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1. Introduction 

The scientific articles that are published in the periodicals of any 

country are among the most important scientific treasures of that 

country. One of the issues that has attracted the attention of researchers 

and literary critics is the analysis of humor and the works of humorists, 

as one of the most important tools for understanding the thoughts and 

cultures and social and political characteristics of different societies. 

The literature of every society, with the help of the element of humor, 

goes against the unfavorable situations of the society, and on its way, it 

causes changes in different aspects, and this affects such social, political 

and cultural fields and is mutually affected by them. Therefore, satirical 

studies provide us with valuable information about various political, 

social and cultural issues of different societies. On the other hand, with 

the growth and development of comparative studies, the researchers of 

different nations have investigated and compared humor and the works 

of their humorists with different nations and investigated their 

differences and similarities and the causes and contexts of these 

similarities and differences as well as their impact on They have shown 
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interest in each other. Today, we see many comparative studies in the 

field of humor studies. By examining and analyzing the content of 

comparative humor research articles, this research shows the quantity 

and quality of these articles, and to what extent they are written based 

on the scientific principles of comparative studies, and what are their 

strengths and weaknesses. 

 

2. Methodology 

This research has analyzed 39 comparative scientific articles in the field 

of humor research using the content analysis method. First, by using 

famous Persian websites such as Noormags.ir, Magiran.com, 

Humanities Comprehensive Portal, Academic Jihad Scientific Database 

(SID.ir), etc. Either the abstract or the keywords of comparative 

literature and humor have been used, it was determined, then the articles 

were reviewed and evaluated according to the criteria approved by 

comparative literature, and the results were determined on the graph. 

 

3. Discussion 
 Pathology of comparative satirical essays 

In order to explain the meaning of comparative literature, we should 

linger more in front of its concept, to remove what the comparative 

researchers have wrongly put in the category of comparative literature. 

In this section, the pathology of comparative research in the field of 

humor has been discussed under the two topics of subject matter and 

research methodology, and cases such as methodology in research, 

incomplete understanding of comparative literature and only finding 

similarities and differences in works, having creativity and innovation, 

addressing generalizations. And inattention to details, lack of use of 

reliable scientific sources, ignorance or knowledge of the principles of 

comparative literature have been examined in researches. 

 

4. Conclusion 

A high frequency of articles written in the field of comparative studies, 

inspired by the word (adaptation), have limited themselves to 
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comparing the similarities and differences of two works and have 

chosen the title (comparative review) for their articles; Now that 

comparative literature has important principles that it is international 

and intercultural and interdisciplinary, examining the influence and 

influences of cultures and works of literature on each other, important 

factors and contexts in the influence of one culture on another culture 

and why and how the similarities and differences are, and also 

examining The transformative elements are among the most important 

of these principles. In the list of sources of most of the comparative 

articles published in the field of humor studies, not even one of the 

reliable and important sources of the field of comparative studies can 

be seen, and even in some cases, no comparison has been made 

regarding the similarities and differences, and throughout the article, 

only the word comparative is mentioned in the title. The articles written 

in the field of comparative literature lack structure and scientific content 

in most cases, the research method is not given, or the term (descriptive 

analysis based on comparison) is sufficient, and only a handful of 

articles refer to the American or French school of comparative literature 

is mentioned. The articles that have the necessary knowledge about 

comparative literature are those that, while referring to the concept of 

comparative studies, have introduced their research outside of the 

comparative field. 
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 چکیده

لف و های مختروابط ادبی ملل و زبانای از نقد ادبی است که از ادبیات تطبیقی، شاخه

ل گوید و به بررسی و تجزیه و تحلیها با یکدیگر سخن میاز تعامل میان ادبیات ملت

پردازد. مطالعات های مختلف میها و ملیتهای بین ادبیات، زبانها و شباهتارتباط

 زپژوهیهای اخیر است. در حوزۀ طنتطبیقی در ایران پژوهشی نوین و مربوط به دهه

مقاالت علمی با موضوع ادبیات تطبیقی به چاپ رسیده است که بررسی و تحلیل این 

ه های آن و کمک بها و کاستیهای تطبیقی و خللشدن مسیر پژوهشمقاالت در روشن

ت مقاالت این حوزه، مؤثر است. این پژوهش به روش تحلیل محتوا به ارتقای کیفیّ

دهد یها نشان محوزۀ طنزپژوهی پرداخته است. بررسی مقالۀ علمی تطبیقی در 76بررسی 

ر ها دها و تفاوتها، اکتفا به یافتن شباهتمواردی همچون عدم روشمندی در پژوهش

، توجهی به جزئیات، عدم استفاده از منابع معتبر علمیگویی و بیآثار، پرداختن به کلی

ده ف مقاالت تطبیقی چاپ شترین نقاط ضعناآگاهی از اصول ادبیات تطبیقی، از مهم

در حوزۀ طنز پژوهی است. از این رو پرداختن به تبیین اصول ادبیات تطبیقی و مکاتب و 
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ود تواند به بهبهای مطالعۀ ادبیات تطبیقی و نقد و تحلیل مقاالت این حوزه میروش

 کیفیت مقاالت کمک شایانی کند.

 شناسی مقاالت، تحلیل مقاالت علم.طنزپژوهی،آسیبادبیات تطبیقی،  های کلیدی:واژه
 

 مهمقدّ .1

با افزایش سرعت تولید علم در جهان، دسترسی سریع و آسان افراد به آخرین  امروزه

های رسد و بدون تردید یکی از بهترین روشپژوهشی ضروری به نظر میدستاوردهای علمی

انتقال علم و تبادل اطالعات، نگارش و تألیف مقاالت علمی است. مقاالت علمی که در 

های علمی آن کشور به شمار ترین گنجینهز مهمرسند، انشریات هر کشور به چاپ می

روند. یکی از مسائلی که مورد توجه پژوهشگران و ناقدان ادبی قرار داشته است، بررسی می

ها و ترین ابزارهای شناخت افکار و فرهنگطنز و آثار طنزپردازان، به عنوان یکی از مهم

ه هر جامعه به یاری عنصر طنز، ب های اجتماعی و سیاسی جوامع مختلف است. ادبیاتویژگی

رود و در مسیر حرکت خود موجب تغییر های نامطلوب جامعه میمقابله با اوضاع و موقعیت

های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تحت چنین زمینهشود و اینهای مختلف میدر چاچوب

ت لعات طنزپژوهی اطالعااز این رو مطا ؛پذیردها تأثیر میدهد و متقابالً از آنتأثیر قرار می

ارزشمندی دربارۀ مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف در اختیار ما 

 دهد. قرار می

  مسئله انیب. شرح و 1-1

با رشد و توسعۀ مطالعات تطبیقی، محققان ملل مختلف به بررسی و مقایسۀ طنز و نیز آثار  

 هایها و علل و زمینههای آنها و شباهتطنزپردازان خود با ملل مختلف و بررسی تفاوت

اند و نسبت به یکدیگر عالقه نشان داده هاها و نیز تأثیر و تأثر آناین تشابهات و اختالف

رسی پژوهش با بر های تطبیقی فراوانی در حوزۀ طنزپژوهی هستیم. اینشاهد پژوهشامروزه 

 و تیّکم چه دارای مقاالت این دهدمی نشان طنزپژوهی، تطبیقی مقاالت و تحلیل محتوای

 چه دارای و انددهش نوشته تطبیقی مطالعات علمی اصول اساس بر میزان چه تا ،هستند تیکیفیّ

 .هستند تقوّ یا کاستی و ضعف نقاط
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 پژوهش ۀنیشیپ .1-2

دبیات تطبیقی شناسی اآسیب»انوشیروانیتوان از مقالۀ علیرضا به عنوان پیشینۀ تحقیق می

( نام برد که سیر تحوالت نظری ادبیات تطبیقی و اختالف نظرها دربارۀ آن 0716« )در ایران

