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چكيده
از جملـه تألیفـات ارزشـمند گذشـتگان ،شـرح نویسـی بـر آثـار بـزرگان اسـت و شـرح مثنوی
توجـه شـارحان بوده اسـت .تعدادی از شـروح نوشـته
معنـوی موالنـا بیـش از دیگـر آثـار ،مـورد ّ
معرفی و چاپ شـدهاند ا ّما هنـوز تعدادی از اين شـروح ،گمنام
شـده بـر مثنـوي معنوي تاكنـون ّ
و در کنـج کتابخانههـا در پـردة نسـیان باقـی ماندهانـد .يكـي از ایـن شـروح ،شـرح مصطفي بن
شـعبان سـروري از عالمـان قـرن نهـم و دهـم هجـري اسـت .شـرحی کـه تا بـه حـال تصحیح و
معرفـی نشـده و توانسـته اسـت اندیشـههای موالنـا و مشـرب فکـری او را بیشـتر و بهتـر و با در
نظـر گرفتـن مشـرب فکـری خـود او به مشـتاقانش بشناسـاند .این شـرح توانسـته اسـت در بین
شـروح همطـراز خـود جایـگاه ویـژهای را بـه خـود اختصـاص دهد ،چـرا که تف ّکـرات موالنـا را با
توجـه بـه سـ ّنت ا ّول عرفانـی تبیین نمـوده که نزدیکترین سـ ّنت به دیدگاه موالنا اسـت در حالی
ّ
کـه عمـدۀ شـارحان مثنـوی بدیـن روش عمـل نکردهاند .سـروری در این اثر به شـرح هر شـش
دفتـر مثنـوی پرداختـه و تمامـی ابیـات را مصـرع به مصرع شـرح کرده اسـت.
کلمات کلیدی :شرح مثنوی ،مصطفی بن شعبان سروری ،بررسی سبکی.
 .1دانشجوی گروه زبان ادبیات فارسی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
masoud.daftarian@gmail.com
ادبیات فارسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .2استاد زبان و ّ

bagheri@ltr.ui.ac.ir

 .3استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران

mortezarashidi51@yahoo.com
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مقدمه
ّ
ادبیـات عرفانی فارسـی نیاز به
در بـاب ّ
اهم ّیـت مثنـوی معنـوی در ادبیـات جهـان و بخصوص ّ
اطالـة کالم نیسـت .شـهرت مثنـوی معنوی پـس از اندکی به بخشـهای مختلف ممالک اسلامی
رسـید و از آنجـا کـه ایـن اثـر گرانقـدر دارای الیههـای لطیـف معانـی اسـت ،تالش بـرای فهم و
درک بهتـر ایـن معانـی از طریـق شـرح نویسـی آغـاز گردیـد .مطالعـه و تدقیق در مثنـوی فقط
توجـه بـه اینکـه زبان فارسـی رواج
مختـص ایرانیـان نبـوده اسـت و در حـوزة عثمانـی نیـز  -بـا ّ
داشـته اسـت  -تالشـهای شـایانی برای شـرح و توضیح و تقسـیر این اثر انجام گرفته اسـت .در
اهم ّیت ویـژهای برخوردار اسـت.
ایـن میـان ،بـه دالیـل مختلف "شـرح سـروری" از ّ
نگاهی اجمالی به شرح نویسی بر مثنوی معنوی تا قرن دهم هجری قمری:
از زمـان نظـم مثنـوی تـا قـرن دهـم تالشـهایی بـرای شـرح مثنـوی انجام شـد .در ایـن میان
1
میتـوان بـه شـرح "احمـد رومـی" در قـرن هشـتم
(سـر نی،زرینکـوب:ص “ ،)770جواهـر
ّ
الدیـن حسـین خوارزمـی)" ،کنـوز الحقائق فی
االسـرار و زواهـر االنوار"(جواهـر االسـرار ،کمـال ّ
رمـوز الدقائـق" (الذریعـه ،آقابـزرگ:ج “ ،)172 :18رسـالة نائیـه موالنـا یعقـوب چرخی"(رسـالة
نائیه،چرخـی)  ،رسـالة نائیه(نـی نامـه) عبدالرحمـن جامی(همـان)  ،شـرح “داعـی الـی اهلل
شیرازی"(شـرح مثنوی،داعـی) اشـاره کـرد .ا ّمـا “مصلحالدیـن مصطفیبـن شـعبان" معـروف به
"سـروری" در قرن دهم ،نخسـتین شـرح ّ
منظم و کامل را در ترکیه به فارسـی نوشـت و از این
اهم ّیـت ویـژهای برخوردار اسـت.
لحـاظ از ّ
پیشینة پژوهش
متأسـفانه ایـن اثـر ارزشـمند تاکنـون تصحیـح و بـه زیـور طبـع آراسـته نشـده اسـت و هیـچ
ّ
پژوهـش جامعـی که بـه جوانب مختلف این شـرح بپردازد وجـود ندارد؛ لکن بعضی پژوهشـگران
در تحقیقـات پراکنده ،تنها اشـارهای به این رسـالۀ ارزشـمند کردهاند“ .یوسـف بیـگ باباپور" در
دو مقالـه بـا عنـوان "نگاهـی به شـروح کهـن مثنوی معنـوی" و "نگاهـی به کتاب شـرح مثنوی
تألیـف محمـد نعیـم" تنهـا اشـارهای در حـد چند سـطر به شـرح مذکور داشـته اسـت( .نگاهی
محمد نعیـم ،بیـگ باباپـور)91:؛ نگاهی به شـروح کهـن مثنوی
بـه کتـاب شـرح مثنـوی تألیـف ّ
معنوی،همـان“ )76:جـواد سلماسـیزاده" در مقالـهای بـا عنـوان "مثنـوی معنوی و نیکلسـون"
نیـز اشـارة بسـیار مختصـر در حـد یکـی دو سـطر نمـوده اسـت(مثنوی معنـوی و نیکلسـون
،سلماسـیزاده)213:؛ علاوه بـر اینها “سـعید عابدپور” در مقالـهای با عنوان “مثنـوی خوانی در
اهم ّیت این شـرح در بوسـنی و هرزگویـن پرداخته
بوسـنی و هرزگویـن” تنهـا در چنـد سـطر به ّ
اسـت(.مثنوی خوانـی در بوسـنی و هرزگویـن ،عابدپور)41:
 - 1در باب این شرح رک شرح مثنوی شریف،فروزانفر،ج10:1
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آثار و احوال سروری
مصطفـی بـن شـعبان سـروری از عالمـان و شـارحان بـزرگ قـرن دهـم اسـت کـه علـی رغـم
الیتهـای علمـی فـراوان و آثار متعدد و پربارّ ،
اطالعات چندانی از زندگی وی در دسـت نیسـت.
