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Abstract  
Sheikh Farīd ud-Dīn Attar Neishabouri is well known as one of the great 
Persian poets. Due to the importance of his works and poems, many studies 
have been conducted on his works, circumstances, and thoughts. In this 
regard, the introduction and the critical review of those studies seem to be 
fundamental in the field of Attar studies. In this paper, an attempt has been 
made to critically investigate the studies conducted on Attar and his works 
from a comparative viewpoint, and then the strengths and weaknesses of 
these studies are determined . The research is based on thirty-four studies 
related to Attar studies in the field of comparative literature. Some 
important shortcomings are detected such as the lack of methodology in 
research and scientific structure of studies, the lack of scientific care and 
details, existence of repetitive issues, no attention to similarities, no 
attention to their motives, ignoring differences, no specification of the exact 
impacts on one another, ignoring new theories and incomplete familiarity 
with them. 
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 تطبیقی ادبیّاتپژوهی در حوزۀ  عطّارآسیب شناسی مقالات 

 )مقالة پژوهشی(
 الهام گنج کریمی

 دانشگاه فردوسی مشهدزبان و ادبیّات فارسی دانشجوی دکتری 

 1تقوی محمّددکتر 
 دانشگاه فردوسی مشهدی زبان و ادبیّات فارسدانشیار 

 دکتر احسان قبول
 دانشگاه فردوسی مشهد زبان و ادبیّات فارسی استادیار 

 :چکیده
 ،ت آثار و اشعارشفارسی است که به جهت اهمیّزبان یکی از شعرای بزرگ نیشابوری  عطّارین الدّشیخ فرید

ترین تحقیقات و یکی از ضروریوی صورت گرفته است. های بسیاری دربارۀ آثار، احوال و افکار تاکنون پژوهش

نوشته  عطّار پیرامونفی و بررسی انتقادی مقالاتی است که پژوهی شناسایی، معرّ عطّارمطالعات بنیادی در عرصۀ 

ر وی از منظر تطبیقی و آثا عطّاربه بررسی انتقادی مقالاتی که در مورد تا کوشش شده  ،شده است. در این مقاله

 ت و ضعف این مقالات تعیین شود.و نقاط قوّاند، پرداخته نگارش یافته

و در  اندشدهتطبیقی نقد و ارزیابی  ادبیّات ۀپژوهی در حوزعطّاردر این بررسی، سی و چهار مقالۀ مرتبط با 

نگری، علمی و جزئی تعدم دقّمواردی همچون فقدان روشمندی در پژوهش و ساختار علمی مقالات،  ،نتیجه

ی به علل و چگونگی آنها، نادیده توجّهها و کمها و گزارش آنبه شباهت توجّهاری و تکر هایپرداختن به موضوع

 های جدید یا آشنایی ناقص بانظریّهر از یکدیگر، نادیده انگاشتن ها، عدم تعیین دقیق تأثیر و تأثّگرفتن تفاوت

 ایم. هایی بوده که به آنها دست یافتهترین کاستیآنها، از مهم

 شناسی مقالات.، آسیبتطبیقی ادبیّاتپژوهی،  عطّار: واژگان کلیدی

                                                           
  :91/91/9991تاریخ پذیرش نهایي:                              9/91/7991تاریخ دریافت مقاله 
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 مقدّمه -9

بسياری از پژوهشگران داخلي و  توجّهاز شاعراني است كه زندگي و شعر او مورد  عطّار

های هنری و زباني و اشتمال بر مباحث فکری و معرفتي تخارجي قرار گرفته است. قابليّ 

های او از حيث منظومه. است توجّهرای این جلب ای بعامل و زمينه عطّارگوناگون در آثار 

 ،و بجز اسرارنامه تفاوت داردبا شاعران عارف قبل و بعد)سنایي و مولانا(  پردازی نيزداستان

های خواننده با یک داستان اصلي)كلان داستان( مواجه است كه داستان ،عطّار در دیگر آثارِ

 هن قصه در قصهت كشوند و همان سنّميآن و به جهت تکميل مباحث نقل  دیگر در درون

طرحي از پيش اندیشيده برای داستان و مطالب و محتوای  ،اغلب عّطار. یابدادامه مي 

علاوه بر  برانگيز است.تأمل از حيث صورت و محتوا ،و از این رو تشکيل دهندة آن دارد

ات بسياری در های تطبيقي در ایران شکل گرفت، مقالكه نخستين پژوهش سياز دهة این 

به آثار و شخصيتهای  ،بتدریجكه  پيوند بين آثار ادبي ایران با سایر ملل نوشته شده است

 هاست.تیکي از آن شخصيّ عطّارگذار ادبي فارسي زبان پرداخته شد و تأثير

نامه و مصيبت ،يرالطّنامه، منطق)الهيعّطارچهارگانة متعلق به ی هايان منظومهم از

ت تفسيرهای چندگانه به سبب قابليّ رمزی و تمثيلي  ةمایير با درونالطّنطقم ،اسرارنامه(

و بر آثار نویسندگان ، مختلفي را موجب شده يو عرفان كه مباحث فکریعلاوه بر این

های تأثير داشته است و همين موضوع باعث گردیده تا در پژوهشنيز ها شاعران دیگر زبان

شاعر و ( (Ted Hughesهيوز  پذیری تدتأثيربه عنوان مثال  رد.قرار گي توّجهقي نيز مورد يتطب

با استناد به گفتة خود او،  «شعر كلاغ»در مجموعة الطّير عطّار از منطقليسي نویسندة انگ

 امری مسلّم است. 

مدل شعری من در واقع، برگرفته از »گوید: مي ،د حسيندر مصاحبه با امز وی

بود، موجودی  شاعر صوفي ... در پس ذهنم ایدة چنان سفری عّطاراست ، كتاب  الطّيرمنطق

  .(64: 9919، باقری«)الطّيرمنطقي از پرندگان كند، درست مثل یکكه راهي را آغاز مي
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سفر  (Decameron) «دكامرون»ایتاليایي نيز در كتاب  ةنویسند (Boccaccio) وكاچيوب

سير و سلوک »در نوشتن  (John Bunyan) دهد. جان بانياناثر قرار مي ةمرغان را دستمای

هنگام  ( (Ibsenنتأثير گرفته است. ایب عّطار الطّيرمنطقاز   (Pilgrim's Progress) «زائر

بوده است. در  عطّارتأثير عرفان شرقي و خصوصاً تحت (Brand) «براند» ةنگارش نمایشنام

حقيقت و رستگاری  این نمایشنامه، براند به سان سي مرغ سرگشته است كه در جستجوی

اثر موریس « پرنده آبي»كند و شعارش رسيدن به جاودانگي است. به سمت قلعه حركت مي

 عطّار الطّيرمنطقر از متأثّنيز ، نویسنده و متفکر بلژیکي ( (Maurice Maeterlinckمترلينگ

 ةلگو برداری باخ را با روایت ترجماگر ا (.961: 9964، وپاست )قاضيار ادبيّاتدر 

 ةذهني این نویسند ةر زمينب الطّيرمنطق ةمستقيم و با واسطم، تأثير غيرنپذیری الطّيرمنطق

توان نادیده گرفت )كوپا و همکاران، نمي را« جاناتان مرغ دریایي»آمریکایي در نگارش 

9991 :11.)  

دربارة  ،شهير فرانسوی نویسندة( Maurice Barres)سخن موریس بارس  ،در این زمينه

زیباتر باشد و این  الطّيرمنطقشناسم كه از ای نميمن شعر عارفانه»شنيدني است:  الطّيرقمنط

شعری است  الطّيرمنطق ،راستيها به پرواز درآورد. آری! بچنين خواننده را به سوی كهکشان

نوردد و آدم خاكي را به ای از مرغان اسرارآميز فضای لایتناهي را در ميكه همچون دسته

 (.676: 9979)حدیدی،  «.رساندكبریایي ميعرش 

. با اندپرداخته الطّيرمنطقپيرامون رجمه و تحقيق به ت نيز بسياری از خاورشناسان 

به این  توجّه ،جمعه محمّدق( توسط بدیع . ه. 9694به زبان عربي) عطّار الطّيرمنطقترجمة 

ران معاصر عرب تحت تأثير جا كه برخي شاعتا آن ،اثر شگرف در جهان عرب نيز بيشتر شد

این اثر  اشعاری به نام او سروده و شگفتي خود را نسبت به عّطارمضامين شعری و افکار 

کي از این م مصر ی. م( شاعر نسل دو9166ّاند. احمد سویلم)بزرگ عرفاني ابراز كرده

شهرت و كاربرد آشکار آن در شعرش  عطّارگيری از ميراث عرفاني شاعران است كه به بهره
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 كلِّ  ،.( برای نخستين بارمGarcin de Tassy  9761-9967)در فرانسه گارسن دوتاسي دارد. 

: 9979آشنایي فرانسویان با این اثر را پدید آورد )حدیدی،  ه كرد و زمينةرا ترجم الطّيرمنطق

 چون هانری دو مونترلان، ویکتورساز تأثيرپذیری بزرگان شعر و ادب فرانسه زمينه ( و691

، 699)همان: . گردید عّطاربا  ارمان رنو، موریس بارس و آراگون هوگو در افسانة قرون،

669 ،641 ،679 ،699.) 

