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  فارسي ادب متون بر نويسي شرح شناسي آسيب
  

        1دكتر احمد رضي
2زينب رفاهي بخش  

  چكيده 

 اي ويـژه  جايگـاه  و نقـش  از ادبي متون به مندان عالقه و خوانندگان نزد ها شرح امروزه
ها در فرايند فهم مخاطبان از آثار ادبـي و رونـق بـازار     ت روزافزون شرحياهم. برخوردارند

هاي اخير، باعث شده است تا شارحان مختلفي با سطح دانـش   ويژه در دهه ي، بهنويس شرح
نويسـي بـر متـون بپردازنـد كـه نتيجـة آن آشـفتگي بـازار          و توانايي متفاوت، به كار شـرح 

دهـي بـه بخشـي از مباحـث      اين نوشتار بـا هـدف سـامان    .نويسي در اين دوره است شرح
تـرين   هاي گذشـته، مهـم   منتشر شده در دهه نويسي، درصدد است تا با بررسي شروح شرح

هايي  مورد از شرح 250به همين منظور، بيش از . نقاط ضعف آنها را بررسي و تحليل نمايد
انـد، مـورد مطالعـه و بررسـي      به رشتة تحرير درآمده 1387تا  1300هاي  كه در فاصلة سال

موجـود در آنهـا،   هـا و مشـكالت    تـرين آسـيب  اند و تالش شده اسـت تـا مهـم    قرارگرفته
هاي شرح مطلوب و شـارح خـوب،    بندي، توصيف و تحليل شوند و در پايان، ويژگي طبقه

ترين نقاط ضعف شروح را با ذكر شواهد از شروح گونـاگون، در  اين مقاله، مهم .بيان گردد
رويكرد نامناسـب   -2 ؛هاي محتوايي  كاستي -1: دهد هفت محور كلّي مورد بررسي قرار مي

هي به توج  كم -4 ؛ناهماهنگي ساختار ظاهري شرح با نوع اثر و اهداف شارح -3 ؛در شرح
 ؛بيان پيچيده و زبـان نارسـا   -6دقيق نبودن يا نادرستي توضيحات . 5 ؛هاي مخاطبان  دانسته

7- ها مهنارسايي مقد .  
  .شناسي، متون ادبي نويسي، آسيب روش تحقيق، شرح :ها كليدواژه

                                                 
       ahmad.reza@yahoo.com  )نويسندة مسؤول(گيالندانشگاه  دانشيار زبان و ادبيات فارسي. 1
       m.refahi2000@yahoo.com  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن دكتري ةدانشجوي دور. 2
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  مقدمه

 در ويـژه  بـه  فارسـي،  ادب پـژوهش  هـاي  شـاخه  ترين پررونق از يكي متون، بر نويسي شرح
 مختلـف،  رويكردهـاي  و اهداف با زيادي شارحان دوران، اين در. است بوده اخير سال يكصد
 و توضـيحات  و انـد  كرده ادبي آثار از اي گزيده يا كامل متن بر توضيح و شرح نگارش به اقدام

  .اند رسانده چاپ به متن، همراه را تعليقاتي
 خواننـدگان  مختلف هاي گروه گر  ياري كه است علمي هاي  تاليفع ترينمهم از نويسي شرح

 آثـار  از خوانندگان عموم فهم يندآفر در يمهم نقش ها شرح ،حاضر عصر در. باشد مي ادبي آثار
 ختلـف م سطوح براي متون از مناسب تفسيرهاي و شرح وجود بدون امروزه. كنند مي ايفا ادبي
 در ادبـي  آثـار  از بسـياري  همچنـين . شوند مي رانده حاشيه به ادبي آثار از بسياري جامعه، افراد
 اسـتفادة  بـراي  نويسـي،  شـرح  طريق از آنها از ابهام رفع و هستند آموزشي و درسي متون زمرة
 زمان، بستر در زبان طبيعي، طور  به عالوه، به. است ناپذير اجتناب امري دانشجويان، عظيم خيل
ـ  گذشـت  بـا  و پيمايد مي را تكامل و لتحو مسير گـرد  تعـابير  و اصـطالحات  برخـي  بـر  ام،اي 

 و شـاعران  برخـي  كالم در ديرياب تصاوير و پيچيده تعابير ،ديگر سوي از نشيند؛ مي فراموشي
 همـواره  دسـت،  ايـن  از مسـائلي . نيست دريافت قابل راحتي به هم معاصران براي نويسندگان،
  . كند مي گوشزد را متون تحليل و شرح به داختنپر ضرورت
 جامعـه،  افـراد  مختلـف  هـاي  گروه استفادة براي ادبي متون تفسير و شرح به پرداختن لزوم
 و شـرح  نگـارش  به متفاوت مهارتي توان و دانش سطح با گوناگون افراد تا است شده موجب
 تـا  گرفتـه،  مايـه  كـم  دوستان ادب از شارحان ميان در كه جايي تا. بپردازند ادبي متون بر تحليل

 همـين . شـوند  مـي  ديـده  شـهيدي  و يوسـفي  نفيسي، قزويني، همچون اي برجسته پژوهشگران
 و نقـد  و نويسـي  شرح جريان شناسانة آسيب بررسي كه كند مي ايجاب شروح، بازار در آشفتگي
  . قرارگيرد هتوج مورد مختلف، جهات از شده نوشته هاي شرح تحليل

 از پيشـگيري  و آنها اصالح هدف با آثار، ضعف نقاط انتقادي بررسي معني به سيشنا آسيب
 رويكـرد  بـا  منتقـدان  ادبي، نقد همچون نيز شناسي آسيب در. است آينده در مشابه موارد وقوع

ـ اهم از متـون،  شناسي آسيب جهت، اين از. روند مي آثار سراغ به انتقادي و تحليلي اي ويـژه  تي 
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 ديـد  كـارگيري  بـه  بـا  توانـد  مي گيرد، قرار مناسب مسير در اگر شناسي سيبآ. است برخوردار
  .كند پيشگيري آنها تكرار از و بيني پيش را نواقص و مشكالت از بسياري انتقادي،

 و ها آسيب و ادبي متون بر نويسي شرح تياهم وجود با دهد مي نشان تحقيق پيشينة بررسي
 نگاه با آنها بررسي و نقد خصوص در يمستقلّ پژوهش ونتاكن شروح، در انكار غيرقابل نقائص
 چند از غير است؛ نگرفته صورت ها آسيب اين تحليل و بندي طبقه براي تالش و شناسانه آسيب

 تحليـل  و نقد و اثر، يك بر شده نوشته شروح فيمعرّ و بررسي به موردي شكل به كه پژوهش
 سـيري  و بـاقري  بهادر از حافظ هاي شرح فرهنگ هاي كتاب جمله از اند؛ پرداخته آنها محتوايي

 چـاپي  هـاي  شـرح  بررسي و نقد هاي عنوان با نامه پايان چند و شجري رضا از مثنوي شروح در
... و نظـامي  و ليلـي  شروح نقد ،ايران در بوستان چاپي هاي شرح نقد و بررسي ،گلستان فارسي

  . است متفاوت شپژوه اين اهداف با كلّي به آنها كاركردهاي و اهداف كه
 متـون  ترينمهم بر شده نوشته هاي شرح از مورد 250 از بيش نوشتار، اين در اساس، اين بر
 روش بـا  و شناسـانه  آسـيب  رويكـرد  با ش. هـ 1387 تا 1300 هاي سال فاصلة در فارسي ادب

 رب نويسي شرح جريان شود، صمشخّ تا گرفتند قرار ارزيابي و بررسي مورد انتقادي، -توصيفي
 تقو و ضعف نقاط ترين برجسته است؟ پيموده را مسيري چه دوران اين در فارسي ادب متون

 شارح  كدامند؟ است شروح همتوج كه مشكالتي و ها آسيب ترينمهم است؟ قرار چه از شروح
  ... .و است؟ شرحي چگونه مطلوب شرح دارد؟ هايي ويژگي چه خوب

 مـتن  اجزاي از زدايي ابهام راستاي در تفسير و ضيحتو هرگونه مقاله، اين در شرح از منظور
 توضـيحات  هـم  و شـود  مي نويسان پاورقي تعليقات و توضيحات شامل هم بنابراين ؛است ادبي

  .گيرد مي بر در را چندجلدي و مفصل
 و بررسـي  قابـل  زماني دورة سه در گذشته، سال يكصد در نويسي شرح جريان كلّي طور به