های ادبیات تطبیقی در شناختی پژوهشهای نظری و روشدر غرب و طرح برخی آسیب

 تهای پژوهش در مطالعات تطبیقی ادبیافقدان روش» وندزینیایران است. مقالۀ تورج 

های ادبیات تطبیقی در زبان و ادبیات های پژوهش( به برخی چالش0760« )عربی و فارسی

ات بررسی انتقادی مقاالت ادبی»در مقالۀ  زادهعلویفارسی و عربی پرداخته است؛ فرزانۀ 

( به بررسی مقاالت ادبیات تطبیقی در دهۀ هشتاد و فهم 0760« )تطبیقی در ایران دهۀ هشتاد

الۀ در مق پروینی و رحیمیتوسط پژوهشگران ایرانی پرداخته است.  ناقص نظریه،

ها، در ذیل سه  آسیب واکاوی( به 0763«)شناسی مجالت ادبیات تطبیقی در ایرانآسیب»

و روشمندی پژوهش، عمده ترین موارد آن را عدم  مقاالت موضوعی، عناوین ۀمبحث دایر

ن های نویای و عرصه پژوهش های بینارشتهتطبیقی، خأل توجّه کافی به مباحث نظری ادبیّات

کاری و پرداختن به مضامین تکراری، فقدان روش تطبیقی، موازی پژوهش در ادبیّات

تطبیقی، سوء فهم  پژوهش و عدم استناد به نظریّه ها و مکتب های برجسته در حوزه ادبیّات

ی شناسآسیب»و دیگران در مقالۀ  کریمیگنج .دنشمرو... برمی تطبیقی در ادبیّات« تطبیق»

مقالۀ تطبیقی در حوزۀ  70( به بررسی 0766« )مقاالت عطار پژوهی در حوزۀ ادبیات تطبیقی

. اما در مورد بررسی مقاالت تطبیقی در حوزۀ طنزپژوهی تاکنون اندعطارپژوهی پرداخته

ی تطبیقی قاالت علمای منتشر نشده است. این پژوهش با روش تحلیل محتوا، به بررسی ممقاله

در حوزۀ طنز پرداخته است. ابتدا مقاالت تطبیقی که در عنوان یا چکیده یا کلیدواژه، کلمۀ 

اند و به مقایسۀ اند، و نیز مقاالتی که در نشریات تطبیقی به چاپ رسیدهکار برده)تطبیقی( را به

ه است. سپس مقاالت مقال 71اند، مشخص شد که حدود دو طنزپرداز یا دو اثر طنز پرداخته

را به لحاظ محتوا و ساختار، بر اساس معیارهای ادبیات تطبیقی، مورد بررسی و تحلیل قرار 

ایم. الزم به یادآوری است که در این ایم و نتیجۀ پژوهش را بر روی نمودار نشان دادهداده
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ها و یشاند و مقاالت همامقاالت علمی مورد بررسی و شمارش قرار گرفته ،پژوهش تنها

 ها موردنظر نبوده است.کتاب

 پژوهش و تی. ضرورت و اهم1-7

در حوزۀ  .های مختلف ادبی صورت گرفته استهای تطبیقی زیادی در حوزهتاکنون پژوهش

ی این شناسمطالعات طنز نیز مقاالت فراوانی به چاپ رسیده است. بررسی و نقد و آسیب

شدن مسیر ها و انحرافات ایجادشده و روشنها و ضعفمقاالت، به شناخت کاستی

ای و تکراری و خارج های کلیشهاز انجام پژوهش ،کندهای آینده کمک شایانی میپژوهش

کند و موجب ارتقای سطح کیفی مقاالت این حوزه جلوگیری میهای علمی از چارچوب

 شود. می

 

 و بررسی بحث .2
 یطنز و طنزپژوه .2-1

ح و دارد تا به امید اصالد است که نویسنده را وا میادب انتقادی، یکی از انواع ادبیات متعهّ

اهی تلخ، ین و گها را با زبانی شیرتغییر نگرش فرد و جامعه به مسائل اجتماعی بنگرد و آن

ا دیدن د بدر قالب انتقاد بیان کند. طنز یکی از انواع ادب انتقادی است و طنزپرداز متعهّ

ری و های طنزپردازی به روشنگها و مشکالت جامعه، با استفاده از زبان و تکنیکسامانیهناب

 پردازد. اصالح جامعه می

داشته و در آثار مختلف به صورت طنز از دیرباز در زبان و ادبیات فارسی وجود  اگرچه

شود، اما در پی تحوالت اجتماعی، فرهنگی ایران عصر هایی از طنز دیده میپراکنده رگه

های مشروطه طنز نیز به لحاظ اجتماعی و نقد ادبی به تکامل رسید و در کنار آن، پژوهش

طنز و  تعریفتری شد و پژوهش، پیرامون علمی و تحقیقات ادبی نیز وارد ابعاد گسترده

طنزپردازی و تفکیک آن از انواع دیگری همچون هزل و هجو و فکاهه و ... انجام شد. در 

فته رهای علمی در زمینۀ طنز، فاقد ساختار و محتوا و زبان علمی بود اما رفتهابتدا پژوهش

ا کرد های متنوعی پیدهایی در این زمینه صورت گرفت و با گذشت زمان، صورتپیشرفت

رواج یافت. مطالعات تطبیقی ها و مکاتب و رویکردهای مدرن یهها در حوزۀ نظروهشو پژ
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رار ه ویژه قهای اخیر مورد توجّهای فارسی است که در دههیکی از مکاتب نو پا در پژوهش

گرفته است و نشریاتی در کشور با عنوان ادبیات تطبیقی به چاپ و نشر مقاالتی در این حوزه 

 کنند.اقدام می

شناسی به چاپ در نشریۀ ایران 0731اولین مقالۀ تطبیقی در حوزۀ طنز پژوهی در سال  

 دربارۀ مقولۀ ادبی طنزینه و بحثی»کاتوزیان، با عنوان رسید، این مقاله را محمدعلی همایون

در توضیح  مفهوم طنزینه )آیرونی( و انواع « تطبیقی در کاربرد آن در ادب فارسی و غربی

هایی در ادبیات کهن و ادبیات مشروطه و پس از آن نوشت؛ اما فاقد اصول و مثالآن با ذکر 

موازین مطالعات تطبیقی است و در آن طنزینه در آثار اروپایی و نیز ادبیات فارسی به صورت 

ا و هگونه مقایسه و تحلیل خاصی در زمینۀ شباهتهیچ که جداگانه معرفی شده است

و  ؛ عالوه بر این مقاله فاقد روشمندی استندارد ها بر یکدیگرآنها وتأثیر و تأثرات تفاوت

بودن و یک از منابع معتبر مطالعات تطبیقی بهره نبرده است. اما به لحاظ پیشگاماز هیچ

دهد ها نشان می( بررسی666-610: 0731کاتوزیان، نوآوری حائز اهمیت است.)همایون

اند در به چاپ رسیده 0766و  0763ی در سال بیشترین مقاالت تطبیقی در حوزۀ طنزپژوه

( نشان داده شده 0731-0011جدول زیر بسامد کمی مقاالت تطبیقی حوزۀ طنزپژوهی )

 است. 