از منظر  پژوهي عّطارة ی و علمي به حوزورود جدّ زمينة عطّارثار آها از ثيرپذیریاین تأ

  .اهم كردرا فرسایر ملل و نویسندگان با شاعران  عطّارآثار  ةمقایس تطبيقي و ادبيّات

 

 پژوهش ۀلمسأ -7

 تواند به بازخواني وعرفان مي و ادبيّات ةدانشگاهي در حوزنو در مطالعات رویکرد 

تا  های تازهرویکردهای اخير این ینکه طي دهه. ابينجامدمطالعات ادبي  نوآوری در عرصة

از این ي حاصل توانسته است به نوآوری در درک بهتر آثار كمک كند و آثار پژوهش حدچه 

این  و تحليل دارد.بررسي  موضوع مهمي است كه جای ،خود ،رویکردها چگونه هستند

 ادبيّاتدر موضوع  پژوهيعطّار ةكه مقالات حوزاین نکته  روشن كردنپژوهش درصدد 

كه و این انجام شدههای مناسب این حوزه و روش يارهامطابق با مع تا چه اندازه تطبيقي

 مسألة این مقاله است.يث كم و كيف چه وضعيتي دارند مقالات منتشر شده از ح

 

 روش پژوهش -9

 گيری از سه جنبه انجام شده است:نمونهابتدا در این تحقيق 

به نگارش در  9916تا پایان سال  9996سال  در فاصلة مقالات ،از حيث زماني -9

 .اندآمده
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دانشگاهي ت دانشگاهي و غيرامجلّ  دامنة پژوهش این مقاله، ،اتمجلّ ،از جنبة اعتبار -6

 .است مرتبط با تحقيقات ادبي

ها، به بررسي تطبيقي در واژهتي كه بر اساس عنوان و كليدمقالابه  ،موضوعياز جنبة  -9

 توّجه اند،پرداختهنيشابوری  عطّارین الدّها، نظرات و اشعار شيخ فریدآرا، اندیشه خصوص

 شده است.

ي آنها زیابي كلّربه ا ،گرفته و در نهایت ، صورتاتبررسي و نقد مقال ،در مرحلة بعد

 پرداخته شده است.

 

 پژوهش پیشینۀ -6

ي آسيب شناسي ادبيّات تطبيق»مقالة عليرضا انوشيرواني  به عنوان پيشينة تحقيق مي توان از

تطبيقي و اختلاف  ادبيّاتسير تحولات نظری  ،آن توجّهمحور  كه نام برد (9991)« در ایران

های های نظری و روش شناختي پژوهش ربارة آن در غرب و طرح برخي آسيبنظرها د

فقدان روش پژوهش در مطالعات  » وندتورج زینيمقالة  تطبيقي در ایران است. ادبيّات

 ادبيّاتهای های پژوهش( به بيان برخي چالش9919) «تطبيقي ادبيّات عربي و فارسي

 فرزانه عربي پرداخته است. همچنين مقالة  _ي تطبيقي  فارس ادبيّاتت تطبيقي با محوریّ

انتشار  (9916)« ایران دهة هشتادتطبيقي در  ادبيّاتبررسي انتقادی مقالات »علوی زاده 

 نظریّهتطبيقي در دهة هشتاد است و فهم ناقص  ادبيّاتكه تمركز آن بر بررسي مقالات  یافته

 است.  كردهایراني را روشن توسط پژوهشگران 

سابقه و  عّطارخصوص بررسي مقالات تطبيقي مرتبط با موضوع احوال و آثار  اما در

مقالات این حوزه و فقدان  تاهميّ با توجه به  .ای انجام نشده استمطالعة منتشر شده

به  توجّهبا پيشين  ةپژوهشگران به مقالات نوشته شد مراجعه نکردنلاعات و بندی اطّ طبقه
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-های خاصشناسي و نقد مقالات حوزهسيبآ ،ی منتشر شدههامقالهو  اتمجلّتعداد افزایش 

 .رسدبه نظر ميضروری  پژوهي عطّارتر مانند 
 

 های تطبیقیپژوهشت ضرورت و اهمیّ -5

در  ادبيّاتشکل گرفت به بررسي تلاقي  تطبيقي كه در اوایل قرن نوزدهم در فرانسه ادبيّات

وابط تاریخي داد و قي در گذشته و حال و رتطبي ادبيّات ةهای گوناگون، روابط پيچيدزبان

به مطالعة ها، افراد و های فکری، مکاتب ادبي، موضوعهای هنری، جریانستدها در حوزه

 (91: 9911، ژونپردازد )مي ملل متفاوت و نشر آن ادبيّاترات بين نویسندگان یا ثّأتأثير و ت

ری پي برد و بش ةبخش اندیشتبه نقاط وحد ،توان بيش از هر چيزمي ،آن ةبه وسيل كه

و ملل  دیگر اقوام ي را از مضامين و آثارر نویسنده و شاعر ملّثّنحوه، درجه و مواد تأثير و تأ

ر این داد و د .(961: 9941كوب، زریّن  ؛644-647: 9971اسلامي ندوشن، ر.ک. ) .دفهمي

فات و بازیابي، تصرّ فرهنگي، به همراه - جغرافيایي دیگر حوزة بهستد، ورود آثار ادبي 

در غير این صورت اگر عينًا و بدون دخل و  و فکری و ادبي، مهم است هایدگرگوني

 گيرد.تطبيقي قرار نمي ادبيّات ةف و دگرگوني اخذ شود، در حوزتصرّ 

و زبان آثار ادبي و ي و زباني پشت سر گذاشتن مرزهای ملّ ،تطبيقي، مهم ادبيّاتدر 

ها به مرور ادبيّاتتمام » (Goethe)است. به قول گوته يای و جهانهای منطقهنفوذ در عرصه

 از این ؛(91: 9976)گویارد، « كننديشان را تجربه ميهای ملّ، پا نهادن به خارج از مرززمان

كند و بي دليل نيست كه از آن ها را به هم نزدیک ميتتطبيقي، ملّ ادبيّاتهای پژوهش رو

یاد   History of international relation literature)) «الملليتاریخ روابط ادبي بين »به 

آن و كامل كنندة  ادبيّاتتطبيقي قسمتي از تاریخ  ادبيّاتبنابراین  .(91و 7 اند )همان،كرده

در پردازد و اختلاف زبان های دو یا چند اثر ادبي ميها و تفاوتشباهت است كه به بررسي

 (.19: 9994رل، های تطبيقي است.)شوهشبين آثار ادبي شرط اصلي پژو
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 و آثار او عطّار مربوط بهتطبیقی  مقالات -4

اخلاق، دین، عرفان و  در حوزة اوشمول آثار پيام جهان در كنار عطّارت زبان ذابيّج

آماری  جامعة های تطبيقي فراهم آورده است. مناسبي را برای بحث زمينة پردازی ویداستان

 در 9916تا  9996های مقاله است كه طي سال 96شتمل بر در پژوهش پيش رو، م

 است:موارد این شامل شده بررسي مقالات  اند.هشدداخلي به زبان فارسي چاپ های نشریه

 . (9996سي )ي، ابوالحسن امين مقدّ ین حلّالدّو صفي عّطارمدایح نبوی  مقارنة (9

 . (9996واردی ) زریّن، الطّيرقمنطدیسه و مرغان وبه سفرهای ا : نيم نگاهيبازگشت (6

مرندی، ناهيد  محمّدد سيّ ها،ها و شباهت: نگاهي به تفاوتالطّيرمنطق( كمدی الهي و 9

 . (9991) احمدیان

رحيم  نيشابوری، عّطار الطّيرمنطقبا  تطبيقي درام اجتماعي ویکتور ترنر بررسي (6

 . (9994) نيا، زهرا حيدریفرخ

فاني در فضيل عياض ر هوگو )بررسي تطبيقي نماد شخصيت عرو ویکتو عطّارشيخ  (1

 . (9997، مجيد یوسفي بهزادی )و ژان والژان(

هوگو، زینب  رونق ةو افسان عطّار الطّيرمنطقتطبيقي  و مطالعة ( بررسي4

  .(9997مشتاق)

 . (9997ی )محمّداستراليا، هاشم  و عّطار الطّيرمنطقکس تا نيوف ة( از منظوم7

براند،  ةرقي در نمایشنامگرایي شپای عرفان جستجوی حقيقت و رستگاری: ردِّ( در 9

 . (9999) ، فاطمه مدني سربارانيعطّار الطّيرمنطقن با نگاهي بر اثر ایبس

الله طاهری قدرت  ،كگورری كيسورن نيشابوری و  عطّاردیدگاه ( شهسوار ایمان در 1

(9991) . 

تقوی  محمّد ،ي داستان شيخ صنعان و فاوست گوتهبررسي تطبيق: ( از كعبه تا روم91

(9991) . 
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تطبيقي عشق در عرفان قدیس آگوستين و  ةادیان )مقایس ةني( انعکاس عشق در آی99

 . (9991زهرا كوشکي )، نيشابوری( عطّار

ادات السّفاطمه كوپا، بهجت، باخ ریچاردتا جاناتان مرغ دریایي  عّطار الطّيرمنطقاز ( 96

 .(9991)  ممقدّ غضنفری الحهحجازی، ص

 ين پناهيهم ،نو متيوليپم عّطارین الدّر نزد فریدشيوه آموزش تفک ة( بررسي و مقایس99

(9911) . 

