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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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نامهكاوشفصلنامة علمي   

54 ة، شمار9911بيست و یکم، تابستان  سال  

  91-19صفحات 
 

  (0733تا  0731مقالات ) ةشناسی در حوزعطّارهای بررسی پژوهش
 پژوهشی( قالةم)

  مهدی آسمی

 دانشگاه آزاد بنابفارسی  ادبیّاتزبان و دانشجوی دکتری 

  0دکتر ناصر علیزاده
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان فارسی  ادبیّاتزبان و استاد 

  دکتر آرش مشفقی
 دانشگاه آزاد بنابفارسی  ادبیّاتزبان و استادیار 

 چکیده 
 .شده استبررسی  0733 پایان سال تا 0731 از سالمقالات  ۀدر حوزشناسی عطّارهای پژوهش ،در این مقاله

ها پژوهشی است، پژوهشعلمی در مجلات شناسی عطّار هایپژوهش تكیفیّ و تكمیّهدف پژوهش بررسی 

این زمینه، در  .موضوعی به بحث گذاشته شده و محورهای عطّاررویکرد به آثار یر تاریخی، س فةدر سه مؤلّ 

 00نویسنده از  542 تعدادچاپ شده است،  علمی پژوهشیمجلة  54در مقاله  201تعداد  هااین سالطی 

  .دانداشته دانشگاهی در نگارش مقالات مشاركتدانشگاه ملی، آزاد، پیام نور و غیر 

الطیر در صدر ، منطقعطّاراز آثار  پژوهی در دهة هشتاد و نود است،عطّاربیانگر رشد  ،حاصل پژوهش

 ،«های ادبیبراساس نظریه عطّارتحلیل آثار » ،«بررسی محتوایی آثار»های ها قرار دارد، موضوعپژوهش

 موضوع اصلی هایمحور «نقد آثار و اندیشه»و  «بررسی تطبیقی»، «عطّارل ساختاری و زبانی و بلاغی تحلی»

شده، تحولات در تحلیل محتوایی ایجاد به بعد،  دهة هشتاد دوم از نیمة  ها هستند.پژوهی در این سالعطّار

ها، تحول اساسی پژوهش هایش نیز نقد شده است.ه و حتی اندیشهتغییر كرد عطّارها به محتوای شعر نگرش

های ادبی است كه از تحلیل آثار وی براساس نظریهبا آثار بین المللی و  عطّاربررسی تطبیقی آثار توجه به 

های اندكی شناسی و بلاغت، پژوهشاندهة هشتاد تاكنون در حال افزایش است، ولی در زمینة بررسی زب

 .شوددیده می

 .، بررسی تاریخی، بررسی موضوعیمقاله شناسی، عطّارها: كلیدواژه

                                                           
  :04/9/8991تاریخ پذیرش نهایي:                              02/1/7991تاریخ دریافت مقاله 
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 مهمقدّ

دومين  ،وی پس از سنایي بسيار است.فارسي، سخن  ادبيّاتدر  عطّارجایگاه زمينة در 

اگر قلمرو شعر »و است  شدهاعلام پيشرو مولوی  كهاست  فارسي ادبيّات شاعر عارف

لث است و یکي از اضلاع این مث عطّارعرفاني فارسي را به گونة مثلثي در نظر بگيریم، 

آغاز از سنایي و مولوی، شعر عرفاني به یک اعتبار با سنایي آن دو ضلع دیگر عبارتند

الدین مولوی رسد و اوج خود را در آثار جلالكمال مي به مرحلة عطّارشود و در مي

  .(97: 9989، عطّار«)یابديم

در ميان اهالي  ،گرفته تا به امروز او ها از زمان زندگيدر همه دوران عّطاراشعار 

از روزگار حيات او، در ميان  عطّارشعر » ،كدكنيبه گفته شفيعي. ادب مشهور بوده است

با حسن قبولي شگرف روبرو شده است. ميدان نفوذ شعرش،  ،ارباب سلوک و معرفت

ة تاتار، وقتي های حاصل از فتننسل به نسل در گسترش بوده است. بعد از آشوب

ایراني به بازسازی فرهنگي خویش كمر بسته و برخاسته است ـ و این كار از  جامعة

، قرن عّطارر های آثاهای خطي موجود فارسي قابل رسيدگي است ـ نسخهطریق نسخه

به قرن، روی در افزوني نهاده است. نه تنها آثار مسلم و اصيل او چنين سرنوشتي دارند 

 ةكه آثار منحول و مجعول و منسوب  به او هم در پرتو نام او، به همين گونه در جامع

رو شده است. آمار قرن به قرن زبانان جهان، با حسن قبول  روبهایراني و در ميان فارسي

-های جهان امروز قابل بررسي است، این نکته را به شيوهآثار او كه در فهرست كتابخانه

فراتر از  او( اكنون شهرت 922: 9984، عّطار«)كندای تجربي و استدلالي ثابت مي

 ای رفيع برخورداراز مرتبه عّطاردر جهان اسلام، پایگاه »مرزهای ایران رسيده است 

شمرند. او به این ميمسلک براز بزرگترین شاعران صوفياو را به عنوان یکي  .است

سنت كهن عرفاني ایراني تعلق دارد كه در جستجوی ارتباط مستقيم و شخصي با 

را از درون خود  شکل و محتوای خویش ،يقت مطلق و آسماني است و این سنتحق

یا كشورها و های گوناگون بر حسب دوران و با چهره ،هالبتّ -گيردميفلسفه اسلامي بر

 (.94: 9971كلود كریر، بروک، )«اقوام مختلف ساكن در این خطه
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 ه است.مشروطه شروع شد ، از دورةیراندر ا عّطار اندیشه و آثار پژوهش در حوزة

 ر، مورد توجه ایرانيان و خارجيان قرار گرفتبه عنوان یک متفکّ  عطّار ،در این دوره

كوب، فروزانفر، گوهرین، نفيسي، زرینلين پژوهشگران: اوّ( 9982كوب، )زرین

دند كه در مورد و چند تن دیگر بو (Hellmut Ritter)ریتر  هلموتروحاني، مشکور، 

نيز  روزهـام. ح كردندـو آثارش را تصحي اب نوشتندـكت های اوزندگي و اندیشه

هرساله همچنين، و  اندهرا تصحيح كردكدكني آثار او ان متعددی از جمله شفيعيـققمح

تحقيقي  هایطرحهای دانشجویي و رسالههای متنوعي در قالب كتاب، مقاله، پژوهش

    شود. چاپ مي

علمي پژوهشي بررسي  مجله 54مقالات منتشر شده در  فرجونجن در این مقاله،

پژوهي در تحقيقات علمي عطّارت ت و كيفيّ با هدف شناسایي كميّشود. این بررسي مي

 .نویسندگان انجام گرفته است و هاتعداد مجلات، مشاركت دانشگاهسير تاریخي،  و

 