 
 ادبیات تطبیقی  .2-2

گاه از ابهام و پریشانی برکنار نبوده است و همواره ادبیات تطبیقی در مفهوم علمی خود هیچ

ط است. ادبیات تطبیقی، نظریۀ نوینی است که به مطالعۀ رواب تعاریف مختلفی از آن ارائه شده
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ادبیات  واقعپردازد. درلوم و هنرهای دیگر میالمللی و روابط موجود میان ادبیات و عادبی بین

تطبیقی به دنبال موضوعاتی است که یک فرهنگ از فرهنگ دیگری گرفته و با شرایط 

قی می کرده و تغییر داده است. حیطۀ ادبیات تطبیتاریخی و جغرافیایی و تمدنی خود آن را بو

شود و گاهی محدود می ،اندگاهی به مقایسۀ دو اثر ادبی که با یکدیگر برخورد تاریخی داشته

شورل، ن.ك: رود )از پیوند ادبیات با موسیقی و معماری و هنرهای تجسمی سخن می

نیم دارد تا تأمل کاز طریق مقایسۀ دو متن و تأثیر و تأثرات آن، ما را بر آن می و (0716:003

و ببینیم آیا تقلید محض صورت گرفته است یا عنصری از ادب یک ملت توسط ادیبی، 

 اقتباس شده و لباس ملی به آن پوشانده شده است.

ت وایل قرن بیستم رواج یافاندیشۀ ادبیات تطبیقی که در اروپا و در اواخر قرن نوزده و ا    

های گوناگون، روابط پیچیدۀ (، به بررسی تالقی ادبیات در زبان013: 0737)غنیمی هالل، 

های های هنری، جریانستدها در حوزهگذشته و حال و روابط تاریخی دادو ادبیات تطبیقی در

ا ادبیات ملل گان یها، افراد و مطالعۀ تأثیر و تأثرها بین نویسندفکری، مکاتب ادبی، موضوع

ترین مکتبی که در حوزۀ ادبیات تطبیقی ( کهن76: 0761ژون،ن.ك: پردازد. )مختلف می

شناخته شده است، مکتب فرانسوی است که بر اصل تأثیر و تأثر آثار ادبی استوار است و 

ی ای جدید در مقایسۀ آثار ادببعدها پس از انتقاداتی که به اصول این مکتب وارد شد، رویه

در پیش گرفت. پس از آن مکتب آمریکایی ظهور کرد که برخالف مکتب فرانسوی، شرط 

یات ملل دانست بلکه، اصل تشابه را در مقایسه ادبتأثیر و تأثر را در مطالعات تطبیقی الزم نمی

های نوینی شامل بررسی ادبیات با هنرهای زیبا همچون نقاشی، مد نظر قرار داد و حتی عرصه

... را شناسی، فلسفه وینما و موسیقی و نیز رابطۀ ادبیات و دیگر علوم چون روانمعماری، س

شناسی و توجه ( این مکتب زیبایی67: 6110فرا روی محققان گشود.)ن.ك: عبود و دیگران،

 گذاران ادبیات تطبیقی در شرق. طه ندا از پایهخود قرار دادبه نقد و تحلیل را در رأس کار 

 ادبیات تطبیقی را به معنای توصیف فرآیند انتقال از یک ادبیات به ادبیات است که مطالعه در

( این انتقال شامل انتقال الفاظ و مفردات، انواع ادبی، احساسات 63: 0710داند. )ندا، دیگر می

 هاست.و عواطف و نیز انتقال افکار و اندیشه
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تطبیقگری و مقایسه به  -0»شود: گری اشاره میهای فارسی به دو نوع تطبیقدر پژوهش

گاهی آدی علمی صحیح که علت اصلی آن، ناعنوان یک پدیدۀ کهن و فاقد هرگونه روشمن

گری به عنوان علمی روشمند و مبتنی بر نظریه که تطبیق -6از نظریۀ ادبیات تطبیقی است. 

ز انوعی پژوهش ادبی برخاسته از غرب است و به بررسی و تحقیق در باب ادبیات در خارج 

های اخیر، به موازات گسترش شناخت ( در دهه670: 0716منظم،)نظری« پردازد.مرزها می

مطالعات تطبیقی در ایران، مقاالت فراوانی در این حوزه نوشته شده است. در زمینۀ طنزپژوهی 

نیز مقاالتی با این موضوع در نشریات علمی و معتبر به چاپ رسیده است که نقد و بررسی 

تواند پژوهشگران این های آن میها، معرفی اصول و چارچوبها و بیان کاستیاین پژوهش

 عرصه را در نگارش مقاالت روشمند هدایت کند.

 یطنزپژوه یقیمقاالت تطب یشناس بیآس .2-7

برای توضیح و تبیین معنای ادبیات تطبیقی، باید در برابر مفهوم آن بیشتر درنگ کنیم، تا 

اند، خارج کنیم. تطبیقی به اشتباه در مقولۀ ادبیات تطبیقی قرار دادهآنچه را که پژوهشگران 

های تطبیقی حوزۀ طنز، ذیل دو مبحث موضوعی و شناسی پژوهشدر این بخش، به آسیب

و  استها بسنده شدهاست. در این بررسی به ذکر نمونهروشمندی پژوهش پرداخته شده

 ها بر روی نمودار مشخصجۀ بررسی تمام پژوهشاند، اما نتیها برشمرده نشدهتمامی پژوهش

 است. گردیده
  یقیتطب اتیادب تیاز ماه یآگاه زانیمقاالت از نظر م یبررس .2-7-1
 یقیتطب اتیادب تیاز ماه یناآگاه .2-7-1-1

های موجود در جریان ادبیات تطبیقی ایران به این دلیل است که رسد، بیشتر چالشبه نظر می

های که در زمینۀ مبانی نظری به تکامل برسد، در قالب پژوهشاز ایناین رشته، پیش 

های کنونی ناشی از ضعف پشتوانۀ نظری است. با بررسی کاربردی رواج یافته است و چالش

یابیم برخی از نویسندگان این مقاالت تنها در عنوان مقاله از مقاالت تطبیقی طنزپژوهی درمی

ر مقاله صورت ای دگونه تطبیق و حتی مقایسهکه هیچحالی؛ دراندواژۀ تطبیقی استفاده کرده

تب بررسی تطبیقی طنز سیاه در ادبیات داستانی با تکیه بر مک»مثالً در مقالۀ  ؛نگرفته است

اند و نویسندگان طنز سیاه را در آثار هدایت، صادقی، ساعدی بررسی کرده« سوررئالیسم
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ات شود. عالوه بر این هیچ تعریف خاصی از ادبیده نمیگونه مقایسه و تطبیقی در مقاله دیهیچ

: 0766تطبیقی و معرفی روش پژوهش نیز ارائه نشده است. )محمدی و تسلیمی جهرمی،

نگاهی تطبیقی به طنز و طنزپردازی در ادبیات ایران و عرب با تکیه بر »( در مقالۀ 066-017

ع و بودن موضوعالوه بر کلی«  حطاطهایی از طنز شاعران عصر انزاکانی و نمونه طنز عبید

در متن مقاله، اصل مقایسۀ تطبیقی به کلی فراموش شده است و ، طوالنی بودن عنوان آن

مقایسه را به عهدۀ خواننده واگذار کرده است. نویسنده در بیان مطالب، رویکردی توصیفی 

عبید را نه از  نزدارد و کمتر به تحلیل و تطبیق پرداخته و به طور کلی و سطحی وضعیت ط

بید را که عصر عنظر تکنیک بلکه از نظر مضمون و محتوا توصیف کرده و سپس شعرای هم

ای از کند و نمونهاند به صورت اجمالی و مختصر معرفی میدر ادبیات عرب اشعاری سروده

 یرغ تطبیقی ادبیات بر درآمدی»( در مقالۀ 76-06: 0713کند.)اسدی،ها را بیان میاشعار آن

 یرجدغ ادبیات زیرا در محتوای آن به معرفی رسدمی نظر کننده بهگمراه عنوان مقاله، «جد

( در بررسی 17-016: 0711است. )کازرونی، نبوده توجه مورد تطبیقی ادبیات و شده پرداخته

های انجام شده، درك صحیحی از ماهیت ادبیات تطبیقی مقاالت دریافتیم، که اغلب پژوهش

ه است و و تطبیقی هم صورت نگرفت گونه مقایسه. در بخش قابل توجهی حتی هیچاندنداشته

در اغلب موارد، ادبیات تطبیقی، در سطح مقایسۀ دو اثر و دو طنزپرداز، تقلیل یافته است و 