ف ّع ّ
پـس از بررسـیهای فـراوان در بـاب زندگانـی سـروری ،نتیجه چنین شـد کـه در کتـاب “ریحانة
االدب” تنها در چند سـطر به شـرح مثنوی سـروری اشـاره شـده اسـت“ :سـروری ـ مصطفی بن
شـعبان ـ از قدمـای شـعرا و مشـایخ کـرام عثمانـی اسـت کـه در اصل از قصبـة گلیبولـی بود .به
هـر یـک از بوسـتان و گلسـتان سـعدی و دیوان خواجـه حافظ و مثنـوی ّ
ملی رومی شـرحهای
معتبـری نوشـته؛ لکـن بـه مناسـبت عـدم ّ
اطلاع به رمـوز و نـکات فارسـی در آن شـرحها دچار
طـب نیز تألیفی داشـته و سـه دیـوان ترکی هـم دارد و در
خطایـای بسـیاری گردیـده اسـت .در ّ
االدب،مـدرس تبریـزی  .)250:بیشـتر آثار سـروری را
سـال  969هجـرت در گذشـت” (ریحانـه
ّ
شـرحهای وی تشـکیل میدهـد لیکـن خـود نیـز صاحـب تألیف اسـت که بطـور کلّی میتـوان به
شـروح و تألیفـات وی چنین اشـاره کرد:
شـرح مثنوي موالنا به فارسـي ،شـرح بوسـتان سـعدي به فارسـي ،شـرح گلسـتان سـعدي به
عربـي ،شـرح مـراد االرواح ،شـرح ديـوان حافـظ بـه ترکـي ،شـرح االمثلـه بـه عربي ،کتـاب بحر
المعـارف درعـروض و قافيه ،ديوان شـعر ترکي ،شـرح رسـالة معمـاي جامي ،شـرح جامع صحيح
بخـاري در چنـد جلـد ،شـرح شبسـتان خيال فتاحي ،شـرح المـراح ،شـرح المصباح درنحـو و ...
در بـاب آثـار وی رجـوع کنید(هدایـة العارفین،پاشـا بغـدادی)434:؛ همچنیـن در ایـن باب ر.ک
(شـعر و ادب فارسـی در آسـیای صغیر،خسرو شـاهی)198:
نسخ شرح مثنوی سروری:
 -1نسـخة کتابخانـة ملـک بشـمارة  1154کـه مجموعـاً  389بـرگ  21سـطری 28×18
سـانیمتری دارد.
 -2نسـخة کتابخانـه مجلـس بشـمارة  .1119حـدود  8800بیـت شـرح شـده اسـت .خـط آن
نسـتعلیق و ظاهـرا ً قـرن یازدهـم بوده اسـت .مقداری افتادگی از وسـط دارد .مجموعـاً  192برگ
 23سـطری .اندازة  24×14سـانتیمتر.
 -3نسـخة کتابخانـة مجلـس بشـمارة  10659شـرح دفتر ا ّول اسـت .با توجه به یادداشـتی که
در سـال  1088ق دیـده میشـود بـه احتمـال قـوی کتابت آن در قـرن یازدهم بوده اسـت .دارای
 267برگ  25سـطری  25×15سـانتیمتری.
 -4نسـخۀ دانشـگاه تهـران بشـمارة  .8544کاتـب آن “درویـش محـرم” .بدون تاریـخ .تملک
“ سـید محمـد بـن حسـن افنـدی” در آن دیـده میشـود .دارای  245برگ  25سـطری 20×15
سـانتیمتری.تاریخ کتابـت  1محرم .1023
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 -5نسـخه كتابخانـة راشـد افنـدی بشـمارة  .1375خـط نسـتعلیق .کتابت ظاهرا ً قرن سـیزده.
 250برگ  27سـطری  23×18سـانتیمتری.
 -6نسخة کتابخانة دانشگاه استانبول بشمارة ،کتابت  455 . 1006برگ به خ نستعلیق.
 -7نسخة کتابخانة دانشگاه استانبول بشمارة  82 . 643برگ.
 -8نسخة کتابخانة بروسه بشمارة  4 ،921جلد.
 -9نسخه کتابخانة نذیر احمد و علی احمد صاحبان بشمارة  ،8799مجلد سوم ،کتابت سدة .11
 -10کتابخانة احمد پاشا بشمارة  . 17772خط نسخ  ،بدون نام کاتب.
 -11نسخة کتابخانة توپقاسرای بشمارة  1361کتابت .949
 -12کتابخانة بایزید بشمارة  . 3772تاریخ کتابت  500 . 1218برگ.
 -13نسخة کتابخانة غازی خسرو بیگ:
نسـخهای از شـرح مذکـور بشـمارة  3770در کتابخانـة غـازی خسـرو بیـگ نگهداری میشـود
توجـه به یادداشـتی کـه در ظهر برگ ا ّول نسـخه موجود اسـت معلوم میشـود که نسـخه
کـه بـا ّ
بـه خـط مؤلّـف بـوده اسـت .عبـارت یادداشـت اینچنیـن اسـت“ :وقـف المرحـوم درویش پاشـا
الموسـتاری علیـه الرحمـه الملـک البـاری بخط شـارحه سـروری افنـدی المرحوم”
تاریـخ کتابـت ایـن نسـخه اواسـط مـاه صفر سـال  959صـورت گرفته اسـت و تنها شـح دفتر
اول و سـوم آن برجـای مانده اسـت.
بـا توجـه بـه اصـل 1بـودن نسـخة مذکور ،ایـن پژوهش بر اسـاس ایـن نسـخه و مقابله با نسـخ
دیگـر انجام گرفته اسـت.
 -1سبک شرح مثنوي سروري:
شـيوة سـروري در شـرح مثنـوي چنين اسـت که بعـد از بيان مقدمـه ،يک مصـرع از مثنوي را
مـيآورد و سـپس بـه شـرح آن ميپـردازد  .وي خـود را ملـزم ميديده که اين شـيوه ،يعني شـرح
مصـرع بـه مصـرع ابيـات را بـه د ّقت بـکار گيـرد .بدين ترتيـب از آغاز دفتـر ا ّول تا انجـام ،هريک
از مصراعهـاي دفاتـر مثنوي بطور جداگانه شـرح و تفسـير شـده اسـت.
2
-1دالف -مقابله با نسخ مختلف و تصحیح مثنوی:
یکـی از ويژگيهـاي ايـن شـرح ،آن اسـت کـه سـروري توانسـته اسـت بـه نوعـي همـه جانبه،
مثنـوي را تصحيـح نمايد .شـايد وي از نخسـتين کسـاني باشـد که بـا مقابلة نسـخههاي مختلف
کوشـيده اسـت تـا متنـي منقّـح به دسـت دهـد و يـادآوري ميکنـد کـه "در بعضي نسـخ بجاي
فلان مصـراع ،ایـن مصراع واقع اسـت".
 -1در باب نسخههای اصل رک ( صفری)20:1390 ،
توجه داشت که حدود یک قرن بعد “عبداللطیف عباسی” با گردآوری نسخههای متعدد از مثنوی معنوی دست
 -2باید ّ
به تصحیح مثنوی زد و “نسخة ناسخة مثنوی” را گردآوری کرد ( .در این باب رک صفری)47:1390،
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"تـرک جنـگ و رهزنـي ای زن بگـو :در بعـض نسـخ "تـرک جنـگ و سـرزنش اي زن بگـو"
(نسـخۀ اسـاس218 :الـف) “پـس گواهـي بايدم برمفلسـي :در بعض نسـخ بجاي ايـن مصراع اين
مصـراع واقـع اسـت "تـا شـهي رحمم کنـد يا مونسـي" (همـان274:ب)
پـرهای تـاب آفتـاب را“ ،برنتابد بسـکلد
"چـون خفاشـی کـو تـف خورشـید را" چنانکـه شـب ّ
ا ّمیـد را" در بعـض نسـخ بـه تشـدید میـم اسـت بـی واو .در بعض نسـخ با واو اسـت بی تشـدید.
(همان288:ب)
 -1ب -بررسی مفردات و نوادر لغات:
درشـرح هـر مصراع شـيوة وي بيشـتر مبتني اسـت بـر توضيح واژههـا ،مفـردات و اصطالحات
کـه ممکـن اسـت بـرای مخاطـب نامأنـوس و مهجور باشـد .لذا هـر کجا کـه واژه یـا ترکیبی نیاز
توجه
بـه توضیـح دارد و یـا تل ّفـظ لغتـی بنـا بـه دلیلـی غیـر از تل ّفـظ معمـول آن اسـت؛ بـه آن ّ
کـرده و شـرح میدهد.