   روش تحقیق

صورت به نيز نگارش مقاله .است برداریفيشمتني بر ای و ، كتابخانهروش تحقيق

كميّت بر این بوده كه  سعي نگارندگان .صورت گرفته استآماری و توصيفي تحليلي 

ها به صورت توصيفي ـ كيفيت پژوهش ها با نمودار آماری ارائه گردد وپژوهش

ها، اسامي ها، مشاركت دانشگاهها به لحاظ تعداد مجلهمقاله شود.  ، عرضهتحليلي

نویسندگان و درجات علمي آنها، تاریخ چاپ مقاله، ساختار پژوهشي، موضوع و محتوا 

-س دستهو سپ ها براساس این موارد تهيهفيشاند و بررسي شده عّطارو رویکرد به آثار 

 است.  ی و تحليل شدهبند

 

 تحقیق  ةشینیپ

چاپ شده است، هر دو  عّطاردر مورد از دو مؤلف مختلف شناسي دو كتاب تاكنون

سال  در نادر كریميان سردشتيانصاری و مير علي از « عطّاركتابشناسي »كتاب با عنوان 
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در هر دو كتاب نيز  اند.هچاپ شد عطّاررگزاری كنگره جهاني به مناسبت ب 9975

به تفکيک  ،صفحه 959مير انصاری  در بخشي به معرفي مقالات اختصاص دارد، 

ـ در ذیل هر ، «آثار منسوب»، «عطّارآثار »، «زندگي و اندیشه»موضوعي در سه موضوع 

ها(، نسخ خطي، كتب و رسائل)پایان نامه ،منابع عمومي، كتابها، مقالات موضوع ـ ،

 47كریميان در  ( 9975)ميرانصاری، ترجمه را معرفي كرده استچاپ، شروح و 

های علمي مستقل پژوهش»و « عطّارمنابع پژوهش در احوال و آثار »به تفکيک  ،صفحه

آثار ترجمه »و « عّطارفهرست مقالات در احوال و آثار »، «عطّاردر شرح احوال و آثار 

( 9975)كریميان،  ذكر كرده است گذاریرا با شماره« های خارجيبه زبان عطّارشده 

 ها و مقالات را ذكر كرده است. ابكریميان به نسخ خطي و رسائل نپرداخته و فقط كت

توان در یک نگاه نميگذاری و عدم شماره انصاری به خاطر پراكندگيميراز كتاب 

ان ميكریي  لرده است. وورا دریافت در پایان نيز فهرست جداگانه كلي نيا هامقالهتعداد 

 59و  عطّاردر پژوهش علمي مستقل در شرح احوال و آثار  كتاب 999مقاله،  44تعداد 

یک مقاله  9919در سال  ،معرفي كرده است. همچنين عطّارمنبع عمومي در شرح احوال 

 كوشش به نيشابوری عطّارآثار  مجموعه در سيری)كدكنيشفيعي پژوهيعّطار»با عنوان 

چاپ شده  918 شماره «دین» زارع در نشریة كمپاني مجتبي از(« كدكني شفيعي دكتر

چنين ده است بررسي كر عطّار بارةكدكني را درآثار شفيعي است. نویسندة این مقاله كه

 كوزه در را گرانمایه استاد این تحقيق بحر كوشيم كهمي ،مقاله این در»دارد: ظهار مي

 معرفي فارسي عرفاني ادب آثار مندانعلاقه به را وی بلند كوشش كوتاهي، به و كنيم

 .(90: 9919كمپاني زارع، «)كنيم

ضرورت نگارش مقاله حاضر به غير از سه مورد، پژوهش دیگری چاپ نشده و 

در كتاب ميرانصاری و كریميان نيز مقالات از آغاز تا دهه هفتاد معرفي  همين دليل است

   اند. قرار گرفتهپژوهش بعد از آن مورد مطالعه این  مقالات  شده  و
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 علمی پژوهشی  فی مجلاتمعرّ

-بررسي مقالهمعيار ما  برای یافتن نشریات پژوهشي چندین سایت معتبر استفاده شد،

برای دستيابي به این  و فناوری بود.و تحقيقات وزرات علوم  مجلات مصوبهای 

و فناوری معاونت پژوهش سایت   هاترین آنمهم مجلات، چندین سایت بررسي گردید.

، كميسيون نشریات علمي كشور وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
https://rppc.msrt.ir هر شش ماه  ،است. در این سایت، وزارت علوم به طور تقریبي

  كند.ليست مجلات معتبر را منتشر مي ،باریک

از سایت  ،همچنين .سایت دانلود شد را از این 9917سال فهرست نشریات معتبر

 فناوری و پژوهش معاونت  http://journals.msrt.irبندی نشریات علمي رتبه سامانة
، علمي نشریات نشریات كميسيون پژوهشي امور ریزیبرنامه و گذاریسياست دفتر

جستجوی مجلات پژوهشي فراهم  در این سایت، به صورت آنلاین برخط،استفاده شد. 

مجلات علمي پژوهشي از آنها فهرست و  است. دو سایت را با هم منطبق كردیمشده 

سایت خود نشریات و  گرفته شد. بعد از تهيه ليست مجلات، برای یافتن مقالات به

جهاد  از جمله سایتـ ـ كه مقالات در آن نمایه شدند های معتبر سایت

 / https://www.noormags.irنورمگز  سایت http://www.sid.ir/fa/journalدانشگاهي

سایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  /http://ensani.irسایت علوم انساني 

http://www.isc.gov.ir / سایت مگ ایران وhttp://www.magiran.com   مراجعه

 .كردیم

 بر ند، ما علاوهخود مجله موجود نبودبا توجه به اینکه برخي مقالات در سایت 

اساس جستجوی اما  ؛جستجو كردیمنيز شده را های ذكر  سایتسایت خود مجلات، 

قرار    http://www.magiran.comایران  سایت خود مجلات و سایت مگ را بر مقالات

 ایم. داده

های دیگر نيز  های مجله انجام شد و در سایتها با مرور شمارهجستجوی مقاله

 . گردیدابوری مقالات موجود گردآوری نيش عطّار، عطّاربرای رفع ابهام با كليدواژه 

http://ensani.ir/
http://www.isc.gov.ir/
http://www.isc.gov.ir/
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رفت از كه احتمال ميتمامي مجلات علوم انساني برای جستجوی جامع و كامل، 

 ادبيّات هایاین مجلات مربوط به گروه ،ندشدای چاپ كرده باشند، بررسي مقاله عطّار

جامعه شناسي بودند. دستاورد بررسي نشان  و فارسي، الهيات، معارف، فلسفه و دین

 مورد 082و تعداد  اندكردهمقاله چاپ  عطّارمجله پژوهشي در مورد  54داد، تعداد 

مجلات غير از مجله  تمام 9است.در این مجلات چاپ شده  9917تا پایان سال  مقاله

ت علوم را دارا هستند و انتخاب این رااد مشهد، امتياز علمي پژوهشي وزدانشگاه آز

  بوده است.آن به دليل تعداد بالای مقالات  ت نيست ـ راـ گرچه مصوبه وز فصلنامه

 

