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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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(مقالة پژوهشی)
الهام گنج کریمی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمّد تقوی
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دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر احسان قبول
استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
شیخ فریدالدّین عطّار نیشابوری یکی از شعرای بزرگ زبان فارسی است که به جهت اهمیّت آثار و اشعارش،
تاکنون پژوهشهای بسیاری دربارۀ آثار ،احوال و افکار وی صورت گرفته است .یکی از ضروریترین تحقیقات و
مطالعات بنیادی در عرصۀ عطّارپژوهی شناسایی ،مع ّرفی و بررسی انتقادی مقالاتی است که پیرامون عطّار نوشته
شده است .در این مقاله ،کوشش شده تا به بررسی انتقادی مقالاتی که در مورد عطّار و آثار وی از منظر تطبیقی
نگارش یافتهاند ،پرداخته و نقاط قوّت و ضعف این مقالات تعیین شود.
در این بررسی ،سی و چهار مقالۀ مرتبط با عطّارپژوهی در حوزۀ ادبیّات تطبیقی نقد و ارزیابی شدهاند و در
نتیجه ،مواردی همچون فقدان روشمندی در پژوهش و ساختار علمی مقالات ،عدم دقّت علمی و جزئینگری،
پرداختن به موضوعهای تکراری و توجّه به شباهتها و گزارش آنها و کمتوجّهی به علل و چگونگی آنها ،نادیده
گرفتن تفاوتها ،عدم تعیین دقیق تأثیر و تأثّر از یکدیگر ،نادیده انگاشتن نظریّههای جدید یا آشنایی ناقص با
آنها ،از مهمترین کاستیهایی بوده که به آنها دست یافتهایم.
واژگان کلیدی :عطّار پژوهی ،ادبیّات تطبیقی ،آسیبشناسی مقالات.
 تاریخ دریافت مقاله9917/91/9 :