"نبـض او بـر حـال خـود بُـد بي گزنـد" لفـظ "بُد" مخفـف "بـود" اسـت و "گزند" بـه معني
زبـان اسـت"(همان19:ب) "آنکـه بودسـت ا ّمـه الهاويـه" از نامهاي جهنم اسـت“ .هاويـه آمد مر
او را زاويـه" گوشـة قرار(.همـان60 :ب) "گفـت پيغامبـر کـه رنجوري بـه الغ" به معنـاي هزل و
ضـم "نون" به کسـر "یا" به
لطيفه(.همـان176 :الـف) "از نبـی خوانیـد تـا أنسـوکم" "نبـی" به ّ
معنـی قـرآن اسـت(.همان245:الف) “هـم عـرب مـا هـم سـبو ما هـم ملک» بـه فتـح "میم" و
کسـر "الم" به معنـی پادشـاه(.همان273:الف)
 -1پ -اشارات و تلمیحات:
همچنيـن اگـر بيتـي يا مصراعـي تلميحي به داسـتان ،حديث يا آيهاي داشـته باشـد آن آيه يا
حديـث و يـا داسـتان را به صـورت کامل بيـان مينمايد".خوان فرسـتاد و غنيمـت برطبق :چنان
کـه در اواخـر سـورة مائـده مذکـور اسـت :إ ِ ْذ َق َ
يع
ـال ال ْ َح َوا ِري ُّ َ
ـم َه ْل يَ ْسـ َتطِ ُ
ِيسـى اب ْ َن َم ْريَ َ
ـون يَا ع َ
َ َ ً
َ
الس َـما ِء "(.همان:103الف)
َرب ُّ َـك أ ْن يُ َنز َِّل َعلَ ْي َنـا م ِائدة م َِن َّ
"هرچـه بـر تـو آيـد از ظلمات و غم" و از قسـاوت دل؛ “آن ز بي باكي و گسـتاخي اسـت هم"
تفحـص احـوال خويـش كنـي هر نغمـت كه به تـو رسـد سـبب او را در خود بينـي .چنانكه
اگـر ّ
َ
حضـرت خـدا در سـوره رعـد فرمـود :اللّ إ ِ َّن اللّ الَ يُ َغ ِّي ُـر َمـا بِق َْـو ٍم َحتَّى يُ َغ ِّي ُـروا ْ َما ب ِأنْفُسِ ِـه ْم .و در
ـن َعم َ
ـن أَ َسـا َء َف َعلَ ْي َهـا َو َمـا َرب ُّ َ
ـك ب َِظ َّلا ٍم لِلْ َعبِي ِد.
ِـل َصال ًِحـا َفل ِ َنفْسِ ـ ِه َو َم ْ
حـم سـجده فرمـودَ :م ْ
(همان202:ب)
"بهـر لقمـه گشـت لقمانـی گـرو" و محبـوس شـده .از آنکـه بسـیار خـوردن به حکـم حدیث
نبـوی :ال تتمـوا قلوبکـم بکثـره االکل؛ دل را بمیرانـد از او(.همـان54:ب)
"حـس را تمییـز دانـی چـون شـود" و چگونـه باشـد“ .آنکه حس ینظـر بنوراهلل بـود" به حکم
ّ
حدیـث شـریف :اتّقوا فراسـته المؤمن فان ّـه ینظر بنوراهلل .به نـور خدا ناظر باشـد(.همان233:الف)
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 -1ت -رمزگشایی نمادها و بازیگران داستانها:
درشـرح داسـتانها ،وي ابتـدا داسـتانها را رمزگشـايي ميکنـد و ميکوشـد تبييـن نمايـد کـه مراد
شـخصيتهاي هر داسـتان نماد چـه افرادي هسـتند .در تحليل و
موالنـا از آن داسـتان چيسـت و
ّ
مکـرر يـادآوري ميکند کـه نبايد به معنـاي ظاهري داسـتانهاي مثنوي
رمزگشـايي هـر داسـتان،
ّ
توجـه کـرد بلکـه در پـس اين ظواهـر ،معانـي عميق و گسـترده اي نهفته اسـت.
ّ
"كـه بفرمـا يـا اميرالمؤمنيـن" مقـول قـول ايـن اسـت .مقصـود خدمـت موالنـا در ايـن مرتبـه
ايـن اسـت كـه آن كـه اميرالمؤمنيـن ،يعنـي مرشـد ديـن و معلّـم يقيـن؛ چـون تعليـم اخالص
كنـد از درون مسـتمعان ،جنبيـدن پيـدا شـود و ميـل بـه سـوي عمل بـه اخالص هويـدا گردد"
(همـان 267:ب)
"چـون بـه خرگـوش آمـد ايـن سـاغر بـه دور" يعنـي نوبـت قرعه بـه خرگـوش آمـد" .بانگ زد
خرگـوش آخـر چنـد جـور" و ظلـم .مـراد از شـير نفس اسـت و از خرگـوش عقـل و از نخجيران
حـواس و اعضـا( .همان48:الف)
"وانكه پايش در ره كوشش شكست" مراد رسول اهلل است -عليه السالم( -همان115:ب)
"قصـة اعرابـی درویـش و ماجـرای زن او بـا او بـه سـبب قلّـت درویشـی" مـراد از ایـن اعرابـی

مصرح خواهـد آمد و در
قصـهّ ،
درویـش ،عقـل اسـت و مـراد از زن او ،نفـس .چنانکـه در مخلـص ّ
ابتـدا از آن جهـت تنبیـه کردیـم تـا در ادراک خلـق ،خلـل حاصل نشـود( .همـان173:ب)
 -1ث -استنتاج در پایان هر بخش:
حصـه و نتيجـة عقلـي و
در پايـان هـر داسـتان يـا در انتهـاي هـر موضـوع و مبحثـي ،او بهـره و ّ
منطقـي آن مطلـب را بيـان ميکنـد .معموالً با ايـن عبارت« :حصـة قصه در اين مرتبه اين اسـت
مکـرر بـکار ميبـرد و تحليلي از يافتهها و برداشـتهاي خـود از مثنوي به دسـت ميدهد:
کـه" کـه
ّ
"مـن بـر ايـن درطالب چيـز آمدم" ا ّمـا صدر گشـتم« .چون به دهليـز آمدم معظم شـدم" چون
بـه دريچـة در رسـيدم .حصـة قصـة در ايـن مرتبه اين اسـت که گاه باشـد که کسـي از بهر طلب
دنيـا عبـادت کنـد و در صـورت صلاح گيـرد ا ّمـا از حضـرت خـدا فيـض ميرسـد کـه مخلص و
مقرب شـود" (همان192:الف)
ّ
"نایـب رحمـن خلیفـۀ کـردگار" به موجب السـلّطان ّ
ظل اهلل ،نایب و قایم مقام خداسـت" .شـهر
قصه در ایـن مرتبه
حصـۀ ّ
بغـداد اسـت از وی چـون بهـار" اعتـدال هـوا و تازگـی حاصل کـرده و ّ
ایـن اسـت کـه کسـی چـون مفلـس عمـل و فقیـر طاعـت باشـد او را میباید کـه پادشـاه دین و
مرشـد یقیـن مصاحبـت کنـد کـه او را روشـنایی دل و صفـای قلـب و طـراوت گلسـتان حقیقت
پیـدا گردد و او شـاه آخـرت شـود( .همان222:الف)
"جـواب گفتـن اميرالمؤمنيـن كه سـبب افكندن شمشـير از دسـت چه بوده اسـت در آن حالت"
تحمـل
حصـه از ّ
قصـه جـواب حضـرت علـي -رضـي اهلل عنـه ،-ا ّمـا ّ
ظاهـر ّ
قصـه در ايـن مرتبـهّ ،
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عالمـان و صبـر مرشـدان اسـت بـر جفـاي جاهلان و انـكار عاصيان بـه مقتضاي اخلاص عمل.
