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ارائه معناي واژهها و تبيين دشواريهاي زبانی متن ادبی و بازنويسی آن به نثر روان
امروزي است 2.اين در حالی است كه شرحنويسی صحيح و علمی میتواند در رشد تفكر
انتقادي ( )Critical Thinkingمخاطبان تأثيرگذار باشد؛ چراكه يكی از مهارتهاي
اساسی در تفكر انتقادي ،مهارت تعبير و تفسير ( )Interpretationاست و شرحنويسی
میتواند ابزار مهمی در گسترش يا كاهش آن به شمار آيد 3.شرحهايی كه به سطحنگري
و تحميل معناي مورد نظر شارح بر متن ادبی ختم میشود ،جوالنگاه انديشه و تفسير
مخاطب را محدود میكند و تفكر انتقادي وي را كاهش میدهد و يا با مانع مواجه
میسازد؛ در مقابل شرحهايی كه نشانهها و اطالعاتی با هدف گشايش فكري خواننده
ارائه میدهد او را به تفكر دربارهي متن براي دريافت معنا و اليههاي مختلف آن وامیدارد
و باعث رشد تفكر انتقادي و توانايی تحليل و تفسير وي خواهد گشت .يكی از
رويكردهايی كه در شرحنويسی متن ادبی قابل تبيين است ،شرحنويسی تطبيقی است كه
با شناخت و كاربست درست آن میتوان تفكر انتقادي مخاطبانش را توسعه داد.
در اين پژوهش برآنيم كه نخست به انواع شرحنويسی متون ادبی اشارهاي كنيم و پس
از آن اصول و مبانی «شرح تطبيقی» ( )Comparative Interpretationرا با تكيه بر
شرح مثنوي شريف اثر بديعالزمان فروزانفر معرفی كنيم و سرانجام به تعريف و طبقهبندي
شاخصهها و روش شناسی عملياتی اين نوع از شرح همراه با نمونههايی از شرح مثنوي
شريف بپردازيم .فروزانفر در اثرش سه چهارم از دفتر اول مثنوي را شرح كرده ،شرح و
تفسير او را يكی از نمونههاي موفق شروح مثنوي دانستهاند (رك .شجري،356 :1386 ،
 4)358-357او به سبب تسلط و دانش گستردهاش به متون اسالمی و ادب عرب ،اليههاي
5
زبانی ،ادبی و معنايی برخی ابيات مثنوي را به واسطهي آنها تبيين و تفسير كرده است.
 .2پیشینهی پژوهش
دربارهي موضوع شرح تطبيقی تاكنون مقاله و مطلبی نوشته نشده است و در اين مقاله براي
نخستين بار به معرفی اين رويكرد در شرحنويسی پرداخته شده است .البته درباره شرحنويسی
كتابها و مقاالتی نوشته شده است؛ يكی از آثار مهم در اينباره كتاب سيري در شروح مثنوي
از شجري ( )1386است كه گونههاي مختلفی از شروح مثنوي را توصيف و تحليل كرده؛
هرچند با نوع شرح تطبيقی روبهرو نمیشويم .مقالهي «بررسی و تحليل مقدمهها در
شرحنويسی بر متون ادبی» نوشتهي رفاهیبخش و رضی ( )1389با بررسی مقدمههاي برخی
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از شروح ،ويژگیهاي مقدمهي مطلوب را بيان كردهاند .اين دو نويسنده ( )1389در مقالهاي
ديگر با عنوان «آسيبشناسی شرحنويسی بر متون ادب فارسی» به معرفی مهمترين اشكاالت
شروح از جمله محتوايی ،توضيحات و مقدمه پرداختهاند .علويمقدم ( )1389نيز در مقالهي
«آسيبشناسی ساختار شرحنويسی» در حوزهي فهم متن ادبی (با نگاهی انتقادي به شرحهاي
حافظ) به معرفی برخی از اشكاالت ساختاري شروح حافظ توجه كرده است .همتيان و
مشاوري ( )1393در مقالهي «مبانی شرحنويسی بر متون ادبی» مراحل عمومی شرحنويسی
متن ادبی و متغيرهاي مهم آن را تعريف و تبيين كردهاند.
 .3گونههای شرحنویسی بر متون ادبی
در يك دستهبندي كلّی میتوانيم بر اساس دو متغير شارح و متن ادبی ،و مخاطب
شرحهاي گوناگون را براي هر متن ادبی نام ببريم:
 .1 .3انواع شرح به اعتبار شارح و متن ادبی
در اين نوع اصلی از شروح دو متغير شارح و متن ادبی را باهم درنظرمیگيريم چراكه اين شارح
است كه میتواند بر اساس نوع متن ادبی و برخی عوامل ديگر شروح متنوّعی را ارائه دهد:
 .1 .1 .3غایی :شرح غايی آن است كه از همان آغاز با هدف مشخصی نوشته میشود؛
اين نوع شرح خود به پنج گونه قابل تقسيم است:
 .1 .1 .1 .3شرح زبانی :هدف اساسی شارح گرهگشايی از دشواريهاي زبانی و واژگانی
و ارائهي متنی روان است؛ همچون شرح كريم زمانی بر مثنوي.
 .2 .1 .1 .3شرح زیباشناختی :هدف اصلی شارح تبيين عناصر بالغی و زيباشناسی متن
ادبی است؛ مانند شرح كنايات يا تمثيالت مثنوي.
 .3 .1 .1 .3شرح نقد ادبی :شارح بر اساس رويكردهاي شناختهشدهي نقد ادبی متن
مورد نظر را شرح میكند؛ مانند شرح ساختارگرايانه يا شرح هرمنوتيكی بر مثنوي.
 .4 .1 .1 .3شرح موضوعی :شارح بر آن است كه جدا از رويكردهاي شناختهشدهي
نقد ادبی به تبيين موضوعاتی درباره متن ادبی بپردازد؛ مانند شرح عرفانی يا شرح فلسفی
و حكمی حاج ملّاهادي سبزواري بر مثنوي.
 .5 .1 .1 .3شرح تطبیقی :كه رويكرد معرفی شده در اين مقاله است و شارح بر آن است،
متن ادبيات ملّتی را بر اساس ادبيات ملّتی ديگر شرح و تحليل كند كه در ادامه به تعريف
تفصيلی آن خواهيم پرداخت.
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 .2 .1 .3روش :مفسر در اينگونه آثار بر بنيان روش خود براي دريافت معنا ،نوع شرحش
را انتخــاب میكنــد .انواع شــرح را بر اســاس روش مفسّر و پنج شاخصه استنباط
( ،)Inferenceاستنتاج ( ،)Deductionتفسير ( ،)Interpretationشناسايی مفروضات
( )Recognition of Assumptionsو ارزشيابی استداللهاي منطقی ( Evaluation
 )of Argumentبه پنج نوع تقسيم میكنيم:
 .1 .2 .1 .3شرح استنباطی :شارح بر اساس مقدمات نامشخص متن ادبی سعی میكند
برداشت نهايیاش را بيان كند.
 .2 .2 .1 .3شرح استنتاجی :در اين نوع ،شارح بر پايهي مقدمات و گزارههاي روشن و
صريح ادبی برداشت و نتيجهي قطعی خود را مینويسد.
 .3 .2 .1 .3شرح تفسیری :شارح بر اساس ديگر بخشهاي متن مورد شرح و يا ديگر
آثار خالق اثر ادبی ،گزارهي مورد نظرش را شرح و تفسير میكند.
 .4 .2 .1 .3شرح شناسایی مفروضات :شارح در پی شناسايی گمانههاي خالق اثر ادبی
در پديدآوردن گزارهي ادبی مورد شرحش است.
 .5 .2 .1 .3شرح ارزشیابی استداللهای منطقی :شارح بر آن است كه گزارههاي ادبی
6
مورد شرح خود را بر پايهي اصول منطقی از جهت عقالنيت و درستی ارزشيابی كند.
 .3 .1 .3زبان شرح :مقصود اين است كه شارح چه نوع زبانی را براي شرحش به كار
میبرد؛ زبان نثر مانند شرح نيكلسون بر مثنوي ،زبان نظم مانند شرح منظوم سردار
مهردلخان محمدزايی بر مثنوي (رك .شجري)69 :1386 ،؛ يا زبان نثر و نظم.
