Kavoshnameh in Persian Language and Literature

Vol 21, No 45, Summer 2020

A review of the research on Attar in the articles published from
the 1991 to 2018 
Mehdi Asemi
PhD student in Persian language and literature, Bonab Azad University

Dr. Nasser Alizadeh
Professor of Persian Language and Literature, Shahid Madani University of Azerbaijan

Dr. Arash Moshfeghi
Assistant Professor of Persian Language and Literature, Bonab Azad University

Abstract
This article studies the research works about Attar published from 1991 to the
end of 2019. The aim of this study is to investigate the quantity and quality of
the research in academic journals. The research works have been reviewed in
three terms including historical course of development, approaches adopted to
Attar's works and thematic axes. In recent years, 280 articles have been
published in 45 scholarly journals. Also, 452 authors from 88 the state
universities, Azad University, Payame Noor University, and non-collegiate
centers have contributed to the writing of the articles. The result of this study
shows a growth in the number of the research papers about Attar in the eighties
and nineties. Among Attar's works, Mantiq al-Tair is at the forefront of the
research. The main topics of research in these years include the ‘Content study
of Attar’s works’, ‘Analysis of Attar's works based on literary theories’,
‘Structural, linguistic and rhetorical analysis of Attar’, ‘Comparative study’
and ‘Criticism of Attar’s works and thought’. Since the mid-eighties, there
have been changes in the content analysis and the attitudes toward the content
of Attar's poetry. Even his thoughts have been criticized. The main direction
of the studies ever conducted is the comparative analysis of Attar's works with
international works as well as the analysis of his works based on literary
theories, which has been increasing since the eighties. However, there is little
research on the linguistic and rhetorical issues in Attar’s works.
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(مقالة پژوهشی)
مهدی آسمی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد بناب

دکتر ناصر علیزاده

0

استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر آرش مشفقی
استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد بناب

چکیده
در این مقاله ،پژوهشهای عطّارشناسی در حوزۀ مقالات از سال  0731تا پایان سال  0733بررسی شده است.
هدف پژوهش بررسی كمیّت و كیفیّت پژوهشهای عطّارشناسی در مجلات علمی پژوهشی است ،پژوهشها
در سه مؤ ّلفة سیر تاریخی ،رویکرد به آثار عطّار و محورهای موضوعی به بحث گذاشته شده .در این زمینه،
طی این سالها تعداد  201مقاله در  54مجلة علمی پژوهشی چاپ شده است ،تعداد  542نویسنده از 00
دانشگاه ملی ،آزاد ،پیام نور و غیر دانشگاهی در نگارش مقالات مشاركت داشتهاند.
حاصل پژوهش ،بیانگر رشد عطّارپژوهی در دهة هشتاد و نود است ،از آثار عطّار ،منطقالطیر در صدر
پژوهشها قرار دارد ،موضوعهای «بررسی محتوایی آثار»« ،تحلیل آثار عطّار براساس نظریههای ادبی»،
«تحلیل ساختاری و زبانی و بلاغی عطّار»« ،بررسی تطبیقی» و «نقد آثار و اندیشه» محورهای اصلی موضوع
عطّارپژوهی در این سالها هستند .از نیمة دوم دهة هشتاد به بعد ،تحولات در تحلیل محتوایی ایجاد شده،
نگرشها به محتوای شعر عطّار تغییر كرده و حتی اندیشههایش نیز نقد شده است .تحول اساسی پژوهشها،
توجه به بررسی تطبیقی آثار عطّار با آثار بین المللی و تحلیل آثار وی براساس نظریههای ادبی است كه از
دهة هشتاد تاكنون در حال افزایش است ،ولی در زمینة بررسی زبانشناسی و بلاغت ،پژوهشهای اندكی
دیده میشود.
كلیدواژهها :عطّار ،مقاله شناسی ،بررسی تاریخی ،بررسی موضوعی.

 تاریخ دریافت مقاله9917/1/02 :

تاریخ پذیرش نهایي9918/9/04 :

 - 9نشاني پست الکترونيکي نویسندة مسئولnasser.alizadeh@gmail.com :
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مقدّمه
در زمينة جایگاه عطّار در ادبيّات فارسي ،سخن بسيار است .وی پس از سنایي ،دومين
شاعر عارف ادبيّات فارسي است كه پيشرو مولوی اعلام شده است و «اگر قلمرو شعر
عرفاني فارسي را به گونة مثلثي در نظر بگيریم ،عطّار یکي از اضلاع این مثلث است و
آن دو ضلع دیگر عبارتنداز سنایي و مولوی ،شعر عرفاني به یک اعتبار با سنایي آغاز
ميشود و در عطّار به مرحلة كمال ميرسد و اوج خود را در آثار جلالالدین مولوی
ميیابد»(عطّار.)97 :9989 ،
اشعار عطّار در همه دورانها از زمان زندگي او گرفته تا به امروز ،در ميان اهالي
ادب مشهور بوده است .به گفته شفيعيكدكني« ،شعر عطّار از روزگار حيات او ،در ميان
ارباب سلوک و معرفت ،با حسن قبولي شگرف روبرو شده است .ميدان نفوذ شعرش،
نسل به نسل در گسترش بوده است .بعد از آشوبهای حاصل از فتنة تاتار ،وقتي
جامعة ایراني به بازسازی فرهنگي خویش كمر بسته و برخاسته است ـ و این كار از
طریق نسخههای خطي موجود فارسي قابل رسيدگي است ـ نسخههای آثار عطّار ،قرن
به قرن ،روی در افزوني نهاده است .نه تنها آثار مسلم و اصيل او چنين سرنوشتي دارند
كه آثار منحول و مجعول و منسوب به او هم در پرتو نام او ،به همين گونه در جامعة
ایراني و در ميان فارسيزبانان جهان ،با حسن قبول روبهرو شده است .آمار قرن به قرن
آثار او كه در فهرست كتابخانههای جهان امروز قابل بررسي است ،این نکته را به شيوه-
ای تجربي و استدلالي ثابت ميكند»(عطّار )922 :9984 ،اكنون شهرت او فراتر از
مرزهای ایران رسيده است «در جهان اسلام ،پایگاه عطّار از مرتبهای رفيع برخوردار
است .او را به عنوان یکي از بزرگترین شاعران صوفيمسلک برميشمرند .او به این
سنت كهن عرفاني ایراني تعلق دارد كه در جستجوی ارتباط مستقيم و شخصي با
حقيقت مطلق و آسماني است و این سنت ،شکل و محتوای خویش را از درون خود
فلسفه اسلامي برميگيرد -البتّه ،با چهرههای گوناگون بر حسب دوران و یا كشورها و
اقوام مختلف ساكن در این خطه»(كلود كریر ،بروک.)94 :9971 ،
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پژوهش در حوزة اندیشه و آثار عطّار در ایران ،از دورة مشروطه شروع شده است.
در این دوره ،عطّار به عنوان یک متف ّکر ،مورد توجه ایرانيان و خارجيان قرار گرفت
(زرینكوب )9982 ،اوّلين پژوهشگران :نفيسي ،زرینكوب ،فروزانفر ،گوهرین،
روحاني ،مشکور ،هلموت ریتر ( )Hellmut Ritterو چند تن دیگر بودند كه در مورد
زندگي و اندیشههای او كتـاب نوشتند و آثارش را تصحيـح كردند .امـروزه نيز
محققـان متعددی از جمله شفيعيكدكني آثار او را تصحيح كردهاند و همچنين ،هرساله
پژوهشهای متنوعي در قالب كتاب ،مقاله ،رسالههای دانشجویي و طرحهای تحقيقي
چاپ ميشود.
در این مقاله ،جنفرجون مقالات منتشر شده در  54مجله علمي پژوهشي بررسي
ميشود .این بررسي با هدف شناسایي كميّت و كيف ّيت عطّارپژوهي در تحقيقات علمي
و سير تاریخي ،تعداد مجلات ،مشاركت دانشگاهها و نویسندگان انجام گرفته است.