ته های ادبیات تطبیقی صورت نگرفگونه تحلیل و بررسی علمی متناسب با چارچوبهیچ

 است.
 هاها و تفاوتشباهت انیناقص: اکتفا به ب یآگاه .2-7-1-2

ها و اوتها و تففقدان روش پژوهش و مکتب مستند در تطبیق آثار ادبی، بر نحوۀ شباهت

بیان چرایی وجود مشابهت و اختالف در آثار ادبی اثر گذاشته است. موضوع ادبیات تطبیقی 

شاعر  ارد و یا این که شاعری برهایی با اثر دیگر دها و تفاوتاین نیست که اثری چه شباهت

گونه شود این تأثیر چدیگر چه تأثیری گذاشته است، بلکه هدف این است که نشان داده

صورت گرفته و چه تحولی در ادبیات مقصد پدید آورده است. مقاالت تطبیقی حوزۀ 

. وحتی اندها اکتفا کردهها و تفاوتطنزپژوهی در اغلب موارد به بررسی فهرستی از مشابهت

ها ها هم دارای نقصان است و برخی از جنبهها و تفاوتدر برخی موارد، پرداختن به شباهت
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یسنده با نو« بررسی تطبیقی طنز در آثار جاحظ و عبیدزاکانی»در مقالۀ  .مغفول مانده است

در چکیده  چهعبید پرداخته است اما برخالف آن رویکردی توصیفی به مقایسۀ طنز جاحظ و

تنها  «که به بررسی همگونی و ناهمگونی میان طنز جاحظ و عبید پرداخته شده است»آمده 

ی هاها در محتوای طنزهای جاحظ و عبید پرداخته و نمونهبه توصیف دو مورد از مشابهت

آن را ذکر کرده است. پرداختن به مطالب فرعی و غیر ضروری نیز از نقاط ضعف مقاله 

ه نسبت به محتوای آن بسیار کلی است و بهتر بود به طور است. عالوه بر این عنوان مقال

ه نظر شد که البته بتغییر داده می ،دیعب و جاحظ طنز یمحتوا شباهت عنوان: تر بهجزئی

 توان پی برد.های بیشتری میتر به شباهتتر و علمیرسد در این صورت نیز با مطالعۀ دقیقمی

اجتماعی در اشعار مقایسۀ تطبیقی طنز سیاسی»( در مقالۀ 676-661: 0766)منظم و آذرنیا،

نویسنده با رویکردی توصیفی و با روش تطبیقی به مقایسۀ طنز « شمال و احمد مطرنسیم

های مطالعات سیاسی احمد مطر و نسیم شمال پرداخته است اما عدم شناخت دقیق از روش

های مضمونی در طنزهای سیاسی این دو شاعر و ر یافتن شباهتتطبیقی و نیز تمرکز ب

های علمی مقاله شده ها و جزئیات دقیق و علمی، موجب ضعف جنبهنپرداختن به تفاوت

بررسی تطبیقی طنزپردازی در شعر »( در مقالۀ 6-70: 0766است. )عظیمی و سپهوند،

یقی که روش پژوهش را بررسی تطبنویسندگان با توجه به این« محمدعلی افراشته و احمدمطر

ها میان ها و برخی تفاوتاند، به توصیف شباهتمکتب آمریکایی معرفی کرده مطابق

اند اما نسبت به چرایی و چگونگی و علل و شگردهای طنزپردازی افراشته و مطر پرداخته

ک از ه هیچ یاند. عالوه بر این در فهرست منابع آن بتوجه بودهها بیهای این شباهتزمینه

 منابع معتبر علمی حوزۀ مطالعات تطبیقی اشاره نشده است.
 یقیتطب اتیادب از یآگاه.2-7-1-7

از میان مقاالت مورد بررسی، نویسندگان چهار مقاله نسبت به مقاالت دیگر، از آگاهی و 

ای بلهقایسۀ مقام»ط بیشتری بر اصول و موازین ادبیات تطبیقی برخوردار بودند. در مقالۀ تسلّ

نویسندگان ضمن توضیح « مضامین اجتماعی سخریه در شعر احمد مطر و نسیم شمال

های ادبیات تطبیقی و تمایز آن با مقایسۀ صرف، برای شیوۀ پژوهش خود عنوان ویژگی

ر شمال و احمد مطاند. و در آن به مقایسۀ طنز در شعر نسیمرا برگزیده «ایمقایسۀ مقابله»
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اکبر طنزپردازی مظفرالنواب و علی»( در مقالۀ 70-66: 0763فر:اند. )خدامی و جنتیپرداخته

بودن پژوهش از حوزۀ ادبیات تطبیقی اشاره شده است و این نشان از درك به خارج« دهخدا

طبیقی و محدود نبودن آن به مقایسه و تطابق صحیح نویسنده از ادبیات ت

( چنان که اشاره کردیم این دو مقاله به بررسی تطبیقی 066-030: 0711است.)گودرزی،

 ها میان مقایسه و ادبیات تطبیقی، خود، گامی مؤثر دراند، بلکه تمایز قائل شدن آننپرداخته

 های حوزۀتا حدودی به پژوهش ای کهباشد. اما مقالههای تطبیقی، میجهت انجام پژوهش

بیان آیرونیک یا طنزآمیز در دیوان ناصرخسرو و »ادبیات تطبیقی نزدیک شده است مقالۀ 

است.که در نشریۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنرکرمان چاپ شده « آثار برادران شلگل

ونگی لگل و چگاست. در این مقاله بر اساس مقایسۀ آیرونی در آثار ناصرخسرو و برادران ش

های مکاتب ها و تفاوتها از بیان آیرونیک و طنزآمیز در برابر مخالفان، به شباهتاستفادۀ آن

ها آن ها تا چه حد بر روش بیانبینی آناست و نشان داده جهان اسماعیلیه و رمانتیسم پرداخته

ه در کرده است کدر طنزپردازی تأثیر داشته است. نویسنده در مقدمه، به این نکته اشاره 

ی، های فرهنگها و تفاوتتوان عالوه بر نمایاندن شباهتمطالعات تطبیقی آثار ادبی می

ادبی و کارکردهایشان آشنا کرد و آیرونی را برای این منظور خواننده را با شگردهای زبانی

انتخاب کرده است و با تحلیل و قیاس آثار شاخص ناصرخسرو و برادران شلگل چگونگی 

ها از بیان آیرونیک و طنزآمیز در برابر مخالفان و مصادیق آن را در آثارشان نشان تفادۀ آناس

 دهد.می

ن از رفتز اصول مطالعات تطبیقی و نیز فرانویسندگان این مقاله با درك درست ا 

اند و نیز دهها اکتفا کرها و تفاوتای مقاالت پیشین که به یافت شباهتساختارهای کلیشه

 هایدرست از پژوهش تطبیقی در حوزۀ طنز و تمرکز بر کارکردها و تکنیکدرك 

اند. اما این های تطبیقی در حوزۀ طنزپژوهی کمک کردهطنزپژوهی به بهبود کیفیت پژوهش

مقاله نیز دارای نقاط ضعفی است و نداشتن روش تحقیق، ارائه نکردن توضیحی مختصر 

ز ده از منابع معتبر علمی در حوزۀ ادبیات تطبیقی ادربارۀ ادبیات تطبیقی و نیز عدم استفا

( از دیگر مقاالت این حوزه که نسبت 660 -0766:666هاست. )کوشا و دیگران،ترین آنمهم



 10 1041 بهار و تابستان، 66 ۀ، شمار00سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

است.  «و دوزخ زهاوی و بهار تبهش» به مقاالت دیگر از کیفیت بهتری برخوردار است مقالۀ 