(همان243:ب)
 -1ج استناد به متون دیگر:
تأثيـر آثـار گذشـتگان در شـرح او بـه خوبـي پيداسـت .وي درشـرح ابيـات مثنـوي از اقـوال،
داسـتانها ،حکايـات و موضوعـات آثـار برجسـتة عرفاني مانند کشـف المحجوب ،رسـاله قشـيريه،
آثـار خواجـه عبـداهلل انصـاري ،آثـار حکيـم سـنايي ،عطـار ،ابوسـعيد ابوالخيـر ،نظامـي ،خاقاني،
توجه
موالنـا ،سـعدي ،حافـظ و ...بهـره بـرده و درشـرح خـود مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم بـه آنهـا ّ
کرده اسـت:
"خواجـه عبـداهلل انصـاري گويـد :تجلّـي حـق نـاگاه آيـد ا ّمـا بـر دل آگاه آيد"(همـان219 :
سـره -شـبي حضـرت خـدا را در خـواب ديـد .خـداي
ب) «سـلطان العارفيـن ابويزيـد -قـدس ّ
تعالـي گفتـش :يـا بايزيـد از مـن چـه ميخواهـي؟ ابويزيـد گفـت :خدايا از تـو ميخواهـم آنچه تو
ميخواهي"(همـان278 :ب)
"راجـع آن باشـد كـه بـاز آيـد به شـهر" كـه رجوع به شـهر خود عودت اسـت" .سـوي وحدت
آيـد از تفريـق دهـر" و لهذا خاقانـي ميگويد:
شعر
جان كن نثار و واسـطه غمگين چه ماندهای
مرگ از پي حيات تو غم خوار و واسطه است
(همان751 :ب)
"شـيخ نظامـي ،عمـر گرامـي را بـه قناعـت و تقـوي و عزلـت و انـزوا گذرانيـد .هرگز چون سـایر
تبرك
شـعرا و علمـا از غلبـة حـرص و هوا مالزمـت ارباب دنيا نكرد بلكه سلاطين روزگار بـه وي ّ
ميجسـتهاند چنانكـه ميگويد:
نظم
چـــون بـــه عهـــد جوانـــي از بـــر تـــو
همـــه را بـــر درم فرســـتادي
چـــون بـــر درگـــه تـــو گشـــتم پيـــر

بــه در كــس نرفتــم از در تــو
مــن نميخواســتم تــو ميــدادي
زآنچــه ترســيد نيســت دســتم گيــر
(همان692 :ب)

 -1چ -بررسی آیات و شرح غوامض از طریق قرآن:
ســروری از آنجايــي کــه قــرآن کريــم را از بــر داشــته؛ هــر کجــا کــه حضــرت موالنــا بــه
قســمتي از آيـهاي اشــاره ميکنــد و يــا مضمــون آيـهاي را بيــان ميــدارد؛ تمــام آن آيــه را ذکــر
ميکنــد و مفهــوم آن را نيــز بيــان ميکنــد و در مواقعــي کــه بــه تحليــل موضوعــي ميپــردازد بــاز
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از ذهــن خويــش کمــک میگيــرد و بــراي روشــن ســازي بيشــتر آن موضــوع آي ـهاي از قــرآن
شــاهد مــي آورد:
"تـا تـو بـا خـود نـرد خدمـت باختـي" به موجـب آيـة سـوره ّ
ـن َو
والذاريـات  :و مـا َخ َ
لقـت الجِ َ
عبـدون" (همان122:الـف)؛ "الجرم اَبصارنـا ال تدرکه" بصرهاي مـا ادراک نميکند او
االِنـس ا ِ ّال ل َِي ُ
ـار َو ُه َو
راَ .و هـ َو يـدرک بيـن تـو از موسـي و که :بـه حکم آية سـوره انعام اسـتَ :ل ت ُْد ِر ُكـ ُه الْب ْ َص ُ
ـد ِر ُ
ـار" (همـان 241:الـف)؛ "ای خداونـد این خم و کـوزۀ مرا" مرهون اسـت" ،در پذیر
يُ ْ
ك الْب ْ َص َ
از فضـل اهلل اشـتری" قبـول کـن .بـه حکـم آیـه سـورة توبـه کـه :إ ِ َّن َّ
ِين
ِـن ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
اللَ اشْ ـ َت َرىٰ م َ
ْ َ
ـم ال َج َّنـة( .همان266 :ب)
ـم ب َِأ َّن ل َ ُه ُ
أَن ْ ُف َسـ ُه ْم َوأَ ْم َوال َ ُه ْ
 -1ح -تحلیلهایزبانی:
توجـه بـه ایـن که سـروری در حـوزة عثمانی و برای تـرک زبانان این اثر را شـرح کرده اسـت؛
بـا ّ
در بعضـي مواقـع اشـارهاي بـه مباحث دسـتوري ميکنـد و در صورتيکه درک مصراعي يا سـخني
مشـکل باشـد؛ قواعـد دسـتوري آن را بيـان ميکنـد تـا منظـور و مفهـوم سـخن بـراي خواننـده
آشـکار شود:
"غولـت ار ره افکنـد انـدر گزنـد" لفـظ "غولـت" مبتداسـت و باقي خبـر" (همـان221:ب) "بي
وصـال روي روز افـروز او" لفـظ "روز افـروز" وصف ترکيبي اسـت" (همان125:الـف) «هم عرب
مـا هـم سـبو مـا هم ملـک» به فتـح "میـم" و کسـر "الم" به معنـی پادشـاه" .جمله مـا یؤفک
عنـه مـن افـک" لفـظ "جملـه" قیـد مصـراع ا ّول اسـت( .همان273:الـف) «ايـن کتـاب مثنوي
معنـوي اصـول اصـول اصول دين اسـت في کشـف اسـرار الوصـول و اليقيـن در گشـادن رازهاي
وصـول يقيـن" جـار و مجـرور متعلّق اسـت به اصـول ا ّول( .همـان3:ب)
 -2مقایسه شرح مثنوی معنوی سروری با دیگران شارحان معتبر:
در ایـن بخـش به تفاوتها و مشـترکات شـرح سـروری با چند شـرح معروف و معتبـر قبل و بعد
اهم ّیت سـروری و شـرحش بهتر و دقیقتر روشـن گردد.
از وی ،میپردازیم تا جایگاه و ّ
 -2-1شيوة شرح جواهر االسرار و زواهر االنوار:
الدين حسـين
ايـن کتـاب ا ّوليـن شـرح نسـبتاً کامل مثنـوي مولوي اسـت که مؤلّـف آن کمال ّ
بـن حسـن خوارزمي ،به شـرح سـه دفتر از دفاتر ششـگانة مثنـوي موالنا پرداخته اسـت و توفيق
شـرح سـه دفتـر ديگـر را نيافتـه اسـت .وي پيش از اينکه به شـرح مثنـوي وارد شـود؛ مقدمهاي
مفصل ،شـامل يک
نگاشـته کـه يـادآور مقدمـة ابـن خلـدون بـر تاريخ خود اسـت .ايـن مقدمـه ّ
پيشـگفتار و ده مقالـه اسـت کـه درآنهـا سـعي کـرده اسـت بـراي فهـم مثنـوي ،اصـول عرفـان
اسلامي را بـراي خوانندگان بيـان کند.