الصبور، ي صلاح عبدهای بشر حافیادداشت ةقصيددر  عّطار الطّيرمنطق( بازتاب 96

 . (9911فرامرز ميرزایي، مهدی شریفيان، علي پروانه )

 . (9911) فنا و بقا. مریم بختيار ةلدر مسأ عّطاره ابن عربي و سي دیدگا( برر91

 ه آبي از موریس مترلينگ با منظومةپرند طرح و محتوای نمایشنامة تحليلي ة( مقایس94

 . (9911تيان )محبوبه همّ نصر اصفهاني، محّمد، عّطار« الطّيرمنطق»عرفاني 

بيقي ساختار و محتوای از سيمرغ قاف تا خداوندگار دژ درون )بررسي تط (97

 . (9919غلامي ) ، ابوالقاسم رادفر، شفقو دژدرون( الطّيرمنطق

رضا محّمدارتا با حکایت شيخ صنعان، زهره مشاوری، تحليلي رمان سيذ ة( مقایس99

 . (9919نصر اصفهاني )

نيشابوری ، مهدی  عّطاربي و شناسي عرفاني ابن عرلوح و قلم در جهان( جایگاه 91

 . (9919) زماني

غضنفری  ی بدر، صالحمحّمدبزرگ باخ، نرگس  مرغ ةدر آین عّطارسيمرغ  ة( اسطور61

 . (9919م )مقدّ 

و نسيب  الطّيرمنطقنيشابوری در  عطّار( جستاری تطبيقي در مراحل سفر عرفاني 69

 . (9919مفرد نياسری)رم، محسن سيفي، فاطمه لطفي ریق إعریضه در علي ط
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 ادبيّاتمطالعات نيشابوری،  عّطاری و معرّی در شعر ابوالعلا( نوستالژی فلسفي 66

 . (9916) ن، مسلم رجبيتطبيقي، مهدی ممتح

 ةهای نمایشنامنيشابوری با شخصيت عطّار الطّيرمنطقهای تطبيقي شخصيت ة( مقایس69

 . (9919) راشاد، شهریار سعيدیخی خسرو سيمه، گودو، اثر ساموئل بکتدر انتظار 

، علي نياامير علي، نيشابوری و اسپينوزا عطّاروحدت وجود از دیدگاه  ة( اندیش66

 . (9916گراوند )

علي ، نجليهای پاتیوگا سوترهو  الطّيرمنطق ( بررسي تطبيقي مراحل سلوک در61

 . (9916شهير ) شهير، رضا صادقي صادقي

 نظریة براساس ولنة كاريسوی آیبا آليس در آن  عّطار الطّيرمنطقسيمرغ ة ( مقایس64

 . (9916) ای، مسعود روحاني، سهيلا غلامپورتقارن آیينه

ارتا و حکایت شيخ صنعان، اسحاق سي تطبيقي مفهوم سلوک در رمان سيذ( برر67

 . (9919) طغياني، زهره مشاوری

، حدیث دارابي، یحيي معروف عّطارسي از لام مقدّالسّین عبدالدّثيرپذیری عز( تأ69

(9919) . 

 . (9919باقری ) نرگس ،هيوز تد شعر كلاغ ةتا مجموع عّطار الطّيرمنطقاز ( 61

نيشابوری، حسن  عّطاريری و اسراء و معراج در مدایح نبوی بوص ( بررسي تطبيقي91

 . (9916اد منيجي)فؤسرباز، 

، حکمت شاهرخ، ربری اثر چوسِهای كانترداستانو  عطّاراثر  الّطيرمنطق( نقد تطبيقي 99

 .(9916) پریزادمریم 

 . (9916) ندیقرون، معصومه ز ةدر افسان عّطار الطّيرمنطقثير ( بررسي تأ96

 عطّاراز « قعشوق في المدائن الالشّ»پذیری احمد سویلم در مجموعه ثير( تأ99

 . (9916) رحيمي پور، یحيي معروف راسا ،نيشابوری
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ی ممتحن، محبوبه و، مهدر و یک شب بوكاچيو هزا عطّار( بررسي تطبيقي پارسا زن 96

 .(9916زاده )مسلمي

 

  نقد مقالات -0

 نقد و بررسی از منظر پشتوانۀ نظری  .0-9

ماید. چارچوب یک علم و قلمرو موضوعي و نحوة تحقيق در آن را مشخص مي ن ،نظریّه

دید خود را نسبت به موضوع تعيين كند،  ةمي تواند زاوی نظریّهپژوهشگر با تکيه بر 

د. های تحقيق فراهم آورو پاسخي سنجيده برای پرسش مناسب را در نظر بگيردی هافرضيّه

های خطادار شناختي، مانعي برای جلوگيری از كاوشپایبندی به چارچوب نظری و روش

درک نادرست و یا ( 99: 9916)علوی زاده، های نادرست از تحقيق است.نتيجه بشری و

در حوزة ولي . كندای وادار ميبه خطاهای پيچيدهگر را نادانسته ، پژوهشنظریّهبدفهمي 

و مرز كار و انتظارات  تواند حدّن ميکا به نظریة خاص و معيّهای تطبيقي اتّپژوهش

، كه بایدآنچنان نظریّهبه  شده بررسيدر بسياری از مقالات ولي  ،مخاطبان را شکل دهد

 توجّهام نظریة این حوزه كد هوم نيست كه نویسنده/ نویسندگان بنشده یا معل توجّه

بندی دقيق مباحث در مواردی نویسندگان مقالات به اغراض مقایسه و صورت اند.داشته

اند. سخني به ميان نياورده هاو شباهت هاوتاند یا از چرایي و چگونگي تفااعتنا نداشته

رستي تبعيّت دهتطبيقي ب ادبيّاتدیدگاه مکاتب موجود در حوزة و  نظریّهاز علاوه بر این 

  اند.نکرده

تا جاناتان مرغ دریایی ریچارد  عطّار الطّیرمنطقاز »مقاله  ةبه عنوان مثال در مقدم

 لي ایو شورـتطبيق ادبيّاتاب ـكت ، ازرـي تطبيقي دو اثـرای بررسـنویسندگان ب ،«باخ

(Yves Chevrel) ادبيّات»اند و به این گفته شورل كه پرداز فرانسوی بهره برده نظریّه 
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های فرهنگي وضوعاتي است كه برخاسته از زمينهای متطبيقي مطالعه و بررسي مقایسه

 ،. بنابراینانداستناد كرده( 11: 9919، به نقل از كوپا و همکاران،61)شورل « اندمتفاوت

بند به مباني و اصول مکتب فرانسه مواجه شود ولي این اننده انتظار دارد با پژوهشي پایخو

تأثير و بحث نویسنده نتوانسته  زیرا ؛ش با روش شناسي مکتب فرانسه هماهنگي نداردپژوه

شباهت  مسأله،این  برای حلِّ و تبيين كند تطبيقي فرانسه است ادبيّاتكه اصل مکتب  را رتأثّ

ری و ذاتي فطهای باید گرایش»نویسد و مي گيردميو اثر را از نوع توارد در نظر ميان د

و  الّطيرمنطقت ا خودآگاه به كمال جویي و انسان كامل، سبب پدید آمدن بينامتنيّ آگاه یناخود

نيز اشاره گيری نتيجه در. (19: 9919)كوپا و همکاران،« جاناتان مرغ دریایي شده باشد

ترجمه، مهاجرت و هر دو اثر است كه  نمادهای مشترک پرنده و سفر، مرگ»كند مي

؛ بلکه این این نمادهای مشترک ندارد شي در پدید آمدنرویارویي و نبرد بين اقوام نق

نظر از درستي یا نادرستي این صرف  .(47)همان : « شاعر دارددر ناخود  ریشهها همانندی

است كه باید به آن  ای، هماهنگي بين بنيان نظری پژوهش با ساختارِ روش آن، مسألهسخن

 .شدمي پرداخته

و  الطّیرمنطقنیشابوری در  عطّارراحل سفر عرفانی جستاری تطبیقی در م»در مقالة 

كه این بررسي بر اند نمودهنویسندگان در چکيده اظهار  ،«نسیب عریضه در علی طریق إرم

كه  اندكردهنشان خاطر ةمقدّمپذیرد و در صورت مي یيتطبيقي آمریکا ادبيّاتاساس مکتب 

توان به این نکته دست یافت كه در مي ،مکتب آمریکایي بيان شدهاتي كه در مطابق با نظریّ»

بلکه  ؛شودي نميتوجّهر مختلف بر مبنای اصل تأثير و تأثّ ادبيّاتبه روابط ميان  ،این مکتب

: 9919)سيفي و همکاران، « اصالت دارد، اصل تشابه و همانندی است ،آنچه در این مکتب

علي طریق ارم  ةضه در قصيده تأثيرپذیری نسيب عریصراحتًا ب ،( ولي در پاراگراف بعد19

نویسندگان روش بررسي و تطبيق  ،های تحقيقو در پرسش شدهاشاره  الطّيرمنطقاز 

قي فرانسه تطبي ادبيّاتمبتني بر مکتب را براساس مکتب آمریکایي را كنار گذاشته و سؤالاتي 
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 استن آثار ادبي و چگونگي و دلایل آتاریخي پذیری كه اصل آن بر تأثيرگذاری و تأثير

ميزان اثر پذیری شاعر عرب )نسيب عریضه( از شاعر  (9 :اندبدین صورت، مطرح كزده

ر از ( وی در كدامين مراحل سفر خویش متأثّ 6( تا چه اندازه بوده؟ عّطارپارسي زبان )

( ( و 19همان، «)پذیری را به نمایش گذاشته است؟بوده و چگونه این اثر عطّارهای اندیشه

ه درستي مشخص را ب عّطاراند ميزان تأثيرپذیری نسيب از ندگان نتوانستهنویس ،در نهایت

 عّطار الطّيرمنطقای گذرا به الهام گرفتن نسيب عریضه از يری اشارهگدر نتيجهتنها، نمایند و 

و  نداال دوم تحقيق نيز پاسخي ندادهسؤ و به اندكردهعلي طریق إرم  ةدر سرودن قصيد

ي بر مبنای كلّ ةری و ذكر دلایل آن تنها یک مقایساشتراكات فک بدون اشاره به جزئيات

  اند.انجام دادهها را شباهت

ق برای فهم ل در منابعي كه محقّتطبيقي و تأمّ ادبيّاتبررسي فهرست منابع مقالات 

گر از ه معياری برای تشخيص پيروی تطبيقدر پژوهش خود از آن بهره گرفت نظریّه

 و هزار و یک عّطاربررسی تطبیقی پارسا زن »در مقالة  .تطبيقي است ادبيّاتهای نظریّه

مقاله واژه  علي رغم اینکه در عنوانِ به مانند اكثر مقالات مورد بررسي ،«شب بوکاچیو

در تطبيقي  ادبيّاتمنابع موجود در حيطة نظری یا كاربردی اثری از  اه، امّذكر شد« تطبيق»

