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پژوههی شناسهایی،   حهافظ ها و مطالعات بنیادی در عرصهۀ  ترین پژوهشیکی از ضروری

یهوان  معرفی و بررسی آثاری است كه در پیوند با حافظ و غزلیهات او نوشهته شهده اسهت. د    

نهابراین  حافظ نموداری از ضمیر مشترک مردم ایران و شعر او عصاره فرهنگ ایرانی است. ب

ن آسهبت بهه   آنچه در شعر او درباره هر موضوعی آمده باشد میتواند باور همگانی ایرانیهان ن 

اده و موضوع تلقی شود. شناخت تنوع موضوعی مقاالت این حوزه به منظور مراجعه و اسهتف 

 391 نیز پرهیز از انجام كارهای موازی ضروری است. در این مقالهه پهس از معرفهی حهدود    

تی بهه بررسهی تخصصهی مقهاال     1380تها   1371مقالۀ مرتبط با حافظ و غزلیات او از سال 

شناسهی شهعر   نۀ سبک شعری حافظی و مطالب مربوط با سبکخواهیم پرداخت كه در زمی

 اند. روش كهار بهه ایهن شهکل اسهت كهه مقهاالتی كهه از لحهاظ          خواجه به نگارش در آمده

اسهت   اند و كوشش شهده  موضوعی یکسان و یا نزدیک به هم بوده، در یک گروه قرار گرفته

 من ارائهۀ رائه شود، آنگاه ضمرتبط با شعر حافظ در دهۀ هفتاد ا یتصویری از مطالعات سبک

پژوههی را در دههه    یابهد كهه در حهافظ   گیری و نمودارها و جداول خواننده امکان مینتیجه

 هفتاد در یک نگاه كلی و به اجمال مشاهده كند.
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Poems in 70th Decade 
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Abstract  

One of the most essential investigations and the basic studies in the 

domain of Hafez is the identification and analysis of works conducted on 

Hafez and his lyrics. Hafez Divan is an illustration of the common 

themes between Iranian people and his poems as the essence of Iranian 

culture. Therefore, whatever has been mentioned in his poems is an 

indication of Iranian beliefs on that topic. The recognition of the variety 

of topics in this domain is for providing the reference and use and for 

avoidance of repetition.  In this paper, introducing approximately 391 

papers on Hafez and his lyrics from 1371 to 1380, the researchers 

examine the papers that have especially been published on the stylistics 

issues of Hafez poems. In so doing, the papers which are similar in topics 

or have some similarity are categorized under the same class and the 

researchers have tried to depict a picture of the stylistics of Hafez poems 

in 70th decade. The results obtained from the data are then tabulated and 

are shown in pictures so that the readers are provided a comprehensive 

and concise overview of the research on Hafez in 70th decade.  
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 . مقدمه1

كنهد از  شناسی به تعیین موضوع و حدود آن نیز كمک مهی شناسی و مقالهانجام كتاب

تهرین مسهئله مراجعهه بهه منهابع بهرای       همین رو پس از انتخاب موضوع پهژوهش، اساسهی  

بنابراین هر پژوهشگری برای به سامان رساندن پهژوهش خهود بهه    گردآوری اطالعات است؛ 

ها افزون بهر  مطالعه و بازبینی كلیۀ آثار مربوط به موضوع مورد نظر نیاز دارد و آگاهی از آن

 كند.ها و دوباره كاری پیشگیری میافزایش غنای پژوهش از هدر رفتن فرصت

ه محتهاج بهه معرفهی باشهد وی     خواجه حافظ شیرازی به مراتب رفیع تر از آن است كه 

شاعری است كه شهرت جهانی دارد همین مقدار بس كه شاعر بزرگوار چون گوتهه آلمهانی   

در كتاب ارزشمند خود كه آن را به احترام خواجه حافظ به لفظ فارسی دیوان )دیوان غربی 

با  ای حافظ، خود را»شیراز فرموده است: « لسان الغیب»و شرقی( عنوان داده است خطاب 

« كه تو دریا هسهتی و مها قطراتهی بهیش نیسهتیم     تو مقایسه كردن عین جنون است؛ چون

(. دیوان حافظ به صدها زبان دنیا در اروپا و در كشورهای دیگر ترجمهه  1371)جمال زاده، 

پیتر دالواله به دیار فرنگ بهرد و تها كنهون     1650شده است. اولین بار نام حافظ را در سال 

های بسیاری صهورت  دن حافظ به غریبان از طریق ترجمۀ اشعار او كوششدر زمینۀ شناسان

انهد هنهر و اندیشهۀ    های منظوم و منثور تا چه حد توانسهته گرفته است. این كه این ترجمه

زبانان بشناسانند پرسشی است كه پاسخ به آن مسهتلزم مهروری بهر    حافظ را به غیر فارسی

بهه   1771ظ به صورت كتاب و به التینی در سال ترجمۀ این اشعار است. اولین ترجمۀ حاف

وسیلۀ كارل امریخ روستیکی از اسلواكی به چاپ رسیده است و ترجمۀ بهزرگ سهه جلهدی    

سهال ههای   « ویهن »دیوان حافظ به زبان آلمانی را ونیتستس كه اهل جکسهلواكی بهود در   

ی و چکه  ههای بهه زبان  1870منتشر كهرد و بهاالخره دیهوان حهافظ در سهال       1858-1864

(. در قارۀ آسیا هم بویژه كشورهای چهین و ژاپهن   1371اسلواكی ترجمه شد )یرژی بیچکا، 

ههای زیهادی در موضهوعات مختلهف حهافظ      اند. مقاالت و كتهاب به شناخت حافظ پرداخته

 اند.  ها و شرح حال حافظ و ... چاپ كردهپژوهی هم از ترجمه

گیهر  ن حافظ است كه او را عهالم پژوهی سبک و بیایکی از موضوعات مهم عرصۀ حافظ

كرده است. شعر حافظ از این حیث ممتاز است. الفاظ زیبها و متناسهب، محهاورات مهوزون،     

ابتکار در سبک و افکار انسجام صالبت و استحکام، شیرینی و روانی از مختصات شعر حافظ 

ماننهدی سهبک   است. سبک بیانش و افکار او توانسته است تا امروز تر و تازه بمانهد. در بهی   

حافظ جای حرف نیست  و در حقیقت چیزی كهه او را از سهایر شهعرای فارسهی متمهایز و      

ای (. این مقاله كوشهیده اسهت بها شهیوه    1378گرداند زبان و بیان اوست )اشرف، ممتاز می

