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  دهيچك

 هـستند  محققـان  ياريگر پژوهش، و جو و جست منابع ترين اساسي جايگاه در ها شناسي كتاب
 شـوند، يمـ  نگاشته كشورمان در نوپاة    رشت يك دربارة كهيي  ها يشناس كتاب ن،يب نيا در و
 و زاده ايـران  اهللا نعمـت  اثـر  ايـران  در تطبيقي ادبيات شناسي كتاب. ابندي  يم دوچندان تيهما

 نـشان  فارسـي  زبـان  در را حـوزه  اين نظري و عملي آثار كه حيث اين از ،)1393( همكاران
. شــود مــي شــمرده ارزشــمند كــاري اســت، زمينــه ايــن در آثــار نخــستين جــزو و دهــد مــي

 را مختلـف ي  هـا  يشناسـ گونـه  بـا  مدرك و منبع هزار از شيب هادشد ي اثر در گردآورندگان
ة حـوز  در پـژوهش  تكـرار  از مـانع ي  منـابع  نيچنـ ي  گـردآور . اند كرده فيتوص و استخراج

 ،يمعرفتـ ة  حـوز  نيا در شدهدهيد كمتر يا نشدهدهيد آثاري  معرف. شد خواهدي  قيتطب اتيادب
 بررسـي  بـا  و حاضـر  پـژوهش  سـاس ا بر .استي  شناس كتاب نياي  دستاوردها از گريدي  يك

ــ از اثــري هــا مــدخل تــك تــك ــوايي و صــورية جنب ــار در محت ــاد هــاي ارزش كن  ،شــده ي
 بـا  نـامرتبط  آثـار  ورود شناسـي،  كتاب نبودن  جامع :يافت اثر نيا در توان يم را يهاي كاستي

 بـه  آن شـدن  محـدود  و شناسي كتاب زباني چارچوب نبودن مشخص اثر، به تطبيقي اتيادب
 در نبـودن  يكدسـت  شناسي، كتاب در وجودم مدارك شناسي گونه در نقص و ابهام سي،فار
 مـشخص  هـا،  چكيـده  در محتوايي و صوري يكدستي فقدان شناسي، كتاب هاي پردازي داده
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 تطبيقـي  ادبيـات  منـد  چـارچوب  تعريـف  در ابهـام  علت به آثار انتخاب مالك و معيار نبودن
 كـه  هـستند يي  هـا  يكاسـت  هـا  نمايـه  در ضـعف  و اثر، تهايان در منابع نبود پژوهش، اين براي

 اتيـ ادبة  حـوز  پژوهـشگران  وي  علمـ ة  جامعـ  به تر منقح و تر جامعي  اثر هاآن رفع با توان يم
 بخـش،  هـر  در مـذكور،  موارد مفصل تشريح ضمن رو،  شيپ نوشتار  در. كرد عرضهي  قيتطب

  .است شده ارائه اثر كيفي بهبود براي پيشنهادهايي
  
  ها يدواژهكل

 .صورت محتوا، ،يبررس و نقد ،يقيتطب اتيادب ،يفيتوصي كتابشناس
  

  مقدمه
 قـرار  توجـه  مـورد  ريـ اخ هـاي  سـال  در ران،يـ ا دري دانشگاهي ا رشته عنوانبهي  قيتطب اتيادب

 فيتأل رو، نيا از ؛اندپرداخته رشته نيا در دانشجو جذب به ها دانشگاهي  برخ و است گرفته
ي هـا  كارگـاه ي برگزار يا وي دكترة  رسال و نامه انيپا و مقاله كتاب، قالب رد آثار نگارش و

 برنده شيپي  تيفعال تواند يم دانش، نيا در شدهفيتأل آثارِي  بررس و نقد جلسات وي  تخصص
يي هـا  يشناسـ كتـاب  فيتأل ان،يم نيا در. باشدي  قيتطب اتيادبي  ها پژوهش كردن ايپوي  برا
ة دربار هياول وي  كلي  ريتصو ،يقيتطب اتيادب با مرتبطي  ها ادهد و منابعي  گردآور ضمن كه
 ضمن كوشد يم حاضر پژوهش. بود خواهد كارساز اريبس دهند، ارائه ها پژوهش و منابع نيا

 ،)1393زاده و همكـاران،       ايـران ( رانيا دري  قيتطب اتيادبي  فيتوصي  كتابشناس كتابي  معرف
  .كندي واكاو را آن لفمخت ابعاد و بپردازد آني بررس و نقد به

 در موجـود  هـاي  نامـه  پايـان  و مقـاالت  ،هـا  كتاب به مراجعه با اثر نيا گردآورندگان  
 شـامل  (گـون  گونـا  مـدرك  و منبـع  1055 از مفـصلي  ةسياه مجازي، و حقيقي هاي كتابخانه

 كـاري  كـه  انـد  كرده توصيف و گردآورده را) كتابعنوان   75 و نامه پايان 251 مقاله، 727
  :اند داده شرح چنين مقدمه در را كار اين  ازهدف آنان. تحسين درخور است

 از پژوهـشگران  برخـي  اطالعي بي و تطبيقي ادبيات نوپاي رشتة در جامع شناسي كتاب نبود
. شـود  مـي  منجر مشابه هاي پژوهش به ناخواه خواه پيشين، گرفتةانجام تحقيقات و ها پژوهش

 از اطـالع  هـا،  نامـه  پايـان  و هـا  مقالـه  ها، كتاب معرفي در پژوهش، اين اصلي اهداف از يكي
 از شناســي، كتــاب اطالعــات بــه توجــه بــا پژوهــشگران تــا اســت گذشــتگان هــاي پــژوهش

 نوآوري، و خالقيت با و شوند آگاه پيشين هاي پژوهش هاي كاستي از احتماالً و چندوچون
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  ).10: 1393 همكاران، و زاده رانيا (ورزند مبادرت تازه پژوهش به 
 امهات جزو ها، داده و اطالعات از حجم نيا باي  اثر نيچن ،يعلمة  ديفا نيا بر عالوه  

 زيـ ن و استي  قيتطب اتيادب پژوهشگراني  براي  دواريامية  ما و كشور دري  قيتطب اتيادب آثار
ي تيجـد  بـا  هـا،  تخـصص  گـر يد همچـون ي  دانشگاه استادان و پژوهشگران كه دهد يم نشان
  .نگرند يم تخصص نيا بهي علم

  
  پژوهش تياهم و ضرورت

ي بخـش  يآگـاه  باعـث  آنكـه  بـر  افـزون  هـا، آن بـه  نقادانه نگاه و شدهنگاشته آثار در درنگ
. آورد يمـ  فـراهم  آثـار  آني  بخشكمالي  برا را نهيزم شود،يم نقدشده آثارة  دربار مخاطبان

 دانـش ي  هـا  يكتابـشناس  ژهيـ وبه و فاتيتأل ميبدان كه ابدي  يم دوچندان تياهمي  زمان امر نيا
 بر هيتك با كه بگذارندي آثار بري كالن راتيتأث توانند يم كشورمان دري قيتطب اتيادبي  نوپا
 عرضـه  و فيتـأل  هـا، آن در ذكرشـده  منـابع  گـرفتن  نظـر  در بـا  يـا  شد خواهند نگاشته هاآن
  . گردند يم

  
  ينظر يمبان
 در پـژوهش ي  هـا  روش و كردهـا يرو ازي  كلـ ي  ريتصو ةارائ يادشده، كتابي  بررس از شيپ

 مـشخص ي  معرفتـ ة  حـوز  نيـ ا در پژوهش مرز و حد تا استي  ضروري  قيتطب اتيادب قلمرو
 قرارگرفتـه ي  ها پژوهش جهيدرنت و يادشده دانش شمول رةيدا تا شود يم باعث امر نيا. شود
  . شود فيتعر و ديتحد آن رمجموعةيز در

 وي  اجتمـاع  ،يفلسفي  ها يدگرگون با همسو ا،يپو دانش يك مقام دري  قيتطب اتيادب  
 ويي  كـا يمرا ،يستيـ ماركس ،يفرانـسو  مكاتـب  ؛رديـ گ يدربرمـ  راي  متنـوع  مكاتب ،يفرهنگ
 دري  معرفتـ ة  حـوز  نيـ ا. دارنـد  قـرار ي  قـ يتطب اتيادب مكاتب نيتر سرشناس شمار دري  آلمان
  . است افته يگريديي سو و سمت و خورده ونديپي فرهنگ مطالعات با رياخي ها سال

