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  مقدمه
اي نويسند و نيز به اثري  شرح در اصطالح عبارت است از آنچه در توضيح سخن پوشيده

گونه در توضيح مطالب ديگري نوشته شده باشد و فهم آن را براي خواننده كه بدين
  ).863 /2: 1376انوشه، (شود  تر كند شرح گفته مي آسان

 و شارحان داشتهرونق فراواني  ههاي گذشت نويسي بر متون ادب فارسي در دهه شرح     
از اي  اند كه در آنها متن كامل يا گزيده زيادي با اهداف مختلف به انتشار آثاري دست زده

در ميان شارحان، . آثار پيشينيان يا معاصران همراه با توضيحات و تعليقات چاپ شده است
كوب،  ي، فروزانفر، زريناي همچون قزوين مايه گرفته تا پژوهشگران برجسته دوستان كماز ادب

  .يوسفي و شهيدي وجود دارند
هاي متون ادبي از مهمترين ابزارهاي ترويج ادب فارسي در دوران معاصر به  شرح     

رساني  هاي اطالع روند كه هم در نظام رسمي آموزش دانشگاهي و هم در برنامه شمار مي
يند فهم مخاطبان ها در فرا حامروزه شر. همگاني براي خوانندگان عام نقش اساسي دارند

هاي  ويژه دانشجويان از طريق شرحي دارند و بسياري از مخاطبان بهادبيات، نقش مهم
كنند و از زاوية نگاه شارحان با شاعران و  شده، با متون ادبي ارتباط برقرار مينوشته

  .شوند نويسندگان ادبي آشنا مي
كاررفته در آثار ادبي را بهتر اوير خيالي بهكنند تا تص ها به خوانندگان كمك مي شرح     

درك نمايند و مشكالت ناشي از تحوالت زباني در ادوار مختلف را كه موجب كهنگي زبان 
. تر شوند آثار ادبي پيشين شده است از سر راه بردارند و به معاني متن و نيت مؤلف نزديك

خواننده و متن ادبي واسطه ها ميان سه عنصر اصلي خوانش يعني آفرينندة اثر،  شرح
  .هاي جديد از آن فراهم آيد تر شود و هم زمينة خوانش شوند تا هم فهم متن آسان مي
هايي دارد و چگونه  از اين رو، شارح موفّق كسي است كه بداند متن ادبي چه ويژگي     

هاي مختلف متن ادبي چه مراحلي را پشت  شود؟ خوانندگان در فهم گونه فهميده مي
چه نقشي در فهم ) همدالنه، خصمانه، خنثي(هاي خوانش  گذارند؟ هركدام از گونه ر ميس

درآورد توان خوانندگان را از حالت انفعالي به كنند؟ چگونه مي و تفسير متن ادبي ايفا مي
و آنان را به فعاليت و كاوشگري واداشت؟ ميزان آگاهي خوانندگان و ميزان حساسيت 

بيني آنان چه تأثيري در فهم آثار ادبي دارد؟   ايدئولوژي و جهانعاطفي، عالئق، سالئق،
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هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي زماني كه متن ادبي در آن خلق شده  تفاوت زمينه
  ... . هاي زمان خوانش متن، چه تأثيري در درك و تفسير آنها دارد؟ و است با زمينه

شته باشد و هر بخش از آن با ق نيز شرحي است كه ساختاري منسجم داشرح موف     
بديهي است كه بخشي از اهداف . شده، نقشي مؤثر ايفا كندگرفتهتوجه به اهداف درنظر
ها در  مقدمه. گردد شوند تأمين مي هايي كه بر شروح نوشته مي شرح از طريق مقدمه

تر با متن  شوند تا خوانندگان سريع صورتي كه اصولي و روشمند نگارش يابند موجب مي
هاي خوب اگر تصويري روشن  مقدمه. تر بفهمند ارتباط برقرار كنند و آن را بهتر و آسان

از بينش و منش شاعر يا نويسنده و خصوصيات زباني و هنري اثر ادبي ارائه نمايند و 
بيني و دنياي آفرينندة اثر پيوند بزنند؛ هم از تكرار مباحث در  ذهنيت خواننده را با جهان

از توانند  شوند و هم مي ساز انسجام آن ميكنند و زمينه وگيري ميبخش شرح متن جل
  .ري كاوشگر بسازنداي پويا و مفس مخاطب، خواننده

ه به اصول آن، نگاهي به پيشينة نويسي و لزوم توج ت بحث مقدمهرغم اهميبه     
ي در اين زمينه صورت نگرفته است، دهد كه تاكنون پژوهش مستقل ان ميتحقيق نش

 و سيري در شروح )1387 (هاي حافظ از بهادر باقري هاي فرهنگ شرح  از كتابغير
هاست و چند مقاله  حكه تأكيدشان بر معرفي و تحليل شر) 1386( از رضا شجري مثنوي
 اي مقدمه« ،)1385 ( از محمدرضا سنگري»ها ها، بايسته ، كاستيپردازيگزيده« هاي با عنوان

 از نصراهللا »پردازيگزيده«و  )1385 (ز محمد غالمرضايي ا»هاي درسي بر ارزيابي گزيده
نويسي در شروح پرداخته نشده و يا به  كه در آنها يا به بحث از  مقدمه، )1371( امامي
 هاي نامه با عنوان همچنين دو پايان. هايي بسيار كوتاه و گذرا بسنده شده است اشاره

بررسي «و  )1383اويسي، ( »8 قرن  منثور از قرون اوليه تا متونهاي بررسي ديباچه«
اند كه تكية آنها بر  نيز تهيه شده )1379كر، ( »10 تا 4 ديباچه و مقدمة متون نثر قرن

بررسي ديباچة آثار ادبي كهن و موضوعات مورد اشاره در آنهاست كه موضوعي جداگانه 
  . است
نويسي  ي بر اهميت مقدمه تحليل-بر اين اساس، اين مقاله بر آن است تا با روش توصيفي      

هايي را  در شروح چاپي متون ادبي تأكيد كند؛ مباحث نظري مربوط به چنين مقدمه
ها و  اند ويژگي شده نوشته شدههاي چاپ هايي كه بر شرح سامان دهد و با بررسي مقدمه

  .هاي مطلوب را معرفي نمايد خصوصيات مقدمه
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ضيحي است كه براي فهم بهتر آثار ادبي به منظور از شرح در اين نوشتار هرگونه تو     
رو، هم شامل  ازاين،صورت مكتوب انتشار يافته استهمراه گزيده يا متن كامل آنها به

هاي  شود و هم شرح ن مينويسا توضيحات بسيار كوتاه و تعليقات مختصر برخي از پاورقي
  .گيرد بر مي جلدي را درمفصل چند

نويسي بر متون   ل شرحآمده از تحقيق در سير تحودستبهج اين نوشتار بخشي از نتاي     
 پي، بررسي و تحليل شدههاي چا ادب فارسي است كه در آن ابعاد و زواياي مختلف شرح

 شمسي 1300هايي كه از حدود سال   مورد از شرح150براي اين تحقيق، بيش از . است
شناختي آن  ا مشخصات كتاباند مطالعه شد و از آن ميان، تنه تا كنون به چاپ رسيده

اند در فهرست  هايي كه در متن مقاله مورد استناد يا استشهاد قرار گرفته تعداد از شرح
  .منابع ذكر گرديد

  
  نويسي پيشينة شرح

نويسي را بايد در  پيشينة شرح. نويسي بر متون ادب فارسي سابقة طوالني دارد شرح
  و ادبي قديم جستجو كرد، آنان توضيحات،هاي علمي هاي پيشينيان بر كتاب نويسي حاشيه

كردند، كه گاه  هاي خود را در كنار مطالب كتاب يادداشت مي ها و تداعي سؤاالت، ارزيابي
 متن اصلي قرار هاي بعدي جزء برداري نيز به سبب اشتباه نساخان، بخشي از آنها در نسخه

  .شد گرفت و به آن افزوده مي مي
ة مورد مطالعة اين پژوهش نيز رواج داشته و دارد و برخي از نويسي در دور حاشيه     

هايي بودند كه مدرسان يا  شوند درواقع حاشيه شروحي كه امروزه تجديد چاپ مي
  قزوينيةهاي عالم اند، مانند يادداشت كرده مصححان يك كتاب در كنار متن آن يادداشت 

وان حافظ كه به تصحيح او و در حاشية ديوان حافظ كه بعدها به همان صورت در دي
هاي قزويني كه به  عالوه بخش عظيمي از يادداشتبه. ه شده بود چاپ شد تهيقاسم غني

هايي است كه تصحيح كرده  كوشش ايرج افشار به چاپ رسيده است، حواشي او بر كتاب
ه گروهي از شارحان بوده هاي دور مورد توج ي نيز از گذشتهشرح مفصل متون ادب. است
ت اينكه ظرفيت بيشتري براي تفسير اند به عل ز بودهت، در اين ميان متوني كه موجاس

 از شيخ رازگلشن اند، مانند منظومة هزار بيتي  ها شرح شده اند بيش از ساير كتاب داشته
 است كه بر  الهيجي تنها يكي از چندين شرح قديمياالعجاز مفاتيحمحمود شبستري كه 
  .آن نوشته شده است
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هايي كه بر آثار ادب فارسي نگاشته  الزم به يادآوري است، بخش مهمي از شرح      
هاي خارج از ايران است كه براي فهم اين متون  زبانان سرزمين اند، متعلّق به فارسي شده

  سعديگلستان يها نگاهي به اسامي تعدادي از شرح. با مشكالت بيشتري مواجه بودند
قدر به قاره چ زبانان شبهدهد كه فارسي شان مي در هند چاپ شده است نكه فقط

هاي چاپي در  عالوه از آنجا كه انتشار كتاب به. اند ه داشتهنويسي متون فارسي توج شرح
هاي چاپي  ترين شرح  است بسياري از قديمي سرزمين هند زودتر از ايران رونق گرفته

 شكرستان: از اين قرارندستان شرح گلهاي  برخي از كتاب. اند فارسي، در هند انتشار يافته
الدين رامپوري؛ شرح محمد  الدين جالل  از محمد غياثشرح گلستاناي؛  از مال سعد پتنه
الدين   از سراجخيابان گلستانآبادي؛ اله  از شيخ محمد افضلشرح گلستانكريم مولتاني؛ 
 يد اهللا خويشگي از عببهارستانآبادي؛ الدين اورنگ د سراج از سيچمنستانعلي خان آرزو؛ 

  ).867 و866 /2: 1376انوشه،  .نك(الدين رامپوري  از غياث بهار بارانقصوري؛ 
هاي خطّي  حان نسخهاما در يكصد سال گذشته، اولين گروه شارحان در ايران، مصح     