های ای موارد تفاوتها و در پارهسندگان به بررسي شباهتنویهمچنين  شود.مقاله دیده نمي

خود،  پژوهشي روش ةارائ بدوناند و شب پرداخته عناصر داستان پارسا زن و هزار و یک

 اند. اقدام كردهمصادیقي از دو داستان  با اشاره بهها، ها و شباهتبه بر شمردن تفاوت ،صرفاً

این حوزه  انگذار هستند از جمله اینکه پژوهشگريرتطبيقي تأث ادبيّاتعوامل مختلفي در 

تطبيقي و  ادبيّاتد و آیا برداشت درستي از نتطبيقي در نظر دار ادبيّاتچه تعریفي از 

ها و اشارات گذرا و كنار و یا ِصرف پرداختن به برخي شباهتد؟ نتعاریف مربوط به آن دار

گردد  توجّهتطبيقي  ادبيّاتکاتب هم آوردن شواهد مثالي بدون آن كه به هيچ كدام از م

 د پژوهشي مناسب را ارائه نماید؟نتوامي
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بررسی تطبیقی اسراء و معراج در مدایح نبوی بوصیری و »به عنوان مثال در مقالة 

اسراء و  ةستند كه به بررسي تطبيقي دو مؤلفنویسندگان در پي آن ه ،«نیشابوری عطّار

ولي روشي را كه مبتني بر یکي از مکاتب  ،زندبپردا عطّارمعراج در مدایح بوصيری و 

تنها با استفاده از روش توصيفي و استشهاد به ابيات اند و تطبيقي باشد مدِّ نظر نداشته ادبيّات

 ویبَدر مدایح نَپس از آن این دو مقوله را مختلف ابتدا اسراء و معراج در مدایح بوصيری و 

های دو ها و تفاوتشباهت ای ازخلاصهبه  ،صرفاً همگيری و در نتيجه اندمرور كرده عطّار

 زیرا است؛ قایسه تطبيقي به كلي فراموش شدهاصل م ،مقاله متندر  .انداشاره نموده اثر

 (پيامبر )صاز منظر كاربرد داستان اسراء و معراج به صورت جداگانه را اشعار این شاعران 

  اند.كردهبه خود خواننده واگذار  را و مقایسهآورده 

داخلي همين موضوع است كه  تطبيقي ادبيّات مقالات یکي از مشکلات آشکار در

دو خالق اثر بحث كند و در  كند باید جداگانه دربارة دو اثر یار ميتصوّ نویسندة مقاله

مناسب با و روش  نظریّه در حالي كه استفاده از ؛ها بپردازدها و تفاوتهتبه شبا گيرینتيجه

اختلافات و  اتمشتركتا اولين گام در یک پژوهش تطبيقي است  نظریّهبه  ایبندیپ و البته آن

 .شودتحليل  ،بدرستي دو اثر

 

  یروشمند وساختار علمی برخورداری از نقد از منظر  .0-7

ساختار درست نداشتن رد، دادر مقالات مورد بررسي  هایي كه نمود بيشترییکي از كاستي

گذار بوده ثيرها تأگيری مقالهها و نتيجهحليلله در تاین مسأست كه نبودن آنها روشمندو 

ات تحقيق، فقدان بيان یا فرضيّ فرضيّهي و مشخص نبودن شال پژوهسؤنکردن طرح  است.

و عدم دریافت  هگمي خوانندرد، موجب سرو دقيق مناسبتحقيق  پيشينةنداشتن له، مسأ

 :پردازیمشده مي هایي از مشکلات یادونهنمبه  ،هدر ادام د.شومناسب از مقالات مي نتيجة
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ه پس از بيان نویسند ،«فنا و بقا ۀلدر مسأ عطّارسی دیدگاه ابن عربی و برر» در مقالة

بدون بيان مسأله و روش  ،فنا و بقا در سير و سلوک ةلأمسبارة درای كوتاه مقدّمهچکيده و 

های مستقيم و ی نخستين با نقل قولدر كلام عرفافنا و بقا  ةبه بيان توضيحاتي دربار ،تحقيق

را به طور مجزا در دو عنوان جداگانه فنا و بقا  ،پي در پي از كتب صوفيه پرداخته و در ادامه

كه خواننده بي آنکه  كردهبا آوردن شواهد مثالي متعدد بيان  عّطاریدگاه ابن عربي و داز 

ة اصلي تحقيق كدام فرضيّال و سؤو  هستبداند هدف نویسنده از ارائه این مطالب چه 

گيری از رگونه نتيجهبدون ههم در انتهای مقاله شود. مي مواجه با انبوهي از مطالب ،است

 . یابدمقاله پایان ميمطالب مطرح شده 

سیمرغ قاف تا خداوندگار دژ درون )بررسی تطبیقی ساختار و محتوای  از» در مقالة

 اليسؤ مقاله ةنویسندگان در چکيد نيست. روشن روش پژوهش، «(و دژ درون الّطیرمنطق

)رادفر  «دو اثر چيست؟ یيهای ساختاری و محتواها و تفاوتشباهت» :اند كهمطرح كردهرا 

رسش پاسخ این پ ،هاآن بررسي تطبيقي»اند كه نوشتهجا و در همان (11: 9919و همکاران، 

بلکه در  شودنميمي مطرح لال پژوهشي در چکيده مقاله عسؤ ،لاًاوّ .) همان(«خواهد بود

 ،پژوهشي برای سؤال ،ثانياً ؛دشوهای تحقيق آورده ميپرسش از بيان مسأله پس مقّدمه

این سؤال بيانگر طرح  ،اًلثثا، (916: 9911)فتوحي، قطعي نه پاسخ شودمي بيان فرضيّه

ز هدف انيز  مقدّمهدر  ،چکيده علاوه برالي سطحي است كه سؤ رفاًو ص است ایلهمسأ

ی مقاله و نه در نه در محتوا ،اند و در نهایتال دانستهؤنگارش مقاله را پاسخ به این س

 د.گيرخواننده نتيجه روشني نمي و به این پرسش پاسخي داده نشده ، گيرینتيجه

سندگان نوی ،«نیشابوری و اسپینوزا عطّاروحدت وجود از دیدگاه  ۀاندیش» لةدر مقا

وارد بحث اصلي  ،ای كه صرفاً به تعریف وحدت وجود پرداختههمقدّمپس از بيان چکيده و 

 ةو اندیش عطّاروحدت وجود از دیدگاه  : اندیشةدو عنوان ذیل ،مقاله مطالب شوند. كلِّمي
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متعدد سعي در  خلاصه مي شود كه با آوردن شواهد مثالي ،وحدت وجود از دیدگاه اسپينوزا

ات روش، فرضيّاهداف پژوهش، نيز  مقدّمهدر  رد.اثبات اعتقاد اسپينوزا به وحدت وجود دا

به تعریف وحدت وجود و منشأ این اندیشه  مقدّمه تحقيق ذكر نشده و چکيده و ةلو مسأ

در متن مقاله مجدداً اشاره  موجودبرخي از مطالب به  ،گيریدر نتيجه است. اختصاص یافته

 وجود ندارد.گيری از مباحث باشد، ل بر نتيجهولي مطالبي كه داّ ،هشد

دلایل ، نویسنده «الطّیرمنطقنیم نگاهی به سفرهای ادیسه و مرغان  :بازگشت» در مقالة

است. با  كردههمسان ذكر  برخورداری آن دو از مطالب انتخاب این دو اثر جهت مقایسه را

الات و فرضيات در سؤ پژوهش و همچنينف اهداشاره به ا ومناسب روش تحقيق  ،حالاین

 شدهدر سه سطر به اختصار بيان  گيری مقالهنتيجه ،خورد و در نهایتمينه به چشم مقالاین 

ذكر  به  ،بهره ببرد يکه از روش تطبيقاز آن شبي ،نویسنده در توضيحات خود كه طي آن

ار اندک و ناچيز ی نویسنده بسيهاتحليل .است كردهدو اثر اكتفا  در مشابهها و مصادیق مثال

د تعدّ »در مبحث  ،از یک اثر نقل شده است؛ برای مثال اًشواهد صرف ،یدر موارد و هستند

شواهدی از  و فقط هذكر نيامد الطّيرمنطقاز كتاب  يمثالشاهد  (مقاله 664صفحه ) «مکان

 است. شدهادیسه ذكر 

لاح یادداشت های بشر حافی صوفی ص ۀقصیددر  عطّار الطّیرمنطقبازتاب » ةدر مقال

و در  نکردهطرح مای فرضيّه، مقّدمهالات مطرح شده در دگان برای سؤنویسن، «الصبورعبد

  .اندالات مطرح شده دست نيافتهقاله به پاسخي قانع كننده برای سؤم كلِّ

 عطّار الّطيرمنطقتعریف داستان  شامل بخش اول شود:مقاله به دو بخش تقسيم مياین 

سيار در این باره نوشته پژوهي ب رعّطاو شرح و توصيف هفت وادی )كه در منابع مختلف 

 ةعبدالصبور و شرح و تحليل قصيد ةنهای صوفيابيان اندیشه شامل بخش دومشده است( و 

ای بين دو اثر صورت مقایسه ،جای مقالهو در هيچ است های بشر حافي صوفيیادداشت
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گيری نویسندگان جهدر نتي ،ر این قصيده باشد. تنهاد الطّيرمنطقگر بازتاب نپذیرفته كه نشان