 ،يرشناسيتـصو  ،يپژوه ريتأث دري  فرانسو يا گرا خيتار مكتبي  مطالعاتي  ها افتيره  
 انتقـال  وي خيتار وي ا اسطورهي شناس مضمون رينظ آن مختلف اتيتجل در ـي  شناس مضمون
 روانيپ گر،يد ريتعب به. شوند يم خالصه ـ گريدي  فرهنگ بهي  فرهنگ ازي  ادب مكاتب و ژانرها
ي آثار و گرفته كار بهي  قيتطب اتيادب در پژوهشي  برا را ها روش نيا باًغال گرا خيتار مكتب

  .اند كرده فيتأل باره نيا در
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 مباحـث  با شتريب شود، يم شناخته زيني  اسالو مكتب عنوان با كهي  ستيماركس مكتب  
 راي  ادبـ  متـون  ،ياقتـصاد  وي  اجتماع عوامل بر هيتك با كوشد يم و خورد يم ونديپي  اجتماع
ي واكـاو  «و ابـد ي  يمـ  گـسترش ي  قـ يتطب اتيـ ادب شـمول ة  ريـ دا اسـاس،  نيا بر كند؛ يواكاو

 »رديـ گ يدربرمـ  زيـ ن را هـا  ملـت  ازي  شـمار  دري  اجتمـاع  طيشـرا  تـشابه  از برخاسته تشابهات
ي اجتماع طيشرا بر هيتك با مختلف مللي  ادب متونة  سيمقا ب،يترت نيبد). 90 :2006 الن،يغ(
  . رديگ قراري قيتطب اتيادبي پژوهشة حوز در تواند يم

 اتيادب پژوهشگر كار ز،ينيي  كايمرا يا ساختارگرا مكتب پردازان هينظر دگاهيد بر بنا  
 عناصـر  اسـاس  بـر  نـه  و هاسـت آني  درونـ ي  هـا  يژگيو بر هيتك باي  ادب متون سةيمقاي  قيتطب

يي هـا  اتيادب با يا گريدي  اتيادب با اتيادب ك ي سةيمقا«ي  قيتطب اتيادب گر،يدي  انيب به. يفرامتن
 نيبـد ). 16: 1983 الحكـيم،  (»اسـت ي  انـسان  انيبي  ها گستره گريد با اتيادب سةيمقا و گريد
 نقـد  دريي  سـاختارگرا  كرديروي  مبنا بر گريدي  كشور اتيادب با كشور يك اتيادب ب،يترت 

 اري  عـام  وي  كلـ  نيقـوان  و ميبرسـ  اتيـ ادب ازي  شناخت به قيطر نيا از تا شود يم سهيمقاي  ادب
 نيـ ا در قـت، يحق در). .Remak, 1961: 3 f.f( دارنـد ي جهـان ي ا گـستره  كـه  ميكنـ  استخراج

 نگـاه  از ن،يهمچنـ . رديـ گ يمـ  قـرار ي  ادبـ  نقـد  خـدمت  دري  قيتطب اتيادبي  پژوهش كرديرو
 ،ينقاشــ ريــنظي انــسان علــوم گــريد بــا راي ادبــ متــون تــوان يمــ مكتــب، نيــا پــردازان هيــنظر

 و فلـسفه  ،يشناسـ  جامعه وي  اجتماع علوم لم،يف ،يشناس اسطوره ،يكرتراشيپ وي  ساز مجسمه
   نيـ ا بـا  اتيـ ادب ونـد يپ زانيـ م نكـه يا ا  يـ   سهيـ مقاي  شناسـ  بـوم  ريـ نظي  تجربـ ي  هـا  دانـش ي  حت

ي هـا  پـژوهش  و مطالعـات  قلمـرو  شـود  يمـ  باعـث  امر نيا. كردي  واكاو را هنرها و ها دانش
 هـا  متندرون به ها متن بروني  واكاو مرحلة از دانش نيا و شود گسترده اريبسي  قيتطب اتيادب

  . بپردازد
 كننده افتيدر و مخاطب نقش به پرداختني  قيتطب اتيادبي  آلمان مكتب گاهيگران اما

  :گريدي ريتعب به. است متوني واكاو در
 نيـ ا در ،يپرتوافـشان  منبـع  عنـوان بـه  آن كـردن ي  تلقـ  و رگـذار يتأث عامل بر تمركزي  جا به

 د،يـ جدي  معنـا  نيـ ا دري  ريرپذيتأثي  واكاو د،يترد يب. است رفتهيرپذيأثت بر تمركز مكتب،
 ايــ رفتــهيرپذيتأث چــه گــردد، يمــي قــيتطب اتيــادب كــردن تــر يغنــ باعــث انحــا ازي نحــو بــه
 ژهيـ وي  دگاهيد  با مطابق  و آورد يمي  رو رگذاريتأث اتيادب خوانش به خودة  كنند افتيدر
 اثر ازي  تكراري  ا نسخه] جهينت در [و نديآفر يم ديجد ياثر آن، بر  هيتك با و فهمد يم را آن
  ). 113: 2006 الن،يغ (ستين رگذاريتأث
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 مـتن ي  ريرپـذ يتأث تيـ فيك ،يقيتطب اتيادبي  ها پژوهش محور دگاه،يد نيا اساس بر  
 صورت چه به رفتهيرپذيتأث شاعرِ يا سندهينو نكهيا و بود خواهد رگذاريتأث متن از رگرفتهيتأث
 در كـرد يرو نيـ ا درواقع،. است دهيآفر ديجدي  متن آن از و كرده افتيدر را ذاررگيتأث متن
 رگـذار، يتأث مـتن  يـا  سندهيـ نو بـه  نه را اصالت و رديگ يم قرار گرا خيتار كرديرو مقابلة  نقط
  .دهد يم ريرپذيتأث متن و خواننده به بلكه

 بـا  و فتـه گر فاصـله  چهارگانـه  مكاتـب  نيـ ا ازي قـ يتطب اتيـ ادب ر،يـ اخي  ها دهه در
 واقـع،  در. يافتـه اسـت   ي  ا رشـته  انيمي  تيماه رو،  نيا از و خورده ونديپ 1يفرهنگ مطالعات

 اروپـامحور ي  معنـا  دري  قيتطب اتيادب ديگو يم) 47: 1993 (2بسنت سوزان كه گونه همان
 نيا از. )Bassnett, 1993: 47 (شود يم مدهيفه آن از ديجديي معنا اكنون و است مرده آن

 با كارگرة طبق آثارة سيمقا ،يستينيفم مطالعات ،يپسااستعمار مطالعات ،يشناس قشر منظر
 مطالعــات رمجموعــةيز در كــه نــوع نيــا ازي مطالعــات و بــورژوا و دار هيســرماة طبقــ آثــار
 نيهمـ  بـه . انـد  شـده  افزودهي  قيتطب اتيادبي  پژوهشي  ها حوزه به رند،يگ يم قراري  فرهنگ
 مطالعــات شــاخص پــردازان هيــنظر از 3وكياســپي چــاكراورتي اتريــگا كــه اســت علــت

 موضـوعات  خـروج  بـاب  در 4رشـته  كيـ  مـرگ  عنوان باي  كتاب نگارش با ،يپسااستعمار
 قلمـروِ  نيـ ا بـه  ديـ جدي  موضـوعات  ورود و اتيـ ادبي  قـ يتطب مطالعـات  رةيـ دا از كيكالس
 و 5يا منطقـه  مطالعات مبحث ،يپسااستعمار مطالعات بر عالوه و ديگو يم سخني  پژوهش
 لـزوم  بـر  نيهمچنـ ي  و. سـازد  يمـ  وارد ديـ جد قلمـرو  نيـ ا بـه  را ها فرهنگخرده به توجه
 از گذري  برا را» يا ارهيس اتيادب «عنوان و ورزد يم ديتأك جهان اتيادب مفهوم فيبازتعر
  ). .Spivak, 2003: 71 f.f (كند يم عرضه جهان اتيادب مفهوم

