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 . مقدمه1

هطیدیانشرژطهادددمحتطاید دیددهاریددر تهعنواردداهایاتطبدقی تاادا داهاخزدقزردنو یهمد
 ارطنا،دددارتندقعزیرفدکرزی:دددد«ارتند»طوردختلادمرو زدارطدسرهددددداهقوارددما د.دایندر تهدراد

ای.دایاتطبدقی تاادا د مطردپتدای دقطدحدهیداهاسطدقرزرداتترتم،ددددر تهداتنفزهنژا،دهدداتن
یا رت.دا دددتلفدگرزای دهطیدمخد اطرهدقوماداهددقزداهدمیطلعطبدقی تااِدایاتطبدملادات 
گروشدددارهدایدایاتطبدقی تارادددر تهدمتطرکتفتتدد هطدیراطردزمه م صتدمتالییداهلتنددةیه

 دیردیدا دقحرو بدعلمرادددددةقدریجدایند طخهدا دیان داشرزیدهاریدمزحلرددداهرستددهد
د(.3د:1389)انو تزهاناددخوید د

افزایرادعلرومداشرزیدهدایاترطبد هرطنادیاری.دامرزه اددددددددهرمدایاتطبدقی تاادسهمدمهمادیرد
نار ددختلفدایااداهدخویداختصطصدیایادهدهطیدمدر تهدیرمتطرایددهی اایاتطبدقی تااد طیژطاد

یایردنارططدددنشرطردارطددد،عرالهادداه.دیاریهطددانکطرنطپذیزیدیرداتطردرهااطدهدکن دهدهاکن دمتطردآر
مغطردآهریاداست.داطدگترتزشدایرندر رتهدددداردهطدراداهدملتضعفدهدقوبدهزکدامدغنطیدایاتطبد

منردد ردادهددددیاردهدرهشدطرچوبهچهطددملت طیژطادهدسهمد هطنادهزدفزهنگدهدایاتطبدازاید
دهطدرنگداطختهداست.دطل اد یطیاهطدهددخواهادفزهرد،ق عدآردها

دةاخشادا دهظتفرددقطداستداد هدقالشدد دادنژط تهایاتطبدقی تاادد آثطردفزاهانادیردحو 
انجرطمدرسرطند.دددداههطیدعملاددنمونهدةمکطق دقی تاادیطدارائهطدهددقئوریازداتطرددم ناایندحو ادراد

ایاترطبدقی تارادددد اثزدیاهیدسرلوم،دیردحرو ددد،کتطبد
هرطیدایاترطبدقی تارا،دحجرمددددددمکتر داستدکهدسعادیاریدضمنداتطردمختصزیدا دقئروریدهدد

هرطدرادددآرداثزپرذیزیدهدداثزگذاریقو هادا دآثطردفزهنژادهدایاادِعزاادهدغتزعزاادهدنتزدیرخور
اثرزدهزکردامدیردغنرطیدییژرزیدرادددددهدد،هرطددمنردیددقوارهط،ددپتشتنهریدقطدادیندهستلهدنمطی دگذاداه

هرطید رزقادهددددنمونهاسالماداطددردهطیادا دفزهنگدهدایبدعزاادنمونه.دیردایندمتطر،ددکننمطیطرد
داثزپرذیزیدهدداثزگرذاریدهدرهسادقی ترقدیایاد ردادهدددد،یدمطننددفطرسا،دقزکا،دچتناغزااِدخو

دنشطردیایاد داداست.دیکهز
 رداددقرللتفددالتطبيقية المقارنة الدراسات في المقارن األدبایندماطلهداطدهدفدمعزفادکتطبد

دقحلتلراددررددقوصتفاد  تودآردراداهداهدقصددیاریدضمندناددهدقحلتلدآردیرد کلدهدمحتواستد
اسرتدکرهدارطدقحلترلددددددزیدهدرهشدنادیدراقمدایندسریوردآردرهیکد،سخندییژزداهد.دکنهاکطهید

هطیدایاتطبدقی تاادهدنتزدارطدددهطید کلادهدمحتوایادکتطبدموریاحثدهدانی طقدآرداطدمؤلفهدیایا
ددهدکنرددمراد یددکرهدنارططدضرعفدهدقروبدآردرادگروشددددددمنددایندحرو ا،دضرمندآردددآثطردرهش
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یهددکهدکتطبدمورینارددیرددداهدایندپزس دپطسخیهد،ددماویدآردارائهداه دازاینهطیهطیادراددپت 
 دادانی طقدیاریدهدنویترندادارهدچرهددددپذیزفتهاطدمعتطرهطیدحدیدقطدچهدصوربدهدستزبدخوید

د.کزیاداستدخوی دموفقدعملمتئولتتدردقالشدهدمتزاردی
م طحثدناردیدددةپتشتنیردمندارداهدم طحثدایاتطبدقی تااددقهاندرکطراردهدعالدکهدیستدچنطر

یرددامرطددنژط تهد دا،هدایاتطبدفطرسادهدعزااددداند،دآثطردفزاهانادیردقلمزهد اطردایندحو ادمیلع
منددیردقطل دماطلهدیرطدکترطبدددد وی،دنادیداصولادهدرهشدماچهداهدکتطبدموریاحثدمزاوطددآر

دنو تهدنشداداست.
هرطیدنطقردارددددییردگطادیکداثزدایااداسرت،دازخرادددددنارهیکزیدایندماطلهدکهدداهدایندعنطیتداط

هطیدمث تدهدمنفادیکداثزدهدنترزدمعتطرهرطدهداصرو دددددقدیمدهد دیددیرداتطردکطرکزیهطدهدهی گا
کنرتم.دسرتدقی دارزدایرندارطهردددددددمراد یدد عزدهدنثزدرادگوشدیراطر  نطسادنادیدایشطردد ی طیا
هظتفهدهدهدفدناددیردار یطاادیکداثزدایاادا منظرزدهنرزیدهدیردار شدموضروعادهدددد»د:است

