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1. Introduction 

Meta-analytical approaches can provide researchers with the 

overall results of studies which share the same themes. Adopting such 

an approach in the field of comparative literature can inform and set 

directions for future research. In the present paper, more than forty-

three articles with the shared theme of ‘mystical journey’ were studied 

and their findings were employed to create an interconnected network 

of comparative corpuses. This paper mainly aims at providing 

comparative researchers with new avenues of research in order to 

come to a more comprehensive conception of the mystical journey. 

Despite the significance of carrying out such studies, no one, as far as 

the researcher knows, has adopted a Meta-analytical approach in the 

field of comparative literature, especially on the issue of ‘mystical 

journey’. Therefore, the current study is quite novel and no previous 

study has dealt with the mentioned subject. The corpuses include 

Ardaviraf-nameh, the Devine Comedy (by Dante), Seirolebad 

Elalma’ad (by Sana’i), Mantiq ut-tayr (or ‘Conference of the Birds’ 

by Attar Neyshaburi), Jonathan Livingston Seagull (by Bach), the 

Little Black Fish (by Behrangi), and some other comparable works. 

After introducing the abovementioned works and the related 

comparable ones, finally, the novel and potentially comparable 

corpuses never worked on yet are introduced to the prospective 

researchers. 
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2. Methodology 

The present study is a descriptive one conducted on the basis of 

library research. The main approach of the current study is meta-

analytical. In such studies, after the extraction of the overall results of 

the studies with the same theme, a meta-analytical content is provided 

for researchers. In fact, it deeply informs and sets directions for 

prospective researchers in the field of comparative literature.  

To carry out the research, more than one hundred and twenty-two 

handpicked books and articles were studied, and some parts of them, 

the analytical-descriptive data and the major findings of forty-three 

articles were directly adopted to be employed in the analytical 

formulation of the discussion sub-section of the current study.  

 
3. Discussion 

In the first sub-section, Ardaviraf-nameh, the Divine Comedy, 

Seirolebad Elalma’ad and the comparable works were presented. In 

the next sub-section, Mantiq ut-tayr and other analogous works were 

analyzed. Finally, Jonathan Livingston Seagull, the Little Black Fish 

and other comparable works were analytically explored.  

 
3.1. Ardaviraf-nameh and the comparable works 

Sadrzadeh (2002) in her article has comparatively analyzed four 

mystical journeys, namely Ardavirafnameh, the Divine Comedy, 

Royaye Sadeghe, and Resaleye Amorzesh. She has concluded that the 

common theme produced by the authors of the four works had been 

affected by the society wherein they lived.  

Ujaq Alizadeh (2007) in a paper entitled ‘the ladder of the 

mystical journey’ has referred to the study conducted by two great 

researchers who had evidently proved the inspiration of Dante in His 

writing of the Divine Comedy from Islamic resources, especially 

Me’rajnameh.  

Azar (2008) has proposed two works as the main inspiring 

resources for Dante: ‘Merjnameh of Prophet Mohammad (PBUH)’ 

and ‘Ardavirafnameh’.  

Mohammadi and Nazri (2008) in their joint article have referred 

to the similarities and differences between the two works: 

‘Ardavirafnameh’ and ‘Resaleye Amorzesh’. 

Mentioning the similarities between ‘Ardavirafnameh’ and 

‘Resaleye Amorzesh’, Amini Lari and Mirqaderi (2012) pointed out 
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that Khayyâm (in composing his Robaiat), Dante (in writing his 

Divine Comedy) and Milton (in writing his Paradise Lost) have all 

been inspired by Resaleye Amorzesh.  

Hejazi (2010) is of the opinion that the similarities between the 

Divine Comedy and Seirolebad Elalma’ad lie in the fact that Dante 

had been familiar with a translation of Seirolebad Elalma’ad.  

Ziaoddini and Farrokhnia (2013) have comparatively studied 

Resaleye Amorzesh and Seirolebad Elalma’ad and found that both 

works are on the basis of Islamic-Mystical concepts, especially the 

Holy Qur’an.  

 
3.2. Mantiq ut-tayr and other analogous works 

On the basis of what Foruzanfar (1970) has found in his research, 

Attar, in composing his Mantiq ut-tayr, had been inspired by 

Avicenna’s Resalato Altayr.   

Noori and Beiranvand (2018) have made a comparison between 

the stories of birds in Mantiq ut-tayr and Ulysses in Homer's Odyssey 

and have referred to a lot common themes between the two stories. 

The researchers did not make any claim that Mantiq ut-tayr was 

inspired by Ulysses.  

Afrouz (2017) in his article has analytically compared the 

spiritual journey stages in the works of Attar and Schmitt. According 

to what the researcher has found, the hero in the two stories (i.e., 

Oscar and the Birds), are comparable. The reason behind such a 

similarity was found by Afrouz to be the religious background of the 

two authors.  

Salimi Kouchi and Ghassemi Isfahani (2020) have made an 

intertextual study of Mantiq ut-tayr’s seven stages of love in the man-

trunk and his traveler by Andrée Chéd. The researchers have found 

that the themes of the two works are quite analogous.  

Mobarak and Hamani (2011) have pointed out that the Holy 

Qur’an was the main source of inspiration for Attar in his composing 

of Mantiq ut-tayr. The seven stages of mystical journey by Shikh-

San’an in Mantiq ut-tayr is absolutely comparable with that which 

could be detected in the Surah of Joseph”. 
3.3. Jonathan Livingston Seagull, the Little Black Fish and other 

comparable works 

Ghasemzadeh (2016) in his article has mixed the framework 

presented by Campbell with that of Pearson and Marr to analyze the 
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journey of The Little Black Fish. Likewise, Abdollahzadeh Borzu and 

Reihani (2019b) have worked on the same corpus nd framework. The 

researchers’ finding indicated that the stage of ‘the return of the hero’ 

could not be detected in the Little Black Fish. 

According to the study conducted by Asghari, Abidinia and 

Tolooei Azar (2019) The Little Black Fish has its roots in classical 

Persian works such as ‘Kelile va Demneh’, ‘Marzbannameh’, and 

‘Mantiq ut-tayr’. 

Coupa, Hejazi and Ghazanfari Moghaddam (2010) found that 

Bach’s Jonathan Livingston Seagull is somewhat similar to Mantiq ut-

tayr. In the same vein, Mohammadi Badr and Ghazanfari Moghaddam 

(2012) pointed out that Bach’s work is an indirect adaptation of 

Attar’s masterpiece.  

 
4. Conclusion 

In the present paper, the researcher adopted a meta-analytical 

approach to study more than forty-three articles which shared the 

same theme of ‘mystical journey’. The findings could be used in 

opening up new avenues of comparative studies for prospective 

researchers.  

Findings revealed that the works studied here were comparable 

due to the following criteria: accessibility to the translated works of 

other nations, adaptations, direct inspiration from the Sacred 

Scriptures, common religious background of mystical-journey-

oriented works, and common concerns in presenting mystical-

journey’s stages. 

The corpuses included Ardaviraf-nameh, the Devine Comedy, 

Seirolebad Elalma’ad, Mantiq ut-tayr, Jonathan Livingston Seagull, 

the Little Black Fish, and some other comparable works. In the 

following table, the potentially comparable works which are yet 

unsearched are presented. It should be noted that the factor of ‘time’ 

or ‘inspiration’ are overlooked and the symbol ‘~’ refers to ‘the 

collection of works comparable to that specific work’: 
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The Work 

(to be 

compared) 

Potentially 

Comparable Works 

The Work 

(to be 

compared) 

Potentially 

Comparable Works 

Mantiq ut-

tayr 
Resalato-teyr; 

Resalato-toyur; Al-

tavahhom; 

Ardaviraf-nameh; 

Odyssey; Paradise 

Lost; Seirolebad 

Elalma’ad; 

Enoch’s Dream 

Yoga 

Sutras 
Ala Tariqe Eram; the 

Pilgrim’s Progress; 

The Man-Trunk and 

His Traveler; Oscar 

and the Lady in Pink; 

The Parliament of 

Fowls; The 

Canterbury Tales; 

Mantiq ut-tayr ~ 
Ardaviraf-

nameh  
the Pilgrim’s 

Progress; Ala 

Tariqe Eram;  
Mantiq ut-tayr  ~  

The Man-

Trunk and 

His 

Traveler 

Yoga Sutras  ~  

Resalato-

toyur 
Ardaviraf-nameh  ~  Oscar and 

the Lady in 

Pink 

Yoga Sutras  ~  

Resalato-

teyr 
Ardaviraf-nameh  ~  The 

parliament 

of Fowls 

Yoga Sutras  ~  

Seirolebad 

Elalma’ad 

Ardaviraf-nameh  ~  The 

Canterbury 

Tales 

Yoga Sutras  ~  

Al-

tavahhom 
Ardaviraf-nameh  ~  Faust Siddhartha; Qur’anic 

Sura “Joseph” 
Enoch’s 

Dream 
Ardaviraf-nameh  ~  the Little 

Black Fish 

the Little Prince; 

Mantiq ut-tayr ~ 
the Devine 

Comedy 

Ardaviraf-nameh  ~  Jonathan 

Livingston 

Seagull 

The Fish Jumped 

over the Dragon 

Gate; Mantiq ut-tayr 

~ 
the 

Pilgrim’s 

Progress 

Ardaviraf-nameh  ~  the Little 

Prince 
the Little Black Fish; 

Jonathan Livingston 

Seagull  ~  
Ala Tariqe 

Eram 
Ardaviraf-nameh  ~  
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 در ادبیات ایران و جهان« سلوک»تطبیقی -مطالعۀ فراتحلیلی
  1محمود افروز

 چکیده

های مشتترک را مستتجرو و در مایههایی با بنهای پژوهشهایی یافتهمطالعات فراتحلیلی نتیجۀ ن    

دهد. رویکرد فراتحلیلی در حوزۀ ادبیات تطبیقی نیز نقشتۀ راهتی بترای اختیار پژوهشگران قرار می

مایۀ مشتترک کند. در جستار حاضر، بیش از چهل و سه مقاله با بنمطالعات آتی محققان فراهم می

پتییر هتای تطبیت ای منسجم از پیکرههای آنها در ایجاد شبکهش شد از یافتهمطالعه و تال« سلوک»

ای نوین از مطالعتات تطبیقتی پتیش روی پژوهشتگران آتتی استفاده گردد تا از این رهگیر دریچه

کته نگارنتده مطلتس استت، تتاکنون رغم اهمیت این نتو  از مطالعتات، تتا جتایی گشوده شود. علی