روش تحقیق
روش تحقيق ،كتابخانهای و متني بر فيشبرداری است .نگارش مقاله نيز بهصورت
آماری و توصيفي تحليلي صورت گرفته است .سعي نگارندگان بر این بوده كه كميّت
پژوهشها با نمودار آماری ارائه گردد و كيفيت پژوهشها به صورت توصيفي ـ
تحليلي ،عرضه شود .مقالهها به لحاظ تعداد مجلهها ،مشاركت دانشگاهها ،اسامي
نویسندگان و درجات علمي آنها ،تاریخ چاپ مقاله ،ساختار پژوهشي ،موضوع و محتوا
و رویکرد به آثار عطّار بررسي شدهاند و فيشها براساس این موارد تهيه و سپس دسته-
بندی و تحليل شده است.

پیشینة تحقیق
تاكنون دو كتابشناسي از دو مؤلف مختلف در مورد عطّار چاپ شده است ،هر دو
كتاب با عنوان «كتابشناسي عطّار» از علي مير انصاری و نادر كریميان سردشتي در سال
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 9975به مناسبت برگزاری كنگره جهاني عطّار چاپ شدهاند .در هر دو كتاب نيز
بخشي به معرفي مقالات اختصاص دارد ،مير انصاری در  959صفحه ،به تفکيک
موضوعي در سه موضوع «زندگي و اندیشه»« ،آثار عطّار»« ،آثار منسوب» ،ـ در ذیل هر
موضوع ـ  ،منابع عمومي ،كتابها ،مقالات ،كتب و رسائل(پایان نامهها) ،نسخ خطي،
چاپ ،شروح و ترجمه را معرفي كرده است(ميرانصاری )9975 ،كریميان در 47
صفحه ،به تفکيک «منابع پژوهش در احوال و آثار عطّار» و «پژوهشهای علمي مستقل
در شرح احوال و آثار عطّار»« ،فهرست مقالات در احوال و آثار عطّار» و «آثار ترجمه
شده عطّار به زبانهای خارجي» را با شمارهگذاری ذكر كرده است (كریميان)9975 ،
كریميان به نسخ خطي و رسائل نپرداخته و فقط كتابها و مقالات را ذكر كرده است.
از كتاب ميرانصاری به خاطر پراكندگي و عدم شمارهگذاری در یک نگاه نميتوان
تعداد مقالهها را دریافت در پایان نيز فهرست جداگانه كلي نياورده است .ولي كریميان
تعداد  44مقاله 999 ،كتاب در پژوهش علمي مستقل در شرح احوال و آثار عطّار و 59
منبع عمومي در شرح احوال عطّار معرفي كرده است .همچنين ،در سال  9919یک مقاله
با عنوان «عطّارپژوهي شفيعيكدكني(سيری در مجموعه آثار عطّار نيشابوری به كوشش
دكتر شفيعي كدكني)» از مجتبي كمپاني زارع در نشریة «دین» شماره  918چاپ شده
است .نویسندة این مقاله كه آثار شفيعيكدكني را دربارة عطّار بررسي كرده است چنين

ظهار ميدارد« :در این مقاله ،ميكوشيم كه بحر تحقيق این استاد گرانمایه را در كوزه
كنيم و به كوتاهي ،كوشش بلند وی را به علاقهمندان آثار عرفاني ادب فارسي معرفي
كنيم»(كمپاني زارع.)90 :9919 ،
غير از سه مورد ،پژوهش دیگری چاپ نشده و ضرورت نگارش مقاله حاضر به
همين دليل است در كتاب ميرانصاری و كریميان نيز مقالات از آغاز تا دهه هفتاد معرفي
شده و مقالات بعد از آن مورد مطالعه این پژوهش قرار گرفتهاند.
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معرّفی مجلات علمی پژوهشی
برای یافتن نشریات پژوهشي چندین سایت معتبر استفاده شد ،معيار ما بررسي مقاله-
های مجلات مصوب وزرات علوم و تحقيقات و فناوری بود .برای دستيابي به این

مجلات ،چندین سایت بررسي گردید .مهمترین آنها سایت معاونت پژوهش و فناوری
وزارت

علوم،

تحقيقات

و

فناوری،

كميسيون

نشریات

علمي

كشور

 https://rppc.msrt.irاست .در این سایت ،وزارت علوم به طور تقریبي ،هر شش ماه
یکبار ،ليست مجلات معتبر را منتشر ميكند.
فهرست نشریات معتبر سال 9917را از این سایت دانلود شد .همچنين ،از سایت

سامانة رتبهبندی نشریات علمي  http://journals.msrt.irمعاونت پژوهش و فناوری
دفتر سياستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشي كميسيون نشریات علمي نشریات،
استفاده شد .در این سایت ،به صورت آنلاین برخط ،جستجوی مجلات پژوهشي فراهم
شده است .دو سایت را با هم منطبق كردیم و فهرست مجلات علمي پژوهشي از آنها
گرفته شد .بعد از تهيه ليست مجلات ،برای یافتن مقالات به سایت خود نشریات و
سایتهای معتبر ـ كه مقالات در آن نمایه شدند ـ از جمله سایت جهاد
دانشگاهي http://www.sid.ir/fa/journalسایت نورمگز /https://www.noormags.ir

سایت علوم انساني  /http://ensani.irسایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
 / http://www.isc.gov.irو سایت مگ ایران http://www.magiran.comمراجعه
كردیم.
با توجه به اینکه برخي مقالات در سایت خود مجله موجود نبودند ،ما علاوه بر
سایت خود مجلات ،سایتهای ذكر شده را نيز جستجو كردیم؛ اما اساس جستجوی
مقالات را بر سایت خود مجلات و سایت مگایران  http://www.magiran.comقرار
دادهایم.
جستجوی مقالهها با مرور شمارههای مجله انجام شد و در سایتهای دیگر نيز
برای رفع ابهام با كليدواژه عطّار ،عطّار نيشابوری مقالات موجود گردآوری گردید.
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برای جستجوی جامع و كامل ،تمامي مجلات علوم انساني كه احتمال ميرفت از
عطّار مقالهای چاپ كرده باشند ،بررسي شدند ،این مجلات مربوط به گروههای ادبيّات
فارسي ،الهيات ،معارف ،فلسفه و دین و جامعه شناسي بودند .دستاورد بررسي نشان
داد ،تعداد  54مجله پژوهشي در مورد عطّار مقاله چاپ كردهاند و تعداد  082مورد
مقاله تا پایان سال  9917در این مجلات چاپ شده است 9.تمام مجلات غير از مجله
دانشگاه آزاد مشهد ،امتياز علمي پژوهشي وزارت علوم را دارا هستند و انتخاب این
فصلنامه ـ گرچه مصوبه وزارت نيست ـ به دليل تعداد بالای مقالات آن بوده است.