زدآردارزدمترزازد ارطردهدایاترطبددددداتطنادهداحتطسادآردهدنتزدیردقعتتند طیژطادایارادهدیردقرلثتدد
دازدایندمحورداست: نطسادد ی طیااصو د(،دامطد7:د2006)ستدقی دد« ویدماخالصهد

اثترزدآردراددداارندطس دمعرطنادهدمفرطهتمداسرتدکرهدددددنزیدقدمطیدعزبدانتاط دنتکودهدمتن
 نطسادییژرزدهرمددددکهداصلد ی طیاارکطردنویتندگادمحتوبدنمویاددسومتندرکندا 

اصلدااداعدهدااتکطرداست.دمنتاداردقدیمدعزبدقاتدداهدعزفدهدعطیابدایاادراداصلاد
انرددددطدآردرادا دعتروبدایارادیانترتهدددانددهدمخرطلفداردددا داصو د عزدهدنو تند مزیا

د(.123،د118:د1378 طئاد)ر
اهمترتدمؤلرفدیردددد، ویمدمعطصزدنزییکدمایهر دقدرداهددهچدهزهطیدایاا،ددیردنظزیه

سودهددیکدا یایرداهدمنزلتدمؤلفدداهطاتندد،ع طرقاداهیطاد.ددماقعتتندمعنطیدمتندکطه د
ییژررزدنترر تادمعکررو ده ررویدیاریددسررویدا کررزیردکتفتررطبدایارراِدمررتندداز تررته
د(.15:د1385)پطیندا

منظروردنفروددیردددداه،دستهطیدنژزیتتنداهدینتطدهطیدناطیانهد توادنظزیهدکهد طیادآردا د،یرهاقع
قرزیندددکننرددهدهرزدنظزیرهدخرویدرادصرحت ددددددماییژزدرقطاتددمجطمعدآمو  ادهدفزهنژاداطدیک

د(.21د:1387)قطیتنددکنددرهشدازایدفهمدامورداشزیدمعزفادما


 معرفی کتاب. 2

دنمطید.دماضزهریددنقدقعزیفادا ددةارائاددهدقحلتلدکتطبدااتدادهدق لدا دهرهیداهدندیر
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دعلمرادداصرولاددپطیرةدازدهرطددآردقحلتلدتزهدندیهدهنزداآثطردایادیطااهنزدار د،Crutucismدناد
دمترورددصرحتددمنرطاع،ددا لحرط ددایاراددمتوردعلمادازرسادیعنادنادد،سخندییژزداه.داست
دارطددناردد.دهطستآرداهدمزاوطدقطریخدهدهطدهی گادا لحط دنتزدهدهط،آردآفزین د تو هدد،ایاا
دجعفة    بة   قدامةة دالشرعزددناردددهطآردقزیندقدیمادکهدعزاادمصطیردا داتتطریدیردمعنط،داین

دهدهرطددسر کددنتم رداهدآردافرزهیاد ردادقرطدددددطبتایادکلمةاعدهطددااط د،دهارید داداستدهل
دهرطددآردضعتفدیطدخوبدتصهدقشخدایاادآثطردقصنتفدهدقحلتلدیردموریاستفطیادهطید توا
(.11د:2010دتل)محمویدخلداط ددییژزدیکدا 

داسرط ددهمتندازدنتزد تتطردایندمورینظزداثزد ویدمادقالشد، ددارائهدکهدقعزیفاداهدقو هداط
قلرمدیاهیدسرلومددددارهدکهددکتطب.دگتزیدقزاردموریمداقه

یردیهدصرفحه،دیرکدمردخلددددد«مادمه»،دا دیکدنژط تهد دادتااقی دتطبهداطدموضوعدایاداعزاق
)اخر (دددصرفحه،دهدچهرطردارطبدددد25(دیردتااقی دتطبایادةینظز)«»داطعنوار
(؛دارطدداهاژگرطردعزاردد)«»نددا دادع طربدت قزقداهاستدکهدد دادتلقشک

د.صفحهد243دفصلِدادهردعنوار،دیکدپتوست،دهدمتشکلدا د  ههفتدفصل،دیهد
هدمجمروعِددد،ازد عزدارهپط(؛داطدسرهدفصرل،دیهدپتوسرتددددیناثزدی)«»

موضروعطبدددتزقرلثد)«»د.صفحهد61
صرفحه.ددد65ا دددلتشرکدم(؛داطدچهطردفصرلدهددتن مدمشزق عزدارهپطدهدردیدی عز

دریدارذگرداثزد دیرددعوامرلدد)«»
د113یادفصرل،دیرکدپتوسرت،دهدمجمروعددددددارطد(؛دایاراددمشطاهدهطیدنمونهدقی تقدهدعزاادایاتطب
دیردقخصصراددمنطاعفهزستد)«»عالها،داخ دداهصفحه.د
دپطیرطرددیردصرفحهدد2دارطدد(محتویفهزستد)«دالمحتویطب»دهدصفحهد15داط(دقی تاادهطیدپ هه 
د.ددانددگزفتهد طیدکتطب
دگترزی،ددمراددارزددیردرادهطدآردحو ادایندکهدفزاهانادمیطل دهدقی تاادایاتطبد گتتزداهدقو هداط
درهیکرزیددارطددهدهمرتندداپرزیا یددهرطددآردا دمشخصاداخ داهدکهداستدیاکزدقالشدمورینادداثز

دارطعنوارددکرهدد،کتطبدنختتِدمیطل دکهدآردقو هیرخوردةنکت.دیاریدخوانادهمدآردحجمدهدکتطب
د.استدنژزفتهد طیدکتطبدةچهطرگطندااوابدیرضمنددا، دتهقع د«»