خل و خارو در حوزه ادبیات تطبیقی، رویکرد فراتحلیلی اتجتا  نکترده، یک از پژوهشگران داهیچ

از ایتن رو،  ؛کم، در حوزۀ سلوک، هیچ مطالعۀ فراتطبیقی تا به این لحظه منتشتر نشتده استتدست

هتتای متتورد بررستتی شتتامل پتتژوهش حاضتتر در حتتوزۀ ادبیتتات تطبیقتتی کتتامالپ بتتدیس استتت. پیکتتره

حکتیم  خمستۀعطتار نیشتابوری،  الطّیترمنط ، المعادسیرالعباد الی دانته،الهی کمدی، نامهارداویراف

پتییر استت. پتز از و برخی دیگر از آثار تطبیت  سیاه کوچولوماهیو  دریایی جاناتان مرغنظامی، 

پتییر و آثتار هتای تطبیت معرفی آثار فوق و مجموعه آثار قابل تطبی  با هریتک، در نهایتت، زمینته

انتد، معرفتی شتده استت.  بت  هقتان متورد مطالعته تطبیقتی قترار نگرفتتبکری که هنوز توسط محق

های تحقی ، دسترستی بته ترجمتۀ آثتار دیگتر ملتل، اقتبتا  ضتمنی، الهتا  از ک،تت  مقتدّ ، یافته

                                                           

 01/04/1400:  مقاله نهایی پییرش تاریخ                           28/01/1400: مقاله دریافت تاریخ 

         Doi: 10.22103/JCL.2021.17434.3245                                                                              73-1صص  
. نرایا ،اناصفه ،ندانشگاه اصفها ،یخارج هایدانشکده زبان ،یسیانگل اتیگروه زبان و ادب اریستادا .1

m.afrouz@fgn.ui.ac.ir 
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هتای مشتترک در ترستیم محور، و وجود دغدغه-زمینۀ مشترک میهبی و عرفانی آثار سلوکپیش

 اند.ده در پژوهش حاضر را رقم زدهپییری آثار مطالعه شمسیر سلوک، تطبی 

 .سلوک ادبیات فارسی، ادبیات جهان،ادبیات تطبیقی، رویکرد فراتحلیلی، های کلیدی: واژه

 

 مهمقدّ .1
 بیان مسئله شرح و. 1-1 

کند تتا ی( یا فراتحلیلی به پژوهشگران کمک مMeta-Analyticalرویکرد متاآنالیتیکال )   

ن ای گونتاگوهتعات مجتلفی را استجراو کنند کته غالبتاپ در بافتتهای مطالنتیجۀ غایی یافته

هشتگران بته اند. اتجا  چنین رویکردی توستط پژوهای مشترکمایهانجا  شده اما دارای بن

هتای هانجامد. این رویکترد نتوین پژوهشتی، دریچتهای مشترک میمایهدرک جامس این بن

 شان کمتک خواهتد کترد علتل رختدادنوینی پیش روی محققان خواهد گشود و حتی به ای

ختا  را  اشتراکات و یا ابهامات احتمالی موجود در مطالعات انجا  شتده  تی بتازۀ زمتانی

 (.35: 2019ردیابی نمایند )موسوی رضوی و  هماسبی بویری، 

مطالعتات   ور خالصتههتوان آن را برویکرد فراتحلیلی در حوزۀ ادبیات تطبیقی، که می

« مطالعتات فراتطبیقتی»( یا Meta-Analytical Comparative Studiesتطبیقی )-فراتحلیلی

(Meta-Comparative Studies نامید، نقشۀ راهی را از آنچه تتاکنون انجتا  شتده و )تتی ح

جم ای منستبکهحقیقت، این مطالعات، شدهد. دره میتواند در آینده انجا  شود ارائآنچه می

جراو دهتد و ضتمن استتر کنتار یکتدیگر قترار متیهای تطبیقی مورد پژوهش را داز پیکره

هتد داد تتا پییر، به محققان ایتن فرصتت را خواهای مشترکِ تطبی عمده علل پیدایش زمینه

ایی هتای آتتی ختود شناستپییری هستتند، بترای پتژوهشآثاری را که دارای ظرفیت تطبی 

 کنند. 

پتردازان مشتهوری هن نظریهترین مباحث در علو  انسانی بوده و  از جیّاب« سفر»مقولۀ 

( و ...( را Vogler(، وگلتر )Marr(، متار )Pearson(، پیرسن )Campbell)همچون کمپبل )

در ایتن حتوزه « الگوهاییکشف کهن»به خود مشغول کرده است، تا جایی که ایشان در پی 
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ر ستف»مایتۀ مشتترک (. در نوشتار حاضر، تمرکز بر روی بن588: 1398اند )مظفری، برآمده

 در ادبیات داستانی ایران و جهان است. « سلوک»یا « عرفانی

در ادامته،  استت. و خداشناستی خودشناسی  ری ِسلوک گا  نهادنِ آگاهانۀ شجص در 

 الطیترمنطت صنعان در مرغ و شیخای از سفرهای عرفانی ارداویراف و دانته، سفر سیخالصه

 Jonathan) دریتایی جاناتتان مترغستفر عطار، سفر ماهان و روایت معراو در آثار نظامی، 

Livingston Seagull ستیاه کوچولتومتاهی( و (  در آثتار ریچتارد بتاRichard Bach و )

 های پژوهش مطرح شده است.صمد بهرنگی ارائه و و نهایتاپ، پرسش

 سفر ارداویراف و دانته .1-1-1

« نامتۀ مزدایتیترین معراوفصلم»های کهن و نامه، به عنوان یکی از معراونامهارداویراف    

(، حکایت عروو یک روحانی زردشتتی استت. قتدمت 55: 1397 ل ، زاده و زندی)بیگ

گتردد. بتازمی( Dante Alighieriالیگیتری )به هتزار ستال قبتل از اثتر دانتته  نامهارداویراف

شتته از شرح سلوک ارداویراف یا ویراف )ویراز( است که با راهنمایی دو فر نامهارداویراف

آیتد. شتود و در نهایتت بته دوز  درمتیپل چینوات عبور و وارد اعراف و سپز بهشت می

نیز دربرگیرنده سه بجش است: دوز ، برز  و بهشت. البته ترتیت  مراحتل در  کمدی الهی

باشتد دو اثر، متفاوت است؛ ضمن آنکه مرحله برز  و اعراف در هر یک منحصر به فرد می

ز  دانته که در داخل زمین واقس شده، ن،ه دایره دارد )پتن  دایتره اول، (. دو15: 1387)آ ر، 

کته لوستیفر یتا  وریدوز  علیا؛ چهار دایره آخر، دوز  سفلی( و مجرو ی شکل است، به

همان  ابلیز، در رأ  مجروط )در مرکز زمتین( جتای گرفتته استت )مرنتدی و احمتدیان، 

، با چاه بزرگ و ظلمانی به نا  دوز ، روبترو «ار»(. ارداویراف نیز در قعر زمین، 151: 1385

 اند.شود. اهریمن و حیوانات مو ی نیز در این مکان موحش و متعفّن سکنی گزیدهمی

دانته در سفر عرفانی خود، دو راهنما دارد. روح ویرژیل، شاعر ایتالیایی، که در دوز  و 

بترز  ارداویتراف،  ی استت.برز  نجستین هدایتگر اوست، در واقس نماد قتوۀ عقالنتی بشتر

اما بهشت ارداویراف چهار  بقته دارد:  همچون برز  دانته، فاصلۀ بین زمین و آسمان است.

، بئتاتریز الهتیکمتدیدر گتیر از مراحتل بهشتت، در آسمان، ماه، خورشتید و ستتارگان. 

هتم گیرد و البته  وی نیتز زمتانی کته بته بهشتت دبجای ویرژیل، هدایت دانته را به عهده می
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گردد و سن برنارد، که نماد انسان کامل و عقل کتل استت، جتای او خبر بازمیرسند، بیمی

نیتز دو ایتزد همتراه و همستفر ارداویتراف هستتند. « اهلتوستروش»و « آ رایتزد» گیرد.را می

شنود. دانتته اولتین بیند و صدای او را میارداویراف خداوند )اورمزد( را در هیبت نوری می

استتت. نقطتته « کیتتومر »و ارداویتتراف نجستتتین دیتتدارش بتتا « آد »بهشتتت بتتا  مالقتتاتش در

اشتراک در آن است که آد  در فرهنگ اسالمی، نجستین بشر، و کیومر  نیتز در فرهنتگ 

ایران باستان نجستین نمونۀ بشر و اولین پادشاه لق  گرفته است. از دیگر موارد قابتل تطبیت  

سترود شتکوه  کنتان،رداویراف و دانته، ارواح، شادیدر این دو اثر آن است که در بهشت ا

 خوانند.خداوند را می
 عطار الطیرمنطقصنعان در . سفر مرغان و شیخ2- 1 -1

عطتار  طیترالمنطت ای دارنتد. در محور، پرندگان جایگاه ویتژه-در ادبیات داستانی سلوک  

استت  بیتان گردیتده به زیباترین شکل ممکن« های راه سلوکرابطۀ ح  و خل  و دشواری»

ز اقشتار (. در این منظومته، هتر کتدا  از پرنتدگان نمتاد  یفتی ا14: 1385)شفیعی کدکنی، 

ر کتوه هاست که برای رسیدن به ستیمرغ، بتا رهبتری هدهتد، رهستپاجامعه یا جمعی از آد 

دامه  ی گردد مرغان یکی بعد از دیگری از اشوند. هرچند دشواری مسیر سب  میقاف می

وه قتاف کتمترغ از ایشتان بته ، ستیزمانند، ولی نهایتتاپ، پتز از گتیر از هفتت وادی ری  با

 لطیترامنطت اند. الز  بته  کتر استت کته فهمند خودشان سیمرغرسند و آنجاست که میمی

 (.103 :1396فدوی،  ؛70: 1376احمد غزالی است )مجاهد،  الطیوررسالهاثری مقتبز از 

 ازگو شده، داستتان ستفر عرفتانی شتیخداستان مرغان بهایی که در خالل یکی از داستان

سال معتکف حر  بوده و مریدان زیادی داشته است. شبی در ختواب  50صنعان است. شیخ 

مریتد راهتی رو   400بیند که از حر  بته رو  رفتته و بتتی را ستجده کترده استت. او بتا می

گتیارد: بترای شتیخ متی بندد. ترسا چهتار شترطشود و در آنجا دل در دختر ترسایی میمی

سوزی و خمرنوشی. شیخ که سیم و زر ندارد برای کابین دختر هتم بترستی و قرآنکفر، بت

ختود را رهتا کترده و بته مکته  ستال خوکبتانی وی کنتد. مریتدان شتیخکنتد یتکعهد متی