  
  يبررس و نقد
 فيتـأل  و اسـت  متنـوع  و گـسترده  اريبـس ي  قـ يتطب اتيـ ادبي  هـا  پـژوهش ة  حوز ميديد كه چنان
 بـه  صرفاً رو  شيپ نقد در حال، نيا با. رديدربرگ را ها حوزه نيا ديبا  دانش نيا دري  شناس كتاب

 بررسـي،  سـهولت  بـراي . اسـت  شده بسنده ادشدهية  چهارگان مكاتبي  كردهايرو و ها دگاهيد

                                                                                                                             
1.  cultural studies 
2.  Susan Bassnett 
3.  Gayatri Chakravorty Spivak 
4.  Death of Discipline 
5.  arwa studies 
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 منـابع ي  شناسـ  گونه؛ اثر زبانيچارچوب   و وعيموض  و زمانية  دامن :بخش سه در حاضر نوشتار
  :پردازد به اين امر مي شناسي كتاب هاي مدخل طبيعت و تنظيم و ؛مدارك و
  

  و زباني موضوعي و زماني ةدامن
  اثر موضوع و زمان

ي فيتـأل  آثـار  اغلـب  اند دهيكوش رانيا در يقيتطب اتيادبي  فيتوصي  كتابشناس گردآورندگان
 بـازة  مؤلفان اذعان به. كنند عرضه خوانندگان به وي  آور جمع را يپژوهشي  ها حوزه نيا در

 و مهـم  گـاه  كـه  آثـار  ازي  برخـ  ن،يبـ  نيـ ا در امـا  ؛اسـت  شمـسي  1390 تـا  1330 اثر زماني
 نامرتبط آثار همچنين و فاتيتأل و آثار گونه  ؛ اين است مانده دور مؤلفان چشم از ،اند  ياديبن
  :كردي بند طبقه مقاالت و ها بكتا گروه دو در توان يم را موضوع با

  نشده ذكر آثار. 1
 كـه  اسـت ي  آثـار  ذكـر  ،يبررسـ  مـورد ي  كتابـشناس ي  ايـ مزا ازي  كي .ها كتاب) الف  

. ندارنـد  ياطالع هاآن وجود از يا دارندي  دسترس ها  به آن  كمتر مختلف علل به پژوهشگران
 مطلـع ي  ارزشـمند  رآثـا  نيچنـ  وجود از را پژوهشگران كتاب،ي  ها مدخل در آثار نيا ذكر

  و بـسنت  سـوزان  ، اثـر  ترجمـه ي  ها پژوهش تاي  قيتطب اتيادب از كتاب نمونه،ي  برا. سازد يم
 مهـم  آثـار  از كـرده،  منتشر 1389 سال در را آن احسن انتشارات كهي  محمود ليخلة  ترجم
 آثـار  ازي  برخـ  حـال،  نيـ ا بـا  .اسـت  شـده  اشاره به آن  كتاب نيا در و استي  قيتطب اتيادب

. اسـت  كمتر مقاالت با سهيمقا در تعدادشان ،اند امدهين كتاب نيا دري  قيتطب اتيادب با مرتبط
 ؛اسـت  مك مقاالت با سهيمقا در حوزه نيا دري  فيتأل كتبتعداد   كه باشد آن تواند يم علت
  :اند از عبارت بيترت به ها كتاب نيا ازي برخ

 و ارتبـاط  ةحـوز  در راي  مقـاالت ي  جـوار  نيمحمدحـس  آن در كه اتيادب و اسطوره ـ  
 در كتـاب  نيـ ا. اسـت  كردهي  گردآور مختلف پژوهشگران از اسطوره و اتيادب انيم ونديپ

ي هـا  حـوزه  ازي  يكـ  ،ييكـا يمرا مكتـب  دگاهيد اساس بر. است شدهي  گردآور 1383 سال
 و  اسـت ي  انـسان ي  هـا  دانش وي  ادب متون انيم ارتباط و ونديپ يافتن ،يقيتطب اتيادبي  پژوهش
آن  بـه  ادشـده ي ي كتابـشناس  در امـا  ؛اسـت ي  قيتطب اتيادبة  حوز دري  فيتأل آثار از ابكت اين

 .است اشاره نشده
، 1379 سـال  در كـه ؛  يدامـاد  محمـد  از يعربـ  وي  فارس درادب مشترك نيضامـم ـ  
 .است كرده منتشر و چاپ تهران دانشگاه انتشارات
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كـه   مهـاجر  زيـ پرو و حـد مو اءيضـ  ترجمة وارن آستن و ولك رنه از اتيادبية  نظر ـ  
 مقـام  در ولـك  رنـه  آن در و اسـت ي  قـ يتطب اتيادب دانش نياديبن وي  اساسي  ها كتاب جزو
 .است كرده انيب را خودي ها دگاهيد ،ييكايمرا مكتب گذاران هيپا ازي يك

 ژهيـ من و مطلـق  نـامور  بهمن همت به كه استي  مقاالت مجموعه ،يقيتطبي  ها دانش ـ  
   كــرده منتــشر و چــاپ 1389 ســال در را آن ســخن انتــشارات و شــدهي گــردآوري كنگرانــ
 .است

 حـسن ة  ترجمـ  ژون مونيسـ  از يراهبـرد  ةرسـال ي  قـ يتطب اتيـ ادب وي  عموم اتيادب ـ
 . استشده منتشر 1390 سال در كهي فروغ

 ازريـ اخي  هـا  سـال  تـا ي  پژوهشي  دستاوردها ازي  ليتحل فرانسه دري  رانشناسيا خيتار ـ  
   منتـشر  و چـاپ  1389 سـال  در را آن اردهـال  ريسـف  انتـشارات  كـه  صـبا ي  ساجد طهمورث

 .است كرده
 ديمحمدسـع ة  نوشـت  يفارسـ  وي  عربـ  اتيـ ادب دري  قـ يتطبي  پژوهـش  ،يقيتطب اتيادب ـ  
 انتـشارات  در را آني  انيـ ك نيحـس  و پـور  حـسام  ديسـع  كـه ي  مـصر  پژوهـشگر  نيالـد  جمال

  1.اند كرده منتشر و ترجمه رازيش دانشگاه
ايـن  . انـد  مانـده  مغفـول  انيـ م نيا در زيني  مقاالت يادشده، كتب بر عالوه .ها مقاله) ب  
 نـشده  اشـاره  هـا   به آن ي  كتابشناس نيا در كه هستندي  مدارك و منابع ازي  مهم بخش مقاالت
  :اند از ها عبارت آن ترين مهم ازي برخ. است

 اتيـ ادب دري  هنـر  وي  ادبـ  نقـد  روش كي يـ  معرفـ  ؛يرشناسيتـصو  رـبـ ي  دـدرآم«ـ    
 در متأســفانه. اســت پرداختـه ي رشناسيتــصو مبحــث بـه   كــهمطلــق نـامور  بهمــن از» يقـ يتطب

  .است شده توجهي پژوهش كرديرو نيا به كمتر كشورماني قيتطبي ادبي ها پژوهش
 زييپـا  در كـه ي  رانيش ارباب ديسع ترجمة و ولك رنه نوشتة» يقيتطب اتيادب بحران «ـ  

 آنجـا  از را خـود  تيـ اهم ادشـده ي مقالـة  .اسـت  دهشـ  منتـشر  فرهنگـستان ة  نامژهيو در 1389
 و فـه يوظ ،يقـ يتطب اتيـ ادب «عنـوان  بـا  2رماكي هنر مقالة كنار در را آن توان يم كه ابدي  يم

ي تلقـ ي  قيتطب اتيادب ادينقدبن و ساختارگرا اييي  كايمرا مكتبي  فكر يةانيب مثابة به» عملكرد

                                                                                                                             
تأثير ادبيـات   : ات تطبيقي هاي فارسي بر سنگ نوشتة ادب عربي؛ ادبي         نگارهاز اين نويسنده كتابي با عنوان       .  1

 ... شناسي آمده است؛ اما كتاب ادبيات تطبيقـي، پژوهـشي            كتاب 996در مدخل   فارسي بر ادبيات عربي     
    . فوت شده است

2.  Henry Remak 
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 گـرا،  خيتـار  مكتـب ي  كردهـا يرو و ها گاهديد از انتقاد ضمنه  مقال  اين در رماك رايز كرد؛
 .است كردهي زير هيپا را ادينقدبن مكتبي فكري ها انيبن

