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چکیده
با توجه به اینکه طی چند دهه اخیر سطح مطالعات و پژوهشها در باره موالنا و آثارش در ایران و غرب
رو به افزونی نهاده است جای آن دارد که این شمار از تحقیقات با رویکردی فراگیر آسیبشناسی شووند در
این مقاله مولویپژوهی در دو حوزه «مولویپژوهی و غرب» و «پژوهشهای تکراری» در مطالعات مربوط به
این بزرگمرد ادب ،فرهنگ و عرفان ایرانی با تاکیدات بر مطالعات دانشگاهی بررسی شده و این نتیجه حاصل
آمده است که ایرانیان در حوزه مولویپژوهی و غرب قصور فراوانی کرده و راههای تعامل فرهنگی با غرب را
از طریق موالنا نادیده انگاشتهاند و نیز در انتقال مفاهیم ،اطالعات و یافتههای پژوهشی ایرانی به غرب تالشی
در خور انجام ندادهاند تا آنجا که باعث آمده است چهره متفاوتی از موالنا در غرب معرفی شود همچنین در
این مقاله ،بزرگترین آفتهای پژوهشی در باره مولوی در تحقیقات و مطالعات ایرانیان که به صورت کتاب،
مقاله ،پایاننامه و طرح پژوهشی تولید میشوند تکرار ،موازینویسی و همساننویسی اعوالم شوده اسوت کوه
برای دفع این آفتها و پیشگیری از آسیبهای پژوهشی بیشتر در محدوده موضوع مورد بررسی راهکارهایی
ارائه شده است

کلید واژهها:
مولویپژوهی ،غرب ،تکرار ،موازینویسی ،ادبیات عرفانی ،پژوهش ادبی
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پیشگفتار
مولوی را نه در شعر میتوان خالصه کرد نه در فلسفه و نه در عرفان ترکیبوی اسوت از عصواره
هستی برای ترجمان هستی که اندیشوه آن را در پوشوانیده اسوت و اوسوت حواکم اندیشوه در ایون
درپوشیدگی هستی.

زان کوووه مووون ز اندیشوووههوووا بگذشوووتهام

خووووواری اندیشوووووهپویوووووان گشوووووتهام

حووووواکم اندیشوووووهام محکووووووم نوووووی

همچوووو بنوووا حووواکم آمووود بووور نبوووی

قاصووودا خوووود را بووور اندیشوووه دهوووم

چووووون بمووووواهم از میانشووووان بوووورجهم

موون چووو موور اوجووم اندیشووه مگوو

کووی بووود بوور موون مگوو

را دسووتر

(مولوی)378 :1266 ،

اوست حاکم اندیشهای فراسوی مرزهای جغرافیایی و فرهنگوی اندیشوهای کوه ریشوه در عموق
شناخت وی از حساسیتها و دغدغه های انسانی دارد و به رغم گذشت قرنها ،دستمایه بسویاری از
تحقیقات و پژوهشهوای اندیشومندان و فیلسووفان اسوت مویتووان گفوت پاسومگوی بسویاری از
چالشهای پیش روی انسان امروزی است که بیشباهت به همیشه تاریخ انسانی نیست
اقبال میگوید« :جهان امروز محتای به یک داوری است که امید را در مردموان برانگیوزد و آتوش
شوق برای زندگی را تیزتر کند » (اقبال)141 :1831 ،
با عنایت به این که تاکنون پژوهش مستقلی در قالب کتاب ،مقاله و امثال آن در باره آسیبشناسی
مولویپژوهی صورت نگرفته است پژوهنده بر آن شد تا این موضوع را در دو سطح «مولویپژوهوی
و غرب» و «تکرار در مولویپژوهی» بررسوی کنود و فوراز و فورود آن را در ایون وجیوزه بوه بحوث
بکشاند
مولویپژوهی و غرب
دهه اخیر را میتوان درخشانترین دوره رویکرد ادبیات جهانی بوه مولووی و آثوار وی دانسوت
شهرت و اعتباری که این بزرگ مرد ادبیات جهانی در این برهه در غرب یافته است قابول قیوا

بوا

هیچ دورهای از تاریخ نمیتواند بود ترجمه آثار موالنا به زبان آمریکوایی و اسوتقبال بوینظیور از آن،
نامگذاری سال  7112به نام سال جهانی موالنا توسط یونسکو ،برگزاری کنگرههوای متعودد جهوانی،
چاپ مقالهها و پژوهشهای متعدد در باره وی و آثارش گواهی بر این ادعاست که البته نقش تعیوین
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کننده و ارزنده دولت و مجامع فرهنگی و ادبی ترکیه در این زمینه قابل تقدیر و ستایش است
در دورانی زندگی میکنیم که فلسفه غربی به دنبال حل مسائل انسانی و رفع دغدغههای مبتالبوه
جامعه غربی است نیک به این جهت است که آثاری چون مثنوی معنوی مولوی مویتواننود در ایون
رویکرد فالسفه غرب به فرهنگ ،اخالق و اندیشههای متعالی مؤثر باشند بوویژه آن کوه بوه اعتورا
اندیشمندان مغرب زمین ،اندیشههای مولوی با ایدههای هسوتیشناسوانه غورب قرابوت و هممووانی
فراوانی دارد ایرنا گاراپین و استاد دانشگاه آخن آلمان و مویگویود« :آلموانیهوا دلبسوتگی و عالقوه
فراوانی به موالنا ،سرودهها و اندیشههای وی دارند او شاعر صلح و دوستی است زیورا در بویشتور
اشعارش ،انسانهوا را بوه مودارا ،گفوتوگوو ،عشوق و معنویوت فورا مویخوانود» (سوایت اینترنتوی
 )ghoniyehمشابه این سمن را در قول بسیاری دیگر از اندیشمندان غربی میبینیم رابرت بویالی و
شاعر و منتقد ادبی مشهور آمریکایی و نیز میگوید« :موالنا در جهان اسالم به همان انودازه محبووب،
مشهور و یگانه است که «ویلیام شکسپیر» در جهان ادبیات انگلیسی بیتردید هر خواننوده غربوی بوا
خواندن سرودههای وی شیفته حالوت ،عمق اندیشه سرشار از عرفان و معنویت موالنا مویشوود در
حقیقت اشعار موالنا نوعی افکار عرفانی ،دینی و فلسوفی اسوت کوه بوا کشوش و دلربوایی خاصوی،
خوانندهاش را به شور ،وجد ،هیجان و نشاط میآورد و به او فرصوت اندیشویدن در بواره زنودگی و
هستی را می دهد اگر امروز جهان غرب تا بدین حد شیفته موالنا ،سرودهها ،افکار عرفانی و نگورش
هستیشناسانه وی شده ،به این خاطر است که نحووه بیوان او بوه نحوو شوگفتانگیوزی موشوکافانه،
منطقپذیر ،سرشار از قریحه و آزاداندیشانه است (همان)
نکته حایز اهمیت در باره موالنا در سرزمینهای فارسی زبان و ترجمه آثارش در غرب این است
که مماطبانش از هر گروه و دسته ای که باشند اگر اندکی از شعله عشق را در وجود داشته باشوند او
را درمییابند و شعلههای عشق در وجودشان زبانه میکشد موالنا هم فرهیمتگان و سوالکان طریوق
تصو