د
 نقد شكل و ساختار. 3

طرچوبدمتشرکلدپتردادهدنطپتردایدهرزداثرزدع رطربدا دددددددهردمعنرادچددارهدسطختدیطدسرطختطردد
ییژرزدهدیردکرطرازییدددداعضطیدآردیردپتوندداطدیرکددةا زایداثزدهدهمدةهماستدکهدنظطما
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سط ی.دایندکرطرکزیدهردفدمشخصرادیاریدکرهداردهردقعطمرلدهددددددددماهمطهنگدکلتتداثزدراد
د(.47د:1389)رضطیادهدمحموییددپذیزدنتتتدامکطرهمطهنژاِدا زاد

د

نقاطقوت1.3
اصلا،دانرطازاینداظهرطرنظزددددةنهدنتخاستدا دکتطبدیراختتطردقصویزیددةکهدنتخداهدایندعنطیتداط
ایددصرفحهد ردا،دددصحطفاهراید لددد،پذیزدنتتت.دال تهدامکطرظطهزد لددهدمتعلاطبدآردداطر یر

دقلرمدازرگدیرداط ،دنطمدنویترندادارطدددد(فونت)دقلمد ویدکهدنطمدکتطبداطدمایردسمتدچپدییداد
آردنژط رتهدددیردقترمتدپرطیتندددقلرمدپطیتنادصفحه،دهدنطمدانتشطراقاداطدهمتنددةقزدیردنتمدکوچک

سرمتدددةچطپادکتطبد طیدگزفتهداست.دیردصرفحددةیطی دادنتزد نطسدصفحة دادهدیردپشتد
حکد دادهدپشتدآردصرفحهدخرطلاداسرت.ددددد«ال حيم ال حم  اهلل بسم»دة ملچپِداعدیدفاطد

ارزایدنژرطرشدکترطبددددد رداددقلمداستفطیادمادمهدهدییژزدمحتویطبدکتطبد طیدیاری.د،یرایامه
د24شخصدنتتت،دامطدمیطل دخوانطدهدکطمالًدهاض داست.دهزدصفحهدا دکتطبدقازی رطًددمدطًیقتا

صفحطبدآردچنتنداستطندارییدهزچنددازخادد،استدهدقعدایداندهطیدآرداستطنداریدیاریسیزد
 دادازایدصفحطبدا داط دهدپطیتندهددگزفتههطیدیرنظزددحط تهد،یهد.دیرضمندمایستددرادا 

 کلادیرسرتدهدخرطلادا دددداهکند.دمیطل دکتطبدنتزددماا دطزفتندمنطس دهدموریق و د لواد
 یدمیطلر دایرنداثرزدددددهقرواردیرد اردددمرادهزچنددچنتندا رت طهطقادراددد،ا ت طهطبدقطیپاداست

 اطردعزارادنو رتهددددکهداهد،التطبيقية المقارنة الدراسات في المقارن األدب.دکتطبدکزیمشطهداد
قرطدقواعرددعمروماددددکرزیاددقرالشددامرطددد،نتترتدم زادهطیدنژطر اددقطعدگاداا دا،دا دازخاد

دنژطرشدرادرعطیتدکند.
هدد،هرطددع رطربدهط،ددردراادفهمدمیطل دنداری.د ملهاینداثزدرهاردهدرسطستدهدمطنعادیدیرکل،

.دکترطبدهرمددداسرتددکرطمالًدخوانرطدهدمفهرومدددد،اادآ نطستاندهطیدآردازایدکتادکهداهد اطردعز
ا نظزدیستورد اطردعزاادهدهمدکتفتتداتطردمیطل دیرخدمتدیریطفتدیرستدمضرطمتندقع ترهددد

ةدهطیدکتطبدنترزدیردایامردددفصلهطدهدداطبد،رهاردهدرسطست.دیردهمتندراستط دادهدا دایندحتثد
دییژزدقزاردگزفتهدهداطدرعطیتدچتن دا دکوچکداهدازرگدقزقت دیطفتهداست.دیک

د

نقاطضعف2.3
ازخادصفحطبداینداثزداستطنداریهطید  مدرادنداریدهدگرطادیرددامطداتطردمزایطیدظطهزیدکتطب،داطد
کرهدددرسد.دضمندآردماکهدحتاداهدپطنزیادانددهمددطوریداهد،هطداندهطیدفزاهاناد طیدیایاد دادآر
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 دادمتطنرتدهدآرامر دازخرادصرفحطبدراددددددBoldهطدهدیطدعنطهیندد ملهاحتطنطًدفزاهانادکلمطب،د
د.یکزا طرادد106،دهد88،د84،د81قوارداهدصفحطبددماهطددنمونه نددکهدا داینددماهمدداه

 یدسریزهطدددهقواردا رت طهطقادرادیرد اردددمادگطاامطدد،قطیپد داغطل دمیطل دکتطبدیرستد
 رطیدددارهدد«اآلنرواعد»د19دفحةآیددا دایند ملهداسرت:دصردددماهطیادکهدیرپاددنمونه.دیکزمشطهداد

هدد« نطسراددسر کد» رطیدددارهدد« نطسرادد ر کد»د166/د«سجلت» طیدداهد«ثجلت»د164/د«األنواع»
/د«گزیزگرطاد» رطیدددارهدد«کزیزکرطاد»د368/د«سط دنثزدپطرسادهزار» طیدداهد«زداطرساهزا داتط دنث»

د«ععنردد»د456/د« رذهرهطد» رطیدددارهدد«حذهرهط»د421/د«التمزقندی» طیدداهد«التمزفندی»د370
د.«ةالحتط» طیدداهد«ةالح ط»د372/دهد«عند» طیدداه

ارزیدهدایرندآسرت دیردددددمرادهطیدنژطر ادنتزدرنرجدددقطعدگادااکتطبدموریناددگطادا دازخاد
«دلة   وُضّع ما غي »ایندمواریداستفطیادا دپزانتزدیرددة وی.دا  ملدماصفحطبدمختلفادا دآردییداد