 اتيـ ادب شروانيـ پ ازكـه    ،يديحد جواد نوشتة» يقيتطب اتيادب در پژوهشي  ها وهيش «ـ  
 آن دري ديـ حد جواد مقاالت ازي  يك كه 672 مدخل در حال،  نيع در.  است رانيا دري  قيتطب
 اتيـ ادب ريتـأث  بـاب  در زيـ ني  گـر يد متعدد مقاالتي  ديحد از«: است آمدهين  چن شده،ي  معرف
 دانـشگاه  اتيـ ادبة  دانـشكد ة  مجلـ  در هـا  آن اغلب كه است ماندهي  باق فرانسه اتيادب بري  فارس

 ةشـمار  اول، سـال  (»رانيا دري  فرانسو جهانگردان «مانند است، دهيرس چاپ به مشهدي  فردوس
ــا(» )[...]1344 ،4 ــاران، و زاده راني ــتفك). 457: 1393 همك ــشدن كي ــاالت ن ــحد مق  ازي دي

 .شود يم اثري علم گاهيجا فيتضع باعث جمالت، نيا به كردن بسنده و گريهمد
 نقـد  بـه  كـه  مقاله نيا. يلياسمع اصغر از» يتطبيق ادبيات نظري مباني معرفي و نقد «ـ  

 منتشر) 1390 تيرماه(ادبيات ماه كتاب در پردازد، يمي  قيتطب اتيادب در يفيتأل كتب ازي  يك
 .است شده

 از »رانيـ ا دري  قيتطب اتيادبي  ها چالش «و »رانيا دري  قيتطب اتيادبي  شناس بيآس «ـ  
 .است شده منتشر 1389سال در مقاالت نيا. يروانيانوش رضايعل

 وي  آتـش  اللهة  نوشت ،»لتنيمة  حماس از كيبل كيرمانتي  ها ينقاش: ينقاش و اتيادب «ـ  
 زييپـا  در) 120-100 ص (فرهنگـستان ي  قـ يتطب اتيـ ادبة  نامـ ژهيـ و در كهي  روانينوشا رضايعل

 . است شده منتشر 1390
ة جلـمـ  84ة  شـمار  در را آني  سـتار  جـالل  كـه  »فرانـسه  اتيـ ادب دري  عدـسـ  مقام «ـ  

ي قـ يتطب اتيـ ادبي  ها پژوهشي  بند رده دره  مقالاين  . است نوشته 1348 مهرماه در هنرومردم
 .رديگ يم قراري پسااستعمار و شناسانه شرق العاتمط گاهيجا در

ي هـا  پـژوهش  ازجملـه  بـسنت  سـوزان ة  نوشـت » يپژوهـ  ترجمه تا يقيتطب اتيادب از «ـ  
 اتيـ ادب انيـ م ارتبـاط  و ونـد يپ تيـ فيك بـه  آن در كـه  اسـت ي  قيتطب اتيادب در توجه ستةيشا
 راي  پژوهـ  ترجمـه ة  حـوز  در مطرح اتينظر سندهينو و شده پرداختهي  پژوه ترجمه وي  قيتطب
 ترجمـه  )2ة  شـمار ،  1390( فرهنگستانة  نامژهيو دري  نيحس صالح را مقاله نيا. است دهيكاو
 . است كرده

 سندهيـ نو. يمحمـد  خـان  اكبريعلة  نوشت »الملل نيب روابط دري  قيتطب اتيادب نقش «ـ  
 در را آن و هگفت سخني  قيتطب اتيادب با استيس ونديپة  دربار ياسيسي  منظر از مقاله نيا در
 .است كرده منتشر )4ة شمار، 1376 (11 سال ،يخارج استيسة مجل
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 نـامور  بهمن از »بهزاد وي نظام نگاه در خورنق كاخ  ـ يپرداز اسطوره ويي زدا اسطوره« ـ
 و شاعر يك نگاه از خورنق كاخة سيمقا و ليتحل به سندهينو آن در كه استي گريد مقاله مطلق
  .است شده منتشر 1382 سال هنر ماه كتاب در مقاله نيا. است پرداخته نقاش يك

ي قـ يتطب اتيـ ادب دانـش  بـا  اصـوالً  كتاب، در ذكرشده آثار ازي  برخ. آثارنامرتبط .2  
 ،گرفتند  و نبايد در فهرست مقاالت ادبيات تطبيقي قرار ميندارندي مستحكم ونديپ و ارتباط

  :شود يم ذكر وار فهرستي صورت به مقاالت نيا
ة سـد  تـا ي پارسـ  كهـن  اتيروا در تيمانو وي  مان«ة  مقال ،32 مدخل ،60 فحهص در ـ  
 ،داد قـرار  ها نمونه شيپة  رمجموعيز در تسامح با توان يم راه  مقال  اين چند هر. »يهجر پنجم
ي رانـ يا دگاهيـ د اثبـات  جهـت  در اسـت ي  كوشـش  حاضـر ة  مقال «مؤلف،ة  نوشت به توجه با اما
 و زاده رانيـ ا (»اسـت  گرفتـه  شـكل  اسـالم  از بعد نينخستي  اه سده در شيها هيپا كه تيمانو

 ).60: 1393 همكاران،
 نگـاه  از :اعجـم ة  واژي  معـان  و خاسـتگاه «ة  مقالـ   ، 45 مـدخل  ، 69 و 68 صفحة در ـ  
 منظـور  نيبـد . اعجـم ة  واژي  معـان  و خاسـتگاه  نيـي تبي  بـرا  استي  كوشش مقاله نيا «مؤلف،
 بـر ).  68 :همـان  (»اسـت  شـده  توجه نثر و نظم آثار به وي  بررسي  عرب وي  فارسي  ها نامه واژه

 اتيـ ادبة  حـوز  در آنچـه  از شيبـ  و داردي  شـناخت  واژهي  كـرد يرو موضـوع  نيـ ا اساس، نيا
 . خورد يم ونديپ) اللغة فقه(ي لولوژيف با رد،يگ قراري قيتطب

 جايگـاه  و ايـران  در نويـسي  نامـه  اخـالق  «الةـ، مق 215 مدخل ،178ـ177 در صفحة . ـ  
ي هـا  سـنت  وي  خيتاري  ها شهيري  بررس ضمن مقاله نيا در «مؤلفة  نوشت به .»يجالل خالقا

 ،يناصـر  اخـالق  كتـاب  سـه  و ميپـرداز  يمـ ي  اسـالم  سـنت  به جداگانه طور بهي  سينواخالق
ي بررسـ  روند، يم شمار به سنت نياي  اصل ندگانينما كه را يمحسن اخالق وي  جالل اخالق

 ). 177 :همان (»ميكن يم
 بر :»فارسي شعر در كوشش و كار  جايگاه بررسي «، مقالة446 مدخل ،327 در صفحة ـ  
   ران،يـ ا كيكالسـ  شـاعر   سـه  انتخـاب  با مقاله نيا در «است، آمده مقالهة  ديچك در آنچه اساس

). 328ــ 327 :همان (»شود يم پرداخته آنان عرـش در كارة  طالعـم بهي  ادـاسن روش از ادهـاستف اـب
 .گنجاندي قيتطب اتيادب مقاالت  فهرست در توان ينم را شده ادية مقال ن،يبنابرا

ة نوشـت  »نـادرپور  نـادر  شـعر  در دردي  شناسـ روان «، مقالـة  339 مدخل ،259ـ در صفحة      
 ارتباط به كه ميريبپذ و ميكني تلقيي كايمرا مكتب منظر از را مقاله نيا اگر البته .انيفيشري مهد
  .رديگ يم قراري قيتطب اتيادبة مجموع ريز در است، پرداخته اتيادب وي شناس روان انيم
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  اثري زبان چارچوب
 با مؤلفان. است آن زبان شود، يم مطرحي  بررس مورد يِشناس كتاب باب در كهي  گريد نكتة

 بـه  مـثالً  امـا   انـد؛  كـرده  مـشخص  را پـژوهش  جغرافيـاي  اثر، عنوان در »ايران «كلمة آوردن
 شده انجام فرانسه حتي يا انگليسي يا عربي زبان به مقاله يا تابك صورت به كه هايي پژوهش
ي شناسـ  كتـاب  دري  فارسـ  زبان از ريغي  زبان به پژوهش سه صرفاً و اند  نكرده اي اشاره است،