قدمت تاریخی مجلات
مجلات از آغاز انتشار تا امروز ،فعال بودهاند .برخي تفکيک شدهاند؛ برخي تغيير نام
یافتهاند؛ برخي نيز با نام قبلي قطع انتشار شده و مجلات دیگری از آنها ،منشعب شده
است .آغاز به كار مجلههای علمي به قبل از انقلاب اسلامي ميرسد .دو مجله دانشگاه
تبریز و فردوسي مشهد ،پيشينه قبل از انقلاب اسلامي دارند كه با چندین تحول در طي
سالها ،همچنان منتشر ميشوند.
نشرّیة دانشگاه تبریز اولين نشریه ادبيّات و علوم انساني است كه قدمت آن به سال
 9907ميرسد .در سایت مجله در مورد تاریخچه آن آمده است«نخستين شماره نشریه
دانشکده ادبيّات دانشگاه تبریز در فروردین  9907منتشر شد .انتشار آن به عنوان
نخستين نشریه علمي دانشگاهي در حوزه ادبيّات و علوم انساني واقعه فرخندهای بود
كه برای اولين بار در عرصه تحقيقات دانشگاهي ایران رخ داد .این نشریه تا سال 9957
با نام نشریه دانشکده ادبيّات و از آن سال به بعد با عنوان نشریه دانشکده ادبيّات و
علوم انساني به صورت جُنگواره در موضوعات علوم انساني منتشر ميشد .از سال
 9980تغيير عمده ای در روند كار آن صورت گرفت و هر شماره به صورت ویژهنامه به
یکي از سه حوزه ادبيّات  ،فلسفه و زبان اختصاص یافت .این روند ادامه داشت تا اینکه
در سال  9989به چهار نشریه با همان اعتبار علميپژوهشي تبدیل گردید .هم اكنون این
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نشریه در بخش ادبيّات با عنوان «نشریه زبان و ادب فارسي» منتشر مي-
شود()http://perlit.tabrizu.ac.ir

مج ّلة «جستارهای ادبي» مشهد در دهة چهل ،آغاز به كار كرده است ،در سایت این
مج ّله دربارة تاریخچه آن ،آمده است «اوّلين شماره مجله دانشکدة ادبيّات و علوم
انساني دانشگاه فردوسي مشهد در بهار سال  9955انتشار یافت و از شمارة  97در بهار
 9958به مجلّة دانشکدة ادبيّات و علوم انساني مشهد تغيير نام داد .این مجلّه از بهار
( 9949شمارة  )97تا  9980با همين عنوان چاپ شد .در سال  9999نيز رتبة علمي و
پژوهشي دریافت كرد و تا زمستان ( 9989شمارة  )991با همين عنوان چاپ شد .از
بهار  9980به توجه به تخصصي شدن مجلات با عنوان «مجلة دانشکدة ادبيّات و علوم
انساني تخصصي زبان و ادبيّات» انتشار یافت .از سال ( 9988شماره  )995به دستور
وزارت علوم تحقيقات و فناوری مبني بر تخصصي شدن مجلات براساس رشتههای
دانشگاهي این مجله با عنوان جستارهای ادبي (ادبيّات و علوم انساني سابق) در حوزة
زبان و ادبيّات فارسي منتشر ميشود) https://jls.um.ac.ir( ».

بعد از انقلاب اسلامي ،با گسترش تحقيقات علمي ،افزایش دانشگاهها و توجه
جامعه دانشگاهي به پژوهش در حوزه مقالهها ،مجلات رشد چشمگيری داشتهاند.
بالاترین مورد رشد آن در دهة هشتاد است كه  07مجله مورد مطالعه این پژوهش در
این دهه آغاز به كار كردهاند و همچنان نيز فعال هستند .قدمت تاریخي آغاز به كار
مجلات در هر دهه به قرار زیر است:
9ـ آغاز انتشار قبل از انقلاب تا امروز 0 :مورد
0ـ آغاز انتشار از دهه پنجاه تا امروز 9 :مورد
9ـ آغاز انتشار از دهه شصت تا امروز  0 :مورد
5ـ آغاز انتشار از دهه هفتاد تا امروز 8 :مورد
4ـ آغاز انتشار از دهه هشتاد تا امروز 07 :مورد
 9ـ آغاز انتشار از ده نود تا امروز 4 :مورد
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در این دورهها ،مجلههایي كه عنوان جامع علوم انساني داشتهاند مثل مجله دانشکده
ادبيّات و علوم انساني دانشگاه تهران و دانشگاههای اصفهان ،كرمان ،شيراز به چند مجله
تفکيک شدند ،از اواخر دهه هشتاد كه مجلهها به سمت تخصصي شدن پيش رفتند،
عنوان برخي مجلات به مجلات تخصصي تغير نام یافت ،یا مجله قبلي قطع انتشار شد و
از درون آن چند مجله تخصصي بيرون آمد.

تقسیمبندی مقالات براساس تعداد نویسندگان
به پيشينة نگارش مقالهها مينگریم .مقالات در آغاز تک اسمه چاپ شدهاند؛ ولي بعد از
دهة هفتاد به دليل گسترش دانشگاهها و توجه جامعة دانشگاهي به تحقيقات ادبي،
همکاری دو یا چند نفر در مقالهها دیده ميشود .این امر با رشد كمي تعداد دانشجویان
دورههای تحصيلات تکميلي افزایش یافته است -هرچند همچنان مقالات تک اسمي
بيشتر از مقالات دو یا چند اسمي است .تعداد مقالهها با توجه به تعداد نویسندگان به
قرار توضيحات ذیل است.

مقالات تک اسمی 024 :مورد
از این تعداد  9مورد دانشجوی ارشد 9 ،مورد دانشجوی دكتری 5 ،مورد دانش آموخته
ارشد 5 ،مورد دانش آموخته دكتری 9 ،مورد پژوهشگر آزاد و  9مورد درجه علمي
نویسنده نامشخص بود .بالاترین فراواني با تعداد  929نفر ،اعضای هيأت علمي
دانشگاهها هستند.

مقالات دو اسمی 002 :مورد
از این تعداد  95مورد همکاری دو هيأت علمي باهم 9 ،مورد همکاری دو دانشجوی
ارشد باهم 0 ،مورد همکاری دانشآموخته ارشد و دكتری باهم و بالاترین فراواني با
تعداد  14مورد ،همکاری استاد و دانشجوی ارشد یا دكتری باهم هستند.
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مقالات سه اسمی 73 :مورد
از این تعداد 0 ،مورد همکاری اعضای هيأت علمي با هم 09 ،مورد همکاری دو هيأت
علمي با دانشجوی دكتری 8 ،مورد همکاری دو هيأت علمي با دانشجوی ارشد 4 ،مورد
همکاری دو دانشجوی دكتری با یک هيأت علمي و  9مورد همکاری دو دانشجوی
ارشد با یک هيأت علمي است.

مقالات چهاراسمی 6 :مورد
از این تعداد 9 ،مورد همکاری اعضای هيأت علمي است و  4مورد دیگر همکاری دو
هيأت علمي با دو دانشجوی ارشد و دكتری است.
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نموار شماره  :9تعداد نویسندگان مقالات

با توجه به نمودار آماری ،مقالات تک اسمي و دو اسمي ،فراواني بالاتری به مقالات
سه و چهار اسمي دارد .كمترین فراواني را در مقالات چهار اسمي ميبينيم.
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درجة علمی نویسندگان مقالات
تعداد كل نویسندگان مقالهها 585 ،نفر است 90 .پژوهشگر تکراری بودند و كسر
گردید 540 .مورد باقي ماند ،از این تعداد 018 ،نفر اعضای هيأت علمي و  927نفر
دانشجویان دكتری و ارشد هستند 50 .نفر دانشآموختگان ارشد و دكتری بودهاند و 4
مورد پژوهشگر آزاد و نامشخصاند ميباشند كه درجه علمي آنها قيد نشده است.
پایه علمي استاد تمام 51 :مورد ،دانشيار 75 :مورد ،استادیار 979 :مورد ،مربي5:
مورد ،دانشجوی دكتری 82:مورد ،دانشجوی ارشد 07 :مورد ،دانش آموخته ارشد95:
مورد ،دانشآموخته دكتری 8 :مورد و  9مورد پژوهشگر آزاد و  5مورد درجه علمي
نامشخصي داشتهاند كه  9مورد آنها از دانشگاه دهلي و  9مورد متعلق به پژوهشگران
ایراني است .توضيح این كه درجة علمي پژوهشگران با توجه به زمان چاپ مقالات كه
در آنها درج شده ،آمده است ،اغلب این پژوهشگران در طول سالها ارتقای درجه
یافتهاند.
ع
درجه لمی نویسندگان
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بررسي آماری نشان ميدهد همکاری اعضای هيأت علمي بيشتر از سایرین است،
از اعضای هيأت علمي ،درجه استادیاری با تعداد  979مورد بالاترین فراواني را دارد،
در دانشجویان ،دانشجویان دوره دكتری با  82مورد فعاليت بيشتر دارند ،بعد از آن
دانشآموختگان ارشد با  95مورد هستند.