تر به متن اصلي را از آثار ادبي به چاپ  كردند متني منقّح و نزديك بودند كه تالش مي
بسياري از آنان توضيحاتي در مقدمه، پاورقي و .  اختيار عموم قرار دهندبرسانند و در

پس از تأسيس . اند كه براي خوانندگان در فهم متون راهگشا بود ها آورده نوشت كتاب پي
اندازي رشتة زبان و ادبيات فارسي كه در   شمسي و راه1313دانشگاه تهران در سال 

ديد گسترش پيدا كرد، نياز به شرح آثار ادبي هاي ج هاي بعد با تأسيس دانشگاه دهه
براي استفادة دانشجويان موجب شد تا گروهي از نسل دوم محققان در اين دوره كه خود 

ها يا متن كامل آثار ادبي مشاهير  ها بودند، شروحي بر گزيده آموختگان دانشگاه از دانش
با شكل و شيوة جديد و با نويسي   بدين ترتيب بود كه شرح.ايران تهيه و منتشر نمايند
كم رونق گرفت، تا اينكه در دهة اخير كه با رشد جهشي  اهداف آموزشي خاص، كم

تعداد دانشجويان زبان و ادبيات فارسي در مقاطع مختلف كارشناسي، كارشناسي ارشد و 
 هايي از آنها ويژه تهيه و انتشار گزيده نويسي بر متون ادبي به رو هستيم، شرح دكتري روبه

  . همراه با شرح به اوج خود رسيده است
هاي آموزشي محدود نماند و شمار زيادي از  نويسي بر آثار ادبي به متن البته شرح     

آثار شاعران و نويسندگان درجة دو، حتي بسياري از آثار ادبي معاصران را نيز شامل شد، 
 نسبت به برخي از زيرا عالوه بر نياز آموزشي، عوامل ديگري از جمله اقبال عمومي

 .نويسي ايفا كردند سزايي در گسترش شرح دواوين شاعران و آثار نويسندگان نيز نقش به
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همچنين افزايش سواد عمومي در جامعة ايران و عالقة عموم مردم به مطالعة ميراث 
آيد نبايد در رونق و رواج  ادب فارسي را كه به منزلة گنجينة هويت ملّي به شمار مي

   درحقيقت خوانندگان عادي در مواجهه با زبان ادبي .كم گرفتي دستنويس شرح
شوند و  رو مي تري روبه ويژه دواوين شاعران با مشكالت جدي كاررفته در آثار هنري، بهبه

احساس نيازشان به توضيحات راهگشا بيشتر است؛ مخصوصاً در خواندن آثار كهن كه 
  .رود ي در فهم متون به شمار ميانع مهم تعبيرات قديمي در آنها موجود واژگان و

دهند كه اصوالً متون شعري در زبان فارسي بيش از متون ادبي  ها نشان مي بررسي     
 از ميان متون نظم، و كتاب ديوان حافظ معنوي و مثنوياند و دو كتاب  منثور شرح شده

 .اند رحان قرار گرفتهه شا بيش از ساير آثار ادبي مورد توج سعدي از بين متون نثر،گلستان
  

  ها انواع شرح
توان   كه آنها را مييافتهاي مختلفي  ها و گونه هاي متون ادبي در طول زمان، شكل شرح

ها را از جهت اينكه چه مقدار از يك متن ادبي  شرح. بندي كرداز جهات گوناگون طبقه
. بندي كرد  تقسيم شرح برگزيدة متن وتوان به دو دستة شرح كامل گيرند مي را در بر مي

هاي دشوار متن شرح  ها نيز انواع مختلفي دارند، در بعضي از آنها فقط قسمت گزيده
ه به عالئق و اهداف هايي از متن ادبي با توج  يا بخشاند و در گروهي از آنها بخش شده

ها را از جهت  توان شرح بندي ديگر مي در يك تقسيم. اند شارح، برگزيده و شرح شده
هاي زباني،  گشايي از ابهامات محتوايي آن به انواع شرح اني متن و چگونگي گرهبيان مع

  .  تقسيم كرد...  تفسيري، تأويلي، موضوعي، بينامتني و
ويژه براي  ها با هدف آموزشي به توان گفت كه برخي از شرح از نگاهي ديگر مي      

د كه شارح براي نشر ميراث ان  برخي ديگر ترويجي،شوند ها تدوين مي تدريس در دانشگاه
 اند كه در آنها پژوهشگران كند و گروهي نيز پژوهشي ادبي در بين عموم جامعه آن را تهيه مي

  .نمايند هاي خود را دربارة يك متن ادبي در قالب شرح منتشر مي آخرين يافته
ما شوند ا ها براي دانشجويان تهيه مي از جهت مخاطبان با وجود اينكه اكثر شرح     

هايي هم براي طبقات مختلف جامعه از جمله كودكان، جوانان و بزرگساالن نگارش  شرح
 توان آنها را به سه دستة مفصل، مختصر و متوسط ها نيز مي  حجمِ شرحنظراز . يابند مي

  . بندي كردتقسيم



  93  ... نويسي ر شرحدها  بررسي و تحليل مقدمه  
 

   
 

  1389 بهار  ،11 شمارة           

  نويسي پيشينة مقدمه
 آن است كه گاه با مقدمه پلي براي دستيابي به محتواي كتاب و دروازة ورود به درون

مخاطب با خواندن مقدمه با محتوا، . شود هاي ديباچه، مدخل و سرآغاز از آن تعبير مي نام
مقدمه از منطق پا به قلمرو «.شود گستره و ساختار كتاب و اهداف نويسندة آن آشنا مي

ردد و مقدمه در منطق، آن است كه توقف شئ به صورت عقلي يا جعلي، به آن بازگ. ادبيات نهاد
گردند، واسطه يا باواسطه به آن بازمي نيز از آن روي كه مقدمه اعم از مبادي است؛ مسائل، بي

  ).2/600: 1376انوشه،  (»اب نيز چنين پيوندي با كتاب داردمقدمة هر كت
تهانوي در كتاب .  شرايط و آدابي قائل بودند،نويسي بر كتاب در گذشته براي مقدمه     

قالوا الواجب علي من شرع في شرح كتاب ما أن «: نويسد  ميلفنونكشاف اصطالحات ا
المقصود يسميها قدماء الحكماء الرؤوس يتعرض في صدره ألشياء قبل الشروع في

آنگاه او هشت ويژگي مقدمة كتاب را كه حكماي پيشين ). 10 :1862 تهانوي،(» نيهالثما
 هدف از تدوين و -1: ند ازا كه عبارتكند  كردند ذكر مي ياد مي» رؤوس ثمانيه«از آن به 

 سمت آن كه عبارت از توضيح -3 فائدة آن -2تحصيل آن علمي كه موضوع كتاب است 
 جايگاه آن علم در ميان يقينيات -5 معرفي نويسنده -4دادن دربارة عنوان كتاب است 

ن آن هاي گوناگو  معرفي قسمت-7 رتبة آن علم در ميان انواع علوم -6... يا ظنيات و
  ).11  و10: همان(هاي آموزش آن علم   شيوه-8علم 
 ها  نويسنده در اين كتاباي متفاوت بود؛ اي ادبي تا اندازهه نويسي در كتاب البته مقدمه      

 گونه رو اين  ازاين.كرد تا توانايي خود را نيز در نويسندگي به نمايش بگذارد تالش مي
  .شناختي دارندزش زيباييها مانند مقدمة گلستان سعدي ار مقدمه

ها به بركت توسعة  نويسي رونق فراوان يافت و كتاب در يكصدسال گذشته كه كتاب     
صنعت چاپ با شمارگان زياد در دسترس مخاطبان خود در نقاط جغرافيايي مختلف قرار 

تري پيدا كردند و ساختارهاي گوناگوني يافتند كه در  ها كاركرد تازه گرفتند، مقدمه
  .الي مباحث اين مقاله به آنها پرداخته خواهد شد هبال
  

  نويسي معاصر ها در شرح مقدمه
ترين دريچة ارتباط نويسنده با خواننده است از ابتدا مورد توجه  مقدمه از آنجا كه اصلي

شارحان متون در دورة مورد مطالعه قرار داشت، اما در طول زمان و بنا به داليل مختلف 



94    

    
 

 بخش و دكتر احمد رضي زينب رفاهي       
  

   1389 ، بهار11شمارة

ها نيز دستخوش تغييراتي شدند و   مقدمه يافتند،ح و انواع آن تكاملگونه كه شرو همان
  .شيوة تدوين آنها تغيير كرد

هاي متمادي از آغاز نهضت چاپ و شرح متون ادب فارسي  آثاري كه در طول سال      
  از آثاري كه در مقدمة؛اند هايشان متفاوت اند از جهت كيفيت و كميت مقدمه منتشر شده
اكتفا شده، در چند صفحه ...  ارة كوتاهي در قالب سخن ناشر، تشكر و سپاس وآنها به اش

تفصيلي  هاي مورد استفاده و ارائة اطالعات شان بر معرفي نسخه يا آنهايي كه تكية اصلي
  . دارندهاي مفصل و چندوجهي هاست، تا بسياري از شروح معاصر كه مقدمه دربارة نسخه

هاي مفصلي دارند، ولي سطح علمي آنها  عضي موارد مقدمهآثار گذشته هرچند در ب      
 و اغلب در حد ارائة اطالعات تاريخي دربارة متن ادبي مورد نظر، آفرينندة اثر، وقايع زندگي
ها  سبك سخن اوست و هرچه از جهت زماني به عقب برگرديم اين ويژگي در مقدمه

، جهانگشاتاريخ ق، و در مقدمة 1320 قزويني در سال مثال عالمةعنوانبه. آشكارتر است
 صفحه از آن به ترجمة حال مصنف 70اي كه حدود  مقدمه.  صفحه مقدمه نوشته است146

 دارد هاي آن اختصاص ات نسخه و خصوصيتاريخ جهانگشا صفحه به وصف 35كتاب و 
  ). 23-128 :1385 جويني، .نك(

دانسته كه در مقدمه به  فرض ميگويا شارح در ابتداي دورة مورد مطالعه، بر خود      
؛ بدون توجه به اينكه بپردازدمعرفي كامل نويسنده يا شاعر، زندگي، نسب و خاندان او 

اي از اطالعات تاريخي در مورد آفرينندة اثر تبديل  با اين كار، مقدمه فقط به فشرده
 جهانگشاتاريخ ها كه چند سالي پس از تصحيح  نمونة ديگر از اين نوع مقدمه. شود مي

اين مقدمه شامل .  استديوان ناصرخسروزاده بر  چاپ شده است، مقدمة سيد حسن تقي
 صفحه از آن زندگي ناصرخسرو و مباحثي چون اسم و رسم 50 صفحه است و حدود 70