را مجذوب آثار و اندیشههای خویش کرده است و هم مردم کوچه و بازار را و این نشان از

عمومیت و سادگی زبان اوست درست به این دلیل است که ترجمه اشعار او مانع از آن نیسوت کوه
اهل زبانهای دیگر به عمق اندیشه و خرد مولوی راه یابند
آنچه غربیان را مجذوب مولوی و آثارش کرده است معنویت ،اخوالق و فلسوفه منودری در آثوار
اوست که از آن می توان به فلسفه هستی و زندگی بشر یاد کورد شوور و جذبوهای کوه در آثوار وی
جاری است غربیان تشنه حقیقت را سیراب میکند با این همه ،معرفوی موالنوای واقعوی بوه جهوان
غرب بیش از همه ،وظیفه ما ایرانیان است زیرا فهم عمیق مولوی برای موا هومزبانوان او بهتور میسور
است اما گذاری بر عملکرد ما ایرانیان در ایون زمینوه از واقعیتوی تلوخ حکایوت دارد هویچ یوک از
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نهادهای دولتی و غیر دولتی وظیفه جهانی شدن ادبیوات ایون مورز و بووم و از آن جملوه مولووی را
عهدهدار نبودهاند در حالی که این مهم در بسیاری از کشورها توسط نهادهای دولتی و خصوصی ،بوه
عنوان یک سیاست ملی و ادبی تعقیب میشود گواه ایون ادعوا ،کارناموه فعالیوتهوای رایزنویهوای
فرهنگی ایران در خاری از کشور است که به هیچ وجه درخشان نمینماید توا جوایی کوه غفلوت موا
ایرانیان در معرفی عرفان اسالمی و ایرانی موجب شده است در دهههوای اخیور ،گورایش غورب بوه
عرفان بودیستی نیز رو به افزونی نهد به طوری که از این راه سعی کردهاند خو معنووی و فرهنگوی
خود را تا حدودی جبران کنند حال آن که عرفان اسالمی و ایرانی جایگزینی مطلوبتر و ارزنده تور
در این راستا می تواند بود به نظر میرسد آنچه غربیان در مولوی پژوهی بوه آن رسویدهانود حاصول
مطالعات و تحقیقات خودشان بوده است در حوالی کوه مرکوز و محوور مطالعوات و پوژوهشهوای
مولویشناسی ،ایران است و با وجود آن که اندیشمندان ایرانوی در مولوویپژوهوی نقوشآفرینویهوا
کرده اند اما در انتقال مفاهیم و یافتههای پژوهشی مولویشناسانه خود به غرب قصور داشوتهانود بوه
این معنی که شناخت غربیان از مولوی بیشتر مرهون ترجموه هوایی بووده کوه از آثوار وی صوورت
پذیرفته است و نه ترجمه و شرح و تحلیلها و مولویپژوهیهایی که ایرانیان داشتهاند
نتیجه آن که غربی ها آن چوه را کوه از موالنوا مطلووب نظور خوویش دانسوتهانود برگرفتوهانود و
برگرفتههای خود را به کاالیی صنعتی تبدیل کرده و تجارت ادبی راه انداختهاند و باقی اندیشوههوا و
آرای او را یک سو نهادهاند (رک :نجومیان )24 :1831 ،به عبارت دیگر ،آنچه از موالنا طی سالهای
اخیر در غرب معرفی میشود تک الیههایی از موالناست که چندان با روح و روان عرفانی اسالمی و
ایرانی سنمیت ندارد بدون شک این اتفاق پسند خاطر هیچ ایرانی و پژوهنده ایرانیتباری که شویفته
جامعیت خرد و رأی مولوی است نمواهد بود
از سوی دیگر گاه مشاهده میشود که تفسیرهایی که غربیان از مثنوی و مولوی داشتهاند محتمول
خطاست و بر ماست که فرازنای تاریک این پیچیدگی ها و انحرافات اجتماعی تفسیری را بکواویم و
حقایق را بیش از پیش روشن کنیم برای مثال رینولد نیکلسون ،بزرگترین شارح مثنوی ،این اندیشه
را مورد تأکید قرار داده که موالنا در باورهای وحدت وجودی خویش تحت تأثیر ابن عربی اسوت و
نیز در «دایرهالمعار

دین» مولوی از پیروان مکتب ابن عربی معرفی شده است (Encyclopedia of

 )811 :Religionکه به نظر میرسد تحقیقات بیشتری در این زمینه الزم است ضمن آن که مولوی
نیز بارها تصدیق کرده که محتوای تعلیماتش را از هیچ ک

اخذ نکرده است البته تصریح کنم بحث

وحدت وجود و معنویتی که موالنا مطرح میکند به ظاهر به آمووزههوای ابون عربوی در ایون زمینوه
نزدیک میشود (رک :چیتیک)31111 ،
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چندان که میدانیم بسیاری از آثار ما ایرانیان توسط شرقشناسان به ما معرفی شده است ایونکوه
تحقیقات شرقشناسان وجه استعماری داشته است یا خیر در حوصله این مقاله نمیگنجد ولوی قودر
از گذشت چندین سده از جریان شرقشناسانه غربیان ،اکنون وقت آن رسیده