کنتد و ایشتان را مالمتت متی ،امتا مریتدی کته در ستفر رو  همراهشتان نبتود ،گردندبازمی

بستتند ولتی در قلت  ختود از خداونتد بترای ظتاهر زنتار متیباید مریدان نیز بهگوید که می
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کار را کردند و نهایتاپ شتیخ از آشتفتگی کردند. مریدان همیندگرگونی احوال شیخ دعا می

بینتد کته نجات یافت و همگی راهی حجاز شدند. در این میان، دختتر ترستا در ختواب متی

ند که به نزد شیخ صنعان برود و مسلمان شود. شیخ نیتز کآفتاب در کنار وی آمده و امر می

شتود و بتا مریتدان از راه متیدر با ن ختود از اشتتیاق دختتر ترستا بته حقترت حت  آگتاه 

خواهد که اسال  را بتر وی عرضته نمایتد. شتیخ صتنعان گردند. دختر ترسا از شیخ میبازمی

   کند.فرین تسلیم میآآورَد و جان به جانکند و دختر ترسا ایمان میچنین می
 پیکر نظامی. سفر ماهان و حکایات معراج در هفت3- 1-1

 هتایو دیگتر منظومته االسرارمجزنریشۀ حکایات معراو پیامبر اعظم ) ( که نظامی در    

ستوره استراب بتاز  18تتا  8کنتد بته قترآن، آیتات ختود بته آن اشتاره متی خمسهیا  گن پن 

 اری از مراحل معراو رسول اکر  ) ( ارائه شده است: ، نمود3.1گردد. در تصویر می

 
 (126: 1390. مراحل معراو پیامبر ) ( در خمسۀ نظامی )برگرفته از جعفری، 3.1تصویر 

به بیان داستان ماهان مصری پرداخته است. ماهان روزی بتا یکتی از  پیکرهفتنظامی در 

ختورد. نوشتد و میتوه متیو مِی متی کندرود و در آنجا تا ش  نشاط میبزرگان به باغی می

رود و مردی را در هیبت شریکِ کنان به نجلستان میزمانی که از مِیِ ناب مست شده، تفرّو

و  برد تا مالِ فراوانی که همراه ختود آوردهبیند. مرد او را به بیرون شهر میخود در آنجا می

تما  شت  ماهتان در پتی مترد سرای خارو شهر مجفی کرده به ماهان نشان دهد. در کاروان

یابتد؛ کند، اثتری از شتریکِ ختود نمتیشود، اما به محض آنکه خورشید  لو  میروان می

شود و بته جتای بتاغ و گلتزار، ی روز، از گرمای هوا بیدار میخوابد و نیمهجا میپز همان

دیتدار او بتا بیند. داستان حاوی ماجراهای فراوانی از تنها غارهای بیشمار در ا راف خود می

هایلِ بیابانی، هیال و غیال )دو غول نر و ماده(، دشت غوالن و دیوچگان، اژدهای چهتار پتا و 

نمایتد و توبته منظر است. باالخره، ماهان نیّتتِ خیتری متیدو پَر و هفت سر، و عفریت کریه

تِ کنتد. ماهتان دستدهد و نهایتاپ با خقر دیتدار متیای غسل میکند و خود را در چشمهمی



 17 1400تان بهارو تابس، 24 ۀ، شمار13سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

هیبتت  آنجتا کته اوّلتین دیتو در—یابتدگیرد و به ناگاه خود را در باغِ نجست متیخقر می

 شریکش بر وی ظاهر شده بود.
 سیاه در آثار باخ و بهرنگیسفر جاناتان و ماهی .4- 1-1

ر ایتن منتشتر شتده استت. د 1347به قلم صمد بهرنگتی در ستال  سیاه کوچولوماهیکتاب   

بریتدن از کنتد. او بتا دلویبار را بته قصتد رستیدن بته دریتا تترک متیسیاه، جداستان، ماهی

دانا بته  شود و به کمک آنچه مارمولکهمسایگان و آشنایان و حتی مادرش، راهی دریا می

..( را متاهی و . )مانند مرغ ستقا، متاهیجوار، و اره هاها غلبه و خطروی داده بر تما  دشواری

 رسد.صود خود میگیارد و نهایتاپ به مقپشت سر می

تان به نا  جانا مرغ دریایی جوانی ۀدرباررا  جاناتان مرغ دریایینویسنده آمریکایی،  با ،

 ز و انجتا است. او از زندگی روزمره خسته شده و به سب  عش  بیش از حد به پتروانگاشته 

 واجتد کشد وشود. او از تمریات خود دست نمیتمرینات خارو از عرف، از گروه  رد می

 ود و با مترغرشود.  او به کمک دو مرغ نورانی به مکان دیگری میای میالعادهمهارت فوق

د و بترای آمتوزهای دیگری میشود و از او مهارت( آشنا میChiangدانایی به نا  چیانگ )

 دهد ولیمی گردد. او چند مرغ را آموزشسوی دیگر مرغان بازمیهای خود بهتعلیم دانسته

هتای زهسپارد و برای کس  آمتو(، میFletcherزش ا به بهترین شاگردش، فلچر )ادامه آمو

 شود. ر، خود راهی جهانی دیگر میواالت

 پژوهش ۀ. پیشین2 -1

ر ( د2019( و موسوی رضتوی و  هماستبی بتویری )Van Poucke, 2017مقالۀ وان پ،که )  

لیتیکتال مطالعتات متاآنا های اخیر به مبحث جدیتدشمار معدود تحقیقاتی است که  ی سال

ثبات ده و بر ااند. هرچند، این دو پژوهش کامالپ محدود به حوزه مطالعات ترجمه بوپرداخته

 ؛( تمرکتز یافتته استتThe Retranslation Hypothesisهتای مکترر )یا رد فرضیه ترجمته

اقد یقی فطبتیات بنابراین، پژوهش حاضر، تا جایی که نویسندگان ا ال  دارند، در حوزۀ ادب

ه ادبیتات یک از پژوهشگران داخلی و ختارجی در حتوزعبارتی، تاکنون هیچاست. به پیشینه

 .اندتطبیقی انجا  نداده-ویژه در حوزۀ سلوک، مطالعه فراتحلیلیتطبیقی، و به

 



 در ادبیات ایران و جهان« سلوک»طبیقی ت-مطالعۀ فراتحلیلی                        18

 . ضرورت، اهمیت مسئله3 -1

امتر،  ای انجتا  شتده استت. بترای ایتنجستار حاضر به روش توصیفی و مطالعه کتابجانه

هتای شتده، مطالعته و از میتان آنهتا، از دادهکم صدوبیست و دو کتاب و مقالۀ گلچیندست

های نهتاییِ چهتل و سته مقالته بترای کتاربرد مستتقیم در انجتا  ایتن تطبیقی و یافته-تحلیلی

 پژوهش استفاده شد.

 های زیر پاسخ دهیم:بیان شد، در تحقی  حاضر برآنیم تا به پرسش آنچه ب  

ستیرالعباد و الهتی، کمتدی، نامتهارداویتراف هتای پتییر بتا داستتانآثتار تطبیت بکۀ ( ش1

یک از آثار از دیگری الها  پییرفتته؟ تتا چته میتزان شامل چه آثاری است؟ کدا  المعادالی

 پییر در این دسته میسّر است؟یابی آثار تطبی ریشه

هتای جاناتتان مترغ داستتانامی، نظت خمستۀ عطار،الطیر منط پییر با آثار تطبی ( شبکۀ 2
 کدا  است؟  بهرنگی یسیاه کوچولوماهی و با دریایی 

 پییر چیست؟همسانی در مراحل سلوک این آثار تطبی ( عوامل منجر به پیدایش 3

پتییری، هنتوز متورد اقبتال رغتم داشتتن ظرفیتت تطبیت یک از آثار فتوق علتی( کدا 4

، «ستفر»مایتۀ مشتترک عبارت دیگر، ضمن لحتا  بتناند؟ به پژوهشگرانِ تطبیقی واقس نشده

 یک از آثار فوق تاکنون توجه محققان را به خود جل  نکرده است؟پییری کدا تطبی 

 

 بحث و بررسی. 2

پییر با آنهتا، و آثار تطبی  المعادسیرالعباد الی، الهیکمدی، نامهارداویرافدر بجش اول 

 جاناتتان مترغآثار قابل تطبی   کر شده است. نهایتاپ و دیگر  پیکرهفتو  الطّیرمنط و سپز 

  پییر با آن دو ارائه گردید.طبی و آثار ت سیاه کوچولوماهیو  دریایی

 پذیرو آثار تطبیق المعادالهی، سیرالعباد الیکمدی، نامهارداویراف. 1- 2
 پذیرو آثار تطبیقالهی کمدی، نامهارداویراف. 1-1- 2

الهتی، نامته، کمتدیارداویرافدر مقالۀ خود به تطبی  چهار سفر معنوی )( 1381صدرزاده )
گیری کرده است ( به دنیای پز از مرگ پرداخته و چنین نتیجهآمرزشصادقه، رسالۀرؤیای
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های حاکم بر جوامعی است که دلیل وجود بحرانبه»که وجه اشتراک آفرینش چهار کتاب 

 (. 50 :1381صدرزاده، )« اندزیستهنویسندگان آثار در آن محیط می

  بزرگ به پژوهش دو محق« نردبان سلوک»خود  ۀ( در مقال109: 1386اوجاق علیزاده )

 بته اثبتات کند که هر یک به صتراحت و بتا ادلّته متتقنبه نا  پاالسیو  و چرولی اشاره می

اده علیتزاوجتاق د.انت، تأکید داشتتهنامهمعراوویژه از آثار اسالمی، به الهیکمدیتأثیرپییری 

وحتانی رهتای را بر ظهور شرح سلوک عرفا در قالت  ستفرنامه نامهمعراو( 105-90 :)همان

؛ د بستطامینامتۀ بایزیتزیر نیز مؤثر دانسته و مفصتالپ استتدالالتی  کتر نمتوده استت: معتراو

 ستنایی؛معتاد الستیرالعباد التیالتدین عربتی؛ نامتۀ محتینامۀ ابوالحسن خرقانی؛ معراومعراو

امتۀ اقبتال ی؛ و جاویدناندلست رسالۀ التوابس و الزوابسمعرّی؛  رسالۀ الغفرانسینا؛ نامۀ ابنمعراو

 الهوری. 