ی ایران و عراق سی پیشینۀ مشترکات فرهنگنویسندگان این مقاله بر اساس مکتب فرانسه به برر

های ها و تفاوتاند و عالوه بر بررسی شباهتو به عنوان نمونه شعر بهار و زهاوی پرداخته

طنزآفرینی و اثبات روابط تاریخی بین آثار این دو شاعر، به اثبات تأثیرپذیری زهاوی از شعر 

 یادب نقد ،منبع حوزۀ مطالعات تطبیقی بهار پرداخته است. در فهرست منابع این مقاله به دو

ای از علیرضا انوشیروانی اشاره شده است.)امیری و کوب و مقالهزرین اثر عبدالحسین

( در نمودار زیر وضعیت مقاالت تطبیقی حوزۀ طنزپژوهی از نظر 01-66: 0766طهماسبی،

ر برخی ن هستند و دمیزان آگاهی از مفهوم مطالعات تطبیقی، یا مقاالتی که فاقد آگاهی از آ

ها نادیده گرفته شده است و نیز مقاالتی که تنها به بررسی و شرط مقایسه، در آن

 اند، نمایش داده شده است.ها میان آثار اکتفا کردهها و تفاوتکردن شباهتفهرست

 
  یو نوآور تیمقاالت از نظر خالق یبررس .2-7-2

عه عناوینی مشابه یا در قالبی تکراری مطالتر با بدیهی است که مقاالتی که مخاطب پیش

است، رغبت خواننده را برای مطالعۀ مقالۀ مورد نظر از میان خواهد برد یا از انگیزۀ وی کرده

حتی اگر محتوای مقاله حاوی نکات مفید و بدیعی باشد که  ؛برای مطالعه خواهد کاست

دهد بسیاری ۀ طنزپژوهی نشان میتاکنون به آن اشاره نشده باشد. بررسی مقاالت تطبیقی حوز

از مقاالت، فاقد نوآوری الزم چه در عنوان و چه در محتوا هستند؛ مقاالت زیادی به مقایسۀ 

اند. در مقاالتی چون: طنز احمدمطر طنزپرداز عراقی با طنزپردازان زبان فارسی پرداخته

 بیدع هایاندیشه در اجتماعیسیاسی طنز« »رسالت طنز در شعر میرزاده عشقی و احمد مطر»

 احمد و شمال نسیم اشعار در اجتماعیسیاسی طنز تطبیقی مقایسۀ»؛ «مطر احمد و زاکانی
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 تطبیقی نگرشی»؛ «مطر احمد و افراشته محمدعلی شعر در طنزپردازی تطبیقی بررسی»؛ «مطر

 اعیاجتم مضامین ایمقابله مقایسۀ »؛ «مطر احمد و نیمایوشیج شعر در طنز شگردهای بر

 محمدکاظم شعر در طنز هایمایهدرون و شگردها»؛ «شمال نسیم و مطر احمد شعر در سخریه

نکتۀ تازه و نوآوری خاصی در این « عراقی شاعر مطر، احمد و افغانستانی شاعر کاظمی،

شود و همگی کمابیش به مطالبی تکراری دربارۀ اوضاع سیاسی، اجتماعی مقاالت دیده نمی

ق و سپس موضاعات و مضامین طنزهای احمد مطر و یکی از طنزپردازان ایران ایران و عرا

ر بر تأثیرپذیری مطدر هیچ یک از این مقاالت به چگونگی تأثیرگذاری و اند. پرداخته

التی که در ادبیات طنز ایجاد کرده است، نیز چگونگی و علل و طنزپردازان ایران و تحوّ

میان طنز مطر و دیگر طنزپردازان اشاره نشده و اغلب بدون ، اهها و تفاوتهای شباهتزمینه

 اند.ها پرداختهنوآوری و سخن تازه به تکرار کلیشه
 بررسی مقاالت از نظر روشمندی.2-7-7

تن روش گرفادبیات تطبیقی، نادیده هایهای پژوهشها و چالشترین آسیبیکی از بزرگ

ر حوزۀ ادبیات تطبیقی، مانند دیگر شناسی پژوهش دروش»پژوهش در این حوزه است. 

های امروزی، ارزشمند و با اهمیت است. دوری از روشمندی در پژوهش از جمله پژوهش

سبب انحراف از اصول و مبانی پژوهش، تأکید و پافشاری بر دیدگاه غیرعلمی و نادرست، 

ر د زده و پراکندگیاندیشی، قضاوت غیرعادالنه و شتابنگری و دوری از ژرفسطحی

( بررسی مقاالت طنزپژوهی نشان 66: 0760وند،)زینی« شود.محتوا و ساختار پژوهش می

نگاهی »دهد که در اغلب مقاالت روش پژوهش مورد توجه قرار نگرفته است. مقالۀ می

ز فاقد روش تحقیق است و فقط در چکیدۀ مقاله ا« تطبیقی به طنز سیاسی بهار و الرصافی

ه رای بیان روش تحقیق استفاده شده است و با اینکه در عنوان مقالتحلیلی بعبارت توصیفی

سیده، لعات ادبیات تطبیقی به چاپ راز واژۀ تطبیقی استفاده شده است و مقاله در نشریۀ مطا

حتی یک پاراگراف دربارۀ ادبیات تطبیقی و روش پژوهش، نوشته نشده است. 

االت بسیاری با این کاستی و ضعف در ( امروزه مق66-30: 0767کاوری و اسدی،)ابراهیمی

مقاالت فاقد روش تحقیق  %76اند. در مقاالت بررسی شده، نشریات تطبیقی به چاپ رسیده

گونه توضیحی دربارۀ روش تحقیق آورده نشده است. در چکیده و متن مقاله هستند و هیچ
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تطبیق  ساستحلیلی بر امقاالت در توضیح روش تحقیق، به آوردن روش توصیفی %06در 

( %03مقاله )  3که توضیح مختصری در این زمینه ارائه دهند. و فقط اند بدون ایناکتفا کرده

از مقاالت مورد بررسی، به نوع روش تطبیقی بر اساس مکتب آمریکایی یا فرانسوی پرداخته 

 ناند. معرفی هر یک از مقاالت در ایو توضیح مختصری دربارۀ ادبیات تطبیقی ارائه داده

 ها بر روی نمودار زیر نشان داده شده است. گنجد، اما نتیجۀ بررسیمجال نمی

 
 

 مقاالت از نظر استفاده از منابع معتبر  یبررس.2-7-0

یرد، گها مد نظر قرار مییکی از مواردی که در داوری مقاالت و سنجش اعتبار علمی پژوهش

منابع و مآخذ پایان مقاالت، نشان استفاده از منابع معتبر در موضوع بحث است. فهرست 

در  هادهد نویسنده تا چه میزان با منابع معتبر در موضوع مقالۀ خود آشنا بوده و از آنمی

از این رو آشنایی و استفاده از منابع معتبر،  ؛جهت غنای پژوهش خود بهره جسته است

بیات پژوهشگر اد شودموضوعی مهم در مطالعات تطبیقی است و متأسفانه گاهی مشاهده می

نابع نامعتبر و دست ، یا از متبر ادبیات تطبیقی استفاده نکردهتطبیقی یا از هیچ یک از منابع مع

ر نگرشی تطبیقی ب»چندم در پژوهش خود استفاده کرده است. در فهرست منابع مقالۀ 

 ههیچ منبعی در حوزۀ ادبیات تطبیقی، دید« شگردهای طنز در شعر نیمایوشیج و احمدمطر

بررسی تطبیقی طنزپردازی در شعر »( در مقالۀ 06-66: 0763ای و نظری،شود.)زهرهنمی

نیز نه تنها هیچ قسمتی از مقاله به تعریف ادبیات تطبیقی و « محمدعلی افراشته و احمدمطر

روش پژوهش تطبیقی اختصاص نیافته، بلکه در فهرست منابع آن به هیچ یک از آثار مرتبط 

(. 660 -706: 0763ت، دخپور و پروینتطبیقی اشاره نشده است. )حاجیبه حوزۀ ادبیات 

ع به دو نویسنده در فهرست مناب« شناسی تطبیقی نقیضه و پارودیاصطالح»همچنین در مقالۀ 
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قولی از منبع در حوزۀ مطالعات ادبیات تطبیقی اشاره کرده است که در متن مقاله هیچ نقل

 این منابع وجود ندارد. 