مسلم این است که پ

است که ما به غربشناسی بپردازیم و در انتقال اندیشه و فرهنگ شرق به غرب سهم بسزایی داشوته
باشیم بویژه آن که طی دهه های اخیر نگاه غربیوان نسوبت بوه اندیشوه هوای مسولمانان و شورقیان از
تعصبهای افراطی گذشته تغییر کرده و وجهی مثبت یافته است به گونهای که به این باور رسیدهانود
که خیزش علمی و فرهنگی غرب بینیاز از اندیشه و فرهنگ شرقی نبوده و نمواهد بود اموا آن چوه
بیش از هر چیز جلب توجه میکند این است که ما هیچگونه برنامهای برای غوربشناسوی نوداریم و
مهمتر آن که برنامهای در انتقال ادبیات و اندیشه و فرهنگ ایرانی به غرب نداریم
«ما تاکنون در باره شناخت غرب کار جدی انجام ندادهایم که بمواهیم بگوییم در غوربشناسوی
چه رویکردی را اتماذ کنیم ما غربشناسی را بلد نیستیم و شیفتگی یا نفرت تنها راههای مواجهه ما
به غرب بوده است ما در بسیاری مواقع دچار شعاردادن علیوه غورب شودهایوم در حوالی کوه بورای
شناخت صحیح آن ،نیاز به ایجاد کرسیهای دانشگاهی داریوم » (سواکت« )19 :1811 ،موا نیوز بایود
رشتهای ویژه غربشناسی تأسی

کنیم و منتظر نمانیم که غربیان بیایند و ما را مطالعه کنند » (همان)

نباید اسبابی فراهم شود که غربیان همچون بسویاری از تحقیقوات و پوژوهشهوایی کوه در بواره
اندیشمندان ،شاعران و متفکران ایرانی و آثار آنان انجام دادهاند در مولویپژوهی نیز گوی سوبقت را
از ایرانیان بربایند
از جمله مباحث مندری در مثنوی که میتواند مورد توجه دنیای غرب واقع شود وحودتی اسوت
که موالنا در اندیشه خود میان ادیان ایجاد کرده است بوه هموین نسوبت مولووی طالیوهدار وحودت
فرهنگها نیز میتواند بود بنابراین الزم مینمایدآموزهها ،قابلیتها و ظرافتهایی که در اندیشوه وی
بوده و در آثارش منعک

شده است که بدون شک منبعوث از سونت عرفوانی اسوالم اسوت توسوط

اندیشمندان کاویده شود تا در عرصه جهانی شودن افکوار و اندیشوههوا ،بتووانیم کواالیی درخوور از
اندیشه ،فرهنگ و هویت دینی و ایرانی خویش به جهانیان عرضه کنیم
عشق که اسا

هستی است و محور اساسی مثنوی معنووی نیوز هسوتیبموش جواموع اسوت و

می تواند در پویایی معنویت در جوامع غربی نقش تعیینکنندهای داشته باشد این همان عشقی اسوت
که اقبال الهوری در کتاب بازسازی اندیشه دینی ،آن را «راه حیاتی» مینامد طریقی که بوه تصواحب
و تسمیر عالم میانجامد و در قرآن به «ایمان» تعبیر شده است
عالوه بر ترجمههایی که از آثار موالنا در غرب صورت گرفته است مولوویپژوهوی در آن دیوار
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بیشتر ناظر بوده است بر کلیاتی در باره مولوی و آثارش با این همه شیوههای نوینی در پژوهش در
باره مولوی را هم اندیشمندان آن دیار به کار گرفتوهانود کوه الزم موینمایود ایون شویوههوا و سوایر
روشهای نقد و پژوهش به روش غربیان ،توسط فارسیزبانان هم مورد توجه بیشتر واقع شوود و در
به کارگیری روشهای نوین در مولویپژوهی همت بیشتری از خود نشان دهند
درست است که طی سالهای اخیر ،معرفی مولوی در غرب به یمون تحقیقوات و پوژوهشهوای
مولویپژوهان و ترجمه آثارش ،از روند رو به رشد قابل توجهی برخوردار بوده اما پرسش این است
که چرا تاکنون به ایجاد این روند و سرعتبمشی در جهانیکردن مولوی کمتوجهی شده است و آیوا
باید به همین مقدار بسنده کرد؟ به بیوان دیگور ،موا از مودتهوا پویش مویتوانسوتیم کنتورل جریوان
مولویپژوهی را خود به دست بگیریم و آن را مدیریت کنیم در این صوورت هومچنوان کوه موالنوا
پیامآور صلح و دوستی است و با توجه بوه رویکورد غربوی بوه وی و فوراهم شودن بسوترهای الزم
می توانستیم نسبت به ایجاد و تحکیم پیوند فرهنگی ایرانیان با غرب بیش از پیش بکوشویم حوال آن
که همچنان نظارهگر از دست رفتن فرصتها هستیم هر چند به نظر میرسود وجوود برخوی مسوائل
سیاسی میان ایران و غرب ،بر عمق فاجعه و ایجاد شکا های بیشتر و عمیقتر فرهنگی و ادبوی بوا
دنیای غرب افزوده است
نتیجه این همه اهمال این شده است که میان مولوی غربی و مولوی ایرانی تفواوتهوای زیوادی
مشاهده شود شناختی که ما ایرانیان از مولوی و عرفان وی داریم با آنچه در غورب از مولووی ارائوه
میشود و مماطبان و دوستداران مولوی آن را دریافت میکنند متفاوت است به گونهای کوه درک و
پذیرش مولوی آمریکائیزه شده برای ما ایرانیان بسیار دشوار و غیر قابل پذیرش خواهد بود بوا ایون
وجود امید آن می رود که به یمن مد شدن مولوی در غورب ،تحقیقوات و پوژوهشهوای بویشتور و
سنجیده تری در باره وی توسط اندیشمندان غربوی و محققوان و پژوهنودگان دنیوای اسوالم و ایوران
صورت پذیرد
اهمال ما ایرانیان نسبت به عرفان اسالمی و مولووی پژوهوی و بویتووجهی بوه زیرسواختهوای
فرهنگی در کشور ،در ایران نیز بازتابی ناخوشایند داشته است چندان که طی سوالهوای اخیور رشود
عرفان بودیستی و هندوئیسم «ذن» و «اوشو» را در ایران شاهد بودهایوم و متعاقوب آن مویبینویم کوه
داستان های پائلوکوئیلو با وجود برخورداری از عرفانی سطحی و تنک چه مقودار از فاوای ادبوی و
فرهنگی این مرز و بوم را متأثر کرده و از چه جایگاهی برخوردار شده است
پژوهشهای تکراری
یکی از شاخصهای توسعهیافتگی از حیث علمی ،وجود محیطهای دانشگاهی و میزان مشارکت
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آنها در تولید علم و دانش و استنادسازی یافتههای علمی است پژوهش یکوی از مهومتورین اهودا
دانشگاهی است که میتواند عالوه بر گشودن راههای جدید در شاخههای ممتلف دانش بشوری ،در
جهت رفع مشکالت و محرومیتهای جامعه ایفای نقش کند
اما مشکل این است که پژوهش بیشتر منحصر به حوزههوای علووم فنوی و علووم پایوه دانسوته
میشود در حالی که حوزه های ممتلف علوم انسانی میتوانند نقش مؤثری در این زمینه ایفا نماینود
هرچند اگر هم جایگاهی برای پژوهشهای علوم انسانی قایل شویم باز مویبینویم کوه در کشوور موا
چندان وقعی به پژوهشهای ادبی نهاده نمیشود بنابراین تولید دانش از سوی علوم انسانی و بوویژه
ادبیات فارسی به برنامه ای جامع و مدون نیازمند است و بدیهی است انجام این مهم صورفا از سووی
یک سازمان و یک مؤسسه چندان که باید مؤثر نمیتواند بود بلکه در برنامههای توسعه کالن کشوور
به این بعد از ابعاد توسعه باید نگریسته شود و سازمانهای آموزشی و پژوهشی جهت تولید علوم از
سوی سایر سازمانها مورد حمایت واقع شوند
باید توجه داشته باشیم در عرصهای می زییم کوه هموه چیوز در صویرورت اسوت و ایسوتایی در
زندگی و علم و اندیشه معنایی ندارد بایسته است آموزههای ادبی از تنگنای تنگنظری و ایستایی که
عمدتا از بروز ایدههای جدید جلوگیری می کند و تنبلی ذهن جمعی را در ابعادی وسویع بوه هموراه
دارد رهایی یابد
باید نیک توجه کنیم که گسترش زبان و فرهنگ ایرانی زمانی میسر میشود که ابتدا کوا عظویم
آن در این مرز و بوم برافراشته باقی ماند و آن را از هرگونه باد و باران ،سلیقهانگاری ،سستاندیشوی
و مسامحه مصون بداریم و سپ