تاریخ پذیرش نهایي9919/91/91 :
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 -9مقدّمه
عطّار از شاعراني است كه زندگي و شعر او مورد توجّه بسياری از پژوهشگران داخلي و
خارجي قرار گرفته است .قابل ّيتهای هنری و زباني و اشتمال بر مباحث فکری و معرفتي
گوناگون در آثار عطّار عامل و زمينهای برای این جلب توجّه است .منظومههای او از حيث
داستانپردازی نيز با شاعران عارف قبل و بعد(سنایي و مولانا) تفاوت دارد و بجز اسرارنامه،
در دیگر آثارِ عطّار ،خواننده با یک داستان اصلي(كلان داستان) مواجه است كه داستانهای
دیگر در درون آن و به جهت تکميل مباحث نقل ميشوند و همان سنّت كهن قصه در قصه
ادامه مي یابد .عطّار اغلب ،طرحي از پيش اندیشيده برای داستان و مطالب و محتوای
تشکيل دهندة آن دارد و از این رو ،از حيث صورت و محتوا تأملبرانگيز است .علاوه بر
این از دهة سي كه نخستين پژوهشهای تطبيقي در ایران شکل گرفت ،مقالات بسياری در
پيوند بين آثار ادبي ایران با سایر ملل نوشته شده است كه بتدریج ،به آثار و شخصيتهای
تأثيرگذار ادبي فارسي زبان پرداخته شد و عطّار یکي از آن شخصيّتهاست.
از ميان منظومههای چهارگانة متعلق به عطّار(الهينامه ،منطقالطّير ،مصيبتنامه و
اسرارنامه) ،منطقالطّير با درونمایة رمزی و تمثيلي به سبب قابل ّيت تفسيرهای چندگانه
علاوه بر اینكه مباحث فکری و عرفاني مختلفي را موجب شده ،بر آثار نویسندگان و
شاعران دیگر زبانها نيز تأثير داشته است و همين موضوع باعث گردیده تا در پژوهشهای
تطبيقي نيز مورد توجّه قرار گيرد .به عنوان مثال تأثيرپذیری تد هيوز ) )Ted Hughesشاعر و
نویسندة انگليسي از منطقالطّير عطّار در مجموعة «شعر كلاغ» با استناد به گفتة خود او،
امری مسلّم است.
وی در مصاحبه با امزد حسين ،ميگوید« :مدل شعری من در واقع ،برگرفته از
منطقالطّير است  ،كتاب عطّار شاعر صوفي  ...در پس ذهنم ایدة چنان سفری بود ،موجودی
كه راهي را آغاز ميكند ،درست مثل یکي از پرندگان منطقالطّير»(باقری.)64 :9919 ،
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بوكاچيو ) (Boccaccioنویسندة ایتاليایي نيز در كتاب «دكامرون» ( )Decameronسفر
مرغان را دستمایة اثر قرار ميدهد .جان بانيان ( )John Bunyanدر نوشتن «سير و سلوک
زائر» ) (Pilgrim's Progressاز منطقالطّير عطّار تأثير گرفته است .ایبن ) )Ibsenهنگام
نگارش نمایشنامة «براند» ) (Brandتحتتأثير عرفان شرقي و خصوصاً عطّار بوده است .در
این نمایشنامه ،براند به سان سي مرغ سرگشته است كه در جستجوی حقيقت و رستگاری
به سمت قلعه حركت ميكند و شعارش رسيدن به جاودانگي است« .پرنده آبي» اثر موریس
مترلينگ ) ،)Maurice Maeterlinckنویسنده و متفکر بلژیکي نيز متأثّر از منطقالطّير عطّار
در ادبيّات اروپاست (قاضي .)961 :9964 ،اگر الگو برداری باخ را با روایت ترجمة
منطقالطّير نپذیریم ،تأثير غيرمستقيم و با واسطة منطقالطّير بر زمينة ذهني این نویسندة
آمریکایي در نگارش «جاناتان مرغ دریایي» را نميتوان نادیده گرفت (كوپا و همکاران،
.)11 :9991
در این زمينه ،سخن موریس بارس ( )Maurice Barresنویسندة شهير فرانسوی ،دربارة
منطقالطّير شنيدني است« :من شعر عارفانهای نميشناسم كه از منطقالطّير زیباتر باشد و این
چنين خواننده را به سوی كهکشانها به پرواز درآورد .آری! براستي ،منطقالطّير شعری است
كه همچون دستهای از مرغان اسرارآميز فضای لایتناهي را در مينوردد و آدم خاكي را به
عرش كبریایي ميرساند»( .حدیدی.)676 :9979 ،
بسياری از خاورشناسان نيز به ترجمه و تحقيق پيرامون منطقالطّير پرداختهاند .با
ترجمة منطقالطّير عطّار به زبان عربي( .9694ه .ق) توسط بدیع محمّد جمعه ،توجّه به این
اثر شگرف در جهان عرب نيز بيشتر شد ،تا آنجا كه برخي شاعران معاصر عرب تحت تأثير
مضامين شعری و افکار عطّار اشعاری به نام او سروده و شگفتي خود را نسبت به این اثر
بزرگ عرفاني ابراز كردهاند .احمد سویلم( .9166م) شاعر نسل دوّم مصر یکي از این
شاعران است كه به بهرهگيری از ميراث عرفاني عطّار و كاربرد آشکار آن در شعرش شهرت
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ل
دارد .در فرانسه گارسن دوتاسي ( 9967-9761 Garcin de Tassyم ).برای نخستين بار ،ك ِّ
منطقالطّير را ترجمه كرد و زمينة آشنایي فرانسویان با این اثر را پدید آورد (حدیدی:9979 ،
 )691و زمينهساز تأثيرپذیری بزرگان شعر و ادب فرانسه چون هانری دو مونترلان ،ویکتور
هوگو در افسانة قرون ،ارمان رنو ،موریس بارس و آراگون با عطّار گردید( .همان،699 :
.)699 ،679 ،641 ،669
این تأثيرپذیریها از آثار عطّار زمينة ورود جدّی و علمي به حوزة عطّار پژوهي از منظر
ادبيّات تطبيقي و مقایسة آثار عطّار با شاعران و نویسندگان سایر ملل را فراهم كرد.
 -7مسألۀ پژوهش
رویکرد نو در مطالعات دانشگاهي در حوزة ادبيّات و عرفان ميتواند به بازخواني و
نوآوری در عرصة مطالعات ادبي بينجامد .اینکه طي دهههای اخير این رویکردهای تازه تا
چه حد توانسته است به نوآوری در درک بهتر آثار كمک كند و آثار پژوهشي حاصل از این
رویکردها چگونه هستند ،خود ،موضوع مهمي است كه جای بررسي و تحليل دارد .این
پژوهش درصدد روشن كردن این نکته كه مقالات حوزة عطّارپژوهي در موضوع ادبيّات
تطبيقي تا چه اندازه مطابق با معيارها و روشهای مناسب این حوزه انجام شده و اینكه
مقالات منتشر شده از حيث كم و كيف چه وضعيتي دارند مسألة این مقاله است.
 -9روش پژوهش
در این تحقيق ابتدا نمونهگيری از سه جنبه انجام شده است:
 -9از حيث زماني ،مقالات در فاصلة سال  9996تا پایان سال  9916به نگارش در
آمدهاند.
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 -6از جنبة اعتبار ،مجلّات ،دامنة پژوهش این مقاله ،مج ّلات دانشگاهي و غيردانشگاهي
مرتبط با تحقيقات ادبي است.
 -9از جنبة موضوعي ،به مقالاتي كه بر اساس عنوان و كليدواژهها ،به بررسي تطبيقي در
خصوص آرا ،اندیشهها ،نظرات و اشعار شيخ فریدالدّین عطّار نيشابوری پرداختهاند ،توجّه
شده است.
در مرحلة بعد ،بررسي و نقد مقالات ،صورت گرفته و در نهایت ،به ارزیابي كلّي آنها
پرداخته شده است.
 -6پیشینۀ پژوهش