  قدمت تاریخی مجلات 

برخي تغيير نام  ؛اندبرخي تفکيک شده .اندفعال بوده ،مجلات از آغاز انتشار تا امروز

 ، منشعب شدهبرخي نيز با نام قبلي قطع انتشار شده و مجلات دیگری از آنها اند؛یافته

دو مجله دانشگاه  رسد.مياسلامي های علمي به قبل از انقلاب . آغاز به كار مجلهاست

با چندین تحول در طي دارند كه  اسلامي ، پيشينه قبل از انقلابمشهدفردوسي تبریز و 

 شوند. منتشر مي ، همچنانهاسال

است كه قدمت آن به سال  و علوم انساني  ادبيّات اولين نشریهدانشگاه تبریز  یةنشرّ

نخستين شماره نشریه »د تاریخچه آن آمده استدر سایت مجله در مور رسد.مي 9907

منتشر شد. انتشار آن به عنوان  9907دانشگاه تبریز در فروردین  ادبيّاتدانشکده 

ای بود و علوم انساني واقعه فرخنده ادبيّاتنخستين نشریه علمي دانشگاهي در حوزه 

 9957كه برای اولين بار در عرصه تحقيقات دانشگاهي ایران رخ داد. این نشریه تا سال 

و  ادبيّاتو از آن سال به بعد با عنوان نشریه دانشکده  ادبيّاتبا نام نشریه دانشکده 

شد. از سال نگواره در موضوعات علوم انساني منتشر ميعلوم انساني به صورت جُ

نامه به ای در روند كار آن صورت گرفت و هر شماره به صورت ویژهتغيير عمده 9980

، فلسفه و زبان اختصاص یافت. این روند ادامه داشت تا اینکه ادبيّاتیکي از سه حوزه 

تبدیل گردید. هم اكنون این  پژوهشيبه چهار نشریه با همان اعتبار علمي 9989در سال 
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-منتشر مي« نشریه زبان و ادب فارسي»با عنوان  ادبيّاتنشریه در بخش 

  (http://perlit.tabrizu.ac.ir)شود

این در سایت ، آغاز به كار كرده است ،چهل در دهةمشهد  «جستارهای ادبي» ةمجلّ 

و علوم  ادبيّاتدانشکدة  هاوّلين شماره مجل»آمده است  ،تاریخچه آن بارةه درمجلّ 

در بهار  97انتشار یافت و از شمارة  9955انساني دانشگاه فردوسي مشهد در بهار سال 

. این مجلّه از بهار تغيير نام داد و علوم انساني مشهد ادبيّاتبه مجلّة دانشکدة  9958

رتبة علمي و نيز  9999سال در  چاپ شد. نوانعهمين با  9980تا ( 97شمارة ) 9949

( با همين عنوان چاپ شد. از 991)شمارة  9989و تا زمستان  دریافت كردپژوهشي 

و علوم  ادبيّاتمجلة دانشکدة »به توجه به تخصصي شدن مجلات با عنوان  9980بهار 

دستور ( به 995)شماره  9988از سال  .انتشار یافت« ادبيّاتانساني تخصصي زبان و 

های وزارت علوم تحقيقات و فناوری مبني بر تخصصي شدن مجلات براساس رشته

در حوزة  (و علوم انساني سابق ادبيّاتجستارهای ادبي ) دانشگاهي این مجله با عنوان

  (https://jls.um.ac.ir )« .شودفارسي منتشر مي ادبيّاتزبان و 

ها و توجه دانشگاه افزایش ، با گسترش تحقيقات علمي،اسلامي انقلاببعد از 

اند. ها، مجلات رشد چشمگيری داشتهجامعه دانشگاهي به پژوهش در حوزه مقاله

مجله مورد مطالعه این پژوهش در  07هشتاد است كه  مورد رشد آن در دهةبالاترین 

. قدمت تاریخي آغاز به كار ستنداند و همچنان نيز فعال هاین دهه آغاز به كار كرده

 مجلات در هر دهه به قرار زیر است:

 مورد 0: تا امروزـ آغاز انتشار قبل از انقلاب 9

 مورد 9: از دهه پنجاه تا امروزـ آغاز انتشار  0

 مورد  0تا امروز :  شصتآغاز انتشار از دهه ـ 9

 مورد  8آغاز انتشار از دهه هفتاد تا امروز: ـ 5

 مورد  07آغاز انتشار از دهه هشتاد تا امروز: ـ 4

 مورد  4آغاز انتشار از ده نود تا امروز: ـ  9

http://perlit.tabrizu.ac.ir/
https://jls.um.ac.ir/
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مثل مجله دانشکده  اندعنوان جامع علوم انساني داشتههایي كه ها، مجلهدر این دوره

، شيراز به چند مجله اصفهان، كرمان هایو علوم انساني دانشگاه تهران و دانشگاه ادبيّات

 ،به سمت تخصصي شدن پيش رفتند هاكه مجله شدند، از اواخر دهه هشتادتفکيک 

تغير نام یافت، یا مجله قبلي قطع انتشار شد و  برخي مجلات به مجلات تخصصي عنوان

 ي بيرون آمد. تخصصچند مجله از درون آن 

 

 بندی مقالات براساس تعداد نویسندگانتقسیم

 بعد از ولي اند؛چاپ شده تک اسمهدر آغاز مقالات  نگریم.مي هانگارش مقاله نةيبه پيش

دانشگاهي به تحقيقات ادبي،  ها و توجه جامعةبه دليل گسترش دانشگاه هفتاد دهة

دانشجویان كمي تعداد این امر با رشد  شود.دیده مي ها همکاری دو یا چند نفر در مقاله

همچنان مقالات تک اسمي چند هر -های تحصيلات تکميلي افزایش یافته استدوره

ها با توجه به تعداد نویسندگان به تعداد مقاله بيشتر از مقالات دو یا چند اسمي است.

 .ذیل استتوضيحات قرار 

  

 مورد  024مقالات تک اسمی: 

مورد دانش آموخته  5مورد دانشجوی دكتری،  9مورد دانشجوی ارشد،  9از این تعداد 

درجه علمي مورد  9 آزاد و مورد پژوهشگر 9مورد دانش آموخته دكتری،  5 ،ارشد

ت علمي هيأ اعضای ،نفر 929تعداد بالاترین فراواني با نامشخص بود. نویسنده 

 ها هستند. دانشگاه

 

 مورد 002: دو اسمی مقالات

دو دانشجوی  همکاری مورد 9ت علمي باهم، همکاری دو هيأمورد  95از این تعداد  

 بالاترین فراواني  باآموخته ارشد و دكتری باهم و دانش همکاریمورد  0ارشد باهم، 

 باهم هستند. استاد و دانشجوی ارشد یا دكتری  ، همکاریمورد 14تعداد 
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 مورد  73مقالات سه اسمی: 

 تدو هيأ همکاریرد مو 09، با هم اعضای هيأت علمي همکاری مورد 0 ،از این تعداد

مورد  4ت علمي با دانشجوی ارشد، دو هيأ مورد همکاری 8مي با دانشجوی دكتری، عل

دو دانشجوی  همکاری مورد  9ت علمي و دو دانشجوی دكتری با یک هيأهمکاری 

 ارشد با یک هيأت علمي است. 