مشاركت دانشگاهها در نگارش مقالات
با توجه به وابستگي سازماني نویسندگان ،مشاركت دانشگاه دولتي ،آزاد ،پيام نور،
دانشگاه فرهنگيان و مؤسسههای غير دانشگاهي و دانشگـاه خارجي در نگارش مقالات
دیده ميشود .فراواني هركدام به قرار زیر است.

دانشگاه دولتی 52 :دانشگاه با تعداد  033مقاله
دانشگاه اصفهان 99 :مورد /دانشگاه زاهدان99 :مورد  /دانشگاه شيراز 90 :مورد /
دانشگاه فردوسي مشهد 92 :مورد  /دانشگاه تهران 99 :مورد  /دانشگاه تربيت مدرس
تهران 92 :مورد  /دانشگاه مازندان 7 :مورد  /دانشگاه كردستان 9 :مورد /دانشگاه علامه
طباطبایي 9 :مورد  /دانشگاه رازی كرمانشاه4 :مورد  /دانشگاه اروميه 9 :مورد  /دانشگاه
شهيد باهنر كرمان 4 :مورد  /دانشگاه الزهرای تهران 4 :مورد  /دانشگاه محقق اردبيلي5 :
مورد  /دانشگاه شهيد مدني تبریز 5 :مورد  /دانشگاه گلستان 5 :مورد  /دانشگاه قم4 :
مورد /دانشگاه زنجان 0 :مورد /دانشگاه لرستان 5 :مورد  /دانشگاه گيلان 9 :مورد /
دانشگاه كاشان 9 :مورد  /دانشگاه پژوهشگاه علوم انساني 9 :مورد  /دانشگاه تبریز9 :
مورد  /دانشگاه شهيد بهشتي تهران 5 :مورد  /دانشگاه شاهد تهران 0 :مورد  /دانشگاه
شهيد رجایي تهران 0 :مورد  /دانشگاه چمران اهواز 0 :مورد  /دانشگاه گنبد قابوس9 :
مورد  /دانشگاه بوعلي همدان 5 :مورد  /دانشگاه خوارزمي تهران 9 :مورد  /دانشگاه
سمنان 0 :مورد  /دانشگاه ولي عصر رفسنجان 0 :مورد  /دانشگاه سبزوار 9 :مورد /
دانشگاه سلمان فارسي كازرون 9 :مورد  /دانشگاه اراک  9 :مورد  /دانشگاه جيرفت9 :
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مورد  /دانشگاه بجنورد 9 :مورد  /دانشگاه ایلام 9 :مورد  /دانشگاه بين المللي قزوین0 :
مورد  /دانشگاه نيشابور 9 :مورد  /دانشگاه یزد 9 :مورد  /دانشگاه یاسوج 9 :مورد.

دانشگاه آزاد 71 :دانشگاه با  33مورد مقاله
دانشگاه آزاد مشهد 99 :مورد  /دانشگاه آزاد رودهن 1 :مورد  /دانشگاه آزاد تهران
واحد علوم تحقيقات 7 :مورد  /دانشگاه آزاد نيشابور 9 :مورد  /دانشگاه ازاد تهران واحد
مركزی 0 :مورد  /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 9 :مورد  /دانشگاه آزاد كرج0 :
مورد  /دانشگاه آزاد تربت حيدریه 9 :مورد /دانشگاه آزاد زابل 9 :مورد  /دانشگاه آزاد
تهران واحد شمال 9 :مورد  /دانشگاه آزاد قزوین  9 :مورد  /دانشگاه آزاد تبریز 9 :مورد
 /دانشگاه آزاد خوی 9 :مورد  /دانشگاه آزاد رامهرز 9 :مورد  /دانشگاه آزاد لاهيجان9 :
مورد /دانشگاه آزاد دهاقان 9 :مورد  /دانشگاه آزاد گرگان 0 :مورد  /دانشگاه آزاد فسا:
0مورد  /دانشگاه آزاد رشت 9 :مورد  /دانشگاه آزاد ماكو 9 :مورد  /دانشگاه آزاد زنجان:
 9مورد  /دانشگاه آزاد اسلامشهر 0 :مورد  /دانشگاه یادگار امام واحد ری شهر 0 :مورد
 /دانشگاه آزاد اهواز 0 :مورد  /دانشگاه شهر كرد 9 :مورد  /دانشگاه آزاد ایذه 9 :مورد/
دانشگاه آزاد گچساران 9 :مورد  /دانشگاه آزاد واحد بابل / 9 :دانشگاه آزاد همدان9 :
مورد  /دانشگاه آزاد ایلام 9 :مورد

دانشگاه پیام نور 4 :دانشگاه با  00مقاله
دانشگاه پيام نور تهران 1 :مورد  /دانشگاه پيام نور اصفهان 4 :مورد  /دانشگاه پيام نور
مهدی شهر 9 :مورد  /دانشگاه پيام نور دانشگاه یزد 0 :مورد  /دانشگاه پيام نور زنجان:
 9مورد

دانشگاه علوم پزشکی 2 :دانشگاه با  2مقاله
دانشگاه علوم پزشکي سمنان 9 :مورد  /دانشگاه علوم پزشکي شيراز 9 :مورد
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نویسندگان مقالهها ،اعضای هيأت علمي در رشته زبان و ادبيّات فارسي این دانشگاهها
هستند.

دانشگاه فرهنگیان 5 :دانشگاه با  5مقاله
دانشگاه فرهنگيان بجنورد  9 :مورد  /دانشگاه فرهنگيان تهران 9 :مورد  /دانشگاه
فرهنگيان كرمان / 9 :دانشگاه پردیس شهيد مطهری زاهدان 9 :مورد

مؤسسات غیر دانشگاهی 7 :مؤسسه با  5مقاله
بنياد دانشنامه بزرگ فارسي 9 :مورد /پژوهشکده امام خميني(ره) و انقلاب
اسلامي 0 :مورد  /موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه 9 :مورد
دانشگاه خارج از كشور 0 :مقاله دانشگاه دهلی
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نمودار شماره  :9تعداد دانشگاهها و مقالات
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بر طبق بررسي آماری :دانشگاههای ملي ،آزاد و پيامنور با فراواني بالاتری در نگارش
مقالات مشاركت داشتهاند ،از دانشگاه ملي ،دانشگاه اصفهان ،زاهدان ،شيراز ،مشهد،
تهران ،تربيت مدرس تهران ،از دانشگاههای آزاد ،دانشگاه مشهد ،رودهن و واحد علوم
تحقيقات تهران ،از دانشگاههای پيامنور ،دانشگاه پيام نور تهران و اصفهان تعداد بيشتری
مقاله نوشته شده است.