به عنوان پيشينة تحقيق مي توان از مقالة عليرضا انوشيرواني «آسيب شناسي ادبيّات تطبيقي
در ایران» ( )9991نام برد كه محور توجّه آن ،سير تحولات نظری ادبيّات تطبيقي و اختلاف
نظرها دربارة آن در غرب و طرح برخي آسيبهای نظری و روش شناختي پژوهش های
ادبيّات تطبيقي در ایران است .مقالة تورج زینيوند « فقدان روش پژوهش در مطالعات
تطبيقي ادبيّات عربي و فارسي» ( )9919به بيان برخي چالشهای پژوهشهای ادبيّات
تطبيقي با محوریّت ادبيّات تطبيقي فارسي _ عربي پرداخته است .همچنين مقالة فرزانه
علوی زاده «بررسي انتقادی مقالات ادبيّات تطبيقي در ایران دهة هشتاد» ( )9916انتشار
یافته كه تمركز آن بر بررسي مقالات ادبيّات تطبيقي در دهة هشتاد است و فهم ناقص نظریّه
توسط پژوهشگران ایراني را روشن كرده است.
اما در خصوص بررسي مقالات تطبيقي مرتبط با موضوع احوال و آثار عطّار سابقه و
مطالعة منتشر شدهای انجام نشده است .با توجه به اهم ّيت مقالات این حوزه و فقدان
طبقهبندی ا ّطلاعات و مراجعه نکردن پژوهشگران به مقالات نوشته شدة پيشين با توجّه به
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افزایش تعداد مجلّات و مقالههای منتشر شده ،آسيبشناسي و نقد مقالات حوزههای خاص-
تر مانند عطّار پژوهي ضروری به نظر ميرسد.
 -5ضرورت و اهمیّت پژوهشهای تطبیقی
ادبيّات تطبيقي كه در اوایل قرن نوزدهم در فرانسه شکل گرفت به بررسي تلاقي ادبيّات در
زبانهای گوناگون ،روابط پيچيدة ادبيّات تطبيقي در گذشته و حال و روابط تاریخي داد و
ستدها در حوزههای هنری ،جریانهای فکری ،مکاتب ادبي ،موضوعها ،افراد و به مطالعة
تأثير و تأثّرات بين نویسندگان یا ادبيّات ملل متفاوت و نشر آن ميپردازد (ژون)91 :9911 ،
كه به وسيلة آن ،ميتوان بيش از هر چيز ،به نقاط وحدتبخش اندیشة بشری پي برد و
نحوه ،درجه و مواد تأثير و تأثّر نویسنده و شاعر ملّي را از مضامين و آثار دیگر اقوام و ملل
فهميد( .ر.ک .اسلامي ندوشن644-647 :9971 ،؛ زریّنكوب .)961 :9941 ،در این داد و
ستد ،ورود آثار ادبي به دیگر حوزة جغرافيایي  -فرهنگي ،به همراه بازیابي ،تصرّفات و
دگرگونيهای فکری و ادبي ،مهم است و در غير این صورت اگر عين ًا و بدون دخل و
تص ّرف و دگرگوني اخذ شود ،در حوزة ادبيّات تطبيقي قرار نميگيرد.
در ادبيّات تطبيقي ،مهم ،پشت سر گذاشتن مرزهای ملّي و زباني و زبان آثار ادبي و
نفوذ در عرصههای منطقهای و جهاني است .به قول گوته(« )Goetheتمام ادبيّاتها به مرور
زمان ،پا نهادن به خارج از مرزهای ملّيشان را تجربه ميكنند» (گویارد)91 :9976 ،؛ از این
رو پژوهشهای ادبيّات تطبيقي ،ملّتها را به هم نزدیک ميكند و بي دليل نيست كه از آن
به «تاریخ روابط ادبي بين المللي» ( (History of international relation literatureیاد
كردهاند (همان 7 ،و .)91بنابراین ادبيّات تطبيقي قسمتي از تاریخ ادبيّات و كامل كنندة آن
است كه به بررسي شباهتها و تفاوتهای دو یا چند اثر ادبي ميپردازد و اختلاف زبان در
بين آثار ادبي شرط اصلي پژوهشهای تطبيقي است(.شورل.)19 :9994 ،
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 -4مقالات تطبیقی مربوط به عطّار و آثار او
جذابيّت زبان عطّار در كنار پيام جهانشمول آثار او در حوزة اخلاق ،دین ،عرفان و
داستانپردازی وی زمينة مناسبي را برای بحث های تطبيقي فراهم آورده است .جامعة آماری
در پژوهش پيش رو ،مشتمل بر  96مقاله است كه طي سالهای  9996تا  9916در
نشریههای داخلي به زبان فارسي چاپ شدهاند .مقالات بررسي شده شامل این موارد است:
 )9مقارنة مدایح نبوی عطّار و صفيالدّین حلّي ،ابوالحسن امين مق ّدسي (. )9996
 )6بازگشت :نيم نگاهي به سفرهای اودیسه و مرغان منطقالطّير ،زریّن واردی (. )9996
 )9كمدی الهي و منطقالطّير :نگاهي به تفاوتها و شباهتها ،سيّد محمّد مرندی ،ناهيد
احمدیان (. )9991
 )6بررسي تطبيقي درام اجتماعي ویکتور ترنر با منطقالطّير عطّار نيشابوری ،رحيم
فرخنيا ،زهرا حيدری (. )9994
 )1شيخ عطّار و ویکتور هوگو (بررسي تطبيقي نماد شخصيت عرفاني در فضيل عياض
و ژان والژان) ،مجيد یوسفي بهزادی (. )9997
 )4بررسي و مطالعة تطبيقي منطقالطّير عطّار و افسانة قرون هوگو ،زینب
مشتاق(.)9997
 )7از منظومة فونيکس تا منطقالطّير عطّار و استراليا ،هاشم محمّدی (. )9997
 )9در جستجوی حقيقت و رستگاری :ردِّ پای عرفانگرایي شرقي در نمایشنامة براند،
اثر ایبسن با نگاهي بر منطقالطّير عطّار ،فاطمه مدني سرباراني (. )9999
 )1شهسوار ایمان در دیدگاه عطّار نيشابوری و سورن كي یركگور ،قدرتالله طاهری
(. )9991
 )91از كعبه تا روم :بررسي تطبيقي داستان شيخ صنعان و فاوست گوته ،محمّد تقوی
(. )9991
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 )99انعکاس عشق در آیينة ادیان (مقایسة تطبيقي عشق در عرفان قدیس آگوستين و
عطّار نيشابوری) ،زهرا كوشکي (. )9991
 )96از منطقالطّير عطّار تا جاناتان مرغ دریایي ریچارد باخ ،فاطمه كوپا ،بهجتالسّادات
حجازی ،صالحه غضنفریمق ّدم ( .)9991
 )99بررسي و مقایسة شيوه آموزش تفکر نزد فریدالدّین عطّار و متيوليپمن ،مهين پناهي
(. )9911
 )96بازتاب منطقالطّير عطّار در قصيدة یادداشتهای بشر حافي صلاح عبدالصبور،
فرامرز ميرزایي ،مهدی شریفيان ،علي پروانه (. )9911
 )91بررسي دیدگاه ابن عربي و عطّار در مسألة فنا و بقا .مریم بختيار (. )9911
 )94مقایسة تحليلي طرح و محتوای نمایشنامة پرنده آبي از موریس مترلينگ با منظومة
عرفاني «منطقالطّير» عطّار ،محمّد نصر اصفهاني ،محبوبه همّتيان (. )9911
 )97از سيمرغ قاف تا خداوندگار دژ درون (بررسي تطبيقي ساختار و محتوای
منطقالطّير و دژدرون) ،ابوالقاسم رادفر ،شفق غلامي (. )9919
 )99مقایسة تحليلي رمان سيذارتا با حکایت شيخ صنعان ،زهره مشاوری ،محمّدرضا
نصر اصفهاني (. )9919
 )91جایگاه لوح و قلم در جهانشناسي عرفاني ابن عربي و عطّار نيشابوری  ،مهدی
زماني (. )9919
 )61اسطورة سيمرغ عطّار در آینة مرغ بزرگ باخ ،نرگس محمّدی بدر ،صالح غضنفری
مق ّدم (. )9919
 )69جستاری تطبيقي در مراحل سفر عرفاني عطّار نيشابوری در منطقالطّير و نسيب
عریضه در علي طریق إرم ،محسن سيفي ،فاطمه لطفي مفرد نياسری(. )9919