قترت محمتد ح نامهمعراوکند: ( دو اثر را مشهورترین منابس دانته معرفی می1387آ ر )
( 27 :ان، نقتل در همتDella Vida( )392:1949(. دالویتدا )26 :« )نامتهارداویراف»و  ) (

ایتن  قیتدۀ آ ر،کند که دانته به یکی از منابس اسالمی دسترسی داشته است، که به عاظهار می

( Asin Palaciosبوده است. عالوه براین، آسین پاالسیو  ) نامهمعراومنبس اسالمی احتماالپ 

ه استراب تحت تأثیر مفهو  آیه نجست ستور الهی کمدینیز معتقد است که دانته در نگارش 

ضترغا  و  ؛151: 1385)مرنتدی و احمتدیان،  نامتهمعتراوای التتین از ( و ترجمه19 :)همان

 ( بوده است. 55: 1395عظیمی، 

 الغفترانلهرستابتا  نامتهارداویراف( به بیان اشتراکات و افتراقات 1387محمدی و نظری )

ثتر وجتود و ادمشتابهت بستیاری کته میتان ایتن »اند با تبیین اند. نگارندگان کوشیدهپرداخته

و ایتن منبتس » نمتوده« را آشتکارالغفتران رستالهبتر  نامتهارداویترافدارد، میزان تأثیرگیاری 

 .(195 :کنند )می« نامۀ ادیان معرفیعنوان اولین معراوزرتشتی را به-ایرانی

 و الغفتتترانرستتاله( پتتتز از بیتتان شتتباهت میتتتان 15: 1388الری و میرقتتادری )امینتتی

کمتدی رش کنند که خیا  )در سترودن رباعیتات(، دانتته )در نگتامی ، ا عاننامهارداویراف
 اند. هأثیر گرفتت( همگی از این اثر ابوالعالب معرّی بهشت گمشده(، و میلتون )در تألیف الهی
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 نامتهارداویرافنامۀ یهودی و زرتشتی،  ( دو سفرنامه یا معراو1389محمدی و افتجاری )

ایتن »را منشتأ الهتا  بترای  نامتهارداویرافد. این پژوهشگران ان، را تطبی  دادهخنو رؤیایو 

 (.161 :دانند )همانمی« هانویسینو  سفرنامه

و « کمتدی الهتیدانتته در »ستفر روحتانی  ۀ( بته مقایست9: 1395هانی و تهمتتن )نصراصف

ادریتز »برختی علمتای استال ، خنتو  را بتا اند. پرداخته« ادریز ) ( در فرهنگ اسالمی»

برخالف ستفر دانتته کته ستیر و ستلوکی . (165: 1389محمدی و افتجاری، « )دانندیکی می

باشتد؛ هرچنتد، ایتن ستفر نیتز رؤیایی بوده، سفر ادریز سلوکی معنتوی بتا منشتأ الهتی متی

همچون سلوک دانته سه مرحله داشته است: قبض روح، جهتنم و بهشتت )نصتر اصتفهانی و 

 ,Guerin, Labor, Morganاندیشتتمندان )(. عتتدد ستته، کتته بتته عقیتتدۀ 9: 1395تهمتتتن، 

Reesman, and Willingham, 2010 ،در کهتن الگوهتای جهتانی عتددی مقتد  استت )

ای دارد: اعتقاد وی به تثلیث )پدر، پسر و روح القتد (؛ سته گویا برای دانته نیز مفهو  ویژه

بنتدهای  و اینکه هر جلد سی و سه سرود داشته و هر سترود شتامل الهیکمدیجلدی بودن 

بیتی است. البته، هرچند سفر دانته با دوز  آغاز و با گیر از  بقات هفتگانتۀ بترز  ادامته سه

یابد، در سفر آسمانی ادریز مرحلۀ برز  وجود ندارد و مرگ )قبض روح شدن( آغتاز می

 گردد.سلوک وی است. سفر هر دو سالک )دانته و ادریز( به بهشت ختم می

انجامد، ولی در سفر روحتانی ادریتز به  ول می داپ یک هفتههرچند سلوک دانته حدو 

مطرح نیست. ادریتز ) ( در مرحلتۀ دو  « زمان») ( که به امر پروردگار انجا  شده، مقولۀ 

رود و ظاهراپ در آنجا با کسی مالقات ندارد؛ ولتی های جهنم از هوش میسفر، با دیدن شعله

وزختی و گناهکتاران برزختی دیتدار هکتاران ددانته در دو مرحلۀ آغتازین ستلوک، بتا گنا

 کند.می

« ار»و  نامتهارداویترافهتای ( پز از قیا  تطبیقی سفرنامه1393تبار )حیدری و احمدی

راوانتی بتا هتای فاین دو سفرنامه در جزئیات و کلیتات شتباهت»کنند که افال ون، اظهار می

 ،کتاب از دیگری تأثیر پییرفتتهتوان گفت کدا  اما به قطس نمی ؛(135)  « همدیگر دارند
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د از توان گفت قبل یتا بعتو نمی« درستی مشجّص نیستبه نامهارداویرافتاریخ کتابت »زیرا 

 تألیف شده است )همان(.« ار»
 پذیرو آثار تطبیق الهیسیرالعباد الی المعاد، کمدی. 2 -1 -2

یتتا  لهتیاکمتدیبتا  عتادالمستتیرالعباد التی(، شتباهت مثنتوی 24: 1323بته عقیتدۀ نیکلستون )
نایی وجتود ای عمی  بین این دو شاهکار دانتته و ستاتفاقی نیست و رابطه« مقحکه آسمانی»

 دارد.

ه را بتا دانتت الهتیکمتدی( با تمرکتز بتر مقولته ستلوک، 99: 1388بیرق و بابایی )اکبری

اب در دو کتت «فرمراحتل ست»اند کته و دریافته سنایی غزنوی تطبی  داده سیرالعباد الی المعاد

 کمتدیدر  و« از ختاک تتا افتالک»، سیرالعباد الی المعتاد،  وری که در «قابل تطبی  است»

ر، صتفات و در هر دو اثتر، موانتس ستف»به تصویر کشیده شده « دوز ، برز  و بهشت»، الهی

د مقصت»ا در به نمایش در آمده است. ایشتان نقطتۀ تمتایز دو اثتر ر« ر ایل و درد و رن  سفر

ت است« عقتل فعتال دیدار بتا»و « ، رسیدن به فلک نهمسیرالعباد الی المعاددر »دانند: یم« سفر

 نیکبجتت و موستوی هدف غایی سالک است )همان(.« ، جهان آخرتالهیکمدیدر »ولی 

ضتمن  (،1388بیترق و بابتایی ) ای با همان مقمونِ مقالتۀ اکبتری( نیز در مقاله1395قومی )

ار کتتاب جتزو آثت اند که هتر دوبه این نتیجه رسیده المعادباد الیسیرالعبا  الهیکمدیتطبی  

تأثر مو اثر را دیک از های فراوانی دارند. البته این پژوهشگران هیچعرفانی هستند و مشابهت

 اند.از دیگری معرفی نکرده

ستینا محتوری از ابتن-( ضمن اشاره به آثتار ستلوک142: 1388فر )ابراهیمی و کسرایی

را  هتای معنتویگونه سفرنامه(، ریشه نگارش اینالطیر، سالمان و ابسالقظان، رسالۀبن یحی)

 اند. نامۀ رسول اسال  معرفی کردهمعراو

از »را آشنایی دانتته  المعادسیرالعباد الی با الهیکمدی( دلیل شباهت 10: 1389حجازی )

« ستنایی المعتادعباد التیستیرالهای صلیبی میان مسلمانان و مسیحیان، بتا ترجمتۀ  ری  جنگ

معتری،  الغفترانرستاله، نامتهارداویراف»داند. به گفتۀ وی، هرچند در متون دیگری مانند می

تتوان مایته اصتلی ستفر بته دنیتای ارواح را متینیز درون انجیلهایی از هومر و بجش اودیسۀ

ولتی »د کترد، قلمتدا« اشبجش دانته در شتاهکار ادبتیالها »و این آثار را « وجو کردجست
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هایی از کمدی الهی مربوط به عالم دوز  و بهشتت همستویی بیشتتری بتا اثتر ستنایی بجش

 (.39-10 :)همان« دارد

رستالۀ بته بررستی تطبیقتی « شناستیفرجتا »( از منظتر 53: 1392نیتا )ضیابالدّینی و فرّ 

« شناستانۀ ستناییبیان فرجتا »اند که هرچند پرداخته و چنین نتیجه گرفته سیرالعبادبا  آمرزش

است، ولتی در هتر دو  رسالۀ آمرزشمعرّی در « بیان عریان»از « ترپجته»و « ترسنجیده»بسیار 

استالمی و بته ویتژه قترآن و -مفتاهیم عرفتانی»بتر مبنتای « مفاهیم معادشناسی»اثر، آفرینش 

 «.ریزی شده استحدیث پی

کننتد کته آثتاری ماننتد یتأییتد مت« عزیزاحمد»( به نقل از 40: 1395ضرغا  و عظیمی )

و ستتایر آثتتار ابتتن عربتتی کتته مملتتو از توصتتیفات  فتوحتتات مکیتته»معتتری،  آمتترزشرستتاله

هتای ایتن پژوهشتگران همچنتین بتر یافتته«. معادشناسانه است بر دانته تأثیرگیار بتوده استت

. (27 :گتیارد )همتانسینا بر دانته صحه متینامۀ ابننامۀ شاهرخی و معراوتأثیرگیاری معراو

پیتامبر اکتر ، نهایتتاپ بتر  نامهمعراوبا  الهیکمدیضرغا  و عظیمی ضمن بیان ن،ه شباهت میان 

 (.55-49 :اند )همانتأکید کرده« شعر و ادب اروپای قرون وسطی»بر « اسال »تأثیرگیاری 

بتتا  حتتار  محاستتبی التتتوهم ( پتتز از تطبیتت 23: 1396مقتتد  )بهمنتتی و صتتالحی
مراحل سفر در هر دو یکسان است و غایت هر دو رسیدن بته »اند که ، دریافتهنامهارداویراف

مراحتل »ولتی « بتا محاستبی فترق دارد»ویتراف « انگیزۀ ستفر»البته، هرچند «. روشنی بیکران

رازآموزی از آغاز عزیمت قهرمان التوهم تا مالقات خداوند کامالپ بر عروو ویراف منطبت  

 (.44-43 :« )است

 نشان داده شده است:  2.1جدول  خالصه آنچه  کر شد در

 المعادسیرالعباد الیو الهی، نامه، کمدیارداویراف پییر بایابی آثار تطبی . رد2.1جدول 
 گیرندهآثار متأخّر و احتماالپ متأثر یا الها  آثار متقدّ  