مفصلترين آن،
مفصلـي که خوارزمي بر “جواهر االسـرار” نوشـته اسـت؛ بزرگتريـن و ّ
ازمقدمـة ّ
مقدمـة نخسـتين از ايـن مقاالت دهگانه اسـت کـه متضمن بيان احوال مشـايخ تصـ ّوف بوده و از
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الدين بلخـي پايان ميپذيرد .اسـاس
حضـرت علـي(ع) شـروع شـده و با شـرح حـال موالنا جلال ّ
نوشـتههاي خوارزمـي بـر سـجع و ترصيـع و تجنیس و ايـن قبيل صنايـع بديعي اسـت .بنابراين
ميتـوان آن را نثـري مصنـوع دانسـت کـه نه تنهـا درمقدمه ،بلکه درسرتاسـر کتاب حاکم اسـت.
نثـر ايـن اثـر ،مملـو از آيـات و احاديـث و اشـعار عربـي و فارسـي اسـت و تقريباً هيـچ صفحهاي
از کتـاب نيسـت کـه خالـي از ايـن مقـوالت باشـد و ايـن خـود نشـانهاي اسـت از احاطـة کامـل
خوارزمـي به ادب فارسـي و عربي.
از جملـه ویژگیهـای ایـن شـرح میتـوان به استشـهاد به آیـات و اخبـار و احادیث ،اسـتفاده از
تمثیلات و حکایـات ،اسـتناد بـه اشـعار شـعرای بزرگ فارسـی و عربـی از جمله کلیات شـمس،
دیـوان عراقـی و خاقانـی ،حلاج ،آثـار عطـار ،آثار ابن عربـی و  ...و بیـان خالصـهای از حکایات و
امثـال اشـاره کـرد .عدم شـرح برخـی از ابیات مشـکل و پـارهای از لغـات و اصطالحـات عرفانی،
فلسـفی ،ازجمله کاسـتیهای این شـرح اسـت.
 -2-1الف -ويژگي مشترک «شرح خوارزمي» با «شرح سروري»
ويژگي مشـترک “شـرح خوارزمي” با “شـرح سـروري” اسـتفتده از آیات ،احادیث ،حکایات و
تمثیلات بـرای فهـم بهتـر اندیههای موالنا و همچنین مستندسـازی شـرح به اشـعار و سـخنان
بـزرگان ادب فارسـی و عربـی اسـت تـا جايـي که جدا کـردن آيـات و احاديث و همچنين اشـعار
توجـه بـه ايـن
فارسـي و عربـي از شـرح سـروري ،فهرسـت بلنـد بااليـي را فراهـم مـيآورد کـه ّ
موضـوع ،شـايد بتوانـد مشـکالت چندانـي را از متون دينـي و ادبي رفـع نمايد.
 -2-1ب -اختالف «شرح خوارزمي» با «شرح سروري»
خوارزمـی تنهـا به شـرح سـه دفتـر از دفاتر مثنـوی پرداخته در صورتیکه سـروری تمام شـش
دفتـر را شـرح کـرده اسـت .همچنین در شـرح جواهر االسـرار ،ابیاتی یافت میشـود که شـارح از
شـرح آنها گذشـته اسـت و تفسـیر آن ابیات را به عهده خواننده گذاشـته ا ّما در شـرح سـروری
چنیـن مـوردی یافـت نمیشـود و او تمام ابیـات را از ابتدای دفتر ا ّول تا پایان دفتر ششـم ،شـرح
میدهد.
از دیگر اختالفهای موجود این دو شـرح ،این اسـت که سـروری کوشـیده اسـت در شـرح خود
از نسـخۀ معتبـر اسـتفاده کنـد و حتـی االمکان اختالف نسـخ را ذکـر کند ا ّما در شـرح خوارزمی
چنین چیزی مشـاهده نمیشـود.
 -2-2شيوة شرح مکاشفات رضوي:
محمـد رضـا الهـوري” در قـرن يازدهـم هجـري ،شـرح و گزارشـي بـر ابيـات مثنوي
“موالنـا ّ
نگاشـت و نـام آن را بـه نـام حضـرت امام رضـا(ع)“ ،مکاشـفات رضوي” نهـاد .در ایـن باب ر.ک
(مکاشـفات رضوی،الهـوری) وي در ايـن اثـر ،پيـش ازشـرح ،مقدمـۀ کوتـاه و نقـدي صحيـح از
داسـتان مـورد نظـر بازگـو ميکند و مقصـد و هدف حضرت موالنـا را بيان مينمايـد و قبل از ورود
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بـه داسـتان ،پيـش زمينـهاي کلّـي در اين راسـتا بـه ذهـن مخاطب القـا ميکند.
شـيوه کار او در شـرح ،توضيـح و گـزارش جداگانـۀ هـر يـک از ابيـات مثنوي اسـت آنگونه که،
کل يـک بيـت را آورده و بـه يکايـک نکات و دقايـق آن از جهت قرآن و حديـث و لغت و اصطالح
و تاريـخ و ...پرداختـه و پـس از آن ،بيت را روان و يکدسـت و بيشـتر اوقات در نهايت ايجاز شـرح
ميکنـد و گاهـي تنهـا به شـرح يک مصـرع از بيت اکتفـا مينمايد.
الهـوري بـه تمامـي نـکات و دقايـق ابيـات توجه داشـته و بـه آنها پرداخته اسـت چـه آنجا که
بيتـي بـه آيهـاي شـريف اشـاره دارد يـا بـه حديثـي قدسـي يـا نبـوي ،چه آنجـا کـه اصطالحي
عرفانـي مطـرح شـده و وي آن را بـه ظرافت شـکافته و شناسـانده اسـت.
-2-2الف -ويژگي مشترک «شرح مکاشفات رضوي» با «شرح سروري»
ويژگي مشـترک شـرح مکاشـفات رضوي با شـرح سـروري ،يکي آن اسـت که الهوري همچون
سـروري ،پيـش از ورود بـه داسـتان ،پيشـينه ذهني به خواننـده ميدهد و پـس از آن هدف موالنا
را از داسـتان بازگـو ميکنـد و ايـن توضيحـات قبـل و بعـد از موضـوع ،در فهـم مطلـب کمـک
بسـزايي دارد .وجـه اشـتراک ديگـر آن کـه هـر دو شـارح بـه مباحث قرآنـي ،حديثـي ،عرفاني و
حکمـي مطروحـه در ابيـات موالنـا اشـاره ميکننـد و مآخـذ و دقايـق آن را روشـن ميسـازند که
گاهـي ايـن مسـئله منجر به طوالني شـدن سـخن و اطناب در شـرح يک بيت يا مصرع ميشـود.
روانـی متـن و شـرح سـلیس ابیات از دیگر مشـترکات این دو شـرح اسـت.
-2-2ب -اختالف «شرح مکاشفات رضوي» با «شرح سروري»
الهـوری در کتـاب خـود بـه شـرح کامـل یـک یا چند بیـت میپـردازد و مفهـوم آن بیـت را به
صـورت یکدسـت بیـان میکنـد در حالی که سـروری در تمام شـرح خـود از یک روند همیشـگی
اسـتفاده کـرده کـه شـرح مصرع به مصـرع مثنوی اسـت .همچنیـن پرداختن به نکات دسـتوری
و معانـی دشـوار مفـردات و ترکیبـات در شـرح مکاشـفات رضـوی بـه نـدرت دیـده میشـود در
صورتیکـه ایـن امـر در شـرح سـروری بـه فراوانـی وجـود دارد بـه گونـهای کـه جـزو یکـی از
ویژگیهـای سـبکی ایـن شـرح به حسـاب آمده اسـت.