 .4 .1 .3كمیّت :در اين نوع شرح ،شارح انتخاب میكند كه همهي متن ادبی (شرح كامل)
يا بخشی از آن را شرح كند (شرح گزيده) كه اين بخش نيز به دو قسمت قابل تقسيم
ل اثر ادبی مانند شرح استعالمی برگزيدهي مثنوي؛ ديگر
است؛ نخست گزيدهاي از ك ّ
انتخاب و شرح بخشی از اثر ادبی مانند شرح چرخی بر ديباچهي مثنوي(.رك .همان)48 :
 .2 .3مخاطب
مخاطب را دومين متغير مهم در انواع شرح متون ادبی میدانيم؛ چراكه اين مخاطب است
كه شارح را بر آن می دارد نوع شرحش را تعيين كند .در اين زمينه بر اساس سطح دانش
مخاطب با دو دسته شرح روبهرو هستيم:
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 .1 .2 .3شرح عمومی :در اين گونه شرح همهگونه مخاطبی براي درك معنا موردنظر
شارح است؛ مانند شرح زمانی بر مثنوي.
 .2 .2 .3شرح تخصصی :كه بخشی از متن ادبی براي مخاطبان خاصی برگزيده میشود.
انتخاب مخاطبان بنا به عواملی چون سن ،سطح دانش و طبقهي اجتماعی میتواند باشد؛ مانند
شرح اكبرآبادي بر مثنوي كه براي عرفانپژوهان حوزهي ابن عربی مناسب است( .رك .همان:
 )34همچنين گاه بر اساس زبان مادري مخاطب ،شارح زبان شرحش را انتخاب میكند؛ مانند

شرح مثنوي به زبان تركی از اَنقُروي يا شرح مثنوي به زبان انگليسی از نيكلسون.
 .4تعریف شرح تطبیقی
شرح 7تطبيقی شرحی است كه در آن متن ادبی در يك زبان ،بر اساس ادبيات ملتی با
زبانی ديگر ،مورد شرح و تفسير قرار میگيرد .در شرح تطبيقی ،مسأله به صورت خطی
به موازات متن ادبی حركت میكند؛ به اين معنا كه هرجا در متن ادبی مسأله و يا ابهام و
نكتهاي باشد كه شارح بتواند بر بنيان ادبيات ديگر آن را تفسير و شرح كند ،از روش
شرح تطبيقی بهره میجويد .روششناسی شرح تطبيقی عبارت است از مجموعه
روشهايی كه به شناسايی منابع تأثيرگذار در ادبيات مبدأ بر ادبيات مقصد 8در سطح
9
گزاره و يا گزارههاي معدود ادبی در شاخصههاي زبان و محتوا میپردازد.
 .5شاخصههای شرح تطبیقی
شارح تطبيقی بايد بتواند بر اساس شاخصهها و معيارهاي معيّن و تعريفشدهاي
ريشههاي متن مورد شرحش را در ادبيات ملّتی ديگر بازجويد و ارتباطها و تأثير و تأثّرها
را شناسايی و تحليل كند .در اين زمينه میتوانيم دو شاخصهي اصلی براي شرح تطبيقی
نام ببريم .1 :شاخصههاي زبانی ـ بالغی؛  .2شاخصههاي معنايی.
 .1 .5شاخصههای زبانی ـ بالغی
از اينگونه شاخصهها ،می توان مؤلفههايی را نام برد كه به بررسی تأثير بخشهاي مختلف
سطح زبانی ادبيات مبدأ (مانند آوايی ،واژگانی ،تركيبها) و يا عناصر بالغی آن ادبيات (مانند
معانی ،بيان و بديع) بر ادبيات مقصد میپردازند.

188

ــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،11شمارهی  ،2تابستان ( 1398پياپی)40

 .1 .1 .5آوایی :مقصود تأثير آوايی كلمههايی از ادبيات مبدأ در ادبيات مقصد است.
مسألهي مهم در كلمات آواساز زبان مبدأ اين است كه در بافت ادبی به كار رفته باشد؛ به
عنوان مثال لزوماً هر واژهي عربی كه در ادبيات فارسی با آن همآوايی ايجاد شده باشد
نمیتواند در اين حيطه قرار گيرد؛ بلكه كلمهاي از ادبيات عرب در اين بخش جاي
10
میگيرد كه متعلق به يك بافت و يا متن ادبی باشد.
ت العنكبوت
اي تـــو را خانـــه چـــو بَي ُ
چنـــد دعــوي و دَم و بــاد و بُروت
(دفتر اول ،بيت )2319
در اين بيت «بَيْتُ العَنكَبُوت» برگرفته از آيهي  41سوره عنكبوت 11است كه مولوي
بر اساس آن كلمهي بُروت را همآواي آن ساخته و چنانكه مالحظه میشود بيتُ العنكبوت
برگرفته از آيهاي قرآنی به مثابهي متن ادبی است.
پـــس سخـــن كوتـــــاه بايـد والسّالم
در نيابـد حـــال پختــــه هيــچ خام
(همان)18 :
12
«والسّالم» نيز از اصطالحی در زبان عربی است كه واژهي «خام» همآواي آن شده است.
نوع ديگر از تأثيرات آوايی قرآن بر مثنوي ،تأثيرپذيري وزن مثنوي (رمل مُسدّس
محذوف) از آيهي «أُنْ ُظرُونَا نَقْتَ ِبسْ مِنْ نُورِكُمْ»(13حديد )13/است(.رك .عربی)95 :1389 ،
 .2 .1 .5واژگان و اصطالحات و تركیبات :واژگان و اصطالحاتی كه از ادبيات مبدأ وارد
آثار ادبيات مقصد میشود در حوزهي تأثيرات زبانی شرح تطبيقی قابل بررسی است .اين
واژگان و اصطالحات میتواند در حوزهي اعالم ،زمانها ،رويدادها ،اشياء و اصطالحات
علوم مختلف باشد.
و آن غمـــی را كــــه ندانــــد جبرئيل
آن دمـــی را كـــه نگفتــم بــا خليل
حـــق ز غيـــرت نيـــز بــی ما هم نزد
آن دمـــی كـــز وي مسيحــا دم نزد
(دفتر اول ،بيت )1733-1732
14
گفـت او زان ســـوي وَ اسْتَغْشَوا ثياب
نـــوح را گفتنـد امّــت كـــو ثواب؟
(همان)1404:
همچـو او بــــا گريـــه و آشــوب باش
تو كه يوسف نيستـی يعقـوب بـــاش
(همان)1904 :
كه مولوي اَعالم «خليل ،جبرئيل ،مسيح ،نوح» را از آيات قرآنی استفاده كرده است.
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مستحيلـش جــــان كنــد از سلسبيل
در د ِل سفــــــره نگــــردد مستحيل
(همان)1475 :
در اين بيت نيز واژهي «سلسبيل» كه داللت مكانی دارد ،برگرفته از آيهي قرآنی است.
(انسان)18/
نــزد آن قاضـــی القضاه آن جرح شد
كيـــن گواهــی كو ز گفت و رنگ بُد
(همان)2701 :
از قناعـــت در دل مــن عالميــست
حاش هلل طمع من از خلـق نيــــست
(همان)2362 :
«در بيت نخست اصطالح «جرح» ،از اصطالحات علوم قضايی است كه موجب ردّ
شهادت میشود و در بيت دوم «حاشهلل» اصطالحی رايج در زبان عربی است( ».فروزانفر،
)1130 :1361
ليـك سرخيــــل دلــــی سررشتهاي
گرچـــه مصبـاح و زجاجــه گشتهاي
(دفتر اول :بيت )2936
مــــی فروشـــی بهـــر قال و قيل را
نــــور ايـن تسبيـــح و اين تهليل را
(همان)2669 :
در اين بيت نيز كلمههاي «مصباح» و «زجاجه» برگرفته از آيهي  35سورهي نور و
اصطالحات «تسبيح» و «تهليل» برگرفته از آيهي  30سورهي بقره است.
 .3 .1 .5تركیبسازی :در تركيبسازي شاعر يا نويسنده در اثر ادبی خود تركيبهايی
را بر پايهي متن ادبيات ملتی ديگر خلق میكند كه صورتهاي مختلفی دارد؛ همچون:
تركيب با واژهي فارسی ،تقابل با تركيب فارسی و . ...