آسيب شناسي مقالات عطّار پژوهي در حوزة ادبيّات تطبيقي

00

 )66نوستالژی فلسفي در شعر ابوالعلای معرّی و عطّار نيشابوری ،مطالعات ادبيّات
تطبيقي ،مهدی ممتحن ،مسلم رجبي (. )9916
 )69مقایسة تطبيقي شخصيتهای منطقالطّير عطّار نيشابوری با شخصيتهای نمایشنامة
در انتظار گودو ،اثر ساموئل بکت ،سيمه خسروی خراشاد ،شهریار سعيدی (. )9919
 )66اندیشة وحدت وجود از دیدگاه عطّار نيشابوری و اسپينوزا ،امير علينيا ،علي
گراوند (. )9916
 )61بررسي تطبيقي مراحل سلوک در منطقالطّير و یوگا سوترههای پاتنجلي ،علي
صادقي شهير ،رضا صادقي شهير (. )9916
 )64مقایسة سيمرغ منطقالطّير عطّار با آليس در آن سوی آیينة كارول براساس نظریة
تقارن آیينهای ،مسعود روحاني ،سهيلا غلامپور (. )9916
 )67بررسي تطبيقي مفهوم سلوک در رمان سيذارتا و حکایت شيخ صنعان ،اسحاق
طغياني ،زهره مشاوری (. )9919
 )69تأثيرپذیری عزالدّین عبدالسّلام مقدّسي از عطّار ،حدیث دارابي ،یحيي معروف
(. )9919
 )61از منطقالطّير عطّار تا مجموعة شعر كلاغ تد هيوز ،نرگس باقری (. )9919
 )91بررسي تطبيقي اسراء و معراج در مدایح نبوی بوصيری و عطّار نيشابوری ،حسن
سرباز ،فؤاد منيجي(. )9916
 )99نقد تطبيقي منطقالطّير اثر عطّار و داستانهای كانتربری اثر چوسِر ،شاهرخ حکمت،
مریم پریزاد (.)9916
 )96بررسي تأثير منطقالطّير عطّار در افسانة قرون ،معصومه زندی (. )9916
 )99تأثيرپذیری احمد سویلم در مجموعه «الشّوق في المدائن العشق» از عطّار
نيشابوری ،سارا رحيمي پور ،یحيي معروف (. )9916
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 )96بررسي تطبيقي پارسا زن عطّار و هزار و یک شب بوكاچيو ،مهدی ممتحن ،محبوبه
مسلميزاده (.)9916
 -0نقد مقالات
 .9-0نقد و بررسی از منظر پشتوانۀ نظری
نظریّه ،چارچوب یک علم و قلمرو موضوعي و نحوة تحقيق در آن را مشخص مي نماید.
پژوهشگر با تکيه بر نظریّه مي تواند زاویة دید خود را نسبت به موضوع تعيين كند،
فرضيّههای مناسب را در نظر بگيرد و پاسخي سنجيده برای پرسشهای تحقيق فراهم آورد.
پایبندی به چارچوب نظری و روششناختي ،مانعي برای جلوگيری از كاوشهای خطادار
بشری و نتيجههای نادرست از تحقيق است(.علوی زاده )99 :9916 ،درک نادرست و یا
بدفهمي نظریّه ،پژوهشگر را نادانسته به خطاهای پيچيدهای وادار ميكند .ولي در حوزة
پژوهشهای تطبيقي اتّکا به نظریة خاص و معيّن ميتواند حدّ و مرز كار و انتظارات
مخاطبان را شکل دهد ،ولي در بسياری از مقالات بررسي شده به نظریّه آنچنانكه باید،
توجّه نشده یا معلوم نيست كه نویسنده /نویسندگان به كدام نظریة این حوزه توجّه
داشتهاند .در مواردی نویسندگان مقالات به اغراض مقایسه و صورتبندی دقيق مباحث
اعتنا نداشتهاند یا از چرایي و چگونگي تفاوتها و شباهتها سخني به ميان نياوردهاند.
علاوه بر این از نظریّه و دیدگاه مکاتب موجود در حوزة ادبيّات تطبيقي بهدرستي تبعيّت
نکردهاند.
به عنوان مثال در مقدمة مقاله «از منطقالطّیر عطّار تا جاناتان مرغ دریایی ریچارد
باخ» ،نویسندگان بـرای بررسـي تطبيقي دو اثـر ،از كتـاب ادبيّات تطبيقـي ایو شورل
( )Yves Chevrelنظریّه پرداز فرانسوی بهره بردهاند و به این گفته شورل كه «ادبيّات
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تطبيقي مطالعه و بررسي مقایسهای موضوعاتي است كه برخاسته از زمينههای فرهنگي
متفاوتاند» (شورل  ،61به نقل از كوپا و همکاران )11 :9919،استناد كردهاند .بنابراین،
خواننده انتظار دارد با پژوهشي پایبند به مباني و اصول مکتب فرانسه مواجه شود ولي این
پژوهش با روش شناسي مکتب فرانسه هماهنگي ندارد؛ زیرا نویسنده نتوانسته بحث تأثير و
تأثّر را كه اصل مکتب ادبيّات تطبيقي فرانسه است تبيين كند و برای حلِّ این مسأله ،شباهت
ميان دو اثر را از نوع توارد در نظر ميگيرد و مينویسد «باید گرایشهای فطری و ذاتي
ناخودآگاه یا خودآگاه به كمال جویي و انسان كامل ،سبب پدید آمدن بينامتن ّيت منطقالطّير و
جاناتان مرغ دریایي شده باشد» (كوپا و همکاران .)19 :9919،در نتيجهگيری نيز اشاره
ميكند «سفر ،مرگ و پرنده نمادهای مشترک هر دو اثر است كه ترجمه ،مهاجرت و
رویارویي و نبرد بين اقوام نقشي در پدید آمدن این نمادهای مشترک ندارد؛ بلکه این
همانندیها ریشه در ناخود شاعر دارد» (همان  .)47 :صرفنظر از درستي یا نادرستي این
سخن ،هماهنگي بين بنيان نظری پژوهش با ساختارِ روش آن ،مسألهای است كه باید به آن
پرداخته ميشد.
در مقالة «جستاری تطبیقی در مراحل سفر عرفانی عطّار نیشابوری در منطقالطّیر و
نسیب عریضه در علی طریق إرم» ،نویسندگان در چکيده اظهار نمودهاند كه این بررسي بر
اساس مکتب ادبيّات تطبيقي آمریکایي صورت ميپذیرد و در مقدّمة خاطرنشان كردهاند كه
«مطابق با نظریّاتي كه در مکتب آمریکایي بيان شده ،ميتوان به این نکته دست یافت كه در
این مکتب ،به روابط ميان ادبيّات مختلف بر مبنای اصل تأثير و تأثّر توجّهي نميشود؛ بلکه
آنچه در این مکتب ،اصالت دارد ،اصل تشابه و همانندی است» (سيفي و همکاران:9919 ،
 )19ولي در پاراگراف بعد ،صراحت ًا به تأثيرپذیری نسيب عریضه در قصيدة علي طریق ارم
از منطقالطّير اشاره شده و در پرسشهای تحقيق ،نویسندگان روش بررسي و تطبيق
براساس مکتب آمریکایي را كنار گذاشته و سؤالاتي را مبتني بر مکتب ادبيّات تطبيقي فرانسه
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كه اصل آن بر تأثيرگذاری و تأثيرپذیری تاریخي آثار ادبي و چگونگي و دلایل آن است
بدین صورت ،مطرح كزدهاند )9 :ميزان اثر پذیری شاعر عرب (نسيب عریضه) از شاعر
پارسي زبان (عطّار) تا چه اندازه بوده؟  ) 6وی در كدامين مراحل سفر خویش متأ ّثر از
اندیشههای عطّار بوده و چگونه این اثرپذیری را به نمایش گذاشته است؟»(همان ) )19 ،و
در نهایت ،نویسندگان نتوانستهاند ميزان تأثيرپذیری نسيب از عطّار را به درستي مشخص
نمایند و تنها ،در نتيجهگيری اشارهای گذرا به الهام گرفتن نسيب عریضه از منطقالطّير عطّار
در سرودن قصيدة علي طریق إرم كردهاند و به سؤال دوم تحقيق نيز پاسخي ندادهاند و
بدون اشاره به جزئيات اشتراكات فکری و ذكر دلایل آن تنها یک مقایسة كلّي بر مبنای
شباهتها را انجام دادهاند.
بررسي فهرست منابع مقالات ادبيّات تطبيقي و تأمّل در منابعي كه محقّق برای فهم
نظریّه در پژوهش خود از آن بهره گرفته معياری برای تشخيص پيروی تطبيقگر از
نظریّههای ادبيّات تطبيقي است .در مقالة «بررسی تطبیقی پارسا زن عطّار و هزار و یک
شب بوکاچیو» ،به مانند اكثر مقالات مورد بررسي علي رغم اینکه در عنوانِ مقاله واژه