  :است ارزيابي
 كه پژوهشگراني ظهور با آن، طي كه شمسي 1313 سال به منتهي دهة دو شامل:  اول دورة 
 متون از خطّي هاي نسخه تصحيح بودند، آموخته را ادبي آثار در علمي پژوهش جديد هاي شيوه
 غالبـاً  شـارحان  كه است تاهمي حائز آنجا از تاريخ از بخش اين. گرفت قرار هتوج مورد ادبي
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 گـر   يـاري  توانسـت  مي كه افزودند مي متن به اي حواشي و تعليقات نسخه، صحيحت كار كنار در
 ذكـر  و هـا  نسـخه  اخـتالف  بيـان  شـامل  مـوارد،  بيشـتر  در تعليقات اين اام. باشد قانمحقّ ساير
 بعضـي  در و مـتن  عبـارات  و ابيـات  مĤخذ نقل عربي، اشعار و عبارات معني ارائة ها، بدل نسخه
  .بود متن اعالم فيمعرّ موارد،

 نويسـي  شرح جريان در شگرفي تحول باعث حوادث برخي وقوع دوران، اين در: دوم دورة
 گسـترش  سـپس  و ايجـاد  بـا  بعـد  هاي سال در شد، تأسيس تهران دانشگاه 1313 سال در. شد

 هـا  دانشـگاه  در تـدريس  بـراي  مناسـب  متون به نياز فارسي، اتادبي و زبان آموزشي هاي گروه
 طـرف  از. گيرد قرار هتوج مورد مستقل شكل به ادبي، متون بر نويسي شرح ريج،تد به شد باعث
 مطالعه به آنان عالقة و جامعه مردم سواد سطح افزايش موجب عمومي آموزش گسترش ديگر،
 و مشـكالت  حـلّ  پـيِ  در جـدي  طـور  به بودند، اول نسل شاگردان كه قانمحقّ دوم نسل. شد

  . كردند تدوين را شروحي منظور، اين به و بودند متني ابهامات
 داشـت،  ادامـه  خيزان و افتان شكل به ادبي متون بر تحليل و شرح نگارش روند: سوم دورة

ـ  شـدند،  تعطيـل  هـا  دانشگاه تيمد انقالب، از پس اينكه تا از پـس  شصـت،  دهـة  اوايـل  در اام 
 دانشجويان، فزايشا و دانشگاهي واحدهاي جهشي گسترش آن دنبال به و ها دانشگاه بازگشايي

 سـان مدر از مختلـف،  شـارحان  و شد آماده ادبي متون بر نويسي شرح رونق براي مناسبي بستر
 نويسان شرح جرگة وارد ادبي، متون مطالعة به مند عالقه افراد ساير تا پژوهشگران، و ها دانشگاه
  .شدند
بـه  گرفتنـد،  خـود  بـه  مختلفي هاي گونه و ها شكل معاصر دورة در ادبي متون هاي شرح اام 
 كـاربرد  نوع اساس بر را ها شرح. كرد بندي طبقه را آنها گوناگون جهات از توان مي جهت همين
. كـرد  تقسـيم  ترويجـي  و پژوهشـي  ـ آموزشـي  پژوهشي، آموزشي، دستة چهار به توان مي آنها

 برخي و دشون مي تدوين ها دانشگاه در تدريس براي ويژه به آموزشي، هدف با ها شرح از برخي
 در ادبـي  مـتن  يـك  دربـارة  را خـود  هاي يافته آخرين پژوهشگران آنها در كه اند پژوهشي ديگر
 عمـوم  بين در ادبي ميراث نشر براي شارح كه اند ترويجي گروهي و كنند مي منتشر شرح، قالب
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 شروح هاي ويژگي بعضي اينكه بر عالوه هم شروح از اي دسته .كند مي هتهي را آنها جامعه مردم
  . نيستند بهره بي نيز قانمحقّ پژوهشي هاي يافته نتايج از دارند، را آموزشي
 شـرح  دسـتة  سـه  به را ها شرح توان مي متن، دادن قرار پوشش تحت ميزان و تكمي نظر از
 هدف چهار با ها گزيده. كرد تقسيم) ها گزيده( اثر از هايي بخش شرح و ها دشواري شرح كامل،
 به مندان عالقه استفادة كردن تر آسان تفسير، در جديد روش ارائة متن، به تر يقعم پرداخت كلّيِ
  .شوند مي هتهي علمي مراكز در آموزشي استفادة و ادبي آثار

ـ  حيث از را ها شرح توان مي ديگر، بندي تقسيم يك در از گشـايي  گـره  چگـونگي  و تكيفي 
 و ابيات معاني شرح لغوي، شرح نسخه، تصحيح همراه هاي شرح انواع به آن محتوايي ابهامات
 مفهـومي،  ـ تفسـيري  شـرح  بينـامتني،  شرح موضوعي، شرح ساده، نثر به آنها تبديل و جمالت

  ).92:  1389 رضي، و بخش رفاهي( كرد تقسيم متن بازنويسي و تأويلي شرح

   شده شرح ادبيِ متون انواع 

 نشـان  اندقرارگرفته بررسي و شرح مورد متمادي ساليان طول در كه آثاري به اجمالي نگاه 
 ابتـداي  از عـالوه بـه  است؛ نداشته يممتد و يكنواخت روند متون، بر نويسيشرح سير دهدمي
 است، گرفته رونق نوين شيوة و شكل به فارسي ادب  متون نشر و چاپ نهضت كه حاضر قرن
 همـة  سـو يك از. اندبودهن هتوج مورد ميزان يك به فارسي ادب نشيب و پرفراز تاريخ آثار همة
 از است، نشده فراهم آنها همة از زيادي هايگزيده و اندنشده بررسي و شرح اندازه يك به آثار

 بـه  ادبـي  آثـار  شرح در اخير هايسال در ويژه به كه عيمتنو و مختلف رويكردهاي ديگر سوي
 فارسـي  ادب تـاريخ  نمتـو  تـرين برجسته از شماريانگشت تعداد شامل تاكنون اند،آمده وجود
 اثرگـذار  مـتن  يـك  بـر  نويسـي شـرح  جريان در كه عواملي و علل است الزم ،بنابراين. اندشده

  .گيرند قرار تحليل و تجزيه مورد هستند
 آورد،مـي  وجود به را اثر يك مورد در تفسير و شرح به نياز انديشة كه عواملي ترينمهم از

 از دارد، متفـاوتي  هـاي  گونـه  پيچيـدگي،  و ابهـام . تاس اثر در پيچيدگي و ابهام وجود احساس
  ... .و سبكي و ساختاري پيچيدگي لفظي، و واژگاني ابهام جمله
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 سـان، مدر و دانشجويان. است درسي و آموزشي متون زمرة در اثر داشتن قرار عامل، دومين
 مجبـور  سمـدر  تـا  باشـد،  متني مشكالت حلّال كه هستند مناسبي درسي متن داشتن از ناگزير
 مـتن  جمـالت  و واژگان در لفظي هايپيچيدگي و مشكالت حلّ به را كالس وقت تمام نباشد

  .نباشد... و كنايات و واژگان معني جستجوي در ت،مد همة نيز دانشجو و دهد اختصاص
 در حـد  چه تا اثر كه است اين گذارد،مي اثر متن بر نويسيشرح ميزان بر كه عاملي سومين

سـال  در كـه  اسـت  انكار غيرقابل مسئله اين. دارد تمحبوبي جامعه خوانكتاب ادافر عموم نزد
 در بيشـتري  متونِ تا شده باعث مطالعه، به مردم عالقة و عمومي سواد سطح افزايش اخير، هاي
ـ  نفوذ و گسترش با عالوه به قرارگيرند؛ پرطرفدار آثار زمرة بـر  تأكيـد  و تحقيـق  روش اتنظري 

 تعريـف  نوجوانان و كودكان تا سواد كم افراد از مخاطبان، از عيمتنو هايطيف شناسي، مخاطب
 مورد چشمگيري طرز به باشند جامعه هتوج مورد بيشتر كه آثاري عوامل، اين نتيجة در اند،شده
 برجسـتة  آثـار  مـورد  در گذشته، مانند به نيز امروز كه گونه همان. گيرندمي قرار بررسي و شرح
 افـراد  توسـط  تفسـير،  و گزينش شرح، انواع ترينعمتنو و بيشترين كمي، هتج از فارسي ادب

  .شودمي هتهي متفاوت كيفي سطح با و مختلف
 مـورد  در مناسـب  نسـخة  فقـدان  دارد، نويسـي شـرح  با مستقيمي ارتباط كه عامل چهارمين