  :شد افتهي
ي كارشناسـ ة  نامـ  انيـ پا العجـم  و العربي  تيالم عن القلم ابانه عنوان با 740 مدخل. 1  

  .است شده دفاع 1384 سال دريي طباطبا عالمه دانشگاه در كهي اسودي عل
 رؤوف ريـ معة  نوشـت  ،»يالفارسـ  االدب و نيحس طه الدكتور «عنوان با 715 مدخل .2  

 شـده  منتـشر  اصـفهان  دانـشگاه ي  انـسان  علـوم  و اتيـ ادب دانشكدهة  مجل در 1352 سال در كه
 .است

 يديـ حم مقامـات  و يالهمذان الزمان عيبد مقامات نيب مقارنه عنوان با 921 مدخل. 3  
 دانـشگاه  عـرب  اتيـ ادب و زبـان  گـروه  در كـه ي  كرمـ ي  محمدتق ارشدي  كارشناسة  نام انيپا

 .است شده دفاعيي طباطبا عالمه
ي گـردآور ي  بـرا ي  زبـان  چـارچوب  ،يشناسـ  كتـاب  گردآورندگان نكهيا به توجه با  
 حـذف ي  سـ شنا كتـاب  از يادشـده  پژوهش سه كه بود آن بهتر اند، نكرده فيتعر ها پژوهش

  .شد يم افزوده كتاب به زين گريدي پژوهش منابع نكهيا اي شد يم
  

  مدارك و منابعي شناس گونه
ي بـرا ي  انبـ ز چـارچوب  فيـ تعر بـر  عـالوه  گردآورنـدگان  يـا  مؤلفان ،يشناس كتاب هر در

 بـه  كننـد؛  يمـ  مـشخص  زيـ ن را شدهيآور جمع مدارك و منابع تيماه و نوع خود، پژوهش
 در ارائــه وي معرفــي بــرا راي مــدارك نــوع چــه كننــد يمــ مــشخص انمؤلفــ گــر،يدي ريــتعب

 مشخص را هاآن نوع و تيماه مقاالت،ة  دربار نمونه،ي  برا .كرد خواهند ذكري  شناس كتاب
 مقـاالت  يـا  هـستند ي  دانشگاه مقاالت صرفاً شده يگردآور مقاالت ايآ كه كنند يم نييتب و

 شـامل  شـده  يگـردآور  مـدارك  و منابع ايآ يا. درنيگ يدربرم زين راي  مطبوعات وي  ا دانشنامه
  .ريخ يا شد دنخواه زين فشردهي ها لوح و وگوها گفت

 در كـه  دهد مي نشان شناسي كتاب اين در شده معرفي مدارك شناسي گونه به نگاهي  
 دانـشگاهي،  مجـالت  ،مقـاالت  بـر  عـالوه  مقـاالت  بخـش  در هـا،  نامـه  پايان و ها كتاب كنار
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 هـاي  مجموعـه  آن، بـر  افـزون  و اند شده بررسي نيز ها همايش و ها كنگره در مندرج مقاالت
 در هـم  غيردانـشگاهي  و عمـومي  مجـالت . انـد  بـوده  نظـر  مـورد  نيـز  مقاالت خالصة حاوي

 مقــاالت مجموعــه و هــا نامــه جــشن مقــاالت از و گرفتــه قــرار شناســي كتــاب ايــن فهرســت
 چـون  هـايي  گونـه  مؤلفـان  اگـر  رسـد  مـي  نظـر  به. است شده استفاده نيز مشاهير بزرگداشت
 منـابع  بـه  را كتـاب  معرفي و گزارش و گو و گفت روزنامه، مقالة اي، دانشنامه مقالة فرهنگ،
  .كرد مي كمك اثر تكميل به افزودند، مي يادشده

  
  شناسي كتابي ها مدخل طبيعت و تنظيم
 و هـا آن در اهـا خط از كاستن وي  نوشتار منظر از چهي  شناس كتابي  ها مدخلي  افتگي  سامان
 تـرِ  آسـان ي  دسترسـ  اثـر،  فـرم  و شكل بري  رگذاريتأث كنار در تواند يم تشانيماه منظر از چه

 مربوط مشكالت ،يبررس موردي  شناس كتاب در. آورد فراهم زين را ها مدخل به پژوهشگران
  :شوند بررسي مي كه شد دهيد ها مدخل  طبيعتو اثر ساختار تنظيم به
  
  اماليي و تايپي اشكاالت. 1

 اماليـي  و تـايپي  اغـالط  تعدادي حال  اين  با است؛ غلط كم و آراسته امال و تايپ نظر از متن
  :مانند خورد؛ مي چشم به آن در

  ؛»تعريب«مقابل در »تفريس «جاي  به »تفريش«: 348 مدخل ،264 فحةصـ   
  ؛»مزلو آبراهام «جاي  به »مزلوم آبراهام«: 392 مدخل ،291 فحةص ـ  
  ؛»هاي افسانه «جاي  به »هاي افسان«: 417 مدخل ،310ة فحصـ   
  ؛»مدرسي «جاي  به »مدرس«: 532 مدخل ،380فحة صـ   
  ؛»ادبيات «جاي به »ادبيان«: 573 مدخل ،405 فحةصـ   
 خطـا  همـين  هـم  نمايـه  در و »ظفـري  «جـاي   بـه  »طغري«: 697 مدخل ،459 فحةصـ    
  .است شده تكرار

  
  شناسي كتابي ها يردازپ داده در يكدستي فقدان .2
 رونـد  در عيتـسر  و ليتـسه  ادشـده، ي ي شناسـ  كتاب گردآورندگان اهداف ازي  يك ديترد يب

 نيـ ا تحقـق . اسـت  اقيسـ  نيـ ا در پژوهشگران به رساندني  يار و ها داده و اطالعاتي  ابيباز
 هنگـام  پژوهـشگران  كـه ي  ا گونـه  بـه  هاسـت؛  يپرداز داده دري  يكدست وجود ازمندين تيغا
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 در. ابنديب را خود نظر موردي  ها داده و اطالعات بتوانندي  راحت به ها، مدخلي  ابتدا به همراجع
 يـا  شود ينم دهيدي  يكدست نياي  شناس كتابي  ها مدخل ازي  برخي  ابتدا دري  گاه ان،يم نيا

  : اند نقص دچار
  بـه  و نـشده  معكـوس  نويـسنده  خـانوادگي  نـام  و نـام : 296 مـدخل  ،231ـ در صفحة      
ة بقيـ  بـا  مطـابق   بايـد  و  اسـت  صـحيح  »زهرا اسدي، «صورت كه آمده »اسدي هراز «صورت
  .باشد مداخل
 كـدام  به مربوطمورد نظر    ةمقال مجلة نيست مشخص: 185 مدخل ،158 ـ در صفحة    
 انـساني  علـوم  و ادبيـات ة  مجل (عربي ادبيات و زبانة  مجل كلي عنوان و كجاست يا دانشكده

  .است آمده ادشده يةمجل براي) سابق
 تنهـا  كـه  اسـت  »مقدم علوي مهيار «مقالهة  نويسند نام: 408 مدخل ،303ـ در صفحة      

 و شـده  تلقـي  خـانوادگي   نـام  و نـام  همـين،  و آمـده  »مقدم علوي«، يعني   وي خانوادگي  نام
 مقـدم،  علـوي  «آن صـحيح  صـورت   است؛ امـا   شده ضبط »مقدم علوي،«معكوس صورت  به

  . است»مهيار
 اما اند؛ شده مشخص شماره با و مؤلف خانوادگي نام الفبايي نظم اساس بر مقاالت ـ  

 شـده  الفبـايي  دوبـاره  641 مـدخل  شـمارة  از و) بعد به 449 (بخش اين انتهايي صفحات در
 طـور  به. شود مي ديده »ظريفيان «و »بندري «،»ابوالحسني«، »نژاد انزابي «مانند مداخلي است و 
  .شود مي ديده الفبايي ريختگي مه به اين 454 تا 449 صفحة از كلي،

 در ،اسـت  شـده  خـارج  توصـيفي  حالـت  از مقـاالت  بخـش  461 تـا    455 فحهص ازـ    
 برخـي  امـا  اسـت؛  شـده  ذكر آن علت مقاالت، متن به  نداشتن دسترسي ،مقدمه در كه حالي