 محل و مولد، عهد جواني و تحصيالت، خصوصيات شخصي و خانوادگي تا زمان وفات و
 ).1-50: 1305خسرو،  ناصر.نك(شود  قبر او را شامل مي

هاي بعد با ورود شارحاني چون مينوي، خزائلي، گوهرين، يوسفي و ديگران  در دهه      
ها شد و شكل و  نويسي، مباحث جديدي هم وارد مقدمه هاي شرح عالوه بر تحول شيوه

  . شيوة آنها تا حدي تغيير كرد
تر به مقام عطار در وادي ، بيشالطير منطق در مقدمة 1342صادق گوهرين در سال      

عالوه در  پردازد، به عرفان و بررسي مضمون و محتواي اين كتاب و اشارات عرفاني آن مي
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 سخن الطير منطقخصوص  مورد سنّت اثرپذيري از قرآن و حديث در عرفان اسالمي و به
 .نك(دهد  د و سليمان را نشان  ميروشني اثرپذيري عطار از داستان هده گويد و به مي

هاي اين دوران هنوز خالي از مباحث  رغم اين، اغلب مقدمه به). 16-21: 1383عطار، 
نويسي، نوع مخاطبان و خوانندگان، بيان هدف  شناختي چون اشاره به شيوة شرح روش

  .شارح و مسائلي در شناخت بهتر خالق اثر و فضاي فكري او هستند
 توسط استاد فروزانفر تدوين شريفشرح مثنوي  مقدمة 1346در اين ميان، در سال      
اي در  نامه شود، ولي برخالف انتظار، از مقدمة مفصل و حتي اشارات تاريخي و زندگي مي

ها، به   صفحه، ضمن اشاره به مشكالت كارِ تطبيق نسخه14آن خبري نيست، اما او در 
ج مورد  ذيل پنها و توضيحات پيش از هر بخش، بندي شيوة كار خود در اين شرح، بخش

  ). 1-14: 1371 فروزانفر، .كن(كند  اشاره مي
 شمسي و افزايش تدريجي 60ها در ابتداي دهة  پس از بازگشايي مجدد دانشگاه     

نويسي بر متون  پذيرش دانشجو در رشتة زبان و ادبيات فارسي و به دنبال گسترش شرح
اين . ه شارحان قرار گرفتجتر مورد تو هاي جامع و كامل دمهها، نوشتن مق كامل يا گزيده

ها هرچند در بعضي موارد مختصرند و تعداد صفحات كمتري دارند، اما اغلب،  مقدمه
شود، نكاتي مثل شرايط اجتماعي حاكم بر زمان  هاي متنوعي در آنها گنجانده مي بحث

شاعر يا نويسنده، اوضاع سياسي و فرهنگي عصر و دنياي فكري آنان، مباحثي در تحليل 
كند و خواننده را در جريان  و شيوه و ساختار اثر كه به فهم بهتر آن كمك ميسبك 

همين اساس  بر. دهد تا پيش از ورود به متن با آن درگير شود ساختار كلي اثر قرار مي
واقع از نظر كيفي تر به نظر برسند اما در زي كوتاههاي امرو شايد بسياري از مقدمه

ها  قيقات در اين حوزه تغيير كرده است؛ امروزه اكثر شرحاز سوي ديگر نوع تح. ترند كامل
شوند، بنابراين  شدة پيشينيان تهيه ميهاي تصحيح بر مبناي متن) ها خصوصاً گزيده(

در . شناسي و توضيح دربارة اختالف نسخ معموالً در آنها وجود ندارد مباحث نسخه
هاي مستقل ديگري  اباي هم در اكثر موارد كت نامهخصوص زندگي و مباحث زندگي

    . كنند نياز  مي اند كه تا حدي شارح را از اشارة گسترده به اين مسائل بي نوشته شده
  نويسي اهميت مقدمه

شود و اطالعات كلي  رو مي معموالً مقدمة اثر نخستين بخشي است كه خواننده با آن روبه
ترين  كننده مقدمه از تعيينبه همين سبب . درس و  ميدربارة هر اثر نيز از اين طريق به ا
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ها در  اما مهمترين فوايد نوشتن مقدمه. نويسي است ها در رسيدن به اهداف شرح بخش
  ند؟ا شروح متون ادبي كدام

از نخستين كاركردهاي نوشتن مقدمه، معرفي اثر و خالق آن است و مهمترين بحثي      
د توجه بوده است، پرداختن به نويسي در ايران همواره مور كه از دوران اولية رواج شرح

 -هدف مخاطب در استفاده از يك شرح . هاست نامة مؤلف و معرفي اثر درمقدمه زندگي
هايي از اثر و آگاه شدن از معني واژگان   صرفاً خواندن قسمت-حتي در نوع آموزشي آن 

 نيازمند ،)ها خصوص در گزيده به(مبهم نيست، بلكه مخاطب عالوه بر آشنايي اجمالي با اثر 
شناخت كلّي از خالق اثر در حد لزوم، شناخت فضاي فكري و روحي او و مهمترين 

خواننده با دانستن اين موارد، درك بهتري از كلّيت .  زباني اثر است-هاي ادبي  ويژگي
هاي خاص سبكي و زباني اثر و دورة زماني تأليف آن خواهد داشت و  اثر ادبي، ويژگي

تن به نكات جاي پرداخ خش شرح و توضيحات مجبور نخواهد بود بهدرنتيجه، شارح در ب
هاي صرفي  في ويژگيشناختي، معر ر درگير مباحث سبكل و مكرفصيت تحليلي مفيد، به

اي اجازه  عالوه، چنين مقدمه به. و نحوي در دورة مورد نظر و مسائلي از اين دست شود
نشجويان در محدودة شرح متن ويژه گروه دا دهد فعاليت ذهني خوانندگان، به نمي

شود به  متوقف بماند، بلكه ضمن آشنا كردن آنها با موضوعات تحليلي مختلف باعث مي
  ).8: 1385غالمرضايي، (تري دربارة متن دست يابند   هاي تازه ديدگاه

ا نياز فايدة ديگر نوشتن مقدمه، راهنمايي خواننده در انتخاب كتابي متناسب ب      
ل و در برخورد با مقدمة كتاب بايد به سطح علمي شرح، نوع ه در درجة اوخوانند. اوست

...  ببرد تا اثري مناسب موقعيت علمي، سني، شغلي وتوضيحات و هدف نويسنده پي
بنابراين بهتر است مقدمه داراي توضيحات كافي در مورد . خويش را انتخاب كند

.  از همه، هدف شارح يا ناشر باشدهاي آن شرح از جمله شيوة كار شارح و مهمتر ويژگي
اي از ذكر هدف شارحان نيست، اما در  ها و آثار مستقل، نشانه هرچند در بيشتر مجموعه

  . كنند ه مييه و توليد شروح به اين نكته توجاندركاران ته بعضي موارد، دست
صحيح ذيل بحث از سبب تأليف و ت) هاي گذشته خصوص آثار دوره به(برخي آثار نيز       

كنند كه خواننده را در درك بهتر هدف و  طور غيرمستقيم به مباحثي اشاره ميكتاب، به
 قزويني در مقدمة ةعالم. كند نيت شارح، سطح شرح و مسائلي از اين دست، ياري مي

ت گرايش به تحقيق در باب اين كتاب و بيان عل ضمن اشاره به سبب چهارمقالهكتاب 
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كند كه در ابتدا قصد  ، تصريح مي) ادوارد براون بوده استكه به پيشنهاد(تصحيح آن 
هاي خود را هم  افزودن توضيحات به اين اثر را نداشته، ولي به پيشنهاد براون يادداشت

تر باشند و مجبور نشوند خودشان  ضميمة چاپ كتاب كرده است تا خوانندگان راحت
به همين علت است كه ).  بك: ق1328نظامي عروضي، (دنبال مطالب و توضيحات بروند 

با توجه به . زند ها دور مي تعليقات كتاب بيشتر حول محور اعالم و شرح اسامي و مكان
فهمد كه قصد نويسنده در اينجا بيشتر تصحيح نسخه بوده است  اين مطلب خواننده مي

 تا شرح متن كتاب، و نبايد انتظار شرح مشكالت و حلّ ابهامات را از تعليقات آن كتاب
  . داشته باشد

 در شروح متون ادبي، روشن كردن سطح انتظار از  اصوالً يكي از كاركردهاي مقدمه     
تواند به نوع شرح، محدودة كار شارح، اهداف شرح و  آنهاست، خواننده از طريق مقدمه مي
اي نبايد از اثري كه  مخاطب اهل علم و حرفه. ببرد  سطح خوانندگان مورد نظر شارح پي

 استفادة خوانندگان عام و جوانان تهيه شده و مثالً هدف از تأليفش تهية شرحي براي
ها، عنوان  ها، همراه با ذكر معني ساده و روان همة بيت تر براي همة گروه تر و روان ي كاربرد

، انتظار طرح تفصيلي مباحث جزئي لغوي، دستوري و )9: 1385مهرنگ، (شده است 
طور خوانندة عام هم لزومي ندارد به دنبال شروح كامل يا  مين باشد؛ ه انتقادي را داشته

 الطير  منطق يوسفي، بوستان و گلستان خزائلي، شرح گلستاناي چون  هاي تخصصي گزيده
برود كه مباحث تخصصي آنها در متن و مقدمه كمتر به ...   ونامه حافظكدكني،  شفيعي

، در بوستان و گلستانيوسفي مثل شرح عنوان نمونه در آثار غالمحسين به. آيد كارش مي
ها جز  ها آمده است كه اين بحث بدل قسمت تعليقات، بخشي مفصل با عنوان شرح نسخه

اي يك فرد غيرمتخصص كه هدفي جز لذت بردن از خواندن و فهم ظاهري ر بمالل خاطر
نين كه گروه هدف چ درحالي. ندارد، ثمري نخواهد داشت...  وبوستان و گلستانعبارات 

در مقدمة خود بر  كدكني  گونه كه شفيعي اند، آن اي و دانشگاهي آثاري، خوانندگان حرفه
تالش بود كه اطالعات مورد نياز خوانندة جدي و «: كند  اشاره ميالطير منطقكتاب 
اي حتي اگر به  خوانندة غيرحرفه). 13: 1385عطار، (»  از هر جهت فراهم شودمند عالقه

اشد، مناسب است از آثاري كه در مقدمة آنها هدف از تأليفشان دنبال شروح كامل ب
  . استفادة عموم خوانندگان ذكر شده و از مباحث پيچيده خالي است استفاده كند
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ها اين است كه در مجموع، شارح بايد توجه داشته باشد كه  نكتة مهم در بحث مقدمه      
 مي در موفقيت اثر او و جلبنويسي نقش مه مباحث مقدماتي و رعايت اصول مقدمه