بررسی سیر تاریخی مقالات
یک نگاه كلي به سالهای چاپ مقالات نشان ميدهد ،مقالهنویسي از دهة هفتاد تا به
امروز افزایش چشمگيری داشته است ،بر طبق كتابشناسي كریميان تعداد  44مورد مقاله
تا  9975چاپ شده است .مقالهها در مجلات ژورناليستي بودند و تمام مقالاتي است كه
تا آن روز در ایران چاپ شده است .اما بعد از دهه هفتاد رشد چشمگيری داشتهاند كه
علاوه بر  082مورد كه از مجلات پژوهشي گرفته شد ،در مجلات علمي دیگر بالاتر از
این آمار چاپ شده است؛ این افزایش علاوه بر اینکه نشان دهندة توجه به عطّار در
پژوهشهاست ،دلایل دیگری نيز دارد ،یک دليل اصلي آن فعاليت مجلات تازه در
دانشگاه ها است ،افزایش مجلات و توجه به تحقيقات علمي در كشور بعد از دهه هفتاد،
خود به خود ،پژوهشهای تازه را ایجاد كرد.
عطّار نيز در كنار دیگر ادیبان شعر كلاسيک مورد توجه قرار گرفته است؛ بویژه،
اینكه در دهة هفتاد ،كنگره جهاني عطّار برگزار شد و در تقویم فرهنگي روزی به نام
او ثبت گردید كه هر ساله در سالروز گراميداشت او همایش ملي برگزار ميشود .دليل
دیگر ،رشد فعاليتهای دانشگاهها در دوره تحصيلات تکميلي بود كه انبوه مقالات
علمي را برای داشتن رزومه دانشگاهي ،روانه مجلات كرد.
به نظر ما ،سه دليل باعث افزایش عطّار پژوهي در دو دهه اخير شده است.
 )9توجه به عطّار از دهة هفتاد به بعد بيشتر شده است؛
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 )0در دهه هفتاد مجلات كم است ولي در دههها هشتاد و نود ،تعداد آنها افزایش
یافته است؛
 )9فعاليت دانشگاهها در دوره تحصيلات تکميلي در دهة هفتاد كمتر است و از دهة
هشتاد به بعد ،رشد چشمگيری كرده است.
در دهة هفتاد ،تنها چهار مقاله در مجلات پژوهشي چاپ شده است ،البته باید گفت
در مجلات دیگر ،مقالات بيشتر یافت ميشود اما مجلات پژوهشي مورد مطالعه حاضر،
فقط چهار مورد است اما از نيمه دهة هشتاد تا به امروز با تفاوت آشکاری از دهة هفتاد
افزایش یافته است ،تا پایان سال  9917تعداد  09مقاله چاپ شده است.
از نيمه دوم دهة هشتاد به بعد ،هر سال ،در مجلات مختلف ،مقالهای در ارتباط با
عطّار چاپ شده است و همه ساله نيز تعداد مقالات افزایش یافته است .سالهای 9914
و  9919و  9917سالهای پر تعداد هستند .از تعداد  082مقاله در  54مجله پژوهشي5 ،
مورد مربوط به دهه هفتاد 12 ،مورد مربوطه به دهه هشتاد و 989مورد مربوط به دهه
نود است .نمودار زیر سير صعودی پژوهش ها را نشان ميدهد.
سیر تاریخی چاپ مقاالت
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توجه به آثار عطّار در پژوهشها
بررسي مقالات نشان ميدهد اغلب تحقيقات پيرامون آثار عطّار نوشته شده است ،تنها
چند مقاله وجود دارد كه به زندگي ،شخصيت و طریقت عرفانياش پرداخته و
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محوریت موضوعي مقاله به آثار او نيست و اگر هست ،رویکرد اصلي مقاله نيست .آثار
منسوب در مقالهها جدی گرفته نشدهاند ،مقالهای كه مستقيم ًا با رویکرد اصلي در مورد
آثار منسوب نوشته شده باشد 0 ،مقاله در مورد خسرونامه است ،اما در مقالاتي كه با
توجه به كليت آثار(مجموعه چند اثر) نوشته شدند .شاهد مثال از آثار منسوب نيز آمده
است.
از آثار اصلي او ،كتاب منطقالطير صدر نشين است ،با تعداد  74مورد ـ كه تفاوت
آشکار با دیگر آثار است ـ بالاترین فراواني را در پژوهشها دارد .كليت آثار با تعداد
 19مورد بالاتر از منطقالطير است ،ولي در تمامي كليت آثار نيز منطقالطير بررسي شده
است .در كليت آثار چهار مثنوی اغلب مورد بررسي قرار گرفته است ،در مواردی آثار
منسوب نيز آمده است .در مواردی نيز در عنوان مقاله «شعر عطّار» آمده كه اختصاص به
یک اثر دارد .از آثار اصلي مختارنامه با تعداد  9مورد كمترین بسامد را دارد ،در مقاله-
هایي كه در حوزه كليّت آثار هستند نيز كمتر ،توجه شده است ،بعد از كليّت آثار و
منطقالطير ،دیوان كه اغلب از آن قسمت غزليات بررسي شده است با تعداد  59مورد،
جایگاه سوم را دارد ،آثار دیگر ،تذكره( 09مورد) ،الهي نامه( 98مورد) مصيبتنامه(91
مورد) اسرارنامه( 9مورد) است.در نمودار زیر در یک نگاه فراواني آثار را نشان داده
شده است:
فراوانی آثار عطّار در مقاالت
100
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0
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دسته بندی موضوعی مقالات
در دسته بندی موضوعهای مقاله ،موضوعات تکراری حذف گردید و براساس محتوای
مقالات در  4موضوع كلي تقسيم شد كه عبارتنداز:
0ـ بررسی محتوایی( 31مورد) :بررسي محتوایي از موضوعهایي است كه در هر دهه
فراواني دارد ،اغلب این موضوعها پيرامون اندیشه عرفاني عطّار است .مفهوم درد و
مضامين ملامتيه و محتوای شعر قلندریه تکرار دارند .مضامين دیگر مضامين تعليمي،
اجتماعي ،بررسي كليّت محتوایي اثر ،انسان كامل ،معراج پيامبر ،آموزههای پيران،
خداشناسي ،تنزیه الهي ،مسأله جبر و اختيار ،اسرائليات ،معاني فرش در شعر او ،نيایش-
های عارفانه ،بررسي مفهوم قرب ،فنا ،فقر ،بقا و ...مضامين اخلاقي ،سيمای پيامبر و امام
علي(ع) در شعر او ،مفهوم عشق ،زندگي ،مرگ ،شادی ،غم ،مسأله وحدت وجود،
ریاضت ،مراتب سلوک ،مباحث كلامي ،هستي شناسي ،شطحيات ،قدرت ستيزی ،طنز،
بررسي آیات و روایات و اندیشه دیني در آثار او ،موضوع كرامات ،سلوک عارفانه ،و....
هستند.
2ـ بررسی ساختاری ،سبکی ،بلاغی ،زبانی 60( ،مورد) :در این دهـه با توجه به
فعاليتهای مجلات تخصصي در موضوع سبکشناسي و بلاغت ،مقالاتي كه بر رویکرد