تحقيق این  در پيشينة ،همچنين .اندباهت و یک تفاوت را بيان كردهبه طور خلاصه چهار ش

مربوط به این مقاله  ،از نظر محتوایيكه پژوهي اشاره شده عّطار ةدر زمين یمقاله به آثار

 ند. شوبرای این پژوهش محسوب  ایتوانند سابقه و پيشينهنيستند و نمي

توضيحات  ،«و افسانه قرون هوگو عطّار الطّیرمنطقتطبیقی  ۀبررسی و مطالع» در مقالة

و هدف از نگارش مقاله و دستاوردهای  زاید استابتدایي ذكر شده در چکيده  مقدّماتو 

نيست؛ و شفاف  دقيقله نيز بيان مسأ مقدّمهو در  نشده حاصل از پژوهش در چکيده بيان

و  مشخص پژوهشيروش فقدان نشده است.  مشخصتحقيق  هدف و روشضمن آنکه 

 علاوه بر این .سازدمي سردرگمخواننده را  ،گذاری مناسبعنوانبا  مطالب نکردن تفکيک

داستان  ةخلاصبيان  فراوان ضمنو ذكر اشعار  الطّيرمنطقداستان  بارةدر اتتوضيح واضح

 .ستناسبم پژوهشي -یک مقالة علميبرای 

 ،«لیپمن و متیو عطّار یندّالر نزد فریدآموزش تفکّ ۀشیو ۀرسی و مقایسبر» در مقالة

كه به آورده بدون اینالي پژوهشي دف تحقيق را در قالب سؤه ،در همان ابتدای چکيده

آموزش  ر و شيوةآیا آموزش تفکّ» كه:  با طرح این پرسش بپردازد.تطبيقي  ةمقایس بحث

: 9911پناهي، )« ست یا نظایری دارد؟مغفول بوده ا دوسویه در ميان بزرگان فرهنگ ایراني

آموزش  ةشيو»گيرد كه مقصود از ای متعددی در ذهن خواننده شکل ميهپرسش ،(9

  چه كساني است؟ ،دقيقاً «بزرگان فرهنگ ایراني»؟ و منظور از چيست «دوسویه

 نگریت علمی و جزئیاز منظر دقّمقالات بررسی  .0-9

و  كندا به طور واضح مشخص يطه و موضوع تحقيق خود رح یدتطبيقي با ادبيّاتپژوهشگر 

بتواند نتایج مناسبي  به آنها پرداخته است تا ،در عمل آن را محدود به مواردی نماید كه ةدامن

 را به دست آورد.
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نویسندگان ، «نیشابوری و اسپینوزا عطّاراندیشه وحدت وجود از دیدگاه » در مقالة

پژوهي عّطاركه در بسياری از منابع را ) الطّيرمنطقدر  داستان سفر مرغان به سوی سيمرغ

وحدت  ةبر اندیش و نقل این داستان را دالِّ اندبه طور كامل توضيح داده (آمده است

نامه به این جمله وحدت وجود در مصيبت ةو برای اثبات اندیش انددانسته عّطاروجودی 

ست كه در دو راهي شریعت و طریقت، ا در این كتاب در پي آن عّطار» :اندكردهاستناد 

نامه تنها در پي در مصيبت عطّاردر صورتي كه اولاً  «چگونه مي توان به دنبال حقيقت بود؟

جواب دادن به این سوال نبوده است و ثانيًا طرح این سوال دليلي برای اثبات اندیشه 

  .نيست عّطاروحدت وجود 

در  عطّارندیشه وحدت وجودی برای اثبات ا كههم  مختصر توضيحي ،همچنين

نامه كه چند بيت از الهي با آوردن زیرا برای خواننده قانع كننده نيست؛ اندداده نامهالهي

را ثابت  عطّاروحدت وجود  ةتوان اندیشنمي اختصاص دارد،ت راز و نياز با احدیّ بيشتر به

هایي است كه از نمونهذكر شده بسيار كمتر از  عّطاري كه از اشعار هایشاهد مثال. كرد

وجه  بيشتر های اندکبه دليل ارجاعات متعدد و تحليل است. محتوای مقالهآمده  اسپينوزا

و  عطّارهای ندیشهچه نسبتي ميان اشود كه نمي توجّهخواننده مآموزشي دارد تا پژوهشي و 

اشاره رها ثّتأتأثير و  ها وتفاوت و نيهای اندیشگاشباهت به وجود دارد؛ چرا كهاسپينوزا 

زیرا  دانست؛ا ای است كه مي توان آن را دو مقاله مجزّبه گونه متن مقاله هم نشده است.

 های دیگریبه اندیشه توجّهاز  ا و فارغصورت مجزّ به های وحدت وجود در هریک اندیشه

 های محتوای مقاله است.گيری نيز تکرار برخي از قسمتنتيجه مطرح شده است.

 ،«روس  های کانتربری اثر چو داستان عطّاراثر  الطّیرمنطقنقد تطبیقی »ة مقال بارةدر

 مقّدمهدر  همان طور كه نویسندگان زیرا ،ي نيستنقد تطبيق محتوای مقالهتوان گفت كه مي

داستان های  و الطّيرمنطقان به بررسي وجوه مشترک مي ،این مقاله صرفاً ،اندبيان كرده

 ،همچنين مقایسه ذكر نگردیده است. برایچاوسر و  عطّارل انتخاب بری پرداخته و دليكانتر
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 ادبيّات ةباهت متون در حوزاند كه تحقيق در خصوص شاشاره كرده مقدّمهدر  نویسندگان

وش به پژوهشگران ها بر یکدیگر است و این رثيرات آنتر از بررسي تأبيقي بسيار مطلوبتط

عنوان نکاتي تلف را بههای مخها و زبانيان فرهنگم بخشد كه نقاط اشتراکاین امکان را مي

ال در ذهن خواننده شکل این سؤحال بخشد. تي جهاني ميماهيّ ادبيّاتكه به  ي كنندتلقّ

تر مطلوبتطبيقي  ادبيّات ةهای متون در حوزبررسي شباهت ،صرفاً ،گيرد كه به چه دليلمي

 ؟ شودنمي ادبيّاتت جهاني در ماهيّ  جادباعث ای ثيرات متون بر یکدیگرمگر بررسي تأ است،

ده این است كه وجوه اشتراک ميان دو شاهکار بزرگ شذكر  ،مقّدمهنکته دیگری كه در 

 بهتطبيقي،  ادبيّات در مشدهگ ایهحلق عنوانبه بریو داستان كانتر الطّيرمنطقجهان، ادبي 

 ةگردد كه چه حلقمي ال در ذهن خواننده مطرحو این سؤ شودگذاشته ميحث و بررسي ب

، بررسي اشتراكات آن كشف و دریافت ةتطبيقي وجود داشته كه لازم ادبيّاتای در گمشده

  این دو اثر است؟

ات و مستندات و دلایل علمي قانع كننده جزئيّ  ،این مقاله دركه  توان گفتمي ،قعادر و

ها و شباهت ه بهاشار صرفِ شود. ضمن آنکه ي دیده نميكلّ  ها و احکام برای گزاره

تطبيق را با نقصان همراه  كارِ ،آن اشتراكات فکری و دلایل ها وها و زمينهفاوتتبه  پرداختنن

 كند.مي

مربوط آثار  ،«نیشابوری عطّاری و در شعر ابوالعلای معرّ نوستالژی فلسفی» الۀدر مق

تمام آثار كه  دكنر ميتصوّ مقاله به عنوان توجّهو خواننده با  مشخص نشده اً دقيق عطّار به

اشاره شده كه با مراجعه به  ،در قسمتي از مقالهاست.  قرار گرفته مطالعهمورد  عطّارمنظوم 

كه آن هم چندان دامنة  پذیرداین بررسي تطبيقي صورت مي ،شابوریني عطّاراشعار پرشور 

 یهامحدودة مطالعة نویسنده منظومه ،علاوه بر این كند.ار یا پيکرة متني را روشن نميك

از اشعار  ة خوانندهي اوليّدر حالي كه تلقّ ،است عطّارنامه و اسرار الطّيرمنطقنامه، مصيبت

انتخاب دو  یلِادل به نویسندگان ،علاوه بر این است. عّطارهای لي یا غزلپرشور اشعار تغزّ
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؛ اندنداشته يتوّجهدو شاعر این های اشعار مفاهيم و پياماشتراكات ر در ثّمؤ شاعر و عواملِ

-ميو عرب نيز  شاعران دیگری از ایراندر دیوان  چنين اشعاری یا چنين مفاهيمي را كهچ

 توان یافت.

 

 حل مسألهبررسی از منظر نوآوری و  . 0-6

ای هی از چالشتکراری و یا نتایج از پيش معلوم و عدم نوآور هایبه موضوع پرداختن

 ۀبررسی و مطالع»مقالۀ  9970سال در به عنوان مثال  ؛در این عرصة پژوهشي است دیگر

ای با مقاله 9919 چاپ شده و در سال ،«قرون هوگو ۀو افسان عطّار الّطیرمنطقتطبیقی 

ضوع ومبه چاپ رسيده كه دقيقاً ، «قرون ۀدر افسان عطّار الطّیرمنطقثیر بررسی تأ»عنوان 

قبل یکسان  ةمقال با مقاله این مثالي ي شواهدروش پژوهش، محتوا و حتّ یکساني دارند.

و 911ت )صفحا هستندیکسان  كاملاًمقاله مطالب  ،ی كه در برخي مباحثاست. از آن جا

از مقاله  91و 99و 96و  99و 96ل و صفحات از مقاله اوّ 961و964و 967و  969و 961

ولي به برداشت كرده ل اوّ ةمقالبا اینکه از  م،دوّ ةمقال ةنویسند كه توان حدس زدمي ،م(دوّ

كاملاً مشهود يری گبودن در سطور پایاني قسمت نتيجه این یکساننداده است.  ارجاعن آ

 است.