 بداند كه پيش از انتخاب و استفاده از شرح، الزم است به مخاطب دارد و مخاطب نيز بايد
  .مقدمة آن رجوع كند تا هدف نويسنده و ناشر آن را دريابد و بيشترين بهره را از آن ببرد

  
    نويسي  هاي مقدمه ها و شيوه انواع مقدمه

  . متوسط، مختصر ومفصل : به سه دسته تقسيم كردتوان يم ها را از نظر حجم مقدمه
هاي مختلف است و   مقدمة مفصل حجم زيادي دارد و شامل اجزا و بخش-1    

هاي سبكي، زباني، معرفي  هاي اثر، بيان ويژگي اطالعات مختلفي دربارة نويسنده، ويژگي
د و معموالً در شروح متن كن ارائه مي... ها و روش تصحيح، شيوة شرح و تعليقات و نسخه

  . شود كامل آثار ديده مي
 مولوي، .نك(اي نگاشته است   صفحه90اي ه، مقدمشرح مثنويمحمد استعالمي بر      

 پيوستي بر -2 سرگذشت موالنا -1: اين مقدمه شامل پنج  فصل است). 90-1: 1379
  . اين نشر تازة مثنوي -5 دربارة مثنوي -4آثار موالنا پيش از مثنوي  -3سرگذشت موالنا 

 صفحه 230 كه الطير منطقكدكني هم در مقدمة مفصل خود بر  محمدرضا شفيعي     
هاي آثار شرح شده باشد، به مسائل  ها در ميان مقدمه ترين مقدمه است و شايد از مفصل

 غزل عطار، عطارهاي شعر فارسي، بوطيقايار، آثار عطار، اي چون هويت و زندگي عط كلي
 و "زبان مرغان"پردازد و در كنار بحث دربارة  ر و جايگاه عطار در شعر فارسي ميعطا

طور الطيرهاي تاريخ ادب فارسي و ردپاي سيمرغ در آثار عرفاني مشهور، به بررسي منطق
پردازد؛  ها مي به رمزگشايي از نمادهاي پرندگان و گل)  صفحه30در حدود (مفصل 
سيمرغ و پيشينة بحث آن و شيخ صنعان و روايات گوناگون طور از اشاراتي در باب  همين

روش هاي موجود و  در پايان نيز به ذكر نسخه. كند پوشي نمي دربارة اين داستان چشم
نمونة ديگر، مقدمة مفصل ). 1-230: 1385 عطار، .نك(پردازد  خود در تصحيح مي

 صفحه است به 145او در اين مقدمه كه حدود .  استغزليات شمسكدكني بر  شفيعي
  ).دوازده: 1387كدكني،  شفيعي(پژوهي پرداخته است  مباحث مختلفي در باب مولوي

اين نوع . دارند) صفحهچند(ند كه حجم بسيار كمي هاي مختصر  نوع دوم، مقدمه-2    
اند  ها اغلب در آثاري كه در ابتداي دورة مورد مطالعة اين تحقيق، تصحيح شده از مقدمه
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ها چون بيان جايگاه اثر در ادب   مقدمهو در آنها معموالً به مباحث مهم شود ديده مي
ق اثر و مشخص كردن گروه هدف، هاي سبكي خال فارسي، شيوة شرح يا گزينش، ويژگي

 دو نظامي، االسرار مخزنمثالً حسن وحيد دستجردي در تصحيح . شود هي نميتوج
ن مقدمه به بيان مشكالت تصحيح  است، اما درواقع بيشترِ حجم اي صفحه مقدمه نوشته

دستگردي در عين اينكه به وجود . اختصاص دارد... آثار نظامي، چگونگي تصحيح ابيات و
كنند اشاره دارد،  هاي متعدد از آثار نظامي كه كار تصحيح را با مشكل مواجه مي نسخه

ع اين  سبك زبان و بيان نظامي، موضوهاي خاص  اين آثار، ويژگيبهولي به علت توجه 
 نظامي .نك(كند  اي نمي ن دست هيچ اشارهاثر، شيوة خود در شرح ابيات و نكاتي از اي

  ).نوزده و بيست: 1382گنجوي، 
، يعني بين حجم اثر و قرار دارندهايي هستند كه بين اين دو   نوع سوم، مقدمه-3    

معرفي  نياز به  و در آنها با توجه به اهداف نويسنده و ناشر، در حدهستتناسبي مقدمه 
 هاي محوري ها و پژوهش يسينو نه زياده. اثر، روش كار و هدف شارح پرداخته شده است

شرح از اين جمله مقدمة . هاي افراطيِ نوع دوم ل در آنها هست و نه مختصرگويينوع او
اي كتاب عالوه بر   صفحه25مؤلف در مقدمة .  اثر كريم زماني استجامع مثنوي

اش از جمله، مالقات با شمس   زندگي مولوي و خاندان او، مراحل مهمرةتوضيحاتي دربا
هاي پاياني مقدمه، توضيحاتي نيز دربارة شروح گذشته و  و آثار و تأليفاتش، در قسمت

  ).43-45 / 1 :1384 زماني، .نك(دارد ... ح وحال، شيوة شر
ها بيشتر از  نويسي اين است كه كيفيت مقدمه هاي مهم در مقدمه يكي از نكته     

مقدمة مختصري كه از نظر علمي و اصولي مباحث كافي را . كميت آنها اهميت دارد
كند، بر مقدمة مفصلي  شود و عالوه بر آن تكليف خود را با خواننده روشن مي شامل مي

اي  هاي حاشيه هاي موجود و شيوة تصحيح يا بحث كه فقط به معرفي خالق اثر، نسخه
ها تناسب  ها در ارزيابي مقدمه ترين بحث به عبارت ديگر از اساسي. اردپردازد ترجيح د مي

  . شود با اثري است كه شرح مي) در كنار حجم(محتواي  مقدمه 
 اثري ادبي است با محتواي اخالقي و اجتماعي، بنابراين لزومي ندارد در گلستان     

ي صوفيان، كتب ها مقدمة آن مباحثي همچون مبدأ اشتقاق تصوف، تشكيالت و هدف
آورده شود، اما خزائلي ... مهم در باب تصوف و عرفان، وظيفة ما در برابر عرفان اسالمي و

 تدوين كرده است، به اين شرح گلستان صفحه شامل شش گفتار براي 97اي در  مقدمه
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 تصوف -2 مفهوم ادب و ادبيات، منشأ رواني، هدف و كيفيت تطور و انواع آن -1: ترتيب
 -4 مختصري از تحوالت ادب فارسي تا زمان شيخ اجل سعدي شيرازي -3و عرفان 

هايي  ها و شرح  و ترجمهگلستانباب   سخني در-5المتكلمين مقام ادبي و عرفاني افصح
 باب شعر و انواع آن، گفتگوي كوتاهي در  سخني چند در–6كه بر آن نوشته شده است 

روشن است كه بخش ). 13: 1381دي، سع (گلستانهاي سخن در  و آرايش... باب قافيه
بخش اصلي .  نداردگلستاناعظم اين مقدمة مفصل، اهميت زيادي براي خوانندة 

باب   به بيان شعر و انواع آن و حتي بحث در است به نثر است، پس چه نيازيگلستان
 چنين مباحثي، مقدمه را از ماهيت و اهداف خود  )75-90: همان .نك( قافيه؟ عروض و

  . كند اي از اطالعات جانبي تبديل مي و آن را به مجموعهدور 
سطح . ها در شرح آثار ادبي به عوامل مختلفي بستگي دارد كميت و كيفيت مقدمه     

كند  داني و ميزان پايبندي او به اصول است كه او را ملزم مي دانش و تسلط شارح، روش
انندگان قرار دهد، يا به روش كار خود و تا به فراخور نياز، اطالعات كافي را در اختيار خو

  . شيوة شرح اشاره داشته باشد و به تنظيم منطقي مباحث مقدمه بپردازد
وجه به نوعِ اثر نيز در كميت و كيفيت مقدمة شروح مؤثر است؛ يعني هر متن با ت     

ة اي دربار هنام هرچند اطالعات زندگي. طلبد  خود را ميهاي خود، مقدمة خاص ويژگي
هاست، ولي گاهي شارح به دليل شهرت كافي اثر يا  م مقدمههاي مه مؤلف از قسمت

بيند در مورد زندگي و آثار شاعر يا نويسنده يا دربارة خود اثر  پديدآورندة آن الزم نمي
 سعدي با توجه به بوستانمثالً غالمحسين يوسفي در مقدمة . توضيح زيادي بدهد

اين اثر نياز به «كند كه   مي افواه عام افتاده است، اشارهشهرت سعدي و اينكه ذكر او در
رو،  نيز بر همين باور است ازاينگلستاناو در مقدمة ). 12: 1368سعدي، (» في نداردمعر

  .آورد سخني از زندگي و معاصران سعدي به ميان نمي
اي ه وجه به اهميت اثر، ويژگييعني گاهي با ت.  هم صادق استمسألهعكس اين       

 سبكي، زباني و جايگاه خاص اثر در جامعه، شارح نياز بيشتري به توضيح و تفسير خاص
هاي مفصل و چندوجهي  بيند و اين يكي از داليل به وجود آمدن مقدمه در مقدمه مي

طوري كه در  هاي طوالني ندارد، به مثالً فروزانفر كه معموالً عادت به نوشتن مقدمه. است
رسالة  صفحه را به مقدمه اختصاص داده است، در مقدمة 14ط ، فقشرح مثنوي شريف

كند قشيري براي  نويسد و با توجه به اينكه احساس مي  صفحه مطلب مي84، قشيريه
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نامة قشيري  ي صفحة مقدمه را به زندگ72مخاطبان معاصر چندان شناخته شده نيست، 
  ).1-84: 1385قشيري،  .نك(دهد  اختصاص مي

. ها مؤثر است ن و گروه هدف شارح نيز در كميت و كيفيت مقدمهسطح خوانندگا    
اثري كه . كند سطح سواد خواننده و آشنايي او با اثر، نياز او را به نوع مقدمه روشن مي

شود  مندان عام متون ادبي در جامعه تهيه مي براي استفادة جوانان و دوستداران و عالقه
ي تخصصي ندارد، در عوض آثاري كه خوانندگان با ها هاي مفصل و بحث نيازي به مقدمه

 با اينكه به گفته زبور پارسيكتاب . آنها آشنايي كافي ندارند، بيشتر نياز به معرفي دارند
 شفيعي(شارح در مقدمة آن براي استفادة جوانان و عموم دوستداران تهيه شده است 

ة عطارشناسي دارد كه در  صفحه دربار130، ولي مقدمة مفصلي در )13: 1378كدكني،  
تر به آنجا منتقل شد و شفيعي، خود بعدها در   او به شكلِ گستردهالطيرِ منطقزمان چاپ 