شناسهی  به موضوع سهبک  1380تا  1371های علمی به بررسی مقاالتی بپردازد كه در سال

اند. برای دستیابی به این ههدف نویسهندگان نخسهت ضهروری     ن دادهشعر حافظ توجه نشا
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پژوهی در این دوره اشاره داشته باشند و دیدند كه به گستره و تنوع موضوعی مقاالت حافظ

شناسی بپردازند. موضوعات متنوع دیگهری در ایهن بهازه    در ادامه به مقاالت تخصصی سبک

فظ نویسندگان مقاالت نوشهته شهده اسهت كهه     زمانی یعنی دهۀ هفتاد از دیوان و اشعار حا

مجال بحث آنها در اینجا به صورت كامل نبوده است مقاالتی از قبیل تک بیتیها و تصهحیح  

پژوهی، تفسیر غزلها و دیگر مقاالت كهه  شناسی، نقد كتابها و مقاالت حافظها و نسخهنسخه

د. مهثال تهاكنون   با موضهوعات خهاص بایهد در جهای خهود مهورد نقهد و بررسهی قهرار گیهر          

های خطی دیوان حافظ صهورت گرفتهه اسهت.    های زیادی دربارۀ آثار، افکار و نسخهپژوهش

 امّا هنوز جای بسیاری از پژوهشهای انتقادی و علمی در این زمینه خالی است. 

پژوههی شناسهایی،   یکی از ضروریترین پژوهشها و مطالعات بنیهادی در عرصهۀ حهافظ   

ت كه در پیوند با حافظ و غزلیات او نوشهته شهده اسهت. در ایهن     معرفی و بررسی آثاری اس

تها از ایهن   پژوهی پرداخته شده است شناسی در گسترۀ حافظمقاله به بررسی مقاالت سبک

تحقیقهات   ۀضعف پژوهشگران پیشهین مشهخص شهود و ههم زمینه      وطریق هم نقاط قوت 

 بیشتر و كاملتر فراهم گردد.

 و روش پژوهش . پیشینۀ تحقیق2

شناسی را جالینوس، پزشک یونانی، در سهدۀ دوم مهیالدی بها    در غرب نخستین كتاب

شناسهی اسهت،   نامهه كهه نهوعی كتهاب    شناسی یا مقالهه تهیه كرد. مقاله كتابهای منعنوان 

های منتشر شده در نشریات ادواری است. تاریخ تهیه، تدوین و ای از مشخصات مقالهسیاهه

ناسی چندان كههن نیسهت، در سهدۀ هجهدهم پهس از انقهالب       شاستفاده از این ابزار مرجع

صههنعتی و توسههعۀ پههژوهش و تحقیههق، مقههاالت علمههی جایگههاه مهمههی یافتنههد. نخسههتین  

« فهرسهت مقهاالت فارسهی   »ه.ش تحت عنوان  1340شناسی به زبان فارسی در سال مقاله

ت مقهاالت  )جلد نخست( به همت ایرج افشار منتشر گردید. مقالۀ حاضر نیز براساس فهرس

ایرج افشار گردآوری شد و مقالت مربوط به حافظ مورد نقد و بررسی تنهوع موضهوعی قهرار    

 گرفته است.

حافظ پژوهی از پربارترین شعبه های ادب پژوهی در كشور ماست. بیش از یکصد شرح 

و دویست تصحیح گوناگون از دیوان حافظ به عمل آمده اسهت كهه مشخصهات آنهها در دو     

پژوهههان و ( حههافظ2و  1367شناسههی حههافظ، نیکنههام، تهههران ( كتههاب1ظ: كتابنامههۀ حههاف

مندرج است. چاپ دیوان حافظ، تهاریخی دویسهت سهاله     1367پژوهی، رادفر، تهران، حافظ

دارد كه تقریبا شامل دو دورۀ یکصد ساله است، دورۀ اول چاپ عادی و غالبا چهاپ سهنگی   

ههه.ق انجهام    1253/1254یران در سال دیوان حافظ است نخستین طبع دیوان حافظ در ا

گرفته است. تصحیح قدسی كمابیش آغازگر دورۀ دوم یعنهی تصهحیح تحقیقهی و انتقهادی     

براساس چندین نسخه و تطبیق آنهاست كه سیر تکاملی داشهته و در ایهن مسهیر اصهول و     
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ود ( و عالوه بر این حهد 1378تر و عملیتر میشود )خرمشاهی، مبانی و روش آن مدام عینی

براساس فهرست مقاالت ایرج افشار به چاپ  1395پژوهی تا سال مقاله دربارۀ حافظ 2100

شناسهی حهافظ، بررسهی    رسیده است. تاكنون پژوهشی كه در آن مقاالت مربوط بهه سهبک  

توصیفی انتقادی شده باشد، صورت نگرفته است و تنها رسهالۀ دكتهری ابهراهیم اكبهری در     

« 1370تا سال  1300نویسی حافظ از سال كارنامۀ مقاله بررسی»تحت عنوان  1393سال 

 نگارش یافته است. 

ای انتقهادی اسهت كهه ابتهدا اطالعهات شناسهنامه      -روش تحقیق در این مقاله توصیفی 

مقاالت در بازۀ زمانی مورد نظر بر مبنای فهرست مقاالت فارسی ایرج افشار استخراج شهده  

ها و منابع اینترنتی صورت گرفته است. در انجهام  نهو كشف مقاالت مربوطه از طریق كتابخا

این تحقیق از رویکرد كیفی استفاده شده است و از آمار توصیفی بهرای نشهان دادن توزیهع    

 فراوانی و درصد استفاده شده است.  

 1380-1371پژوهی از . نگاه كلی به كارنامۀ حافظ3

له است كه از نظر موضوعی بهه  مقا 391تعداد كل مقاالت همانطور كه اشاره شد حدود 

بندی براساس موضوعات شبیه به هم یها حهداقل   گروه تقسیم شده است كه این تقسیم 18

تنهوع   1از لحاظ قرابت معنایی نزدیک بهه ههم بهوده انتخهاب شهده اسهت. جهدول شهمارۀ         

 موضوعی مقاالت را به همراه تعداد مقاالت و درصد آنها نشان میدهد.  