خرقانی؛ نامۀ ابوالحسن نامۀ بایزید بسطامی؛ معراودانته؛ معراو الهیکمدی پیامبرنامهمعراو

-های ابننامهسنایی؛ معراوالمعاد سیرالعباد الیالدین عربی؛ نامۀ محیمعراو

رسالۀ نامۀ شاهرخی؛ (؛ معراوالطیر، سالمان و ابسالبن یقظان، رسالۀحیسینا )
اقبال الهوری؛  جاویدنامۀاندلسی؛  رسالۀ التوابس و الزوابسمعرّی؛  آمرزش
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 محاسبی التوهم

 مرزشآرسالۀسیدجمال الدین اصفهانی؛  صادقهرؤیایدانته؛  الهیمدیک نامهارداویراف

-لیعباد اسیرال ؛افال ون ار)سلوک ادریز(؛  خنو رؤیایابوالعالب معرّی؛ 

 حار  محاسبی التوهم؛ سناییالمعاد 

 دانته الهیکمدی هومراودیسۀ 

 یلتونم بهشت گمشدهدانته؛ رباعیات خیا ؛   الهیکمدی معرّی آمرزشرسالۀ

 دانته الهیکمدی سنایی المعادسیرالعباد الی

 
 پذیرو آثار تطبیق الطّیرمنطق. 2-2

 پذیر. داستان سلوک مرغان و آثار تطبیق1 -2 -2 

عطتار،  الطّیترمنطت ( »56: 1387، نقتل در هاشتمی، 342: 1340های فروزانفر ) ب  پژوهش

 ت. نگاشته شده اس« سیناابن الطیررسالۀتحت تأثیر 

عطتار  الطیترمنطت چاوستر و  مجلز مرغانای به بررسی تطبیقی ( در مقاله1387نوحی )

ی کمتدنتته و گیری مقالۀ خود بیان کرده که چاوسر در آثتار ختود از داپرداخته و در نتیجه

ز ، ختود ایکمدی الهتوی الها  پییرفته است. در مباحث پیشین نیز تأکید شده بود که  الهی

 آثار اسالمی تأثیر گرفته است.  ها ونامهمعراو

راحتل مرا بتا   الطّیترمنطت مراحتل ستفر مرغتان ( 97: 1391مفردنیاستری )سیفی و لطفی

در »رب انتد کته شتاعر عتاند و دریافتتهنسی  عریقه تطبی  کرده علی  ری  إر سلوک در 

هایتتاپ ن نمحققتا«. گتوی داردقصیدۀ خود در موارد بسیاری مقامینی مشترک با شاعر پارسی

 سترودن قصتیدۀ عطار بته الطّیرمنط نسی  عریقه با الها  از »اند که گیری کردهچنین نتیجه

دیگر در اندیشته، بستیار بته یکت»دو شتاعر عترب و پتار   و« پرداخته استتعلی  ری  إر  

 (.113 :)همان« شباهت دارند

 الطیترمنط  ( نیز به تطبی  هفت وادی سلوک در78: 1392صادقی شهپر و صادقی شهپر )

گویتد کته پرداخته و در بیان تمایز آن دو چنین متی« یوگاسوتره»با هشت مرحله سلوک در 

کته باشد، درحالیحدت با خویشتنِ خویش میسالک یوگایی در تکاپو برای نائل شدن به و

مهمتترین وجته »سالک اسالمی در صدد وحدت با خدای یکتاستت. محققتان معتقدنتد کته 
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کشف خود به عنوان باالترین معرفت در اثر مراقبه و احسا  یگتانگی بتا مشترک بین آنها، 

رغتم بیتان (. علتی100 :)همتان« ( استتیوگتاو پوروشته در  الطیترمنط خویش )سیمرغ در 

ها میان دو اثر، پژوهشگران در باب الها  گرفتن یکتی از دو اثتر از دیگتری ادعتایی شباهت

 اند.مطرح نکرده

 های کتانتربریداستانبا  الطیرمنط ( پز از تطبی  1394 ور مشابه، حکمت و پریزاد )به

مفتاهیم مشتترکی چتون ستفر، زیتارت، و خودشناستی در »اند که وجود به این نتیجه رسیده

به عنوان نقاط اشتراکی است که نه از سر تأثیرپتییری بلکته بته علتت »عطار و چاوسر « آثار

 (.45 :« )ادبیات به وجود آمده استجهانی بودن مفاهیم 

پتتییری دو اثتتر ( نیتتز بتتدون  تترح ادعتتایی در خصتتو  الهتتا 1396نتتوری و بیرانونتتد )

هتای فراوانتی از دو شتاهکار اشتاره هومر از یکدیگر، بته شتباهت اودیسۀعطار و  الطیرمنط 

، «اداشتتن راهنمت»هتای مشتترک ماننتد مایته، بتن«چارچوب و خطوط کلی روایی»کنند: می

متتدد جستتتن از »، و «تاریتتک بتتودن راه»، «بجتتش بتتودن عشتت انگیتتزه»، «انگیتتزۀ بازگشتتت»

 (.263:« )پیشگویی

را « مراحل سفر معنوی در آثار عطار و امانوئتل اشتمیت»( در مقالۀ خود 1: 1396افروز )

هتای ایتن دو نتو  از تطبی  مقامات ستلوک مرغتان و  استکار، همستانیبررسی کرده و پز

 داند.زمینۀ میهبی آنها میپییری آن دو را پیشتحلیل نموده و دلیل تطبی سلوک را 

بررستی بینتامتنی هفتت وادی عشت  »( بته 419: 1398اصتفهانی )کوچی و قاسمیسلیمی

انتد کته گرفتهپرداخته و چنین نتیجه« ژیداز آندره تنه و مسافرشمرد نیمعطار در  الطیرمنط 

 :« )پیونتدی بستیاری بتا یکتدیگر داردشباهت و هتم»د و عطار های اصلی دو اثر ژیدرونمایه

هتای مشتترک بشتری در دغدغته»العتاده را وجتود (. نویسندگان دلیل این شباهت فوق429

 (.429 :اند )همانمعرفی کرده« ترسیم راه و روش سلوک
 پذیرصنعان و آثار تطبیق. داستان سلوک شیخ2-2-2

گیتری کترده گونه نتیجه، اینفاوستاستان شیخ صنعان و ( پز از تطبی  د1: 1389تقوی )  

انتد و م و بتیش یکستان اندیشتیدهدربارۀ موضوعات معینی به نحو ک»است که عطار و گوته 

هتا در وی شتباهت«. انتدهای خود بهتره گرفتتهرو، از ساختار مشابهی برای بیان اندیشهایناز
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ندانستته و معتقتد « اتفاقی»اثر را رخدادی دو « نتیجۀ»، و «مقمون»، «پردازیشجصیت»زمینۀ 

داشتته باشتد )  « عناصر مشترک ادبیات شرق و غرب»است این تشابهات فراوان ریشه در 

24.) 

ن شتیخ پیونتد دوستویۀ داستتا»انتد تتا ( در مقالتۀ ختود کوشتیده1390مبارک و هامانی )

یشتان ر کشتند. ارا بته تصتوی« با قرآن )داستان حقرت یوسف( و داستتان پرنتدگان« صنعان

وده استت، بت الطیترمنط بجش عطار در نگارش منبس الها » قرآن مجید»ضمن تأکید بر اینکه 

ورۀ داستان شتیخ صتنعان ... در اندیشته و مراحتل ستلوک بشتدّت تحتت تتأثیر ست»معتقدند 

 (.99 :« )باشدیوسف ... می

ا داستتان بتطبی  آن اثر هسه و ت« سییارتا»( پز از بررسی رمان 1393مشاوری و  غیانی )

 :رد )ختوهای فراوانی در هتر دو حکایتت بته چشتم متیاند که شباهتدریافته« شیخ صنعان»

161.) 

ن و  هتن آگتاه، ختالق و مبتکتر نویستندگا» :(135: 1393به عقیدۀ حجازی و حجازی )

س  تناافتند و مهای قرآن به  رح و پیرنگی دیگر دست یشاعران با الها  و اقتبا  از داستان

«. دود گشودنبا سرچشمه و اصل این الها ، باب تأویل و تفسیرهای متفاوت را بر مجا بان خ

وستی و متا حدودی متتأثر از متاجرای حقترت »ایشان در مقالۀ خود داستان شیخ صنعان را 

انتد )  ردهمعرفتی کت« همستو»و « هماننتد»دانسته و آنها را « خقر )علیهماالسال ( در قرآن

134-135.) 

  کر شده است:  2.2صه آنچه  کر شد در جدول خال

 الطّیرمنط  پییر بایابی آثار تطبی . رد2.2جدول 
 ندهگیرآثار متأخّر و احتماالپ متأثر یا الها  جشبا آثار متقدّ  و احتماالپ تأثیرگیار و اله

 عطارالطیر منط  قرآن کریم

 عطارالطیر منط  سیناابن الطیررسالۀ

 عریقه علی  ری  إر بانین؛  سیر و سلوک زائر عطار الطیرمنط 
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 ارائه شده است:  الطّیرمنط  پییر باپییری، آثار تطبی ، فارغ از مسئله الها 2.3در جدول 

 الطّیرمنط  پییر با. آثار تطبی 2.3جدول 
 
 
 
 
الطیر منط 

 عطار

  
 

سلوک 

 مرغان

 زبان نویسندگان پییرآثار تطبی 

 انگلیسی (Bunyanبانین )  ک زائرسیر و سلو

 عربی عریقه  علی  ری  إر 

 هندی پاتنجلی  یوگاسوتره

 فرانسوی (Chédidژید )  تنه و مسافرشمرد نیم

 فرانسوی (Schmittاشمیت )  اسکار و خانم رز

 انگلیسی (Chaucerچاوسر )  مجلز مرغان

 انگلیسی چاوسر  های کانتربریداستان

 

 شیخ صنعان

 عربی  کال  اهلل  سورۀ یوسف

 عربی  کال  اهلل  ماجرای حقرت موسی و خقر 

 آلمانی (Goetheگوته ) فاوست

 آلمانی (Hesseهسه ) سییارتا

 
 پذیرگنج نظامی و آثار تطبیق. سفر و معراج در پنج3- 2

امی در سترودن استت کته نظت بیتان کترده به صتراحت ( در مقالۀ خود124: 1390جعفری )