«تطبيق» ذكر شده ،امّا اثری از منابع موجود در حيطة نظری یا كاربردی ادبيّات تطبيقي در
مقاله دیده نميشود .همچنين نویسندگان به بررسي شباهتها و در پارهای موارد تفاوتهای
عناصر داستان پارسا زن و هزار و یک شب پرداختهاند و بدون ارائة روش پژوهشي خود،
صرفاً ،به بر شمردن تفاوتها و شباهتها ،با اشاره به مصادیقي از دو داستان اقدام كردهاند.
عوامل مختلفي در ادبيّات تطبيقي تأثيرگذار هستند از جمله اینکه پژوهشگران این حوزه
چه تعریفي از ادبيّات تطبيقي در نظر دارند و آیا برداشت درستي از ادبيّات تطبيقي و
تعاریف مربوط به آن دارند؟ و یا صِرف پرداختن به برخي شباهتها و اشارات گذرا و كنار
هم آوردن شواهد مثالي بدون آن كه به هيچ كدام از مکاتب ادبيّات تطبيقي توجّه گردد
ميتواند پژوهشي مناسب را ارائه نماید؟
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به عنوان مثال در مقالة « بررسی تطبیقی اسراء و معراج در مدایح نبوی بوصیری و
عطّار نیشابوری» ،نویسندگان در پي آن هستند كه به بررسي تطبيقي دو مؤلفة اسراء و
معراج در مدایح بوصيری و عطّار بپردازند ،ولي روشي را كه مبتني بر یکي از مکاتب
ادبيّات تطبيقي باشد مدِّ نظر نداشتهاند و تنها با استفاده از روش توصيفي و استشهاد به ابيات
مختلف ابتدا اسراء و معراج در مدایح بوصيری و پس از آن این دو مقوله را در مدایح نَبَوی
عطّار مرور كردهاند و در نتيجهگيری هم صرفاً ،به خلاصهای از شباهتها و تفاوتهای دو
اثر اشاره نمودهاند .در متن مقاله ،اصل مقایسه تطبيقي به كلي فراموش شده است؛ زیرا
اشعار این شاعران را به صورت جداگانه از منظر كاربرد داستان اسراء و معراج پيامبر (ص)
آورده و مقایسه را به خود خواننده واگذار كردهاند.
یکي از مشکلات آشکار در مقالات ادبيّات تطبيقي داخلي همين موضوع است كه
نویسندة مقاله تصوّر ميكند باید جداگانه دربارة دو اثر یا دو خالق اثر بحث كند و در
نتيجهگيری به شباهتها و تفاوتها بپردازد؛ در حالي كه استفاده از نظریّه و روش مناسب با
آن و البته پایبندی به نظریّه اولين گام در یک پژوهش تطبيقي است تا مشتركات و اختلافات
دو اثر بدرستي ،تحليل شود.
 .7-0نقد از منظر برخورداری از ساختار علمی و روشمندی
یکي از كاستيهایي كه نمود بيشتری در مقالات مورد بررسي دارد ،ساختار درست نداشتن
و روشمند نبودن آنهاست كه این مسأله در تحليلها و نتيجهگيری مقالهها تأثيرگذار بوده
است .طرح نکردن سؤال پژوهشي و مشخص نبودن فرضيّه یا فرضيّات تحقيق ،فقدان بيان
مسأله ،نداشتن پيشينة تحقيق مناسب و دقيق ،موجب سردرگمي خواننده و عدم دریافت
نتيجة مناسب از مقالات ميشود .در ادامه ،به نمونههایي از مشکلات یاد شده ميپردازیم:
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در مقالة «بررسی دیدگاه ابن عربی و عطّار در مسألۀ فنا و بقا» ،نویسنده پس از بيان
چکيده و مقدّمهای كوتاه دربارة مسألة فنا و بقا در سير و سلوک ،بدون بيان مسأله و روش
تحقيق ،به بيان توضيحاتي دربارة فنا و بقا در كلام عرفای نخستين با نقل قولهای مستقيم و
پي در پي از كتب صوفيه پرداخته و در ادامه ،به طور مجزا در دو عنوان جداگانه فنا و بقا را
از دیدگاه ابن عربي و عطّار با آوردن شواهد مثالي متعدد بيان كرده كه خواننده بي آنکه
بداند هدف نویسنده از ارائه این مطالب چه هست و سؤال و فرضيّة اصلي تحقيق كدام
است ،با انبوهي از مطالب مواجه ميشود .در انتهای مقاله هم بدون هرگونه نتيجهگيری از
مطالب مطرح شده مقاله پایان ميیابد.
در مقالة «از سیمرغ قاف تا خداوندگار دژ درون (بررسی تطبیقی ساختار و محتوای
منطقالطّیر و دژ درون)» ،روش پژوهش روشن نيست .نویسندگان در چکيدة مقاله سؤالي
را مطرح كردهاند كه« :شباهتها و تفاوتهای ساختاری و محتوایي دو اثر چيست؟» (رادفر
و همکاران )11 :9919 ،و در همانجا نوشتهاند كه «بررسي تطبيقي آنها ،پاسخ این پرسش
خواهد بود»( همان) .اوّلاً ،سؤال پژوهشي در چکيده مقاله علمي مطرح نميشود بلکه در
مقدّمه پس از بيان مسأله پرسشهای تحقيق آورده ميشود؛ ثانياً ،برای سؤال پژوهشي،
فرضيّه بيان ميشود نه پاسخ قطعي(فتوحي ،)916 :9911 ،ثالثاً ،این سؤال بيانگر طرح
مسألهای است و صرفاً سؤالي سطحي است كه علاوه بر چکيده ،در مقدّمه نيز هدف از
نگارش مقاله را پاسخ به این سؤال دانستهاند و در نهایت ،نه در محتوای مقاله و نه در
نتيجهگيری ،به این پرسش پاسخي داده نشده و خواننده نتيجه روشني نميگيرد.
در مقالة «اندیشۀ وحدت وجود از دیدگاه عطّار نیشابوری و اسپینوزا» ،نویسندگان
پس از بيان چکيده و مقدّمهای كه صرفاً به تعریف وحدت وجود پرداخته ،وارد بحث اصلي
ميشوند .كلِّ مطالب مقاله ،ذیل دو عنوان :اندیشة وحدت وجود از دیدگاه عطّار و اندیشة
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وحدت وجود از دیدگاه اسپينوزا ،خلاصه مي شود كه با آوردن شواهد مثالي متعدد سعي در
اثبات اعتقاد اسپينوزا به وحدت وجود دارد .در مقدّمه نيز اهداف پژوهش ،روش ،فرضيّات
و مسألة تحقيق ذكر نشده و چکيده و مقدّمه به تعریف وحدت وجود و منشأ این اندیشه
اختصاص یافته است .در نتيجهگيری ،به برخي از مطالب موجود در متن مقاله مجدداً اشاره
شده ،ولي مطالبي كه داّل بر نتيجهگيری از مباحث باشد ،وجود ندارد.
در مقالة «بازگشت :نیم نگاهی به سفرهای ادیسه و مرغان منطقالطّیر» ،نویسنده دلایل
انتخاب این دو اثر جهت مقایسه را برخورداری آن دو از مطالب همسان ذكر كرده است .با
اینحال ،روش تحقيق مناسب و اشاره به اهداف پژوهش و همچنين سؤالات و فرضيات در
این مقاله به چشم نميخورد و در نهایت ،نتيجهگيری مقاله در سه سطر به اختصار بيان شده
كه طي آن نویسنده در توضيحات خود ،بيش از آنکه از روش تطبيقي بهره ببرد ،به ذكر
مثالها و مصادیق مشابه در دو اثر اكتفا كرده است .تحليلهای نویسنده بسيار اندک و ناچيز
هستند و در مواردی ،شواهد صرفاً از یک اثر نقل شده است؛ برای مثال ،در مبحث «تع ّدد
مکان» (صفحه  664مقاله) شاهد مثالي از كتاب منطقالطّير ذكر نيامده و فقط شواهدی از
ادیسه ذكر شده است.
در مقالة «بازتاب منطقالطّیر عطّار در قصیدۀ یادداشت های بشر حافی صوفی صلاح
عبدالصبور» ،نویسندگان برای سؤالات مطرح شده در مقدّمه ،فرضيّهای مطرح نکرده و در
كلِّ مقاله به پاسخي قانع كننده برای سؤالات مطرح شده دست نيافتهاند.
این مقاله به دو بخش تقسيم ميشود :بخش اول شامل تعریف داستان منطقالطّير عطّار
و شرح و توصيف هفت وادی (كه در منابع مختلف عطّار پژوهي بسيار در این باره نوشته
شده است) و بخش دوم شامل بيان اندیشههای صوفيانة عبدالصبور و شرح و تحليل قصيدة
یادداشتهای بشر حافي صوفي است و در هيچجای مقاله ،مقایسهای بين دو اثر صورت