سبکي ،ساختاری و بلاغي نوشته شدند ،در حال افزایش است .در برخي از این مقالهها
رویکردهای نوین سبک شناسي و بلاغت نيز وارد شده كه پژوهشگران در آنها از نظریه-
های ادبي بهره گرفتند .بررسي زبان عطّار نسبت به سبک و بلاغت كمتر است ،مهمترین
موضوعها عبارتنداز :بررسي سبکي آثار ،بررسي روایتشناسي آثار و مؤلفههای
روایتشناسي داستاني ،صورخيال ،بررسي تشبيه ،ردیف ،قافيه ،موسيقي بيروني ،بررسي
موسيقایي آثار ،نمادپردازی ،متناقضنمایي و پارادوكس ،بررسي ساختار داستاني،
شخصيتپردازی ،بررسي كيفيت زبان عرفاني ،زبان معرفت ،بررسي نگرش عطّار به
زبان شعر ،بررسي ارتباط كاركردهای محتوا با ساخت زباني شعر ،بررسي تقابلهای
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دوگانه ،بررسي ساختار نحوی ،بررسي فابل در آثار ،بررسي عنصر گفتگو در آثار،
بررسي واژهشناسي در آثار ،بررسي فن مناظره و...
همچنين ،در چند مورد اثری از نظر ساختار بررسي شده تا تعلق آن به عطّار اثبات
یا ردّ بشود ،یا شرح و تحليلي بر اشعارش انجام شده است ،در این موارد رویکردهای
سبکي دیده ميشود .مانند مقاله داستان زن صالحه از كيست؟ خسرونامه از كيست؟ یک
قصيده در دو دیوان ،شرح  922بيت از مصيبتنامه ،بررسي غزلي نو یافته از عطّار،
گزارش معني بيتي از عطّار ،بررسي جنبه ساختار نمایشي حکایت رابعه.
7ـ بررسی آثار با نظریههای علمی و ادبی ( 50مورد) :تحليل آثار ادبي براساس
نظریه ها از دهه هشتاد رشد كرد كه به ویژه با توجه به تاریخ سال چاپ مقالات ،نيمه
دوم دهه هشتاد تاكنون رشد چشمگيری داشته است .از ميان نظریههای ادبي ،بررسي
نظریات روانشناسي یونگ به صورت بررسي انواع كهنالگو با تعداد  92مورد در ميان
نظریههای دیگر پر بسامد است .نظریههای دیگر عبارتاند از :بينامتيت ،نظریه گرمس و
ژنت ،نظریه كانون روایت ژار ژنت ،نظریه ویليام جيمز ،نظریه جوزف كمبل ،نظریه
الگوی روایي گریماس ،نظریه كنشي گرماس ،نظریه راجرز ،نظریه مایکل ریفاتر،
ساختار گرایي ،نشانه شناسي ،ریختشناسي ،گفتمان دیالکتيکي و منطق مکالمة باختين.
بررسي آثار با نظریههای علمي در  9مورد دیده شد ،در یک مورد منطق الطير و
مصيبتنامه براساس نظریه سازندهگرایي ویگوتسکي و پرونر بررسي شده است9 ،
مورد منطق الطير با نظریه خودشکوفایي راجرز بررسي شده است ،در دو مورد منطق
الطير عطّار با نظریه ذره در فلسفه و نظریه كونتوام در فيزیک بررسي شده كه
نویسندگان هر دو مقاله یکي هستند و هر دو مقاله در مجله ادبيّات عرفاني الزّهراء،
اولي در سال  9914و دومي در سال  9917چاپ شده است.
5ـ بررسی تطبیقی( 34مورد) :در بين موضوعها ،بررسي تطبيقي آثار عطّار با دیگر
شاعران و ادیبات ایران و جهان بالاترین فراواني را در پژوهشها دارد .بررسي تطبيقي
در حوزه تأثيرپذیری عطّار از دیگران ،تأثيرگذاری عطّار بر دیگران و ارتباطات
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موضوعي است ،در ميان آثار ،كتاب منطقالطيـر بسيار تطبيق داده شـده است .بررسي
تطبيقي در  9مورد قابل تقسيم است.
ـ بررسی تطبیقی با شاعران و نویسندگان و عارفان ادب فارسی :در این مورد
شعر عطّار با سنایي ،مولوی ،حافظ ،غزالي ،فردوسي ،ابن سينا ،نظامي ،ابن عربي ،خيام،
وحدت هندی ،ابوطالب مکي ،نجم كبری ،خواجه عبدالله انصاری ،اميرعليشير نوایي،
سعدی ،علاءالدوله سمناني ،داعي شيرازی ،محمود شبستری ،سهروردی ،عزیزالدین
نسفي ،نورالله جامي ،نسيمي شرواني ،قاسم انوار ،و از معاصران ،علامه طباطبایي ،بهرام
بيضایي ،سهراب سپهری است ،موضوعات تطبيقي در موارد بررسي نگرش عرفاني،
صورخيال ،محتوای اثر ،مقایسه سبکي و ساختار اثرها ،تأثيرپذیری عطّار از آنها و
بالعکس و  ...است ،تطبيق با مولوی در مقایسه با دیگران ،بسامد دارد و اغلب در
بررسيها ،شيوه شاعری مولوی بر عطّار ترجيح داده شده است .در چند مورد نيز با
اسطوره و افکار نوافلاطوني بررسي شده است و در  9مورد نيز هفت وادی عطّار با
سوره یوسف مقایسه شده است 9 .مورد روایت كردی شيخ صنعان با شيخ صنعان
عطّار مقایسه شده است.
ـ بررسی تطبیقی آثار عطّار با ادبیّات غرب :در این بررسيها ،اغلب منطقالطير و
اندیشههای عرفاني عطّار با یک اثر غربي مقایسه شده و هدف پژوهشها بيان
تأثيرپذیری غربيها از منطقالطير و نگرش عرفاني وی است .این موضوع در موارد
بررسي اندیشه عطّار با سورن كي یركگور ،بررسي منطقالطير با سرگذشت اوليس در
ادیسه هومر ،شگردهای باورپذیری در حکایات عطّار با داستانهای ماركز ،بررسي
منطقالطير با مرغان دریایي ریچارد باخ ،بررسي منطقالطير با منظومه چاوسر ،بررسي
منطقالطير با دژ درون ترزا ،بررسي منطقالطير با فاوست گوته ،بررسي منطقالطير با
منظومه فينکس در ادبيّات استراليا ،بررسي منطقالطير با یوگاسوترهای پانتجلي ،بررسي
منطقالطير با افسانه قرون هوگو ،تأثيرگذاری عطّار بر ادبيّات ازبکستان ،مقایسه شيخ
صنعان با داستان تائيس آناتول ،بررسي شيخ صنعان با منظومه وحدت هندی ،بررسي
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شيخ صنعان با رمان سيذارتا ،بررسي منطقالطير با پرنده آبي موریس مترلينگ است .یک
مورد نيز بررسي تطبيقي تذكره با مکتب سورئاليسم است.
ـ بررسی تطبیقی با ادبیّات عرب :در این مورد فقط چند نمونه چاپ شده است،
یک مورد به زبان عربي است و مابقي به زبان فارسي است ،مقالهها در موضوع
تأثيرگذاری عطّار بر عبدالوهاب بياتي ،تأثيرپذیری عبدالسلام بن سليم فيتوری از منطق