 

 مورد  6مقالات چهاراسمی: 

دو مورد دیگر همکاری  4اعضای هيأت علمي است و  همکاریمورد  9 از این تعداد،

  دانشجوی ارشد و دكتری است. دو با  علمي تهيأ

  

 
 تعداد نویسندگان مقالات: 9نموار شماره                                  

 

مقالات تک اسمي و دو اسمي، فراواني بالاتری به مقالات ، آماریبا توجه به نمودار 

 بينيم.مي يمقالات چهار اسمدر سه و چهار اسمي دارد. كمترین فراواني را 
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 مقالاتعلمی نویسندگان  درجة

كسر  و بودند یتکرار پژوهشگر 90 .است نفر  585ها، تعداد كل نویسندگان مقاله

فر ن 927 هيأت علمي ونفر اعضای  018 مورد باقي ماند، از این تعداد، 540 .گردید

 4و  اندآموختگان ارشد و دكتری بودهنفر دانش 50 دانشجویان دكتری و ارشد هستند.

 باشند كه درجه علمي آنها قيد نشده است. مي اندمورد پژوهشگر آزاد و نامشخص

 5مربي: مورد، 979مورد، استادیار:  75دانشيار: مورد،  51پایه علمي استاد تمام: 

 95:دانش آموخته ارشدمورد،  07 :دانشجوی ارشدمورد،  82:دانشجوی دكتری مورد،

مورد درجه علمي  5 مورد پژوهشگر آزاد و 9و  مورد 8 :موخته دكتریآدانشمورد، 

پژوهشگران  مورد متعلق به 9آنها از دانشگاه دهلي و مورد  9كه  اندنامشخصي داشته

علمي پژوهشگران با توجه به زمان چاپ مقالات  كه  درجة ایراني است. توضيح این كه

ها ارتقای درجه در آنها درج شده، آمده است، اغلب این پژوهشگران در طول سال

 اند. یافته

 
 : درجه علمي نویسندگان0نمودار شماره 
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بيشتر از سایرین است،  اعضای هيأت علمي همکاری دهدمينشان آماری بررسي  

 مورد بالاترین فراواني را دارد،   979تعداد با  یاستادیار درجهاز اعضای هيأت علمي، 

بعد از آن  د،نفعاليت بيشتر دارمورد  82با در دانشجویان، دانشجویان دوره دكتری 

 .هستند مورد 95با  آموختگان ارشددانش

   

 ها در نگارش مقالات مشاركت دانشگاه

، آزاد، پيام نور، دولتيشگاه دانبا توجه به وابستگي سازماني نویسندگان، مشاركت 

در نگارش مقالات  خارجي اهـو دانشگ های غير دانشگاهيه فرهنگيان و مؤسسهدانشگا

 .فراواني هركدام به قرار زیر است  شود.دیده مي

 

 مقاله  033 با تعداد  دانشگاه 52 :دولتیدانشگاه 

مورد /  90دانشگاه شيراز: مورد / 99دانشگاه زاهدان: مورد/  99دانشگاه اصفهان: 

مورد / دانشگاه تربيت مدرس  99مورد / دانشگاه تهران:  92دانشگاه فردوسي مشهد: 

دانشگاه علامه مورد/  9دانشگاه كردستان: مورد /  7دانشگاه مازندان: مورد /  92تهران: 

مورد / دانشگاه  9مورد / دانشگاه اروميه: 4دانشگاه رازی كرمانشاه: مورد /  9طباطبایي: 

 5مورد / دانشگاه محقق اردبيلي:  4مورد / دانشگاه الزهرای تهران:  4شهيد باهنر كرمان: 

 4مورد / دانشگاه قم:  5مورد / دانشگاه گلستان:  5مورد / دانشگاه شهيد مدني تبریز: 

مورد  /  9مورد / دانشگاه گيلان:  5دانشگاه لرستان: مورد/  0مورد/ دانشگاه زنجان: 

 9دانشگاه تبریز: مورد /  9مورد  /  دانشگاه پژوهشگاه علوم انساني:  9دانشگاه كاشان: 

مورد / دانشگاه  0مورد / دانشگاه شاهد تهران:  5مورد / دانشگاه شهيد بهشتي تهران: 

 9دانشگاه گنبد قابوس: مورد /  0از: دانشگاه چمران اهومورد  /  0شهيد رجایي تهران: 

مورد / دانشگاه  9مورد / دانشگاه خوارزمي تهران:  5مورد  / دانشگاه بوعلي همدان: 

مورد /  9مورد / دانشگاه سبزوار:  0مورد / دانشگاه ولي عصر رفسنجان:  0سمنان: 

 9ه جيرفت: مورد / دانشگا 9مورد /  دانشگاه اراک :  9دانشگاه سلمان فارسي كازرون: 
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 0مورد / دانشگاه بين المللي قزوین:  9مورد / دانشگاه ایلام:  9مورد / دانشگاه بجنورد: 

 .مورد 9مورد / دانشگاه یاسوج:  9دانشگاه یزد: مورد /  9مورد / دانشگاه نيشابور: 

   

 مورد مقاله  33 دانشگاه با  71: دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد تهران مورد /   1مورد / دانشگاه آزاد رودهن:  99دانشگاه آزاد مشهد: 

دانشگاه ازاد تهران واحد مورد /  9دانشگاه آزاد نيشابور: مورد /  7واحد علوم تحقيقات: 

 0مورد / دانشگاه آزاد كرج:  9مورد / دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب:   0مركزی: 

مورد / دانشگاه آزاد  9دانشگاه آزاد زابل:  مورد/ 9مورد / دانشگاه آزاد تربت حيدریه: 

مورد  9مورد / دانشگاه آزاد تبریز:  9مورد / دانشگاه آزاد قزوین :  9تهران واحد شمال: 

 9مورد / دانشگاه آزاد لاهيجان:  9مورد  / دانشگاه آزاد رامهرز:  9/ دانشگاه آزاد خوی: 

مورد / دانشگاه آزاد فسا:  0د گرگان: مورد / دانشگاه آزا 9مورد/ دانشگاه آزاد دهاقان: 

مورد / دانشگاه آزاد زنجان:  9مورد / دانشگاه آزاد ماكو:  9مورد / دانشگاه آزاد رشت: 0

مورد  0مورد / دانشگاه یادگار امام واحد ری شهر:  0مورد / دانشگاه آزاد اسلامشهر:  9

مورد/  9دانشگاه آزاد ایذه:  مورد / 9مورد / دانشگاه شهر كرد:  0/ دانشگاه آزاد اهواز: 

 9/ دانشگاه آزاد همدان:  9مورد / دانشگاه آزاد واحد بابل:  9دانشگاه آزاد گچساران: 

 مورد 9مورد / دانشگاه آزاد ایلام: 

 

 مقاله  00 باگاه دانش 4: پیام نوردانشگاه 

مورد / دانشگاه پيام نور  4مورد / دانشگاه پيام نور اصفهان:  1دانشگاه پيام نور تهران: 

انشگاه پيام نور زنجان: مورد / د 0مورد / دانشگاه پيام نور دانشگاه یزد:  9مهدی شهر: 

 مورد  9

 

 مقاله  2دانشگاه با  2 : شکیعلوم پزدانشگاه 

 مورد  9مورد  / دانشگاه علوم پزشکي شيراز:  9دانشگاه علوم پزشکي سمنان: 
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ها این دانشگاهفارسي  ادبيّاتزبان و  رشته ت علمي درهيأها، اعضای نویسندگان مقاله

 هستند.