 مناسب نبوده است زبور پارسي متذكر شد كه اين مقدمه براي كتاب الطير منطقمقدمة 
  ).13: 1385كدكني،   شفيعي(

خود توجه داشته  ه مخاطبان اثراز سوي ديگر، شارح در هنگام نوشتن مقدمه بايد ب     
نويسد، الزم است  اگر مقدمه را براي استفادة دانشجويان يا كاربرد آموزشي مي. باشد

اي،  هاي آموزشي، اطالعات زمينه معيارهاي مقدمة كتب درسي ازجمله تناسب با سرفصل
 قصد دارد نويسد يا اساساً را رعايت كند و اگر براي خوانندة معمولي مي... نياز دانشجو و

يك اثر علمي و پژوهشي براي مخاطبان خاص منتشر نمايد، الزم است متناسب با هدف 
    . خود به تدوين مقدمه دست بزند

  ها  مهمترين مباحث مقدمه
هايي كه در دورة مورد بررسي اين  هاي شرح در اين قسمت با توصيف و بررسي مقدمه

اند، مباحثي را كه مورد توجه  نوشته شدهتحقيق بر آثار ادبي فارسي اعم از نظم و نثر 
ها متناسب  هايي از مقدمه  و به نمونهآوريمند ميانويسي بوده  شارحان مختلف در مقدمه

تواند ما را با خصوصيات  مطالعة مجموعة اين مباحث مي. كنيمبا هر عنوان استناد مي
    :ند ازا مهمترين اين مباحث عبارت. يك مقدمة جامع آشنا سازد

   معرفي آفرينندة اثر -1
اي مربوط به شاعر يا نويسنده و مطالب  نامه ها، مباحث زندگي از مهمترين مباحث مقدمه

اين قسمت بايد تصويري دقيق و روشن از نويسنده و شاعر . استهتاريخي دربارة زمانة آن
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 حوادث وضاع سياسي و اجتماعي،تاريخ تولد و وفات، شيوة زندگي، معاصران، ا. ارائه كند
البته طرح اين مباحث در . اند  و تأثيرگذار زندگي از مهمترين مباحث اين بخشمهم

هاي متن مؤثر باشند اهميت بيشتري خواهند داشت، ولي  صورتي كه در حلّ برخي گره
 شوند، كردن حجم مقدمه آورده مي مربوط به اين قسمت تنها براي پربيشتر اوقات مطالب

ر و نويسنده بايد با تحليل درست اوضاع عصر و زمان آنها كه شرح حال شاعدرصورتي
  ).47: 1385سنگري، (همراه باشد و جايگاه شاعر و نويسنده را در گسترة ادبيات تبيين كند 

ي اتفاق حوادث تاريخي، سياسي و عاطفي مهمدر زندگي برخي از صاحبان اثر،       
نامه و  در بحث زندگي. ب يافته استافتاده كه در فضاي روح، شخصيت و در اثرشان بازتا

اند،  هاي متن كه تحت تأثير اين وقايع پديد آمده براي كمك به فهم بهتر بعضي قسمت
در مقدمة شرحي كه در مورد قصايد مثالً شارح . شرح وقايع مذكور، ضروري است

تواند به مرگ رشيدالدين، فرزند او و تأثير روحي عميق اين واقعه  نويسد، مي خاقاني مي
  .بر زندگي خاقاني اشاره كند تا خواننده درك بهتري از اشعار او داشته باشد

  
  هاي سبكي اثر  معرفي ويژگي-2

دليل براي خواننده اهميت دارد كه از هاي سبكي و بالغي اثر به اين  آشنايي با ويژگي
يابد و اين نكته  طور مختصر و مفيد، مهمترين خصوصيات ادبي اثر را درمياين طريق به

گيري از  از آنجا كه ميزان و نوع بهره. دهد تر مطالب ياري مي او را در درك عميق و آسان
رد اهميت اين بخش بيش هاي ديگر تفاوت دا هاي ادبي در هر دوره با دوره صنايع و آرايه

  .شود از پيش روشن مي
طبيعي است كه شارح در مقدمه، به توضيح . اند برخي آثار از نظر بالغي حائز اهميت     

گونه كه خزائلي  همان. هاي ادبي اثر بپردازد در مورد مهمترين خصوصيات بالغي و آرايه
هاي سخن   را به آرايشهاي متنوعِ خود، بخشي  سعدي، در كنار بحثگلستاندر مقدمة 

ال از هاي ادبي با ارائة شواهد مث  اختصاص داده و در آن به برخي نكات و آرايهگلستاندر 
 ). 67-91: 1381 سعدي، .نك(متن كتاب پرداخته است 

بهتر است شارح در مقدمه به . ي دارندخاصهاي سبكي  گروه ديگري از آثار ويژگي     
. صورت نياز با تفصيل بيشتري در مورد آنها توضيح دهدها اشاره كند و در  اين ويژگي

نويسد، ناگزير است قسمتي از كار   مقدمه ميمقامات حميديشارحي كه براي كتاب 
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نويسي، تعاريف و پيشينة كاربرد آن اختصاص دهد، تا خواننده  خود را به بحث مقامه
 ن در ذهن داشته باشد؛پيش از ورود به مطالب اصلي، تصويري از فنّ مقامه و خصوصيات آ

مقامه و "، فصلي را با عنوان مقامات حميدينژاد در مقدمة خود بر  كه رضا انزابي چنان
به  بعد از آن  و قرار داده تا خواننده در ابتدا با سبك ادبي مقامه آشنا شود"نويسي مقامه

  .)6-10: 1372 بلخي، .نك(مطالعة متن كتاب بپردازد 
 
  ات كليدي متن  بحث دربارة اصطالح-3

يا شاعر، برخي واژگان و تعابير از معناي قاموسي و  گاهي اوقات در نگاه يك نويسنده
در اين موارد بهتر است شارح . كنند روند و معاني ديگري پيدا مي رايج خود فراتر مي

در شعر » رند«از جملة اين تعابير، اصطالح كليدي . دربارة چنين تعابيري توضيح دهد
هاي او  ي از پيامت مفهوم آن در نزد حافظ، بخش مهمه بدون دريافت درسحافظ است ك

عنوان به. پردازند وار يا مفصل به آن مي رو معموالً شارحان اشارهشود، ازاين درك نمي
 اي هم به توضيح  چند صفحهدرس حافظنمونه، از ميان مباحث گوناگون در مقدمة كتاب 

). 27-30: 1386 استعالمي، .نك( است يافتهصاص د حافظ اختدربارة مفهوم رند در نز
 وجود دارد كه در آن به »رند و رندي حافظ«، بخشي با عنوان نامه حافظطور در  همين

 .نك(شده است  اشاره ... تن رند وها و الگوهاي حافظ در ساخ معاني رند نزد حافظ، انگيزه
    ).28 و 27: 1387خرمشاهي، 

  ة آثار ادبي  بيان جايگاه اثر در مجموع-4
تواند كيفيت و اهميت اثر را نشان  يادآوري جايگاه و مقام اثر در مجموعة آثار ادبي، مي

هاي مشابه آن در ادب جهاني و ذكر  همچنين شارح با مقايسة يك اثر با نمونه. دهد 
تواند زواياي پنهان اثر را آشكار كند و ارزش  هاي اثر با آنها مي ها و تفاوت شباهت
 كه شرح و تفسير نامة باستانالدين كزازي در مقدمة كتاب  جالل. اش را بنماياند واقعي

 مقايسه ايد انه و وديسه، اايلياد است، اين اثر را با سه شاهكار برجستة حماسي، شاهنامه
 كند و پس از شرح طرح داستاني اين سه حماسة جهاني، در بخش ديگر به رفتارشناسي مي

و با نمايش پردازد   و آثار ديگر ميشاهنامهدر ... تصويرسازي وها، عمق انديشه،  شخصيت
كند كه الفي گزاف   بر ساير آثار از جهات گوناگون، بر اين نكته اذعان ميشاهنامهبرتري 
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سراي جهان بدانيم  رين حماسهت پايه و خام نخواهد بود اگر فردوسي را بزرگ و سخني بي
    ).5-9 / 1: 1385 كزازي، .نك(

اهي نيز يك اثر در نوع ادبي يا در سطح موضوع خود حائز اهميت است و شارح در گ     
 با المحجوبكشفمحمود عابدي در مقدمة . كند مقدمه به اين وجوه اهميت اشاره مي

مانند است، تأكيد  اشاره به فصولي از اين كتاب كه در نوع خود و در منابع اصلي تصوف بي
 تصوف ستين اثر در موضوعمانده به زبان فارسي، نخجاثار بهكند كه اين كتاب از ميان آ مي

    ). شش-پنج : 1386 هجويري، .نك(است 
   اثرپذيري از پيشينيان و معاصران و اثرگذاري بر آيندگان-5

پرداز روس ه ميخائيل باختين، نظريامروزه بحث از مناسبات بينامتني كه تحت تأثير آراء، 
براساس . ي محققان ادبي قرار گرفته استو مورد توجه جدرفته بود تكامل يافته شكل گ

االذهاني  نظرية بينامتنيت، بين هر متن ادبي با ساير آثار پيشين يا معاصر آن رابطة بين
پذيرد و فهم آن نيز تا  وجود دارد و هر متن ادبي از متون گذشته و معاصر خود اثر مي

 .نك(شود  اند دريافت مي ود داشتهجاندازة زيادي به واسطة متوني كه قبل از آن و
ي كه اعتبار جهاني ويژه آثار ادبي مهم به). 212: 1388 و سجودي، 58-60: 1372احمدي، 

، وسيلة يك شاعر يا نويسنده كه بهاندهاي گذشتگان سازيها و زمينه اند، حاصل تجربه يافته
گذارند و  ود نيز اثر ميبديهي است اين آثار بر متون ادبي پس از خ. دنشو بازآفريني مي

بنابراين الزم است شارح در . هاي ادبي را دگرگون سازند ممكن است روند آفرينش
مقدمه به شرح اثرپذيري متن از گذشتگان و معاصران و احياناً تأثير آن بر آيندگان 

ذكر اثرگذاري يك متن ادبي بر آيندگان، داليل اثرگذاري، حدود و ميزان آن، بر . بپردازد
كنندة حسن انتخاب شارح در كار شرح  افزايد و توجيه رزش و اهميت اثر نزد خواننده ميا

خمسة ، غزليات حافظ، بوستان، گلستاناي چون  در تحليل آثار برجسته. نيز هست
ساز  آفرين و دورانناي از متون جريا گونه كه بهغزليات شمس مولوي و مثنوي، نظامي
اين در حالي است كه  . و خالقيت در آنها نمايش داده شوداند، بايد پيوند تقليد  بوده