مقاالت( فاقد حتی یک نمونه منبع مربوط به ادبیات  %60مقاله ) 66مقالۀ مورد بررسی  76از 

مقاالت(، در فهرست منابع، به یک یا دو منبع دست  %71مقاله) 06و حدود  استتطبیقی 

اند. تنها در دو مقاله نام یک یا دو منبع معتبر در چندم شامل مقاالت منتشر شده اشاره کرده

دهد با وجود نوپا بودن طبیقی آورده شده است. این موضوع نشان میحوزۀ مطالعات ت

مطالعات تطبیقی در ایران، نویسندگان مقاالت علمی، گام مؤثری در جهت شناخت دقیق 

 اند و در انجامهای کاربردی مطابق اصول وموازین آن، بر نداشتهاین دانش و انجام پژوهش

واژۀ )تطبیقی( اکتفا کرده و مسیر مطالعات  های خود به حدس و گمان، بر اساسپژوهش

دهد شمار ها نشان میاند. بررسیتطبیقی را با عدم مراجعه به منابع معتبر به انحراف کشانده

ها بر یهایی هستند. نتیجۀ این بررسشده دارای چنین کاستیزیادی از مقاالت تطبیقی نوشته

 روی نمودار زیر نشان داده شده است.

 
 

   یفرهنگ نیو ب یالمللنیمقاالت از نظر شرط ب یبررس. 2-7-5

المللی و بین ی، بینشود: بین فرهنگترین ویژگی ادبیات تطبیقی با پیشوند بین بیان میشاخص

ای. هدف رفتن از مرزهای جغرافیایی و زبانی و سیاسی و فرهنگی و رشتهای؛ یعنی فرارشته

جهان  د و دیگری از طریق مطالعۀ فرهنگ و ادبیاتتر خوشناخت بهتر و دقیق»ادبیات تطبیقی 

 سازی  وشدت سادههای ادبیات تطبیقی در ایران بهبدون هیچ مرزبندی است... نظریه

مند یعنی نه به کشف تاریخ ؛انداند و بر خالف رسالت ماهوی خود عمل کردهگرا شدهتقلیل

ادبی و  ها و تنوعایم تشابهات و تفاوتایم و نه توانستهارتباطات ادبی و فرهنگی رسیده
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( با بررسی 10: 0761)انوشیروانی، « .فرهنگی ملل مختلف را به درستی بفهمیم و تبیین کنیم

ترك همۀ مکاتب شبینیم، تنها ویژگی متعاریف مختلف و مکاتب متفاوت ادبیات تطبیقی می

هایی ژوهشبودن است. از این رو پالمللیادبیات تطبیقی، اختالف زبانی و قلمرو فراملی و بین

 ؛های ادبیات تطبیقی خارج هستندشود از قلمرو پژوهشکه در قالب ادبیات بومی انجام می

)ر.ك:  .گنجندبرند اما در قلمرو ادبیات تطبیقی نمیهای تطبیقی بهره میاگرچه از روش

 (. 011: 0760وند، زینی

سی المللی بودن، ایرادهای اساگرفتن اصل بینبرخی مقاالت مورد پژوهش نیز با نادیده

 مکتب بر تکیه اب داستانی ادبیات در سیاه طنز تطبیقی بررسی»اند؛ در مقالۀ را متوجه خود کرده

ایت، بهرام صادقی، های هدنویسندگان به بررسی طنز سیاه در داستان  «سوررئالیسم

حسین ساعدی و... پرداخته است. بررسی طنز سیاه در ادبیات داستانی ایران، عنوان غالم

یک از اصول و موازین مطالعات تطبیقی تری برای این مقاله است. در این مقاله هیچمناسب

لیلی به تحشود و عالوه بر عنوان مقاله، تنها در روش تحقیق، از عبارت )توصیفینمی دیده

  (017-066: 0766جهرمی، صورت تطبیقی( استفاده شده است. )محمدی و تسلیمی

 در روس و انگلیس استعمار با مبارزه هایجلوه تطبیقی بررسی»در مقالۀ نویسندگان 

اند هالشعرای بهار پرداختشمال و ملکهای مضامین نسیمبه بررسی شبهات «مشروطه انقالب

عصر و هم ملیت پرداخته های مبارزه در آثار دو شاعر همبررسی جلوهکه این مقاله نیز به 

آبادی و یستوجهی نشان داده است.)موترین شرط مطالعات تطبیقی بیاست و نسبت به مهم

 های مطالعات تطبیقیواقع باید گفت اگرچه چنین مقاالتی از روش(. در6-0763:67نوروز،

 طالعۀم»گیرند. در مقالۀ حوزۀ مطالعات تطبیقی قرار میاند اما خارج از در پژوهش بهره برده

 تطبیقی واژۀ مقاله عنوان در تنها نویسنده« مثنوی و گلستان طنزهای در هدف و تقابل تطبیقی

 یاتادب مطالعات مکاتب از پیروی و پژوهش روش دربارۀ توضیحی هیچ و برده کار به را

عصر و دارای یک فرهنگ همچنین به بررسی طنزهای دو شاعر هم .دهدنمی ارائه تطبیقی

د. های تطبیقی خارج شوایرۀ پژوهششود مقاله، از دپرداخته است که این موضوع باعث می

 نیطنزآفری شگردهای تطبیقی بررسی»( در مقالۀ 616-0761:671حسینی، و اردکانی)جابری
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 تطبیقی جستارهای نشریه در که( 76-60: 0766دیگران، و زاده)موسی «عطار هایمثنوی در

 بیقتط و مقایسه گونههیچ اما آن واژۀ )تطبیقی( به کار برده شده است،  عنوان در و چاپ

 تبمک و هاروش تطبیقی، ادبیات دربارۀ توضیحی هیچ و شودنمی دیده مقاله در خاصی

 آن وایمحت با مقاله عنوان رو این از ؛است نشده مطرح نویسنده، نظر مورد تطبیقی ادبیات

ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار نکتۀ قابل توجه این است که مثنوی ندارد. تطابق

ها به عنوان های مختلف صورت نگرفته و تمام مثنویای میان مثنویاند و هیچ مقایسهنگرفته

بندی متقسییک اثر واحد مورد بررسی قرار گرفته و به لحاظ طنزهای بالغی و محتوایی 

 اند. از آنجایی که یکی از شروط مطالعات حوزۀ تطبیقی مقایسۀ بین فرهنگی، بینشده

ای و بین المللی میان دو یا چند اثر است، این مقاله فاقد شروط الزم برای قرارگرفتن در رشته

 71حوزۀ مطالعات تطبیقی است. خوشبختانه، تعداد این مقاالت بسیار اندك و از مجموع 

 اند. بودن را رعایت نکردهالمللیمقاله شرط بین 6قاله حدود م
 یادب یهاهینظر یۀطنز بر پا یقیمقاالت تطب یبررس .2-7-6

های در برخی مقاالت تطبیقی طنزپژوهی، نویسندگان به بررسی و مقایسۀ دو اثر بر پایۀ نظریه

های تطبیق نظام»به عنوان مثال در مقالۀ  ؛اندادبی پرکاربرد در حوزۀ طنزپژوهی پرداخته

ردی نویسنده با رویک« معناشناسیمعنایی ادبیات عامه و ادبیات کودك: از منظر نشانهخنده

های معنایی کاربردی در حوزۀ طنز پرداخته و کوشیده است توصیفی به معرفی نظامتحلیلی

تند که داری هسی موقعیتی خندههابافتهای طنز کودك معاصر به مثابۀ خردهنشان دهد قصه

ها، های مانند قصفرهنگیهای تاریخیبافتای خود را از کالنراهبردهای معناساز بیناسوژه

های نظری ها و غلبۀ بحثبرند. اما پرداختن بیش از اندازه به نظریهها به ارث میها و لطیفهمثل

عرفی شناسی و نیز عدم ممعنازۀ نشانههای کاربردی، استفادۀ فراوان از اصطالحات حوبر جنبه

ابهام  فهمی مقاله وها با زبانی ساده  و استفادۀ بسیار محدود از شاهدمثال، موجب سختنظریه

به عبارت دیگر نویسنده نتوانسته است تعادل الزم میان تبیین موازین  ؛در آن شده است

سترده این دامنۀ پژوهش بسیار گ عالوه بر مطالعات تطبیقی و پیروی از نظریه را رعایت کند.