الطير عطّار ،مقایسه شعر عطّار با احمد سویلم ،مقایسه شعر عطّار با عزالدین مقدسي،
تطبيق منظومه منطق الطير با كتاب علي طریق ارم نسيب عریضه و یک مورد بررسي
منطقالطير با شعر ابن فطوطه نجيب محفوظ است.
4ـ نقد آثار و اندیشه( 5مورد) :در حوزه نقد و بررسي آثار عطّار ،تعداد  5مقاله چاپ
شده است در یک مقاله ،شعر عطّار نقد شده است .یک مورد مقالهای كه در مورد عطّار
نوشته شده ،نقد شده است .در یک مقاله ،كتابي كه در مورد منطقالطير نوشته شده
بوده نقد شده است .در یک مقاله نيز درسنامههای دانشگاهي منطقالطير نقد و بررسي
شدهاند .الب ّته ،در دیگر مقالهها نيز نقد دیده مي شود؛ ولي رویکرد مستقيم و مشخص
ندارد .اما در این موارد  ،محوریت مقاله با نقد همراه است ،به عنوان نمونه دو مقاله اولي
را بررسي ميكنيم.
مقالة «فراز و فرود عطّار در منطقالطير»( )9919جدیدترین مقاله در نقد اندیشههای
عطّار است كه نگاه نو محتوایي دارد ،این مقاله نقدی بر اندیشة عرفاني عطّار در مقدمة
منطقالطير است ،در مقالات اوليه امکـان انتقاد از عطّار ،دیده نميشود ،اما باز شدن
دریچههای انتقاد به سوی ادبيّات حتي شاعران برجسته را از تيررس این انتقادها كنار
نگذاشته است و به نظر ما شيوة درستي هم هست .نميتوان به صرف برجسته بودن
شاعری ،از نقد وی گذشت .نوآوری مقاله در همين انتقاد است نگارندگان با توجه به
روایتهای تاریخي ،اندیشههای عرفاني عطّار را نقد كردهاند و تناقضهای فکری او را
همراه با نمونههای شعری آوردهاند.
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در چکيدة مقاله گفته ميشود« :در ابداع نمادهای عرفاني ،بياعتنایي به حقایق
تاریخ و زیرپا گذاشتن حدود عرفان ،قضاوت عارف را بياعتبار و او را گرفتار بحران
استدلال ميكند .عطّار در مقدمة منطقالطير با ورود به حقایق تاریخي و جریانهای
سياسي جامعة اسلامي بعد از رحلت رسول اكرم(ص) و قضاوت دربارة افراد حقيقي
بدون هيچ سند معتبر و استدلال قابل قبولي از اصول عرفاني عدول ميكند .هدف مقالة
حاضر اثبات این ادعا در مقدمة منطقالطير است»(پورالخاص و همکاران.)97 :9919،
در متن مقاله نيز با تعارض تاریخ و عرفان و با نقد عشق عارفانه در برابر عشق
خردمندانه ،عطّار را به عنوان عارفي كه به تاریخ آشنا نيست و یا طبق علاقة خود ،تاریخ
را تحریف كرده است ،معرفي ميكنند .در نتيجه هم آوردهاند«:تعارضي كه بين مقدمة
تاریخي و متن عرفاني منطقالطير مشاهده ميشود ،محصول بياعتنایي به اسناد تاریخي،
بحران استدلال و عبور از مرزهای عرفاني است»(همان)47 :
مقالة «منطقالطّير عطّار :چندصدایي یا همصدایي (نگاهي به تقدیر تراژیک
نظریههای ادبي در ایران :مطالعة موردی منطق مکالمة باختين)» ( )9915نقد مقاله
«منطقالطير عطّار و منطق گفتگویي»( ) 9981است نگارندگان به این موضوع پرداخته كه
برخي نظریه های ادبي قابل انطباق با متون كهن نيستند ولي پژوهشگراني نادانسته یا
خودخواسته آن را به كار ميبرند .در ابتدا علت توجه به نظریههای ادبي را عواملي
چون روشهای تازه و منسوخ شدن روشهای سنتي معرفي ميكنند و بيان ميدارند از
آنجا كه این نظریهها دارای مباني فلسفي و جامعهشناختي خاص خود هستند،
پژوهشگران به دليل بيتوجهي به مباني فلسفي و جامعهشناختي نظریه ،تصویری
نادرست از آن ارائه ميدهند (امنخاني ،عليمددی.)91 :9914،
در ادامه ،با معرفي نظریة منطق مکالمه باختين بيان كردند نظریة باختين در ارتباط با
رمان است و مربوط به جهان معاصر ميشود ،از همين رو ،شعر -بویژه شعر كلاسيک-
قابل انطباق با این نظریه نيست .گفته شده است« :باختين بارها شعر را به عنوان ژانری
تک صدایي معرفي كرده ،آن را در مقابل رمان قرار ميدهد»(همان 52 :ـ  )59ولي
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پژوهشگران ایراني این نکته را نادیده گرفتهاند یا بدون هيچ توصيفي و تحليلي آن را
تغيير دادند.
در نقد مقاله مورد گفتهاند :نگارندگان این مقاله با تأكيد بر منطق گفتگوی باختين
اذعان كردند علاوه بر اینکه در منطقالطير ،یک صدایي را ميبينيم ،منطقالطير براساس
این نظریه چند صدایي است در حالي كه اینگونه نيست «این تفسير و تفسيرهایي از این
دست به دليل بيتوجهي به بنيادهای نظریه ادبي باختين نه تنها درست نيست بلکه قلب
واقعيت است ،برای چند صدایي بودن یک متن تنها وجود گفتگو و  ...كافي نيست بلکه
ابتدا باید از وجود «پذیرش تفاوت/تکثر» در متن اطمينان داشت .بدون پذیرش تفاوت،
گفتگوهای متن همهمهای بيش نخواهد بود ،همهمهای كه از درون آن ،نه چندصدایي
بلکه یک همصدایي /هم آوایي سربرخواهد آورد»(امنخاني ،عليمددی.)51 :9914،
آنان بعد از تحليل موضوع و ارایه نمونههـای شعری در تأیيد سخنان خود ،در
نتيجهگيری ،اعلام كردهاند«بيتوجهي به همين نکتة بنيادین سبب گردیده است كه برخي
از پژوهشگران ایراني چندصدایي را در عصر پيشامدرن و در آثاری چون منطقالطير،
جستجو نمایند؛ امری كه نه تنها با واقعيت متوني از این دست ،مغایرت دارد بلکه بر
خلاف نظریة باختين است»(همان 49 :ـ .)45نمودار زیر فراواني موضوعها را نشان
ميدهد.
نمودار فراوانی موضوعات
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بررسی ساختار و منابع مقالات
بررسي ساختار مقالهها ،به لحاظ دارا بودن ساختار علمي پژوهشي كه امروزه پایه و
اساس تمامي مجلات پژوهشي است ،نشان ميدهد این روند در دهة هفتاد و نيمه اول
دهه هشتاد قابل توجه نبود ،در آن زمان ،مجلهها شيوهنامه مخصوص نداشتند ،تعداد
صفحات مقاله ،طرز دستهبندی مطالب ،چينش آنها به سليقة نویسنده بود.