  .اند ه بودهوجت ه يا كمتوج  در طول زمان به اين نكته بياغلب شارحان
هايي  ، با ذكر نمونه»تأثيرپذيري«، در بخش غزليات شمسكدكني در مقدمة  شفيعي     

 و شعر شعراي هاي خود به مضمون كالم ثابت كرده كه مولوي در سرودن برخي از غزل
الدين محمد سجزي گذشته توجه داشته است؛ ازجمله سرايندگان گمنامي چون شمس
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جنّتي  «و ضياءالدين خجندي در غزلِ» بنماي رخ كه باغ و گلستانم آرزوست «در غزلِ
عالوه بر اين، سرشار بودن ذهن و ضمير مولوي را از . »كرد جهان را ز شكر خنديدن

امي، و در ميان اعراب دلبستگي او را نسبت به شعر متنبي و اشعار سنايي، عطار و نظ
تك شاعران   بر تكديوان شمسهمچنين به تأثير . شود مقامات حريري متذكر مي

 11غزلسراي بعد از مولوي، از ديوان سلطان ولد در عصر مولوي گرفته تا صائب در قرن 
 به مورد براي تأثيرگذاري كند كه اگر بخواهيم مورد كند و تأكيد مي اشارة كوتاهي مي

اي خواهيم افتاد از نوع  ها و شاعران بعدي مثال بزنيم به وادي  بر دورهغزليات شمس
 استعالمي). 131-137: 1387كدكني،   شفيعي.نك(ماي اصول مقولة تخصيص اكثر در زبان عل

 پردازد و اثرگذاري مولوي مينيز در شرح مثنوي، در دو بخش جداگانه به اثرپذيري 
      ).    71-76: 1379 مولوي، .نك(
    بيان شيوة شرح متن–6

شود تا سطح انتظار و ميزان توقّع مخاطب از  ذكر شيوة نويسنده در شرح متن موجب مي
تر و بهتر  آن شرح مشخص شود، اين امر به خواننده در انتخاب درست اثر و فهم سريع

 يك اثر روش نويني را هاي خاص گياگر شارح با توجه به ويژ. كند يز ياري ميمطالب ن
گيرد، بهتر است در مقدمه در مورد شيوة كار خود توضيح دهد و  در شرح به كار مي

هايي در اثر، لزوم استفاده از اين شيوة خاص را در  عالوه بر آن روشن كند كه چه ويژگي
ر مورد د ابتدا گمشدة لب درياتقي پورنامداريان در مقدمة كتاب . كند شرح توجيه مي

هاي نادرست  دهد و ضمن انتقاد از شيوه  آن توضيح ميهاي خاص حافظ و ويژگي شعر
گذشتگان در شرح، بر روش همدالنة خود در شرح شعر حافظ كه مبتني بر رويكرد 

  ).  6-14: 1385 پورنامداريان، .نك(كند   و تأويلي است تأكيد ميساختاري
 به شيوة كار خود در شرح فسير مثنويتمحمدتقي جعفري نيز در مقدمة كتاب      

كه در هر بخش، ابتدا ابياتي كه مولوي در رابطة با يك موضوع  نويسد كند و مي اشاره مي
... سروده، نوشته شده و پس از نقل و ترجمة آيات و روايات، مفاهيم اخالقي، عرفاني و

در مركز ثقل آن موجود در ابيات، مورد بررسي قرار گرفته است و پس از ذكر بيتي كه 
جعفري، (تفصيل، شرح و بسط داده شده است  قسمت قرار دارد، مطالب مربوط به آن به

  ).بيست و دو/ 1: 1349
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   بيان هدف از تدوين شرح-7
شود و طرح آن هم ضروري است، بيان  ها ذكر مي از ديگر مباحثي كه گاهي در مقدمه

ز كار و نيز مخاطبان خود را اگر شارح در ابتدا هدف ا. هدف از نوشتن شرح است
مقدمه بايد روشن كند كه . شود مشخص كند، نوع و شيوة كارش نيز تا حدي معلوم مي

هدف شارح چيست؟ مخاطبان آن از جهت سنّي و ميزان سواد، چه گروهي هستند؟ يا 
  اصوالً نويسنده چرا به اين كار دست زده است؟

 مطالب خود را» سرآغاز« بخشي با عنوان  دردرس حافظاستعالمي در مقدمة كتاب      
ها عالوه بر اينكه خواننده و گروه هدف   همين پرسشكند، طي با طرح سؤاالتي آغاز مي

 ).3: 1386استعالمي، (شود  شود، به اهداف شارح نيز اشاره مي نويسنده مشخص مي
ا براساس اي صحيح و معتبر براساس نيازهاي جامعه ي گاهي هدف شارح، تهية نسخه     

گاه نيز فقدان . شود گونه كه در اغلب آثار قديمي مشاهده مي اي نويافته است؛ آن نسخه
شرح و توضيح مناسب براي استفادة گروه خاصي از خوانندگان، شارح را به تهيه و 

 سعدي با انتقاد از اينكه بوستان در مقدمة قرابگلونژاد و  انزابي. دارد تدوين شرح وامي
 به شيوة كار خود در شرح و گروه هدف خود اشاره بوستانسفي در مقدمة غالمحسين يو

كنند كه اين امر باعث شده توضيحات كتاب هم شرح لغات و كلمات  نكرده، اعالم مي
معمولي كه قاعدتاً مناسب خوانندگان مبتدي است را در بر گيرد و هم بخشي با عنوان 

شارح، درخور حوصلة محققان ادبي است ها داشته باشد كه به قول خود  بدل شرح نسخه
براين اساس، شارحان در مقدمه، ضمن برشمردن مزاياي معرفي ). 13: 1368، سعدي(

كنند كه مخاطب عمدة  ها، در چند قسمت آن تأكيد مي سطح مخاطبان شرح در مقدمه
 و زباني وي در كس كه آگاهي ادبياثر دانشجويان ادبيات هستند و هرتوضيحات اين 

    ). 7-8: 1378 سعدي، .نك(حد باشد اين 
  شيوة تصحيح ها و  ه معرفي نسخ-8

معرفي نسخة اساس متن كه مورد استفادة شارح قرار گرفته است و توضيح در مورد 
هايي است كه تقريباً در همة آثار قديمي متعلق به شارحان برجستة  ها از بخش بدل نسخه

معتبر اي   ارائة متني صحيح و نسخهحانة اين شارمهمترين دغدغ. شود گذشته ديده مي
هاي  ين قسمت مقدمهتر في نويسنده و توضيح دربارة اثر، اصليبود و معموالً پس از معر

  .اند ها و توضيح دربارة آنها اختصاص داده في نسخهخود را به معر
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 سعدي، پس از توضيحاتي دربارة بوستان، عبدالعظيم قريب در مقدمة 1329در سال     
هاي ادبي آن، به بحث دربارة اختالف نسخ و تحريف و تغيير   و مضامين و آرايهانبوست

كند كه زمان تأليف آن نزديك به زمان سعدي  اي ياد مي كند و از نسخه آنها اشاره مي
پس از آن تا صفحات . نويس سعدي تهيه شده است است و ظاهراً از روي نسخة دست

: 1329 سعدي، .نك(پردازد  آن با نسخة فروغي مي پاياني به معرفي اين نسخه و اختالف
 ). ع-مو 
كمتر ) ا و عدم نياز مخاطببه دليل كمبود فض(ها  شروح امروزي، مخصوصاً گزيده در     

حداكثر چيزي كه در . شود شناسي پرداخته مي ها و مباحث نسخه بدل في نسخهبه معر
في نسخة اساسِ مورد استفاده، عرمعرفي نسخة اساس است؛ البته مبرخي آثار وجود دارد 

در هر شرايطي اهميت دارد چون مخاطب بايد بداند كه مطالب نقل شده از كدام نسخه 
  .شده را ارزيابي كنداست تا بر همين اساس ميزان اعتبار و صحت متنِ ارائه

كنند، شيوة تصحيح نسخه   ديگري كه بعضي شارحان در مقدمه ذكر مياز نكات مهم     
پسندند و آن را اساس كار   بنا به داليل و قرائن، يك نسخه را مي، بعضي شارحان.است

دهند؛ مثل كريم زماني كه شرح جامع خود را براساس نسخة نيكلسون  خود قرار مي
اما در بعضي . ها و تصحيح قياسي تن نداده است تنظيم كرده و به بحث اختالف نسخه

. دهد به تصحيح تلفيقي يا اجتهادي دست بزند موارد، به داليل مختلف شارح ترجيح مي
ها، شارح  بدل شود و بعد با توجه به نسخه در اين موارد يك نسخه در ابتدا انتخاب مي

كدكني در  كند؛ همان كاري كه شفيعي گيرد و متن را تصحيح مي اجتهاد خود را به كار مي
  .كند  اشاره ميمسأله دهد و معموالً هم در مقدمه به اين اغلب آثار خود انجام مي

  
   بيان جايگاه ويژة متن ادبي در جامعه-9

اند، اما همة آثار ادبي به يك  ترين طيف مخاطبان آثار ادبي، عموم مردم جامعه بزرگ
ي نزد عموم مردم برخي آثار جايگاه خاص. گيرند نمياندازه مورد توجه جامعه قرار 

 به علل و عوامل اين مقبوليت بپردازد و اند و الزم است شارح در سرلوحة كار خود يافته
هايي كه باعث توجه عموم  كند، به ويژگي ضمن اينكه طيف مخاطبان خود را روشن مي

ديوان از جملة اين آثار، . مردم در طول زمان به چنين آثاري شده است اشاره كند
گان ر، شمارهاي مكر چاپ. هستند...  سعدي وبوستان و گلستان، مثنوي معنوي، حافظ
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 ، همچنين وجود)هاي فراوان در طول تاريخ حتي وجود نسخه(هاي مختلف  زياد نشر، تصحيح
ه فراوان خوانندگان به دهندة توج ويكردهاي متفاوت، نشانهاي متنوع با ر شرح و گزيده
  . اين آثار است

از ميان گويندگان فارسي، : نويسد  ميهاي حافظ شرح غزلحسين هروي در مقدمة      
محرم راز ها نفوذ داشته، به هنگام غم و شادي   سخنش بيش از ديگران بر دلآنكه

اكنون نيز روزي نيست كه شعر او را نخوانند يا به آهنگ موسيقي  زبانان بوده ، هم فارسي
شود در ميان شصت هزار  و از قول احمد منزوي متذكر مي. نشنوند، خواجه حافظ است

ي حافظ بيش از هر شاعر ديگر هاي خط د نسخهي كه او ديده، تعدا خطي فارسةنسخ
حتي بعد از اختراع صنعت چاپ نيز، در ميان كتب چاپي فارسي، ديوان . بوده است

يعني حافظ از همان آغاز تا امروز بيش از هر . ترين بوده است حافظ هميشه درخشان
  ).7: 1367هروي، (شاعر ديگر مورد توجه بوده است 

