
فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(

علمی- پژوهشی

سال دهم- شماره سوم- پاییز 1396- شماره پیاپی37

 »تحلیل سبکی شرح مثنوی سروری«
)ص265-280(

سّید مسعود دفتریان1 ، سّید علی اصغر میرباقری فرد2 )نویسنده مسئول( ، 
مرتضی رشیدی آشجردی3

 تاریخ دریافت مقاله: پائیز 1395
تاریخ پذیرش قطعی مقاله: بهار 1396

چکیده
از جملـه تألیفـات ارزشـمند گذشـتگان، شـرح نویسـی بـر آثـار بـزرگان اسـت و شـرح مثنوی 
معنـوی موالنـا بیـش از دیگـر آثـار، مـورد توّجـه شـارحان بوده اسـت. تعدادی از شـروح نوشـته 
شـده بـر مثنـوي معنوي تاكنـون معّرفی و چاپ شـده اند اّما هنـوز تعدادی از این شـروح، گمنام 
و در كنـج كتابخانه هـا در پـردة نسـیان باقـی مانده انـد. یكـي از ایـن شـروح، شـرح مصطفي بن 
شـعبان سـروري از عالمـان قـرن نهـم و دهـم هجـري اسـت. شـرحی كـه تا بـه حـال تصحیح و 
معرفـی نشـده و توانسـته اسـت اندیشـه های موالنـا و مشـرب فكـری او را بیشـتر و بهتـر و با در 
نظـر گرفتـن مشـرب فكـری خـود او به مشـتاقانش بشناسـاند. این شـرح توانسـته اسـت در بین 
شـروح همطـراز خـود جایـگاه ویـژه ای را بـه خـود اختصـاص دهد، چـرا كه تفّكـرات موالنـا را با 
توّجـه بـه سـّنت اّول عرفانـی تبیین نمـوده كه نزدیكترین سـّنت به دیدگاه موالنا اسـت در حالی 
كـه عمـدة شـارحان مثنـوی بدیـن روش عمـل نكرده اند. سـروری در این اثر به شـرح هر شـش 

دفتـر مثنـوی پرداختـه و تمامـی ابیـات را مصـرع به مصرع شـرح كرده اسـت.

کلمات کلیدی: شرح مثنوی، مصطفی بن شعبان سروری، بررسی سبكی.
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مقّدمه
در بـاب اهّمّیـت مثنـوی معنـوی در ادبیـات جهـان و بخصوص ادبّیـات عرفانی فارسـی نیاز به 
اطالـة كالم نیسـت. شـهرت مثنـوی معنوی پـس از اندكی به بخشـهای مختلف ممالک اسـالمی 
رسـید و از آنجـا كـه ایـن اثـر گرانقـدر دارای الیه هـای لطیـف معانـی اسـت، تالش بـرای فهم و 
درک بهتـر ایـن معانـی از طریـق شـرح نویسـی آغـاز گردیـد. مطالعـه و تدقیق در مثنـوی فقط 
مختـص ایرانیـان نبـوده اسـت و در حـوزة عثمانـی نیـز - بـا توّجـه بـه اینكـه زبان فارسـی رواج 
داشـته اسـت - تالشـهای شـایانی برای شـرح و توضیح و تقسـیر این اثر انجام گرفته اسـت. در 

ایـن میـان، بـه دالیـل مختلف "شـرح سـروری" از اهّمّیت ویـژه ای برخوردار اسـت. 
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 
میتـوان بـه شـرح "احمـد رومـی" در قـرن هشـتم1 )سـّر نی،  زرین كـوب:    ص 770(، “جواهـر 
االسـرار و زواهـر االنوار")جواهـر االسـرار،   كمـال الّدیـن حسـین خوارزمـی(، "كنـوز الحقائق فی 
رمـوز الدقائـق" )الذریعـه ، آقابـزرگ  :ج 18: 172(، “رسـالة نائیـه موالنـا یعقـوب چرخی")رسـالة 
اهلل  الـی  “داعـی  ، شـرح  عبدالرحمـن جامی)همـان(  نامـه(  نائیه)نـی  رسـالة   ، نائیه،چرخـی( 
شیرازی")شـرح مثنوی،داعـی( اشـاره كـرد. اّمـا “مصلح الدیـن مصطفی بـن شـعبان" معـروف به 
"سـروری" در قرن دهم، نخسـتین شـرح منّظم و كامل را در تركیه به فارسـی نوشـت و از این 