در پی راههای گسترش زبان و ادب پارسی باشیم

چنان که میدانیم رشد و توسعه هر کشور تنها به مبانی اقتصادی محدود نمیشود بلکه همه ابعاد
علمی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی را شامل میشود یعنی توجه به رشد قدرت سیاسوی و اقتصوادی
و بی توجهی به رشد اندیشه و تفکر اجتماعی ،فرهنگی و ادبی ره به بیراهه دارد در دنیای امروز ثبت
اختراعات و اکتشافات از دقیقه هم فراتر رفته و تبدیل به ثانیه شده است بدیهی است رشد و توسعه
در ابعاد وسیع آن در سایه پژوهش و تحقیقات علمی به دست میآید بنابراین یکی از شاخصهوای
اصلی و اساسی در ایجاد رشد و توسعه ،میزان حمایت واقعی هر کشور از تحقیقات و پژوهشهوای
محققان و پژوهندگان است می توان چنین انگاشت که میان رشد سیاسی ،اقتصوادی و فرهنگوی هور
ملتی با تحقیقات و پژوهشهای دانشگاهی ارتباط معنیداری وجود دارد
از سوی دیگر باید توجه داشت که در کشورهای در حال توسعه ،از جمله ایوران ،هومچنوان بوه
پژوهشهای حوزه علوم انسانی بیمهری و کمتوجهی میشود و از این است که سهم پوژوهشهوای
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ادبی و علوم انسانی در این گونه کشورها بسیار اندک است
باید بدانیم که مدرسه و دانشگاه تنها محلی برای انجام تکالیف درسی محسوب نمویشووند بوه
بیان دیگر شیوههای سونتی نظوام آموزشوی در مدرسوه و دانشوگاه بایود تغییور یابود توا زموانی کوه
دانشآموزان و دانش جویان ندانند یکی از اهدا

اصلی نظام آموزشوی در هور سورزمینی ،بوویژه در

سطح دانشگاه باروری فکر و اندیشه است نمیتوانند در رشد و توسعه کشور برای خود سهمی قایل
شده و وظیفهای در این راه عهدهدار شوند
یکی دیگر از ضعفهایی که باید هرچه سریعتر در بهبود آن بکوشیم نگواه ایسوتایی بوه ادبیوات
فارسی است برنامهریزان کتابهای درسوی در سوطوح ممتلوف ،ادبیوات را هومچنوان منحصور بوه
یادگیری لغات ،دستور زبان و محفوظات شعری آن هم از نوع کالسیک آن میدانند
بنابراین پیشرفت ادبی نشانه پیشرفت فرهنگی و توسعه ادبی نشانه توسعه فرهنگوی اسوت البتوه
منظور این نیست که به ادبیات توجه داشته باشیم تا صرفا سری میان سرها داشوته باشویم بلکوه بایود
بدانیم که رمز پویندگی و پایندگی ما به ادبیات وابسته است باید قصد این باشد که ادبیات این مورز
و بوم که همواره فرهنگساز و انسانساز بوده همچنان فرهنگساز و انسانساز باقی بماند و به جوای
آن که تأثیرپذیر باشد همچنان تأثیرگذار باشد
به هر روی ،ما چندان که باید به درک دقیق و اصولی از ادبیات خود نرسیدهایم به طوری کوه در
برخی مسائ ل ادبی ،کشوورهای دیگور از جملوه انگلوی  ،فرانسوه ،آلموان ادبیوات موا را بهتور از موا
میشناسند و بسیاری از مسایل ادبی ایرانزمین را آنها به ما شناسانده و یا مویشناسوانند و ایون مایوه
تأسف است جالب اینجاست که فرد ایرانی از همان آغاز که به سمن در میآیود و اولوین کلموات
(بابا و مامان و دده و ) را بر زبان جاری میکند تا پایان مراحل زندگی با ادب ایرانوی سوروکار دارد
به بیان دیگر ،همه ما ایرانیان بر سر سفره این مرز و بوم نشستهایم و نان میخوریم با او مویگووییم
با او میخوانیم و با او میاندیشیم اما هیچ گاه چنودان کوه بایود حوال میزبوان و آداب میهموانی را
رعایت نکرده و نمیکنیم
با توجه به افزایش جمعیت و گستردگی علوم و افوزایش نیازهوای ادبوی و فرهنگوی در جامعوه،
وقت آن رسیده است که به یک بازنگری همهسویه در مسائل ادبوی بپوردازیم و در ترسویم و تبیوین
اهدا