یرکدهاژادیرطدع رطربدا دپزانترزدکمرکدددددددکردنبرجستهبراينویتندادگطادد،کهدقوضت دآر.داست
 (ي)العرباألدب  ي ع  المشت ک ب یثالحد إن»هطدنت تطًدفزاهارداستدمطنند:ددنمونهگتزیدکهداینددما
 (ي)العراق   ياعمةع ضة   (يوناني)الاألدب  ي ع  المشت ک ب یثالحد یشب  (ی)الهندو األدب  یمالقد

هد،د368،د360،د333(.دایندمواریدیردصرفحطبدییژرزیدا  ملره،دددد89:د2003)سلومدد«المشت ک
انژلتترادهدفزانترویداسرت.دددددةعدمدقمرطیزدیردکرطرازیدگتومرددددیییژزد.خوریدمادچشمداهد371
 یخة  مةا   أمّةا »قواردسزاغدگزفتدمطنند:ددایندموریدرادیردصفحطبدمتعدییدمادهطیدمثط  طهد

 یأ «مقال    جهار»کتاب   يالکاتب ف ینصح ...»(.دیطد351همطر:د)د«... الصور یأ «األسلوب صور»
است.د414هد،د384،د376همدصفحطبددییژزدا دمواری(.د370:د)همطرد«... المقاالت األربع

کرهداطعرثدگتترتدددددنحویداهد،استدراادهماطدآ فتژاددگطامیطل دیاخلادهزدفصلدنتزدهزا 
هطیدگونرطگورددد کلداه وی.دایندضعفدرادیردمواریدمتعدییدا دکتطبدهددماهطددانتجطمدمتطردآر

دکنتم:دماهطدا طراددهدقعداییدا دآرگزفتدکهدادپاقوارددما

ق رعددداه ویدهددماآمتختهدهمدداهگطاد طیدحزهفدهدارقطمدیردقزقت دعنطهیندمختلطدهدالف(
د؛ا دایندنمونهداستد34-27صفحطبدد؛ نددماهمدداهآردنظمدراد
کرهدددحرطلاددیرد، رویددمرادآهریادد2میطل دیکداخ داطدعدیدمثالًددةاحتطنطًدعنوانادیردمتطند(ب

دکرزددد2هدد1طیدهردد مطراکهدد122هدد79دفحطبصاست؛دمطنندددد داعدیدق لدیطداعددآردفزاموش
د؛نتتتد3دامطد مطر د، ویدما
 رطیدددارهددکهدیاریمدا دایندنمونهد145دفحةیردصد. ویدنماهطدرعطیتدد مطراگطادقزقت د(ج
د؛آهریاد داداستد7عدیدد6ر د مط
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کهدفصلدسومدا دارطبدددحطلادیرریزی؛دیعناددماهمدداهیردموارییدقنطس دقعدایدصفحطبد(د
د31صفحهدیاری.دیطدفصرلدیهمدا دارطبدسرومددددد6فصلدچهطرمدفاطدامطد،دیاریصفحهدد35نختتد
د؛یاریصفحهدد4قزدا ددسومدآردکمدهدیرماطالدفصلیاریددصفحه
 رویدکرهدااتردادددددمرادازخادفصو دعنطهیندمجزایدییژرزیدنترزدآهریاددددةاحتطنطًدیردایامد(هـ

آیرددکرهددددمادعملدکط فداهاعددا دیقتد  مدامطدد،هطداهدکجطدقعلقدیارندداینمشخصدنتتتدکهد
«»اند.دیهدعنوارددفصلهطدمصطییاادازایدهمطرددآر
دةایامرددهطسرتدکرهدیرددا دایرندنمونرهددد«»

؛ ویدمافصلدهفتمدییداد
ار طعدهضعد دادکرهدددیمن عدازادیقعدایدراادهمداهداارقطمدپطنو تدیردگطادکهدآرداط خزاد(و

دایرنددد رطهددد361دةصرفحدد.انرددد ردادیردمتندهدیرهردمیطل دمزاوطدارهدآردصرفحهدفزامروشدددد
.استنمونه

آردد قو هدهدموریق و داستدهدحترادنویترندددیرخورهزچنددکمتتدمنطاعدهدمزا عدکتطبد
کرهدددهرطیادیاری؛دا  ملرهدآردددضعفکند،دامطدرعطیتدهطدراددگتزیدا دآرداهزاکنددکتفتتددماقالشد
کهداغل دمنطاعدکتطبدیردپطنو رتدددآرده ویداطیعنادد؛ندارندداسطندمشخصدهدیکد هطد تودار طع

دکرهدیردارطبداه دکترطبدددد،عف روند.دایرندضرددددمامتنادنتزددکزددیرهر کلدداهگطادد،آهریاد دا
دی. ودماقزددنمطیطرد279قطدد247است،دیردصفحطقادمطنندددقزدملمو 
د

 مایه و مضمون نقد درون. 4

پتندیدادنتتتدکهدیردناددچنرتنددد،انطازایند.هطیدآثطردایااداستدمؤلفه کلدهدمضموردا د
آثطرید طن دیکادراداهدحط دخویدرهطدکزی،د یزاد کلدقنهطدمعتطردفنادمتروردایاراداسرتدددد

داندیشرةدکهدمضرمور،دهویرتدهدآاشرخوردددددحطلادیرد،کنددماهطدرادهاریدقلمزهدایاتطبددآرکهد
هداهمترتددد،سط یدهدایندهمطردچترزیداسرتدکرهد رطهیانژا،دعظمرتددددددماطردهطدرادآ کدآر

د(.48د:2007)قصطبددچنتندمتونادرادیرپادخواهددیا ت
د

نقاطقوت1.4
،دهدمعزفرادمکطقر دایاترطبدقی تارادددددا  ملهدناططدقوبدمحتوایادکتطبداتطردم طحرثدنظرزیدد