 

 مقاله  5دانشگاه با  5فرهنگیان: دانشگاه 

مورد / دانشگاه  9مورد  / دانشگاه فرهنگيان تهران:  9دانشگاه فرهنگيان بجنورد : 

 مورد  9دانشگاه پردیس شهيد مطهری زاهدان: /   9فرهنگيان كرمان: 

 

 مقاله  5با  مؤسسه 7 :دانشگاهیغیر مؤسسات 

و انقلاب  )ره(پژوهشکده امام خميني/ مورد 9: فارسي بزرگ دانشنامه بنياد

 مورد 9فلسفه:  و حکمت پژوهشي موسسه/  مورد 0: اسلامي

 

   دانشگاه دهلیمقاله   0:  دانشگاه خارج از كشور

 
 ها و مقالات: تعداد  دانشگاه9نمودار شماره 
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نور با فراواني بالاتری در نگارش های ملي، آزاد و پيامدانشگاه :آماریبر طبق بررسي 

اند، از دانشگاه ملي، دانشگاه اصفهان، زاهدان، شيراز، مشهد، مقالات مشاركت داشته

مشهد، رودهن و واحد علوم  ، دانشگاهزادآ هایدانشگاه از ،تهران تهران، تربيت مدرس

تعداد بيشتری  اصفهانو  دانشگاه پيام نور تهراننور، پيامهای از دانشگاهتحقيقات تهران، 

 مقاله نوشته شده است. 

 

  مقالاتتاریخی  بررسی سیر

هفتاد تا به  نویسي از دهةدهد، مقالههای چاپ مقالات نشان ميبه سالكلي یک نگاه 

مقاله مورد  44بر طبق كتابشناسي كریميان تعداد امروز افزایش چشمگيری داشته است، 

 است كهو تمام مقالاتي ها در مجلات ژورناليستي بودند . مقالهچاپ شده است 9975تا 

اند كه تا آن روز در ایران چاپ شده است. اما بعد از دهه هفتاد رشد چشمگيری داشته

مورد كه از مجلات پژوهشي گرفته شد، در مجلات علمي دیگر بالاتر از  082علاوه بر 

در  عطّارتوجه به  نشان دهندة علاوه بر اینکه این افزایش  است؛این آمار چاپ شده 

دارد، یک دليل اصلي آن فعاليت مجلات تازه در ، دلایل دیگری نيز هاستپژوهش

ها است، افزایش مجلات و توجه به تحقيقات علمي در كشور بعد از دهه هفتاد، دانشگاه

 های تازه را ایجاد كرد. خود به خود، پژوهش

 ،ویژه؛ به استنيز در كنار دیگر ادیبان شعر كلاسيک مورد توجه قرار گرفت عطّار

یم فرهنگي روزی به نام در تقو برگزار شد و عّطاركنگره جهاني  ،هفتاد كه در دهةاین

دليل  شود.داشت او همایش ملي برگزار ميكه هر ساله  در سالروز گرامي او ثبت گردید

كه انبوه مقالات  ها در دوره تحصيلات تکميلي بودههای دانشگارشد فعاليت ،دیگر

 علمي را برای داشتن رزومه دانشگاهي، روانه مجلات كرد. 

 پژوهي در دو دهه اخير شده است. عطّارباعث افزایش سه دليل  ،نظر ما به

  از دهة هفتاد به بعد بيشتر شده است؛ عّطارتوجه به  (9
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تعداد آنها افزایش  ،هشتاد و نود هادر دهه هفتاد مجلات كم است ولي در دهه  (0

  یافته است؛

 ها در دوره تحصيلات تکميلي در دهة هفتاد كمتر است و از دهةفعاليت دانشگاه (9

 رشد چشمگيری كرده است. ،هشتاد به بعد

تنها چهار مقاله در مجلات پژوهشي چاپ شده است، البته باید گفت  ،هفتاد در دهة

 مورد مطالعه حاضر،  پژوهشي شود اما مجلاتدر مجلات دیگر، مقالات بيشتر یافت مي

هفتاد  ةهشتاد تا به امروز با تفاوت آشکاری از ده ةاما از نيمه ده مورد است چهارفقط 

  مقاله چاپ شده است. 09عداد ت 9917 سال تا پایان افزایش یافته است، 

ای در ارتباط با در مجلات مختلف، مقاله ،هر سال ،هشتاد به بعد ةدهدوم از نيمه 

 9914های . سالافزایش یافته استتعداد مقالات  ساله نيز چاپ شده است و همه عطّار

 5مجله پژوهشي،  54مقاله در  082های پر تعداد هستند. از تعداد سال 9917و  9919و 

مورد مربوط به دهه 989مورد مربوطه به دهه هشتاد و  12مورد مربوط به دهه هفتاد، 

 . دهدنشان مي را نود است. نمودار زیر سير صعودی پژوهش ها 
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نوشته شده است، تنها  عطّاردهد اغلب تحقيقات پيرامون آثار بررسي مقالات نشان مي

خته و پردااش زندگي، شخصيت و طریقت عرفاني چند مقاله وجود دارد كه به
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رویکرد اصلي مقاله نيست. آثار  ،او نيست و اگر هست محوریت موضوعي مقاله به آثار

ای كه مستقيمًا با رویکرد اصلي در مورد ند، مقالهاهها جدی گرفته نشدمنسوب در مقاله

در مورد خسرونامه است، اما در مقالاتي كه با  مقاله 0د، نوشته شده باش آثار منسوب

آمده  منسوب نيزنوشته شدند. شاهد مثال از آثار  )مجموعه چند اثر(توجه به كليت آثار

 است.

مورد ـ كه تفاوت   74الطير صدر نشين است، با تعداد از آثار اصلي او، كتاب منطق

كليت آثار با تعداد ها دارد. راواني را در پژوهشـ  بالاترین ف استآشکار با دیگر آثار 

الطير بررسي شده آثار نيز منطق الطير است، ولي در تمامي كليتاز منطقمورد بالاتر  19

است. در كليت آثار چهار مثنوی اغلب مورد بررسي قرار گرفته است، در مواردی آثار 

آمده كه اختصاص به « عطّارشعر » عنوان مقاله در مواردی نيز در منسوب نيز آمده است.