 1380- 1371ی مقاالت چاپ شده دربارۀ حافظ در بازۀ زمانی تنوع موضوع. 1جدول 
 درصد تعداد تنوع موضوعی 1

 9/14 58 فلسفی و عرفانی 2

 6/12 49 تطبیقی ادبیات 3

 3/12 48 بیتی تک 4

 3/11 44 شناسیشخصیت 5

 5/8 33 ... و چین و قارۀ هند شبه در حافظ نفوذ 6

 9/6 27 شناسیمقاله و شناسیكتاب بر نقد 7

 4/5 21 شناسینسخه 8

 8/3 15 غزل یک شرح و تفسیر و نقد 9

 6/2 10 ادبی صناعات 10

 6/2 10 شناسیسبک 11

 3/2 9 سیاسی اجتماعی طنز، 12

 1/2 8 بیتی چند یا دوبیتی 13

 اشعار در ادبی و اجتماعی و سیاسی محیط تاثیر 14

 حافظ

7 8/1 
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 8/1 7 هادگرسانی و مضنون نظرتنوع از حافظ هایغزل 15

 3/1 5 اشعار بر حدیث و قرآن تاثیر 16

 3/1 5 حافظ ماندگاری راز 17

 1.3 5 ها نامه اظهار و ها نامه 18

 4/7 30 موضوعات سایر 3/1

 100 391 جمع كل 

 

به منظور سهولت مقایسه برای خوانندگان، نمودار تنهوع موضهوعی مقهاالت در ذیهل آمهده      

 است: 

 
 1380- 1371تنوع موضوعی مقاالت چاپ شده درباره حافظ در بازه زمانی  .1نمودار

 

در اینجا برای معرفی بهتر مقاالت دو گهروه كلهی از مقهاالت یعنهی مقهاالت عرفهانی و       

    كنیم:  تطبیقی را تا حدودی معرفی می

 عرفانی و فلسفی .3-1

عرفهانی و فلسهفی   از مجموع كل مقاالت، تعداد پنجاه و هشت مقاله دربهارۀ موضهوعات   

نوشته شده است. این گروه از موضوعات به لحاظ نزدیکی و قرابت معنایی، بها یکهدیگر كهه    

گاهی تشخیص اخالق از حکمت یا عرفان از اخالق و عشهق از عرفهان و فلسهفه از حکمهت     

بسیار دشوار مینمود. باور نگارندگان این بوده است كه اگر بطور دقیهق و موشهکافانه مهورد    

قرار گیرد شاید اختالفاتی هم بوجود آید و از طرفی شاید اگر هر اصطالح یک كلمه بررسی 

شهد. پهس بنهای كهار بهر همهین       بنهدی نهاممکن مهی   گرفت دسهته در یک موضوع قرار می

حکمهت و  »بندی قرار گرفت. از مجموع كهل مقهاالت، چههل و چههار مقالهه دربهارۀ       تقسیم

خود مقالهه نیهز حکمهت و اخهالق را تفکیهک       است و عنایت به ذكر قرابت معنایی« اخالق
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معنایی كرده است و مقاله دیگری نیز با موضوع تصویر انسان در شهعر حهافظ كهه بهه بُعهد      

 عرفانی و اخالقی انسان پرداخته است. 

نوشته شده اسهت. غیهرت،   « تعبیرات و اصطالحات»تعداد چهارده مقاله نیز در موضوع 

كه در بازه زمانی دهۀ هفتاد در مقاالت منعکس شهده   سوزی، تجلی پیر، ترکخرقه و خرقه

هایی است كه بارها در شعر و نثر عاشقانه و عارفانهۀ فارسهی، از   از جمله واژه« غیرت»است. 

جمله در شعر حافظ، به كار رفته است. این واژه گاه معنهای لغهوی یها معنهایی نزدیهک بهه       

عرفانی یها بهه عنهوان یهک      -ح اخالقیمعنلی لغوی خود را دارد. و گاه به عنوان یک اصطال

(. سه مقالهه دربهارۀ   1371اصطالح صرفاً عرفانی به كار گرفته شده است مانند مقالۀ دادبه )

مفهومی است كه در دیوان حهافظ  « رندی»و « رند»اند رند و رندی در اشعار حافظ نوشته»

دانهد و بهه   الهی مهی بیش از دیوان هر شاعر دیگری به كار رفته است. حافظ رندی را حکم 

( و دو 1380دیگران نسبت به بدگویی از رند هشدار میدههد، ماننهد مقالهۀ لطهف طهالبی )     

در دیوان حافظ نوشته شهده اسهت بهه اعتقهاد عارفهان آنچهه موجهب        « تجلی»مقاله دربارۀ 

كُنتُ كنهزاً مخفیّهاً   »پیدایش هستی میگردد تجلّی حق است و تجلّی حق به استناد حدیث: 

كه در عرفان از آن تجلی حق تعبیهر میشهود،   « اَن اُعرف فخلقتُ الخلقَ لکی اُعرف فاَحببت

های (. یک مقاله دربارۀ پیر به معنی مرشد و راهبر در ترجمه1371مانند مقاله شوقی نوبر )

انگلیسی مطرح شده است و یک مقاله نیز در مورد تعبیرات پزشکی نوشته شده است مانند 

 نوشته شده است.« ترک»یک مقاله نیز در مورد  ( و1371مقاله محقق )

 ادبیات تطبیقی .3-2

های نوشته شده در این دهه چهل و نه مقاله به این موضهوع اختصهاص   از مجموع مقاله

داده شده كه از این تعداد سه مقاله دربهارۀ مقایسهۀ اشهعار حهافظ بها شهعرا و نویسهندگان        

تهاگور كشهور هنهد و مقایسهۀ حهافظ      « بهائول »، حافظ و «برند»خارجی انجام گرفته مانند 

شیرازی و لی بوی چینی و نیز عشق در شعر حافظ و ابن فهارض مصهری و یهک مقالهه در     

مورد مقایسۀ صفات ادبی و شاعرانه حافظ با شاعران ایهران و جههان اسهت كهه فرشهیدورد      

ان و نوشته است و چهار مقاله دیگر در مهورد مقایسهه حهافظ یها غزلهی از حهافظ بها شهاعر        

( و 1372نویسندگان ایرانی مثل: وجوه مشابهات شعر حهافظ و كمهال خجنهدی قیصهری )    

مانند: غزل شمس الدین صاحبدیوان جوینی و غزل شمس الدین حهافظ شهیرازی )افشهار،    

 ( و ...1371( و حافظ و مولوی )سروش، 1371

اندیشهمند   یکی از ویژگیهای برجسته شمس الدین محمدحافظ شیرازی، شاعر بزرگ و     

قرن هشتم هجری، استفاده از اشعار، سخنان اندیشهه هها و عقایهد بزرگهان دیگهر اسهت. از       

مقالههه از موضههوع  15( بههه تعههداد 1380 -1371مجمههوع كههل مقالههه ههها در بههازه زمههانی )

مقاله درباره تأثیرپذیری حافظ از  7تأثیرپذیری و تأثیرگذاری بر حافظ نوشته شده است كه 
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مانند، خاقانی، خواجوی كرمانی، عماد فقیه كرمانی و شیخ امهین الهدین    شعرای دیگر است

بلیانی و ... شش مقاله دربارۀ تأثیرگذاری حافظ بر شاعران و نویسندگان دیگر ماننهد مقالهۀ   