ـ  بـه  اقـدام  پژوهشگر شود،مي باعث اول درجة در كه است آثار برخي و مـنقّح  يانسـخه  ةتهي 
 و مـتن  دربـاب  خـود  هـاي  پـژوهش  و مطالعات نتيجة موارد، اغلب در نيز حمصح. كند مطمئن
 شـامل  مـوارد،  بيشتر در شرحي چنين. كندمي اضافه متن به تعليقاتي قالب در را آن مهم نكات

  .است متن لفظي مشكالت ترينمهم رفع حد در تعليقاتي

  شروح ضعف نقاط ترينمهم

 محـور  هفت در اند، شده نگاشته فارسي ادب متون ترينمهم بر كه هايي شرح بخش، اين در
 در نامناسـب  رويكـرد  خاذاتّ -2 ؛محتوايي هاي كاستي -1: گيرند مي قرار تحليل و ارزيابي مورد
 بـه  هيتـوج   كـم  -4 ؛شـارح  اهـداف  و اثـر  نـوع  با شرح ظاهري ساختار ناهماهنگي -3 ؛شرح
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 نارسـايي  -7 ؛نارسـا  زبـان  و پيچيـده  بيان -6 ؛توضيحات نادرستي يا نبودن دقيق -5؛ مخاطبان
ها مهمقد.  

  محتوايي هاي كاستي - 1

 انـدازه،  بـه  بايـد  شـرح  توضـيحات . است آن توضيحات و تعليقات شرح، بخش ترينمهم
 گشايي گره متن، اصلي مشكالت از كه اي گونهبه باشد، روان و ساده زبان داراي مستدل، مستند،

 بـه  محتـوايي،  حـوزة  در شروح مشكالت و ها آسيب. گردد مرتفع خواننده ذهن ابهامات تا كند
  :شوند مي تقسيم دسته شش

  نارسا و ناكافي توضيحات: 1- 1

 درسـت  فهـم  از اطمينـان  ضمن بايد زند، مي تفسير و شرح تهية به دست كه هنگامي شارح
ـ  در تعـادل  و بتناسـ  رعايـت  و شرح در خود رويكرد كردن صمشخّ با متن، مفهوم و تكيفي 
در العات،اطّ ارائة تكمي مسـتدل،  توضـيحات . بپـردازد  مشـكالت  از ابهـام  رفـع  به امكان حد 

 هاي شرح قوت نقاط جملة از نگذارد، باقي خواننده ذهن در را ابهامي جاي كه افشفّ و روشن
 بـه  و آورد يمـ  زيـادي  مطالـب  جملـه،  يا بيت يك توضيح در شارح گاه. آيد مي شمار به موفق
. كنـد  مـي  برطـرف  را مـتن  ابهام از بخشي تنها او توضيحات اام كند، مي اشاره نيز مفيدي نكات
  :بيت ذيل ار،عطّ يرالطّ منطق بر خود شرح در شارحي مثالً

  را خاك ايمان و بخشيد جان آنكه          را پـاك آفـريـن جـان آفــرين
 نفـخ  و هسـوي  ثم« آيه به دارد اشاره دوم مصراع« :است كرده قناعت توضيح اين ذكر به تنها

): 32( سـجده  سوره دميد، او در خويش روح از و كرد اندام درست را او گاه آن[ روحه من فيه
 كنـد  مي حل را بيت مشكل از بخشي هرچند مفيد، اشارة و توضيح اين). 439: 1375 ار،عطّ(» ]9
 در» خاك« به خداوند» بخشيدن ايمان« تعبير كلمش اام نمايد؛ مي صمشخّ را آن قرآني اشارة و

  ).76: 1386 فرضي،( است باقي خود قوت به همچنان آن به» بخشيدن جان« كنار
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شاهرخ زدن «، تنها آورده كه "شاهرخ زدن" معنيِ در و حافظ، غزليات شرح در ديگر شارح
ـ درحالي كه اين ). 1198: 1362حافظ، (» هاي بازي شطرنج است يكي از لعب ه معني، بدون توج

  .كند به كاركرد آن دربافت كالم، به خواننده چندان كمكي نمي
 يـا  شاعر سخن سبك و شيوه شناخت در ويژه، به كه كليدي نكات برخي طرح از شارح گاه

 پيوسـتگي  كـه  اسـت  متوني جملة از حافظ اتغزلي. ماند مي غافل شود، مي يتلقّ مهم نويسنده،
 اشـعار  شارح. است انكار قابل غير ادبي، هاي آرايه و خيال صور با آن معنايي گوناگون هاي اليه

 بـا  ارتبـاط  در تعـابير،  و واژگـان  از اسـتفاده  در شـاعر  بالغـي  مقاصد بايد شرح، هنگام حافظ،
ـ  ايـن  از نيـز  برجسـته  شـارحان  مـوارد،  بسياري در اام. باشد داشته نظر مد را يكديگر  هـا  تدقّ
 و بررسـي  زمينـة  در ها پژوهش مشهورترين از يكي عنوان به ،نامه حافظ شارح مثالً. مانند بازمي
 نمونـه  عنـوان  به. است كرده غفلت كليدي صنايع اين طرح از مواردي در حافظ، اشعار تحليل

  ). 85: 1382 اري،ستّ ؛765: 1387 مشاهي،خرّ :ك.ر(
همچون تلميحات،  اي ها و مسائل حاشيه در بعضي موارد نيز، شارح از يادآوري برخي نكته

در حـالي  . كنـد  اشارات روايي و باورهاي عاميانه كه در متن به آنها اشاره شده است، غفلت مي
تـر مشـكالت و قرارگـرفتن در     كه طرح چنين اشاراتي، گاه در رفع بهتر ابهامات و فهم راحـت 

اد، در العبـ  به عنـوان نمونـه، شـارح مرصـاد    . ر استفضاي فكري و انديشگاني صاحب اثر، مؤثّ
شرح و تعليقاتي كه بر اين اثر نوشته است، در مواردي از طرح اشارات قرآنـي و روايـي مـتن،    

 دل، و هـيچ  قابـل كتابـت نيامـد االّ    از انسان هيچ محلّ«رياحي ذيل عبارت . غفلت كرده است
، هـيچ توضـيحي   )147: 1384نجـم رازي،  (» بين االصـبعين نيافـت االّ دل  موضعي شايستگي مقرّ

ـ . ورد اشـارة روايـي مـتن، ذكـر نكـرده اسـت      درم اي كـه از   د آيتـي نيـز، در گزيـده   عبدالمحم
ه قرار نـداده  ها، اشارات پنهان متن را مورد توج ه كرده است، در برخي قسمتتهي االسرار مخزن
  :مثالً در شرح بيت ؛است

  آب سوي نهي چه گوزنان چو سرشير تنيدست در اين ره لعاب         
 انداختـه  دهـان  در آب و كرده كمين اي ندهدر شير دنياطلبي، و دنيا گذرگاه در«: است آورده

 اي نكته فهم گرو در بيت، اين كامل و درست معناي اام). 145: 1383 آيتي،(» است صيد منتظر و
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هـاي آبشـخور    لعابِ بد بوي دهان خـود را بـه كنـاره    شيرْ اينكه بر مبني قدماست، باورهاي از
اي كـه خـود آنجـا كمـين كـرده اسـت، از چنـين كـاري          ولي در ناحيـه . ريزد ميگوزن و آهو 
امـامي،  (كند تا آهوان از بوي بد، به آنجا پناه ببرند و در نتيجه، شكار شـير شـوند    خودداري مي

1371 :12.(  
از . هاي معنايي پنهان در متن است در مواردي توضيحات ناكافي، ناشي از ناديده گرفتن اليه

توان به تعليقات دهخدا بر ديوان ناصرخسرو اشاره كرد كه در آن، گاه از  قديمي مي بين شروح
حسـن  ). 349: 1310مسرور، . ك.ر(ذكر ابعاد گوناگون معنايي واژگان در متن، غفلت شده است 

غزل از حافظ اسـت، در برخـي    صد، كه مبتني بر شرح صداي سخن عشقانوري هم در كتاب 
بـه عنـوان نمونـه    . هاي عرفاني كالم حافظ شـده اسـت   از بيان اليه ها دچار نوعي گريز قسمت

  ). 132- 130 : 1385رضي، . ك.ر(

  عبور از مبهمات و مشكالت :2- 1

ها، اين است كه گاهي اوقـات، شـارح،    ها و مشكالت اساسي در برخي شرح كي از آسيبي
به شرح و بسط نكات  دهد، در عوض ه قرار نميهاي واقعي متن را مورد توج مشكالت و ابهام