-مورد كمترین بسامد را دارد، در مقاله 9یک اثر دارد.  از آثار اصلي مختارنامه با تعداد 

ت آثار و توجه شده است، بعد از كليّ ،ت آثار هستند نيز كمترهایي كه در حوزه كليّ

مورد،  59ه است با تعداد دیوان كه اغلب از آن قسمت غزليات بررسي شد، الطيرمنطق

 91نامه)مورد(  مصيبت 98مورد(، الهي نامه) 09جایگاه سوم را دارد، آثار دیگر، تذكره)

نمودار زیر در یک نگاه فراواني آثار را نشان داده  درمورد( است. 9مورد( اسرارنامه)

 :استشده 
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 دسته بندی موضوعی مقالات 

و براساس محتوای  حذف گردید موضوعات تکراری ، ی مقالههادر دسته بندی موضوع

  تقسيم شد كه عبارتنداز:موضوع كلي  4 درمقالات 

ه است كه در هر ده هایيبررسي محتوایي از موضوع مورد(: 31ـ  بررسی محتوایی)0

است. مفهوم درد و  عطّارعرفاني  پيرامون اندیشه هافراواني دارد، اغلب این موضوع

مضامين دیگر مضامين تعليمي،  محتوای شعر قلندریه تکرار دارند. مضامين ملامتيه و

های پيران، ت محتوایي اثر، انسان كامل، معراج پيامبر، آموزهاجتماعي، بررسي كليّ

-خداشناسي، تنزیه الهي، مسأله جبر و اختيار، اسرائليات، معاني فرش در شعر او، نيایش

بقا و... مضامين اخلاقي، سيمای پيامبر و امام  های عارفانه، بررسي مفهوم قرب، فنا، فقر،

علي)ع( در شعر او، مفهوم عشق، زندگي، مرگ، شادی، غم،  مسأله وحدت وجود، 

مباحث كلامي، هستي شناسي، شطحيات، قدرت ستيزی، طنز،  ریاضت، مراتب سلوک،

و....  كرامات، سلوک عارفانه،بررسي آیات و روایات و اندیشه دیني در آثار او، موضوع 

 هستند.

با توجه به  هـدر این ده مورد(: 60ـ بررسی ساختاری، سبکی، بلاغی، زبانی، )2

 و بلاغت، مقالاتي كه بر رویکرد شناسيهای مجلات تخصصي در موضوع سبکفعاليت

ها در برخي از این مقاله ي نوشته شدند، در حال افزایش است.بلاغ ی وسبکي، ساختار

-شناسي و بلاغت نيز وارد شده كه پژوهشگران در آنها از نظریهرویکردهای نوین سبک

ترین ، مهمنسبت به سبک و بلاغت كمتر است عّطارهای ادبي بهره گرفتند. بررسي زبان 

های شناسي آثار و مؤلفهعبارتنداز: بررسي سبکي آثار،  بررسي روایت هاموضوع

بررسي قافيه، موسيقي بيروني،  شناسي داستاني، صورخيال، بررسي تشبيه، ردیف،روایت

نمایي و پارادوكس، بررسي ساختار داستاني، ، متناقضموسيقایي آثار، نمادپردازی

به  عّطارپردازی، بررسي كيفيت زبان عرفاني، زبان معرفت، بررسي نگرش شخصيت

های زبان شعر، بررسي ارتباط كاركردهای محتوا با ساخت زباني شعر، بررسي تقابل
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بررسي ساختار نحوی،  بررسي فابل در آثار، بررسي عنصر گفتگو در آثار،  دوگانه، 

 و...  شناسي در آثار، بررسي فن مناظرهبررسي واژه

اثبات  عطّاراثری از نظر ساختار بررسي شده تا تعلق آن به ند مورد در چ ،همچنين

رویکردهای  انجام شده است، در این موارد شاشعار یا ردّ بشود، یا شرح و تحليلي بر

یک لحه از كيست؟ خسرونامه از كيست؟ شود. مانند مقاله داستان زن صاسبکي دیده مي

، عّطاریافته از  نامه، بررسي غزلي نوبيت از مصيبت 922قصيده در دو دیوان، شرح 

 . به ساختار نمایشي حکایت رابعه، بررسي جنعّطارگزارش معني بيتي از 

آثار ادبي براساس  تحليل  مورد(: 50ادبی )علمی و های ـ بررسی آثار  با نظریه7

ها از دهه هشتاد رشد كرد كه به ویژه با توجه به تاریخ سال چاپ مقالات، نيمه نظریه

بررسي  ،های ادبينظریهميان از  .د تاكنون رشد چشمگيری داشته استدوم دهه هشتا

يان مورد در م 92الگو با تعداد نظریات روانشناسي یونگ به صورت بررسي انواع كهن

: بينامتيت، نظریه گرمس و از اندهای دیگر عبارتنظریههای دیگر پر بسامد است. نظریه

ژنت، نظریه كانون روایت ژار ژنت، نظریه ویليام جيمز، نظریه جوزف كمبل، نظریه 

نظریه مایکل ریفاتر،  نظریه راجرز،الگوی روایي گریماس، نظریه كنشي گرماس، 

 . منطق مکالمة باختين گفتمان دیالکتيکي و شناسي،، ریختساختار گرایي، نشانه شناسي

مورد دیده شد، در یک مورد منطق الطير و  9های علمي در ریهبررسي آثار با نظ

 9است، گرایي ویگوتسکي و پرونر بررسي شده نامه براساس نظریه سازندهمصيبت

در دو مورد منطق مورد منطق الطير با نظریه خودشکوفایي راجرز بررسي شده است، 

بررسي شده كه نظریه ذره در فلسفه و نظریه كونتوام در فيزیک  با عطّارالطير 

 ء،هراعرفاني الزّ ادبيّاتهر دو مقاله در مجله   یکي هستند ومقاله  نویسندگان هر دو

 چاپ شده است. 9917ر سال و دومي د 9914در سال  اولي

با دیگر  عطّارها، بررسي تطبيقي آثار موضوعبين در  مورد(: 34ـ بررسی تطبیقی)5

ها دارد. بررسي تطبيقي در پژوهشرا شاعران و ادیبات ایران و جهان بالاترین فراواني 

بر دیگران و ارتباطات  عطّاراز دیگران، تأثيرگذاری  عطّاردر حوزه تأثيرپذیری 
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ده است.  بررسي ـر بسيار تطبيق داده شـالطيموضوعي است، در ميان آثار، كتاب منطق

 مورد قابل تقسيم است. 9تطبيقي در 

در این مورد  ـ بررسی تطبیقی با شاعران و نویسندگان و عارفان ادب فارسی:

ام، ، ابن سينا، نظامي، ابن عربي، خيفردوسيبا سنایي، مولوی، حافظ، غزالي،  عّطارشعر 

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 

موضوعات تطبيقي در موارد  بررسي نگرش عرفاني،  بيضایي، سهراب سپهری است،

از آنها و  عّطارصورخيال، محتوای اثر، مقایسه سبکي و ساختار اثرها، تأثيرپذیری 

بالعکس و ... است، تطبيق با مولوی  در مقایسه با دیگران، بسامد دارد و اغلب در 

چند  مورد نيز با ترجيح داده شده است. در  عّطارها، شيوه شاعری مولوی بر بررسي

با  عّطارمورد نيز هفت وادی  9اسطوره و افکار نوافلاطوني بررسي شده است و در 

مورد روایت كردی شيخ صنعان با  شيخ صنعان  9سوره یوسف مقایسه شده است. 