مقاله نیز درباره تأثیرپذیری شهعرا و نویسهندگان تجیهک،     1( و 1372اعالخان افصح زاده )

در باره ترجمه اشعار حافظ به زبانهای مختلف نوشته شده است مقاله نیز  1قزاق و قرقیز و 

 (1371مانند مقالۀ ابوالقاسم رادفر )

نام پرآوازه و شهرت حافظ و اشعار و افکارش مدتهاست كه از حدود موطن او ایهران بهه   

ههای او بهه   دورترین نقاط این جهان فراخ رسیده است. ترجمۀ دیوان و نیز تفسهیر اندیشهه  

یگر توسط پژوهشگران و نقهادان قابهل مالحظهه اسهت. غزلههای دلنشهین حهافظ        زبانهای د

شیرازی این امتیاز را بر اشعار شعرای دیگر داشته كه زودتر از گفتار ههر گوینهدۀ دیگهر راه    

خروج از ایران را بر روی خود گشوده و به مجهالس ادبها و محافهل بزرگهان عصهر راه یافتهه       

ن موضوع اشاره دارنهد دو مقالهه بهه نویسهندگان و شهاعران      است. در میان مقاالتی كه به ای

بهه كسهانی همچهون گرترودبهل،     « حافظ در گهذر ترجمهه  »انگلیسی اختصاص دارد: مقالۀ 

والترلیف، جی. هیندلی، هرمان بیکنل پزشک انگلیسی اشعار و بعضی از غزلههای حهافظ را   

اد به شعر انگلیسی میتهوانیم  در سالهای متفاوت ترجمه كردند كه به عنوان نمونه ترجمۀ آز

كه بهترین اشعار حافظ اسهت نهام ببهریم، ماننهد      1897در ترجمۀ خانم گرترودبل در سال 

 (.  1371مقالۀ سادات دربندی )

دو مقاله از مجموع این مقاالت به كشور چکسلواكی سابق اختصاص دارد. نویسندگان و      

اولین ترجمۀ حافظ به صورت كتاب  1771شاعرانی مثل كارل امریخ رویستکی كه در سال 

كتاب سه جلهدی حهافظ را بهه زبهان     « وینتستس ازنتسویگ»و به التینی چاپ كرد. و نیز 

( به چاپ رسانده و خانم وراكوبیچکو اشعار حهافظ را  1864 -1858آلمانی در بین سالهای )

( و مقالهه  1371به زبان متناسب شعر چکی ترجمه كرده است، مانند مقاله یهرژی بیچکها )  

 (.1371توسط خانم وراكوبیچکوا )« حافظ و غزل او»دیگر تحت عنوان 

مقالهه بهه    چههار  از مجموع مقاالتی كه در این بهازه زمهانی نوشهته شهده اسهت تعهداد           

نویسندگان و شعرای كشور تركیه اختصاص دارد كه از آنها از اشعار و اندیشهه زالل حهافظ   

تاثیرپذیری داشته اند از جمله تاثیر حافظ بر ادبیات كالسیک ترک نخستین شرحی كه در 

سرزمین عثمانی بر دیوان حافظ نوشته شد، شرح سیدعثمان سروری بر حافظ است. شهرح  

فظ به خانه شمعی انجام گرفته است. شرح سوم دیوان حافظ توسط سهودی  دیگر دیوان حا

دوم شمعی نوشته شده است و شرح دیگری كه بر دیوان حافظ توسط عثمانیها نوشته شده 

است از سوی وهبی قونوی بوده است. افزون بر ایهن افهراد دیگهری دربهارۀ اشهعار و دیهوان       

 (.1371نند مقالۀ ناجی طوقمان )اند، ماحافظ كتاب نوشته و به چاپ رسانیده
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تعداد مقاالتی كه در ارتباط با تاثیرگذاری حافظ بركشورهای غهرب )اروپها( بهوده یهک          

كه با موضوعیت تاثیر اشعار حهافظ در  « حافظ ایران و انیران»مقاله بطور كلی تحت عنوان 

ازبکسهتان، انگلسهتان،   دیگر كشورها مانند )آذربایجان شوروی، امریکا، اتریش، اردو، ارمنی، 

اوكراین، ایتالیا، بلغارستان، بنگالدش، تاجیکسهتان، تركیهه، چکسهلواكی، چهین، دانمهارک،      

هلنهد،   -روسی، ژاپن، سوئد، سوئیس، فرانسه، فنالند، گرجستان، لهستان، مجارستان، نهروژ 

ن شناسی ترجمه های انجام گرفته از دیهوان حهافظ بهه زبها    عثمانی و عربی( اطالعات كتاب

اثهر ترجمهه شهده دیهوان حهافظ،       160های دیگر در قاره های مختلف در این مقاله بالغ بر 

 (.1371فهرست شده است )تقوی، 

تهرین آنهها بهه قهرن هفهدهم      ها كهه كههن  های اروپایی حافظ در كتابخانهوجود ترجمه     

و هنهوز  میالدی تعلق دارد نشانگر كوششهایی است كه در این رهگذر در پیش گرفته شده 

در فرانسه غزل حافظ را به نثر شاعرانه ای ترجمه میکردند كهه شهباهت   »نیز دنبال میشود 

به قطعه های بُو دلبر داشت و همچنین تک بیتهایی را از غزلهای مختلف برگزیده و آنهها را  

بورگهل  « ردنهد. کبا برداشتهای عرفانی انتقادی و غیره كه از شعر حافظ داشهتند ترجمهه می  

شناسهی  های مقالهه ای بود از بخشی از جلوه(. آنچه ذكر شد خالصه1371ریستف )یوهان ك

شهناختی حهافظ در ایهن دههه     حافظ در دهۀ هفتهاد و اكنهون بهه موضهوع مقهاالت سهبک      

 پردازیم.  می

 شناسی حافظ و مقاالت مرتبط با آن در دهۀ هفتاد.سبک4

انهد بررسهی   ر حافظ پرداختهاگر بخواهیم مقاالتی را كه صراحتا به مسائل سبکی در شع

كنیم )سی و چهار مقاله به طور كلی( باید در مقدمه اشاره كرد: ویژگیهای سهبکی و زبهانی   

رین ابزار و وسیلۀ شاعر در ایجاد شعر و این نوع بیان هنری است تدر اشعار حافظ زبان مهم

سهیله زبهان بهه كهار     و دیگر امکانات و ابزارهایی كه در اختیار شاعر است در نهایت باید به و

در این موضوع تعداد ده مقاله به چاپ رسهیده اسهت    (.1380گرفته و ارائه شود )مرتضوی، 