 غزنوی بوده است. « حدیقۀ سنایی»ها به شدت تحت تأثیر نامهمعراو

معراو پیامبر در خسرو و شیرین نظتامی »( نیز به بررسی 66-45: 1392دهقان و دیگران )

و معتقدنتد « ( پرداختتهJungالگتویی یونتگ )و نمادهای موجود در آن از دیدگاه نقد کهن

شناسی یونگ قابل تطبیت  گانۀ فرایند تفرد در روانا مراحل سهب»مقامات معراو رسول اکر  

 «.است

الگتویی در عناصتر کهتن»ای به بررسی ( در مقاله155: 1396برزو )زادهریحانی و عبداله

انتد پرداخته و دریافتته« اسطورۀ کمپبلنظامی بر اسا  نظریۀ تک پیکرهفتداستان ماهان از 

   «.ونی انطباق زیادی با مراحل سفر در نظریۀ کمپبل داردمسیر ماهان در این سفر در»که 
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الگتویی هنکعناصر »ی دیگر خود ( در مقاله112-91: 1397برزو )زادهریحانی و عبداله

کته ایتن »انتد را کنکتاش کترده و نشتان داده« پیکترهفتتسفر قهرمان در داستان گنبد اولِ 

ستفر »راحتل م« بیشتتری بتا»و « تترکامتل تطاب  پیکرهفتهای داستان نسبت به دیگر داستان

 «.قهرمان از نظر کمپبل دارد

امی از گتتزارش نظتت»ای دیگتتر ( در مقالتته173-153: 1397بتترزو و دیگتتران )زادهعبدالتته

راحلتی م»و معتقدنتد « اسطورۀ کمپبل سنجیدهبا نظریه تک»را « معراو حقرت محمد ) (

تتا حتد »پیتامبر اکتر  « ستفر روحتانی»ت بتا مقامتا« که کمپبل برای سفر قهرمان  کر کترده

ز در عزیمت، تشترف و بازگشتت، سته مرحلته ممتتا» وری که پییر است، بهتطبی « زیادی

 باشد.پیغمبر می« سفر شبانه

چتون هتای خمسته نظتامی همبرخی منظومته پییر با، الگوهای سفر تطبی 4-4در جدول 

 ارائه شده است:  خسرو و شیرین پیکر و هفت

 آثار نظامی  پییر با. الگوهای سفر تطبی 2.4جدول 
 
 
آثار 

 نظامی

 
 پیکرهفت

 پردازنظریه نظریه پییری با الگوهای سفر تطبی 

 کمپبل اسطوره نظریۀ تک داستان ماهان

 کمپبل اسطوره نظریۀ تک داستان گنبد اولِ

 کمپبل اسطوره نظریۀ تک داستان معراو پیامبر

یگر و د خسرو و شیرین

 های خمسه منظومه

 یونگ الگونظریۀ کهن داستان معراو پیامبر

 
 پذیرسیاه، جاناتان و دیگر آثار تطبیق. ماهی4- 2

 پذیرسیاه و آثار تطبیق. داستان سفر ماهی1- 4- 2

 متاهیطبیت  ( بسیار خالصه و گتیرا بته ت163: 1396پور و همتی، ، نقل در ولی1379بیانی )

« ینجتجین »ه قلم ب« ها از دروازۀ اژدها پریدندماهی»ک داستان چینی به نا  با ی کوچولوسیاه

 اشاره نموده است.

متار بته -( در مقالۀ ختود بتا ترکیت  چتارچوب کمپبتل و پیرستون72: 1395زاده )قاسم

بیتداری قهرمتان »پرداخته است. وی معتقد است که به لحا   سیاه کوچولوماهیتحلیل سفر 
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، «استطورۀ پرومتئتو »، «قیتا  کتاوه و فریتدون»داستان با آثاری همچتون ، میان این «درون

 وجود دارد.« ارتبا ات فرامتنی یا تفسیری»تطاب  و 

را بتر استا  الگتوی  ستیاه کوچولتومتاهیب( نیتز  1398زاده بترزو و ریحتانی )عبداله 

در « انی بازگشتت قهرمتمرحلته»اند کته گیری کردهپیرسون و کمپبل بررسی و چنین نتیجه

 سیاه تجلّی پیدا نکرده است. سفر ماهی

 سیاه کوچولتوماهیداستان « هایریشه»(، 175: 1398های اصغری و همکاران ) ب  یافته

کنکاش نمود. ایشان این « الطیرمنط  و نامهمرزبان ،کلیله و دمنه»توان در آثاری چون را می

ادبیات کودک »در « ترین اثرجدی»و « رترین فابل ایرانی در دنیای معاصمعروف»داستان را 

 (. 202 :اند )همانمعرفی کرده« ایران

جاناتان با داستان  کوچولوسیاه ماهی( پز از تطبی  داستان 161: 1396پور و همتی )ولی

هتای شتباهت»مایته، از جملتۀ اند که زاویۀ دید، نمادپردازی و درونبا  دریافته مرغ دریایی

 جاناتتان مترغ دریتاییپییر با است. در ادامه نیز به بررسی دیگر آثار تطبی این دو اثر « بسیار

 خواهیم پرداخت.
 پذیر. داستان سفر جاناتان و آثار تطبیق2 -4 -2

انتقتتال اندیشتته و داد و ستتتد »راه « استتتوارترین»از آنجتتا کتته ترجمتته، بطتتور عتتا ، در مقتتا  

گتامی مهتم در »جمۀ ادبی، بطور ختا ، ( و تر26: 1394فرد، )بصیری و ابراهیمی« فرهنگی

(، مترجمتان 1: 1393فترد )بصتیری و ابراهیمتی« جهت تحق  اهداف ادبیتات تطبیقتی استت

کننتد. یکتی از آثتار ادبتی پتییر ایفتا متینقش مهم و البته غیرمستقیم در پیدایش آثار تطبی 

ان ایرانتی بتا است کته توستط محققت جاناتان مرغ دریاییمدرن در ادبیات انگلیسی، داستان 

 آثار فارسی تطبی  یافته است. 

تقریبتاپ »بتا  را  جاناتتان مترغ دریتایی( 67-49: 1389مقتد  )کوپا، حجازی و غقنفری

عطار قلمداد کرده و ضمن اشاره بته نمادهتای مشتترکی چتون  الطیرمنط با « ای مشابهنمونه

معرفتی « ودآگتاه هتر دو شتاعردر ناخ»ها را ، نهایتاپ ریشۀ این همانندی«سفر، مرگ و پرنده»

را در ر  « ترجمه، مهتاجرت و رویتارویی و نبترد بتین اقتوا »کرده و نقش عواملی همچون 

 اند. نمودن وجوه اشتراک میان دو اثر، منتفی دانسته



 29 1400تان بهارو تابس، 24 ۀ، شمار13سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

یتن ا« واکاوی نمادهای مشتترک»( نیز ضمن 119: 1391مقد  )بدر و غقنفریمحمدی 

طوح در زمینتتۀ گتتیر از ستت»آن دو را « جتته اشتتتراکمهمتتترین و»دو شتتاهکار عطتتار و بتتا ، 

اره بته ( ضتمن اشت137 :انتد. ایشتان )همتانمعرفی کرده« ظاهری واقعه در رسیدن به حقیقت

 عامل اصلی بشر را یابنا« فطرت و نفز واحدۀ»از عطار، « اقتبا  غیر مستقیم و ضمنی با »

 اند. پییری دانستهپدیدار شدن چنین آثار تطبی 

جاناتتان استان د»( نیز بر روی 7: 1398داری، دولت آبادی و عبادتی )شابه، تمیم ور مهب
هتر دو اثتر  انتد. بته نظتر ایشتان،تمرکتز کترده« الطیترمنط و داستان مرغان در  مرغ دریایی

و بته لحتا   بوده« های بشرییکی از واالترین دغدغه»به عنوان « جوییحقیقت»بازگوکنندۀ 

 ، اشتراکات فراوان دارند )همان(.«مایهدرون»و « نکاربرد مفاهیم نمادی»

ان مترغ جاناتتستینا و ابتن رستالۀ الطیتر( در بررسی تطبیقتی 57: 1395مبارک و یوسفی )

نستان اوصف ستیر و ستفری استت کته »فلسفی -با ، معتقدند که این دو اثر عرفانی دریایی

ر، عمتدۀ یار زیتاد دو اثتپژوهشگران ضمن اشاره به تشتابهات بست«. کندکامل را توصیف می

 (. 76 :دانند )هماندو نویسنده می« میهبی»های این دو داستان را در عقاید تفاوت

طبیقتی ستفر تنقتد »( در مقالۀ مشترک خود به 75الف:  1398برزو و ریحانی )زادهعبداله

« نیته پیرستبراستا  نظر شازده کوچولوو  جاناتان مرغ دریاییهای قهرمانِ درون در داستان

ر در الگتوی متیکو اند که هر دو اثر دقیقاپ تما  دوازدهگیری کردهچنین نتیجهپرداخته و این

-ان را بتهاند تتا قهرمتساخت خود در قال  نمادهایی پرورش دادهرا در ژرف»نظریه پیرسن 

 «.سوی فردیت رهنمون شوند

ن مرغ جاناتایر با پیبی پییری، آثار تط، فارغ از مسئله تقدّ  و تأخر یا الها 2.5در جدول 

 ارائه شده است:  ماهی سیاه کوچولوو  دریایی

 ماهی سیاه کوچولوو  جاناتان مرغ دریایی پییر با. آثار تطبی 2.5جدول 
  

 
 ماهی سیاه کوچولو

 زبان اثر اصلی  نویسندگان پییرآثار تطبی 

 چینی جین جین  ها از دروازۀ اژدها پریدندماهی

 سانسکریت  نامشجص کلیله و دمنه

 زبان  بری کهن مرزبان بن رستم بن شروین  نامهمرزبان
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 فارسی عطار الطیرمنط 

 فارسی فردوسی قیا  کاوه و فریدون

 یونانی هسیودو  اسطورۀ پرومتئو 

 انگلیسی با  جاناتان مرغ دریایی

 فارسی عطار  الطیرمنط  جاناتان مرغ دریایی

 فارسی سیناابن  رسالۀ الطیر

 فرانسوی (Exuperyاگزوپری ) شازده کوچولو 

 

 گیری. نتیجه3

مایتۀ مشتترک در نوشتار حاضر، با اتجا  رویکرد فراتحلیلی، بیش از چهل و سه مقاله بتا بتن

هتای ای منستجم از پیکترههتای آنهتا در ایجتاد شتبکهسلوک مطالعته و تتالش شتد از یافتته

نتتوین از مطالعتتات تطبیقتتی پتتیش روی پژوهشتتگران آتتتی  ایپتتییر استتتفاده و دریچتتهتطبی 

 گشوده شود. 