مرغ بزرگ  ۀدر آین عطّاریمرغ س ۀاسطور»مقاله ای با عنوان  9919در سال همچنين 

نه تنها از لحاظ روش پژوهش و محتوا و نتایج حاصل از كه در آن  چاپ شده ،«باخ

 الطّیرمنطقاز »با عنوان  9971ق به سال متعلّ مقالةعيناً مطالب بلکه در اكثر صفحات  ،تحقيق

 97حات ه صفنبه عنوان نموشده است ) تکرار ،«جاناتان مرغ دریایی ریچارد باخ تا عطّار

 46دقيقاً مطالب صفحات  9919چاپ شده در سال  ةمقال 1و 91و  99و 96و 99و 96و 
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از قسمتي  ي. حتّاست 9991در سال  چاپ شده ةمقال 11و  19و  14و  17و  19و 49و

  (.آورده شده است 9919مقالة  مقّدمهدر  9991سال چکيده مقالة 

لي را به مفصّ مقدّماتقسمت ابتدایي در  ،پيشين سندگان برای ایجاد تفاوت با مقالةنوی

به طوری كه از  ؛اندتعریف رمز و نماد، چگونگي ادراک رمز و راز و ...اختصاص داده

ها و ده است و با جا به جایي پاراگرافپرداخته ش مقدّماتبه بيان این  ،مقاله 99ا ت 9 ةصفح

پيشين، سعي در رهایي از  لای مطالب مقالةهدر لاب عطّاراشعار  كردنعناوین و اضافه تغيير 

ت به مقالة قبل و نوآوری در این مقاله نسبگشا نبوده اند كه هيچ كدام راهكرده تکرار و تقليد

  نپذیرفته است. صورت

باشد  نکردهقبل را مطالعه  ای كه مقالةناقص مانده و خوانندهمقاله  پایاندر همچنين 

 این كتاب مولي بر كتاب جاناتان مرغ دریایي اشراف داشته باشد منتظر است كه بخش سوّ 

آن بخش را به  نویسندگان امّاگيرد  مورد بررسي و مقایسه قرارآن مانند دو بخش دیگر  به

زیرا  يستمحتوای مقاله ن ةدهندعکاسي عنوان مقاله نيز اناند. حتّ فراموشي سپردهدست 

با  عّطارسيمرغ  ةید كه مقاله حول محور مقایسنمار ميخواننده با خواندن عنوان تصوّ

ها و نمادهای يشتر به مقایسه و بيان رمز و رازمحتوای مقاله ب است؛ در حالي كهجاناتان باخ 

 اختصاص دارد.در دو اثر  مرگ و پرنده، سفر

 هایاز موضوع ،«فنا و بقا ۀدر مقال عّطاربررسی دیدگاه ابن عربی و »مقالة موضوع 

های ر است یا درباره شباهتتکراری است كه مشخص نيست این بررسي از جنبة تأثير و تأثّ

مشترک عرفاني و یا آبشخورهای فکری مشترک؟ و حتي دليل انتخاب ابن عربي جهت 

این كه هر دو به طور صریح این موضوع را در  و صرفِ  نکردهرا بيان  عّطارسه با مقای

زیرا اكثر شعرا و عرفا به  نيست،ای برای مقایسه قانع كنندهآثارشان مطرح نموده اند دليل 

 . اندكردههای مختلف این مسأله را در آثارشان بيان گونه
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ت جداگانه با ذكر ابن عربي به صورو  عّطارهای صرفاً دیدگاه ،در محتوای مقاله

ای ده و مقایسهبيان ش عطّارالحکم و رسائل ابن عربي و اشعاری از آثار جملاتي از فصوص

ركات فکری و دلایل آن و یا ات اشتو ابن عربي صورت نگرفته و به جزئيّ  عطّاربين دیدگاه 

هایي گردد كه دیدگاه هشاعث تمایز این كار نسبت به پژو؛ كه بنشده پرداختهنيز ها تفاوت

بدیهي  اند.ي قرار دادهو ابن عربي را در مورد فنا و بقا به طور جداگانه مورد بررس عطّار

های شاعران و عارفان پيرامون مباحث عرفاني مانند بررسي دیدگاههایي كه موضوع است

ها پيش به سالبا شاعران و عارفان دیگر از  آن ةا، بقا، وحدت وجود و ... و مقایسنظير فن

ای تواند حرف تازهپژوهشگران واقع شده و دیگر نمي توجّهطور گسترده و بسيار مورد 

 امروزی را تحت تأثير قرار دهد. ةد كه ذهن خوانندبرای گفتن داشته باش

 

 هاها و تفاوتتحلیل دقیق شباهت از منظرمقالات بررسی  .0-5

 ها نيز بایدو به تفاوت نيستها كافي تپرداختن به شباه صرفِ  ،در یک بررسي تطبيقي

ین الدّر نزد فریدشیوه آموزش تفکّ ۀبررسی و مقایس» مقالةدر . به عنوان نمونه شود توجّه

های گر شباهتهای بيانتنها به ذكر نمونه ،رویکرد توصيفينویسنده با  ،«پمنلی و متیو عطّار

 ،است. در حقيقت نکردهي توجّهها تپرداخته و به تفاو (ليپمنو  عطّارآموزش ) ةدو شيو

زماني  ةا وجود فاصلدر روش آموزش ب ليپمنو  عّطارو ذكر این نکته كه  نویسنده با تعریف

به علل  توجّه و از بسياری دارند مبحث را خاتمه دادهوجوه اشتراک  ،نيو مکاني طولا

 افل مانده است.ها و دلایل آن غر احتمالي و تفاوتهای تأثير و تأثّمشابهت و راه

 ،«الطّیرمنطقدیسه و مرغان های اُبه سفر نیم نگاهی ،بازگشت» همچنين در مقالة

وانع راه و چگونگي های راه سفر، مبازگشت به وطن اصلي، سختي :محور پنجنویسنده در 

همسان سفرهای  زوایای ها، تعدد مکان و به مقصود رسيدن گروهي اندک،برطرف كردن آن
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تنها به نشان داده و توصيفي  را با رویکرد الطّيرمنطقای مرغان در دیسه و سفرهوا

دليل نيز گيری در نتيجه .استهای دو داستان كه بيان كننده شباهت كردههایي استشهاد نمونه

این شباهت را تلاش انسان برای بازگشت به اصل خویش و حاكي از ضمير ناخودآگاه همه 

ارزش علمي طبعاً ها و بيان مسائل گویييگونه كلّ این  كه است كرده ت محسوببشریّ

 ندارد.

تشابه و تمایز  تطبيقي در صورتي ارزشمند است كه پژوهشگر به بررسي وجوه مطالعة

مقایسه و تطبيق ، دقيق نخواهد بود.  ،هابه تفاوت توجّهزیرا بدون  ،به روشني بپردازد

گذاری اقتباس و نوآوری نيز ارزشهای شود و جنبه توجّهت متن ادبي همچنين به كيفيّ

 گردد.

 

 رثّها و دلایل تأثیر و تأزمینه ی بهتوجّهبی نقد و بررسی از منظر  .0-4

ذیری و اثبات آن و پو تأثير ثيرگذاریتأ بررسي تطبيقي ادبيّاتدف اصلي پژوهشگر ه

كه  بداندكند تا به خوانندة آثار كمک مي لهاین مسأ ها و دلایل آن است.برشمردن زمينه

نو و در ساختاری تازه به كار  طرحيوام گرفته شده را با  ةشاعر یا نویسنده چگونه اندیش

دیگر  و فرهنگ ادبيّاتو فرهنگ یک كشور به  ادبيّاتای از یدها چگونهیا  گرفته است

های ادبي دیگر را به يرپذیری از یک جریان ادبي، جریانثتأ كم و كيفانتقال یافته است. 

آن ر ثّتأثير و تأ وجود رابطةیا گر شپژوه ی مورد مطالعههادر برخي پژوهشآورد. ميوجود 

بيند و صرفاً با ذكر و نيازی به اثبات آن نمي دانستهم را نادیده انگاشته و یا آن را مسلّ

 برد.بحث را پيش مي ،هایي از آثار مورد تطبيقمثال

با نگاه بر  ایبسناثر ایشنامۀ براند نمگرایی شرقی در قالب نپای عرفا رد ّ» در مقالة

را  عّطار الطّيرمنطقاز  ایبسنثير پذیری أنویسنده چرایي و چگونگي ت ،«عطّار الّطیرمنطق



 19 آسيب شناسي مقالات عطّار پژوهي در حوزة ادبيّات تطبيقي

 

ضامين مشترک در صدد اثبات این هایي از مبلکه تنها با آوردن مثال ؛ده استبررسي نکر

رقي و عرفان ش يرثتحت تأبراند  نمایشنامةارش گدر هنگام ن ایبسنمسأله است كه 

عنوان  به توجّهبيو  نقل شده هاهایي از شباهتنمونه ،در عمل .بوده است عّطارمخصوصاً 

 . داشتنبه ميان نيامده است يگرایي شرقي سخناز عرفان یيمحتواهای بحثمقاله، در 

از  ،پذیریثيرگذاری و تأثيرتأهای زمينه ةي به مسالتوجّهو بي صرف رد توصيفيرویک

 رود.های عمدة این مقاله به شمار مينقص

های فکری او مایهاند( و بنبر ةنمایشنام ة)نویسند ایبسنمقاله حتي به معرفي  ةنویسند

داشته و یا عرفاني گرایش  ایبسنداند كه آیا این مقاله نمي ةو خواننده با مطالع نپرداخته

بوده  عطّارثير تحت تأ ،ین اثرتنها در ا ،كردههایي كه نویسنده ذكر فهلّبراساس همان مؤ

 است.