در بيت زير« ،عين ايوبی» تا پيش از مولوي به كار نرفته است؛ اما وي بر اساس مفاد
آيهي  24سوره ص اين تركيب را ساختهاست .تركيب «شقِّ حجر» نيز اين گونه است كه
به قرينهي آيهي «إنشقَّ القمر» (القمر )1/ساخته شده است.
عيــنِ ايّوبی شـــراب و مغتَســـــَل
مـــرغِ آبـی غـــرقِ دريــاي عسل
(همان)2096 :
15
ق القمر
زورِ جــانِ جـــان در إنشــ َّ
زورِ جــــانِ كــــوهكَن شَقِّ حـــجر
(همان)1478 :
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چشمِ آخُربين غرورســـت و خطاست
چشمِ آخِر بيـن توانـد ديـــد راست
(همان)2583 :
«مبناي آفرينش دو تركيبِ «چشم آخِربين» و «چشم آخُربين» در بيت باال ،حديثی
است كه داللت بر بندگانی از خداوند میكند كه چشم معنابين دارند» (فروزانفر:1361 ،
 16)1092و موالنا با استفاده از تركيب چشمِ آخُربين تضادي را ايجاد كرده است.
هــم وي انـــدر چشم يعقوبی چو نور
يوسـف انـدر چشـم اخوان چون ستور
(دفتر دوم :بيت )602
تركيب «چشم يعقوبی» در اين بيت مثنوي نيز بر اساس داستان «يوسف و يعقوب»
17
در قرآن مجيد ساخته شده است.
گنــجِ احسان بــر همــــه بگشادهاي
بیطلب تــو ايــن طلبمــــان دادهاي
(دفتر اول ،بيت )1338
ج احسان» بر گرفته از اين حديث قدسی است« :قا َل داوُدُ  -عليه السَّالم -
تركيب «گن ِ
ف َفخَلَ ْقتُ الخَ ْلقَ لِكَی
خلْقَ قا َل كُنْتُ كَنْ َزاً َمخْفياً فَأحْبَبْتُ أنْ ُأعْرَ َ
ب لِماذا خَ َلقْتَ ال َ
يا ر ِّ
أُعْ َرفَ» كه اين تركيب عنوانی است براي حديث مذكور( .رك .فروزانفر)475 :1361 ،
 .4 .1 .5بالغی و زیباشناسی :مقصود شاخصههايی است كه شارح به وسيلهي آنها به
بررسی آن گروه از آرايههاي ادبی میپردازد كه منشأ آن در ادبيات كشور ديگر است .در
حوزهي ادبيات فارسی و عربی اينگونه شاخصههاي زيبايیشناختی را میتوان در سه بخش
بديعی ،بيانی و معانی بررسی كرد.
 .1 .4 .1 .5بدیعی :مقصود آرايههايی است كه شارح تطبيقی بر بنيان آن به بررسی ارتباط
دو ادبيات از منظر عناصر زيباشناختی بديعی همچون :تضمين ،حل ،تلميح و ...
میپردازد 18.برخی از آرايههاي پركاربرد در اين بخش عبارتند از:
 .1 .1 .4 .1 .5تضمین :تضمين به كاربردن عين مصراع ،بيت و يا مجموعه ابياتی از
ادبيات مبدأ در ادبيات مقصد میباشد.
مشــورت كالمُسْتَشـــــارُ مُ ْؤ َتمَـــن
گفـــت پيغمبـــر :بكــن اي رأيزن
(دفتر اول :بيت )1044
در اين بيت بخش دوم حديث «المُسْتَشيرُ مُعانٌ و المُسْتَشارُ مُؤْ َتمَن»( 19رك .فروزانفر،
 )401 :1361دقيقاً به كار رفته است.

اصول و مبانی شرح تطبيقی (با تکيه بر شرح مثنوی شریف) ــــــــــــــــــــــــــــــ 191

زورِ جــانِ جــــان در إنشــقَّ القمر
زورِ جــانِ كوهكَـن شَـــقِّ حجــــر
(دفتر اول :بيت )1478
در اين بيت نيز «إنْشَقَّ الْقَمَر» برگرفته از آيهي  1سورهي القمر است.
 .2 .1 .4 .1 .5حل :بر بنيان اين آرايهي بديعی بخش نقل قول شده از ادبيات مبدأ در
ادبيات مقصد با تغييرات و كاست و افزايشهايی روبهرو بوده است .حل را به چهار نوع
تقسيم می كنيم :حلّ افزايشی ،حلّ كاهشی ،حلّ تبديلی ،حلّ تركيبی.
ل افزایشی :حلّ افزايشی عبارت است از افزودن بعضی از واژهها به عين عبارت
الف) ح ّ
ادبيات مبدأ.
20
لِتَــزو َل مِنْـــــهُ أقْــال ُل ا ْلجِبـــال
كــــرد وصــف مكرهاشــان ذُوالجَالل
(همان)952 :
مولوي مصراع دوم را از آيهي  46سورهي ابراهيم برگرفته است؛ اما با افزودن كلمهي
«أقالل» به آيه.
ل كاهشی :عبارت است از كاستن بعضی از بخشهاي عبارت ادبيات مبدأ در ادبيات
ب) ح ّ
مقصد .به عنوان نمونه در بيت زير «وَاسْتَغْشُوا ثياب» برگرفته از آيهي قرآنی است (نوح/
 )7كه ضمير «هم» از آخر آن حذف شده است.
گفــت او زان ســــوي وَاسْتَ ْغشُوا ثياب
نــــوح را گفتنــد امّـــت كو ثواب
(همان)1404:
21
در نمــــاز إهــــدِ صــراطَ المستقيم
بهر اين مؤمن همـــی گويــــد ز بيم
(همان)2234 :
ضمير «نا» بعد از «إهدِ» و «الـ» صراط حذف گرديده است( .فاتحه)6 /
22
از نُبـی ذا جـــاءَ نَصـــ ْـرُ اهلل خــوان
مر ضعيفـان را تو بیخصمـی مـــدان
(همان)1313 :
23
حذف حرف «إ» از ابتداي آيه (نصر)1/
پ) تبدیلی :در اين نوع حل كلمهاي نسبت به متن ادبيات مبدأ در ادبيات مقصد كم و
زياد نمیشود؛ اما برخی از كلمهها جابهجا میشود و يا معادل آنها استفاده میشود .به
عنوان نمونه در بيت زير مولوي مصراعی از شعر منسوب به مجنون را اقتباس كرده؛ اما
به جاي كلمهي «المُداويا» از «حاذقاً» بهره جسته است.
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لَيْتَنــــی كُنْـــــتُ طَبيـــــباً حـــاذِق ًا
برگرفته از بيت منسوب به مجنون:
يَقُولُــون لَيْلــی بِالْعَـــراقِ مَريضـــَ ٌة

24

كُنْـــتُ أمْشـــی َنحْـــوَ لَيلـــی سابِق ًا
(همان)2693 :
25

ب المُداويا
ت الطَبيـــ َ
وَ يا لَيْتَنی كُنْـــ ُ
(رك .فروزانفر)1126 :1361 ،
26
إنّ رَبّـــی ال ُيحِــــــبُّ ال َفرِحيـــن
مِـــنْ رِبـــاحِ اهللِ كُونُـــوا رابِحيـــن
(دفتر سوم :بيت )505
در مصراع دوم به جاي «ربّی» از معادل آن «اهلل» بهره جسته است« :وَإذْ قا َل لَ ُه قَ ْومُهُ
28
ال َت ْفرَحْ إنَّ اهللَ ال ُيحِبُّ الفَرِحين( »27قصص)76 /
ت) حلّ تركیبی :حلّی است كه مجموعهاي از انواع حل در عبارت نقل قول شده از
ادبيات مبدأ در ادبيات مقصد به كار میرود (بيت )35 :2615 -2603
29
عيـــشَةً ضَنْـــكاً وَ نَجْزي بِالْعَمی
نُعْطِ مَـنْ أعْـــرَض هُنـــا عَـــنْ ذِكْرِنا
(دفتر سوم :بيت )354
كه مجموعهي انواع حل در اين بيت برگرفته شده از اين آيهي قرآنی قابل مشاهده
است«.فَمَن أعْ َرضَ عَنْ ذِكْري فَإنَّ لَهُ مَعيشَةٌ ضَنْكاً وَ َنحْشُرُهُ َيوْمَ الْقيامَ ِة أعْمی»( 30طه)124/
 .3 .1 .4 .1 .5تلمیح :بر اساس گزارههاي مجمل ادبيات مقصد میتوان به گزارهي كلّی
ادبيات مبدأ شامل داستان و حكايت و روايت پی برد.