فعهل   -1كه از این ده مقاله سه مقاله در مورد طرز استفاده افعهال در اشهعار حهافظ اسهت:     

آغاز شهده اختصهاص دارد و   « الف»و حرف « آ»افعال و مصادری كه به دو حرف  -2دعایی 

اوقات در این افعال )مركب( بیان قسمت های مختلف فعل فاصله ای ایجاد می شود.  گاهی

( كه در بحث فعل دعایی در یهک مقالهه موضهوع واو معدولهه و     1380مانند مقاله شریعت )

تركیب اضافی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است )مانند مقاله ضیایی حبیهب آبهادی،   

ماننهد  « یهاء توقیهت  »حرف اضافه و « در»ث فعل دعایی به ( عالوه بر بح1380خرداد سال 

( و دو مقاله در مورد تركیب اضافی كه یکهی از آن مقالهه دربهاره    1380بهروز ثروتیان سال 

 (.1380مورد بحث و بررسی قرار گرفته است مانند مقاله عابدی )« نقش حرام»تركیب 
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اند كه در وری شعر حافظ پرداختهچهار مقاله درباره برخی از ویژگیهای زبانی و دست    

و فعل مركب مانند تغییر كن معنی شده، « ربط»بعضی از آنها بحث زبان و دستور به حرف 

( 1380تغییر بده و نیز در مقاله دیگر به نحوی كاربرد صفات پرداخته شد، مانند مرتضایی )

در فعهل مركهب    «كهردن »و در برخی از مقاالت بحث دستور زبان به )همکردهای معادل با 

(. در یک مقاله ساختار زبان به متنهاقض نمها در شهعر    1372پرداخته اند، مانند صدیقیان )

حافظ پرداخته است یعنی از بحث زبان به آرایه پارادوكس را مورد بحث و بررسی قرار داده 

 (.  1372است مانند مقالۀ محمدی )

 عناوین  مقاالت   .4-1

 پارسهی،  قنهد  مجلۀ سبحانی، ( توفیق1375) حافظ ناسیشسخن دربارۀ دیگر نکته . چند1

 .  42-57 ص ،11 ش

 .  121-126 صص ،16 ش پارسی، قند خان، اشرف علیم (.1380ما ) فهمی . حافظ2

 صهص  ،2 ش انجمهن،  نامۀ مجلۀ رستگارفسایی، منصور (.1380حافظ ) ایهگردانی. معنی3

39-63  . 

-517 دل، اههل  سهخن  مجلۀ ستوده، غالمرضا (.1371حافظ ) غزل در انسانواره . طبیعت4

545 . 

 صص دل، اهل سخن مجلۀ زمانی، آصفه (.1371سرایی )قصیده حیث به شیرازی . حافظ5

475-486  . 

 اههل  سخن مجلۀ شریعت، محمدجواد (.1371حافظ ) دیوان در آن استعمال طرز و . فعل6

 .  624-611 صص دل،

 صهص  ،15 سهال  شناسهی، حافظ دادبه، اصغر (.1371)حافظ  ایهامهای در معنایی . توازی7

9-31  . 

 پاشها  كهدامین  خهاطر،  قبهول  رمهوز  از رمهزی  (.1371حهافظ )  كهالم  در زندگی . جوشش8

 ،4 و 3 شهماره  پهنجم،  و سهی  سهال  تبریهز،  انسهانی  علوم و ادبیات دانشکدۀ نشریه اجاللی،

 . 17-1صص

 .  815-797 صص دل، اهل سخن هروی، حسینعلی (.1371حافظ ) شعر در ایهام . نوعی9

 . 729-719 صص دل، اهل سخن طباطبایی، محیط محمد (.1371حافظ ) . قرن10

 تههران،  دل، اههل  سهخن  جلهی،  ویهدا  (.1371حافظ ) مثل ارسال و ضرب از ای. گزیده11

 .  239-250 صص

 صهص  دل، اههل  سخن مجلۀ تجلیل، جلیل (.1371حافظ ) غزل منشور در بیانی . طیف12

170-159 . 



 181/ شناسی شعر حافظ در دهۀ هفتادبررسی مقاالت مربوط به سبک

 دختمهین (.1372مركب ) فعل در «كردن» با معادل همکردهای) حافظ زبان . دستور13

 .  871-894 صص مشهد، ادبیات صدیقیان،

 ش كیهان،  مجلۀ محمدی، محمدرضا (.1372حافظ ) شعر در نمامتناقض زبان . ساختار14

 .  59-61 صص ،16

 دو قیصهری،  ابهراهیم  (.1372او ) غزلیهات  بها  حهافظ  نامهه ساقی لفظی و معنوی روابط .15

 .  66-76 صص ،10 ش آشنا، ماهنامه

 نصهراهلل  (.1373حهافظ )  ههای غهزل  در آنهها  نمود و فارسی شعر در دریایی . تصویرهای16

 .  19-36 صص ،16 و 15 ش بهشتی، ادبیات مجلۀ امامی،

 .  27-25 صص  ،53 ش ادبستان، كوشش، هادی (.1373شعرحافظ ) در المثل . ارسال17

 .  64-67صص ،19 ش آشنا، مجلۀ كزّازی، الدینمیرجالل (.1373خنیا ) و . خواجه18

 پارسهی،  قند مجلۀ زهدی، سیدداود (.1373الغیب )لسان دیدگاه از حافظ و سخن . شعر19

 . 242-229 صص ،10 ش

-5 صهص  ،20 ش بهشتی، ادبیات مجلۀ حمیدی، سیدجعفر (.1374هنر ) چهار . حافظ20

41 . 

 رشهد  مجلهۀ  فهر، شهایگان  حمیدرضا (.1374حافظ ) از بیت دو شرح با ادبی های. سنت21

 .  58-60 ص ،41 ش فارسی، ادب

 ادبیهات  مجلهۀ  حمیهدیان،  سهعید  (.1375حافظ ) غزلهای در مضمونی تنوعی از . آماری22

 .   340-335 ص مشهد،

 ،11 ش پارسهی،  قنهد  مجلهۀ  تجلیهل،  جلیل (.1375حافظ ) غزل در بالغت از . گزارشی23

 .  41-39 صص

 ،34 ش آشهنا،  مجلۀ ورد،فرشید خسرو (.1376حافظ ) دیوان در شاعرانه و ادبی . صفات24

 . 138-124صص

 هنهر،  نامۀفصل قیصری، ابراهیم (.1377حافظ ) شعر در ذهن از دور اشارۀ و ایهام . چند25

 .  19-10 صص ،37 ش

 اشهرف،  وحیهد  سید (.1378بیان ) سبک و زبان حیث از شیرازی حافظ خواجه . مطالعۀ26

 .  211-202 صص ،57 و 56 ش دانش،

 ،20 ش اصفهان، فرهنگ آبادی،حبیب ضیایی فرزاد (.1380حافظ ) شعر در نکته . چند27

 .  30-41 صص

 نامهۀ  مرتضهایی،  سهیدجواد  (.1380حهافظ )  شهعر  دسهتوری  و زبهانی  ویژگیهای . برخی28

 .  47-33 ،6 ش ، پارسی
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 صهص  ،16 ش پارسهی،  قنهد  زیهدی،  رضها  عهراق  (.1380حافظ ) رباعیات وزن . بررسی29

100-106  . 