 دسـترس  در غربـي  نـه  شـرقي،  نـه  يا ها انديشه و ها يادداشت و بخارا مانند ها كتاب و مجالت
  .ندهست

  .است شده فوت اثر انتشار محل: 1027 مدخل ،689 ـ در صفحة  
 نشده اي اشاره سعدي و متنبي كتاب چاپ نوبت به:  1044 مدخل ،696 ـ در صفحة    
  .است

  .ندارد نشر محل و هصفحشمارة: 1007 مدخل ،678ـ در صفحة   
يـد آن   مؤ آن، نيـاوردن  و نيـست  الزمنوشتن چـاپ اول      شناسي كتاب اطالعات درـ    

 :نمونـه ي  بـرا  اسـت؛  نـشده  رعايـت  مـوارد ي  برخـ  در نكته اين. است اول چاپ اثر كهاست  
 فحةصـ   و 1021 مدخل ،685 فحةص ؛1016 مدخل ،683 فحةص ؛1017 مدخل ،683فحة  ص
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  .1024 مدخل ،687
 ولي ،است آمده مدخل هر انتهاي در »موضوعي هاي كليدواژه «ها كتاب بخش درـ    

 اسـت؛  آورده پـي  در را اطالعـات  عرضـة  در يكدستي فقدان و شدهن رعايت مدخل 17 در
 691صـفحة   در   ايـ  1026 مدخل ،688 فحةصدر   ؛1025 مدخل ،688، در صفحة    مثالي  برا

  . 1030 مدخل
 زبـان  سـمينار  مقـاالت  مجموعه كتاب، صحيح عنوان: 713 مدخل ،460ـ در صفحة      
  .است شده ضبط علم و فارسي زبان اشتباه به كه است علم زبان و فارسي

 عليرضـا  از متنبـي  دربـارة  پژوهـشي  عنـوان  بـا  اثـري  1049 مدخل ،698 فحةص درـ    
 و نيـست  كتـاب  ملـي،  كتابخانـة  اطالعـات  مطـابق  كه آمده »ها كتاب «بخش در منوچهريان

 هـا  كتاب شمول در و است شده تهيه نخبگان ملي بنياد به ارائه جهت كه است طرحي ظاهراً
  .گيرد نمي قرار

 در آمـده؛  »هـا  كليـدواژه  «عبـارت  تنهـا  ها، نامه پايان و ها كتاب بخش هاي معرفي درـ    
 خـارج  يكدسـتي  از و شـده  افـزوده  آن بـه  نيـز  »موضوعي « واژة ها كتاب معرفي در كه حالي
  .است شده

  
  ها چكيده. 3

 خود از ار ها چكيده مؤلفان اينكه نخست: كرد ذكر را عام نكتة دو توان يم ها دهيچك دربارة
 در نامـه  پايـان  يا مقاله نويسندة كه اي چكيده همان يعني اند؛ كرده اخذ ها نامه پايان و مقاالت
 ة خـود  شـيو  بـه   را نويسنده هر كه آنجا از و است شده نقل عيناً آورده، رساله يا مقاله ابتداي
 روريضـ . نيـستند  يكدسـت  و يكسان محتوا و حجم نظر از ؛ درنتيجه، است نوشته  را چكيده

 خوانـدن  از پـس  و كردنـد  مـي  تهيـه  خالصه يا چكيده براي چارچوبي ابتدا نويسندگان بود
 تـأليفي  غنـاي  بـر  سان بدين و آوردند مي خود چكيدة در را الزم موارد مقاله،  كل و چكيده

 348 مدخل مثالً .شد  مي ممكن و آسان برايشان اثر مقايسة و ارزيابي و داوري افزودند تا   مي
  .نيست گويا چندان و است شده نوشته موجز بسيار 264 صفحه در

 ها فصل نام حاوي فقط ها كتاب چكيدة. دارد ديگري نمود ها كتاببراي   مشكل اين  
 كوتاهي نقد  چارچوب، طراحي با بود الزم. دگير دربرنمي چندان را محتوا وست  ها بخش و

 واقـع  مـالك  اثـر،  هر اول هرستف فقط و شد مي آورده ،ديگران يا خود از آثار، دربارة هم
 زيـر  را شناسـي  كتاب اطالعات بودن اول دست ديگر، آثار از ها چكيده برخي نقل. شد نمي
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 نقـل  ادبيـات  مـاه  كتـاب  از 679 و 678 صـفحات  در 1007 مدخل ،مثال براي .بردمي سؤال
ة صـفح  در 985 مـدخل  همچنـين  ؛است نشده داده ارجاع و نشده مراجعه اثر اصل به و شده
  .است شده نقل فارسي ادبيات و زبان توصيفي گزيده شناسي كتاب از كه 670

  
  ها كتاب انتخاب مالك و اريمع .4

 مـالك  .است نشده بحثي ها كتاب انتخاب باب در كه است اين ها كتاب با ديگر مرتبط نكتة
ة لمـ ك وجـود  صـرفاً  آيـا  اسـت؟  بوده چه گنجد، مي تطبيقي ادبيات حوزة در اثر كدام اينكه

 شـده  گرفتـه  پـيش  در ديگري روش يا بوده كافي شناسي، كتاب به اثر ورود براي »تطبيقي«
 و هـا  مقالـه  بخـش  در مقـاالت  و كتـب  بخـش  در هـا  كتاب بود قرار آنكه با ن،يهمچن است؟
 بازيـابي  براي امتيازي نكته اين و شوند مشخص سياه حروف با خود جاي در نيز ها نامه پايان
 كه شوند ايرانيك ها نامه پايان و ها مجله ها، كتاب عناوين بود الزم اما شود؛ مي محسوب آثار
  .نيست چنين حاضر اثر در
  
  منابع .5

 انـد،  بوده شناسي كتاب اين پشتيبان منابع كه هايي وبگاه فهرست مقدمه،  8ة  صفح در اگرچه
  طبعـاً  كـه  شـد  يمـ  ذكـر  انتهـا  در منـابع  اثـر،  سـاختار  تكميـل  بـراي  بود الزم اما است؛ آمده
 توصـيفي  ةگزيـد  شناسـي  كتـاب  از مؤلفان ،مثال براي .شد مي زين هاآن جز و ها وبگاه شامل
 را آن مشخـصات  و نـام  منـابع  در توانـستند  مـي  كـه  انـد  كـرده  استفاده فارسي ادبيات و زبان

  .بياورند
  
  اطالعات بازيابي ابزار  ونمايه. 6

 كتابـشناسي  در. اسـت  اثـري  هـر  در اطالعـات  يبازيـاب  بـراي  كمكي ابزارهاي ازجمله نمايه
 خواننــده اختيــار در را اطالعــات از انبــوهي حجــم كــه ايــران در تطبيقــي ادبيــات توصــيفي

  : اسـت  شـده  تنظـيم  نمايـه  سـه  اثـر،  ايـن  بـراي . يابنـد   مـي  بيشتري اهميت ها نمايه گذارد، مي
 نـام  تفكيـك  علـت  البتـه . راهنمـا  اسـتادان  نـام ة  نمايـ  و نويسندگان نام نماية موضوعي، نماية

 بازيـابي  دربـارة  خاصي راهنمايي امر اين و نيست مشخص راهنما، استادان نام از نويسندگان
 نـام  نمايـة  عنـوان  بـا  اي نمايه و شد مي ادغام هم در نمايه دو اين بود بهتر. كند نمي اطالعات

  .آمد مي
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 شوقي، احمد شاملو، احمد مانند اشخاص نام از اعم ها نام برخي موضوعي، نماية در  
 پيرمـرد  ،محـسني  اخالق ،جاللي اخالق ،ادبي هاي مكتب همچون ها كتاب نام و آخوندزاده

 نمايـة  در هـا آن جـاي  قطعـاً  كـه  آمـده  آلمـان  و جمنـا ة  رودخانـ  ماننـد  ها مكان نام و دريا و
  .است نبوده موضوعي

 بـراي  اسـت؛  نشده استوار خاصي اصول و محور بر سازي نمايه نيز موضوع بحث در  
  عربـي  ادبيات ،)705 ص (ايران ادبيات ،)704 ص (ادب مانند كلي موضوعات آوردن مثال