آموزشهای ادبی و سرفصلهای دانشگاهی روشی منطقیتر متناسب با زمان اختیار کنیم

بر اسا

مطالعات انجام شده ،کشورهای جهان سوم و در حوال توسوعه سوهم انودکی در تولیود

دانش جهانی دارند و در این میان بر اسا

آمار و ارقام موجود ،سهم کشور ما در بین ایون کشوورها

بسیار ناچیز است شاید این گونه تصور کنیم که تولیدات ادبی در ایران اندک نیست و هر روز شاهد
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چاپ آثار متعدد ادبی در حوزههای شعر و داستان و هستیم ولی باید بپذیریم که تولید آثار علموی،
تحقیقاتی و پژوهشی ادبی در ایران در مقایسه با گستره جهانی بسویار انودک اسوت بوه بیوان دیگور
فار التحصیالن دانشگاهی که باید در تولید پژوهشهای ادبی نقش موؤثری داشوته باشوند بوا وجوود
تعدد فار التحصیالن و کارشناسان ادبی در کشورمان به این مهم کمتر پرداختهاند
از طرفی عدم تناسب اغلب تحقیقات و پژوهشهای ادبی با نیازهای ادبوی کشوور ضوعف نظوام
آموزشی و تحقیقاتی را بیش از پیش نمایان میسازد به عنوان نمونه بد نیست به پژوهشهایی که در
قالب پایاننامه کارشناسی ارشد و یا دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشوگاههوای سراسور
کشور انجام پذیرفته به عنوان نمونهای از تحقیقات این حوزه سری بزنیم بمش بویشوماری از ایون
پژوهشها کلیشهای و در زمینههای تکراری و بیفایده است که معلوم نیست این وضع و این به هرز
رفتن اندیشهها و منابع مالی و تا کی ادامه خواهد یافت
در هرگونه آسیبشناسی توجه به دو امر حایز اهمیت است:
1و آگاهی از وضع موجود؛
7و آگاهی از وضع مطلوب؛
بدون شک کیفیتبمشی به نظام پژوهشی دانشگاهها از اهودا

اصولی مودیران و متولیوان اموور

پژوهشی است به منظور دستیابی به این هود  ،آگواهی نسوبت بوه وضوع مطلووب مویتوانود در
کیفیتبمشی و برنامهریزی امور پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مؤثر واقع شود
از سوی دیگر ،برای بررسی علل موانع پیشرفتهای علمی در هر جامعهای بیش از هر چیز بایود
به علل موانع پژوهش در آن جامعه توجه داشت و رفع موانع پژوهشوی و راهکارهوایی کوه بورای آن
ارایه میشود در رفع موانع و بهکارگیری راهکارهای پیشرفت علمی مثمر ثمر خواهد بوود در حووزه
پژوهش با کاستیها ،موانع ،ناراستیها و نبایدهای فراوانی مواجهیم این موانوع گوناگوننود و از یوک
سنخ نیستند و به میزان حوزههای ممتلف پژوهشی و شاخهها و رشتههای علمی متفاوتند
با اندکی دقت و کنکاش میتوان مصداقهای فراوانی بوه عنووان موانوع بور سور راه پوژوهش در
کشور یافت جالب آن که اغلب موانع مطرح بر سر راه پژوهش در جامعه ایرانوی متاسوفانه نهادینوه
شده است با این همه باید بکوشیم تا حد امکان موانع را یک به یک پ

بزنیم و زمینههای تحول و

نهات علمی پژوهش کشور را به سر منزل مقصود برسانیم از جمله مسائلی که طی سالهای اخیور
بر آن تأکید فراوان شده است ،موضوع نوآوری است و البته انتظار مویرود کوه دانشوگاههوا مولودان
اصلی نوآوری در کشور باشند اما واقعیت این است که دانشوجویان موا بوا مسوأله نووآوری عمودتا
بیگانهاند زیرا زیرساختهای کافی برای ایجاد و توسعه نوآوری فوراهم نشوده اسوت بودیهی اسوت
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شاهراه نوآوری هم پژوهش است
امروزه جوامع با تحوالت و دگرگونیهای گسترده در نظام اجتماعی ،اقتصادی و علمی مواجهند
این تحوالت ناشی از پیشرفت های شگر