پییری آثاری را که در حوزۀ سفرهای عرفتانی و های تحقی ، همسانی یا تطبی  ب  یافته

هتا و یتا سب  دسترسی به ترجمه آثار دیگتر ملتل، مهتاجرتتوان بهسلوک نگاشته شده می

منی و غیرمستقیم، الها  و اقتبتا  مستتقیم از حتی وقو  نبردهای بین اقوا  و ملل، اقتبا  ض

کت  مقد  ادیان ابراهیمی، یا از سر تأثیرپییری یک اثر از آثار دیگر دانستت. گتاهی نیتز 

زمینتۀ مشتترک متیهبی و وجو کترد، همچتون: پتیشسب  را باید در عوامل دیگری جست

یت  ستلوک، های مشترک در ترستیم مستیر و  رمحور، وجود دغدغه-عرفانی آثار سلوک

ای از مفاهیم ادبیات در حوزۀ سلوک، شتباهت در اوضتا  حتاکم بتر شمول بودن پارهجهان

شتهر یتا مدینتۀ شدن به آرماناند، تالش برای نائلجوامعی که نویسندگان آثار در آن زیسته

عرصته ستلوک، وجتود عناصتر مشتترک  فرستایانِشباهت در  رز فکر و اندیشۀ قلمفاضله، 

بشر،  یشرق، عوامل مرتبط با ناخودآگاه نویسنده، فطرت و نفز واحدۀ ابناادبیات غرب و 

جویی و رسیدن به نتورِ گرایی بشر، حقیقتویژه در باب کمالهای بشری بهاشتراک دغدغه

 کران. مطل  و روشنایی بی
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 العباد التیستیر، الهیکمدی، نامهارداویرافهای مورد بررسی در این جستار شامل پیکره

و برختی دیگتر  سیاه کوچولتوماهیو  دریایی جاناتان مرغ، خمسۀ نظامی، الطّیرمنط ، ادالمع

پتییری، هتا ، بتدون لحتا  تقتدّ  و تتأخر یتا ال3.6پییر بوده است. در جتدول از آثار تطبی 

عنتی بته م« ~»اد پییری با آثار فوق ارائه شده است. نمدارای ظرفیت تطبی « بِکر»برخی آثار 

 است: « پییر با داستان میکورار تطبی مجموعه آث»

 پییر در حوزۀ سلوک. شبکۀ آثار بکرِ تطبی 3.6جدول 
 پییرآثار تطبی  اثر مورد تطبی  پییرآثار تطبی  اثر مورد تطبی 

الطیتتور؛ الطیتتر؛ رستتالهرستتاله الطیرمنط 
؛ نامتتتهارداویتتترافالتتتتوهم؛ 
؛ بهشتتتت گمشتتتده؛ اودیستتته

-ای رؤیت؛ المعادسیرالعباد الی

 خنو 

علتتی  ریتت  إر ؛ ستتیر و ستتلوک  یوگاسوتره
تنتته و مستتافرش؛ زائتتر؛ متترد نتتیم

استتتتکار و ختتتتانم رز؛ مجلتتتتز 
هتتای کتتانتربری؛ مرغتتان؛ داستتتان

 ~الطیرمنط 

ستتیر و ستتلوک زائتتر؛ علتتی  نامه ارداویراف
 ~الطیر ری  إر ؛ منط 

تنتتته و متتترد نتتتیم
 مسافرش

 ~یوگاسوتره

 ~یوگاسوتره اسکار و خانم رز ~نامه ارداویراف الطیوررساله

 ~یوگاسوتره مجلز مرغان  ~نامه ارداویراف الطیر رساله

-ستتیرالعباد التتی

 المعاد
هتتتتتای داستتتتتتان ~نامه ارداویراف

 کانتربری 
 ~یوگاسوتره

 سییارتا؛ سورۀ یوسف فاوست ~نامه ارداویراف التوهم 

متتتتتاهی ستتتتتیاه  ~نامه ارداویراف خنو  رؤیای 
 کوچولو

 ~الطیره کوچولو؛ منط شازد

جاناتتتتتان متتتترغ  ~نامه ارداویراف الهی دانته کمدی
 دریایی

ها از دروازۀ اژدها پریدنتد؛ ماهی
 ~الطیرمنط 

ستتتیر و ستتتلوک 
 زائر

ماهی سیاه کوچولو؛ جاناتان مرغ  شازده کوچولو ~نامه ارداویراف
 ~دریایی

 ~نامه ارداویراف  ری  إر علی
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 کتابنامه

  ابع فارسیالف.من

. ادبیلات تطبیقلی ۀفصللنام «.دانته و تأثیرپییری او از منابس شرقی(. »1387آ ر، اسماعیل. ) -

 .34-11، صص 6 دورۀ دو ، شمارۀ

ترجمه، مقدمه، شتترح و حتتواشی . (کمدی الهی )برزخ و بهشت(. 1378آلیگیری، دانته. ) -

 .شتجا  الدّین شفا. تهران: امیتترکبیر

 ترجمه فریده مهدوی دامغانی. تهران: تیر .کمدی الهی )دوزخ((. 1378. )تهآلیگیری، دان -

بررستی تطبیقتی افکتار و عقایتد ابتوالعالب و (. »1388اهلل. )الری، لیال؛ میرقادری، فقتلامینی -

 . 33-15، صص 1 . دورۀ اول، شمارۀبوستان ادب«. خیا 

 ستیرالعباد التی المعتادادگرایی در بررستی نمت(. »1388فر، مرضتیه. )، حسن؛ کسراییابراهیمی-

-141، صص 1 . دورۀ چهل و یکم، شمارۀادیان و عرفان ۀمجل«. نامهارداویرافسنایی و 

161. 

متاهی ستیاه تبارشناستی (. »1398آ ر، عبتداهلل. )نیا، محمتدامیر؛  لتوعیاصغری، علی؛ عبیدی-
. دورۀ بیستت هی ادبیمتن پژو«. در متون نثر فنی داستانی و تحلیل نمادهای آن کوچولو

 . 202-175، صص 80 و سو ، شمارۀ

«. اشمیتبررسی تطبیقی مراحل سفر معنوی در آثار عطار و امانوئل(. »1396. )افروز، محمود -

 .14-1، صص 1 . دورۀ پنجم، شمارۀهای ادبیات تطبیقیپژوهش

بیقی دو اثر عرفانی های آسمان؛ مطالعه تطصراط(. »1388بیرق، حسن؛ بابایی، الیا . )اکبری -

. دورۀ ستو ، مطالعتات ادبیتات تطبیقتی، «سیر العباد الی المعاد سنایی و کمدی الهتی دانتته

 .100-71، صص 10شمارۀ 

. دورۀ ستو ، نامتۀ فرهنتگ و ادبپتژوهش«. نردبان سلوک(. »1386اوجاق علیزاده، شهین. ) -

 . 116-79، صص 5 شمارۀ

بررستی روشتمند ترجمتۀ ابوالمعتالی (. »1393نعیمته. )بصیری، محمّدصادق؛ ابراهیمتی فترد،  -

-1، صتص 10. دورۀ پتنجم، شتمارۀ نشریه ادبیات تطبیقی «.نصراهلل منشی از کلیله و دمنه

32. 

بررسی سیر ترجمۀ عربی بته فارستی از (. »1394. )بصیری، محمّدصادق؛ ابراهیمی فرد، نعیمه -

 .52-25، صص 12فتم، شمارۀ . دورۀ هنشریه ادبیات تطبیقی «.آغاز تا قرن ششم
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تهتران: کتانون پترورش فکتری کودکتان و  .سیاه کوچوللوماهی(. 1347بهرنگی، صمد. ) -

 نوجوانان.

ار  حت التتوهمو  نامتهارداویترافمقایستۀ (. »1396مقتد ، ستهیال. )بهمنی، کبتری؛ صتالحی -

 .47-23، صص 2 . دورۀ پنجم، شمارۀهای ادبیات تطبیقیپژوهش«. محاسبی

. بهرنگلی یادمان صمددر: «. ماهی سیاه کوچولوتحلیل تطبیقی قصۀ (. »1379انی، احمد. )بی -

 (. تهران: کتاب و فرهنگ.120-127اشرف درویشیان )صص به همت علی

تحلیتتل ستتفر روحتتانی ویتتراف در (. »1396 لتت ، احستتان. )زاده، خلیتتل؛ زنتتدیبیتتگ -

، 96 ۀ. دورۀ پنجاهم، شمارین ادبیجستارهای نو«. نامه بر اسا  الگوی کمبلارداویراف

 .76-55صص 

وستتِ از کعبته تتا رو  )بررستی تطبیقتی داستتان شتیخ صتنعان و فا(. »1389تقوی، محمتد. ) -

 .28-1، صص 2 دورۀ اول، شمارۀ های زبان و ادبیات فارسی.پژوهش«. گوته(

استتان دبیقتی بررستی تط(. »1398داری، احمد؛ دولت آبتادی، شتیوا؛ عبتادتی، شتهناز. )تمیم -

پژوهلی تنمل«. بر مبنتای نظریتۀ گلستر الطیرمنط و داستان مرغان در  جاناتان مرغ دریایی

 . 38-7، صص 81 . دورۀ بیست و سو ، شمارۀادبی

«. های نظتامینامتهالگتویی در معراوتحلیتل عناصتر نمتادین و کهن(. »1390جعفری،  یبه. ) -

 .145-123، صص 16. دورۀ پنجم، شمارۀ ادب پژوهی

«. یالهتکمتدیالگتوبرداری یتا خالقیتت در بتازآفرینی (. »1389الستادات. )، بهجتحجازی -
 .43-9، صص 20 . دورۀ ششم، شمارۀشناختیفصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره

یخ صنعان شتحلیلی بینامتنی بر داستان (. »1393السادات؛ حجازی، علیرضا. )حجازی، بهجت -

. قرآنلی-های ادبیپژوهش«. موسی و خقر )علیهما السال ( با نظری به داستان حقرت

 .160-134، صص 4 دورۀ دو ، شمارۀ

هتای ستتانالطیتر اثتر عطتار و دانقد تطبیقتی منطت (. »1394حکمت، شاهر ؛ پریزاد، مریم. ) -

 . 62-45، صص 35 . دورۀ نهم، شمارۀمطالعات ادبیات تطبیقی«. کانتربری اثر چوسر

یّلتتی هتتای تجمقایستته تطبیقتتی ستتفرنامه(. »1393تبتتار، حبیتت  اهلل. )دیحیتتدری، علتتی؛ احمتت -