ص ( اسـالم  ،)707ص  ( اروپـايي  كـشورهاي  و اروپا ،)706ص  ( فرانسه ادبيات ،)706ص  (
ص ( آثــار تطبيقــي بررســي ،)711ص ( ايرانــي ،)710ص ( انــسان ،)709ص ( افكــار ،)708
 خواننده به چنداني كمك نوع، اين از مواردي و) 720ص  ( الخي ،)718ص  ( تالش ،)713
  .كرد نخواهد مطالب بازيابي براي

 .استدو   آن ناهمخواني دهنده  نشان متن با نمايه صفحات برخي كنترل ،نام نماية در  
 344 فحهصـ  در نـام  ايـن  درحالي كه  ،345 حسن ابراهيمي،: است آمده نمايه در ،مثال براي
 فـراوان  مـوارد  و  است كتاب 331  در صفحة  و 332 اسماعيل باشي، قافله  يا شودمي ديده اثر

  .ديگر
 آن صـحيح  صـورت   كـه يـا   ) 728 ص (مقدسـي  امين ابوالحسن: مانند اسامي، برخي  
 مطهـر  كريمي اهللا جان يا ،)729ص ( داوران اردوان يا  ـ ابوالحسن مقدسي،  امين: است چنين

 فـاطمي  حسين سيد ؛)736ص   (حسيني محمد دسي ؛)732ص   (جهانبخش جويا ؛)732ص  (
 مـؤذني  محمـد  علـي  ؛)736ص   (دانـشور  سـيمين  ؛)736ص   (ترابي محمد سيد ؛)440ص  (
 مرتـب  خـانوادگي   نـام  و نـام  اسـاس  بـر  كـه  راهنما استادان نماية هاي نام همة و ؛)739ص  (
  .شدند ، درحالي كه بايد معكوس مياند شده 

 اشـكاالتي  از ديگـر  يكـي  تكـراري  هاي نام دغاما و حذف يا تشخيص عدم و تكرار  
 پـور، اسـماعيل  ؛)729ص  ( سيدمحمدرضـا  الرسول، ابن :شود مي ديده نمايه اين در كه است

 هـايي  نـام ) 736ص  ( تـورج  وند، زيني و) 730ص  ( حسين آقاحسيني، ؛)729ص  ( ابوالقاسم
 و ؛)729ص  ( ماعيلاسـ  اميـر  آذر، و اسـماعيل  آذر، و انـد شـده  تكـرار  نمايـه  در كـه  هستند
 بـه  هـا  آن نام كه اندشخصيت يك) 738ص  ( اسحاق طغياني، و اسحاق اسفرجاني، طغياني،

  .است شده ضبط گونه دو
ص ( الغـر  علـي  فيروزجـايي، : شـود؛ ماننـد     ها ديده مي    نام كردن معكوس در اشكال  

ص ( قراملكـي  فرامـرز  يـا  علـي  فيروزجـايي،  الغر: است چنين آن صحيح صورت كه) 740
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  .احد قراملكي، فرامرز: است چنين آن صحيح صورت كه) 739
 يك هر بودن الفبايي و ها نامه پايان و كتب ها، مقاله به اثرة  گان سه تفكيك به توجه با  

 نظر به ضروري ايران در تطبيقي ادب پژوهشگرانة  نماي نام به جدولي وجود ها، بخش اين از
 يـك  فقـط  نمايـه  بودن جدولي علت به دارند، راث چند كه پژوهشگراني ضمن در. رسد نمي
ــان از اثــر  صــبا، ســاجدي ،)761ص ( ابوالقاســم رادفــر، ماننــد اســت؛ آمــده جــدول در آن

 وجود متن در آنان از بيشتري آثار كه) 764ص  ( وحيد پور، سبزيان و) 764ص   (طهمورث
 خـود،  واسـتي درخ مطلـب  يافتن از جدول اين به رجوع با كننده مراجعه است ممكن و دارد

  .كند صادر كتابشناسي نقص بر حكم يا بازبماند
ــر   ــود آن بهت ــه ب ــان ك ــالوه مؤلف ــه بــر ع ــاي نماي ــام ه ــوع، و ن ــه موض   هــاي نماي
   هـا  بخـش  ايـن  از يـك  هـر  چـون  (افزودنـد  مـي  اثـر  بـه  نيز را ها نامه پايان مجالت، ها، كتاب

   وجـود . شـود  تـر  انآسـ  بازيـابي  و وجـو  جـست  كـار  تـا  ) اسـت  شـده  شـروع  نويـسنده  نام با
   قـرار  اهميـت  بعـدي ة  درجـ  در مكـان ة  نمايـ   و رسـد  مـي  نظـر  بـه  ضـروري  هـايي  نمايه چنين
  . دارد

 كـه  آورنـد  مـي  نيز را نويسندگان احوال شرح از مختصري ها شناسي كتاب برخي در  
 ايـران،  در تطبيقـي  هـاي  پـژوهش  بـودن  نوپـا  به توجه با و است توصيفي نماية نوعي درواقع
  .رسد مي نظر به صواب كاري اثر اين در هاآن همة نه و شاخص فرادا معرفي

  
  هينما در نيعناوي برخ شدن فوت و ها مدخليي جا جابه .7

 نابـسامان  مـوارد ي  برخـ  دري  شناس كتاب در ذكرشدهي  ها مدخل ازي  برخيي  الفباي  بند طبقه
 امـا  آمده؛ي  شناس كتاب در ندا طه، اثر   يقيتطب اتيادب كتاب آنكه وجود با مثال،ي  برا است؛

 كتـاب ة  دربـار  امـر   نيـ ا. »ن «نـه  اسـت،  آمده طاء حرفة  رمجموعيز در و 1026 مدخل در
 يداسـتان  شعر و اتيادبية  نظر باب دري  پژوهش ،يقيتطب اتيادب كتاب: است نيچن زيني  كفاف
 نيعـ ة  رمجموعيز در ستيبا يم اما است؛ آمده كاف حرفة  رمجموعيز و 1035 مدخل در
  .آمد يم

 هيـ نما در امـا  اند؛ آمده ها مدخل در آنكه وجود با زين نيعناو ازي  برخ ن،يا بر افزون  
 از 1013 مـدخل  دري  ساجد طهمورث از يادب نقد تاي  قيتطب اتيادب از كتاب. اند نشده ذكر

 چنـد  هـر  كـه  دودپوتا. م.ع از يفارس شعر تكامل بري  عرب شعر ريتأث كتاب يا است ليقب نيا
 پژوهشگر شود يم باعث امر نيا. است نشده ذكر هينما در اما ،آمده 1009ة  شمار مدخل در
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 تـالش  جـه يدرنت و اسـت  مانـده  مغفـول  گردآورنـدگان  ديـ د از منـابع  ازي  برخ كند احساس
  .شود يم گرفته دهيناد گردآورندگان

  
  يمتن بروني ها مؤلفه يا جلدي رو طرح. 8

 طـرح  باشـد،  كارسـاز  و ديـ مف ،يبررس ردمو كتابي  اثرگذار در تواند يم كهي  گريد عامل
 كـه ي  مـوارد  تمـام  و اثـر  عنـوان  جلـد، ي  رو طـرح  امـروزه . اسـت  يادشده كتاب جلدي  رو

. شـوند  يم فيتعر »رامتنيپ «عنوان با شود، يم مواجه هاآن با متن به ورود از شيپ تا خواننده
 كنـد  يمـ ي  بند ميتقسي  يها زگزارهير به را آن »تيترامنت«ة  گزار كالنة  مقال ضمن 1ژنت ژرار
  يعناصـر  آن نـشانگر  «تيـ رامتنيپ او دگاهيـ د اسـاس  بـر . اسـت  2تيرامتنيپ ها آن ازي  يك كه