هرطیدددنمونههطیدقی تااداست.داینداثزدسز طردا ددنمونهمصطییقدهددةیرکنطردارائد،چنددمختصزهز
قوانرددددمرادهرطدددهزکردامدا دآردد،ثطنترطًدد.هطیدخطلقدآرداستدیا دازدیانتتژاد،ًه اقی تااداستدکهد
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آیرددددمرادچهدیرپاددمندارداهدمیطلعطبدقی تااداط د.دآردعالقهنمطیداهلدپ هه دهددگشطدهدراادراا
هطیدعزاادارزدددیاستطراثزد»،د«ردایاتطبدارهپطید  دیکدهدهزارقلثتزدکتطبد»هطست:ددنمونها دایند

ارزد رعزددددقرزآرداثزد»،د«چتناعطمتطنةدهطید حطدازدایاتطبددطیتحکقلثتزد»،د«ایبدفطرسادهدقزکا
د«.سنداطیدهطیدسفزنطمهازددییتهااثزد»هد،د«رد عزدع زیدقدیمیقلثتزدایبدعزااد»،د«رهسا

هطیدمزاروطدارهد ارطر،دددددگونههدستداکهدحدهیدیهیتتدمن عدد، دادیرداینداثزداستفطیامنطاعد
هرطیدعزارادهددددهدقرطریخادرادارهد ارطردددد،ایداسریوراد،دایاتطبدقی تاا،دیاستطنا،دیینا،دحمطسراد

دایاترطبد،دعتتقدعهد،دکزیمدقزآر.داستاستنطیددقطالگتزی،دا نظزدعلمادمعت زدهددماغتزعزاادیرازد
/دأغرطناددهرال ،ددغنتمراد/دمحمردددقی تاراددایاتطب/دطهدندی،دقی تاادایاتطب/دهاردقتژم،دقی تاا
هدد/دیانترهدالهراددکمردیدد،أییترهدد،گلژطم د،ليلة و ليلة ألفد طحظ،/دال خالءداصفهطنا،دجااوالفز
مطننرددمروارییددددهاردآرد ملهداست.دانطازاین،داغل دمنطاعدکتطبِدموریناددد/دگوقهدا  زقادییوار

داعتمطیداست.دقطالمنددهدد د،دار شدهطدا طرادکهداهدآر
متعردیدهدارزایددد رکط دداکهدا دحردهیدیهیترتدمن رعدفرزاهمدآمردا،دیرددددددد،هطیداینداثزدیایا
کرهدیرد رکلدعنرطهیندمتعردیدارائرهد ردا،دددددددد،هرطددیایااست.دقعداییدا داینددگونطگورهطیددیهرا

،د«أخة ی  م اجةع  و مصةادر »،د«الشةع  »،د«القصصةي  األدب»،د«الع بةي  المفة د »ع طربداسرتدا :دد
د«الفصول خالل المتف قة األخ ی المصادر و الم اجع» د«المقارن األدب في»،  المقارنةة  الدراسةات »،

رسددنویتندادازداینداطهردارویادکرهدغنرطیدددددمانظزدداه.د«األجنبية الم اجع»هدد،«التاریخية و األدبية
کرهدددایرنددارهدداطعنطیرتدرهدهددهمرتنددا د؛هیدیا تهداط دثزداسزایادیردغنطیددهقوانددقلثتزدادمامنطاعد

قطدهمدا دمتوردمزاوطداهدمنرطاعدقردیمدهدددیادکز،دنویتندادسعاددا چطپدد2003کتطبدیردسط د
/دگلژرطم دالمیرزاردگزگزیرو دارول دهدددددة/دقز مردالحکيم أحيقارپت دا دمتالیدمتت دمطنندد

/دقرللتفدع رط دکرطظمددددالنةا   أسماءهدهمدا دمنطاعدمتلخزیدمطننددددکناستفطیاددطهداطقزدةقز م
اهرزادددچطپد ردا،دد1984کهدیردد،قللتفدیاهیدسلوم/دالتطبيقي المقارن األدب في دراساتمزایدهد

هطدآثرطردددیایاکهدپ هه دیردموضوعدکتطبدموریاحثدهدکت ادمطننددآردهداث طبددگتزی،دضمندآر
دکند.دماکهنادرادنتزدطل د

نطمرهدقازی رطًدیردسزاسرزدکترطبدپزاکنردادهدقو یرعد ردادهدددددددددمنطاعددکز دادیرداخ دکترطبد
کرهدمنارو دا دددد،ایعطهطیدخویدراداطدسخنطردییژزاردهد،میطل ،دموضوعطبیادکزنویتندادقالشد
قرواردددمرادکهدیرداغل دصرفحطبدایرندکترطبدددددطوریداه،ددکنقاویتدهدق تتندد،همتندمنطاعداست

هرطدددکرهدال ترهدقعردایدآردددد،ات دسزاغدچنتندمنطاعادرادگزفت،دهزچنددیردازخادا دصفحطبدهدکم
امطدیرماطالداتتطریدا دصفحطبداسرتفطیادا دچنردیندددد، ویدنمانت تطًدکمداست،دمن عادمشطهداد

من عدرادیردیستورکطردیاری.
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 ملهدطزیقداستنطیداهدآرایدییژزاردا هطدا د دادهداث طبدآردارائهقحلتلدهدقوصتفدمیطل د
آیدددمادازچنتندد متنه،کند.دیردهمتنددماگتزیددکتطبدآردرادپاد اصو دمهماداستدکهدنویتند

عزاقادکتطبداث طبدقلثتزداسالمدهدفزهنرگدهدایاترطبدعرزبددددد یتندرهیدنودپت «دمتئلة»کهد
 زئادقحلتلدهدقفتتزدمیطل دد،فزهنگدهدایاتطبد هطناداست.دانطازاینیردخصوصدعزاقدداه

هطدهدازایداث رطبدنظرزددددقحلتلعالها،دازایدچنتندقجزیهدهدد.داهآیددما مطردداها داهدافدکتطبد
د،«أحتارطرد»هطیددگفته وی.داستنطیداهددماییژزاردنتزداهزادگزفتهدنظزهطیدنویتندادگطادا دآرادهد

 ملرهدمروارییداسرتدکرهدددددآ روریطردا دد ا دمرتالیدیردیهرددحکتمدهدیانطیدقزردهفرتمدپرت دد
 ویرد،دددمرادنویتندادیرداتتطریدا دمیطل دکتطبدازایداستنطیدایعرطیدخرویدا دآرداسرتمدایدددد

محمرددع دالترالمدکفرطفادهرمددددددهزچنددمتتندابدییژزیدمطننددآرایدمحمددغنتمادهال ده
د طیدخویدرادیاری.