-2-3شيوه شرح اسرارالغيوب خواجه ايوب:
ايـن شـرح مشـتمل اسـت بر شـرح مشـکالت تمـام مثنـوي ،بديـن گونـه کـه مؤلّـف در ابتدا
لغـات دشـوار را تفسـير کـرده و پـس از آن به شـرح ابيات ميپـردازد و همچنين اقوال و تفاسـير
شـارحان قبـل از خـود را نقـد وتحليـل ميکنـد .خواجـه ايّـوب دراين شـرح و در جـاي جاي آن،
از کلمـات و حـاالت و خـوارق عـادات موالنـا نمونـهاي ذکـر ميکنـد تـا معنـي بيـت را واضحتر و
روشـنتر سـازد .وي ابتـدا واژههـاي مشـکل و دور از ذهـن هـر بيـت را و يـا هـر مصـراع را معني
ميکنـد کـه ايـن معنـي کـردن به دو صـورت انجام ميشـود يکي آن کـه فقط معني لغـت ،در آن
بيـت يـا مصـراع تذ ّکـر داده ميشـود و ديگر آن کـه همه معانـي آن لغت را بيـان ميکند و صورت
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دوم بيشـتر مشـاهده ميشود.
خواجـه ايّـوب پـس از نقـد تفاسـير ديگـران ،نتيجـهاي عالمانـه بـه دسـت ميدهـد که بسـيار
توجـه و بررسـي اسـت .وي در بيشـتر اوقـات فقط به شـرح يک مصـراع از بيتـي ميپردازد
قابـل ّ
و چـون مصـراع ديگـر احتياجـي به تفسـير و توضيح نـدارد از ذکـر آن صرفه نظر ميکند .شـارح
در شـرح مثنـوي خـود از ابيـات مختلفي بـراي فهم سـخن بهره ميجويـد و گاهـي مثنويهايي تا
سـی و هشـت بيت به عنوان شـاهد ذکر ميکند .اين شـارح براي درسـت خوني يا تل ّفظ درسـت
کلمـات ،اشـارهاي بـه چگونگـي خوانـدن کلمـات نيز ميکنـد و در مـواردي که تل ّفـظ کلمهاي در
معنـاي آن دخيل باشـد؛ شـکل تل ّفـظ صحيـح آن کلمه را متذ ّکر ميشـود.
-2-3الف -ويژگي مشترک « شرح خواجه ايوب» با «شرح سروري»
ويژگـي مشـترک شـرح خواجـه ايوب با شـرح سـروري در اين اسـت که هـر دو شـارح به ذکر
همـت ميگمارنـد و بعـد از آن در صـورت نيـاز ،شـرح کامـل بيت
معنـي واژههـا و لغـات مشـکل ّ
يـا مصـرع را بيـان ميکننـد و همچنيـن شـارحان مذکور از ابيات شـاهد در شـرح خود اسـتفاده
ميکننـد و ايـن امـر علاوه بـر فهـم بهتر سـخن در زيبايـي و زينت متن بـي تأثير نيسـت .هر دو
همـت گماردهاند.
شـارح به شـرح شـش دفتـر مثنـوی ّ
-2-3ب -اختالف « شرح خواجه ايوب» با «شرح سروري»
اختلاف موجـود بیـن ایـن دو شـرح آن اسـت کـه خواجـه ایّـوب در جـای جای شـرح خود از
کرامـات موالنـا سـخن میگویـد و از وی یـاد میکنـد در حالی که در شـرح سـروری ایـن موضوع
فقـط در زمانـی اسـت کـه سـخن از شـخص موالنـا و یـا مریـدان وی به میـان میآیـد .دیگر آن
کـه خواجـه ایّـوب تفسـیر شـارحان قبـل از خـود یـا معاصـر با خـود را نقـد و تحلیـل میکند در
حالـی کـه سـروری به چنیـن کاری دسـت نیازیده اسـت.
 -2-4شيوه ولي مح ّمد اکبر آبادي در کتاب مس ّمی به مخزن االسرار:
“اکبـر آبـادي” از عالمـان نیمـة نخسـت سـدة دوازدهـم هجـري اسـت که بـراي هـر دفتر از
دفاتـر ششـگانه مثنـوي ديباچـه و خاتمـهاي منظوم ،مد ّون سـاخته اسـت و درپايان شـرح دفتر
ششـم ،شـرح خـود را بـه نام “مخـزن االسـرار” ناميده اسـت.
روش شـارح سـنجيده و پختـه اسـت و بـه مانند گزاره نويسـي شـارحان قبل از خويش اسـت.
توجـه بـه
شـارح بـه تمامـي منابـع فارسـي و عربـي اقبـال نشـان ميدهـد و آيـات قرآنـي را بـا ّ
پارههـاي قـرآن نقـل ميکنـد و همچنيـن احاديـث و گفتارهـاي عربي بـزرگان را ترجمـه کرده و
ذکـر مينمايـد .وي مقوالتـي از پيشـنيان چـون حافظ ،ابن عربـي ،عراقي ،جامي و ...مـيآورد و از
آثـار و گفتههـاي ايـن بـزرگان بـه خوبـي بهـره ميگيرد .اکبـر آبادي خود شـعر ميگفتـه و با وزن
و نظـم و نثـر فارسـي آشـنايي کامل داشـته اسـت و در کتـاب خـود از “تحفه االسـرار” خويش
کـه بـه صورت سـوال و جواب ،مبحـث عرفاني را منظم کرده اسـت ،اسـتفاده ميکند .شـرح اکبر
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آبـادي از جملـه شـرحهاي مشـهور شـبه قـاره بـوده و مـورد مراجعة مثنوي شناسـان همـۀ دنيا
چـون فروزانفر و نيلکسـن قرار داشـته اسـت.
 -2-4الف -ويژگي مشترک « شرح اکبر آبادي» با «شرح سروري»
توجـه بـه آيـات قرآنـي ،احاديـث و عبارتهاي
ويژگـي مشـترک شـرح اکبـر آبـادي و سـروري ّ
عربـي اسـت کـه البتـه اکبـر آبـادي ايـن عبـارات را بـا ترجمـه آن ذکـر ميکنـد .در صورتيکـه
توجهـي بـه ترجمه آنها نـدارد .اسـتفاده از آثار پيشـينيان و همچنين ايجاد شـرح روان
سـروري ّ
و قابـل فهـم از ديگـر مشـترکات اين دو شـارح اسـت.
 -2-4ب -اختالف « شرح اکبر آبادي» با «شرح سروري»
یکـی آن کـه اکبرآبـادی از اشـعار خـود در شـرح مثنـوی بهره جسـته در حالی که سـروری از
اشـعار دیگـران اسـتفاده کـرده اسـت و خود شـعر نمیگفتـه و دیگری آن کـه اکبرآبـادی تمامی
ابیـات مثنـوی را شـرح نکـرده اسـت و از شـرح برخی ابیات مشـکل گذشـته اسـت .در صورتيکه
در شـرح سـروری چنیـن نیسـت و تمامی ابیات شـرح شـدهاند.