ص صت، 11 . دورۀ ششتم، شتمارۀنشریه ادبیلات تطبیقلی«. افال ون« ار»و  نامهارداویراف

119-139 
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نمادپردازی معراو در خسرو و شتیرین (. »1392دهقان، علی؛ خلیل، حدیدی؛ زارعی، رقیه. ) -

. دورۀ شصتت و ششتم، زبلان و ادب فارسلی«. ی یونگالگونظامی بر اسا  نظریه کهن

 .70-45، صص 227شمارۀ 

الگتویی در داستتان ماهتان از عناصر کهتن(. »1396برزو، راحله. )زادهریحانی، محمد؛ عبداله -

. دورۀ بیست زبان و ادبیات فارسی«. اسطورۀ کمپبلنظامی بر اسا  نظریۀ تک پیکرهفت

 .174-155، صص 82 و پنجم، شمارۀ

الگویی سفر قهرمان در داستان عناصر کهن(. »1397) برزو، راحله.زادهریحانی، محمد؛ عبداله -

، 34 . دورۀ نهتم، شتمارۀشناسلیهای نقد ادبلی و سلب پژوهش«. پیکرهفتگنبد اولِ 

 .114-91صص 

 بررسی بینامتنی هفت وادی عشت (. »1398اصفهانی، نیکو. )کوچی، ابراهیم، و قاسمیسلیمی -

 پژوهش ادبیات معاصلر جهلان.«. ژیتداز آندره تنه و مسافرشمردنیمعطار در  الطیرمنط 

 431-411، صص 2 دورۀ بیست و چهار ، شمارۀ

جستاری تطبیقی در مراحل ستفر عرفتانی (. »1391مفردنیاسری، فا مه. )سیفی، محسن؛ لطفی -

ناملۀ ادبیلاّت کلاو «. ر إ ریت علتیو نسی  عریقته در  الطّیرمنط عطّار نیشابوری در 

 .116-97، صص 7 . دورۀ دو ، شمارۀتطبیقی

بررستتی تطبیقتتی مراحتتل ستتلوک در (. »1392صتتادقی شتتهپر، علتتی؛ صتتادقی شتتهپر، رضتتا. ) -

فصلللنامه ادبیللات عرفللانی و اسللطوره «. های پتتاتنجلیالطیر عطتتار و یوگاستتوترهمنطتت 

 .104-78، صص 31 . دورۀ نهم، شمارۀشناختی

بررسی چهار ستفر روحتانی و معنتوی بته دنیتای پتز از مترگ (. »1381ماندانا. )صدرزاده،  -

 پلژوهش ادبیلات معاصلر«. (الهتیآمرزش، کمدینامه، رؤیای صادقه، رسالۀارداویراف)

 .50-37، صص 13 . دورۀ هفتم، شمارۀجهان

ار بتر مطالعه تطبیقی شرایط اجتماعی سیاستی تأثیرگتی(. »1395ضرغا ، ادهم؛ عظیمی، ندا. ) -

. دورۀ چهتار ، های ادبیات تطبیقلیپژوهش«. الهی دانته و معراجنامهگیری کمدیشکل

 .58-27، صص 3 شمارۀ

ستنایی غزنتوی و  ستیرالعبادبررسی تطبیقتی (. »1392دخت. )نیا، مهینضیابالدّینی، علی؛ فرّ  -

، 183 شتمارۀ. جسلتارهای ادبلی«. شناستیابوالعالب معرّی از دیدگاه فرجا  رسالۀ الغفران

 .60-31صص 
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الگتویی کهتن عناصر(. »1397مقد ، محمد. )برزو، راحله؛ ریحانی، محمد؛ قادریزادهعبداله -

 ،32 . شتمارۀشناسلیهای نقد ادبی و سلب پژوهش«. نظامی پیکرهفتمعراو پیامبر در 

 .176-153صص 

ن درون در ی ستفر قهرمتانقتد تطبیقت»التف(.  1398ریحانی، محمد. )، راحله؛ برزوزادهعبداله -

ات زبان و مطالع«. براسا  نظریه پیرسن شازده کوچولوو  جاناتان مرغ دریاییهای داستان

 .100-75، صص 3 . دورۀ پنجاه و دو ، شمارۀترجمه

رمتان در نقتد کهتن الگتویی ستفر قه»ب(.  1398) ریحتانی، محمتد.، راحله؛ برزوزادهعبداله -

. دکمطالعات ادبیلات کلو«. سا  نظریه کمپبل و پیرسنبر ا ماهی سیاه کوچولوداستان 

 . 122-101، صص 1 دورۀ دهم، شمارۀ

. تصتتحیم محمتتد رضتتا شتتفیعی الطیرمنطللق(. 1385نیشتتابوری، فریدالتتدین محمتتد. ) عطتتار -

 کدکنی. چاپ دو . تهران: سجن.

. دب فارسیاعرفانیات در «. احمدغزالی الطیررسالهمنازل عرفانی در (. »1396فدوی، صبا. ) -

 .109-90 ، صص31 دورۀ هشتم، شمارۀ

ر (. شرح احوال و نقد آثار شیخ فریداللدین محملد عطلا1340الزمتان. )فروزانفر، بدیس -

 . تهران: انجمن آثار ملی. نیشابوری

 «.کوچولتو ستیاهماهیکیفیت بیداری قهرمان درون در داستان (. »1395زاده، سیدعلی. )قاسم -
 .75-55، صص 3 . دورۀ ششم، شمارۀادبیات پارسی معاصر

عطار  لطیرامنط از (. »1389مقد ، صالحه. )السادات؛ غقنفریکوپا، فا مه؛ حجازی، بهجت -

 . 70-49، صص 170 . شمارۀجستارهای ادبی«. ریچارد با  جاناتان مرغ دریاییتا 

حقترت  ستورۀ تحلیل تطبیقی هفت وادی عرفان بتا(. »1390مبارک، وحید؛ هامانی، الها . ) -

ص صت، 3 . دورۀ اول، شمارۀفصلنامۀ نقد و ادبیات تطبیقی«. صنعانیوسف و داستان شیخ

83-103. 

فانی حکمی مطالعه تطبیقی مسیر تعالی در دو اثر عر(. »1395مبارک، وحید؛ یوسفی، سحر. ) -

، 37 ارۀ. دورۀ دهتم، شتممطالعات ادبیات تطبیقلی«. (جاناتان مرغ دریاییو  رسالۀ الطیر)

 . 78-57صص 

ه . تهتران: انتشتارات دانشتگامجموعه آثار فارسی احملد غزاللی(. 1376مجاهد، احمتد. ) -

 تهران.
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اسطوره سیمرغ در آینۀ مرغ بتزرگ (. »1391مقد ، صالحه. )محمدی بدر، نرگز؛ غقنفری -

 .139-119، صص 27 . دورۀ هشتم، شمارۀشناختیادبیات عرفانی و اسطوره«. با 

بررسی و مقایسه دو سفر روحانی زرتشتی (. »1389ردآفرین؛ افتجاری، عطاباهلل. )محمدی، گ -

ادبیلات تطبیقلی «. نامته و رؤیتای خنتو (و یهودی به دنیای پتز از مترگ )ارداویتراف

 .172-160، صص 13 . دورۀ چهار ، شمارۀجیرفت

رساله الغفتران در نامه و مقایسه نگاه ارداویراف(. »1387محمدی، گردآفرین؛ نظری، جلیل. ) -

 .211-195صص  ،8 . دورۀ دو ، شمارۀنشریه ادبیات تطبیقی«. دنیای پز از مرگ

ادبیات عرفلانی «. الطیر عطار و استرالیااز منظومۀ فنیکز تا منط (. »1387محمدی، هاشم. ) -

 .63-52، صص 12 . دورۀ چهار ، شمارۀشناختیو اسطوره

هتا و : نگتاهی بته تفتاوتالطیرمنط و  الهیکمدی(. »1385مرندی، محمد؛ احمدیان، ناهید. ) -

 .166-147، صص 33 . دورۀ یازدهم، شمارۀپژوهش ادبیات معاصر جهان«. هاشباهت

بررسی تطبیقی مفهو  سلوک در رمان ستییارتا و (. »1393مشاوری، زهره؛  غیانی، اسحاق. ) -

، 34 دورۀ دهم، شمارۀ تی.شناخفصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره«. صنعانحکایت شیخ

 .191-161صص 

پلژوهش «. بهترا  صتادقی ملکوتالگویی در سفر قهرمانی کهن(. »1398مظفری، سولماز. ) -

 . 610-583، صص 2 دورۀ بیست و چهار ، شمارۀ ادبیات معاصر جهان.

مقایسته ستفر روحتانی ادریتز ) ( در (. »1395نصراصفهانی، محمدرضا؛ تهمتتن، نسترین. ) -

 دورۀ دهتم، شتمارۀ، مطالعات ادبیات تطبیقلی«. اسالمی و دانته در کمدی الهتی فرهنگ

 .26-9، صص 39

مرغتتان و طتتار )نگتتاهی بتته مجلتتزاز دنیتتای چاوستتر تتتا عرفتتان ع(. »1387نتتوحی، نزهتتت. ) -

 .81-57، صص 15 . دورۀ چهار ، شمارۀفصلنامه تخصصی عرفان «.الطیر(منط 

عطتار و  الطیرمنط مقایسۀ سرگیشت مرغان در (. »1396. )علینوری، علی؛ بیرانوند، یوسف -

، صتص 17 . دورۀ نهم، شتمارۀنشریۀ ادبیات تطبیقی «.هومر اودیسۀسرگیشت اولیز در 

249-265. 

مطالعلات ادبیلات «. ستفر بته ملکتوت(. »1395قتومی، صتدیقه. )نیکبجت، عبا ؛ موستوی -

 . 144-123، صص 37 . دورۀ دهم، شمارۀتطبیقی
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 ۀمجلآشتیانی. الترجمه عبا  اقب«. سنایی پیشرو ایرانی دانته(. »1323، رونالدآلین. )سوننیکل -

 .57-48، صص 4 . دورۀ اول، شمارۀیادگار

متاهی ی در جستجوی کمال مطلتوب؛ بررستی تطبیقت»(. 1396پور، عبداله؛ همتی، رقیه. )ولی -
العلات مط«. ریچتارد بتا  ، اثترجاناتان مترغ دریتایینوشتۀ صمد بهرنگی با  سیاه کوچولو

 .178-161، صص 2 . دورۀ هشتم، شمارۀادبیات کودک
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