درواقـع، گـذر و   . هـا وجـود دارد   اين مشكل، بيشتر در مورد گزيده. پردازد واضح و روشن مي
هـاي   تـرين آسـيب  ها و ابياتي كه شرح آن براي گزينشگر مشكل اسـت، از مهـم   گريز از بخش
ر انگيـز را د  هـاي دشـوار و بحـث    ت، شارح يا قسمتدر اين وضعي. پردازي است جريان گزيده

  . ورزد كند، يا از شرح و بررسي آنها غفلت مي گزينش حذف مي
، ضمن اينكه در مورد بسياري از تعبيرات و ابيـات، توضـيحات مفيـد و    نامه حافظنويسندة 

هاي مشهور و ابيات دشوار و  گشايي ارائه داده است، در برخي موارد، از ورود به شرح غزل گره
هايي را هم مورد شرح و بررسـي قـرار داده كـه مطالـب      در مقابل، غزل. مهم غفلت كرده است

  ).113-112: 1386باقري، . ك.ر(هاي ديگر آمده است  آنها در همين كتاب، در شرح غزل
هاي مبهم و مشـكل، در آنهـا    ها كه امكان حذف قسمت ا اين مشكل، تنها در سطح گزيدهام

هـاي   ، خود را درگير شرح بخـش بيشتر است وجود ندارد؛ بلكه در شروح كامل نيز، گاه شارح
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 بـه  .شود روشني ديده مي اين مسئله در بيشتر شروح برجستة قديمي به. كند مبهم و پيچيده نمي
 از اثـر،  اين. برد نام قزويني دمحم تصحيح به جويني، جهانگشاي تاريخ از توان مي نمونه عنوان
 بر بيشتر آن، بر قزويني تعليقات اام است، غريب واژگان از سرشار و يفنّ نثر داراي متون جملة
 اول جلـد  تعليقـات  كه جايي تا است، متمركز اعالم، فيمعرّ و فارسي و عربي ابيات مĤخذ بيان
جـويني،  (اسـت   "در بيان نسبت بعضي از ابيات مذكور در جهانگشا به قائلين" عنوان تحت آن

در ميـان  . باشـد  همين حـد مـي  العاتي در ،  و تعليقات جلدهاي ديگر نيز شامل اطّ)233: 1378
گونـه عمـل    هـا ايـن   علي اصغر حلبي در شرح مثنوي معنوي، در بسياري قسمتمعاصران هم، 

دهـد، ولـي ايـن     او هرچند در اغلب موارد، توضيحات مفصلي ذيل ابيات ارائه مـي . است كرده
سـير  الحات اسـت و كمتـر در م  طتوضيحات، معموالً در حد شرح و بسط مفهوم واژگان و اص

بخـش،   رفاهي. ك.ر(هاي مبهم و مورد اختالف شارحان در مثنوي قرار دارد  رفع ابهام از قسمت
1389 :108-109 .(  

  ارائة معني نارسا :3- 1

برداشـت  . شـود  ها، اشتباهاتي وجود دارد كه از برداشت نادرست، ناشي مـي  در اغلب شرح
. هـاي دسـتوري   بالغي، ويژگـي واژگان، نكات : خورد نادرست اغلب در سه حوزه به چشم مي

گاهي اوقات، شارح با برداشت نادرست از يك واژه، معني اصـلي و حقيقـي مـتن را بـه كلّـي      
سازد و در مواردي، توضـيح نادرسـت و غيرمنطقـي از واژگـان و مفـاهيم، باعـث        دگرگون مي

ستي دريافت شارح هنگامي كه از يك واژه يا مفهوم، معني نادر. شود استشهادهاي اشتباه نيز مي
دهد و دور بـاطلي از توضـيحات نادرسـت را     هاي ديگر تعميم مي كند، اين دريافت را به نمونه

  :، در توضيح بيتنامة باستانشارح شاهنامه، در . كند ايجاد مي
  خوش كش      سرين گرد و بينادل و گام افكن و دست ز نخ نرم و كنك

نام و نشان است، اين واژه نيز فـراوان در  كش در معني اسب نژاده و با  دست«: نوشته است
  :ها شاهنامه به كاربرده شده است؛ نمونه را در اين بيت

  كش تـــارة دسـبر آشفت با ب چو بيدار شد رستم از خواب خوش           
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  يـر خورشيدفـشــبيامـد بر ش كـش           نـشــسـت از بـر بـارة دسـت  
  )298: 1385ازي، كزّ(   

 ظاهراً معناي دقيق و درست اين تركيب، به عنوان صفت اسب، در بيت مـورد بررسـي،    اام
 -195: 1380ك وامقـي،  .ر(هاي ديگر، رام و مطيع و دست آموز اسـت   شواهد ذكر شده و نمونه

200 .(  
شـود و   در بعضي موارد، شارح در تشخيص نكات بالغي موجود در متن دچار اشـتباه مـي  

شارحان ديوان ناصرخسرو، كـه انتشـارات پيـام    . كند در شرح اعمال مي برداشت اشتباه خود را
  :امروز آن را منتشر كرده است، در شرح بيت

  سوارانش پر در كرده نثار     مد سپاه بخار از بحار           برآ
ـ ). 231: 1378ناصرخسـرو،  (» ن، استعاره از قطرات آب استاسوار«: اند نوشته ا بـا انـدكي   ام

ر"، استعاره از ابر و "سواران"شود كه  ص ميشخّل، متأماستعاره از قطرات آب است "د.   
 ؛كننـد  در بعضي موارد هم، شارحان در گزارش نكات دستوري موجود در مـتن اشـتباه مـي   

  :ار، در توضيح بيتعطّ يرالطّ منطقمثالً شارحِ شرح 
  د و بيمپرستيدم، نه از امي من چو استحقاق آن دارم عظيم          مي

ـ (» پرستيد مرا مي: پرستيدم مي«: نوشته است ـ  ). 521: 1375ار، عطّ ه بـه ويژگـي   او بـدون توج
شده ) به معني مرا بپرستيد(تأكيد » ـ «ببه جاي » مي«سبكي موجود در متن، كه موجب جانشينيِ 

  ).82:  1386فرضي، (است، فعل را به شكل ماضي معني كرده است 

  ساده در بيان مطلب پيچيده كردن مفاهيم: 4- 1

در بعضي موارد، شارح تالش دارد مفاهيم بعيد و دور از ذهني را بر مـتن تحميـل كنـد؛ در    
نويسندة  . صي داردي و با خوانش منطقي، متن معناي صريح و مشخّحالي كه گاه در حالت عاد

  :، ذيل بيت دوم شاهنامهنامة باستان
  ده رهنماي وزيخداوند نام و خداوند جاي         خداوند ر



 چهارم شمارة                                     )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                 154 

گيتي را خواسـته اسـت و   » جاي«استاد از «: نويسد در قسمتي از توضيحات مفصل خود مي
را در معني مينو به كار برده است، جهاني كه گوهر و گونة آن انديشه است، جهانِ جـان،  » نام«

). 170: 1385كزازي، (» ...گنجد و هاي حسي نمي جهاني پيراسته و فَرْوري كه در تنگناي دريافت
شارح حدود يك صفحه را به اين بحث اختصاص داده و با اسـتفاده از بيـاني پيچيـده، تـالش     

ه به ترتيب، در معناي عالم معنـا و عـالم مـاد   » نام و جاي«دارد اين نكته را به اثبات برساند كه 
ود مطـرح  هاي خاص خـ  بندي افة عبارات و جملهاي در لفّ ا اين توضيحات را به گونهام. هستند

ل بسيار درالفاظ و عبارات او، قابل دريافت استكرده، كه فهم اين معني ساده، تنها با تأم.  