 -2-5شيوه شرح حاج م ّ
الهادي سبزواري:
“حکيـم سـبزواري” در کتـاب شـرح مثنـوي خويـش موسـوم به “شـرح االسـرار” بـه توضيح
و تفسـير آيـات قرآنـي کـه در مثنـوي بدانهـا اشـاره شـده اسـت ميپـردازد و مبانی عرفانـي را و
همچنيـن اسـرار سـير و سـلوک عارفـان را نيز شـرح ميدهد .سـبزواري به نکات ادبـي موجود در
اشـعار و بـه تل ّفـظ صحيـح کلمـات مثنوي اشـاره ميکنـد و معاني برخـي از ابيات مشـکل را بيان
ميکنـد .شـريح مسـائل فلسـفي و کالمـي از ديگر ويژگيهاي اين شـرح اسـت که توانسـته اسـت
توجه به دسـت دهد.
همـراه بـا تصحيـح انتقـادي و اجتهـادي ،متنـي در خـور ّ
 -2-5الف -ويژگي مشترک « شرح االسرار» با «شرح سروري»
ويژگي مشـترک شـرح اسـرار و شرح سـروري در بيان نکات دسـتوري و ادبي ابيات و همچنين
اشـاره به شـکل صحيح تل ّفظ کلمـات در برخي از ابيات مثنوي معنوي اسـت.
 -2-5ب -اختالف « شرح االسرار» با «شرح سروري»
حکیـم سـبزواری بـه شـرح تـک تک ابيـات نميپـردازد؛ بلکه فقـط به کلمـه يا کلماتـي که در
توجه داشـته اسـت و جـز در مـواردي اندک ،تمـام بيت يا يـک مصراع را
بيـت مـورد نظـر بوده؛ ّ
نقل نکرده اسـت.
 -2-6شيوه شرح انقروي در شرح کبير خود موسوم به فاتح االبيات:
ايـن شـرح ،شـرحي اسـت کامـل بـر تمامي ابيـات شـش دفتر مثنـوي موالنـا .بديـن گونه که
شـارح سـعي کـرده در بيشـتر ابيـات مثنـوي ،صنايـع لفظـي و معنـوي بکار رفتـه را ذکـر نمايد
و حتـي در مواقعـي بـه توضيـح آن صفـت ادبـي ميپـردازد و چند شـاهد نيـز ذيـل توضيح خود
مـيآورد و اگـر در بيتـي چنديـن تفسـير ،متصـ ّور باشـد تمامي آن تفاسـير را بيـان ميکند.
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شـیوة شـرح انقـروي بـه ايـن صـورت اسـت کـه تمامـي يـک بيـت را ذکر کـرده و سـپس به
توضيـح کامـل بيـت ميپـردازد .بـه گونهاي کـه ميتوان گفـت کار او تفسـير بيت به بيـت مثنوي
اسـت .وي در توضيـح خـود از اقوال مشـايخ بزرگ اسـتفاده ميکند و براي تبيين تفسـير خويش
از ابيـات بـزرگان بهـره ميجويـد .در صورتيکه در بيتي واژهاي دشـوار و دور از ذهن وجود داشـته
باشـد؛ بـه توضيـح کامـل آن واژه ميپـردازد تـا جایـي کـه در واژههـاي دارای چند معنـا ،پس از
ذکـر تمامـي معانـي ،بـه معنـاي آن واژه در آن بيـت بـه خصـوص اشـاره ميکنـد .انقروي سـعي
کـرده اسـت پـس از توضيح بيـت ا ّول هر داسـتان ،توضيحي کوتـاه در مورد فضاي کلّي داسـتان
بـه دسـت دهـد تـا خواننده بـا آگاهي کامل وارد داسـتان شـود .اين توضيـح در ابياتـي که جنبة
داسـتاني نـدارد بـه صـورت بيـان منظور و قصـد موالنـا از ذکر مجمـوع ابيات آمده؛ ميباشـد.
-2-6الف -ويژگي مشترک « شرح انقروي» با «شرح سروري»
روش مشـترک شـرح سـروري و شـرح انقروي ذکـر چندين تفسـير در بعضي از ابيـات مثنوي
اسـت بـه ايـن معنـا کـه هـر دو شـارح سـعي کردهانـد در ابياتـي کـه بـه چنديـن روش تفسـير
ميشـوند تمامـي تفاسـير را ذکـر کننـد .همچنيـن سـروري و انقـروي از حکايات و اقوال مشـايخ
بـزرگ در شـروح خـود اسـتفاده کردهانـد و واژههـاي دور از ذهـن را تفسـير کـرده و توضيـح
دادهانـد .ديگـر ويژگـي مشـترک ايـن دو شـارح بيـان توضيحـي در مورد داسـتان ،قبل از شـرح
هر داسـتان اسـت.
-2-6ب -اختالف « شرح انقروي» با «شرح سروري»
کار انقـروی شـرح بیـت بـه بیـت مثنـوی اسـت در حالـی که سـروری مصـرع به مصـرع آن را
شـرح میکنـد .انقـروی تنها شـارحی اسـت که وجود جلـد هفتم مجعولـی را بر مثنـوی ،پذیرفته
اسـت .مثنـوی شناسـان ایرانی ،در مورد انتسـاب جلد هفتـم به مثنوی معتقدنـد “ :آن را یکی از
مردمـان آسـیای صغیـر کـه از مریـدان و معتقدان موالنـا بوده و به زبان فارسـی آشـنایی چندان
نداشـته؛ بـه قصـد تقلیـد به هـم پیوسـته و از فرط ناهوشـیاری حتی یـک بیت هم کـه متضمن
محمد،
فکـری لطیـف یـا لفظی شـریف باشـد؛ نظم نـداده اسـت” (زندگانی موالنـا جالل الدیـن ّ
توجه داشـته اسـت و گاهی این
فروزانفر؛ .)161انقروی در شـرح خود به تفاسـیر پیشـینیان نیز ّ
شـروح را نقـد میکنـد در صورتيکـه در شـرح سـروری هیچ اشـارهای به شـارحان قبـل از خود او
نشـده اسـت و کتابی از ایشـان نقد نگردیده اسـت.

 / 278سبکشناسی نظم و نثر فارسی  -شماره پی در پی  - 37پاییز 1396

نتیجه
شـرح سـروری ا ّولیـن شـرح کامـل مثنـوی معنـوی اسـت کـه در حـوزة عثمانـی ،در ترکیـه
ن
کنونی در قرن دهم تألیف شـده اسـت .نثر پخته و اسـلوب شـیوای شـرح عالوه بر اینکه نشـا 
ادبیات عرفانی اسـت ،معلـوم میکند که تا چـه اندازه
دهنـدة تسـلّط شـارح بـر ادبیـات فارسـی و ّ
توجه به
اهم ّیـت داشـته اسـت .بـا ّ
زبـان فارسـی و بخصـوص مثنـوی معنـوی در حـوزة عثمانـی ّ
اهم ّیـت مثنـوی معنـوی و گسـترش مباحـث مثنوی شناسـی در دانشـگاههای جهان از یک سـو
ّ
و پیـدا شـدن نسـخهای بـه خـط مؤلّـف در کتابخانـة غـازی خسـرو بیگ ،لـزوم تصحیـح و چاپ
ایـن اثـر ضـروری مینمایـد .شـارحي کـه معانی و افـکار بلند موالنـا را با بياني شـيوا و بـي تکلّف
توجـه و تصحيح قـرار ميگرفت ،شـايد
بيـان داشـته اسـت .شـرحی کـه اگـر پيش از ايـن ،مـورد ّ
بـراي عالقـه منـدان به مثنـوی مولوی و جوينـدگان مفاهیم نهفتة آن ،بسـيار کارگشـا میگرديد.