علمی و تکنولوژیوک اسوت کوه متعاقوب آن نظریوههوا،

دیدگاهها ،ضرورتها و نیازهای جدید را به هموراه داشوته اسوت پیداسوت بوا اتکوا بوه روشهوا و
فرآیندهای موجود نمیتوان به نیازها و همپایی با تحوالت و دگرگونیهای مزبور پاسخ گفت از این
رو لزوم توجه به راهها و روش های جدید برای مقابله با مشکالت به منظوور تاومین بقوا و توداوم
حیات بشری غیر قابل انکار است بنا بر این ،ابداع و نوآوری و اتماذ فرآیندها و روشهوای جدیود،
به عنوان یکی از راههای همپایی با تحوالت بیش از پیش ضرورت مییابد
به همان نسبت که ضرورت اتماذ روش های نوین و ابداع و نوآوری در علوم ممتلف اقتصوادی
و اجتماعی بایسته است در فنون ادبی و هنری هم ضرورت دارد زیرا عدم همپایی و همواهنگی ادب
و هنر با پیشرفت علوم به منزله ماندن از قافله پیشرفت و بروز آسیبهای فراوان بر فرهنوگ توسوعه
خواهد بود
جالب آن که وقتی سمن از تحوالت و پیشرفتهای جوامع مویشوود گوویی ذهونهوا معطوو
می شود به پیشرفت علمی و تکنولوژیک و سنمیتی میان این پیشرفت با هنر و ادبیات در نظر گرفتوه
نمیشود ولی قدر مسلم این است که رویارویی صحیح با مسائل ادبی و هنری و اتماذ تدابیر خاص
در باره علوم انسانی و تالش برای رشد و بالنودگی آنهوا بوه مراتوب مویتوانود در تقویوت آهنوگ
پیشرفت و توسعه علمی کشور مؤثر باشد به هر روی همچنان که نوآوری در علوم تجربی و اقتصاد
و مفید است و ضرورت توجه را می طلبد توجه به نوآوری در حووزههوای علووم انسوانی و از آن
جمله ادبیات و هنر نیز به همان میزان اهمیت دارد
باید توجه داشت که عالوه بر آنچه گذشت توسعه نوآوری در دانشگاهها باید با محوریت رابطه
دانشگاه با بازار و دولت که تاکنون ناکارآمد بوده است صورت پذیرد هر چند باید تأکیود کنویم کوه
این رابطه در صورتی موفقیت بیشتری خواهد داشت که اضالع دیگر این رابطه؛ یعنی بازار و دولت
هم همسویی و همدلی کنند در مجموع مهمترین موانع تحقق نوآوری و شکوفایی و آفوات مربووط
به آن را میتوان در ابعاد زیر خالصه کرد:
سطحینگری ،شعارزدگی ،عدم خودباوری ،بی برنامگی و عدم وجود باورهای علمی و منطقوی،
وجود ناهماهنگی در میان دستگاههای ممتلف اداری و سازمانی کشور بیشوک یکوی از مهومتورین
زمینه های تحقق نوآوری و شکوفایی در سطح کشور ایجاد فاای نقد و تاارب آراء و اندیشهها در
فاایی سالم و مبتنی بر مبانی عقلی و تعالیم دینی است متأسفانه جامعه ما هنوز آنگونه کوه بایود و
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شاید در حوزه نقد در سطوح و ابعاد ممتلف آن به بلو و رشد کافی نرسیده اسوت درک نادرسوت
از حقیقت نقد و نقادی یکی از مهمترین عوامل این موضوع است
آنچه گفته آمد بیشتر ناظر بود بر چیزی که میتوانیم از آن به عنوان فرهنگ پژوهش ،خالقیوت
و نوآوری یاد کنیم بدون شک فرهنگ چوه عموومی باشود و چوه خصوصوی و سوازمانی در ایجواد
خالقیت عاملی تأثیرگذار است چندان که با تقویت بنیههای فرهنگ سوازمانی مویتووان خالقیوت و
نوآوری را تقویت بمشید این در حالی است که فرهنگ سازمانی دانشگاههوا و مؤسسوات آمووزش
عالی بیشتر بر اصول و سلسه مراتب دستوری و ایجابی استوار است توسوعه فرهنوگ دسوتوری در
سازمان ها و مؤسسات آموزشی مانع اصلی ایجاد خالقیت و پژوهش و نووآوری اسوت و بوه هموین
نسبت هر قدر که فرهنوگ سوازمانی مبتنوی بور مشوارکت ،اعتباربمشوی بوه تجربوهکوردن و اعموال
سیاستهای تشویقی برای موفقیتهوا و شکسوتهوا باشود در بوروز و ایجواد خالقیوت و نووآوری
موفق تر خواهد بود یوک فرهنوگ نووآور دارای ویژگوی هوایی چوون :پوذیرش ابهوام ،شوکیبایی در
برخوردها ،تاکید بر نتایج ،تاکید بر نظام باز سازمان است ،از نزدیک محویط را کنتورل مویکنود و بوا
پیشبینی تغییرات خود را برای غلبه بر موقعیتهای پیچیده آماده میسازد
مسأله پژوهش از حیث نو بودن یا عدم آن به دو دسته تقسیم میشود:
الف) پژوهش ابتکاری
ب) پژوهش تکراری
تکراری بودن موضوع پژوهش برای دانشآموزان و حتی دانشجویان مقاطع تحصیلی کواردانی و
کارشناسی شاید امری توجیهپذیر باشد زیرا هد

از پژوهش در این مقاطع تقویت بنیههای پژوهشی

از طریق ممارست و تمرین در این عرصه است تا فرد با مبانی و مسایل پژوهش آشنا شوود در ایون
نوع پژوهشها در سطوح تحصیلی پایین هد

حل مسوأله نیسوت اموا در مقواطع تحصویلی بواالتر

(کارشناسی ارشد و دکتری)که دانشجو مراتبی از توانوایی عقالنوی ،سنجشوی و تمصصوی را کسوب
کرده است انتظار می رود در انتماب مسأله پژوهش و انجام مراحل آن جنبههای ابتکاری و نو بوودن
را مورد توجه قرار دهد و در حل مسأله و رفوع مشوکالت علموی هموت بگموارد و پاسومی نوو و
سنجیده برای مسأله پژوهش خویش بیابد در این صورت است که میتوان گفت پژوهنده بوه تولیود
علمی دست زده است
با این وصف ،مهمترین آسیبی که جریان پژوهشی کشور را تهدید میکند پژوهشهوای تکوراری
و تقلیدی است با نگاهی به پایاننامههای تحصیلی در مقاطع ممتلف تحصیلی کارشناسوی ارشود و
دکتری این حقیقت مسلم آشکار میشود که بسیاری از تحقیقات انجوام شوده فاقود ویژگوی ابتکوار،
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نوآوری و خالقیت هستند در حالی که تحقیق چندان که از نامش پیداست یعنی جستجو و یوافتن و
آشکار ساختن آنچه پیشینیان از آن بیخبرند تحقیقات و از آن جمله پایاننامههای انجام شوده غالبوا
تکرار یافتههای دیگران است ،به این دلیل اطالق تحقیق به آنها خطاست و بهتر است به جای تحقیق
اصطالح تقلید را در مورد آنها مصداق بدانیم موالنا میگوید:
از محقووووق تووووا مقلوووود فوووورقهاسووووت

کاین چو داوود است و آن دیگور صداسوت
(مولوی)331 :1266 ،

با مراجعوه بوه قفسوههوای پایوانناموههوای دانشوجویی در کتابمانوه واحودهای دانشوگاهی ،بوا
پایاننامههایی مواجه میشویم که به موضوعات آنها بارها و بارها پرداخته شده و پاسخهایی هوم کوه
به آنها داده شده با معیارهای کالسیک بوده است و هرگونه تغییری در روند نگورش بوه پاسومگویی
به مسائل تکراری با معیارها و دانشهای جدید به چشم نمیخورد پژوهشهایی از این دسوت اگور
منجر به تولید فکر و علم و دانش جدید نشوند نمیتوان آنها را در مقوله پوژوهش بوه عنووان طورح
پژوهشی یا موضوع پایاننامه تحصیلی جای داد
با وجود آن که نمیتوان همه پژوهندگانی را که به موازیکاری و انجام تحقیقات تکراری دسوت
می زنند متهم به تملفی آگاهانه کرد اما میتوان گفت علت رویکرد پژوهندگانی که به طوور آگاهانوه
به پژوهش تکراری ،کلیشهای و تقلیدی مبادرت میورزند ،منفعتطلبی ،راحتطلبی و سوء اسوتفاده
است این اتفاق که میتوان به عنوان رونویسی ،سرقت ادبی و علمی از آن یاد کرد بیش از هور چیوز
نشانگر آشفتگی اخالقی و ضعف در قانونهای وضع شده در برخورد با افراد خطاکار است
در مجموع نتایج حاصل از پژوهشهای تکراری و تقلیدی را میتوان در این نکات خالصه کرد:
1و اتال