  
   في منابع تكميلي معر-10

دادند، در مقدمه به  گروهي از محققان وقتي چاپ يا شرح جديدي از يك اثر ارائه مي
تر را  هاي اصيل هاي پيشين اثر نيز اشاره مي كردند و تالش خود براي تهية نسخه چاپ

كه      شدند، همچنان نمودند، گاهي هم منابع تحقيق در مورد اثر را متذكر مي يادآوري مي
 با اشاره به اينكه اين كتاب هميشه مورد توجه خاص و الطير نطقمگوهرين در مقدمة 

هاي متعدد خطي، چند نسخة چاپي هم از اين  نويسد عالوه بر نسخه  مي،عام بوده است
بيست و : 1383 عطار، .نك(كند  رد از آنها هم اشاره مي به چهار مو وكتاب تهيه شده است

منابع تحقيق در «، بخشي را با عنوان الطير منطقمشكور نيز در مقدمة ). دو و بيست و سه
تهيه كرده و در آن منابعي را كه دربردارندة اطالعاتي درمورد عطار يا » الطير منطق
درس استعالمي هم در مقدمة كتاب ). 59: 1347عطار، (كند   است معرفي ميالطير منطق
في آثار است به معرده هاي مختلف ديوان حافظ اشاره كر  عالوه بر اينكه به تصحيححافظ

  ).58-62: 1386 استعالمي، .نك(پردازد  بارة حافظ و شعرش ميتحليلي و تفسيري در
  
  هاي مختلف اثر اي از مباحث قسمت  ارائة خالصه-11

اي از  ويژه مقدمة آثار مفصل و پرحجم، خالصه امروزه برخي شارحان در مقدمه، به
أليف آن را براي آشنايي اجمالي خواننده اند و چگونگي ت مباحث كتابي را كه شرح كرده



  109  ... نويسي ر شرحدها  بررسي و تحليل مقدمه  
 

   
 

  1389 بهار  ،11 شمارة           

متن و منابع « ذيل عنوان المحجوب كشف محمود عابدي در مقدمة . كنند مطرح مي
، از زبان مؤلف كتاب به بيان سبب تأليف آن، كه براساس پرسش يكي » المحجوب كشف

يك  تفصيل، ضمن معرفي يك كند و به از همشهريان و طالبان تصوف بوده است اشاره مي
 هجويري، .نك(پردازد   آن مي و مباحث مهمابواب كتاب به شرح مختصر مطالب هر باب

 اي از ، خالصهالطير منطقاحمد خاتمي نيز در مقدمة ).  سي و هشت–سي و سه : 1386
كند تا خواننده بداند چه   آن را به اختصار ذكر ميجريان داستاني كتاب و حوادث مهم

  ).45: 1375عطار، ... ( رسد؟ و ت؟ از كجا به كجا ميخواند و موضوع كتاب چيس مي
 

   توضيح عالئم اختصاري– 12
شود توضيح دادن دربارة عالئم  ها به آن اشاره مي هايي كه در پايان بعضي مقدمه از بخش

شارح در آثار برگزيده معموالً نشانيِ قسمت . كاررفته در متن و مقدمه استاختصاري به
كند، ولي از آنجا كه در بيشتر موارد  عنوان مأخذ ارائه ميكتاب بهشده را در اصل گزينش

 3/8اند بايد به توضيح نمادهاي عددي در مقدمه پرداخت، مثالً  آثار ادبي چندبخشي
  . باشد3 از بخش 8 يا صفحة 8بخش   از3دهندة صفحة  تواند نشان مي
  

  ها  مهمترين مباحث در مقدمة گزيده
شوند و خوانندگان  هاي متون ادبي نوشته مي هايي كه بر گزيده با توجه به فراواني شرح

در بايد و موضوع مهمي كه اختصاصاً به دكنند،  ها مراجعه مي زيادي كه به گزيده
كه  بايد دانست. كنيماشاره ميد، نهاي اين نوع از شروح مورد بحث قرار گير مقدمه

ا شروح كامل ندارد، بيشتر كيفيت مطالب مقدمه در آثار برگزيده تفاوت چنداني ب
توانند  شوند، متناسب با اهداف شارح، مي هايي كه در مقدمة شروح كامل مطرح مي بحث

گونه كه در مقدمة شرح كامل،  مثالً همان. ها نيز مورد توجه قرار گيرند در مقدمة گزيده
د، در شو هاي سبكي اثر مورد بررسي اشاره مي به معرفي نويسنده، شرح حال او و ويژگي

تاريخ  گزينشگران مثالً. گيرد جه قرار ميله مورد توأها نيز اغلب اين مس مقدمة گزيده
 اند،  به شيوه و سبك نويسندگي بيهقي اشاره كردهديباي خسرواني در مقدمة كتاب بيهقي

اند كه نثر او از جهتي پاي در  گونه توضيح داده  و اين،اي مختلط و التقاطي است كه شيوه
هايي از تجدد و  اني و سادگي و صراحت سبك پيشين دارد و از سويي نشانهاصالت زب

پس از آن نيز به . گذارد اطناب معمول در سبك دورة بعد را در خود به نمايش مي
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هاي بعد به شكل فراگيرتري  پردازند كه در دوره هاي سبكي ديگر اين كتاب مي ويژگي
اشاره به جايگاه اثر در مجموعة آثار ). 22-24 :1381سيدي،      و ياحقي.نك (اند دنبال شده

ها گاه   از آنجا كه گزيده.ها نيز به مانند شروح كامل اهميت دارد ادبي، در مقدمة گزيده
ويژه  مندان به آثار ادبي و به مخاطبان خاصي دارند و اصوالً در بيشتر موارد عموم عالقه

شوند، بيان اين مطلب  رهاي ادبي آشنا ميها با شاهكا ها از طريق مقدمه دانشجويان دانشگاه
از ميان آثار قديمي، غالمحسين يوسفي در مقدمة . تواند مفيد باشد ها مي در مقدمة گزيده

 و حسن روايت فردوسي شاهنامه، ذيل بحث در باب اصالت داستان رستم و سهرابكتابِ 
 مشابه در ادب هايي از اين داستان، به پژوهش يك محقق انگليسي در تطبيق داستان

ترين نوع، از  كند و از قول او داستان فردوسي را كامل جهاني با همين درونمايه اشاره مي
 ).16 – 13: 1352 يوسفي، .نك(نمايد  تان و روايت معرفي ميلحاظ ساختار داس

كه به » مجموعة ادب فارسي«هاي  هاي اخير هم بخشي از مقدمة گزيده در سال     
ايراني اختصاص يافته است و نظران ايراني و غير ي صاحب ها  به ديدگاهابتكار طراحان آن

پردازد، اغلب حاوي  ها دربارة نويسنده و دربارة اثر مورد شرح مي به دو بخشِ ديدگاه
نكات خوبي در نمايش اهميت و جايگاه اثر در تاريخ ادبيات و نزد محققان بزرگ و 

 در كنار نامة رستم و سهراب غماز مقدمة مثالً در همين بخش . منتقدان برجسته است
هاي مشابه اين تراژدي  بررسي ساختار داستان از جهت متني و مفهومي به ذكر داستان

 اهميت و جايگاه بهشود و به اين طريق خواننده  در ادب جهاني با ذكر نمونه پرداخته مي
 توجه به اين نكته نيز البته). 50-54: 1382 انوري،  وشعار .نك(شود  گاه  مي آواقعي اثر

هاي مختلف در مورد اثر، زماني مفيد خواهد بود كه هم  ضروري است كه آوردن ديدگاه
سنخيت موضوعي شده مورد بررسي و نقد قرار گيرند و هم ترتيب تاريخي و مطالب نقل

ها و نظرات كه گاه  مطالب طرح شده رعايت گردد، در غير اين صورت مجموعة اين ديدگاه
كنند ماية آشفتگي ذهن خوانندگان مبتدي و دانشجوياني خواهد بود  ر را نقض مييكديگ

  ).14 :1371امامي، (ها هستند  كه غالباً مخاطبان اصلي گزيده
 برخي ،ها و شروح كامل با هم دارند هاي گزيده هايي كه مقدمه با همة شباهت     

رو مباحث زير كند، ازاين ميها، آنها را از شروح كامل متمايز   گزيدهصهاي خا ويژگي
  :ها مورد توجه قرار گيرد الزم است در مقدمة گزيده
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   بيان روش گزينش متن -1
شده دربرگيرندة همة متن يك اثر نيستند، بلكه شرح هاي منتشر بسياري از شرح

گونه آثار، شارحِ گزينشگر بايد در ابتدا مشخص  اند، در اين هايي از يك متن ادبي گزيده
 . و چه نسبت از متن را برگزيده و معيار گزينش او چه بوده است كه چه قسمتكند 

معيار گزينش گاه برجستگي و اهميت آن بخش است، گاه انطباق آن با ضروريات و 
فهم بودن آن براي خواننده  اهداف نويسنده، گاه نيز سهولت و رواني متن و آسان

با وجود . در مقدمه اهميت زيادي داردبيان شيوة گزينش از متن ). 51: 1385سنگري، (
كدكني  مثالً شفيعي. اند هاي موجود از گذشته تا حال فاقد اين توضيح گزيده اين بيشتر

هايي و از ميان  هاي فراوان، غزل  آورده كه از ميان غزلگزيدة غزليات شمس مقدمة در
 معلوم نيست كدام ، ولي)30: 1370كدكني،شفيعي(هاي بلند، ابياتي را برگزيده است  غزل
هاي بلندي بودند كه از ميان آنها گزينش صورت گرفته است، زيرا خواننده  ها، غزل غزل

مثالً نقطه (خواند هيچ نشاني از گزينش در ميان آنها  وقتي در متن كتاب، غزل را مي
  .بيند نمي) چين به جاي ابيات حذف شده

ن ابيات يك شعر يا از بين جمالت و دهد به داليلي از ميا گاهي شارح ترجيح مي      
الدين كزازي در مقدمة  جالل. كند چيزي را حذف نكند حكايات قسمتي كه گزينش مي

خوردن ساختار ابيات و همنويسد كه به دليل ترس از به  ميسراچة آوا و رنگكتاب 
تسلسل مطالب، از بين اشعار، بيتي را حذف نكرده است به همين دليل تعداد شعرها 

  ).7: 1376كزازي، (بسيار كمتر از آن چيزي است كه بايد باشد 
  :جمله كنند، از  گوناگون عمل ميبه طرقروش خود شرح گزينش متن و در شارحان   
پردازند تا انتخاب خود را   گروهي به ذكر فرايند گزينش خود از ميان يك اثر مي-1       