  يدهـ  جهـت  را خواننـدگان ي  سو از متن يك افتيدر و گرفته قرار متن آستانة در كه است
 بـه  ورودي  بـرا  را مخاطـب  تيـ رامتنيپ اسـاس،  نيا بر). 150: 1389 آلن، (»كنند يم كنترل و
ــدن ــتني اي ــاده م ــمه و آم ــ اي ــد. ســازد يم ــترت نيب ــدي رو طــرح ب،ي ــوان و جل   ي گــذارعن
   ژنـت  ژرار چنـد  هـر . اسـت  مـتن  بـه  مخاطب نگاه نوع به دادن شكل در مهم موارد ازي  كي
   موضـوع  نيـ ا تـر،  فـراخ ي  منظـر  از امـا  ،كـشد  يمـ  شيپـ ي  ادبـ  متـون ة  دربـار  را مبحـث  نيا
 طـرح  اگـر  منظـر،  نيـ ا از. رديـ دربرگ هاآني  ادب تيماه از نظر صرف را متون تمام تواند يم

 ارتبـاط  مخاطـب  باشـد،  داشـته ي شتريـ بي داللتمنـد  ،يبررسـ  مـورد ي  شناس كتاب جلدي  رو
 اگـر . باشـد  ابيـ ريد جلـد ي  رو طـرح  رسد يم نظر به. كرد خواهد برقرار كتاب باي  تر يقو

ي نمـا  يـا  ريتـصو  يـك  هـا،  فرهنگ و متون متقابل راتيتأث كه باشد آن طرح نيا از مقصود
 نكتـه  نيـ ا بـه  بـردن ي  پـ  كـه  رسـد  يم نظر به دهند، يم ارائهي  بشرة  شياند و ها تمدن ازي  كل

  .باشد دشواري اندك
  
  كتابي موضوعي بند طبقه .9
 را حاضر كتاب آن، بر هيتك با توانستند يم كتاب مؤلفان كهيي  ها وهيش ازي  يك ان،يم نيا در
 و كردهـا يرو بـر  هيـ تك بـا  كـه  معنـا  نيبـد  اسـت؛  ابكتـ ي  موضـوع ي  بند طبقه كنند، فيتأل

 بـر  را كتـاب  در ذكرشـده  موضـوعات  از كـدام  هـر  ،يقـ يتطب اتيادب در پژوهشي  ها روش
   شـود  يمـ  باعـث ي  روشـ  نيچنـ . دادنـد  يم قرار مدخل يك ريز در آن پژوهش روش اساس

                                                                                                                             
1.  Gerard Genette  
2.  paratextuality 
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  بـرود  مـدخل  آن سـراغ  بـه  شخـصاً  خـود  نظـر  مـورد ي  پژوهش منابع افتنيي  برا خواننده كه
ــابع و ــد؛يب را شيخــو من ــرا اب ــه،ي ب ــدخل نمون ــا 28ة شــمار م ــوان ب ــاب «عن ــضام بازت    نيم

  اسـت ي  مقـاالت  شـمار  در) 57 ص(» يعربـ  وي  فارس ادب در خايزل و يوسف داستاني  درون
   بـا  21ة  شـمار  مـدخل  يـا  رديـ گ قـرار ي  شناسـ  مـضمون  روشة  رمجموعـ يز در توانـد  يمـ  كه

   مجموعـة  ريـ ز در تـسامح  بـا  تـوان  يمـ  را »رانيـ ا در انصربـست  و صربـستان  در رانيا «عنوان
 نظــر مــد مقــاالت مجموعــه نيــا دري رشناسيتــصو هرچنــد داد، قــراري رشناسيتــصو روش

  .است نبوده سندهينو
  

  گيري  جهينتبحث و 
 ايـن  از متعـددي  منـابع  كـه  اسـت  ارزشـمندي  آثـار  از تطبيقي ادبيات توصيفي شناسي كتاب
ة پيـشين  دربـارة  آگـاهي  و هـا  پـژوهش  تكـرار  از جلـوگيري  ايبـر  و آمده گرد آن در حوزه

ــق، ــراي را راه تحقي  توصــيف ضــمن حاضــر بررســي .كــرده اســت همــوار پژوهــشگران ب
 فهرسـت  گـردآوري  زمينـه،  ايـن  در پـژوهش  بـودن  نو ازجمله اثر اين مختلف هاي ويژگي
 .اسـت  ختـه پردا هـم  اثـر  اين هاي كاستي برخي به گوناگون، مدرك و منبع 1055 توصيفي
 مهـم  آثـار  امـا  ،گيـرد  دربرمـي  را شمـسي  1390ـ1330 زماني دامنة شناسي كتاب اين اگرچه
 مقالـه  مـتن  در هـا  آن از  برخـي  بـه  كـه   اسـت  شده فوت آن از مقاله، و كتاب از اعم بسياري
 اثر اين جدي هاي آسيب ديگر از شناسي كتاب اينة  حيط به غيرمرتبط آثار ورود. شد اشاره
 فقـدان  از ناشـي  توانـد  مـي ) غيرمـرتبط  آثـار  ورود و مربـوط  آثار فوت (مقوله ود اين .است

 چنـين آنـان    اگـر  و باشـد  اثـر  كننـدگان  تـدوين  نظـر  در تطبيقـي  ادبيات از منسجمي تعريف
  .شد مي تر روشن كار ثغور و حدود و حيطه داشتند، تعريفي
 اثـر،  انعنـو  در »ايـران  «قيـد  آوردن. اسـت  پـژوهش  زبـاني  چـارچوب  ديگر نقد  
 خـود  اثـر  زبـاني  حيطـة  تحديـد  بـه  مؤلفـان  اما ،كرده روشن را بررسي جغرافياي اگرچه

 هـاي  زبـان  يـا  اسـت  فارسي فقط بررسي، مورد آثار كه اند نكرده مشخص و اند نپرداخته
 ؛ اسـت  شـده  فهرسـت  عربي زبان به مقاله سه فقط ،اثر كل در. گيرد دربرمي نيز را ديگر
 بـيش  حتمـاً  باشـد،  فارسي زبان آن تطبيق طرف يك كه عربي به آثار تعداد كه حالي در
 حكـم  همـين  نيز ها آن غير و فرانسه انگليسي، مانند ديگر هاي زبان درمورد. است اين از

 ها كتاب از غير كه دهد مي نشان شناسي كتاب مدارك شناسي گونه بررسي .است صادق
 در هـم  كنگـره  مقاالت است، يافته صاختصا ها آن به فصلي كه ها نامه پايان و مقاالت و
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 اي، دانـشنامه  مقالـة  فرهنگ، چون هايي گونه افزودن اما شود؛ مي ديده منابع آن الي البه
 از .بيفزايـد  شناسـي  كتـاب  جامعيـت  بـه  توانست مي گزارش، و گوو گفت روزنامه،ة  مقال
 و يكدسـتي  نفقـدا  اماليـي،  و تـايپي  هاي غلط مانند اشكاالتي به نيز مداخل طبيعت نظر
 بازيـابي  رونـد  كـه  خـوريم  برمـي  ها مدخل درون اطالعات چينش و پردازي داده در نظم

 مـستقيم  نقـل  .اسـت  آمـده  مقالـه  مـتن  در آن از هايي نمونه و كند مي مختل را اطالعات
 اسـت؛  شده سبب اثر در را نايكدستي و نظمي بي نوعي مقاالت، و ها نامه پايان از چكيده

 و دارد را خـود  خـاص ة  نامـ  شيوه كه است اي نشريه يا دانشگاه به ربوطم چكيده هر رايز
 هـا  چكيـده  اين و كرده تنظيم اي چكيده نشريه يا دانشگاه آن از تبعيت به اي نويسنده هر
 پـيش  را نظمـي  بي و ناهنجار مجموعه مسئله اين. اند متفاوت باهم كيفي و كمي حيث از

 شناسـي  كتاب اطالعات بودن اول دست اصل  و دهدا قرار كننده مراجعه و خواننده چشم
 تنهـا  و روسـت  روبه مشكل اين با نيز ها كتاب چكيدة ،سو ديگر از. است كرده مختل را

 اثـر  آغازين فهرست از موارد برخي در كه دهند مي دست به آن دربارة اندكي اطالعات
 موضـوعي  هاي نمايه جاستخرا در دقتي كم اثر، انتهاي در منابع فقدان .است شده اقتباس

 محتـوا  بـا  نيـز  اثـر  جلـد  طرح و شود دشوار اثر اطالعات بازيابي تا شده موجب اعالم، و
  .ندارد همخواني

 در تـوان  مـي  ها آن اصالح و گفته پيش موارد از يك هر بازنگري با اينكه كلي نتيجة  
  .كرد ارائه اثر از تري منقح و تر علمي صورت ،بعد هاي چاپ
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