هر يكـــی در جـــاي پنهان جا گرفت
زو پـري و ديــو ساحلهـــا گرفـــت
(دفتر اول :بيت )1033
سدُوا فيها و سَفَكُوا
ن فَأفْ َ
«ظاهراً ناظر است به روايت طبري :فَأوّ ُل مَنْ سَكَنَ األ ْرضَ الجِ ُّ
الدِّمَاء( 31»..فروزانفر)396 :1361 ،
 .4 .1 .4 .1 .5ارسال مثل :شارح مثلهايی را كه از ادبيات يك كشور به ادبيات ديگري
وارد میشود ،در بخش ارسال مثل شرح تطبيقی بررسی میكند.
32
ف قا ِط ٌع
جـــلْ فَالْوَ ْقـتُ سَيْـــ ٌ
وَ اعْتَ ِ
قـــا َل أطْعِمْنـــی فَإنِّـــی جائِــــــ ٌع
(دفتر اول :بيت )132
عبارت «الوَ ْقتُ سَيْفٌ قاطِعٌ» 33از امثال صوفيانه است كه موالنا آن را در اين بيت به
كار برده است.
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از تـوكّـــل در سبـــب كاهـــل مشو
رمـــز الكاســـب حبيـــب اهلل شنـــو
(همان)914 :
««الكاسِبُ حَبيبُ اهللِ» حديث است به گفتهي يوسف بن احمد مولوي و مثل است
مطابق شرح بحرالعلوم و ظاهراً همين قول اخير درستتر است( ».فروزانفر)365 :1361 ،
34
كُـلُّ سِــرٍّ جــــاوَزَ اإلثْنَيْنِ شـــا ٌع
ور بگويـی بــا يكـــی دو الـــوداع
(دفتر اول :بيت )1049
اين مصراع عربی مثلی است متداول از بيتی كه تمامش چنين است:
35
س ضاع
كُــلُّ عِلْـــمٍ لَيْسَ فی الْ ِقرْطا ِ
ن شـــاع
كـــلُّ ســــرٍّ جاوَزَ اإلثنيْـــ ِ
(فروزانفر)402 :1361 ،
آب از لولـــــه روان در گولهـــا
شه چو حوضی دان حشم چون لولهـا
(دفتر اول :بيت )2821
«تمثيل پادشاه به حوض و حشم و اطرافيانش به لولهها ،مأخوذ است از گفتهي
افالطون «اَلْمَلِكُ هُ َو كَال َّنهْرِ اَلْأ ْعظَمِ َتسْتَمِدُّ مِنْهُ اَلْأنْهارُ الصِّغارُ فَإنَّ كانَ عَ ْذبَاً َع ُذبَتْ و إنْ
ت» 36عين اين مطلب را با مختصر اختالفی در عبارت به اميرمؤمنان علی
كانَ مالِحاً َملُحَ ْ
(ع) نيز نسبت میدهند( ».فروزانفر)1173-1172 :1361 ،
 .2 .4 .1 5بیان :شارح تطبيقی تأثير در حوزههاي تشبيه ،استعاره ،مجاز و كنايه را از
ادبيات مبدأ بر ادبيات مقصد در بخش بيان مورد بررسی قرار میدهد.
 .1 .2 .4 .1 .5تشبیه :هنگامی است كه مشبه ،مشبهبه و يا وجه شبه از ادبيات ملت و
زبانی ديگر اخذ شده باشد.
چـون شـــدي تـــو حُمُـــرٌ مُسْتَنْفِرَة
پـــس چـــه عـــزّت باشدت اي نادره
(دفتر اول :بيت )3314
مشبهٌبه (حُمُرٌ) و وجه شبه (مُسْتَنْفِرَه) در تشبيه اين بيت مقتبس از آيهي «كأنّهُم حُمُرٌ
سوَرَه»( 37مدثر )51-50/میباشد.
مُسْتَنْفِرَة فَ َّرتْ مِنْ قَ ْ
مصطفـی زادي بريــن اشتـــر ســـوار
اشتـــر آمـــد ايـــن وجودِ خارِ خوار
(همان)1966 :
«موالنا جان را كه از آن به «مصطفیزاد» تعبير میكند به سوار و تن را كه از آن به «شتر»
مثال میزند ،به مركب تشبيه نموده است ،اين تمثيل در كتب پيشينيان مانند إخوان الصّفا
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(ص ،)61 ،6تمهيدات عين القضاه ( )160 ،159و در إحياءالعلوم غزّالی نيز ديده میشود»
(فروزانفر)809 :1361 ،
 .2 .2 .4 .1 .5استعاره :هر يك از انواع استعاره در ادبيات مقصد كه از ادبيات مبدأ
گرفته شده باشد ،در بخش بيانی شرح تطبيقی بررسی میشود:
زيـر سايــه خفتـــه بيـن سايهي خدا
زيــر خرمـــا بُـــن ز خلقــان او جدا
(دفتر اول :بيت )1414
38
ل اهللِ»
سلْطانُ ظِ ُّ
در اين بيت سايهي خدا برگرفته از حديثی منسوب به پيامبر است «اَل ُّ
كه در جايگاه استعاري به كار رفته است.
نـــك جـزا طَيْـــراً اَبابيلَت رسيـــد
گر تــو پيلـــی ،خصــمِ تو از تو رميد
(همان( )1314 :فيل)3/
در اين بيت نيز «پيل» و «طيراً ابابيل» استعارههايی هستند كه از آيهي  3سورهي فيل
برگرفته شده است.
 .3 .2 .4 .1 .5كنایه :كناياتی كه از ادبيات مبدأ وارد ادبيات مقصد شده باشد ،در اين
بخش از شرح تطبيقی قابل تحليل و بررسی است:
كز تــو از اوّل قدح اين دُرد خواست
پـس سليمـــان گفت اي هدهد رواست
(همان)1225 :
««أوَّ ُّل الدّ ِن دُرْدِيٌّ» 39كنايهاي است براي بيان تعجب از تباهی و خرابی چيزي در آغاز
كار( ».فروزانفر)452 :1361 ،
پــرّ فكــرت زن كـــه شهبازت كنند
چون در معنی زنـــی بـــازت كننـــد
(دفتر اول :بيت )2870
«مصراع اول ناظر است بر مثل «مَنْ قَرَعَ باباً و لَجَّ وَلَجَ» 40كه در اين بيت مثنوي كاركرد
كنايی يافته است»( 41فروزانفر)1187 :1361 ،
 .2 .5شاخصههای معنایی
شاخصههاي معنايی شرح تطبيقی در پی بررسی اليههاي معنايی ادبيات مقصد و كشف
و تحليل ريشههاي آن در ادبيات مبدأ میباشد .اين اليهها میتواند شامل بخشهايی
همچون :ترجمه ،تفسير و تأويل از متن ادبيات مبدأ در ادبيات مقصد باشد.
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 .1 .2 .5ترجمه :ترجمه بازگردان متن ادبيات مبدأ در مقصد است و میتواند به دو گونه
تقسيم شود:
 .1 .1 .2 .5ترجمهی متنمحور :ترجمهاي است كه در آن ،شاعر يا نويسندهي ادبيات
مقصد ،عبارتی را از ادبيات مبدأ با محوريت متن و كمترين تغيير برگردان میكند.
ايـن خبــر مــی از پيمبـــر آورنـــد
مؤمنـــان آيينـــهي همديـــــگرنـــد
(دفتر اول :بيت )1328
در مصراع نخست مولوي حديث پيامبر(ص) را با كمترين دخالت در لفظ و معنا از
عربی به فارسی ترجمه كرده است« :اَلْمُؤْمِنُ ِمرْآةُ اَلْمُؤْمِنُ»( 42رك .فروزانفر)472 :1361 ،
گفــت پيغامبـــر ســـالم آنگه كالم
كــرد خدمـت مـــر عمـــر را و سالم
(دفتر اول :بيت )1427
43
مصراع دوم ترجمهاي است از حديث «اَلسَّالمُ قَبْلَ اَلْكَالمِ»
فقــر فخـــر آمـــد مـــرا بر سر مزن
حزَن
گفـت اي زن تـــو زنـــی يا بوال َ
(همان)2342 :
در مصراع دوم بخشی از حديث «اَلْفَ ْقرُ َفخْري وَ بِه أفْ َتخِ ُر» 44ترجمه شده است.