د

نقاطضعف2.4
گزفترهدیردصرفحطبدخرویددددد رطیدطرچوب،دهدفزاقزدا دمیطلر ددهعنواردکتطبدگتتزیا،دادهردچ

فزهنگدموریپ هه ،دهدمروارییددد،فعطلتت،دنوعدایاا،دمنیاهد م تندحو داطید یزادعنواردد،است
دعنروارددارطدیهد،ددمامحتوایدکتطبدرادنشطردخالصةدکهدد، د.دعنطهیندفهزستدنتزا دایندق تلداط

کهدعنواردکترطبدیا دارزدقمزکرزدددددحطلادیرکتطبدهداطدمحتوایدآردانی طقدکطملدنداری.دازایدمثط ،د
نظزیرهدهددد ازیارنددیر«دالمقارن األدب نظ یة»عنوارِدامطدهطیدقی تااداست،ددنمونهدةم طحثدازدارائ
دةکهدعنواردیطی داددیلدااروابدچهطرگطنردددنهدقی تقدهد طیدداهدهمتندیلتلداستد،قعطریفداست

کرهدنویترنداددددقرواردیریطفرتدددنماا دعنوارداطبدنختتدد،کهدکتطبدقزاردنژزفتهداست.دییژزدآر
ادا دعنرواردایرندارطبددددعالهداه)هاژگطردعزاا(داطدچهدچتزیداست،د«دالعزاادالمفزی»یرپادقی تقد
کهددهاژگطناداط د،دحط دآرداثزپذیزیهداثزگذاریددیراطر رهیدکهدرهیدسخندآرددمادچنتندانتظطر

دیرارطر دایاتطبد دادهدا داحثدحو  دغتزدا دیهدعنواردمادمطقادقمطمادفصو داینداطبدهاریدداه
هددکهدیاهیدسرلومدیرپراداترطردعوامرلددددددماچنتنداطبدچهطرمدنشطرددهاژگطرداط دمطنداداست.دهم

،دنددفصلدچهطرمدهدپنجمکهدازخادفصو ِدآردمطندحطلادیرد،ردایبدعزااداستید دیددقلثتزگذار
خرالفدایرندددد،«قلثتزدیونطردازدنارددقردیمدعزاراددد»هد«دهطیدسنداطیدسفزنطمهقلثتزدأییتهدازد»یعناد

 و الت کةي  األثة  »داطعنوارعالها،دیردفصلدیهمدا داطبدچهطرمدمیل ادداهیهد.ددماانتظطردرادنشطرد
گترزیدهدددمراددهدارمنادهد زدآر(دموریاحثدقرزاردد)قلثتزدفزهنگدهدایبدقزکا«دغي ها و األرمني

 وی،دامرطدنرهددددماهطیدقلثتزگذاردایزانادانتخطبددنمونهازایدق تتنداحثدیردمصطییقدمادمطقادآرد
 وی.دایدنمادا طرایردایندعنواردهدنهدیردهتچدعنواردییژزیداهدقلثتزدایزاردهدایزاناد
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طزفطنرهدددطبدچنرداردهرمداراددد ویدکهدکترددماتط دصطح داثزداحد یرکنطردمتطعادار ندامطد
نشرطرددسرونژزیدددا دقعص دهدیکدایندسیور،دیهدرهیکزیدیردایندکتطبد  عمدنژطرندداهنتتت.د
نمایيتـثییرعـرببزرگاست،دد دنادیریطفتدمیلعدد کهدا منظزدهزدخواننددنختتدآرد؛یاری
ایزانراددد کهدغطل طًدارزایدخواننردددداینیژزدیردفزهنگدهدایبد هطنادهدیدخصوصتثییرعراقبه

کرهدیردمرواریددددآرده رویددارطد.دگرفتنتثییرایرانوفرهنـ ایرانـينادیدهنمطید،ددماقزدداز تته
ایرزاردهددردیعنوار،داهدقلثتزدعرزبدهدعزاراددددااادمشخصدهدچهدعنوانداططب،دچهدمتعدییدا دکت

ردعرزبدهدعزارادهدغتزعزارادا رطراد ردا،ددددددیایزانادهدغتزایزانادهدنترزدارزدقرلثتزدغتزعرزبددددد
دردعرزبدهدعزارادآهریادنشردادددیحط ،دهتچدعنواردمتتالادیرداتطردقلثتزدفزهنگدایزاناددعتندیر

 یدازخراددده دادهد طیددنطخواسرتهدیرد اردددگطادعنطردقلمدا دیستدنویتندادرهطهزچنددداست.
دطرادکهدقطریخدرهااطدایزاردهدعزبددحطلادیراست.ددد دادتزدایزاردهدایزانادنتزدا طراسیورداهدقلث
قواردا دقلثتزدیکرادددنماقنتداد دادکهدددهمدیرایددگونهداهاعددا دظهورداسالمددخصوصداهقطریخدهد