هاي  شده از بهترين بخشي گزينشها به بهترين شكل توجيه كنند و نشان دهند قسمت
صداي سخن حسن انوري در مقدمة كتاب . اند اند و تصادفي انتخاب نشده متن اصلي

، چند مرحله را براي كار ديوان حافظ غزل از 100 با اشاره به سختي گزينش عشق
كدكني، استفاده از نظر  كند؛ مثل استفاده از نظر شفيعي گزينش خود مطرح مي

هايي را مشخص كردند و همكاري چند تن از   براساس عالقة خود غزلدانشجويان كه
 غزل برگزيدة حافظ، به نويسنده 150 تا 100اساتيد ديگر كه هركدام نظر خود را دربارة 
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 غزلي كه در اين كتاب 100كند كه   را مطرح ميمسألهدر نهايت هم اين . داده بودند
  ).13: 1383انوري، (از آنها نام برده است گيري از نظر كساني است كه  آمده حاصل معدل

. داردالبته اين مورد بستگي به نوعِ اثر . كنند  برخي به محدودة گزينش اشاره مي-2       
 حجم هاي آن با توجه به محدوديت  اثر عظيمي است و انتخاب از همة بخششاهنامهمثالً 
 رح در مقدمه به محدودة گزينشبنابراين منطقي است كه شا. ها تقريباً ناممكن است گزيده

كند كه افزون از  تأكيد مينامة نامور اسالمي ندوشن در مقدمة كتاب . خود نيز اشاره كند
 شاهنامه را در اين گزيده آورده و وزنة اصلي انتخاب را بر بخش نخست شاهنامهثلث كتاب 

تة مطالب گسسته هرجا هم كه به علت حذف، رش. قرار داده است)  اساطيري و باستانيدورة(
   ).39: 1370اسالمي ندوشن، (شد دنبالة داستان را به نثر روايت كرده است  مي

 گروهي ديگر نيز ضمن بيان منطق خود در گزينش متن، ساختار كارشان را -3       
، نويسندگان به شكل ديباي خسرواني با عنوان تاريخ بيهقي گزيدة در. دهند توضيح مي

 تاريخ بيهقيهايي كه تاكنون از  كنند گزيده تأكيد مي اشاره دارند وگزينش خود از كتاب 
اي تاريخي ه اند صبغة ادبي دارند و در گزينش متن اين كتاب كمتر به جنبه تهيه شده

اي كه هرگز  گونهاي دارد به كه كتاب بيهقي وجه تاريخي قوي ه شده است؛ درحاليتوج
قي به حقيقت در تلفيق تاريخ و ادبيات است، توان از آن غافل ماند و لطف كار بيه نمي
بر .  تاريخي كتاب، حفظ شود-رو، در اين گزيده تالش شده است تا روح ادبيازاين

هاي هر بخش، هم  ها و پاره كنند كه در انتخاب بخش همين اساس در ادامه تصريح مي
يل تواليِ اند و به همين دل جنبة ادبي كار و هم جنبة تاريخي آن را در نظر داشته

تاريخي ، بلكه براساس ترتيب تاريخ بيهقيها در اين گزيده نه براساس اصل كتاب  بخش
  ). 10 و 9: 1381 سيدي،  وياحقي .نك(مطالب تنظيم شده است 

  
  بيان علت گزينش متن-2

هاي گوناگوني اقدام به شرح و تفسير متن كامل  طور كه شارحان با اهداف و انگيزه همان
گاهي به دليل . كنند، در شرح و تفسير گزيدة آثار نيز اهدافشان متفاوت است يآثار ادبي م

تر بتواند با اثر  زند تا خواننده راحت حجم گستردة اثر اصلي شارح دست به گزينش مي
اي مناسب براي استفادة دانشجويان،  در مواردي هم به علت نبود گزيده. ارتباط برقرار كند

رضا . شود اي همراه با شرح متن اقدام مي ي آنان، به تهية گزيدهمتناسب با نيازهاي آموزش
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، ضمن اشاره به نواخوان بزم صاحبدالن با عنوان االسرار گزيدة كشفنژاد در مقدمة  انزابي
 در مجموعة انتشارات سخن، بگشاي راز عشقگزيدة محمد امين رياحي از اين اثر با عنوان 

نكه اين گزيده براي استفادة همگان و عموم مردم نوشته با استناد به قول ايشان مبني بر اي
شده، آن را خالي از مباحث مورد نياز دانشجويان چون مقوالت ادبي، زباني، لغوي، 

االسرار دانشجويان  گوي درس كشف داند و با هدف تهية كتابي كه پاسخ مي... دستوري و
  ).21: 1381نژاد،  انزابي(كند  باشد اقدام به نشر اين گزيده مي

  
  هاي يك مقدمة مطلوب ويژگي

ها بود كه از   آنچه كه در قسمت پيشين اين نوشتار آورده شد، مهمترين مباحث مقدمه
ها تعدادي از آن  كدام از اين شرحهر. هاي متون ادبي به دست آمد رحاستقصا در ش

اما .  بزندتواند يك مقدمة جامع را رقم اند و مجموعة آنها مي مباحث را در خود جا داده
هايي بايد داشته باشد؟ مقدمة مطلوب،  مقدمة مطلوب در شرح متون ادبي چه ويژگي

  :اي است كه موارد زير در نگارش آن مد نظر قرار گيرد مقدمه
 مطالب آن متناسب با نوعِ اثر، اهداف شرح و نوع مخاطب و در جهت فهم متن -1   

 .دادبي و چگونگي استفادة بهتر از شرح عرضه شو
طوري كه خواننده را به مطالعة متن ادبي و شرح  مقدمه بايد برانگيزاننده باشد به-2   

  . آن ترغيب و تشويق كند
اي را براي فهم اثر و شناخت آفرينندة آن در پيش روي  هاي تازه  مقدمه افق-3   

  .هاي تازه از متن گردد ساز فعاليت او براي خوانش خواننده بگشايد و زمينه
ه داشته باشد كه براي چه گروهي از مدار باشد، يعني شارح توج  مقدمه مخاطب-4   

نويسد تا در ارائة اطالعات مربوط به متن ادبي متناسب با نياز آنان  مخاطبان شرح مي
  .عمل كند

  . مطالب مقدمه از نظم و انسجام منطقي برخوردار باشد-5   
اين . ر نقل مطالب، امانت رعايت شود مباحث مقدمه مستدل يا مستند باشد و د-6   

تواند موجب رواج اصول اخالقي پژوهش در بين  هاي آموزشي مي ويژه در شرح كار به
 .خوانندگان گردد
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هاي بسيار مفصل كه گاه حجم آنها از  مقدمه.  حجم مقدمه متناسب با اثر باشد-7   
رغبت  ه بيدامة مطالعبيشتر است، خواننده را خسته و نسبت به ا) شرح(المقدمه  ذي
هاي بسيار كوتاه، ممكن  نويسي و يا نوشتن مقدمه هي به مقدمهتوج همچنين بي. كند مي

  . است خواننده را از دانستن مطالب ضروري و مورد نياز محروم كند
شدة شارح باشد، نه مجموعة دانش و  بندي و گزينش  مقدمه حاصل اطالعات طبقه-8   

    .اند بندي ارائه شده شته و حال او كه بدون بازنگري و اولويتشدة گذاطالعات گردآوري
  . پردازي باشد  زبان مقدمه، زبان علمي، رسا و روان، بدون پيچيدگي و عبارت-9   
  

  گيري نتيجه
ه شارحان متون ادبي قرار هايي است كه همواره مورد توج بخشمقدمه از مهمترين 

نويسي در يكصدسال گذشته و  رحهاي ش وهبه تناسب تغيير و تحول شي. داشته است
  .اند هاي گوناگون و متفاوتي نيز به وجود آمده وع سطح شروح، مقدمهتن

نويسي رونق گرفت در ابتدا بيشتر بر  نويسي كه در پي رواج سنّت شرح جريان مقدمه     
   اما شناختي متمركز بود، اي دربارة خالق اثر و مباحث نسخه نامه ارائة اطالعات زندگي

ع يافتن سطح خوانندگان، از ها با ظهور شارحان مختلف و تنو لدريج و در طول ساتبه
د تري وار دانشگاهيان و اقشار فرهيخته و متخصص تا افراد عام جامعه، مباحث متنوع

ة واژگان و هاي سبكي اثر، توضيح دربار في ويژگيمباحثي چون معر. ها شدند مقدمه
اند، اشاره به جايگاه ويژة اثر در جامعه،  زد صاحب اثر داشتهي نتعابيري كه معاني خاص

... .  نويسي و هدف از تدوين شرح و ها، شيوة شرح بيان روش گزينش از متن در گزيده
عالوه، برخي مباحث هم كه در ابتدا اهميت زيادي داشتند اكنون به داليل گوناگون به
مروزه به دليل آنكه اكثر شروح بر پاية نسخة تدريج از اهميتشان كاسته شده است، مثالً ا به

 و شناسي  در مقدمة آنها كمتر به مباحث نسخه،شوند شدة پيشينيان تدوين ميتصحيح
ها شده است كه  شود؛ درعوض مسائل مهمتري وارد مقدمه ها اشاره مي معرفي نسخه

زندگي او، خواننده را در شناخت بهتر نويسنده يا شاعر، اوضاع و احوال عصر و دورة 
از سوي . كند نويسي ياري مي خصوصيات اثر ادبي، هدف از تدوين شرح و شيوة شرح

ديگر، با رواج نوع ديگري از شرح، به شكل گزيده، چه با عنوان گزيدة آموزشي و چه غير 
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آن، مباحث ويژة اين نوع از شرح، چون بيان هدف از گزينش متن، شيوة گزينش، 
  . مقدمة اين آثار افزوده شده استنيز به... فرآيند گزينش و

. روند اي ميان خواننده، نويسنده و متن ادبي به شمار مي ها واسطه              مقدمه درواقع     
 شناساندن اثر ادبي و خالق آن به خواننده -1: ند ازاها نيز عبارت مهمترين كاركرد مقدمه

 -4 شدن سطح انتظار از هر اثر  روشن-3 راهنمايي خواننده در انتخاب اثر مناسب -2
ها اصول  درصورتي كه در نگارش مقدمة شرح. نمايش اهميت كار شارح و ارزش اثر

تواند مخاطبان را برانگيزاند و از آنان  اي مي نويسي رعايت شود، چنين مقدمه مقدمه
هاي  درواقع مقدمه. تر كند خوانندگاني پويا و كاوشگر بسازد و فهم متن را برايشان آسان

اند كه متناسب با نوع اثر، سطح دانش  هايي هاي متون ادبي مقدمه مطلوب در شرح
را در حجمي مناسب، به صورت مخاطب و اهداف شرح، مطالب مورد نياز خوانندگان 

  .  و مستند، در ساختاري منسجم ارائه نمايندمستدل
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