-42 ،صهص 1 ش ،2 تاریخ پاریزی، باستانی محمدابراهیم (.1380حافظ ) شعر . مروارید30

11 . 

 مرتضهایی،  سیدجواد (.1380دستوری )-زبانی ویژگیهای برخی بیان حافظ زبان و . شعر31

 .  72-77 صص ،186-185 ش فرهنگی، كیهان مجلۀ

-14 صهص  پژوههی، حهافظ  مجلۀ رستگارفسائی، منصور (.1380حافظ ) شعر های. گونه32

37 . 

 حسهینی،  خورشهیدفاطمه  سهیده  (.1380حهافظ )  غزلیهات  در معشوق ظاهری . صفات33

 .  141-139 صص ،16 ش قندپارسی،

 و ادبیهات  ماهنامهۀ  ثروتیهان،  بههروز  (.1380حهافظ )  شهعر  در نکتهه  چند بر . یادداشتی34

 . 118-119 صص ،51 و 50 ش فلسفه،

ای كه در این قسمت باید یادآوری گردد آن است كه مقاالتی نخستین و مهمترین نکته

انهد خهط   شناسی جای گرفتهاند و ذیل عنوان عمومی سبکكه در این قسمت برگزیده شده

دلیهل آنکهه محتهوای     اند و بهبه خط خوانده شده و با نگاه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته

بنهدی گنجانهده   ی اختصاص داشته اسهت، در ایهن دسهته   سشناآنها بیشتر به مطالب سبک

شناسهی نداشهته   اند و گرنه ممکن است برخی مقاالت عنوانی دقیقا مهرتبط بها سهبک   شده

باشند. همچنین الزم به ذكر است مالک انتخاب مقاالت ذكهر آن در فهرسهت ایهرج افشهار     

انهد، از ایهن بررسهی خهارج     راین مقاالتی كه احیانها در ایهن فهرسهت نیامهده    بوده است، بناب

 باشد.  می

 نقد و بررسی ساختاری مقاالت   .4-2

 حیهث  از آمهاری  لحهاظ  بهه  مربوطهه  ههای مقالهه  تمهامی  هها مقاله ساختاری بررسی در

 نظریهۀ  طبهق ) آنهها  اسهتناد  عهدم  یها  خاص مرجع به محتوا استناد عنوان، و متن همخوانی

 تازگی، و ابتکار میزان سودمندی، و تاثیرگذاری میزان علمی، ساختار برخورداری ،(شخصی

 بررسهی   ذیهل  شهرح  بهه  الزم مهوارد  سایر نیز و كلیدواژه و چکیده داشتن ارجاعات، داشتن

   .گردید

های ایهن دوره فاقهد اجهزای علمهی یهک      از نظر ساختاری حدود هفتاد درصد مقاله     

، 14، 13، 10، 8، 7، 6، 4مقالۀ پژوهشی با استانداردهای امروزی هستند، مثال مقالۀ شمارۀ 

از فهرست باال فاقد منابع و مآخذ هستند كهه امهروزه    29و  27، 26، 24، 23، 22، 19، 17

و...  15، 10، 7آید. همچنین همین میزان از مقاالت مانند  مار میكاستی چشمگیری به ش

پژوهشی دورۀ معاصر از اهمیت بسیاری برخوردار -فاقد چکیده هستند كه در مقاالت علمی



 183/ شناسی شعر حافظ در دهۀ هفتادبررسی مقاالت مربوط به سبک

گیری و نبود معادل برای است و نبود آن باعث سردرگمی مخاطب خواهد شد. فقدان نتیجه

اشکاالت رایج ساختاری مقاالت در ایهن دههه بهه     واژگان التین و مواردی از این قبیل دیگر

 شمار میروند در اینجا به عنوان نمونه نقد ساختاری دو مقاله را ذكر میکنیم:  

 دادبگگه، اصگگغر حگگافظ، هگگایایهگگام در معنگگایی .  نقگگد و بررسگگی تگگوازی4-2-1

 .31-9 صص ،15 سال شناسی،حافظ

 مختلهف  زوایهای  از كه است فظحا شعر در ایهام صنعت محوربحث در این مقاله بررسی

 شهعر  در موجهود  ایههام  انواع شرح به ابیات نمونه ذكر با نویسنده و گرفته قرار بررسی مورد

 در ایههام  و لغهت  در ایههام  نهوع؛  دو بهه  ایههام  صفت تحلیل و بررسی .است پرداخته حافظ

 نزدیهک  و دور معنای دو ایهام، دارای كلمۀ كه، صورت بدین ایهام ویژگیهای تشریح جمله؛

 از ایههام  بررسی و تحلیل. باشد دور معنای گوینده مراد كه نماید متبادر خواننده ذهن در را

 معنهایی  توازن در كه جهت بدین معنایی اختالف و معنایی تساوی معنایی، توازن جنبه سه

 معنهای  چهه  و آن دور معنهای  چهه  است برابر شنونده و خواننده نزد نظر مورد كلمۀ معنای

 و دور معنهای  حیهث  از را ایههام  دارای كلمه نمیتواند خواننده معنایی تساوی در آن نزدیک

 معنهی  میتوانهد  صهراحت  بها  خواننده كه است چنان معنایی اختالف در و دهد تمیز نزدیک

 بهه  را اسهت  دورتر معنای همان كه دومی معنای و دهد تشخیص یکدیگر از را دومی و اولی

 ههم  منهابع  و اسهت  گیهری نتیجه و مقدمه چکیده، فاقد مقاله. دهد قرار مدّنظر ایهام عنوان

 .است نشده ذكر

چنانکه مشاهده میشود محور بحث در مقالهه هرچنهد موضهوعی مههم و بنیهادی در          

قابل اعتنا به شمار میرود، اما ساختار  1371شعر حافظ است و با توجه به سال تألیف مقاله 