  زياده روي در توضيحات و پرداختن به مسائل ساده: 5- 1

پـردازد كـه باعـث مـالل      اي و توضيحات غيرضروري مي گاه شارح، آنقدر به مسائل حاشيه
برخـي شـارحان، در   . افزايـد  ور كاذب، بر حجم اثر ميشود و به عالوه، به ط خاطر خواننده مي
داننـد و بـه ذهنشـان     ويژه در توضيح واژگان و اصـطالحات، هـر آنچـه مـي     شرح آثار ادبي، به

اي كوتاه به معني اصلي واژه، طرح معني و مفهوم  كنند؛ در صورتي كه اشاره رسد، مطرح مي مي
ـ . اي منطقي در شرح آثار است متن، شيوه آفرين آن در بافت اثر و پرداختن به نكات ابهام د محم

بـراي  . گونه عمل كـرده اسـت   ، دربسياري موارد، اينگلستان و بوستان سعديخزائلي در شرح 
» بلـورين «و توضيحاتش دربارة واژة » سجل نوشتن«توان به شرح مفصل او ذيل تعبير نمونه مي

  ).87و79: 1356سعدي، . ك.ر(اشاره كرد 

  شوند اي كه باعث اخالل در شرح مي سخهاشكاالت ن: 6- 1

مـتن  . ترين پاية شرح صـحيح، وجـود نسـخة مناسـب و مـتن مـنقّح اسـت       نخستين و مهم
. شـود  مغشوش و نامعتبر، موجب خوانش اشتباه و انحراف شرح از مسير منطقي و صحيح مـي 

تن برآيـد  شود كه شارح، به هر وسيله در صدد توجيه م تكيه بر نسخة نامناسب، گاه موجب مي
نقـدي بـر   «اي بـا عنـوان    حسينعلي هروي در مقاله. اي را به متن تحميل كند ف، معانيو به تكلّ

  :، ذيل بيت»حافظ مسعود فرزاد
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  خيز تا خاطر بدان ترك سمرقندي دهيم             كز نسيمش بوي جوي موليان آيد همي
، نشان داده ليان آيد هميكز لبانش بوي خون مو: ضمن اشاره به ضبط نسخة فرزاد، به شكل

ــي و      ــات غيرمنطق ــه توجيه ــارح را ب ــامعتبر، ش ــك ضــبط ن ــر ي ــه ب ــه تكي ــه چگون اســت ك
  ).28: 2535هروي، (كند  كشاند و خواننده را گمراه مي هاي غريب مي پردازي داستان

  خاذ رويكرد نامناسب در شرحاتّ - 2

. دهـد  ر شرح نشان مـي روش كار شارح در شرح، نحوة مواجهة او با متن و رويكردش را د
با اثر ) روش شرح(از نكات قابل تأمل در بررسي شيوة كار شارحان در شرح، تناسب روش كار 

توان يك متن را با استفاده از  مثالً در بسياري موارد نمي ؛مورد بررسي، موضوع و نوع آن است
داراي بافـت   تمام رويكردهاي موجود، شرح كرد؛ از جمله در مورد متون عرفـاني، كـه اغلـب   

تنهـايي كارگشـا    چنداليه هستند و گاه صراحت بيان كمتري در آنها وجود دارد، شرح لغوي بـه 
آفرين در اين متون، در بسياري موارد، ابهام واژگاني نيست، بلكه طرز  نيست، چون عامل مشكل

 ةاز جملـ  المحجـوب  كشـف . گـردد  بيان و شيوة طرح مطالب، باعث رمزآميـز شـدن مـتن مـي    
ها دربارة اين اثر، تصحيح و شرح  رترين متون عرفاني است و يكي از جديدترين پژوهشمشهو

تأكيد شـارح در ايـن   . المحجوب است كه انتشارات سروش آن را منتشر كرده است متن كشف
ـ  ه اثر، بيشتر بر شرح واژگان و لغات مبهم است و كمتر به شرح معني عبارات و جمالت، توج

ها براي اين متن مناسب است، ولي بـه   ويكرد هرچند در بسياري قسمتاين ر. نشان داده است
، از جمله بيان سرشار از تناقض و بازي المحجوب كشفهاي سبكي خاص در نثر  دليل ويژگي

در بسياري موارد، . گشا نيست با كلمات و عبارات، توضيحات لغوي شارح، در همه جا، مشكل
. شـود  ر ميكند كه خواننده متحي متن خودنمايي مي هاي عمدي هجويري، چنان در گويي تناقض

: آمده اسـت  اهللا ةل في معرفـالحجاب االو كشف اين اثر در باب 399به عنوان نمونه در صفحه 
و اين مكـابرة عيـان   . ت معرفت بودي، بايستي هر كه مستدلّ بودي عارف بوديو اگر دليل علّ«

باشد، پس خداوند تعالي يكي را برگزيند و وي را راهبر خود گرداند تا به سبب او بدو رسـند  
تـر نباشـد انـدر حـقّ      ت و سببي از سببي اولـي پس دليل وي را سبب آمد نه علّ. و او را بدانند
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غيـر از نقـص در اسـتفاده از عالئـم نگارشـي كـه       ). 399: 1386يري، هجو(» مسبب مر سبب را
ممكن است موجب اشتباه در قرائت متن شود، در شرح مذكور، هـيچ توضـيحي درمـورد ايـن     

دوم، راهنمـا  » دليـل «اول در اينجا به معني اسـتدالل و  » دليلِ«عبارات نيامده است، در حالي كه 
ي كه در جمالت پاياني وجود دارد نيز، نيازمند توضـيح  عالوه بر آن، حلّ تعقيد. است) رسول(

  .آن به نثر روان است
هدف شارح . ه ديگر در اين حوزه، تناسب روش شرح با هدف شارح استمسئلة قابل توج

مـثالً اگـر شـارح قصـد      ؛ه و تدوين شرح، ارتباط مستقيمي با سطح خواننـدگان آن دارد در تهي
ست رويكرد خود در شرح را متناسب بـا ايـن هـدف تنظـيم     تدوين شرح آموزشي دارد، الزم ا

شـرح لغـوي بـا    . ترين رويكرد در شروح آموزشي باشد شايد از جهتي شرح لغوي مناسب. كند
ت خود و كند كه با استفاده از ذهني هاي واژگاني، خوانندة دانشجو را وادار مي روشن كردن گره

ن، معني مناسبِ متن را دريابد، اين امر بـه پـرورش   راهنمايي استاد، با كنار هم قرار دادن واژگا
خواري و تكيه بر شروحي كه بـه   كند و او را از عادت به پخته ت ذهني دانشجو كمك مياقيخلّ

در عـين حـال، سـاير انـواع شـروح، چـون       . دارد اند، دور مي صراحت، تمام متن را معني كرده
گشايي از مشكالت ظـاهري مـتن نيسـتند،     ي گرهاز آنجا كه در پ... هاي تأويلي، بينامتني و شرح

چندان مناسبتي با اهداف آموزشي ندارند، هرچند، گاه به تناسب نوع متن، برخـي انـواع ديگـر    
  . گر خواننده باشد  تواند ياري شرح نيز در كنار شرح لغوي مي

  ناهماهنگي ساختار ظاهري شرح با نوع اثر و اهداف شارح - 3

نجا ترتيب قرار گرفتن شرح و توضـيحات در يـك اثـر و چگـونگي     منظور از ساختار در اي
ساختار شرح، در اين معنـي، تحـت تـأثير عوامـل گونـاگون از      . قالب بندي و تدوين آن است

. گيرد هاي مختلفي به خود مي شكل... جمله ذوق و سليقة شارح، هدف شارح، مقتضيات متن و
آوردن  -1: انـد از  شود عبارت به كار گرفته مي ط شارحانترين ساختارهايي كه معموالً توسمهم

بندي اثر و ذكر شرح در پايان هـر فصـل يـا     بخش -2 ؛شرح به صورت زيرنويس، در ذيل متن
هـا   بديهي است، كاربرد هر يك از اين شيوه. آوردن شرح و توضيحات در پايان متن -3 ؛بخش
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مثالً  ؛وة كار او تناسب داشته باشدطور با هدف شارح و شي بايد با نوع متن مورد بررسي، همين
هاي مبهم مـتن   در صورتي كه رويكرد شارح بر نگارش شرح مفصل و توضيح گستردة قسمت

گـاه   آن) تعليقـه (شرحِ زيرنويسـي  . باشد، قرار دادن توضيحات در زيرنويس، كار درستي نيست
الت آن در حد واژگـان  اي باشد كه مشك اوالً متن مورد بررسي به گونه :مفيد و منطقي است كه

؛ راحتي گشوده شـود  هاي آن، به باشد و با رفع ابهام از واژگان غريب متن، درصد بااليي از گره
ثانياً هدف شارح، بر تفصيل مطالب نباشد، چون در غير اين صـورت، مـتن كتـاب بـه واسـطة      

براي يـافتن   دهد و ممكن است خواننده حجم زياد تعليقات در آن، زيبايي خود را از دست مي
به عنوان نمونه، . معني يك واژه، گاه ناگزير شود به چند صفحه جلوتر برود تا معني آن را ببيند