عشق در عرفان قدیس  تطبیقی ۀمقایسانعکاس عشق در آیینۀ ادیان )» ةدر مقال

ي اشاره تطبيق ةبه هيچ مبنای نظری برای مقایسكه ضمن این ،«(نیشابوری عطّارآگوستین و 

 مواجه شود( ي،بيقتط محتوایيدارد با  انتظار خواننده عنوان به توجّهدر حالي كه با )نشده 

مقالات  مانند برخي دیگر .ت نمایداثبارا  یرثّتأثير و تأ هيچگونه  مقاله نتوانسته ةنویسند

تطبيقي  ادبيّاتنيز منبعي در خصوص این مقاله خذ در منابع و مآ ،(9-7)عنوان مورد بررسي

 .كه نویسنده روش پژوهش و تطبيق خود را براساس آن منبع داده باشد وجود ندارد

در باب عشق را  عطّارهای آگوستين و شباهت دیدگاه كردهسعي  ،شکلي ذوقيبهسنده یون

ميان آثار دو  وجود مشابهت صرفِ »ی به قول حدید كه پيدا كند و برشمارد؛ در حالي

تأثيرپذیری و توارد ذهني و  زیرا مرز مشخصي ميان ،نيستر دليل بر تأثير و تأثّنویسنده 

ة دیگر را خوانده تأثيرپذیر آثار نویسنداید ثابت شود كه نویسندة فکری وجود ندارد بلکه ب

در چه تاریخي  عّطار الطّيرمنطقمند شده است. پس باید مشخص كرد كه مثلاً و از آنها بهره
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« شناخته است یا نه.آیا نویسندة تأثير پذیر آن را ميدر آمده و به زبان خارجي مورد نظر 

 (.1: 9971حدیدی، )

 

 گیرینتیجه

مناسبي برای كارهای  ةهای معنایي و ساختاری زمينبه نوآوری توجّهبا  عّطارهای منظومه

د كه با این حال بررسي مقالات منتشر شده در این باره نشان دا رفته است.تطبيقي به شمار 

مواردی همچون فهم در  ی وارد است وها نقدهای جدّاز جهات مختلف به این پژوهش

ات، به جزئيّ  توجّهت علمي و به آن، دقّ  توجّهو روشمندی گيری درست از آن، و بهره نظریّه

ر و تحليل دقيق آنها اشکالات و ها و دلایل تأثير و تأثّ، پرداختن به زمينهمسأله و حلِّ نوآوری

فرانسوی و امریکایي از تطبيقي كه دو مکتب عمدة  ادبيّاتدر حوزة نقایص فراوان دارند. 

 بسيار حائز اهميت است؛ در حالي كه در عمل گاه اساساً  نظریّهبه  توجّهد، شونهم جدا مي

شده است در مقالات  توجّهتب مبنایي نظری مطرح نيست و گاه به اینکه به كدام مک

نویسندگان باید به مکتب  ،يبه عنوان و رویکرد كلّ توجّهشود. با ای دیده نمياشاره

های محتوایي، شباهتزمينة تاریخي و پيوند ها به ياغلب بررسدر ا سوی پایبند باشند امّ فران

 ي بهتوجّهبي ،علاوه بر این اند.نکرده توجّهمورد مطالعه مضموني یا ساختاری ميان دو اثر 

 نظری حيطة در موجود بهره نبردن از منابع همچنين؛ روشمندی در پژوهش و ساختار علمي

لاعات ارائه شده حرز بود. تجزیه و تحليل اطّدر مقالات مورد مطالعه كاملا متطبيقي  ادبيّات

ها ی تفاوتها و تا حدّشباهت كمتر صورت گرفته است و بيشتر حجم مقالات به برشمردن

 اختصاص یافته است. 

پایبندی رسد كه پژوهشگران این حوزه علاوه بر ضروری به نظر مي ،بر این اساس      

به  اطلاع دقيق از آن و تعيين مکتب مورد نظر، و تطبيقي ادبّياتبه چارچوب و بنيان نظری 
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سلط كامل و كافي بر محتوا و ت كنند.همچنين  توجّهدر پژوهش  ت علمي و نوآوریدقّ

 مورد بررسي ضروری است.مضمون متون 

 

 پی نوشت:
ن نوزدهم در كنار سایر قر در اوایلادبي است كه به شکل خاص ای از مطالعات تطبيقي حوزه ادبيّات

در این حوزه ( 99: 9997ساجدی، ) شده استهای ادبي بررسيقلمرو وارد و  ههای تطبيقي شکل گرفترشته

 كه از آنها با عنوان مکتب موع در قالب دو مکتب مطرح شدههای گوناگوني وجود دارد كه در مجنظریّه

 شود.فرانسوی و مکتب آمریکایي یاد مي

ميلادی پا به عرصه نهاده و نخستين و مهمترین  91 و اوایل قرن 99در اواخر قرن  مکتب فرانسوی

رصد  ،تطبيقي ادبيّاتاز دیدگاه مکتب فرانسه، وظيفة  .گرددمحسوب ميتطبيقي جهان  ادبيّاتمکتب در 

و كار آن  باشدمي ادبيّاتص از تاریخ ای مشخّهای ادبي و قرار دادن آنها در چهار چوبهكردن پدیده

به رابطة تاریخي دو اثر  توجّهنيست.  ،ی باشدز ذوق و درک جمال و زیبایي هنرارزشيابي و قضاوتي بدور ا

پذیری از دیگر اصول این مکتب اثرگذاری و اثر ضرورت . همچنيناستترین ویژگي مکتب فرانسوی مهم

کتب در م گردد.محدود مير تطبيقي به روابط تأثير و تأثّ ادبيّاتحوزة كار  ،اصولاً ،. در مکتب فرانسویاست

 ادبيّات رو از اینرا دارد؛ دیگر  ادبيّاتبا مقایسه  تيّقابل ادبيّاتیک  كندتعيين مي فرانسه تنها زبان است كه

 (.19: 9919و سالمن ،  16- 14همان، ).متفاوت امکان دارد ادبيّاتو دو تطبيقي فقط در حوزة دو زبان 

در  .را بنيان نهادند آنمکتب فرانسوی،  م در واكنش بهجنگ جهاني دوّ آمریکایي پس از مکتب محققان

زمينة  كرده و انواع اشتراكات آثار، جدا از پستری پيدا تطبيقي تعریف و دامنة گسترده ادبيّات این مکتب،

های یک كشور ، فراتر از محدوهادبيّاتمطالعة  تعریف این مکتب،طبق  .گيردقرار مي توجّهتاریخي مورد 

ميان بدون تکيه بر آثار ادبي خاص و ارتباط تاریخي  ادبيّاتواسطة قيم و بيو روش آن نقد مست استاص خ

و نقد ادبي تغيير داد، بلکه با  نظریّهگرایي به تطبيقي را از تاریخ ادبيّاتاین مکتب نه تنها روند  آثار است.

غرب بود،  ادبيّاتبه ، حوزة تحقيق در این شاخه از دانش بشری را كه قبلاً محدود ادبيّاتت تأكيد بر تماميّ

 91 :9999،ندا 67و 69، 69و 66: 9979 نيمي هلال،غُشرق را نيز در بر گرفت.) ادبيّاتتوسعه بخشيد و 

 (.61و
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 اميركبير.

، چاپ شانزدهم، پژوهشي -مقالة علمي (، آیين نگارش و ویرایش9914)  فتوحي رودمعجني، محمود .1

 تهران: انتشارات سخن.

 ( به سوی سيمرغ، چاپ دوم، تهران: انتشارات پيروز.9964) قاضي ، نعمت الله .91

 ، تهران: انتشارات پاژنگ.یمحمّدلي اكبرخان تطبيقي، ترجمة ع ادبيّات(، 9976) گویارد، ام. اف .99

 شر ني .نتهران: ترجمة هادی نظری منظم،  تطبيقي، ادبيّات(، 9999ندا، طه ) .96

 

 ب( مقالات
ة دانشکد ة، مجلّ«يالدین حلّيو صف عطّارمدایح نبوی  مقارنة » (،9996)  الحسنسي، ابوامين مقدّ .99

 . 11 -79(، صص 191) پياپي  6 ة، شمار14 ةعلوم انساني دانشگاه تهران، دور و ادبيّات

 ةتطبيقي، شمار ادبيّاتنامة ، ویژه«تطبيقي در ایران ادبيّاتشناسي آسيب » (،9991) انوشيرواني، عليرضا .96

 .96-11، صص 6
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 تطبيقي ادبيّات ةنشری، «هيوز كلاغ تد شعر ةتا مجموع عطّار الطّيرمنطقاز  » (،9919) باقری، نرگس .91

، 99ة شمار، ششم، سال )علمي و پژوهشي(و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان تادبيّا ةدانشکد

 . 61-69ص ص

و ادیان تخصصي  فصلنامة، «در مساله فنا و بقا عطّاربررسي دیدگاه ابن عربي و » (،9911) بختيار، مریم .94

 . 911 -979، صص 69 ة، سال هفتم، شمارعرفان

ر و ، تفکّ«و متيوليپمن عطّارین الدّدسه شيوه آموزش تفکر نزد فریمقای بررسي و » (،9911پناهي، مهين) .97

 .9-66، صص 9ة كودک، سال دوم، شمار

، «از كعبه تا روم ) بررسي تطبيقي داستان شيخ صنعان و فاوست گوته(»(، 9991)  محمّدتقوی،  .99