هزینههای مالی؛

7و اتال

هزینههای زمانی؛

8و به هدر رفتن توانایی فکری نیروی انسانی متمصص؛
4و بی پاسخ ماندن مسایل و مشکالت علمی؛
1و اشاعه انحطاط اخالقی در پژوهش؛
9و از دست رفتن فرصتهای مالی برای پژوهندگان نوآور و مبتکر؛
برای جلوگیری از پژوهشهای تکراری ،راههای زیر پیشنهاد میشود:
1و هماهنگی کالن بین دستگاهها و سازمانها؛
7و راهاندازی سامانه اطالعات پژوهشی کشوری؛ کارآمدتر از آنچه هوم اکنوون کتابمانوه ملوی و
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ایران داک و انجام میدهند
 8و آموزش صحیح پژوهش؛
4و تغییر رویکرد در امر پژوهش؛
 1و پرهیز از مدگرایی در پژوهش؛
 9و توجه به اولویتهای پژوهشی؛
2و ایجاد گرایشهای بیشتر در رشته زبان و ادبیات فارسی؛
تاکنون پژوهشهای بی شماری در ایوران و دیگور کشوورهای جهوان در بواره مولووی و آثوارش
صورت گرفته است این پژوهشها را به دو دسته بزرگ پوژوهشهوای دانشوگاهی و غیردانشوگاهی
می توان تقسیم کرد اما قدر مسلم این است که تواکنون فرازهوای بویشوماری از حقیقوت و ماهیوت
مولوی و آثارش بر ما پوشیده مانده است البته نباید از نظر دور داشت که این امور نشوان از وسوعت
مشرب فکری و جهانشمولی مولوی نیز دارد
پژوهشهای ما و از آن جمله پژوهش در باره مولوی به نووعی همسواننویسوی و آسواننویسوی
منجر شده است که میتوان از آن به پژوهش گلمانهای تعبیر کرد اغلب پژوهشهوای موا اگرچوه از
حیث کمی رشد قابل مالحظهای داشتهاند اما از حیث کیفی چندان وقعی بور آنهوا نمویتووان نهواد
شاید این حاصل روزگاری است که ما در آن زندگی میکنیم روزگاری که تولیدات صنعتی یکوی از
مشمصههای بارز آن است و توجه به منافع شمصی از ویژگویهوای زنودگی سورمایهداری ،کوه بوه
جریان پژوهشی کشور هم راه یافته است
با مراجعه به قفسه پایاننامههای کارشناسوی ارشود و دکتوری در رشوته زبوان و ادبیوات فارسوی
دانشگاهها ،آنچه بیش از هر چیز جلب نظر میکند انبوه پایاننامههایی اسوت کوه در بواره مولووی و
آثارش ،بویژه مثنوی به رشته تحریر در آمده است این به آن معنی است که همچنان کوه گفتوه آمود
بمش قابل توجهی از انرژی نیروی متمصص و کارآمد جامعه مصرو

مطالعوه و پوژوهش در بواره

مولوی و آثار وی میشود قدر مسلم این است که بیش از  11درصد این پژوهشها که اغلب حجیم
و ماللتآورند گرهی از کار نمیگشایند و فاقد ارزش کواربردی و یوا پژوهشویانود و از آنجوا کوه
تکراری و کپیبرداریاند محکوم به ماندن در همان قفسهها خواهند بود با این وصف که فاوایی را
هم اشغال میکنند به همین نسبت چاپ و تولید آنها معنایی نمییابد البته موضوع تحقیقات بازاری
و خرید و فروش پارهای تحقیقات پایاننامهای پژوهشوی ،یکوی از آسویبهوای جودی کول جامعوه
پژوهش کشور است که در اینجا قصد پرداختن به آن را نداریم
این شرایط در باره مقاالت تولیدی هم به وفور قابل مصداق است نظام مقالهمحور دانشگاهی ما
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سبب شده است که افراد به تقلب و کپیبرداری از تحقیقات دیگران رغبت نشان دهند در عین حال
ساز و کاری هم برای جلوگیری از این آسیب پژوهشی در کشور در نظر گرفته نشده است بور ایون
اسا

میتوان مقالهنویسان علمی پژوهشی بسیاری یافوت کوه از تووان علموی و پژوهشوی چنودانی

برخوردار نیستند ولی به یمن امکانات کپیبرداری و تقلب ،به ظاهر پیچیدهترین مقاالت را به رشوته
تحریر در می آورند و خود را مفتمر به چاپ مقالههای متعودد مویکننود و احیانوا در مناسوبتهوای
پژوهشی جوایزی هم کسب میکنند
پژوهنده از آن جا که در برخی از نشریات علمی پژوهشی کشور به عنوان عاو هیوات تحریریوه
فعالیت دارد با انبوهی از اینگونه مقاالت و شمار فراوانی از ایون نووع پژوهنودگان ،در طوی قریوب
بیست سال فعالیت مطبوعاتی و علمی ،مواجه بوده است
خاستگاه بسیاری از آسیبهای پژوهشی در کشور ،جریانهای فرهنگی اسوت کوه بویش از هموه
باید از پوپولیسم به عنوان صدرنشین این جریانها یواد کنویم معمووال پوژوهشهوای دانشوگاهی بوا
محوریت پسند خاطر عوام و ایجاد حاشیه امن برای پژوهنده و پرهیزآگاهانه از جانبداری بین حوق
و ناحق وکسب نام و شهرت صورت میگیرد حال آنکه یکی از بدیهیترین آمووزههوای موالنوا در
گذر از لغزشگاههای نف

این است که آدمی باید از تن خود بکاهد تا بر روح او افزوده شود:

آب کوووم جوووو تشووونگی آور بوووه دسوووت

توووا بجوشووود آبوووت از بووواال و پسوووت
(مولوی)223 :1266 ،

به همین نسبت ،پژوهشهایی که در باره موالنا صورت میگیرند و پارهای از پوژوهشهوایی کوه
راجع به وی و آثارش نیز صورت نمیگیرند از این قاعده مستثنی نیستند
افزونی پژوهش های صورت گرفته در باره موالنا و آثارش به دلیول سوطحیبوودن و کومموایگی
نوعی تورم کاذب را ایجاد کرده است به این معنی که به جهت مطلوبیت خاص موضوعی ،بسویاری
از پژوهشگران و دانشجویان به این موضوعات عالقه نشان میدهند ولی در عمول بوا وجوود کثورت
مطالعات چیزی جز تکرار مکررات عاید جامعه پژوهشی نمویشوود حاصول آن کوه پوژوهشهوای
تکراری مانعی خواهند بود برای پژوهشهای عمیق در باره همان موضوعات
به هور روی ،عودم پویوایی و رشود مطالعواتی در ایون زمینوه آسویبهوای جدیودی بوه پیکوره
مولویپژوهی و پژوهش هایی از این قبیل وارد آورده است اینکه مرحوم فروزانفر با «شرح مثنووی
شریف» همچنان یکهتاز میدان شرح مثنوی است صر

نظر از این که گویای قابلیت و توانوایی ایون

محقق فرزانه است حاکی از واقعیتی تأسفبار است و آن دریغ ظهور فروزانفرهای دیگور اسوت آن
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هم پ

از گذشت چندین دهه!

ما هنوز به شناخت سهم مولوی در فرهنگ و اندیشه انسان امروزی در ایران و سوایر کشوورهای
جهان نایل نشدهایم هنوز نمیدانیم در جنبش نواندیشی دینی در جهان اسالم چه بهرههایی میتوانیم
از سنت عرفانی و ایرانی که موالنا سردمدار آن است ببریم بوه عبوارت دیگور ،هنووز توأثیر احیوای
اندیشهها و راهکارهای عرفانی موالنا را در حل ناهنجواریهوای انسوان اموروز ارزیوابی نکوردهایوم
نمیدانیم جایگاه موالنا در گفتمان روشنفکری کجاست؟ بسیاری دیگور از ایون دسوت ناشوناختههوا
هستند که ضرورت مولوی پژوهی را به دور از هرگونه آسیب ،تعصوب و منفعوت پژوهشوی ایجواب
میکنند
جای آن است که ضمن احترام و گرامیداشت دانستههای پیشین ،با گذار از آنها به بازاندیشی و
بررسی مجدد اندیشهها به ویژه در باره موالنا بپردازیم و حوزه نقود و پوژوهش در ایون زمینوه را بوا
جدیتی بیشتر وسعت بمشیم رسیدن به این مهم مستلزم برخورداری از بصیرت ،عقالنیوت و پرهیوز
از تعصب و افراط و تفریط است
بر پژوهندگان است که وجوه نوینی از اندیشه و خرد جهان موالنوا را بوا رویکوردی آموزشوی و
فرهنگی و با محوریت تعالی انسان بکاوند و بر متولیان امر اسوت کوه هموایشهوا و پوژوهشهوا را
هدفمند کرده و به آنها سیر خطی بدهند و موالنوا را چنوانکوه بایسوته و سوزاوار اسوت بوه دور از
هرگونه مسامحه و اهمال و کجسلیقگی ،بیش از پیش به جهانیان معرفی کنند
نتیجه گیری
ماجرای مولویپژوهی ،بیشباهت به داستان فیلشناسوی موورد اشواره در مثنووی نیسوت کوه در
تاریکی هر ک

به جایی دست میکشید و به زعم خویش به فیلشناسی میپرداخت اما حقیقوت آن

بود که همه آنها در فیلشناسی به بیراهه رفته بودند مولوویپژوهوی بوویژه در ایوران بوه کوارگیری
روشهای دقیق و مشمص علمی را میطلبد تا منجر به مشابهت با فیلشناسی مثنوی نشود
نتایج حاصل از پژوهش حاضر را در قالب راهکارها و پیشنهادهایی به این شرح میتوان برشمرد:
 ضرورت برخورداری از متولی مشمص و مدیریت کارآمد و توانا در جریان مولویپژوهی؛ توجه به بررسی عمیق دیدگاههای هستیشناسانه موالنوا و اسوتمرای وجوه قرابوت آن بوا نیوازفرهنگی و اندیشهای غرب؛
 توجه نهادهای دولتی و غیر دولتی ایران به مشارکت بیشتر در جهانیشدن موالنا؛ تالش جهت جایگزینی عرفان اسالمی و ایرانی به جای عرفان بودیستی در غرب؛ -انتقال مفاهیم و نتایج حاصل از مطالعات مولویپژوهانه ایرانیان به غرب؛
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 تعامل بیشتر پژوهندگان ایران زمین بوا محققوان غربوی در هموه زمینوههوای مطالعواتی ،بوویژهمولویپژوهی؛
 فراهم نمودن بسترهای غربشناسی در ایران؛ به کارگیری شیوههای نوین در مولویپژوهی؛ نگاه جامع و کالن به مولویپژوهی در جهان؛ ایجاد تسهیالت الزم برای مولویپژوهان؛ توجه به همپایی رشد کیفی مولویپژوهی با میزان کمی آن؛ کنترل جریان پوپولیسم در مولویپژوهی؛ جلوگیری از انجام پژوهشهای تکراری ،موازینویسی و آساننویسی در عرصه مولویپژوهیآنچه در این مقاله بررسی شد آسیبشناسی دو حوزه از بسیار حوزههای مطالعاتی در باره موالنا
و آثار وی بود جای آن دارد که دیگر پژوهندگان نیز این سیر مطالعاتی را مورد عنایت بیشتر قورار
دهند تا تحقیقاتی از اینگونه ،از گزند آسیبهای بیشتر در امان باشند
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Abstract
Due to the fact that during the past decade or so the studies and
researches conducted on Rumi and his works of art has been on the rise in
Iran and the West, the time is ripe that these number of researches with
such an inclusive approach could be pathologically investigated. This
paper on Rumi studies tries to investigate on two areas on “Rumi Studies
and West” as well as “Redundant Studies” during the studies relevant to
such a great man of literature, culture, and mysticism of Iran, with an
emphasis on academic studies, and the result has been the fact that
Iranians are to blame concerning Rumi Studies and West and have
neglected the means of cultural interaction with the West through Rumi;
Also, in terms of transferring the concepts, information, and the Iranian
research conclusions to the West, they have not taken any desirable
actions so much that there has been a different image introduced to the
West. Moreover, this paper declares the most prominent research plague
about Rumi conducted in Iranian research and studies in the form of
books, papers, theses, and research plans to be redundancy, parallelism,
and plagiarism for which there are some solutions offered to get rid of
these plagues and to prevent from further damages.
Key words:
Rumi studies, West, redundancy, parallelism, mystical literature, literary
research.
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