خـورد   كاشاني، فـراوان بـه چشـم مـي     الهداية مصباحين همايي بر الد اين مشكل در شرح جالل
ـ  توان در تعليقـات  هايي از آن را مي همچنين نمونه). 34-30:  1386كاشاني، . ك.ر( د معـين  محم

ذيـلِ نـرد ده هـزاري،     73و72ذيـلِ بـرات،    71و70: 1382نظامي عروضـي،  . ك.ر(چهارمقاله ديد بر 
فارغ از اينكه چنين توضيحاتي، واقعاً چقـدر مـورد نيـاز ايـن مـتن بـوده       ). ذيلِ وشكرده 80و79

در متن اي نه  واقع، جاي چنين توضيحات گسترده ه به اين نكته ضروري است كه بهاست، توج
  . كتاب، كه در تعليقات انتهايي است

  توجهي به مخاطبان بي - 4

ه بـه مخاطـب در   تحقيق، كمتر كسي است كه از لزوم توج امروزه با گسترش مباحث روش
شـود اثـر،    در نظر نگـرفتن نيـاز مخاطـب، موجـب مـي     . ه و تدوين اثر، آگاهي نداشته باشدتهي

گونه كه شايسته است مورد  هاي محتوايي آن نيز، آن خوانندگان خود را از دست بدهد و ارزش
شناسـي شـروح، بررسـي ميـزان      ترين مباحث در آسيبيكي از مهم ،نيبنابرا. ه قرار نگيردتوج

: به تعبيـر مرحـوم شـهيدي   . العاتي مخاطب استه به نيازهاي اطّمداري شارح، و توج خواننده
با همة اين احوال، به نظر ). 18: 1384اني، زم(» هر شرح جايي دارد و گروهي را فايدت رساند«

ات كـار بـراي گـروه ويـژة مخاطبـان خـود،       ها و مقتضي رسد بسياري از شارحان، به ويژگي مي
نويسـد،   اگر شارح براي استفادة خوانندگان مبتدي و عموم افراد جامعه مـي . كنند توجهي مي كم
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ثري نياز دارد كـه در مختصـرترين شـكل و    اي به ا  ه داشته باشد كه، خوانندة غيرحرفهبايد توج
بنابراين، تفسـيرها و  . گشايي كند و اثر را براي او قابل فهم كند روشني، از مشكالت متن گره به

ها،  بدل ها و ذكر نسخه هاي پيچيدة محتوايي، طرح اختالف نسخه هاي دور از ذهن، تحليل تأويل
موجب مالل خاطر و دلزدگي او از مطالعة اثـر  كند، بلكه  نه تنها كمكي به خوانندة معمولي نمي

آمـوزان و   بـراي آشـنايي دانـش    1327اي از مثنـوي كـه در سـال     فروزانفر، در گزيـده . شود مي
در شرح بيت)هفت: 1373فروزانفر، (ه كرده است دانشجويان با اين كتاب تهي ،:  

  باده در جوشش گداي جوش ماست           چرخ در گردش گداي هوش ماست
حدود شش صفحه را به توضيحاتي مشتمل بر نظر بزرگان عالم فلسفه و منطـق اختصـاص   

، درحالي كه چند سال بعد، در شرح مثنوي شـريف، پـس از   )127-122: همان. ك.ر(داده است 
ارجـاع داده اسـت   ... اهـادي سـبزواري و  مند را بـه نظـر ملّ   شرح مختصر ابيات، خوانندة عالقه

  ).718: 1371فروزانفر، (
در مقابل، گاه شارح اعالم مي كند كه براي استفادة دانشجويان اقدام به تدوين شرح كـرده   

نقـص  . دهـد  ترين مطالب را مورد بررسي و شرح قـرار مـي   پا افتاده  ترين و پيش ا سادهاست، ام
ـ هاي دانشـگاهي از اهم  شود و در شرح اي كه در بسياري از شروح ديده مي عمده ت بيشـتري  ي

هي شـارح بـه مطالعـات قبلـي خواننـده      تـوج  كند، كـم  ار است و بيشتر خود نمايي ميبرخورد
، كلماتي سلوك هاي تازيانهنويسندة كتاب . هاي دوران مدرسة اوست ي آموخته، حتّ)دانشجويان(

، 441، 365، 285: 1386شـفيعي كـدكني،   . ك.ر(را توضيح داده است ... مانند برنا، انار، عنب، دد و
انـد،   فـي شـده  ورتي كه برخي از اين كلمات، در دورة ابتدايي به دانش آموزان معرّدر ص). 474

  ).55: 1385سنگري، (ز دانش دل پير برنا بود / توانا بود هركه دانا بود: در» برنا«مانند واژة 

  دقيق نبودن يا نادرستي توضيحات -5 

تي شارح دقّ تي و يا بيقّ د شود، كم و نقص در شرح مي  از علل مهمي كه موجب بروز آسيب
شارح توانمند و آگاه، در كنار وجود متن مـنقّح و  . است كه گاه با ناتواني علمي او همراه است

ط بـه عبـارتي، دانـش و تسـلّ    . شود نسخة صحيح، از اركان اساسي شرح مطلوب، محسوب مي
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گونـاگون،   هـاي  ا توان علمي شـارح، از جنبـه  ام. ق و علمي استشارح، ضامن توليد شرح موفّ
  :قابل بررسي و ارزيابي است

اي  هاي پايـه  از شايع ترين مشكالت شارحان، ناآشنايي يا آشنايي محدود آنها با دانش :5-1
بـا وجـود ايـن    . اسـت ... شناسي، علوم بالغي، تاريخ، زبان عربـي و  ات چون زبانمرتبط با ادبي

اي كـه از شـاهنامه    در گزيـده . ارتباط به متن، امري طبيعي است معضل، توصيفات عجيب و بي
  :فردوسي منتشر شده است، در شرح بيت

  ن نيز نامي نداني هميــكجا كز جهان كوس خواني همي        جز اي
شود، بلكه بايد با ياري از  ص نميها مشخّ ضبط درست اين بيت نه تنها از نسخه: آمده است

راي نام ديگر طبرستان وجـود دارد  يگانه جايي كه ضبط درستي ب. هاي ديگر آن را شناخت متن
سپس . ، آورده است)دماوند(» دنباوند«را نام ديگر » ور چهارگوش«است كه در آنجا » بندهشن«

كجـا ور چهـارگوش   : شود كه ضبط صحيح مصراعِ اول درواقع به ايـن شـكل اسـت    تأكيد مي
ـ   ). 47: 1380جيحوني، . ك.ر(خواني همي  ده نشـده كـه   اين در حالي است كه هرگـز جـايي دي

ـ . دماوند يا دنباوند را پايتخت فريدون گرفته باشند ا بـا مراجعـه بـه تعليقـات پـورداوود بـر       ام
شود كه اشتباه تـايپي كـوچكي در تعليقـات     ص مي، مشخّ)192: 1347پـورداوود،  . ك.ر(ها  يشت

 تغيير » باشد ور چهارگوش مي«به » باشد ورنه چهارگوشه مي«مهرداد بهار، باعث شده تا عبارت
العي از دانش زبـان شناسـي و ناآشـنايي بـا     شارح نيز به دليل كم اطّ). 119: 1385جويني، (يابد 

متون باستاني تاريخ زبان فارسي، با استناد به قسمت مغلوط از يك مـتن، ضـبط بيتـي را تغييـر     
  . داده و برداشت نادرستي در تفسير آن ارائه دهد

مواردي از  1318-1316هاي  ، در سالمجلة يادگاري در محمد فرزان نيز، طي سلسله مقاالت
اشعار عربي را كه گاه موجـب اخـالل در    ويژه در ترجمة تي عبدالعظيم قريب، بهدقّ لغزش و بي

كند كه تمام اين موارد، چيـزي از   هرچند خود اذعان مي. شرح شده است، يادآوري كرده است
  ).38: 1318 فرزان،. ك.ر(كند  فضايل و دانش قريب، كم نمي

هي به جهان فكري و عقيدتي صاحب اثر و عدم استفاده از ساير آثار شاعر يـا  توج بي :5-2
نويسنده در شرح، براي رفع مشكالت متني، از مشكالتي است كه شـارح و شـرح را از مسـير    
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زاده و ديگران، در شـرح ايـن    در تعليقات ديوان ناصرخسرو، چاپ تقي. كند منطقي منحرف مي
  :بيت

  تأويل به دانا ده و تنزيل به نادان    ر كه بدين صنع، ورا گفت       از بهر پيمب
  )4: 1305ناصرخسرو، (   