 ه هیچ روی قابل دفاع نیست. علمی مقاله وجود ندارد و ب

 قند مجلۀ تجلیل، جلیل حافظ، غزل در بالغت از بررسی گزارشی و . نقد2.2.4

 .41-39 صص ،11 ش پارسی،

 بیهت  تفسیر به نویسنده كه است حافظ از معروف غزلی این مقاله پیرامون بحث محور 

 :غزل آن مصرع اینک. نیست خبری ادبی هایارائه و صنایع حیث از پرداخته آن بیت به
 خاست بر سالمت تو كز منشین ما با گفت          خاست بر مالمت به دلبر و شد دینم و دل
 آن بهه  مقالهه  اطهالق  پژوهشهی -علمی ضوابط طبق و است واژه هزار از كمتر مقاله این

 میتهوان  و اسهت  شهده  درج مقاله عنوان با افشار ایرج مقاالت فهرست در اما نیست، درست

 بهه  اشهاره  نویسهنده  اول بیهت  در. است كوتاه نقد یا یادداشت یک حد در آن محتوای گفت

 جهای  فعهل  ایهن  بهودن  ربطهی  در كهه  حالیست در این نموده، شد فعل تضاد با سند حذف

 در حقیقهت  در و رفتهه  بکهار  خهود  واقعی معنای غیر در اینجا شد فعل كه چرا است تردید

 مقاله به كه بیشتر محتوای تهیۀ برای بود ترشایسته. استآمده رفت دست از و رفت معنای
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 نیهز  ابیهات  معنهای  و تفسهیر  بهه  ادبهی  هایارائه شرح بر عالوه باشد، كرده پیدا شباهت هم

 .است منابع فاقد مقاله این میگردد یادآور همچنین. میگماشت همت نویسنده

مشکل این مقاله نیز كمتر از مقالۀ پیشین نیسهت و شهاید نویسهنده بها توجهه بهه            

ای كرده باشد كهه در  شهرت خویش بدون اعتنا به ضوابط علمی اقدام به تألیف چنین مقاله

خور نام بلند مؤلف نبوده و شایستۀ تجدید نظر و بازنگری جدی است. بطهور كلهی در ایهن    

از هزار واژه فراوان به چشم میخورند، این مقاالت كه در حهد یهک   دوره مقاالت كوتاه كمتر 

ها یا مجهالت عمهومی چنهدان بهد نیسهت، امها چهاپ آن در        یادداشت هستند برای روزنامه

از  23و  21، 18، 17ههای  مجالت وزین علمی و دانشگاهی جای سؤال دارد، ماننهد شهماره  

 الذكر.شناسی فوقفهرست مقاالت سبک

توان از منظر ساختاری برای مقاالت این دوره امتیاز قابهل  نچه گفته آمد نمیبنابر آ     

قبولی در نظر گرفت و خوانندۀ امروزی در بررسی این مقاالت و كشهف محتهوای آن دچهار    

اشکال جدی است و باید تمام مقاله را بخواند تا در پایان برای خود به نکته یا نکاتی برسهد،  

سد و مخاطب در میماند كه باالخره ههدف از  رگیری به اتمام میهگاه حتی مقاله بدون نتیج

نگارش این پژوهش چه بوده است و باید از نو خود به مقاله برگردد و در آن تأمهل كنهد تها    

شاید مقصود نویسنده را دریابد. از منظر تاریخی نیهز دو سهال آغهازین و پایهانی ایهن دوره      

ی سه شنامقاله بیشترین توجه به موضوعات سبک به ترتیب با نه و ده 1380و  1371یعنی 

شناسی به اولویت موضوع سبک 1380وان چنین گفت كه در سال تاند بنابراین میرا داشته

 پژوهان تبدیل شده است. و دغدغۀ ذهنی حافظ

 . نقد و بررسی محتوایی مقاالت4-3

شناسان بزرگ در این دوره خود گویای این حقیقهت  وجود نامهای پژوهشگران و حافظ

است كه مقاالت از نظر محتوایی به طور نسهبی قابهل اعتنها هسهتند و ههر یهک كمهابیش        

شناسهی رهنمهون   ای در عرصهۀ حهافظ  ای درخور در بر دارند و مخاطب را بهه نویافتهه  نکته

 ی دو مقاله را در اینجا ذكر میکنیم:  عنوان نمونه نقد محتوایمیشوند، به

 دل، اهل سخن هروی، حسینعلی حافظ، شعر در ایهام . نقد و بررسی نوعی4-3-1

 .815-797 صص

 حهافظ  آثهار  در تناسهب  ایههام  خصهوص  در بحهث  و پهلهو  دو كلمات بیان این مقاله به

 بنها  آنهان  روی بهر  را خود فریبنده هایایهام حافظ كه بیشتر یا معنایی دو كلمات استخراج

 نهه  و بیسهت  آنگهاه  و شهده  ذكهر  مضمون حدودی تا 798 صفحۀ در. است، میپردازد نموده

 مصهداقی  مثهال  سهه  یا دو به آماری مضمون بر عالوه كه است شده ذكر مقاله كل در ایهام

 صهدیقیان  ،حافظ نمایواژه فرهنگ اصلی این مقاله عبارتند از: منابع .كرد اشاره میتوان نیز

 . اهورا پرویز ،انگیزخیال كلک همایی و الدینجالل حافظ مقام میرعابدینی؛ و



 185/ شناسی شعر حافظ در دهۀ هفتادبررسی مقاالت مربوط به سبک

 بهه  علهم  نگهاه  بها  حهافظ  غزلیات در تتبع و تدبر به بسیاری كمک مقاله این مطالب    

 از و مایدنمی مطلب درک و تفسیر در بیشتر نظر دقت به را خواننده و مینماید ایهام صنعت

 ذكهر  عهدم  و دارد تناسهب  كهامال  مقالهه  محتهوای  بها  عنهوان . دارد بسهزایی  ارزش نظهر  این

 بهه  را خواننهده  كنجکاوی و تمایل ایهام نوعی عبارت از استفاده و مقاله عنوان در «تناسب»

 ضهمن  اسهت،  فههم  همهه  و سهاده  نسبتا نویسنده كالم و زبان. مینماید بیشتر مقاله مطالعه

 .است شده استفاده معتبری منابع از اینکه

 مجلگۀ  رستگارفسگائی،  منصگور  حگافظ،  شگعر  هگای نقد و بررسی گونگه . 4-3-2

 .  37-14 صص پژوهی،حافظ

 و صهورت ) قالهب  و محتوا از اعم حافظ شعر هایگونه پیرامون ایمقدمه: اصلی مضامین

 شهرح . نیسهاری  تحقیهق  بهه  مختلهف  هایچاپ براساس حافظ غزلیات تعداد واكاوی ؛(معنا

 شههرح. سههاقینامه و وحشههی آهههوی مثنههوی دو و( قصههیده چهههار) حههافظ قصههاید تعههداد

