه را دوچندان میمی

کیاری و پیرداختن بیه مو یوعات های پیشیین، بیه من یور پرهییز از میوازیشناخت نویسندگان از پژوهش. تأکید بر 1

 تکراری.

گیری نویسندگان از مناب  معتبر در حوز  ادبیّات تطبیقی، ذکر مکت  ادبیّیات تطبیقیی . حسّاسیّت بیشتر داوران بر بهره6

 ادبی. گرفته میان یثارمستند در پژوهش و روشمندی تطبی  صورت
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 نتيجه .1
 «مقالیه عنیوان» ،«مو وعی دایر » ذیل سه مبیث ،تطبیقی ادبیّات نامةکاوش در منتشرشده هایپژوهش مختصر، این در

 هیاییسیی  تیرینمهیم خاتمیه، در. ه شیدبرشیمرد هیایسیی  نمونیه، ذکیر بیا و دشی بررسیی «پیژوهش روشمندی» و

 د:شویان می، در موارد زیر بمجلّه این در تطبیقی هایپژوهش

 ادبیّیات ن یری مباحیث بیه کافی اهتما  عد  ازجمله ؛شد شناسایی عمده یسی  چند ها،پژوهش مو وعی دایر  در. 2

 ةن ریّی تصویرشناسیی، پسااسیتعماری، هیایپیژوهش پژوهیی،ترجمیه چیون نوینی هایعرصه در پژوهش خأل تطبیقی،

 بیه پیرداختن و کیاریمیوازی ادبیی، صیرفاً مطالعیات بیا قایسیهم رد ایرشتهمیان هایپژوهش ناچیز حجم ،...و خوانش

 .مباحث طر ممامین و بیان  در تقیّخالّ بدون تکراری مو وعات

 برخیی نسیبی بیودن طیوالنی» ،«مقاالت برخی عنوان بودن یکلّ» عمد  یسی  سه ها،پژوهش عناوین بررسی از پت. 2

 .شد برشمرده نمونه ذکر با «مقاالتتعدادی از  عنوان در نویوری و جذّابیّت وجود عد » و «عناوین

 مشیخّص وشیده  بررسیی مجلّیه ایین هیای کیاربردیپیژوهش تمیامی ادبی، یثار تطبی  در روشمندی واکاوی برای. 3

 مسیتند تطبیقیی ادبیّیات هیایت مک از یی هیی  بیه را خیود روش پیژوهش مقیاالت، ایین از مورد 23 تعداد ،گردید

 همچنیان اند،نموده بسنده خود مقالة در تطبی  شیو  و چارچوب بیان برای «تیلیلی-توصیفی» ذکر روش به و انددهنکر

 خیورد؛نمیی چشیم بیه تطبیقیی ادبیّیات حیوز  در معتبیر مناب  از ی هی  نا  ها،پژوهش از بخشی مناب  فهرست در که

 یثیار تطبی  روشمندی و مممون یّتکیف از و بوده اثرگذار پژوهش رهیافت و تطبی  روشمندی بر موارد، این ش بی

 و هیاشیباهت ییافتن در ین نمیودن میصیور و تطبیقیی ادبیّیات در «تطبی » از نادرست فهم که همچنان. کاست خواهد

انجامییده  هیاتفیاوت و هیاشیباهت این چرایی بیان یعنی ،ادبیّات در تطبیقی مطالعات اصلی هدآ از غفلت به ها،تفاوت

 .است

بیا بررسیی رونید  اشیود، امّیهیایی مشیاهده میی، کاسیتیمجالّتچون دیگر تطبیقی، هم ادبیّات نامةدر کاوشگرچه . 6

هیای منیدر  در پیژوهش کیفیّیتاز یغاز تا کنون، روند روبه رشد میسوسی در  ،مجلّهگزینش و نشر مقاالت در این 

بیه چیا  مباحیث  مجلّیهنیدرکاران ادسیت ارتقیای کیفیی مقیاالت و اهتمیا  وییژ خورد که نشان از به چشم می مجلّه

 دارد.تطبیقی  ادبیّات در حیطةارزشمند ی و تخصّص

 نوشت. پی4
های تطبیقی و نمایة استناد به مکات  ادبیّات تطبیقی رجو، به دو نمودار نمایة پژوهشبرای مشاهد  یمار دقی  مقاالت، ( 2)

 شود.
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 1تطبیقى منتذجة(ة  انمه أدبی  ة كةالش)جمل  

 2رلیل پرالیين
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 صامللخ  
مر لددوتریة اقبددال البدداحثنی علددص إ ددا  البحددو  امل ّص ددت املعنیددة ّلد  سددع نطددال ا ددال  ات   ة ّألدب املقددارن. ويف راسددات املقارنددة مددع تزایددد مسدّد

م  ال د «يیدات تطبیقدانمده أدب  كاوش»ة یال ذاته،تعد جمل  الس   ا هد ا م دوأت. ة مد  هد ه ا دال  الفارسدی  ة و غّدنی العربی دراسدات املقارندة يف الل  ّلد   يت هتّد
 ىلإ 3132املد كورة أعداله يف غضدون « انمدهكداوش»ة ه یهدف إىل اسّقصاء اإلشكالیات املّواجدة يف املقاالت املدرجة يف جمل دالبحث فإن  
يت رصددانها يف قدائ  ال دالن  وء علدص اإلشدكالیات و ن سدلطنا الض دأّبعي وبعد ا م  املنهج الّ  مسّمد  علص إحصائیات دقیقة و  اعّمادا  و  3135

صددل یال املّ  ة البحددث. ويف الس ددمنهجی ددوالعندداوی  و  املواضددیع إلشددكالیات تكمدد  يف حقددول ياليددة هدديا هددم  أ ن  إ ة تبددنی  شددرت يف ا ل ددمقدداالت ن
ىل إل البدداحثنی عدددم تطددر  راسددات بددنی الفروعیددة و ملددا الفددراجم يف جمددال الد  ة لددبدب املقددارن و ظری ددالبحددو  الن   ه ميكدد  اخّددزال اإلشددكالیات يفأن دد
ة يت تعّمدد علیهدا أغلبی دعددم تدیدد إشدكالیة البحدث وكد لا املددار  ال دة و املكدرر  راسدات املوا یدة و كثدرة الد  احلدیثة يف األدب املقارن و االت ا 

 إدراك صحیح ملفهوم املقارنة.البحو  املقارنة وهك ا عدم فهم و 

 ي.انمه أدبیات تطبیقكاوش ،قارندب املت لبجمال   االشكالیات، دب،دراسات مقارنة يف األ الد لیلی ة:الكلمة  
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