هيچ توضيحي دربارة تأويل و تنزيل و چگونگي ارتباط آن با دانا و عامي، در جهان فكـري  
هـاي   ناصرخسرو وجود ندارد، درصورتي كه ناصرخسرو، در ابيات فراواني از ديـوان، و بخـش  

روشني اظهـار كـرده    ، عقايد خود را در اين زمينه، بهوجه دينويژه در  زيادي از ساير آثارش، به
  .است
هاي انجام شده در راستاي حلّ مشكالت متني و صـدور حكـم    ناديده گرفتن پژوهش: 5-3

هايي است كه در بعضي موارد، شـارحان گرفتـار    الع كافي، از آسيبقطعي بدون پژوهش و اطّ
عالوه  گردد، به كاري و طرح مجدد مشكالت حل شده مي اين مسئله، باعث دوباره. شوند ميآن 

از ارزش و اهمدر شرح بيت نامة باستاننويسندةكتاب . كاهد ت كار شارح ميي:  
  كي دخمه كردش ز سم ستور           جهاني، به زاري همي گشت كوري

اي است كه رستم از  اده نيامده است، دخمهاي شگفت كه راز آن هنوز گش نكته: نوشته است
اسـت و  » سـم سـتور  «ا آنچه در اين ميان روشـن نيسـت،   ام... سازد سم ستور براي سهراب مي

افزايد كـه ايـن    سپس مي. سازد پيرايه كه رستم براي سهراب مي اي ساده و بي پيوند آن با دخمه
مانـده اسـت، و    بـه سـم سـتور مـي     اي چنبرينه و گرد بوده است و از ايـن روي،  دخمه، دخمه

... گـزارد و نشـانة هماننـدي دانسـت    » از گونـه «بايـد بـه    را مـي » از«سـان   نويسد كه بـدين  مي
اين در حالي است كه پيش از اين، جـالل خـالقي مطلـق، و پـس از     ). 670: 1385ازي، كزّ:ك.ر(

مقاالتي، در راستاي گرهوي، محم هـايي   تعبيـر، تـالش   گشايي از اين درضا شفيعي كدكني، طي
اگر شـارح  ). 31 -17:  1374و شفيعي كدكني،  470-462: 1356خالقي مطلق، . ك.ر(اند  انجام داده

هاي مذكور از قوت علمـي   ه به اينكه پژوهشاي آگاهي داشت، با توج از چنين پيشينة پژوهشي
معنـاي بعيـدي را،   انـد، يـا چنـين     هاي منطقي تدوين شده خوبي برخوردارند و بر پاية استدالل
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اي بـه نتيجـة  ايـن     كـرد، يـا حـداقل اشـاره     قرينه، آن هم از روي احتمال و ترديد ذكر نمـي  بي
  ). 112: 1382آيدنلو، (كند  كرد تا خواننده، خود در مورد معني نهايي قضاوت  ها مي پژوهش

يـك   گاه شارح با تكيه بر محفوظات ذهني و آنچه به خاطر دارد، به طـور قطعـي درمـورد   
  :، در شرح بيتهاي سلوك تازيانهنويسندة  . كند مسئله قضاوت مي

  اجرام چرخ چنبري، چون لعبتان بربري       پيدا سهيل و مشتري، خورشيد روشن محتجب
ات فارسي، گويا، ندارد و جز در اين بيت، اي در ادبي تعبير لعبتان بربري سابقه«: نوشته است

هـايي   ، شايد صورت درست آن لعبتان آزري است، يعني بترمندا شاهد ديگري براي آن به ياد
د اما بنا به پـژوهش سـي  ). 273:  1386شفيعي كدكني، (ساخت   مي) پدر يا عموي ابراهيم(كه آزر 

تـوان   طباطبايي، استفاده از اين تعبير نه تنها مسبوق به سابقه است، بلكه كاربرد آن را مي يمهد
  ). 29: 1387طباطبايي، . ك.ر(در ديوان شاعران مختلف ديد 

دقتي اوست كه بـه برداشـت     شود، كم از موارد ديگري كه موجب نقص كار شارح مي :5-4
ها  دقّتي شارح در نحوة خوانش متن، تشخيص شواهد مثال، نقل قول كم. شود نادرست منجر مي

توان به يك مورد  مي براي  نمونه. كند بروز مي... و فهم صحيح معني تعابير و اصطالحات متن و
رهبر، در نقل حواشي فياض، بـه شـرح تـاريخ بيهقـي خـود، كـه منجـر بـه          دقتي خطيب از بي

  ). 54: 1387راموز، . ك.ر(دگرگوني معنا شده است، اشاره كرد 
هي بـه سـبك و   تـوج  از ديگر مشكالت اساسي كه برخي شارحان با آن درگيرند، كـم  :5-5

هاي نادرست و در نتيجه،  اني آن است كه گاه باعث برداشتهاي ادبي و بي ساختار اثر و ويژگي
  :زير بيت در» باركش«  واژة معني در شاهنامه شارح .شود ايجاد اخالل در فهم متن مي

  برنشست اي باره باركش يكي        دست به نيزه سهراب سپهدار
 بهره آن از جنگيدن و تاختن براي كه است ستوري ،"برنشست" وارونة باركش،«: نويسد مي
 دژداران سـهراب،  اينكـه  از بـود  توانـد  ايما كناية "باره باركش بر سهراب برنشستن". برند نمي

: 1385 ازي،كـزّ (» شيندن مي بر جنگي و تيزتاز اي باره بر روي، اين از و گيرد مي هيچ به را ايراني
593 .(بـه  اسـب  دربـارة  وقتي شاهنامه، از ديگري فراوان ابيات و بيت اين در» باركش« واژة اام 
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 بـه  پهلوانـان  نيـز  شـاهنامه  از ديگـري  ابيات در. است» حمول و نيرومند« معني به رود، مي كار
  :نشينند مي» باركش بارة« بر هماوردان، و دشمنان با نبرد هنگام

  جاي ز را باركش آن برانگيخت       پاي آورد اندر عقاب اسب به
  )117 /3 :1368 فردوسي،(     

. شـود  مـي  يكسـونگري  بروز به منجر كه دارد هم ديگري بعد شرح، در شارح اتوانين :5-6
 بـا  پـژوهش،  علمـيِ  هـاي  شـيوه  گـرفتن  نظر در بدون شارح اينكه يعني شرح، در يكسونگري

 عبـارت  بـه . گيـرد  پـيش  در را اي غيرمنطقـي  ترتيب متن، بررسي در حوزه يك كردن برجسته
 يكسـونگري  بـه  كنـد،  دنبـال  را شـرح  منطقي و متعادل طور به نتواند شارح كه هنگامي ديگر،
 عالقـة  و انگيـزه  اسـاس  بـر  شارح گاه كه است اين شرح، در كسونگريي نمادهاي از. رسد مي

 يـا  گيـرد،  مـي  پـيش  در غيرمنطقـي  رويكـردي  خـود،  خـاص  ذهنـي  هـاي  استدالل و شخصي
 بـه  حافظ هاي غزل بندي تقسيم مثل ؛كند مي تحميل متن، به را يخاص اي سليقه هاي بندي تقسيم

  .ها شرح بعضي در عارفانه، و عاشقانه

  نارسا زبان و پيچيده بيان - 6

. اسـت  شارح بيان نحوة و زبان شود، مي شرح در ضعف وجود باعث كه ديگري مهم تعلّ
 پردازي عبارت از خالي و روان ساده، زبان داشتن شرح، هاي ويژگي ترين، اساسي و ترينمهم از

 فهـم  سـازي  آسـان  شـرح،  نگارش از هدف كه است ضروري نكته اين به هتوج. است فانهمتكلّ
 باشـد  مجبـور  خواننـده  كـه  باشد اي گونه به نبايد آن زبان بنابراين است، خواننده براي مطالب
 نخسـت،   خـوانش  با و اول نگاه در بايد بلكه كند؛ صرف زيادي وقت شارح، منظور فهم براي
 عاميانـه  و سـخيف  زبـان  از اينكـه  عـين  در شارح. باشد دريافت قابل روشني به شارح، منظور

 علمي زبان قوانين است الزم كند، مي دوري) نويسد مي خوانندگان عموم براي كه شرحي در يحتّ(
  .باشد داشته نظر مد شرح، نگارش در را
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  ها مهمقد نارسايي - 7

اهـداف  از بخشـي . اسـت  آن بـه  ورود دروازة و اثـر  يـك  هـاي  بخـش  تـرين مهم از مهمقد 
 ها، مهمقد در نقص و كاستي دليل، همين به و شود، مي تأمين ها مهمقد واسطة به نيز نويسي شرح
 در آنهـا  نقـش  و هـا  مهمقد تياهم وجود با. گردد مي نويسي شرح اهداف در اخالل موجب گاه