به عنوان نمونه مقالة «سایهها و سالکان :بررسي نمادگرایي عرفاني در منطقالطير»
كه در سال  9971چاپ شده دارای  1صفحه است و ساختار مقاله علمي كه امروزه بر
آن تأكيد مي شود ،ندارد ،فقط چکيده دارد و حتي عنوان مقدمه ندارد ،بعد از چکيده،
نگارنده مطالب را آورده و بدون نتيجه گيری و آوردن منابع تمام كرده است .منبعها

تنها در زیرنویس آورده شدند ،یا مقالة «مقایسة نظریة ولایت از دیدگاه شيخ محيالدین
محمودی ،شيخ محمودشبستری ،عطّار نيشابوری و علامه طباطبایي» ( )9984حتي
عنوان چکيده ندارد ،بعد از عنوان ،نگارندگان مطالب را آوردهاند ،حتي مطالب دسته-
بندی نشده است و ساختار آن از اول تا پایان فقط توضيح و تحليل است ،منابع نيز به
ده مورد نمي رسد و در زیرنویس آورده شده است .اما بعد از نيمة دهة هشتاد ،مجلات
تدوین شيوهنامه در مجلات رایج شد و از دهة نود نيز مقالهای كه خارج از شيوهنامه
باشد.
در خصوص منابع ،مقالات دهة هفتاد و هشتاد (اوایل هشتاد) اهميّت خاصي به
منابع ندادند ،نگارندگان برای تبيين موضوع گاه نيازی به منبع احساس نکرده ،آنها را
نياوردند ،اما از نيمة دهة هشتاد به بعد توجه به منابع دست اول در نگارش مقاله ،معيار
سنجش قرار گرفته است .منابع تمامي مقالات ،فارسي است اما بعد از دهة نود ،استفاده
از منابع خارجي نيز وارد پژوهشها شده و افزایش یافته است.
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نتیجهگیری
نتایج بررسي عطّارشناسي در  54مجله گویای این است كه عطّار در تحقيقات ادبي
جایگاه والایي یافته است ،تحقيقات از دهه هفتاد با یک سير افزایشي ادامه دارد و در
حال حاضر ،عطّار یکي از چند شاعر برجسته در پژوهشهاست كه هرساله تعداد قابل
توجهي پژوهش پيرامون آثار و اندیشه او انجام ميشود .تعداد  540پژوهشگر از 88
دانشگاه ملي ،آزاد و پيامنور و مؤسسات پژوهشي در نگارش مقالات مشاركت داشتهاند،
یک مورد نيز از دانشگاه دهلي مقاله چاپ شده است .همکاری اعضای هيأت علمي
بيشتر از سایرین است و از ميان آنها ،بالاترین فراواني نویسندگان با درجه علمي
استادیاری است ،بعد از اعضای هيأت علمي ،دانشجویان دكتری بيشترین همکاری را
داشتهاند ،افزایش مجلات ،تعدد چاپ و از همه مهمتر نگرش نو به عطّار و اهميت وی
در جامعة علمي ادبيّات ،باعث این توجهات است.
همچنين بررسي تعداد اسامي نویسندگان مقالهها نشان داد :مقالات تک اسمي
بالاترین فراواني را دارند و كمترین آن مقالات چهاراسمي است .بررسي كميّت و
كيفيّت پژوهشها نيز نشان داد ،از ميان آثار عطّار ،منطقالطير در صدر پژوهشها قرار
دارد و آثار منسوب وی اهميتي نيافته است .مقالات هر چه به دهة نود نزدیک ميشوند
به لحاظ موضوعهای تازه متحول ميشود ،پنج موضوع «بررسي مضمون و اندیشههای
عطّار»« ،بررسي آثار عطّار براساس نظریههای ادبي» و «تحليل ساختاری و زباني و
بلاغي عطّار»« ،بررسي تطبيقي» و «نقد آثار و اندیشه» محور اصلي عطّارپژوهي در این
سالهاست ،نقد آثار و اندیشه او كمترین فراواني را با  5مورد دارد اما در موضوعات
دیگر تعدد مقاله بسيار است .نکتة قابل توجهي كه در پژوهشها مشاهده شد ،تغييرات
بررسي محتوایي بعد از نيمة دهة هشتاد است در این تغيير ،نگرش به بررسي
اندیشگاني عطّار تغيير كرده و حتي اندیشههای وی نقد شده است ،اما تحول اساسي
پژوهشها ،توجه به تحليل آثار وی براساس نظریههای علمي و ادبي است كه از دهه
هشتاد تاكنون در حال افزایش است.در بررسي تطبيقي آثار او با آثار ادبای فارسي،
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ادیبات غرب و ادبيّات عرب مقایسه شده است اما در زمينه بررسي زبانشناسي،
پژوهشها كم است و مقالهای كه صرفاً شعر عطّار را از لحاظ زبانشناسي بررسي كند،
چاپ نشده است.
پی نوشت
 0ـ فهرست مجلات و تعداد مقالات
 .9آینه معرفت دانشگاه شهيد بهشتي تهران 0 :مقاله
 .0آینه میراث(ویژه نقد كتاب ،كتابشناسي و اطلاعرساني در حوزه متون) مركز
پژوهشي ميراث مکتوب 9 :مقاله
 .9ادب پژوهي دانشگاه گيلان 0 :مقاله
 .5ادب فارسي دانشگاه تهران  9 :مقاله
 .4ادب و زبان سابق دانشگاه باهنر كرمان 4 :مقاله
 .9ادبيّات پارسي معاصر پژوهشگاه علوم انساني تهران 9 :مقاله
 .7ادبيّات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر كرمان 8 :مقاله
 .8ادبيّات عرفاني دانشگاه الزهرای تهران 90 :مقاله
 .1ادبيّات عرفاني و اسطورهشناختي ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب97 :
مقاله
 .92ادبيّات و علوم انساني دانشگاه تهران 5:مقاله
 .99ادیان و عرفان دانشگاه تهران 0 :مقاله
 .90پژوهش زبان و ادبيات فارسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
جهاددانشگاهي تهران 4 :مقاله
 .99پژوهش های ادبي دانشگاه تربيت مدرس تهران 1:مقاله
 .95پژوهشنامه ادب تعليمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان اصفهان 7 :مقاله
 .94پژوهشنامه ادب غنایي دانشگاه سيستان و بلوچستان 4 :مقاله
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 .99پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای درسي علوم انساني 9:مقاله
 .97پژوهشنامه عرفان انجمن علمي عرفان اسلامي ایران 4 :مقاله
 .98پژوهشهای ادب عرفاني(گوهر گویا) دانشگاه اصفهان 92 :مقاله
 .91پژوهشهای ادبيّات تطبيقي دانشگاه تربيت مدرس تهران 7 :مقاله
 .02تاریخ ادبيّات دانشگاه شهيد بهشتي تهران 5 :مقاله
 .09جامعه شناسي هنر و ادبيّات دانشگاه تهران 9:مقاله
 .00جستارهای زباني دانشگاه تربيت مدرس تهران 9 :مقاله
 .09جستارهای نوین ادبي دانشگاه فردوسي مشهد 8 :مقاله
 .05زبان و ادب فارسي دانشگاه تبریز 7 :مقاله
 .04زبان و ادبيّات دانشگاه خوارزمي تهران 0 :مقاله
 .09زبان و ادبيّات عربي دانشگاه فردوسي مشهد 9 :مقاله
 .07زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد :این مجله هم اكنون
در ليست مجلات مصوبه وزرات علوم نيست ولي در این پژوهش بررسي شد
و تعداد  92مقاله در آن چاپ شده است.
 .08شيعه شناسي مؤسسه شيعه شناسي9 :مقاله
 .01فصلنامه عرفان اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان 92:مقاله
 .92فصلنامه بوستان ادب(شعر پژوهي) دانشگاه شيراز 97 :مقاله
 .99فصلنامه تخصصي سبک نظم و نثر فارسي(بهار ادب) تهران98 :مقاله
 .90فنون ادبي دانشگاه اصفهان 9 :مقاله
 .99كاوش نامه ادب پارسي دانشگاه یزد 7 :مقاله
 .75كاوش نامه ادبيّات تطبيقي دانشگاه رازی كرمانشاه 5 :مقاله
 .94كهننامه ادب پارسي پژوهشگاه علوم انساني تهران 5 :مقاله
 .99متن شناسي ادبي دانشگاه اصفهان 7 :مقاله
 .97متنپژوهي ادبي دانشگاه علامه طباطبایي تهران 8 :مقاله
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 .98مطالعات ادبيّات كودكان دانشگاه شيراز 9 :مقاله
 .91مطالعات زباني و بلاغي دانشگاه سمنان 9 :مقاله
 .52مطالعات شبه قاره دانشگاه سيستان و بلوچستان 9 :مقاله
 .59مطالعات عرفاني دانشگاه كاشان 92 :مقاله
 .50نامه فرهنگستان ،فرهنگستان زبان و ادبيّات فارسي 9 :مقاله
 .59نقد ادبي دانشگاه تربيت مدرس تهران 0 :مقاله
 .55نقد ادبي و بلاغت دانشگاه تهران 9 :مقاله
 .54نقد زبان و ادبيّات خارجي دانشگاه شهيد بهشتي تهران 9:مقاله
منابع
الف) كتابها
 .9زرینكوب ،عبدالحسين ( ،)9982صدای بال سيمرغ(درباره زندگي و اندیشه
عطّار) ،تهران :سخن.
 .0عطّار ،شيخ فریدالدین مح ّمدبن ابراهيم ( ،)9984منطقالطير ،مقدمه ،تصحيح و
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 .5كریميان ،نادر( ،)9975كتاب شناسي عطّار نيشابوری ،تهران :سازمان ميراث
فرهنگي كشور.
 .4ميرانصاری ،علي( ،)9975كتابشناسي عطّارنيشابوری ،تهران :انجمن آثار و مفاخر
فرهنگي.
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صدایي (نگاهي به تقدیر تراژیک نظریههای ادبي در ایران :مطالعة موردی منطق
مکالمه باختين)» ،مجله تاریخ ادبيّات ،شمارة (9پياپي 98 : )77ـ .49
 .7كلود كریر ،ژان و پيتر بروک (« ،)9971منطقالطير عطّار نيشابوری» ،ترجمة
داریوش مؤدبيان ،نشریه هنر ،ش 95 :51ـ .79
 .8كمپاني زارع ،مجتبي(« )9919عطّارپژوهي شفيعي كدكني سيری در مجموعه آثار
عطّار نيشابوری به كوشش دكتر شفيعي كدكني» ،نشریه دین ،ش  90 :918ـ .94
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