 مقایسه شده است.  عطّار

و الطير ها، اغلب منطقدر این بررسي غرب: ادبّیاتبا  عطّارـ بررسی تطبیقی آثار 

ها بيان با یک اثر غربي  مقایسه شده و هدف  پژوهش عّطارهای عرفاني اندیشه

الطير و نگرش عرفاني وی است. این موضوع در موارد ها از منطقغربي تأثيرپذیری

الطير با سرگذشت اوليس در با سورن كي یركگور، بررسي منطق  عّطاربررسي اندیشه 

های ماركز، بررسي با داستان عّطارحکایات ادیسه هومر، شگردهای باورپذیری در 

ومه چاوسر، بررسي الطير با منظارد باخ، بررسي منطقالطير با مرغان دریایي ریچمنطق

الطير با الطير با فاوست گوته، بررسي منطقالطير با دژ درون ترزا، بررسي منطقمنطق

سوترهای پانتجلي، بررسي الطير با یوگااستراليا، بررسي منطق ادبيّاتمنظومه فينکس در 

ازبکستان، مقایسه شيخ  ادبيّاتبر  عّطارالطير با افسانه قرون هوگو، تأثيرگذاری منطق

صنعان با داستان تائيس آناتول، بررسي شيخ صنعان با منظومه وحدت هندی، بررسي 
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س مترلينگ است. یک الطير با پرنده آبي موریشيخ صنعان با رمان سيذارتا، بررسي منطق

 سورئاليسم است. بررسي تطبيقي تذكره با مکتب ورد نيزم

چند نمونه چاپ شده است، فقط : در این مورد عرب ادبیّاتـ بررسی تطبیقی با 

ها در موضوع مورد به زبان عربي است و مابقي به زبان فارسي است، مقاله یک

فيتوری از منطق تأثيرپذیری عبدالسلام بن سليم بر عبدالوهاب بياتي،  عطّارتأثيرگذاری 

با عزالدین مقدسي،  عطّارشعر با احمد سویلم، مقایسه  عطّارمقایسه شعر ، عطّارالطير 

مورد بررسي  یکتطبيق منظومه منطق الطير با كتاب علي طریق ارم نسيب عریضه و 

 الطير با شعر ابن فطوطه نجيب محفوظ است. منطق

مقاله چاپ  5 ، تعدادعطّارآثار  در حوزه نقد و بررسي مورد(: 5)آثار و اندیشه ـ نقد4

 عطّارای كه در مورد مورد مقاله است. یکنقد شده  عطّارمقاله، شعر  یکدر  شده است

الطير نوشته شده د منطقكتابي كه در مور ،مقاله یک نوشته شده، نقد شده است. در 

الطير نقد و بررسي ي منطقدانشگاههای مقاله نيز درسنامه در یکاست. بوده نقد شده 

خص ولي رویکرد مستقيم و مش ؛نقد دیده مي شودنيز ها در دیگر مقاله ،ه. البتّ اندشده

، محوریت مقاله با نقد همراه است، به عنوان نمونه دو مقاله اولي ندارد. اما در این موارد

 كنيم.  را بررسي مي

های ( جدیدترین مقاله در نقد اندیشه9919«)الطيردر منطق عّطارفراز و فرود »مقالة 

در مقدمة   عطّاراست كه نگاه نو محتوایي دارد، این مقاله نقدی بر اندیشة عرفاني  عطّار

شود، اما باز شدن ، دیده نميعطّاران انتقاد از ـالطير است، در مقالات اوليه امکمنطق

ا از تيررس این انتقادها كنار حتي شاعران برجسته ر ادبيّاتهای انتقاد به سوی دریچه

صرف برجسته بودن به توان . نميه است و به نظر ما شيوة درستي هم هستنگذاشت

نگارندگان با توجه به  نوآوری مقاله در همين انتقاد است .ی گذشتو ، از نقدشاعری

های فکری او را ند و تناقضاهرا نقد كرد عطّارهای عرفاني های تاریخي، اندیشهروایت

 ند. اههای شعری آوردهمراه با نمونه
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 حقایق به اعتنایيبي عرفاني، نمادهای ابداع در»: شودمي در چکيدة مقاله گفته

 بحران گرفتار را او و اعتباربي را عارف قضاوت عرفان، حدود گذاشتن زیرپا و تاریخ

 هایجریان و تاریخي حقایق به ورود با الطيرمنطق مقدمة در عّطار كند.مي استدلال

 حقيقي افراد دربارة قضاوت و اكرم)ص( رسول رحلت از بعد اسلامي جامعة سياسي

 مقالة كند. هدفمي عدول عرفاني اصول از قبولي قابل استدلال و معتبر سند هيچ بدون

  .(97: 9919پورالخاص و همکاران،«)است الطيرمنطق مقدمة در ادعا این اثبات حاضر

با تعارض تاریخ و عرفان و با نقد عشق عارفانه در برابر عشق نيز در متن مقاله 

تاریخ  ،را به عنوان عارفي كه به تاریخ آشنا نيست و یا طبق علاقة خود عطّارخردمندانه، 

 مقدمة بين كه تعارضي»اند:آوردههم در نتيجه  .كنندرا تحریف كرده است، معرفي مي

 تاریخي، اسناد به اعتنایيبي محصول شود،مي مشاهده الطيرمنطق عرفاني متن و تاریخي

 (47همان: «)است عرفاني مرزهای از عبور و استدلال بحران

صدایي )نگاهي به تقدیر تراژیک : چندصدایي یا همعّطارالطّير منطق»مقالة 

( نقد مقاله 9915) «ن(مطالعة موردی منطق مکالمة باختي: های ادبي در ایراننظریه

كه  ( است نگارندگان به این موضوع پرداخته9981«)گفتگویي منطق و عطّار الطيرمنطق»

های ادبي قابل انطباق با متون كهن نيستند ولي پژوهشگراني نادانسته یا برخي نظریه

های ادبي را  عواملي در ابتدا علت توجه به نظریه برند.خودخواسته آن را به كار مي

دارند از كنند و بيان ميهای سنتي معرفي ميهای تازه و منسوخ شدن روشچون روش

 ،شناختي خاص خود هستندها دارای مباني فلسفي و جامعهاین نظریهآنجا كه 

تصویری  ،شناختي نظریهتوجهي به مباني فلسفي و جامعهپژوهشگران به دليل بي

  .(91: 9914مددی،خاني، علي)امندهند نادرست از آن ارائه مي

بيان كردند نظریة باختين در ارتباط با  منطق مکالمه باختين ةنظریرفي با مع ،در ادامه

 -ویژه شعر كلاسيکب -، شعرشود، از همين رورمان است و مربوط به جهان معاصر مي

باختين بارها شعر را به عنوان ژانری »: باق با این نظریه نيست. گفته شده استقابل انط

ولي  (59ـ  52همان: «)دهدرمان قرار مي تک صدایي معرفي كرده، آن را در مقابل
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صيفي و تحليلي آن را اند یا بدون هيچ توپژوهشگران ایراني این نکته را نادیده گرفته

 تغيير دادند.