 .2 .1 .2 .5ترجمه آزاد :ترجمهاي است همراه با نقل محتواي متن مبدأ به گونهاي كه
مترجم فهم و زبان خواننده را مدّ نظر قرار میدهد و با تصرّف در الفاظ و گاه مضمون،
ترجمهاش را به صورت مفصلتر و يا موجزتر از متن اصلی نقل میكند.
زآنـك ظلمــش در ســـرش آينده بود
در فتـــاد انــدر چهـــی كو كنده بود
(همان)1308 :
در اين بيت مولوي مضمون مثل عربی را منتقل كرده است؛ اما در ترجمه به فارسی
ح َفرَ لِأخيه حُفْرَةً وَ َقعَ فيه»( 45رك .فروزانفر)467 :1361،
آزاد عمل كرده است« :مَنْ َ
چشـم عــارف سـوي سيما ماندهست
حق چـو سيمـــا را معرِّف خواندهست
(دفتر اول :بيت )1267
اين بيت را نيز میتوان ترجمهاي آزاد و منظوم از اين اين آيهي قرآنی دانست« :وَ
ف رِجا ٌل يُعْرَفُونَ بِسيماهُم»( 46أعراف( )46 /رك .فروزانفر)460 :1361،
عَلی اَلْأعْرا ِ
تـن مپـــوشانيـــد يـــاران زينهـــار
گفـت پيغامبـــر ز سرمـــاي بهـــار
كــان بهــاران بـــا درختـــان میكند
زآنـك بـــا جـــانِ شمـــا آن میكند
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كـــان كنـــد كـــو كرد با باغ و رزان
ليــك بگريزيـــد از ســـرد خـــزان
(دفتر اول :بيت )2048 -2046
ل فی
خرِه فَإ َّن ُه َي ْف َع ُ
«از امير مؤمنان علی(ع) نقل میكنندَ « :ت َوقُّوا َا ْلبَر َد فی أ ّولِه َو َت َلقَّو ُه فی آ ِ
ق» 47اين روايت را منسوب به حضرت
خرُه يُو ِر ُ
قوآ ِ
ح ِر ُ
األبْدا ِن َك ِف ِعلِه فی َالْأشْجارِ ،أ َّو ُل ُه ُي ْ
رسول (ص) تاكنون نيافتهام» (فروزانفر )840-839 :1361 ،همانطور كه مشاهده میشود
شارح شرح تطبيقی بر بنيان دانش خود به صورت ضمنی برخی از خطاهاي آفرينندهي اثر
ادبی را اصالح میكند.
تـا نيايـــد زخـــم از ربُّ الفلـــق
مرده بايـــد بــود پيـــش حكمِ حق
(دفتر اول :بيت )911
فروزانفر مأخذ ترجمهي اين بيت را رسالهي قشيريه دانستهاست« :سهل بن عبد اهلل
میگويد :أوَّ ُل مَقامٍ فی ال َّتوَكُّلِ أنْ يَكُونَ اَلْعَبْدُ بَيْنَ يَدَي اهللِ كَالْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيِ الْغا ِسلِ يُقَلِّ ُب ُه
كَيْفَ شاءَ اليَكُونُ لَهُ حَ َركَةٌ و ال َتدْبيرٌ»( 48فروزانفر)364 :1361 ،
 .2 .2 .5معنایی :عبارت است از تبيين عبارتی در متن ادبيات مقصد كه بر پايهي ادبيات
مبدأ شكل گرفته و شارح تطبيقی بر اساس دالهاي استوار درون متنی و برونمتنی عبارت
مورد نظر را تفسير و معنا میكند و برآن است ذهنيات خويش را دخيل نمیكند:
بیخبـــر از نوشـــدن انـــدر بقـــا
هـــر نفس نـــو میشود دنيـــا و مـا
(دفتر اول :بيت )1144
ل ُه ْم
فروزانفر بر بنيان اطالعاتش از قرآن و آثار عربی اين بيت را تفسير اين آيه میداندَ « :ب ْ
ب الْأمُو ِر أ ّن ُه فی ال َّت َرقّی
ج ِ
ن أ ْع َ
ق جَدي ٍد( 49ق )15 /و اين سخن ابن عربی « َو ِم ْ
خ ْل ٍ
ن َ
س ِم ْ
فی َل ْب ٍ
50
ب (فصوص الحكم(».)24 ،فروزانفر)440-442 :1361 ،
ك ِللِطا َفه ا ْلحِجا ِ
ش َع ُر بِذ ِل َ
دائِم ًا َو ال َي ْ
دانـــش يـــك نهـــی شد بر وي خطا
ايـــن همـه دانســـت و چون آمد قضا
يـــا بـــه تأويلـــی بـــد و توهين بود
كـــاي عجب نهـــی از پی تحريم بود
(دفتر اول :بيت )1250-1249
در اينجا مولوي بر اساس فقه حنابله ،نهی الهی را در سورهي بقره آيهي  35به
گونهي نهی تحريمی تفسير میكند و نه نهی تنزيهی (رك .فروزانفر )458 :1361،و بر
اين اساس تفسير خويش را از آيهي مورد نظر مطرح میكند .چنانكه مالحظه میشود
رويكرد فروزانفر در شرحش نه تنها به نگاه سطحی از بيت منجر نمیشود؛ بلكه بر اساس
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اطالعات و نشانههايی كه از آثار به زبان عربی ارائه میدهد خوانش خواننده و سطح
تفسير وي را ژرفا میبخشد.
زندهشـان كـــرد از بهـــار و داد بـرگ
 ...در زمستانشـان اگرچـــه داد مـرگ
(دفتر اول :بيت )2019-2014
«خزان و بهار را مثالی میگيرد براي مرگ و رستاخير و بدين قرينه میخواهد كه بَعَثَ
بَعْدَ المَوتِ را به ذهن خواننده نزديك و در خور قبول سازد .اين مضمون اقتباسی است
از روش استدالل قرآن كريم بر حشر و رستاخيز( ».فروزانفر)829 :1361 ،
كَـی كنـــی توبـــه ازين توبـــه بگو
اي تــو از حـال و گذشتـــه توبهجو
(دفتر اول :بيت )2207 -2205
«دعوي توبه از جانب عبد به منزلهي غصب و تصرّف در ملك غير است ،از اين
دعوي بنده بايد توبه كند( .فتوحات مكّيّه ،ج( »)190-183 ،2فروزانفر)901-900 :1361،
مانـد خصمـــی زو بتـــر در انـــدرون
اي شهـان كشتيـــم مـــا خصمِ برون
(دفتر اول :بيت )1373
تفسير اين حديث است« :قَ ِدمْ ُتمْ مِنَ اَلْجِهادِ الْأصْغَرِ إلَی الْجِهادِ الْأكْبَرِ مُجاهِدَةِ الْعَبْدِ
هَواهُ»( 51رك .فروزانفر)482 :1361 ،
از شهـاب مُحـرَق ،او مطعـــون شود
ديـو دزدانـــه سـوي گـــردون رود
(دفتر چهارم :بيت )1789
اين بيت نيز تفسيري است از اين آيهي قرآن مجيد« :إلّا مَن خَطِفَ الخطْفَةَ فأ ْتبَعَهُ
شِهَابٌ ثا ِقبٌ»( 52صافات)10/
زآنـك هشيـــاري گناهـــی ديگـرست
راهِ فانـی گشتـــه راهـــی ديگرست
(دفتر اول :بيت )2200
اين بيت نيز می تواند تفسيري باشد بر اين ابيات ادب عرب:
53
ب
وُجُودُكَ ذَنْـبٌ اليُقـــاسُ بـــه ذَنْ ٌ
«وَ إنْ قُلْـــتُ مـــا أذْ َنبْتُ قا َلتْ مُجيبَ ًة
(شذرات الذهب ،ج)229 :2
54
ن البَيْنِ
فَارْفَـعْ بِلُطْفِــكَ إنِّيِـــی مِـــ َ
بَيْنــــــی وَ بَيْنَــكَ إنّـــیٌ يُنا ِزعُنـــی
(ديوان حالج»)90 :
(فروزانفر)894 :1361 ،
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اشپش و مــوشِ حوادث پـــاك خورد
و آنك در انبـار مانـــد و صرفـــه كرد
(دفتر اول :بيت )2240
«مضمون بيت شبيه است به آن چه از عيسی(ع) نقل میكنند :إنْ إسْتَطَعْتَ أنْ َتجْعَلَ
ل( .55األمتاع و المونسه)».