( در 31-66: 00766شود. )زنجانبر، است که ذیل کلی بودن موضوع مقاله به آن اشاره می

 های شهرام شفیعی و سعید هاشمی بر مبنای نظریۀتحلیل مبانی طنزپردازی در داستان»مقالۀ 
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میان  است. توازن المللی و بین فرهنگی، مغفول ماندهنیز رعایت اصل بین« ایوان فوناژی

های نظری است به پژوهی رعایت نشده و غلبه با بخشهای نظری و کاربردی متنبخش

طوری که برای هر مورد تنها یک مثال کوتاه از داستان آورده شده است. همچنین مقایسۀ 

خاصی میان دو نویسنده صورت نگرفته و روش تحقیق بر مبنای هیچ یک از مکاتب مطالعات 

بدون  گیری است و مطالب مقالهعالوه بر این مقاله فاقد نتیجه ؛عرفی نشده استتطبیقی م

( به نظر 607-0761:663گیری تمام شده است.)پورخالقی و دیگران،بندی و نتیجهجمع

هایی، اگرچه بیانگر نوآوری و ابتکار پژوهشگران این حوزه در رسد انجام چنین پژوهشمی

های مدرن و ها به سمت کاربرد نظریهبه هدایت پژوهشهای تازه است و انجام پژوهش

دبی و های ابر متن آثار و نیز نظریهرا کند، اما تسلط بیشتری نقدهای سازنده  کمک می

 طلبد. همچنین اصول مطالعات تطبیقی از نویسندگان این حوزه می
  اتیمقاالت از نظر دقت و توجه به جزئ یبررس .2-7-3

ادبیات تطبیقی حیطه و موضوع تحقیق خود را به طور واضح مشخص  بهتر است پژوهشگران

ها بتواند نتایج کنند و دامنۀ آن را محدود به مواردی نمایند که در عمل، پرداختن به آن

مناسبی را به دست آورد. برخی از مقاالت مورد بررسی موضوعی کلی و دارای ابعاد گسترده 

ذرا گویی و بررسی سطحی و گو این مسئله موجب کلی اندرا مورد پژوهش تطبیقی قرار داده

های پژوهش های کلی و پردامنه سبب انحراف از چارچوبپژوهش»در هر مورد شده است 

(. تمرکز 011: 0760وند،)ر.ك: زینی« کنندشوند و رسیدن به نتیجه را با مشکل مواجه میمی

تر و به وهش را به نتایجی دقیقتواند پژکردن گسترۀ مورد پژوهش میبر جزئیات و محدود

ادبیات طنز در مطبوعات مصر و ایران »به عنوان مثال مقالۀ  ؛تر رهنمون سازدمراتب علمی

های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی )خانواده، زنان، ازدواج( در طنز احمدرجب، مایهدرون

ترده است ن گسکه پیداست این موضوع چناچنان« ین توفیق و ابوالقاسم حالتجالل عامر، حس

ب کردن این مسائل در قالطلبد و مطرحنامه و کتاب میهای پایانکه مجالی در حدود بررسی

 مریکاییا مکتب اساس بر پژوهش طبق ادعای نویسنده گویی است. اینمقاله، مستلزم کلی

 و است طبیقیت ادبیات شدۀپذیرفته اصول و موازین فاقد اما است؛ شده نوشته تطبیقی ادبیات

 رفتهگ قرار بررسی مورد آثارشان هایمایهدرون و شده معرفی جداگانه طور به نویسنده چهار
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 طبوعاتیم طنز نتیجه در و هاآن میان هایتفاوت و هاشباهت بیان به گیرینتیجه قسمت در و

بررسی »(. در مقالۀ 036-600: 0766)نوروزی و دیگران، . است شده پرداخته مصر و ایران

ه نویسنده به مقایسۀ طنز جاحظ و عبید پرداخت« تطبیقی طنز در آثار جاحظ و عبید زاکانی

های است اما تنها به توصیف دو مورد از مشابهت طنزهای جاحظ و عبید پرداخته است و نمونه

سبت به محتوای آن بسیار کلی انتخاب شده آن را ذکر کرده است از این رو عنوان مقاله ن

( اما شمار چنین مقاالتی نسبت به مجموع 676-661: 0766منظم و آذرنیا،است. )نظری

مقاالت مورد بررسی اندك است و پژوهشگران این حوزه اغلب، دامنۀ موضوع مقاله را 

ده ضوع کمتر دینظر و تمرکز بر جزئیات مواند با این حال در متن مقاله دقتمحدود کرده

گویی در متن مقاله شود و با وجود محدودکردن موضوع در عنوان مقاله، شاهد کلیمی

 هستیم. 

سنده بر نوی« نگرشی تطبیقی بر شگردهای طنز در شعر نیمایوشیج و احمدمطر»در مقالۀ    

داخته راساس مکتب امریکایی ادبیات تطبیقی به مقایسۀ طنز در آثار احمد مطر و نیما یوشیج پ

هایی میان شگردهای طنزپردازی و سبک این دو شاعر اکتفا است. اما تنها به ذکر شباهت

ها و ها و نیز بررسی تفاوتهای شباهتکرده است و به مسائل زیربنایی، علل و زمینه

گیری تنها به بیان سطحی و کلی پرداخته است و برای ها نپرداخته است. در نتیجهاختالف

ر خصوص بیشتر بودن طنز سیاسی در اشعار مطر هیچ آمار خاصی ارائه ادعای خود د

 (06-66: 0763ای و نظری،کند.)زهرهنمی

 

 گیرینتیجه .7

ار گرفته های ایران مورد توجه قرادبیات تطبیقی، دانشی ادبی است که به تازگی، در دانشگاه

های تطبیق کاربردی، های این حوزه و پرداختن به بحثزدگی در انجام پژوهشاما شتاب

مانع از درنگ بر مباحث نظری و فراگیری اصول و قواعد این دانش شده است. چنان که 

ۀ گیری از لغت )تطبیق( به مقایسبسامد باالیی از مقاالت نوشته شده در این حوزه با الهام

االت خود قی ماند و عنوان )بررسی تطبیقی( را براهای دو اثر اکتفا کردهها و تفاوتشباهت
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که ادبیات تطبیقی دارای اصول مهمی است که بین المللی و بین فرهنگی اند؛ حال آنبرگزیده

امل و ها بر یکدیگر، عوها و ادبیاتبودن، بررسی تأثیر و تأثرات فرهنگایو بین رشته

ها های مهم در تأثیرگذاری یک فرهنگ در فرهنگ دیگر و چرایی و چگونگی شباهتزمینه

هرست رود. در فترین این اصول به شمار میساز از مهمها، و نیز بررسی عناصر تحولتو تفاو

شده در حوزۀ طنزپژوهی حتی یکی از منابع معتبر و مهم منابع اغلب مقاالت تطبیقی چاپ

مون ای نیز، پیراگونه مقایسهدر برخی موارد، هیچ ،شودحوزۀ مطالعات تطبیقی دیده نمی

ها صورت نگرفته است و در سراسر مقاله تنها در عنوان، از واژۀ تطبیقی ها و تفاوتشباهت

 استفاده شده است. 