نگارندگان این مقاله  با تأكيد بر منطق گفتگوی باختين  ند:اگفتهدر نقد مقاله مورد 

الطير براساس بينيم، منطقصدایي را ميالطير، یک اذعان كردند علاوه بر اینکه در منطق

این تفسير و تفسيرهایي از این »این نظریه چند صدایي است در حالي كه اینگونه نيست 

توجهي به بنيادهای نظریه ادبي باختين نه تنها درست نيست بلکه قلب دست به دليل بي

في نيست بلکه واقعيت است، برای چند صدایي بودن یک متن تنها وجود گفتگو و ... كا

 ،در متن اطمينان داشت. بدون پذیرش تفاوت« پذیرش تفاوت/تکثر»ابتدا باید از وجود 

چندصدایي  نه ،نآای كه از درون ای بيش نخواهد بود، همهمهگفتگوهای متن همهمه

 . (51: 9914مددی،خاني، علي)امن«صدایي/ هم آوایي سربرخواهد آوردبلکه یک هم

ای شعری در تأیيد سخنان خود، در ـهموضوع و ارایه نمونهبعد از تحليل آنان 

برخي توجهي به همين نکتة بنيادین سبب گردیده است كه بي»نداهاعلام كرد ،گيرینتيجه

 ،الطيرقطاز پژوهشگران ایراني چندصدایي را در عصر پيشامدرن و در آثاری چون من

مغایرت دارد بلکه بر  ،این دست امری كه نه تنها با واقعيت متوني از؛ جستجو نمایند

را نشان  هانمودار زیر  فراواني موضوع.(45ـ  49همان: «)باختين است ةخلاف نظری
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 منابع مقالات  بررسی ساختار و

ها، به لحاظ دارا بودن ساختار علمي پژوهشي كه امروزه پایه و بررسي ساختار مقاله

دهد این روند در دهة هفتاد و نيمه اول مي اساس تمامي مجلات پژوهشي است، نشان

ند، تعداد نامه مخصوص نداشتها شيوهدهه هشتاد قابل توجه نبود، در آن زمان، مجله

  چينش آنها به سليقة نویسنده بود. بندی مطالب،صفحات مقاله، طرز دسته

« الطيرها و سالکان: بررسي نمادگرایي عرفاني در منطقسایه»به عنوان نمونه مقالة 

صفحه است و ساختار مقاله علمي كه امروزه بر  1چاپ شده دارای  9971سال  كه در

آن تأكيد مي شود، ندارد، فقط چکيده دارد و حتي عنوان مقدمه ندارد، بعد از چکيده، 

ها نگارنده مطالب را آورده و بدون نتيجه گيری و آوردن منابع تمام كرده است. منبع

الدین مقایسة نظریة ولایت از دیدگاه شيخ محي»ه شدند، یا مقالة تنها در زیرنویس آورد

( حتي 9984) «نيشابوری و علامه طباطبایي عّطارمحمودی، شيخ محمودشبستری، 

-اند، حتي مطالب دستهعنوان چکيده ندارد، بعد از عنوان، نگارندگان مطالب را آورده

توضيح و تحليل است، منابع نيز به بندی نشده است و ساختار آن از اول تا پایان فقط 

رسد و در زیرنویس آورده شده است. اما بعد از نيمة دهة هشتاد، مجلات ده مورد نمي

نامه ای كه خارج از شيوهنامه در مجلات رایج شد و از دهة نود نيز مقالهتدوین شيوه

 .باشد

خاصي به ت در خصوص منابع، مقالات دهة هفتاد و هشتاد )اوایل هشتاد( اهميّ

ها را آنمنابع ندادند، نگارندگان برای تبيين موضوع گاه نيازی به منبع احساس نکرده، 

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 

 و افزایش یافته است.ها شده نيز وارد پژوهش از منابع خارجي
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 گیرینتیجه

در تحقيقات ادبي  عطّارمجله گویای این است كه   54شناسي در عّطارنتایج بررسي 

و در  ادامه دارد افزایشيجایگاه والایي یافته است، تحقيقات از دهه هفتاد با یک سير 

هاست كه هرساله تعداد قابل پژوهشیکي از چند شاعر برجسته در  عطّارحال حاضر، 

 88از  پژوهشگر 540تعداد  شود. توجهي پژوهش پيرامون آثار و اندیشه او انجام مي

اند، نور و مؤسسات پژوهشي در نگارش مقالات مشاركت داشتهدانشگاه ملي، آزاد و پيام

 است. همکاری اعضای هيأت علميیک مورد نيز از دانشگاه دهلي مقاله چاپ شده 

علمي است و از ميان آنها، بالاترین فراواني نویسندگان با درجه  نر از سایریبيشت

دانشجویان دكتری بيشترین همکاری را اعضای هيأت علمي، استادیاری است، بعد از 

و اهميت وی  عطّارافزایش مجلات، تعدد چاپ و از همه مهمتر نگرش نو به اند، داشته

  است.  ن توجهاتای، باعث ادبيّاتدر جامعة علمي 

 يها نشان داد: مقالات تک اسمهمچنين بررسي تعداد اسامي نویسندگان مقاله

بررسي كميّت و است.  يارند و كمترین آن مقالات چهاراسمبالاترین فراواني را د

ها قرار الطير در صدر پژوهش، منطقعطّاراز ميان آثار ها نيز نشان داد، ت پژوهشكيفيّ

شوند مقالات هر چه به دهة نود نزدیک ميوب وی اهميتي نيافته است. منسدارد و آثار 

های بررسي مضمون و اندیشه»موضوع   پنجشود، متحول مي های تازهموضوعبه لحاظ 

تحليل ساختاری و زباني و »و « های ادبيبراساس نظریه عّطاربررسي آثار »، «عطّار

پژوهي در این عّطارمحور اصلي  «نقد آثار و اندیشه»و  «بررسي تطبيقي»، «عطّاربلاغي 

 مورد دارد اما در موضوعات 5نقد آثار و اندیشه او كمترین فراواني را با  هاست،سال

تغييرات  ها مشاهده شد،كه در پژوهش يقابل توجه دیگر تعدد مقاله بسيار است. نکتة

نگرش به بررسي يير، است در این تغبعد از نيمة دهة هشتاد  یيمحتوا بررسي

نقد شده است، اما تحول اساسي  ویهای تغيير كرده و حتي اندیشه عّطاراندیشگاني 

ادبي است كه از دهه علمي و های ها، توجه به تحليل آثار وی براساس نظریهپژوهش

هشتاد تاكنون در حال افزایش است.در بررسي تطبيقي آثار او با آثار ادبای فارسي، 
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، شناسيدر زمينه بررسي زبان عرب مقایسه شده است اما ادبيّاتو ادیبات غرب 

شناسي بررسي كند، را از لحاظ زبان عطّارای كه صرفاً شعر ها كم است و مقالهپژوهش

 چاپ نشده است.  
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