ك حَيْثُ اليَأ ُكلُهُ السُّوسُ وَ ال َتدْرُكُهُ اللُّصُوصُ ،فَافْعَ ْ
كَنْزَ َ
(فروزانفر)913 :1361 ،
افكندْشـان نيـــموهمـــی در گُمـــان
صـــد هزاران زاهـل تقليـــد و نشان
(دفتر اول :بيت )2128 -2125
در شرح اين ابيات فروزانفر ،اهل تقليد و نشان را بر بنيان كتاب االمتاع و المؤانسة،
فالسفه و معتزله معنا میكند( .رك .فروزانفر)866 :1361 ،
كه مـــده غيـــر مرا اين ملك دست ...
ربِّ هـــب لی از سليمـــان آمدست
بگـــذرد زين صد هزاران رنـــگ و بو
پـــس سليمـــان همتـی بايـــد كه او
(دفتر اول :بيت )2621-2616
ن
كه ترجمهي آيهي  35سورهي ص میباشد« :اليَنْبَغی لِأحَدٍ ِمنْ بَعْدي» كه لفظ «مَ ْ
بَعْدي» در آيهي شريفه به منزلهي صفت است براي «لِأحَدٍ» (رك .فروزانفر)1099 :1361 ،
 .3 .2 .5تأویلی :عبارت است از آوردن معانی از عبارتی در ادبيات مبدأ كه نويسندهي
ادبيات مقصد بر اساس داللتهاي ذهنی خود ،بيان مینمايد .تفاوت بخش تأويلی و
تفسيري در ميزان اثرگذاري ذهنيت و ذوق شخصی شارح در ارائهي معنا از عبارت ادبيات
مبدأ است كه اين ميزان درنوع تأويلی به مراتب بيش از نوع تفسيري است.
بازخـــوان مِنْ آيـــه أو نُنْسِهـــا
گرت برهـــان بايـــد و حجّـــت مها
(دفتر اول :بيت )1669 -1665
برگرفته از آيهي  106سورهي بقره« .موالنا از اين دو آيهي كريمه كه يكی داللت
دارد بر تصرّف حق از جهت نسبت نسيان و نسخ بدو و دومی اشاره است به قدرت
بندگان خاص خدا بر اينكه فراموشی بر ضميرها بگمارند ،نتيجه میگيرد كه قدرت اوليا
مانند قدرت حق تعالی است( ».فروزانفر)670 :1361 ،
خـــود مَعــی چـــه بود منم بیمدّعی
او نباشـــد بعـــدي او باشـــد مَعی
(دفتر اول :بيت )2613
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اين بيت دربارهي آيهي  35سورهي ص 56میباشد كه تفسيرهاي گوناگونی بر آن گفته
شده است .مولوي در اين آيه از «مِن بَعْدي» داللت صفتی و رتبهاي برداشت كرده است
و نه داللت زمانی و بر بنيان آن تأويلش را مطرح كرده كه عبارت معی مؤيد آن است.
ويـن نمـــك اندر شد و كل پاك شد
آن به خاك اندر شد و كل خـاك شـد
(دفتر اول :بيت )2003 -2000
موالنا بر اساس تأويلی از عقيدهي فقهی جسم پاكان را عين جان میداند .به عقيدهي
فقهی ،هرگاه چيزي كه نجس است بر اثر استحاله ،نام آن ،عرفاً تغيير كند حكم نجاست
نيز به تبع آن متبدّل میگردد( .رك .فروزانفر)823 :1361،
درپذيــــر از فضل اهلل اشتــــــري
اي خداوند اين خُم و كـوزهي مـــرا
(دفتر اول :بيت )2709
«اهللُ إشْتَري» مقتبس است از آيهي  111سورهي توبه كه كلمهي اشتري در حوزهي
جهاد جان و مال خود نيز داراي مفهوم استعاري است.
رُستـــه زآوازش خيـــاالت عجـــب
مطربی كز وي جهـــان شـد پرطـرب
وزصدايش هـوشِ جـان حيران شدي...
از نوايـــش مـــرغ دل پرّان شـــدي
(همان)2077-2072 :
فروزانفر در شرح اين ابيات به بيان ديدگاه يكی از شارحان مثنوي (عبدالحميدبن
معينالدين قتّالی رفاعی) اشاره میكند كه وي از روي گفتهي ابن عربی ،سماع را به سه
قسم تقسيم میكند و براي هر يك نشانهاي برمیشمارد و بر مبناي آن اين ابيات را تفسير
میكند .انواع سماع مورد نظر و ارتباطشان با ابيات مثنوي بر پايهي نگرش تأويلی شرح
شده است ،سماع طبيعی« :كزنوايش مرغ دل پرّان شدي»؛ سماع روحانی« :رسته ز آوازش
خياالت عجب» و سماع الهی« :وز صدايش هوش جان پرّان شدي» (فتوحات مكّيّه ،ج:2
( »)483-486رك .فروزانفر)850-849 :1361 ،
در ميانشــان بَـــرْزَخٌ اليَبْـــغيــــان
اهـل نـــار و خلد را بيـــن همدكان
(دفتر اول :بيت )297
«موالنا اين دو دريا را به جريان حق و باطل و نور و نار تأويل كرده است .او میگويد
گرچه اهل حق و اهل باطل و نوريان و ناريان بر حسب ظاهر نظير يكديگرند؛ ليكن از
حيث گوهر متمايزند( ».زمانی)960 :1393 ،
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ممكن است كه در شرح تطبيقی موردي كه داراي سرچشمههايی در ادبيات ديگر
است در دو بخش زبانی و محتوايی قابل بررسی باشد.
از هزيمــت رفتـــه در دريـــاي مرگ
در خـــزان آن هـــزاران شــاخ و برگ
در گلستـان نوحـه كـــرده بـــر خُضَر
زاغ پوشيـــده سيـــه چـــون نوحهگر
مـــر عـدم را كانـــچه خوردي باز ده
بـــاز فرمـــان آيـــد از ســـاالر دِه
از نبـــات و دارو و بـــرگ و گيـــاه
آنچـــه خـــوردي وا ده اي مرد سياه
(دفتر اول :بيت )1895 -1892
«تمثيلی است بسيار لطيف و شاعرانه از منظرهي خزان و زمستان و بازآمدن بهار و
مراد موالنا اثبات قدرت خداست بر ميراندن و زنده كردن و رفته را باز آوردن ،اين گونه
استدالل مطابق اسلوب قرآن است كه حشر و نشر را به قياس خزان و بهار در چند مورد
اثبات میكند« .وَ هُوَ الَّذي ُيرْ ِسلُ الرّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَ َديْ رَحْمَتِه حَتّی إذا أ َقلَّتْ سَحاباً ثِقا ًال
ت كَذلِكَ ُنخْرِجُ المَوتی لَعَلَّكُمْ
ل الثَّمَرا ِ
ن كُ ِّ
سُقْناهُ لِ َبلِ ٍد مَ ِّيتٍ فَأنْزَلْنا بِه الما َء فَأخْرَجْنا به مِ ْ
َت َذ َّكرُون»( 57اعراف( »)57/فروزانفر)746 :1361 ،
روشن است كه شرح تطبيقی در اليهي تأويلی ارتباط مستقيم به دانش شارح دارد و
شارحی میتواند اليههاي تأويلی متن ادبيات مقصد را بر پايهي ادبيات مبدأ كشف و تأويل
نمايد كه از توانايی گستردهاي براي تحليل و ارتباطبخشی برخوردار باشد؛ همچون فروزانفر
كه میتواند ديدگاههاي تأويلی موالنا را نسبت به برخی از گزارههاي قرآنی و يا ادبی عربی
شناسايی و تبيين كند.