76

فصلنامۀ علمی کاوشنامه ،سال بیست و یکم ،پاییز ،9911شمارۀ 64

نپذیرفته كه نشانگر بازتاب منطقالطّير در این قصيده باشد .تنها ،در نتيجهگيری نویسندگان
به طور خلاصه چهار شباهت و یک تفاوت را بيان كردهاند .همچنين ،در پيشينة تحقيق این
مقاله به آثاری در زمينة عطّارپژوهي اشاره شده كه از نظر محتوایي ،مربوط به این مقاله
نيستند و نميتوانند سابقه و پيشينهای برای این پژوهش محسوب شوند.
در مقالة «بررسی و مطالعۀ تطبیقی منطقالطّیر عطّار و افسانه قرون هوگو» ،توضيحات
و مقدّمات ابتدایي ذكر شده در چکيده زاید است و هدف از نگارش مقاله و دستاوردهای
حاصل از پژوهش در چکيده بيان نشده و در مقدّمه نيز بيان مسأله دقيق و شفاف نيست؛
ضمن آنکه هدف و روش تحقيق مشخص نشده است .فقدان روش مشخص پژوهشي و
تفکيک نکردن مطالب با عنوانگذاری مناسب ،خواننده را سردرگم ميسازد .علاوه بر این
توضيح واضحات دربارة داستان منطقالطّير و ذكر اشعار فراوان ضمن بيان خلاصة داستان
برای یک مقالة علمي -پژوهشي مناسبست.
در مقالة «بررسی و مقایسۀ شیوۀ آموزش تفکّر نزد فریدالدّین عطّار و متیو لیپمن»،
در همان ابتدای چکيده ،هدف تحقيق را در قالب سؤالي پژوهشي آورده بدون اینكه به
بحث مقایسة تطبيقي بپردازد .با طرح این پرسش كه « :آیا آموزش تفکّر و شيوة آموزش
دوسویه در ميان بزرگان فرهنگ ایراني مغفول بوده است یا نظایری دارد؟» (پناهي:9911 ،
 ،)9پرسشهای متعددی در ذهن خواننده شکل ميگيرد كه مقصود از «شيوة آموزش
دوسویه» چيست؟ و منظور از «بزرگان فرهنگ ایراني» دقيقاً ،چه كساني است؟
 .9-0بررسی مقالات از منظر دقّت علمی و جزئینگری
پژوهشگر ادبيّات تطبيقي باید حيطه و موضوع تحقيق خود را به طور واضح مشخص كند و
دامنة آن را محدود به مواردی نماید كه در عمل ،به آنها پرداخته است تا بتواند نتایج مناسبي
را به دست آورد.
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در مقالة «اندیشه وحدت وجود از دیدگاه عطّار نیشابوری و اسپینوزا» ،نویسندگان
داستان سفر مرغان به سوی سيمرغ در منطقالطّير را (كه در بسياری از منابع عطّارپژوهي
آمده است) به طور كامل توضيح دادهاند و نقل این داستان را دالِّ بر اندیشة وحدت
وجودی عطّار دانستهاند و برای اثبات اندیشة وحدت وجود در مصيبتنامه به این جمله
استناد كردهاند« :عطّار در این كتاب در پي آن است كه در دو راهي شریعت و طریقت،
چگونه مي توان به دنبال حقيقت بود؟» در صورتي كه اولاً عطّار در مصيبتنامه تنها در پي
جواب دادن به این سوال نبوده است و ثاني ًا طرح این سوال دليلي برای اثبات اندیشه
وحدت وجود عطّار نيست.
همچنين ،مختصر توضيحي هم كه برای اثبات اندیشه وحدت وجودی عطّار در
الهينامه دادهاند برای خواننده قانع كننده نيست؛ زیرا با آوردن چند بيت از الهينامه كه
بيشتر به راز و نياز با احدیّت اختصاص دارد ،نميتوان اندیشة وحدت وجود عطّار را ثابت
كرد .شاهد مثالهایي كه از اشعار عطّار ذكر شده بسيار كمتر از نمونههایي است كه از
اسپينوزا آمده است .محتوای مقاله به دليل ارجاعات متعدد و تحليلهای اندک بيشتر وجه
آموزشي دارد تا پژوهشي و خواننده متوجّه نميشود كه چه نسبتي ميان اندیشههای عطّار و
اسپينوزا وجود دارد؛ چرا كه به شباهتهای اندیشگاني و تفاوتها و تأثير و تأثّرها اشاره
نشده است .متن مقاله هم به گونهای است كه مي توان آن را دو مقاله مجزّا دانست؛ زیرا
اندیشههای وحدت وجود در هریک به صورت مج ّزا و فارغ از توجّه به اندیشههای دیگری
مطرح شده است .نتيجهگيری نيز تکرار برخي از قسمتهای محتوای مقاله است.
دربارة مقالة «نقد تطبیقی منطقالطّیر اثر عطّار و داستانهای کانتربری اثر چوسر»،
ميتوان گفت كه محتوای مقاله نقد تطبيقي نيست ،زیرا همان طور كه نویسندگان در مقدّمه
بيان كردهاند ،این مقاله صرفاً ،به بررسي وجوه مشترک ميان منطقالطّير و داستان های
كانتربری پرداخته و دليل انتخاب عطّار و چاوسر برای مقایسه ذكر نگردیده است .همچنين،
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نویسندگان در مقدّمه اشاره كردهاند كه تحقيق در خصوص شباهت متون در حوزة ادبيّات
تطبيقي بسيار مطلوبتر از بررسي تأثيرات آنها بر یکدیگر است و این روش به پژوهشگران
این امکان را ميبخشد كه نقاط اشتراک ميان فرهنگها و زبانهای مختلف را بهعنوان نکاتي
تلقّي كنند كه به ادبيّات ماهيّتي جهاني ميبخشد .حال این سؤال در ذهن خواننده شکل
ميگيرد كه به چه دليل ،صرفاً ،بررسي شباهتهای متون در حوزة ادبيّات تطبيقي مطلوبتر
است ،مگر بررسي تأثيرات متون بر یکدیگر باعث ایجاد ماه ّيت جهاني در ادبيّات نميشود؟
نکته دیگری كه در مقدّمه ،ذكر شده این است كه وجوه اشتراک ميان دو شاهکار بزرگ
ادبي جهان ،منطقالطّير و داستان كانتربری بهعنوان حلقهای گمشده در ادبيّات تطبيقي ،به
بحث و بررسي گذاشته ميشود و این سؤال در ذهن خواننده مطرح ميگردد كه چه حلقة
گمشدهای در ادبيّات تطبيقي وجود داشته كه لازمة كشف و دریافت آن ،بررسي اشتراكات
این دو اثر است؟
در واقع ،ميتوان گفت كه در این مقاله ،جزئ ّيات و مستندات و دلایل علمي قانع كننده
ف اشاره به شباهتها و
برای گزارهها و احکام ك ّلي دیده نميشود .ضمن آنکه صر ِ
نپرداختن به تفاوتها و زمينهها و اشتراكات فکری و دلایل آن ،كارِ تطبيق را با نقصان همراه
ميكند.
در مقالۀ «نوستالژی فلسفی در شعر ابوالعلای معرّی و عطّار نیشابوری» ،آثار مربوط
به عطّار دقيق ًا مشخص نشده و خواننده با توجّه به عنوان مقاله تصوّر ميكند كه تمام آثار
منظوم عطّار مورد مطالعه قرار گرفته است .در قسمتي از مقاله ،اشاره شده كه با مراجعه به
اشعار پرشور عطّار نيشابوری ،این بررسي تطبيقي صورت ميپذیرد كه آن هم چندان دامنة
كار یا پيکرة متني را روشن نميكند .علاوه بر این ،محدودة مطالعة نویسنده منظومههای
مصيبتنامه ،منطقالطّير و اسرارنامه عطّار است ،در حالي كه تلقّي اوليّة خواننده از اشعار
پرشور اشعار تغزّلي یا غزلهای عطّار است .علاوه بر این ،نویسندگان به دلایلِ انتخاب دو
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شاعر و عواملِ مؤثّر در اشتراكات مفاهيم و پيامهای اشعار این دو شاعر توجّهي نداشتهاند؛
چرا كه چنين اشعاری یا چنين مفاهيمي در دیوان شاعران دیگری از ایران و عرب نيز مي-
توان یافت.
 .6-0بررسی از منظر نوآوری و حل مسأله
پرداختن به موضوعهای تکراری و یا نتایج از پيش معلوم و عدم نوآوری از چالشهای
دیگر در این عرصة پژوهشي است؛ به عنوان مثال در سال  9970مقالۀ «بررسی و مطالعۀ
تطبیقی منطقالطّیر عطّار و افسانۀ قرون هوگو» ،چاپ شده و در سال  9919مقالهای با
عنوان «بررسی تأثیر منطقالطّیر عطّار در افسانۀ قرون» ،به چاپ رسيده كه دقيقاً موضوع
یکساني دارند .روش پژوهش ،محتوا و حتّي شواهد مثالي این مقاله با مقالة قبل یکسان
است .از آن جای كه در برخي مباحث ،مطالب مقاله كاملاً یکسان هستند (صفحات 911و
 961و 969و 967و 964و 961از مقاله اوّل و صفحات  96و 99و  96و 99و 91از مقاله
دوّم) ،ميتوان حدس زد كه نویسندة مقالة دوّم ،با اینکه از مقالة اوّل برداشت كرده ولي به
آن ارجاع نداده است .این یکسان بودن در سطور پایاني قسمت نتيجهگيری كاملاً مشهود
است.
همچنين در سال  9919مقاله ای با عنوان «اسطورۀ سیمرغ عطّار در آینۀ مرغ بزرگ
باخ» ،چاپ شده كه در آن نه تنها از لحاظ روش پژوهش و محتوا و نتایج حاصل از
تحقيق ،بلکه در اكثر صفحات عيناً مطالب مقالة متعلّق به سال  9971با عنوان «از منطقالطّیر
عطّار تا جاناتان مرغ دریایی ریچارد باخ» ،تکرار شده است (به عنوان نمونه صفحات 97
و 96و 99و 96و  99و 91و  1مقالة چاپ شده در سال  9919دقيقاً مطالب صفحات 46