 شرح دو؛ آن اشتراک وجوه و هاتفاوت بیان با ساقینامه با آن مقایسه و حافظ هاینامهمغنی

 غزلیهات  پیرامهون  جهامع  و تکمیلهی  توضهیحات  حهافظ؛  بندهای تركیب و رباعیات قطعات،

 شده بسته كار به ایهردیف تعداد غزل، پرشمار اوزان غزل، هر ابیات تعداد بر مشتمل حافظ

 غزلیهات  معنهایی  سهاختار  حهافظ؛  غزلیات آرام وزنهای و انگیز غم شاد، وزنهای غزلیات، در

 حهافظ  رندانهۀ  غزلیهات  بهر  وارد مضامین توصیف و هارندانه شادی، ها،عاشقانه از اعم حافظ

 شهعر  دروغبهی  شعر: اصلی این مقاله عبارتند از  منابع. هددمی تشکیل را مقاله این مضامین

 ارسهطو،  شعر فن كدكنی؛شفیعی محمّدرضا شعر، موسیقی كوب؛زرین عبدالحسین نقاب،بی

 الهدین جهالل  حهافظ،  مقام مرتضوی؛ منوچهر حافظ، مکتب كوب؛زرین عبدالحسین ترجمۀ

 .  همایی

 ههم  منهابع  بهه  پی میتوان آن دل در كه است معتبری و مفید ارجاعات دارای مقاله    

 از كنهد،  بیهان  را مقالهه  ایجهاز  زبهان  به میتوانست و رفته اطناب سمت به مقاله فضای برد،

 كهامال  را محتهوا  كهه  جسهته  سود معتبری عنوان از است، برخوردار سادگی و كالم صداقت

 ایهن  اسهت  معتقد و نمیداند توانا زیاد رباعیات سرودن در را حافظ نویسنده. میدهد پوشش

وان ایهن مقالهه را بهتهرین    ته در مجمهوع می  .مینماید دار خدشه را حافظ بزرگ نام رباعیات

 شناسی حافظ در این دوره دانست. مقالۀ مرتبط با موضوع سبک

 ادبهی اشهاره   صهنایع  فرعهی  عنهوان  بهه  میتوان ادبیات تاریخ و شناسیسبک موضوع در

 قاالتم مجموعه از مقاله ده حدود 1380 -1371 زمانی بازۀ در مقاالت نویسندگان: داشت

 ذههن  بهه  نخست آنچه حافظ و ادبی هایآرایه بحث در. اندداده اختصاص موضوع این به را

 صنعت از استفاده به شاعری و شعر دنیای در را حافظ زیرا است؛ ایهام آرایۀ معموالً میرسد

 انهد نوشهته  حهافظ  اشهعار  در ایهام موضوع در مقاله چهار رو همین از. میشناسند ایهام ادبی
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 شهعر  در ذههن  از دور اشهارۀ  و ایههام  چنهد » یها  و( 1371 دادبهه، ) و( 1371 هروی،) مانند

 حهافظ  اشهعار  در كنایهات  مهورد  در نیهز   و مثل ارسال مورد در(. 1377 قیصری،)  «حافظ

 .است گرفته انجام مقاله چهار مجموعا

 . نتیجه گیری5

سالهاست كه یکی از مهمترین محورهای پژوهش در زبان و ادبیات فارسی حافظ و      

انهد.  اشعار وی بوده است. پژوهشگران ادبی و دوستداران این سراینده، درباره او بسیار نوشته

مقالهه دربهاره حهافظ انتشهار یافتهه       390شمسی نزدیک بهه   1380تا  1371در بازۀ زمانی 

ای كه با چشم پوشهی و  ونهبگیدگاه تنوع موضوعی، گستره وسیعی دارد است. این مقاله از د

گهروه دسهت یافهت. میهزان      هجهده در كنار هم نهادن موضوعات نزدیک به هم میتوان بهه  

استقبال پژوهشگران از موضوعات یاد شده یکسان نیست، بگونه ای كه حدود پنجاه درصهد  

ی، ادبیات تطبیقی، تک بیتیهها و شخصهیت   مقاالت تنها درباره چهار موضوعِ عرفانی و فلسف

شناسی حافظ بوده است. سی و چهار مقاله یعنهی حهدود نهه درصهد مقهاالت بهه موضهوع        

اند كه از ایهن منظهر میتهوان گفهت موضهوع      شناسی بطور مستقیم یا ضمنی پرداختهسبک

پژوههی در ردۀ چههارم اهیمهت بهوده اسهت. همچنهین       شناسی در این دوره از حهافظ سبک

اری از مقاالت فاقد ساختار علمی الزم و اجزای مقاله از جمله چکیده و مقدمه و منهابع  بسی

 نویسی در این دوره دارد. اند كه نشان از ضعف ساختاری جدی مقالهو مآخذ بوده

 نکتۀ دو به میتوان 1380-1371 هایسال در پژوهیحافظ كارنامۀ به كلی نگاهی با    

 در. مبتکرانه و تازه محتوای وجود عین در نویسیمقاله علمی ختارسا فقدان: كرد اشاره بارز

-علمی مجالت امروزین معیارهای با كه یافت بتوان را ایمقاله كمتر شاید دهه این مقاالت

 محتهوایی  نظهر  از امها  كند، دریافت آنان جانب از قبولی مهر بتواند و باشد سازگار پژوهشی

 و مههم  منهابع  یهک  ههر ...  و آشهوری  خرمشاهی، نیساری، كوب،زرین چون بزرگانی مقاالت

 سهاختار  هفتهاد  دههۀ  در هرچند كه میدهد نشان خود این و هستند امروزین مقاالت معتبر

 ایهن  از بسیاری محتوایی بعد از اما است نمیشده رعایت امروز مانند پژوهشی-علمی مقاالت

 دیهوان  در تعمهق  و پیگیهری  تحقیهق،  سهر  از و تهازه  دریافتی و نکته حاوی یک هر مقاالت

 كمتهر  مها  زمان در پژوهشی-علمی مجالت ساختارمند مقاالت در كه چیزی. هستند حافظ

نویسهندگان ایهن    رو همهین  از. است بزرگی كاستی نویسنده باور این به و میخورد چشم به

 بهه  راههی  هفتهاد  دههۀ  مقاالت در محتوا تولید ایهروش به نگاهی با میکنند مقاله پیشنهاد

 ایهن  تحقهق  مسهیر  در. شهود  برداشته آتی هایمقاله در پژوهیحافظ محتوای تعمیق سوی

 ادبهی  ایهپژوهشه  زمینهۀ  در بومی شناسیروش چیستی عنوان با پژوهشهای میتوان هدف

 .رساند انجام به را غربی پژوهش روش و مکتبها با آشنایی از پیش
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