لحـاظ از اهّمّیـت ویـژه ای برخوردار اسـت.
پیشینة پژوهش

متأّسـفانه ایـن اثـر ارزشـمند تاكنـون تصحیـح و بـه زیـور طبـع آراسـته نشـده اسـت و هیـچ 
پژوهـش جامعـی كه بـه جوانب مختلف این شـرح بپردازد وجـود ندارد؛ لكن بعضی پژوهشـگران 
در تحقیقـات پراكنده، تنها اشـاره ای به این رسـالة ارزشـمند كرده اند. “یوسـف بیـگ باباپور" در 
دو مقالـه بـا عنـوان "نگاهـی به شـروح كهـن مثنوی معنـوی" و "نگاهـی به كتاب شـرح مثنوی 
تألیـف محمـد نعیـم" تنهـا اشـاره ای در حـد چند سـطر به شـرح مذكور داشـته اسـت. )  نگاهی 
بـه كتـاب شـرح مثنـوی تألیـف مّحمد نعیـم ،بیـگ  باباپـور     :      91   (؛ نگاهی به شـروح كهـن مثنوی 
معنوی،همـان:     76    ( “جـواد سلماسـی زاده" در مقالـه ای بـا عنـوان "مثنـوی معنوی و نیكلسـون" 
نیـز اشـارة بسـیار مختصـر در حـد یكـی دو سـطر نمـوده اسـت)   مثنوی معنـوی و نیكلسـون 
،سلماسـی زاده  :  213   (؛ عـالوه بـر اینها “سـعید عابدپور” در مقالـه ای با عنوان “مثنـوی خوانی در 
بوسـنی و هرزگویـن” تنهـا در چنـد سـطر به اهّمّیت این شـرح در بوسـنی و هرزگویـن پرداخته 

اسـت.)مثنوی خوانـی در بوسـنی و هرزگویـن ،   عابدپور:         41(

1 - در باب این شرح رک شرح مثنوی شریف  ،   فروزانفر،ج            1:  10
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آثار و احوال سروری
مصطفـی بـن شـعبان سـروری از عالمـان و شـارحان بـزرگ قـرن دهـم اسـت كـه علـی رغـم 
فّعالّیتهـای علمـی فـراوان و آثار متعدد و پربار، اّطالعات چندانی از زندگی وی در دسـت نیسـت. 
پـس از بررسـیهای فـراوان در بـاب زندگانـی سـروری، نتیجه چنین شـد كـه در كتـاب “ریحانة 
االدب” تنها در چند سـطر به شـرح مثنوی سـروری اشـاره شـده اسـت: “سـروریـ  مصطفی بن 
شـعبانـ  از قدمـای شـعرا و مشـایخ كـرام عثمانـی اسـت كـه در اصل از قصبـة گلیبولـی بود. به 
هـر یـک از بوسـتان و گلسـتان سـعدی و دیوان خواجـه حافظ و مثنـوی ماّلی رومی شـرحهای 
معتبـری نوشـته؛ لكـن بـه مناسـبت عـدم اّطـالع به رمـوز و نـكات فارسـی در آن شـرحها دچار 
خطایـای بسـیاری گردیـده اسـت. در طـّب نیز تألیفی داشـته و سـه دیـوان تركی هـم دارد و در 
سـال 969 هجـرت در گذشـت” )ریحانـه االدب،مـدّرس تبریـزی :250(. بیشـتر آثار سـروری را 
شـرحهای وی تشـكیل میدهـد لیكـن خـود نیـز صاحـب تألیف اسـت كه بطـور كلّی میتـوان به 