77

فصلنامۀ علمی کاوشنامه ،سال بیست و یکم ،پاییز ،9911شمارۀ 64

و49و  19و  17و  14و  19و  11مقالة چاپ شده در سال  9991است .حتّي قسمتي از
چکيده مقالة سال  9991در مقدّمه مقالة  9919آورده شده است).
نویسندگان برای ایجاد تفاوت با مقالة پيشين ،در قسمت ابتدایي مقدّمات مفصّلي را به
تعریف رمز و نماد ،چگونگي ادراک رمز و راز و ...اختصاص دادهاند؛ به طوری كه از
صفحة  9تا  99مقاله ،به بيان این مقدّمات پرداخته شده است و با جا به جایي پاراگرافها و
تغيير عناوین و اضافه كردن اشعار عطّار در لابهلای مطالب مقالة پيشين ،سعي در رهایي از
تکرار و تقليد كردهاند كه هيچ كدام راهگشا نبوده و نوآوری در این مقاله نسبت به مقالة قبل
صورت نپذیرفته است.
همچنين در پایان مقاله ناقص مانده و خوانندهای كه مقالة قبل را مطالعه نکرده باشد
ولي بر كتاب جاناتان مرغ دریایي اشراف داشته باشد منتظر است كه بخش س ّوم این كتاب
به مانند دو بخش دیگر آن مورد بررسي و مقایسه قرار گيرد امّا نویسندگان آن بخش را به
دست فراموشي سپردهاند .ح ّتي عنوان مقاله نيز انعکاسدهندة محتوای مقاله نيست زیرا
خواننده با خواندن عنوان تصوّر مينماید كه مقاله حول محور مقایسة سيمرغ عطّار با
جاناتان باخ است؛ در حالي كه محتوای مقاله بيشتر به مقایسه و بيان رمز و رازها و نمادهای
پرنده ،سفر و مرگ در دو اثر اختصاص دارد.
موضوع مقالة «بررسی دیدگاه ابن عربی و عطّار در مقالۀ فنا و بقا» ،از موضوعهای
تکراری است كه مشخص نيست این بررسي از جنبة تأثير و تأثّر است یا درباره شباهتهای
مشترک عرفاني و یا آبشخورهای فکری مشترک؟ و حتي دليل انتخاب ابن عربي جهت
ف این كه هر دو به طور صریح این موضوع را در
مقایسه با عطّار را بيان نکرده و صر ِ
آثارشان مطرح نموده اند دليل قانع كنندهای برای مقایسه نيست ،زیرا اكثر شعرا و عرفا به
گونههای مختلف این مسأله را در آثارشان بيان كردهاند.
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در محتوای مقاله ،صرفاً دیدگاههای عطّار و ابن عربي به صورت جداگانه با ذكر
جملاتي از فصوصالحکم و رسائل ابن عربي و اشعاری از آثار عطّار بيان شده و مقایسهای
بين دیدگاه عطّار و ابن عربي صورت نگرفته و به جزئ ّيات اشتركات فکری و دلایل آن و یا
تفاوتها نيز پرداخته نشده؛ كه باعث تمایز این كار نسبت به پژوهشهایي گردد كه دیدگاه
عطّار و ابن عربي را در مورد فنا و بقا به طور جداگانه مورد بررسي قرار دادهاند .بدیهي
است كه موضوعهایي مانند بررسي دیدگاه های شاعران و عارفان پيرامون مباحث عرفاني
نظير فنا ،بقا ،وحدت وجود و  ...و مقایسة آن با شاعران و عارفان دیگر از سالها پيش به
طور گسترده و بسيار مورد توجّه پژوهشگران واقع شده و دیگر نميتواند حرف تازهای
برای گفتن داشته باشد كه ذهن خوانندة امروزی را تحت تأثير قرار دهد.
 .5-0بررسی مقالات از منظر تحلیل دقیق شباهتها و تفاوتها
ف پرداختن به شباهتها كافي نيست و به تفاوتها نيز باید
در یک بررسي تطبيقي ،صر ِ
توجّه شود .به عنوان نمونه در مقالة «بررسی و مقایسۀ شیوه آموزش تفکّر نزد فریدالدّین
عطّار و متیو لیپمن» ،نویسنده با رویکرد توصيفي ،تنها به ذكر نمونههای بيانگر شباهتهای
دو شيوة آموزش (عطّار و ليپمن) پرداخته و به تفاوتها توجّهي نکرده است .در حقيقت،
نویسنده با تعریف و ذكر این نکته كه عطّار و ليپمن در روش آموزش با وجود فاصلة زماني
و مکاني طولاني ،وجوه اشتراک بسياری دارند مبحث را خاتمه داده و از توجّه به علل
مشابهت و راههای تأثير و تأثّر احتمالي و تفاوتها و دلایل آن غافل مانده است.
همچنين در مقالة «بازگشت ،نیم نگاهی به سفرهای اُدیسه و مرغان منطقالطّیر»،
نویسنده در پنج محور :بازگشت به وطن اصلي ،سختيهای راه سفر ،موانع راه و چگونگي
برطرف كردن آنها ،تعدد مکان و به مقصود رسيدن گروهي اندک ،زوایای همسان سفرهای
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اودیسه و سفرهای مرغان در منطقالطّير را با رویکرد توصيفي نشان داده و تنها به
نمونههایي استشهاد كرده كه بيان كننده شباهتهای دو داستان است .در نتيجهگيری نيز دليل
این شباهت را تلاش انسان برای بازگشت به اصل خویش و حاكي از ضمير ناخودآگاه همه
بشریّت محسوب كرده است كه این گونه ك ّليگویيها و بيان مسائل طبعاً ارزش علمي
ندارد.
مطالعة تطبيقي در صورتي ارزشمند است كه پژوهشگر به بررسي وجوه تشابه و تمایز
به روشني بپردازد ،زیرا بدون توجّه به تفاوتها ،مقایسه و تطبيق  ،دقيق نخواهد بود.
همچنين به كيفيّت متن ادبي توجّه شود و جنبههای اقتباس و نوآوری نيز ارزشگذاری
گردد.
 .4-0نقد و بررسی از منظر بیتوجّهی به زمینهها و دلایل تأثیر و تأثّر
هدف اصلي پژوهشگر ادبيّات تطبيقي بررسي تأثيرگذاری و تأثيرپذیری و اثبات آن و
برشمردن زمينهها و دلایل آن است .این مسأله به خوانندة آثار كمک ميكند تا بداند كه
شاعر یا نویسنده چگونه اندیشة وام گرفته شده را با طرحي نو و در ساختاری تازه به كار
گرفته است یا چگونه ایدهای از ادبيّات و فرهنگ یک كشور به ادبيّات و فرهنگ دیگر
انتقال یافته است .كم و كيف تأثيرپذیری از یک جریان ادبي ،جریانهای ادبي دیگر را به
وجود ميآورد .در برخي پژوهشهای مورد مطالعه پژوهشگر یا وجود رابطة تأثير و تأثّر آن
را نادیده انگاشته و یا آن را مسلّم دانسته و نيازی به اثبات آن نميبيند و صرفاً با ذكر
مثالهایي از آثار مورد تطبيق ،بحث را پيش ميبرد.
در مقالة «ردّ پای عرفانگرایی شرقی در قالب نمایشنامۀ براند اثر ایبسن با نگاه بر
منطقالطّیر عطّار» ،نویسنده چرایي و چگونگي تأثير پذیری ایبسن از منطقالطّير عطّار را
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بررسي نکرده است؛ بلکه تنها با آوردن مثالهایي از مضامين مشترک در صدد اثبات این
مسأله است كه ایبسن در هنگام نگارش نمایشنامة براند تحت تأثير عرفان شرقي و
مخصوصاً عطّار بوده است .در عمل ،نمونههایي از شباهتها نقل شده و بيتوجّه به عنوان
مقاله ،در بحثهای محتوایي از عرفانگرایي شرقي سخني به ميان نيامده است .داشتن
رویکرد توصيفي صرف و بيتوجّهي به مسالة زمينههای تأثيرگذاری و تأثيرپذیری ،از
نقصهای عمدة این مقاله به شمار ميرود.
نویسندة مقاله حتي به معرفي ایبسن (نویسندة نمایشنامة براند) و بنمایههای فکری او
نپرداخته و خواننده با مطالعة این مقاله نميداند كه آیا ایبسن گرایش عرفاني داشته و یا
براساس همان مؤلّفههایي كه نویسنده ذكر كرده ،تنها در این اثر ،تحت تأثير عطّار بوده
است.
در مقالة «انعکاس عشق در آیینۀ ادیان (مقایسۀ تطبیقی عشق در عرفان قدیس
آگوستین و عطّار نیشابوری)» ،ضمن اینكه به هيچ مبنای نظری برای مقایسة تطبيقي اشاره
نشده (در حالي كه با توجّه به عنوان خواننده انتظار دارد با محتوایي تطبيقي ،مواجه شود)
نویسندة مقاله نتوانسته هيچگونه تأثير و تأثّری را اثبات نماید .مانند برخي دیگر مقالات
مورد بررسي(عنوان  ،)9-7در منابع و مآخذ این مقاله نيز منبعي در خصوص ادبيّات تطبيقي
كه نویسنده روش پژوهش و تطبيق خود را براساس آن منبع داده باشد وجود ندارد.
نویسنده بهشکلي ذوقي ،سعي كرده شباهت دیدگاههای آگوستين و عطّار در باب عشق را
ف وجود مشابهت ميان آثار دو
پيدا كند و برشمارد؛ در حالي كه به قول حدیدی «صر ِ
نویسنده دليل بر تأثير و تأثّر نيست ،زیرا مرز مشخصي ميان تأثيرپذیری و توارد ذهني و
فکری وجود ندارد بلکه باید ثابت شود كه نویسندة تأثيرپذیر آثار نویسندة دیگر را خوانده
و از آنها بهرهمند شده است .پس باید مشخص كرد كه مثلاً منطقالطّير عطّار در چه تاریخي
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به زبان خارجي مورد نظر در آمده و آیا نویسندة تأثير پذیر آن را ميشناخته است یا نه».
(حدیدی.)1 :9971 ،
نتیجهگیری
منظومههای عطّار با توجّه به نوآوریهای معنایي و ساختاری زمينة مناسبي برای كارهای
تطبيقي به شمار رفته است .با این حال بررسي مقالات منتشر شده در این باره نشان داد كه
از جهات مختلف به این پژوهشها نقدهای جدّی وارد است و در مواردی همچون فهم
نظریّه و بهرهگيری درست از آن ،روشمندی و توجّه به آن ،دقّت علمي و توجّه به جزئ ّيات،
نوآوری و حلِّ مسأله ،پرداختن به زمينهها و دلایل تأثير و تأثّر و تحليل دقيق آنها اشکالات و
نقایص فراوان دارند .در حوزة ادبيّات تطبيقي كه دو مکتب عمدة فرانسوی و امریکایي از
هم جدا ميشوند ،توجّه به نظریّه بسيار حائز اهميت است؛ در حالي كه در عمل گاه اساس ًا
مبنایي نظری مطرح نيست و گاه به اینکه به كدام مکتب توجّه شده است در مقالات
اشارهای دیده نميشود .با توجّه به عنوان و رویکرد كلّي ،نویسندگان باید به مکتب
فرانسوی پایبند باشند ا ّما در اغلب بررسيها به پيوند تاریخي و زمينة شباهتهای محتوایي،
مضموني یا ساختاری ميان دو اثر مورد مطالعه توجّه نکردهاند .علاوه بر این ،بيتوجّهي به
روشمندی در پژوهش و ساختار علمي؛ همچنين بهره نبردن از منابع موجود در حيطة نظری
ادبيّات تطبيقي در مقالات مورد مطالعه كاملا محرز بود .تجزیه و تحليل اطّلاعات ارائه شده
كمتر صورت گرفته است و بيشتر حجم مقالات به برشمردن شباهتها و تا حدّی تفاوتها
اختصاص یافته است.
بر این اساس ،ضروری به نظر ميرسد كه پژوهشگران این حوزه علاوه بر پایبندی
به چارچوب و بنيان نظری ادبيّات تطبيقي و اطلاع دقيق از آن و تعيين مکتب مورد نظر ،به
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دقّت علمي و نوآوری در پژوهش توجّه كنند.همچنين تسلط كامل و كافي بر محتوا و
مضمون متون مورد بررسي ضروری است.
پی نوشت:
ادبيّات تطبيقي حوزهای از مطالعات ادبي است كه به شکل خاص در اوایل قرن نوزدهم در كنار سایر
رشتههای تطبيقي شکل گرفته و وارد قلمرو بررسيهای ادبي شده است (ساجدی )99 :9997 ،در این حوزه
نظریّههای گوناگوني وجود دارد كه در مجموع در قالب دو مکتب مطرح شده كه از آنها با عنوان مکتب
فرانسوی و مکتب آمریکایي یاد ميشود.
مکتب فرانسوی در اواخر قرن  99و اوایل قرن  91ميلادی پا به عرصه نهاده و نخستين و مهمترین
مکتب در ادبيّات تطبيقي جهان محسوب ميگردد .از دیدگاه مکتب فرانسه ،وظيفة ادبيّات تطبيقي ،رصد
كردن پدیدههای ادبي و قرار دادن آنها در چهار چوبهای مشخّص از تاریخ ادبيّات ميباشد و كار آن
ارزشيابي و قضاوتي بدور از ذوق و درک جمال و زیبایي هنری باشد ،نيست .توجّه به رابطة تاریخي دو اثر
مهمترین ویژگي مکتب فرانسوی است .همچنين ضرورت اثرگذاری و اثرپذیری از دیگر اصول این مکتب
است .در مکتب فرانسوی ،اصولاً ،حوزة كار ادبيّات تطبيقي به روابط تأثير و تأثّر محدود ميگردد .در مکتب
فرانسه تنها زبان است كه تعيين ميكند یک ادبيّات قابليّت مقایسه با ادبيّات دیگر را دارد؛ از این رو ادبيّات
تطبيقي فقط در حوزة دو زبان و دو ادبيّات متفاوت امکان دارد(.همان 16- 14 ،و سالمن .)19 :9919 ،
محققان مکتب آمریکایي پس از جنگ جهاني دوّم در واكنش به مکتب فرانسوی ،آن را بنيان نهادند .در
این مکتب ،ادبيّات تطبيقي تعریف و دامنة گستردهتری پيدا كرده و انواع اشتراكات آثار ،جدا از پس زمينة
تاریخي مورد توجّه قرار ميگيرد .طبق تعریف این مکتب ،مطالعة ادبيّات ،فراتر از محدوههای یک كشور
خاص است و روش آن نقد مستقيم و بيواسطة ادبيّات بدون تکيه بر آثار ادبي خاص و ارتباط تاریخي ميان
آثار است .این مکتب نه تنها روند ادبيّات تطبيقي را از تاریخگرایي به نظریّه و نقد ادبي تغيير داد ،بلکه با
تأكيد بر تماميّت ادبيّات ،حوزة تحقيق در این شاخه از دانش بشری را كه قبلاً محدود به ادبيّات غرب بود،
توسعه بخشيد و ادبيّات شرق را نيز در بر گرفت(.غُنيمي هلال66 :9979 ،و  69 ،69و 67ندا91 :9999،
و.)61
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دانشکدة ادبيّات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان(علمي و پژوهشي) ،سال ششم ،شمارة ،99
صص . 61-69
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بختيار ،مریم (« ،)9911بررسي دیدگاه ابن عربي و عطّار در مساله فنا و بقا» ،فصلنامة تخصصي ادیان و
عرفان ،سال هفتم ،شمارة  ،69صص . 911 -979
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پناهي ،مهين( « ،)9911بررسي و مقایسه شيوه آموزش تفکر نزد فریدالدّین عطّار و متيوليپمن» ،تفکّر و
كودک ،سال دوم ،شمارة  ،9صص .9-66