مصطفـی بـن شـعبان سـروری با حجم فراوان شـروح آثـار فارسـی،عربی و ترکی بـزرگان ،عال ِمی
معـرف معـروف ،تـا کنون بـه درسـتی و بـه حق ،شـناخته و
اسـت کـه بـا وجـود لقـب شایسـتة ّ
معرفی نشـده اسـت.
ّ
منابع و مآخذ
محمـد جـواد شـریعت ،چـاپ ا ّول،
 .1اسـرارالغیوب ،خواجـه ایوب()1377تصحیـح و تحشـیه ّ
انتشـارات اسـاطیر ،تهران.
محمـد جـواد
 .2جواهـر االسـرار و زواهـر االنـوار ،خوارزمـی ،کمـال الدیـن( )1366تصحیـح ّ
شـریعت ،انتشـارات مشـعل ،اصفهـان.
محمد مشـهور به مولـوی ،بدیع
 .3رسـاله در تحقیـق احـوال و زندگانـی موالنـا جلال ّ
الدیـن ّ
الزمـان فروزانفـر( )1394تصحیـح محمـود جنیدی جعفری ،انتشـارات دانشـگاه تهـران ،تهران.
خیام ،،چاپ
 .4ریحانـة االدب ،مـدرس تبریـزیّ ،
محمـد علی( )1346انتشـارات کتاب فروشـی ّ
دوم ،تهران.
سرنی ،زرینکوب ،عبدالحسین( )1372انتشارات علمی  ،چ چهارم ،تهران.
ّ .5
الدیـن اسـماعیل( ، )1374ترجمه عصمت
 .6شـرح کبیـر بـر مثنوی شـریف ،انقـروی ،رسـوخ ّ
زریـن ،تهران.
سـ ّتار زاده ،چـاپ ا ّول ،انتشـارات ّ
 .7شـرح مثنـوی ،سـبزواریّ ،
ملا هـادی( )1374به کوشـش مصطفـی بروجردی ،چـاپ ا ّول،
سـازمان چـاپ و انتشـارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی ،تهران.
 .8شـرح مثنـوی ،سـروری ،مصطفی بن شعبان()959نسـخة خطی محفـوظ در کتابخانة غازی
خسـرو بیگ بشمارة .3770

تحلیل سبکی شرح مثنوی سروری 279 /

 .9شرح مثنوی شریف ،فروزانفر،بدیعالزمان( )1388انتشارات زوار ،چاپ چهاردهم ،تهران.
 .10شـرح مثنـوی معنـوی ،داعـی شـیرازی ،نظـام الدیـن محمـود(1405ق) تصحیـح محمد
نذیـر رانجهـا ،نشـر مرکـز تحقیقـات ایـران و پاکسـتان  ،اسلام آباد.
محمد( )1383بـه اهتمام مایل هـروی ،جلد ا ّول،
 .11شـرح مثنـوی مولـوی ،اکبرآبادی ،ولـی ّ
نشـر قطره ،تهران.
 .12شـعر و ادب فارسـی در آسـیای صغیـر تـا سـدة دهم هجری ،خسروشـاهی ،رضـا ()1350
چاپ ا ّول،انتشـارات دانشسـرای عالی،تهران.
 .13فهرسـتگان نسـخههای ّ
خطـی ایران(فنخـا) ،درایتی،مصطفـی( )1390سـازمان اسـناد و
کتابخانـه ملّـی جمهـوری اسلامی ایـران ،تهران.
 .14فهرسـت مشـترک نسـخههای خطـی فارسـی پاکسـتان ،منزوی،احمـد( )1363مرکـز
تحقیقـات ایـران و پاکسـتان  ،اسلام آبـاد.
 .15فهرسـت نسـخههای خطی فارسـی کتابخانه بروسـه ،سـبحانی ،توفیق( )1368انتشـارات
دانشـگاه گیالن.
 .16فهرسـت نسـخههای خطـی فارسـی کتابخانههـای ترکیـه( 22کتابخانـه) ،سـبحانی،
توفیق()1373مرکـز نشـر دانشـگاهی ،تهـران.
 .17فهرسـت نسـخههای ّ
خطی فارسـی کتابخانة دانشـگاه استانبول ،سـبحانی ،توفیق()1374
پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعـات فرهنگی ،تهران.
 .18فهرسـت نسـخههای خطـی فارسـی ،منزوی،احمـد( )1384نشـر دائـرة المعـارف بـزرگ
اسلامی ،تهران.
 .19فهرسـتوارة دستنوشـتهای ایران(دنـا) ،درایتی،مصطفی( )1389انتشـارات کتابخانة موزه و
مرکز اسـناد مجلس شـورای اسلامی،چاپ اول ،تهران.
 .20فهرسـتواره کتابهـای فارسـی ،منـزوی ،احمـد( )1382نشـر مرکـز دائـرة المعـارف بزرگ
اسلامی ،تهران.
تهرانی،محمـد محسـن)1372(،ترجمه و تلخیص محمـد آصف فکرت،
 .21الذریعـه ،آقابـزرگ
ّ
مقدس.
بنیاد پژوهشـهای اسلامی آسـتان قـدس رضوی ،مشـهد ّ
 .22مثنـوی خوانـی در بوسـنی و هرزگویـن ،عابدپـور ،سـعید(ّ )1388
اطالعـات حکمـت و
معرفـت  ،ش  ،42صـص . 42 – 40
 .23مثنوی معنوی و نیکلسـون ،سلماسـیزاده ،جواد( )1349دانشـکدة ادبیات و علوم انسـانی
تبریـز ،ش  ،94صص .215 – 208
محمـد( )1383بـه اهتمام مایـل هروی ،جلد ا ّول ،نشـر
 .24مخـزن االسـرار ،اکبرآبـادی ،ولـی ّ
قطـره ،تهران.
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تهرانی،محمد محسـن)1372(،ترجمه و تلخیـص محمد آصف
 .25مص ّنفـات شـیعه ،آقابـزرگ
ّ
مقدس.
فکرت ،بنیاد پژوهشـهای اسلامی آسـتان قـدس رضوی ،مشـهد ّ
مجمدرضا( )1377به تصحیح کوشـش منصـوری ،چاپ ا ّول،
 .26مکاشـفات رضـوی ،الهـوریّ ،
انتشـارات روزنه ،تهران.1377،
 .27نگاهـی بـه شـروح کهن مثنـوی معنوی ،بیـگ باباپور ،یوسـف( )1387آینـة پژوهش  ،ش
 ،112صـص . 83 – 70
محمد نعیـم ،بیگ باباپـور ،یوسـف( )1388کتاب
 .28نگاهـی بـه کتـاب شـرح مثنـوی تألیـف ّ
مـاه ادبیـات  ،ش  ،145صـص .93 – 89
 .29نسخه شناخت ،صفری،علی( )1390مرکز پژوهشی میراث مکتوب ،تهران.
 .30نگاهـی بـه شـروح کهن مثنـوی معنوی ،بیـگ باباپور ،یوسـف( )1387آینـة پژوهش  ،ش
 ،112صـص . 83 – 70
 .31نینامه ،چرخی ،یعقوب بن عثمان( )1336انتشارات رادیو کابل.
 .32هدایـة العارفیـن اسـماء المؤلفیـن و آثـار المص ّنفیـن من کشـف الظنـون ،پاشـا البغدادی،
اسـماعیل( 1413قمری)،المجلـد السـادس ،دارالمکتـب العلمیه،بیروت-لبنان