مقاالت نوشته شده در حوزۀ ادبیات تطبیقی در بیشتر موارد فاقد ساختار و محتوای علمی 

تطبیق(،  تحلیلی بر اساسهستند، یا روش تحقیق  آورده نشده است، یا به عبارت )توصیفی

ا شمار به مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی یاست و تنها در چند مقالۀ انگشتاکتفا شده 

فرانسوی اشاره شده است. مقاالتی که نسبت به  ادبیات تطبیقی از آگاهی الزم برخوردارند، 

مقاالتی هستند که ضمن اشاره به مفهوم مطالعات تطبیقی، پژوهش خود را خارج از حوزۀ 

زپژوهی های حوزۀ تطبیقی در طناین رو برای پیشرفت در پژوهشاز  ؛اندتطبیقی معرفی کرده

ند و های مطالعات تطبیقی بپردازشود: مقاالتی به تبیین حد و مرزها و ویژگیپیشنهاد می

ها به روشمندی و نیز تری قرار گیرد و در پژوهشمقاالت این حوزه مورد نقد و داوری دقیق

تمایز چه بررسی تطبیقی یک اثر طنز را از دیگر آثار منده از منابع معتبر تأکید شود، آاستفا

فۀ های طنز و فلسع تکنیکتوان به تنوّبه عنوان مثال می ؛کند، مورد توجه قرار دهندمی

های های خاص طنزپردازی و علل و زمینهاستفادۀ بیشتر طنزپردازان ملل مختلف از تکنیک

ی جوامع مختلف از موضوعی واحد پرداخت. انتقادها و شباهت ها و تفاوتکارگیری آنبه

ر ای فاصله گیرند و خالقیت و نوآوری دعالوه بر این، مقاالت باید از فرم تکراری و کلیشه

ات ها، ادبینامههای مختلف از جمله نمایشمحتوای مقاالت ایجاد شود و به آثار طنز در حوزه

دس ایران، کاریکلماتورها و ... طنز کودکان، طنزهای جنگ سایر ملل با طنزهای دفاع مق

ای مورد المللی یا بین رشتههمچنین یک موضوع جزئی بین فرهنگی یا بین ؛پرداخته شود
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بررسی قرار گیرد و از پرداختن به مطالب کلی و سطحی در محدودۀ یک فرهنگ، پرهیز 

 شود.      
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 سمت.

ترجمۀ طهمورث ساجدی. چاپ اول. تهران: انتشارات . یقیتطب اتیادب. (0716شورل، ایو. ) -

 امیرکبیر.

 نصوص و هینظر مدخالت المقارن االدب(. 6116عبود، عبده و ماجده حمود و غسان السید. ) -

 . دمشق: مطبعه قمحه اخوان.هیقیتطب ودراسات

، یقیطبت اتیادب«. شناسی تطبیقی نقیضه و پارودیاصطالح(. »0766نژاد، زینب و دیگران. )عرب -

 .663 -606، صص 06دانشگاه شهید باهنر کرمان. سال هشتم، شمارۀ 

 شمال منسی اشعار در اجتماعیسیاسی طنز تطبیقی مقایسۀ(. »0766عظیمی، کاظم و فاطمه سپهوند. ) -

 .70 -6، صص 06، شمارۀ یقیتطب اتیادب تمطالعا«. مطر احمد و

. «بررسی انتقادی مقاالت ادبیات تطبیقی در ایران در دهۀ هشتاد(. »0760زاده، فرزانه. )علوی -

 .76 -6، صص 00. شمارۀ یقیتطب اتیادب

اهلل . ترجمه و تحشیه و تعلیق از سید مرتضی آیتیقیتطب اتیادب(. 0737غنیمی هالل، محمد. ) -

 شیرازی. چاپ اول. تهران: امیرکبیر.زادۀ 

بیان آیرونیک یا طنزآمیز در دیوان ناصرخسرو و آثار برادران (. »0766کوشا، احسان و دیگران. )-

 -660، صص 66. دانشگاه شهید باهنر کرمان. سال دوازدهم، شمارۀ یقیتطب اتیادب «.شلگل

666. 



 (0731-0011)یطنزپژوه یقیمقاالت تطب یشناسبیآس                        66

قاالت عطارپژوهی در حوزۀ ادبیات شناسی مآسیب(. »0766کریمی، الهام و دیگران. )گنج-

 .61 -66، صص 06ویکم، شمارۀ . سال بیستیقیتطب اتیادب نامهکاوش«. تطبیقی

ال دوم. . سیقیتطب اتیادب«. اکبر دهخداطنزپردازی مظفرالنواب و علی(.»0711گودرزی، طاهره. )-

 .030 -066، صص 1شمارۀ 

 اب داستانی ادبیات در سیاه طنز تطبیقی بررسی». (0766)جهرمی. تسلیمی فاطمه و علی محمدی، -

 -017، صص 6، شمارۀ60. دورۀ جهان معاصر اتیادب پژوهش. «سوررئالیسم مکتب بر تکیه

066. 

. «مطر احمد و زاکانی عبید هایاندیشه در اجتماعیسیاسی طنز(. »0766مختاری، قاسم و دیگران.) -

 .006 -060، صص 06. دانشگاه رازی کرمانشاه. سال سوم، شمارۀ یقیتطب اتیادب ۀنامکاوش

 و سانگلی استعمار با مبارزه هایجلوه تطبیقی بررسی(. »0763آبادی، رضا و مهدی نوروز. )موسی -

 .67 -6. سال دوم، شمارۀ چهارم، صص یقیتطب اتیادب ۀجستارنام«. مشروطه انقالب در روس

 هایمثنوی در طنزآفرینی شگردهای تطبیقی بررسی» (.0766)دیگران. و معصومه زاده،موسی -

 .60 -76، صص 07. سال چهارم، شمارۀیقیتطب اتیادب ۀجستارنام «.عطار

 محمدکاظم شعر در طنز هایمایهدرون و شگردها(. »0011موسوی، سید اصغر و اکبر شعبانی. ) -

باهنر.  . دانشگاه شهیدیقیتطب اتیادب«.  عراقی شاعر مطر، احمد و افغانستانی شاعر کاظمی،

 .667 -636، صص 60سال سیزدهم، شمارۀ 

 . ترجمۀ حجت رسولی. چاپ اول. تهران: نشر آوام.یقیتطب اتیادب(. 0710ندا، طه. ) -

. «بررسی تطبیقی طنز در آثار جاحظ و عبید زاکانی(. »0766منظم، هادی و فرشته آذرنیا. )نظری -

  .661 -676، صص 66ال پنجم، شمارۀ . سیقیتطب اتیادب ۀنامکاوش

های سیاسی، مایهادبیات طنز در مطبوعات مصر و ایران درون(. »0766نوروزی، زهرا و دیگران. ) -

اجتماعی، فرهنگی )خانواده، زنان، ازدواج( در طنز احمدرجب، جالل عامر، حسین توفیق و 

  .600 -036، صص 0. سال یازدهم، شمارۀ زنان ۀپژوهشنام«. ابوالقاسم حالت

دربارۀ مقولۀ ادبی طنزینه و بحثی تطبیقی در کاربرد آن (. »0731کاتوزیان، محمدعلی. )همایون -

.610 -666، صص 6. سال  یازدهم، شمارۀ یشناسرانیا یۀنشر«. در ادب فارسی و غربی



 

 

 