.99

تقوی ،محمّد ( « ،)9991از كعبه تا روم ( بررسي تطبيقي داستان شيخ صنعان و فاوست گوته)»،
متنشناسي ادب فارسي ،شمارة  ،4صص .9-69
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حکمت ،شاهرخ  ،مریم پریزاد (  « ،)9916نقد تطبيقي منطقالطّير اثر عطّار و داستانهای كانتربری اثر
چوسِر» ،مطالعات ادبيّات تطبيقي (علمي و پژوهشي) ،شمارة  ،91صص . 61-46
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دیدی ،جواد ( « ،)9971شيوههای پژوهشي در ادبيّات تطبيقي» ،پژوهشهای زبانهای خارجي ،شمارة
 ،9صص . 6-99

.69

خسروی خراشاد ،سميه ،شهریار سعيدی ( « ،)9919مقایسة تطبيقي شخصيتهای منطقالطّير عطّار
نيشابوری با شخصيتهای نمایشنامة در انتظار گودو ،اثر ساموئل بکت» ،مطالعات تطبيقي هنر(علمي-
پژوهشي) ،سال دوم ،شمارة  ،6صص . 917-961

.66

دارابي ،حدیث ،یحيي معروف ( « ،)9919تأثير پذیری عز الدین عبد السلام مقدسي از عطّار» ،مجلّة
زبان و ادبيّات عربي(علمي – پژوهشي) ،شمارة  ،91صص .91_999

.69

رادفر ،ابوالقاسم ،شفق غلامي شعباني ( « ،)9919از سيمرغ قاف تا خداوند گار دژ درون ( بررسي
تطبيقي ساختار و محتوای منطقالطّير و دژ درون)» ،ادبيّات تطبيقي (علمي و پژوهشي) ،شمارة ،4
صص . 76-11

.66

رحيمي پور ،سارا ،یحيي معروف ( « ، )9916تأثيرپذیری احمد سویلم در مجموعة الشوق في مدائن
العشق از عطّار نيشابوری» ،پژوهشهای ادبيّات تطبيقي دانشگاه تربيت مدرّس ،دورة سوم ،شمارة ،6
صص .69-61
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شمارة  ،66صص .79-16
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. 71

.96
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.91
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.66

مرندی ،سيّد محمّد ،ناهيد احمدیان (« ،)9991كمدی الهي و منطقالطّير :نگاهي به تفاوتها و
شباهتها» ،پژوهش ادبيّات معاصر جهان (علمي و پژوهشي) ،شمارة  ،99صص . 967-944

.69
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ادبي(علمي  -پژوهشي) ،شمارة  ، 91صص . 991-919
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سيذارتا با حکایت شيخ صنعان» ،ادبيّات تطبيقي ،شمارة  ،4صص . 669-649

.61

ممتحن ،مهدی ،محبوبه مسلمي زاده ( « ،)9916بررسي تطبيقي پارسا زن عطّار و هزار و یک شب
بوكاچيو» ،مطالعات ادبيّات تطبيقي ،شمارة  ،94صص .99-19
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مطالعات ادبيّات تطبيقي ،سال هفتم ،شمارة  ،61صص . 949-979
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