شـروح و تألیفـات وی چنین اشـاره كرد:
شـرح مثنوي موالنا به فارسـي، شـرح بوسـتان سـعدي به فارسـي، شـرح گلسـتان سـعدي به 
عربـي، شـرح مـراد االرواح، شـرح دیـوان حافـظ بـه تركـي، شـرح االمثلـه بـه عربي، كتـاب بحر 
المعـارف درعـروض و قافیه، دیوان شـعر تركي، شـرح رسـالة معمـاي جامي، شـرح جامع صحیح 
بخـاري در چنـد جلـد، شـرح شبسـتان خیال فتاحي، شـرح المـراح، شـرح المصباح درنحـو و ... 
در بـاب آثـار وی رجـوع كنید)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:

بـرگ 21 سـطری 18×28   389 بشـمارة 1154 كـه مجموعـاً  ملـک  كتابخانـة  نسـخة   -1
دارد. سـانیمتری 

2- نسـخة كتابخانـه مجلـس بشـمارة 1119. حـدود 8800 بیـت شـرح شـده اسـت. خـط آن 
نسـتعلیق و ظاهـراً قـرن یازدهـم بوده اسـت. مقداری افتادگی از وسـط دارد. مجموعـاً 192 برگ 

23 سـطری. اندازة 14×24 سـانتیمتر. 
3- نسـخة كتابخانـة مجلـس بشـمارة  10659 شـرح دفتر اّول اسـت. با توجه به یادداشـتی كه 
در سـال 1088 ق دیـده میشـود بـه احتمـال قـوی كتابت آن در قـرن یازدهم بوده اسـت. دارای 

267 برگ 25 سـطری 15×25 سـانتیمتری.
4- نسـخة دانشـگاه تهـران بشـمارة 8544. كاتـب آن “درویـش محـرم”. بدون تاریـخ. تملک 
“ سـید محمـد بـن حسـن افنـدی” در آن دیـده میشـود. دارای 245 برگ 25 سـطری 15×20 

سـانتیمتری.تاریخ كتابـت 1 محرم 1023. 
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5- نسـخه كتابخانـة راشـد افنـدی بشـمارة 1375. خـط نسـتعلیق. كتابت ظاهراً قرن سـیزده. 
250 برگ 27 سـطری 18×23 سـانتیمتری.

6- نسخة كتابخانة دانشگاه استانبول بشمارة، كتابت 1006 . 455 برگ به خ نستعلیق.
7- نسخة كتابخانة دانشگاه استانبول بشمارة 643 . 82 برگ.

8- نسخة كتابخانة بروسه بشمارة 921، 4 جلد.
9- نسخه كتابخانة نذیر احمد و علی احمد صاحبان بشمارة 8799، مجلد سوم، كتابت سدة 11.

10- كتابخانة احمد پاشا بشمارة 17772 . خط نسخ ، بدون نام كاتب.
11- نسخة كتابخانة توپقاسرای بشمارة 1361 كتابت 949.

12- كتابخانة بایزید بشمارة 3772 . تاریخ كتابت 1218 . 500 برگ.
13- نسخة كتابخانة غازی خسرو بیگ:

 نسـخه ای از شـرح مذكـور بشـمارة 3770 در كتابخانـة غـازی خسـرو بیـگ نگهداری میشـود 
كـه بـا توّجـه به یادداشـتی كـه در ظهر برگ اّول نسـخه موجود اسـت معلوم میشـود كه نسـخه 
بـه خـط مؤلّـف بـوده اسـت. عبـارت یادداشـت اینچنیـن اسـت: “وقـف المرحـوم درویش پاشـا 

الموسـتاری علیـه الرحمـه الملـک البـاری بخط شـارحه سـروری افنـدی المرحوم”
تاریـخ كتابـت ایـن نسـخه اواسـط مـاه صفر سـال 959 صـورت گرفته اسـت و تنها شـح دفتر 

اول و سـوم آن برجـای مانده اسـت. 
بـا توجـه بـه اصـل1 بـودن نسـخة مذكور، ایـن پژوهش بر اسـاس ایـن نسـخه و مقابله با نسـخ 

دیگـر انجام گرفته اسـت.
1- سبک شرح مثنوي سروري: 