دگوید:دمایرداینداطبدد،ایی دهدنطقددمعطصزدمغزااد،ییژزیدغطفلد د.در تددیلوحردی

قوانرددا دیرکدقرطنوردکلرادکرهدارزددددددددنمرادایزاناددردایدهدمدهردعزاادقطریخدرهااطداسیورا
 رویدهدددسیوحدخطرجدةورد زردهدمددیردهمهمکطریدیهدطزفدحطکمداست؛دیعنادا دقطن

یا رته،درهاارطددددهزگطادمتطردیهدطرزفدسرط گطریده رویدددا دآردفزاقزدرهی؛داهدایندمعنطدکهد
ارطختندایرندسرط گطری،درهاارطددددددرنگهداقتصطییدهمدازقزارداویا،دهداطدد،ستطسا،دا تمطعا

د(.231د:2014)یلوحددقطرد داداستدهدقتزا دادهمددیطی

ایاترطبددد حو دکزیدمتطرداینداثزدهدآثطردمشطاهدیرددقطالکه،دقفطهبدملمو دهددییژزدآردةنکت
قواردیردآرد طهددنوآهریدهدااداعداوی.دال تهدنویترندادددنماد،رهدایندا د. ویدنماقی تاادمالحظهد
دگوید:دماکتطبداهدایندامزدمعتزفداست،د طیادکهددةخویدنتزدیردمادم

ا دهرطیاداسرتدکرهدقعرداییددددددقرالشدهدفدا دنژرطرشدایرندکترطبدیرهاقرعد نطسرطندردددددد
دیرارطر دهطیادرادکهددپ هه امدقطداهتزینددنمویالذادمندنتزدسعاداند.ددیایااردارائهدددگزدپ هه 

ترطردمصرطییقدآردددنمرطی دگرذارمدهدیردادددارهدد،قحزیزدیرآمداداستدةر تداهموضوعادمعتند
د(.8:د)همطردکهدایندقالشدهمتدییژزاردرادنتزدازانژتزاندداهدامتددآریارداط م.ددامطنت

هدخرطرجدا ددد،کهدایاتطبدقی تاادموضوعادگترتزیا،دفزاگترزدددقو هدییژزداینیرخورمیل د
هرطیدفزاهانرادیردسزاسرزدینترطددددددماطلهکهدکُت دهدد،رهدایندا ططقتدیکدیطدچندد لددکتطبداست.د

اسرت.د طمعترتدددد دادنژط تهنظزیدهدچهدقی تق،دد چهدیردحو د،تتندمیطل ِدایندیان  ازایدق
اطیترتدددمرادآردد حرو دایداستدکهدلزهمطًدخلرقدهرزداثرزیدیرددددداندا اداهطبدقی تاادموضوعدایات
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طرچواادمشخص،دازایدق تتندموضوعادخطصدهدیردیکدقلمرزهدمعرتن،دسرطختهدهددددهیارایدچ
یایردآبدیریطدیردیرکدلترواردخواهردددددد طقال اداتهویادازایددصوربدایندغتزدیرپزیاختهد وی،د

منددنتتت؛داهدایندمعنطدکهدموضروعدموریاحرثدآردددداهزااوی.دکتطبدیاهیدسلومدا دایندمشخصهد
مطیطنردادنشردادهدیقترقددددیاردیردعنواردرهید لددندطرچوبهچ کلدداهایاتطبدقی تاادد یردحو 
یهددکهدقصددیاریدمثالًدچهدحو ا،دچهدنوعدایارادیرطدکردامدفزهنرگدهدسرز متنادرادددددددنمادنشطر

 األدبمرورینظزدمحتروایدکترطبددددداهردافدیر دداهداطعنطیتموریپ هه دقزاردیهد.دانطازایندهد
د داد طمعتتد  مدرادنداری.دانتخطبدعنوارداطیردماطیتهددالتطبيقية المقارنة الدراسات في المقارن

ارطدسرخندددد،یاهیدسرلومداسرتدددکرهداخشرادا دآردمتو رهدددد،رادمیل دپطیرطنادایرند ترتطرددد
کنرتم.دددمراددراادهرمدد،ایزاردایاتطبدقی تااِدیاردگزدنطمدپ هه د،رضطدانو تزهانادآمتزیدا دعلاانتاطی

د:ازداینداطهرداست«دزارنطسطمطنژادایاتطبدقی تاادیردای»داطعنوارایددهیدیردماطله

خروریدکرهددددماچشمدداها دماط بدیردنشزیطبدیانشژطهادایاتطبدقی تاادیردایزارددایدگونه
اردددگرزددپر هه دکننرددکرهددددانرددهدایرندنویترندگطردقرالشدمراددددددسط یدرهیدآهریاداهدنظزیه
پردراردد»هدد«پرزیا ارددنظزیرهد»هدد«گرذارارددانترطرد»هی ادمصزیدراداطدالاطاادچوردداهطرد ادعزب

اردایزانراددددگرزددپ هه نطآ نطداا و نند.دایندد خوانندکشورهطیداسالماداهدد«ایاتطبدقی تاا
اردعرزبدنتر تدیهنرددحتراداگرزددددددددگرزددپ هه یارنددکهدانتطیدایاتطبدقی تاادراداهددعاس

ایاتطبدقی تاادن ویادیطداگزداویاداصرو دآردددةر تاردعزبدهزگزدددگزدپ هه قخصصدایند
د(.89:د1398)انو تزهاناددانددفتهرادا دییژزاردگز

.دنرددادزیاکردرهیاریددگذاردایاتطبدقی تارا،دنویترندگطردآبدددانتطرد،محمددغنتمادهال داطر یر
یعنرادددسرط داعرددیانشرجویداهددددنویتددهدیهدماد1951رادیردسط دداقی تادایاتطبیطردکتطبددگا

کهدآردراداهدکتطبداستطیشدار رطعدددکنددادهردایندغنتمادهال داخ دنظزیدکتطبدرادقز مهدما
)احتمرط ًدددا دایاتطبدفطرسادهدعزاراددایدهطیدکطرازییدادهددیطدحتادا دآردنطمادا زیدهداعددمثط 