 كه دهد مي نشان امروز تا گذشته از شده نوشته شروح به نگاهي نويسي، شرح اهداف به رسيدن
 بـه  اشـاره  آن، خالق و ادبي اثر فيمعرّ. هستند علمي و كارگشا جامع، هاي مهمقد فاقد آثار، اكثر

 و اجتمـاعي  شـرايط  خصـوص  در توضـيحاتي  ارائـة  ف،مؤلّ بياني و سبكي خاص هاي ويژگي
 بحــث اثــر، صــاحب فكــري دنيــاي تحليــل و نويســنده يــا شــاعر زمــان بــر حــاكم سياســي
 تـرين مهـم  از تواند مي... و ادبي آثار مجموعة در اثر جايگاه بيان متن، كليدي اصطالحات دربارة
 و ادبـي  اثـر  كلّيـت  از بهتـري  درك نكـات،  ايـن  دانسـتن  بـا  خواننـده . باشـد  ها مهمقد مباحث
 در شارح نتيجه، در پردازد، مي ادبي اثر مطالعة به بازتري ديد با و داشت خواهد آن هاي ويژگي
 طـور  بـه  مفيـد،  تحليلي نكات به پرداختن جاي به بود نخواهد مجبور تعليقات، و شرح بخش
 و نظر مورد دورة در نحوي و صرفي هاي ويژگي معرّفي و شناختي سبك مباحث درگير مفصل،
  .شود دست اين از مسائلي
مباحث گذشته، در اام فيمعرّ اثر، صاحب از اي نامه زندگي العاتاطّ ارائة به اغلب ها مهمقد 

 ايـن  كـه  صـورتي  در. شـد  مـي  منحصـر  دست، اين از مسائلي و اثر زباني و سبكي هاي ويژگي
ـ  با و كنند مي طرف بر را خواننده نياز از بخشي تنها باشند، مستند و دقيق هرچند مطالب هتوج 

 سـنّي  ردة و علمـي  سطح شدن عمتنو با و سو يك از اخير هاي سال در ها شرح عتنو و كثرت به
 در شارح است الزم جامعه، افراد عموم و كودكان تا فرهيخته اقشار و دانشگاهيان از خوانندگان

تعيـين  شـرح،  تـدوين  از هـدف  متن، شرح شيوة بيان چون اي كاربردي و مهم مسائل به مهمقد 
 صـورت،  ايـن  غيـر  در. بپـردازد  هـا  گزيـده  شـرح  در متن از گزينش روش و خوانندگان گروه
 نياز با متناسب را آنچه ع،متنو آثار ميان از و كند برقرار ارتباط اثر با راحتي به تواند نمي ندهخوان

  .برگزيند است، اش  عالقه و
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  خوب شارح و مطلوب شرح هاي ويژگي ترينمهم

 مطلـوب  شـرح  يـك  اتخصوصي جمله از را زير موارد توان مي مذكور، مباحث به هتوج با
  :دانست

 ؛اعتماد مورد و صحيح خةنس بر تكيه -1
 ؛دانشمند و طمسلّ شارح داشتن -2
 ؛آنها دربارة كافي توضيح و متن دشوار اصطالحات و واژگان از ابهام رفع -3
 ؛ديرياب تصاوير و پيچيده مفاهيم شرح -4
 ؛قرآني اشارات شرح و تلميحات از رمزگشايي -5
 ؛ثرا ادبي و زباني سبكي، هاي ويژگي ترينمهم به اشاره -6
 يـا  شـاعر  بـه  مربـوط  تفسيري – تحليلي آثار و گذشته شروح از مستند و جا به استفادة -7

 ؛او زندگي دورة و نويسنده
 ؛اند شده مردود كه نظرهايي دوبارة نكردن طرح -8
 ؛بيشتر توضيحات براي تكميلي منابع فيمعرّ -9

 ؛نويسي شرح در مخاطب حال رعايت -10
 هـاي  قسـمت  بـه  ارجـاع  عـوض،  در و مختلف هاي قسمت در مطالب تكرار از پرهيز -11
  ؛پيشين
 ؛علمي دقيق و روان زبان از استفاده -12
  .اثر هاي بخش بين ارتباط به هتوج و نگري كل -13
 :باشد زير هاي ويژگي داراي كه است فردي نيز قموفّ شارح  
 ؛امانتداري -1
 ؛طرفي بي و انصاف رعايت -2
 ؛نادرست هاي ديدگاه عادالنة رد و نديگرا درست نظر پذيرش -3
  ؛كافي علمي توان و دانش داشتن -4
 ؛اتادبي با مرتبط اي پايه هاي دانش با آشنايي -5
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 ؛يكسونگري و گرايي مطلق از پرهيز -6
 ؛متن واقعي مشكالت به پرداختن و ساده موارد توضيح به نكردن بسنده -7
  ؛نويسي شرح با روشمند مواجهة -8
 ؛شارح اهداف و خوانندگان بررسي، مورد متن با متناسب و درست اي شيوه ذخااتّ -9

 .متن با انتقادي برخورد -10

  گيري نتيجه  

 اثـر  هـاي  نارسـايي  و مشـكالت  بـه  ادانـه نقّ نگاه با آن، در كه است رويكردي شناسي آسيب
 همچـون  پژوهشـگر،  دارد، ادبـي  نقـد  بـه  زيـادي  شباهت كه رويكرد اين در. شود مي پرداخته
 و يـابي  ريشـه  بنـدي،  دسـته  متن، در موجود مشكالت و ها آسيب يافتن دنبال به تيزبين منتقدي
 نيز نويسي شرح. كند كمك مشابه، موارد وقوع از پيشگيري و آنها اصالح به تا آنهاست، تحليل

 و داشـتند  آن بـه  اي ويـژه  عنايـت  گذشـته  هاي سال طول در قانمحقّ كه است هايي پژوهش از
 بـازار  در اكنـون  كه اي گونه به است؛ گرفته قرار هتوج مورد بسيار اخير، هاي  سال در صوصاًمخ

 ضرورت بنابراين. شوند مي ديده نفيس و پرمايه آثار تا سخيف، و ارزش بي هاي  شرح از شروح،
 تار،نوش اين در اساس، اين بر. دارد زيادي تياهم معاصر شروح به شناسانه آسيب و نقادانه نگاه

 آمـده  دسـت  به نتايج و گرفتند قرار تحليل و ارزيابي مورد مختلف جهات از ادبي متون شروح
  :است شده ارائه محور چند در

 ايـن  از شـروح  محتـوايي  هـاي  كاسـتي  تـرين مهـم : ناكافي شرح و محتوايي هاي كاستي -1
 گمـراه  و يچيدهپ هاي تحليل متن، از نادرست برداشت واقعي، مشكالت شرح از غفلت: نداقرار

  .شود مي شرح در اخالل باعث كه اي، نسخه نارسايي و توضيحات، در روي زياده كننده،
 عـدم : اسـت  ناسـازگار  آن سـبك  و محتـوا  بررسي، مورد اثر با كه رويكردي از استفاده -2

 كارآمـدي  و صحت از خوانندگانش، گروه و متن مقتضيات با شارح منتخب رويكرد هماهنگي
  . برد مي سؤال زير را آن تياهم و ارزش و دكاه مي شرح
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 شـارح  توضـيحات  در نقـص  عوامل و علل: نادرست توضيحات ارائة و شارح تيدقّ بي -3
 هيتوج بي نياز، مورد اي پايه هاي دانش با او محدود آشنايي: گيرد مي قرار كلّي محور شش ذيل
 در شـده  انجـام  هـاي  پژوهش يرسا نگرفتن نظر در شرح، حين در اثر صاحب فكري منظومة به

  . شرح در يكسونگري و شارح هيتوج بي و تيدقّ كم متن، مشكالت حلّ راستاي
 اثـر  نوع با شرح ساختار و چارچوب ناهماهنگي: قرارند اين از نيز نقائص و ها كاستي ساير

 كـارگيري زبـان   در نظر نگرفتن ردة سنّي، علمـي و نيازهـاي خواننـدگان، بـه     شارح، اهداف و
مـه كـه   كند، نارساييِ بخش مقد پيچيده و تعابير چنداليه كه روند فهم  متن را دچار انحراف مي

   .نويسي است باعث اخالل در رسيدن به اهداف شرح
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