 .6روششناسی عملی شرح تطبیقی
از رهگذر مطالب مطرح شده میتوانيم روش عملياتی شرح تطبيقی را در بخشهاي زير
تعريف نماييم:
 .1 .6مقدمات
ميان متن ادبيات مبدأ و مقصد بايد تفاوت زبانی وجود داشته باشد و شارح تطبيقی ميان
آنها تأثير و تأثّر تاريخی بيابد .مقصود اين است كه شارح شرح تطبيقی در مقدمهي اثرش
مشخص میكند كه اثر مورد شرح از ادبيات كدام ملت ها و كدام آثار آن ها تأثير پذيرفته
است .چرا كه تطبيق ،محدود به يك متن نيست و ممكن است متن مقصد از چندين متن
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در ادبيات ملل ديگر تأثير پذيرفته باشد؛ در بخش مقدمات شارح تطبيقی آن تأثيرات را
بر اساس دانش گستردهي خود نسبت به ادبيات ملل باز می جويد.
 .2 .6شرح تطبیقی
شارح تطبيقی در دو حوزهي ساختاري – زبانی و محتوايی  -معنايی به تحليل و بررسی
ادبيات مقصد در ادبيات مبدأ میپردازد .در اين زمينه كليهي دالهاي متن ادبيات مقصد
كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم برگرفته از ادبيات مبدأ میباشد ،ريشهشناسی میشود.
صورت مستقيم شامل شاخصههايی همچون تضمين ،تلميح ،ترجمه و ...میشود و براي
صورت غيرمستقيم شاخصههايی همچون نمادپردازي ،تفسير و تأويل را میتوان مثال زد.
 .3 .6نتیجهگیری
شارح در پايان نتيجهگيري میكند كه متن ادبيات مقصد در هر يك از شاخصهها تا چه ميزان
تحتتأثير ادبيات مبدأ بوده است؟ كدام يك از ابعاد ادبيات مبدأ بر ادبيات مقصد بيشتر تأثير
گذاشته است و چرا؟ تسلط آفرينندهي ادبيات مقصد بر ادبيات مبدأ تا چه حد بوده است؟
صاحب اثر ادبيات مقصد بر كدام يك از آثار ادبی ملل ديگر تسلط بيشتري دارد؟
 .7جمعبندی و نتیجهگیری
شرح تطبيقی متون را میتوان حوزهاي جديد در شرحنويسی ادبی دانست كه ريشههاي
زبانی و محتوايی ادبيات ملتی را در ادبيات ملت ديگر بازمیجويد و از اين رهگذر تحوالت
و تطورات زبانی ـ معنايی را در دو ملت ،فرهنگ و انديشه بررسی میكند و به رشد و
گسترش تفكر انتقادي به ويژه مهارت تعبير و تفسير كمك میكند .شرح تطبيقی اهميتی
بسزا در شناخت روابط ادبی دو ملّت دارد و در سه مرحله بررسی تاريخی دو اثر ،شرح
تطبيقی و نتيجهگيري صورت میپذيرد .با توجه به تعاريف و ويژگیهايی كه دربارهي شرح
تطبيقی بيان شد ،شرح مثنوي شريف را میتوان يكی از نمونههاي موفق در شرحنويسی
تطبيقی نام برد كه البته از سه مرحلهي يادشده دو مرحلهي مقدمات و نتيجهگيري را ندارد.
در ادب فارسی تمامی آثار كالسيك ـ شامل شعر و نثر ـ قابل شرح تطبيقی با مبدئيت ادب
عرب است؛ چراكه تسلط به ادبيات عرب شرط ورود به آفرينش آثار فارسی بوده است.
در ادبيات معاصر فارسی تأثير ادبيات غرب بيش از ادبيات عرب است؛ بنابراين میتوان
شرح تطبيقی ادبيات معاصر را بر بنيان ادبيات غرب مورد بررسی و مقايسه قرار داد.
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یادداشتها
 .1از جمله داليل توسعهي شرحنويسی ادبی میتوان به ورود صنعت چاپ به ايران ،تأسيس نهادهاي
دانشگاهی و رشتهي زبان و ادبيات فارسی ،باالرفتن سطح سواد و فرهنگ عامهي مردم و نياز به
درك متون ادبی ،آشنايی با شيوههاي شرحنويسی ادبی در غرب اشاره كرد.
 .2دربارهي اشكاالت شرحنويسی در متون فارسی رك .علوي مقدم« ،1389 ،آسيبشناسی ساختار
«شرحنويسی» در حوزهي فهم متن ادبی (با نگاهی انتقادي به شرحهاي حافظ)» ،رفاهی بخش و
رضی« ،1389 ،آسيبشناسی شرحنويسی بر متون ادب فارسی».
 .3دربارهي چيستی تفكر انتقادي و آموزش آن در ادبيات رك .قبول ،ياحقی و محمدياري،1394 ،

بررسی ميزان رشد تفكر انتقادي دانشجويان رشتهي زبان و ادبيات فارسی (مورد مطالعه :دانشجويان
دانشگاه فردوسی مشهد).
 .4از ديگر شروح موفق مثنوي میتوان به شرح نيكلسون اشاره كرد كه الهوتی مترجم آن 16
خصوصيت مهم را براي آن برشمرده است( .رك .نيكلسون)116-115 :1374 ،
 .5شرح تطبيقی را میتوانيم بر اساس نظريهي فرانسوي ادبيات تطبيقی نيز بررسی كنيم؛ چراكه بر بنيان
نظريهي فرانسوي تفاوت زبانی و تأثير و تأثّر تاريخی دو شرط انجام پژوهش تطبيقی است؛ بر اين اساس
میتوان قرآن و احاديث را به اين دليل كه به زبان عربی هستند و بر ادب فارسی تأثير گذاشتهاند ،در
زمرهي آثار ادب عربی دانست و بررسی تأثير آنها بر ادب فارسی را در حوزهي نظريهي فرانسوي ادبيات
تطبيقی جاي داد .دربارهي اهميت تأثير و تأثر در نظريهي فرانسوي( .رك .گويارد)12 :1374 ،
 .6شاخصههاي مذكور بر اساس مولفههاي تفكر انتقادي از منظر واتسون و گليزر مطرح شده است.
(رك)Watson: 1980 .
« .7شرح در اصطالح عبارت است از آنچه در توضيح سخن پوشيدهاي نويسند و نيز به اثري كه
بدينگونه در توضيح مطالب ديگري نوشته شده باشد و فهم آن را براي خواننده آسانتر كند( ».انوشه،
 ،1376ج)836 :2
 .8مقصود از ادبيات مبدأ ادبياتی است كه بر ادبيات ملل ديگر تأثيرگذار بوده است؛ همچون ادب
عرب كه بر ادب فارسی تأثيرگذاشته است .ادبيات مقصد نيز ادبيات تأثيرپذير است كه در مثال پيشين
ادبيات فارسی میتواند باشد.
« .9شيوهي انجام هر كار و يا طرز اجرا و پيادهكردن هر هدف و برنامهاي را روش میگويند».
(فرهنگی« )19 :1385 ،مجموعه و يا تركيبی را از روشها ،براي دستيابی به اهداف باالتر و پيچيدهتر
را روششناسی تعريف میكنند( ».همان)27 :
 .10روشن است كه كلمههاي آوايافتهي فارسی از كلمههاي ادبی عربی الزم نيست فارسی سره باشد؛
بلكه میتواند كلمههاي عربی دخيل در زبان فارسی باشد.
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ت
ت ا ْل َع ْن َكبُو ِ
ت َل َب ْي ُ
ن ا ْل ُب ُيو ِ
ت َب ْيتًا َو ِإ َّن َأ ْو َه َ
خ َذ ْ
ت ا َّت َ
ل ا ْل َع ْن َكبُو ِ
ن دُو ِن ال َّل ِه َأ ْو ِليَا َء َك َم َث ِ
خذُوا ِم ْ
ن ا َّت َ
ل ا َّلذِي َ
َ .11م َث ُ
َل ْو كَانُوا َي ْع َلمُو َن (داستان كسانی كه به جاي خداوند سرورانی را به پرستش گرفتند همانند داستان
عنكبوت است كه خانهاي ساخت ،و اگر درمیيافتند سستترين خانهها ،خانهي عنكبوت است).
 .12بيشتر تأثيرپذيري مثنوي از قرآن و حديث در كلمهي قافيه اتفاق میافتد .در اين ابيات نيز
شاخصهي تأثيرگذاري آوايی مشاهده میشود:
گفـت الخـــلق عيـــال لــإللـه (دفتر اول :بيت )927
ما عيـال حضـرتيم و شيـرخـواه
ليك مؤمن بود نامـش در ألـست (دفتر اول :بيت )1241
بد عمر را نام اينجـا بتپـرست
چيست تسبيح؟ آيتِ روزِ الـست (دفتر دوم :بيت )3137
او به تسـبيح از تنِ ماهی بجست
 .13همان روزي كه مردان و زنان منافق به مؤمنان میگويند« :نظر به ما بيفكنيد تا از نور شما پرتوي
برگيريم» به آنها گفته می شود :به پشت سر خود بازگرديد و نوري به دست آوريد در اين هنگام
ديواري ميان آنها زده میشود.