ا رطرادددکند.دنویترندگطرددافزایددهدآردراداهدنطمدقللتفدچطپدماداهدآردماد(اشدیدیکتزدةنطمدپطیطرا د
قرواردارهددددمرادانادکهدا دقللتفطبدغنتمرادهرال دقرلثتزدپذیزفتنرددددددددگزدپ هه کننددکهدا  ملهددما

دالطبيقةي  المقةارن  األدب فةي  دراسةات دارطعنوارد.دکتطبدیاهیدسلومدیکزع دالمیعادالص طدا طراد
د(.93د،92همطر:)دهال داستغنتمادایدکوقطادا دپ هه ددخالصه


 گيری . نتيجه5

دکنرد:ددمرادگونرهدمعزفراددددیرسرادرادایرنددد مرطیدکهدهدفدایندد،سزفصلده اربدعلومداهداطعنطیت
آ نطیاداطد طیژطادایاتطبدیردفزهنگد وامعدهدازرسادرهااطدمترطردایاترطبدعزارادهدایاترطبددددد»
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دآمو  راددسزفصرلد)د«سطیزدمللداطدقلکتددازدق تتندارق ططدمتطردایاتطبدعزاادهدایاترطبدفطرسرادد
ا ددهدییار ردادراددا رطرادهرطیدددمؤلفهیاهیدسلومدازخاددکتطبد(،57د:1389دعزاادایاتطبدهد اطر

ایاتطبدقی تاادهدمعزفادمکطق دایرندنروعِددددةنظزیازخادییژزدمحزهمداست.دمیطل دمزاوطداهد
عرالها،دیرکددددارهدرسرد.دددمراددنظزدی تاادهدعملا،داتتطرداندکداههطیدقدنمونهایاا،دیردماطیتهداطد

ایاترطبدایزانراداختصرطصدیایادنشرداداسرت،ددددددفصلدیطدحتادیکدعنواردهمداهدقلثتزدفزهنگدهد
هرطیدددنظماداامتطردآمدادهدداهکهدا دقلثتزدفزهنگدهدایبدعزاادهدعزاقادفزاهاردسخنددضمندآر

مرواریدیطی ردا،ددددةهماست.دیرکنطردددهدستزبدکتطبدنتزدمزیددازدعلتد دامو ویدیردصوربد
دلاداست.سط دقحصتد داداهدیکدنتمیایااختصطصبدفزاقزدا دمدبد مطردحجمدکتط

ایدرادیرددمیطلر دار نردادددالتطبيقية المقارنة الدراسات في المقارن األدبکهدکتطبددخالصهدآر
هطیدفزاهانادرادازایدپ هه دهدقی تقدیراختترطردددنمونههدیادکزایاتطبدقی تاادگزیآهریدد حو 

یرکدمن رعدیرسراِدیانشرژطهادارطدازخراددددددددمنظرورددداهحط دازایدارائهددعتندیرخوانندادقزاردیایا،د
د رویددمرادقوصرتهددد،است.دانطازایندموا ه،دهطدا طراد ددکهداهدآردهدمحتوایاهطید کلاددکطستا

کمرکدددارهدقرطددددکن یددق لدا دطزحدیردکال داهدفزاگتزاردگوشرادایندمواریدمدر دمزاوطددکه
د. ویهید  زاردمطفطبد

د

 نامه کتاب

د1389)دعلتزضطدانو تزهانا، دایاترطبددمجلرةدد،«فطرسراددایاتطبدهد اطردفزهنژتتطردیردقی تاادایاتطبدآغط »(،
د.1دپتطپاد،1دشداه ،دیهر دا،فزهنژتتطرد اطردهدایبدفطرسد،قی تاا
د،معطصرزددپطرسراددایاترطبددنطمرةددیهفصلد،«ایزاردقی تاادایاتطبدیردنطسطمطنژا»(،د1398)دتزضطعلدانو تزهانا،

د.1دشد،9د 
د.تلوفز:دنقهزارد،یموکزاسادهدایاادناد(،د1385)دحتتندپطیندا،
:دقهرزارددتنا،حترددفططمرهددهد ایادحترتنددمط یطردقز مةد،معطصزدایاادناددهطیدنظزیه(،د1387)دلوی دقطیتن،
د.نویندقلمدحکطیتد،امزه نژطاددنشز
د.ا:دیانشژطادفزیهسمشهدد،عزاادمعطصزدایاادنادداطدآ نطیا(،د1378)دنجمهدر طئا،
دا داسرالماددهد طهلادقصتد یهددیقیوردسطختطردازرسا»(،د1389)دیهدااواکزدمحمویدع ط غالمدرضطیا،

د.1دشد،ایاادناددنطمةپ هه د،«سطختطرگزایادمکت داهدنظزداطدثطاتدانددحتطر
د.المختار مؤسسة: قاه ه ،التطبيقية المقارنة الدراسات في المقارن األدب (،2003)دیاهیدسلوم،

د.دارالش وق: قاه ه ،مناهج  و أصول  األدبي النقد (،2006)دستدقی 
د.دارالفک : دمشق ،إسالمية رؤیة الحدیث؛ األدبي النقد مناهج(،د2007)دهلتددقصطب
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د.دارالميس ةعمان:  ،الحدیث األدبي النقد(،د2010)داازاهتمدخلتل،دمحموی
دهد ارطرددر رتةددپتوسته،دکطر نطسادیهر د، دااط نژزیهدسزفصلدیره ددآمو  ادازنطمةدا،مشخصطبدکل
د.(17/8/1389) یهدفنطهردتاطبقحادعلوم،ده ارب،دایاتطبدهد اطردگزهادعزاا،دایاتطب

: بية وت د،الق ن العاشة  الججة ی   ية الفارسي؛ م  الق ن األول إل الع بي الثقافي التداخل(،د2014)در تددیلوح،
د.السياسات دراسة و لألبحاث الع بي الم کز



د