 .9-69، صص 4 ةشناسي ادب فارسي، شمارمتن

 های كانتربری اثرو داستان عطّاراثر  الطّيرمنطقنقد تطبيقي  » (،9916)  حکمت، شاهرخ ، مریم پریزاد .91
 . 61-46 ، صص91 ة، شمار(يتطبيقي )علمي و پژوهش ادبيّاتمطالعات ، «روسِچ

ة ، شمارهای خارجيهای زبان، پژوهش«تطبيقي ادبيّاتهای پژوهشي در شيوه»(، 9971)  جوادیدی، د .61

 . 6-99، صص 9

 عطّار الطّيرمنطقهای تطبيقي شخصيت ةمقایس»(، 9919)  سعيدی سميه، شهریار خسروی خراشاد، .69
 -مي، مطالعات تطبيقي هنر)عل«در انتظار گودو، اثر ساموئل بکت ةهای نمایشنامنيشابوری با شخصيت

 . 917-961، صص 6 ةشمار پژوهشي(، سال دوم،

 ة، مجلّ «عطّارمقدسي از تأثير پذیری عز الدین عبد السلام  » (،9919دارابي، حدیث، یحيي معروف ) .66

  .91_999، صص 91ة پژوهشي(، شمار –)علمي عربي ادبيّاتزبان و 

از سيمرغ قاف تا خداوند گار دژ درون ) بررسي  » (،9919) رادفر، ابوالقاسم، شفق غلامي شعباني .69
، 4 ةراشم ،تطبيقي )علمي و پژوهشي( ادبيّات، «و دژ درون( الطّيرمنطقتطبيقي ساختار و محتوای 

 . 76-11صص 

الشوق في مدائن پذیری احمد سویلم در مجموعة تأثير » ،( 9916رحيمي پور، سارا، یحيي معروف ) .66
 ،6 ةسوم، شمار ةس، دورتطبيقي دانشگاه تربيت مدرّ ادبيّاتهای پژوهش ،«نيشابوری عطّارالعشق از 

 .  69-61صص 
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ة با آليس در آن سوی آین عطّار الطّيرقمنطسيمرغ  ةمقایس»(، 9916) ، مسعود، ليلا غلامپورروحاني .61
، پژوهشي(-) علميكودک دانشگاه شيراز ادبيّاتمطالعات  ة، مجلّ«ایهكارول بر اساس نظریة تقارن آین

 . 99-916(، صص 9)پياپي 6 ةسال چهارم ، شمار

 ة، مجلّ«نيشابوری عطّارابن عربي و  يشناسي عرفاننجایگاه لوح و قلم در جها»، (9919) زماني، مهدی .64

 .999 -996، صص 61 ةفارسي، شمار ادبيّاتپژوهش زبان 

ات در ادب فارسي ، ، عرفانيّ«قرون ةدر افسان عطّار الطّيرمنطقثير أبررسي ت » (،9916) زندی، معصومه .67

 . 79-16 صص، 66ة شمار

نامة یژهو، «عربي و فارسي ادبيّاتفقدان روش پژوهش در مطالعات تطبيقي » (،9919زیني وند، تورج ) .69

 .16-996(، صص 4)پياپي 6 فرهنگستان، سال سوم، شمارة

 عطّاربررسي تطبيق اسراء و معراج در مدایح نبوی بوصيری و  » (،9916اد منيجي) فؤسرباز، حسن،  .61
 . 1 – 69دوم، صص  ةتطبيقي، سال اول، شمار بنامةاد ة، دو فصلنام«نيشابوری

 عطّارجستاری تطبيقي در مراحل سفر عرفاني  » (،9919)  فاطمه سيفي، محسن، لطفي منفرد نياسری، .91
تطبيقي، سال دوم،  ادبيّاتنامة ، كاوش«و نسيب عریضه در علي طریق إرم الطّيرمنطقنيشابوری در 

 . 17-994، صص 7 ةشمار

و  عطّار الطّيرمنطقبررسي تطبيقي مراحل سلوک در  » (،9916) صادقي شهير، علي، رضا صادقي شهير .99
-911صص، 9 ةشناختي، سال نهم، شمارو اسطوره عرفاني ادبيّات فصلنامة ،«ره های پاتنجليیوگا سوت

71 . 

 ،«نيشابوری و سورن كي یركگور عطّارشهسوار ایمان در دیدگاه  » (،9991طاهری،  قدرت الله ) .96
 . 19 -97، صص 67 ةپژوهشي(، شمار -علمي)دبي های اپژوهش

بررسي تطبيقي مفهوم سلوک در رمان سيذارتا و حکایت »(، 9919)  طغياني، اسحاق، زهره مشاوری .99
 .949-919عرفاني و اسطوره شناختي، صص  ادبيّات فصلنامة، «شيخ صنعان

 ادبيّات، «تطبيقي در ایران در دهة هشتاد ادبيّاتبررسي انتقادی مقالات  » (،9916)  زاده ، فرزانهعلوی .96

 . 4-91، صص99، پياپي 4/9تطبيقي، 

، «نيشابوری و اسپينوزا عطّاروحدت وجود از دیدگاه  ةاندیش » ،(9916) امير ، علي گراوند ي نيا ،عل .91

 . 919-999صص، 69ة ی علوم انساني، سال چهارم، شمارهاپژوهش
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 عطّار الطّيرمنطقبررسي تطبيقي درام اجتماعي ویکتور ترنر با  » (،9994) زهرا حيدری ،خ نيا، رحيمفرّ .94
 . 97-11، صص 94 ة، شماردانشگاه آزاد اسلامي اراکفارسي  بيّاتاد، زبان و «نيشابوری

تا جاناتان  عطّار الطّيرمنطقاز  » (،9991) مغضنفری مقدّصالحه ، حجازیادات بهجت السّ، كوپا، فاطمه .97
 . 61 -71صص  ،971 ة، جستارهای ادبي، شمار«مرغ دریایي ریچارد باخ

تطبيقي عشق در عرفان قدیس آگوستين  ةه ادیان )مقایسنعکاس عشق در آیينا »(، 9991) كوشکي، زهرا .99
 .66-69صص  ،16 ةلاعات حکمت و معرفت، شماراطّ ،«نيشابوری( عطّارو 

عرفاني و  ادبيّات، و استراليا عطّار الطّيرمنطقفنيکس تا  ةاز منظوم » (،9997)  ی، هاشممحمّد .91

 . 99 -19،صص 96 ة، شمار«شناختياسطوره

، «مرغ بزرگ باخ ةدر آین عطّارسيمرغ  ةاسطور »(، 9919) ممقدّ  ی، صالحه غضنفر ی بدر ، نرگسمحمّد .61

 .9-61، صص 19، تابستان 9، س 67عرفاني و اسطوره شناختي، ش  ادبيّات فصلنامة

گرایي شرقي در پای عرفاندر جستجوی حقيقت و رستگاری: رد»(، 9999)  مدني سرباراني ، فاطمه .69
 .16-11، صص 991و  994 ة، نمایش، شمار«عطّار الطّيرمنطقبا نگاهي بر  براند اثر ایبسن ةشنامینما

ها و : نگاهي به تفاوتالطّيرمنطقكمدی الهي و »(، 9991) ، ناهيد احمدیانمحمّدد مرندی، سيّ .66
 . 967-944، صص 99 ةشمار ،عاصر جهان )علمي و پژوهشي(م ادبيّات، پژوهش «هاشباهت

ای ه، پژوهش«قرون هوگو ةو افسان عطّار الطّيرمنطقو مطالعه تطبيقي  بررسي»، (9997مشتاق، زینب ) .69

 . 991-919صص ،  91 ة(، شمارپژوهشي -ادبي)علمي 

تحليلي رمان  ةمقایس»، (9919د مرتضي هاشمي ) صفهاني، سيّرضا نصر ا محمّدمشاوری، زهره،  .66
 . 669-649، صص 4ة تطبيقي، شمار ادبيّات، «سيذارتا با حکایت شيخ صنعان

و هزار و یک شب  عطّاربررسي تطبيقي پارسا زن  » (،9916) ممتحن، مهدی، محبوبه مسلمي زاده .61
 .99-19، صص 94 ةتطبيقي، شمار ادبيّات، مطالعات «بوكاچيو

، «نيشابوری عطّاری و نوستالژی فلسفي در شعر ابوالعلا معرّ»(، 9916ممتحن، مهدی، مسلم رجبي ) .64

 . 949-979، صص 61 ةال هفتم، شمارتطبيقي، س ادبيّاتمطالعات 

در قصيده  عطّار الطّيرمنطقبازتاب  » (،9911) ، فرامرز ، مهدی شریفيان، علي پروانهميرزایي .67
،  4ة )علمي و پژوهشي(، شمارای زباني ، جستاره«الصبورهای بشر حافي صوفي صلاح عبدداشتیاد

 .967-969صص
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پرنده  ةتحليلي طرح و محتوای نمایشنام مقایسه»(، 9911تيان )رضا ، محبوبه همّمحمّدنصر اصفهاني ،  .69
زبان و ادب فارسي )گوهر  پژوهشنامة، «عطّار« الطّيرمنطقعرفاني  ةآبي از موریس مترلينگ با منظوم

 .961-966، صص (91پياپي  ) 9 ةپژوهشي( سال پنجم، شمار–گویا( )علمي 

علوم  ة، مجلّ«الطّيرمنطقادیسه و مرغان  بازگشت؛ نيم نگاهي به سفرهای » ،(9996)زریّنواردی،  .61

 .699-669صص  ،9 ةبيست و دوم، شمار ةاه شيراز، دوراجتماعي و انساني دانشگ

و ویکتور هوگو )بررسي تطبيقي نماد شخصيت عرفاني در  عطّارشيخ »(، 9997یوسفي بهزادی، مجيد ) .11
 .979 – 991صص ، 1 ةتطبيقي، شمار ادبيّات، مطالعات «فضيل عياض و ژان والژان(