 .14اشاره است به آيهي  7سورهي نوح« :و إنّی كُلّما دَعْوَتُهُم لِيَغْفِرَ لَهُم جَعَلُوا أصابِعَهُمْ فی آذانِهِم و
أسْتَغْشُوا ثيابَهُم» (و من هرگاه ايشان را فرامیخواندم تا تو ايشان را بيامرزي؛ انگشتان خود بر گوش
مینهادند و جامه بر سرمیكشيدند).
« .15إقْتَرَبَتْ السّاعة و إنْشَقَّ ال َقمَر» (آن ساعت نزديك شد و ماه بر خود شكافت).
 .16إنّ هللِ خلقاً يَعْرِفونَ النّاسَ بالتَّوَسُّم (به راستی خداوند آفريدههايی دارد كه ايشان مردم را با نام
میشناسند).
 .17يوسف 8 /و .9
 .18روشن است كه يك گزارهي ادبی را میتوان از ابعاد مختلف و بر بنيان شاخصههاي گوناگون مورد
تحليل و ارزيابی قرار داد؛ از اين رو بيتی را در شرح تطبيقی میتوان بر اساس شاخصههاي مختلف
مورد بررسی قرار داد؛ از يك سو شاخصههاي بديعی ،از سوي ديگر بيانی و از ديگر سو معنايی.
 .19اي مشورتكننده ،مشورت كن؛ زيرا مشاور امين است؛ يعنی آنكه طرف مشورت قرار میگيرد،
بايد امين باشد.
 .20خداوند ذوالجالل نيرنگ آنان را چنين وصف كرده است :تيغ كوهها از نيرنگ آنان به رفتار آيد.
 .21مؤمن در نماز هميشه میگويد :ما را به راه راست راهنمايی فرما.
 .22تو انسانهاي ضعيف را ناتوان ندان و از قرآن آنگاه كه ياري و فيروز خدا در رسد را بخوان.
 .23نمونهي ديگر :رّب هب لی از سليمان آمده است/كه مده غيرِ مرا اين مُلك دست (بيت )2604
كه صورت حذف شدهي آيهي  35سورهي ص میباشد« :ربِّ اغفرْ لی وَهَبْ لی مُلكاً» (پروردگارا!
مرا ببخشاي و حكومتی به من ارزانی ده).
 .24اي كاش پزشكی چيره و ماهر میبودم و باشتاب و سرعت تمام به سوي ليلی میرفتم.
 .25گويند ليلی در عراق بيمار است؛ اي كاش طبيبی حاذق بودم.
 .26از سودهاي خداوند بهرهمند شويد؛ همانا پروردگار من ،شاديكنندگان مغرور را دوست نمیدارد.
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 . 27هنگامی كه قومش به او گفتند :اين همه از سر غرور ،شادي مكن زيرا خداوند شاديكنندگان
مغرور را دوست نمیدارد.
 .28درباره ي اين شاخصه نيز :چون خَلَقْناكُم شنودي من تُراب/خاك باشی جُست از تو رو متاب
(دفتر سوم :بيت )454كه كلمه ي شنودي در ميان آيه افزوده شده است« :يا أيها الناس إن كنتم فی
ث فإنّا خلقناكم من ترابٍ» (حج( )5/اي مردم! اگر در بعثت پيامبر ترديد داريد ،بدانيد
ريبٍ من البع ِ
كه ما شما را از خاك آفريديم).
 .29به كسی كه از ياد ما رويگردان باشد ،زندگی و معيشت سخت میدهيم و به او سرگردانی و
نابينايی و جزا و پاداش میدهيم.
 .30هركس از ياد من رويگردان شود ،زندگی سخت و تنگی خواهد داشت و روز قيامت او را نابينا
محشور میكنيم.
 .31نخستين گروهی كه در زمين اقامت گزيدند جنّيان بودند؛ اما در زمين فساد و خونريزي كردند.
 .32حسامالدين چلبی به مولوي گفت :به من طعام معنوي بده كه گرسنهام و شتاب كن كه زمان
چون شمشيري تيز و برّان سريع میگذرد.
 .33زمان همچون شمشيري برّان است.
 . 34اگر رازي را به يكی دو نفر بگويی با آن راز بايد وداع كنی؛ زيرا هر رازي كه از بين دو نفر
خارج شد ،قطعاً فاش میشود.
 .35هر رازي كه از ميان دو نفر خارج شود ،قطعاً فاش میشود .هر علمی كه در كاغذ نوشته نشود،
از بين میرود.
 .36پادشاه مانند جوي آب بزرگی است كه از آن جويهاي كوچكتر جدا میشود؛ حال اگر آن جوي
بزرگ گوارا باشد ،آب اين جويها نيز گوارا است و اگر شور باشد ،آنها نيز شور خواهند بود.
 .37گويی گورخرانی رميدهاند كه از مقابل شيري فرار كردهاند.
 .38سلطان سايهي خداوند (بر روي زمين) است.
 .39اوّل خمره شراب دُرد است.
 .40هركس دري را بكوبد و اصرار كند ،آن در بر او گشوده شود.
 .41كنايه است از پشتكار در انجام يك كار آدمی را به نتيجه میرساند.
 .42مؤمن آينهي مؤمن است.
 .43اول سالم بعد از آن سخن گفتن.
 .44فقر و درويشی مايهي مباهات من است و به آن افتخار میكنم.
 .45هر كه براي برادرش چاهی كَنَد ،خود در آن افتد.
 .46و بر جايگاه اعراف ،مردانی نشستهاند كه به سيمايشان شناسند.

اصول و مبانی شرح تطبيقی (با تکيه بر شرح مثنوی شریف) ــــــــــــــــــــــــــــــ 205

 .47بپرهيزيد از سرماي خزانی كه در آغاز سال میرسد و روي آوريد به سرماي بهاري كه در آخر
سال آغاز میشود؛ زيرا سرما در دو حالت با كالبدها آن میكند كه با درختان میكند؛ در آغاز
میسوزاند و در پايان میروياند.
 .48نخستين مقام در توكّل آن است كه پيش قدرت الهی چنان باشی كه مرده نزد مردهشوي؛ تا هر
گونه كه خواهد او را بگرداند و او را هيچ حركت و تدبيري نباشد.
 .49بلكه آنها از آفرينش نو در شبهه هستند.
 .50و از شگفتیهاي امور اين است كه آن پيوسته در حال پيشرفت است و به سبب لطافت حجابها
به آن پی برده نمیشود.
 .51از پيكار كوچكتر به سوي پيكار بزرگتر آمديد و آن مبارزهي بنده با نفس امّارهاش است.
 .52مگر آنها كه در لحظهاي كوتاه به آسمان نزديك شوند و استراق سمع كنند كه شهابی ثاقب آنها
را تعقيب میكند.
 .53و اگر بگويم گناهی مرتكب نشدهام ،پاسخدهندهاي گويد :وجودت گناهی است كه هيچ گناهی
با آن قابل مقايسه نيست.
 .54ميان من و ميان تو ،اين خود من هستم كه در پيكارم؛ پروردگارا به لطفت اين من را از اين ميان بردار.
 .55اگر توانايی داري كه گنجت را جايی بگذاري كه كرم آن را نخورد و دزد آن را نبرد پس چنين كن.
 .56قال ربِّ اغفرْ لی و هَبْ لی ملكاً الينبغی لِأحدٍ من بَعدي إنَّكَ أنتَ الوهّابُ.
 .57او همان كسی است كه بادها را براي بشارت در پيشاپيش باران رحمتش میفرستد تا ابرهاي سنگينبار
را بر دوش كشند؛ سپس آنها را به زمينهاي مرده میفرستيم و به وسيلهي آنها آب (حياتبخش) را
نازل میكنيم و با آن ميوههاي گوناگون از خاك تيره بيرون میآوريم .اينگونه كه زمينهاي مرده را زنده
كرديم ،مردگان را نيز در قيامت زنده میكنيم؛ شايد با توجه به اين مثالها متذكّر شويد.
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