شـیوة سـروري در شـرح مثنـوي چنین اسـت كه بعـد از بیان مقدمـه، یک مصـرع از مثنوي را 
مـي آورد و سـپس بـه شـرح آن میپـردازد . وي خـود را ملـزم میدیده كه این شـیوه، یعني شـرح 
مصـرع بـه مصـرع ابیـات را بـه دّقت بـكار گیـرد. بدین ترتیـب از آغاز دفتـر اّول تا انجـام، هریک 

از مصراعهـاي دفاتـر مثنوي بطور جداگانه شـرح و تفسـیر شـده اسـت. 
1-دالف- مقابله با نسخ مختلف و تصحیح مثنوی:2

یكـی از ویژگیهـاي ایـن شـرح، آن اسـت كـه سـروري توانسـته اسـت بـه نوعـي همـه جانبه، 
مثنـوي را تصحیـح نماید. شـاید وي از نخسـتین كسـاني باشـد كه بـا مقابلة نسـخه هاي مختلف 
كوشـیده اسـت تـا متنـي منّقـح به دسـت دهـد و یـادآوري مي كنـد كـه "در بعضي نسـخ بجاي 

فـالن مصـراع، ایـن مصراع واقع اسـت". 

1- در باب نسخه های اصل رک ) صفری، 1390: 20(
2- باید توّجه داشت كه حدود یک قرن بعد “عبداللطیف عباسی” با گردآوری نسخه های متعدد از مثنوی معنوی دست 

به تصحیح مثنوی زد و “نسخة ناسخة مثنوی” را گردآوری كرد. ) در این باب رک صفری  ،1390  :    47(
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"تـرک جنـگ و رهزنـي ای زن بگـو: در بعـض نسـخ "تـرک جنـگ و سـرزنش اي زن بگـو" 
)نسـخة اسـاس: 218الـف( “پـس گواهـي بایدم برمفلسـي: در بعض نسـخ بجاي ایـن مصراع این 

مصـراع واقـع اسـت "تـا شـهي رحمم كنـد یا مونسـي" )همـان:274ب(
"چـون خفاشـی كـو تـف خورشـید را" چنانكـه شـب پـّره ای تـاب آفتـاب را، “برنتابد بسـكلد 
اّمیـد را" در بعـض نسـخ بـه تشـدید میـم اسـت بـی واو. در بعض نسـخ با واو اسـت بی تشـدید. 

)همان:288ب(
1- ب- بررسی مفردات و نوادر لغات:

درشـرح هـر مصراع شـیوة وي بیشـتر مبتني اسـت بـر توضیح واژه هـا، مفـردات و اصطالحات 
كـه ممكـن اسـت بـرای مخاطـب نامأنـوس و مهجور باشـد. لذا هـر كجا كـه واژه یـا تركیبی نیاز 
بـه توضیـح دارد و یـا تلّفـظ لغتـی بنـا بـه دلیلـی غیـر از تلّفـظ معمـول آن اسـت؛ بـه آن توّجه 

كـرده و شـرح میدهد.
"نبـض او بـر حـال خـود بُـد بي گزنـد" لفـظ "بُد" مخفـف "بـود" اسـت و "گزند" بـه معني 
زبـان اسـت")همان:19ب( "آنكـه بودسـت اّمـه الهاویـه" از نامهاي جهنم اسـت. “هاویـه آمد مر 
او را زاویـه" گوشـة قرار.)همـان: 60ب( "گفـت پیغامبـر كـه رنجوري بـه الغ" به معنـاي هزل و 
لطیفه.)همـان: 176الـف( "از نبـی خوانیـد تـا أنسـوكم" "نبـی" به ضـّم "نون" به كسـر "یا" به 
معنـی قـرآن اسـت.)همان:245الف( “هـم عـرب مـا هـم سـبو ما هـم ملک« بـه فتـح "میم" و 

كسـر "الم" به معنـی پادشـاه.)همان:273الف(
1- پ- اشارات و تلمیحات:

همچنیـن اگـر بیتـي یا مصراعـي تلمیحي به داسـتان، حدیث یا آیه اي داشـته باشـد آن آیه یا 
حدیـث و یـا داسـتان را به صـورت كامل بیـان مینماید."خوان فرسـتاد و غنیمـت برطبق: چنان 
وَن یَا ِعیَسـی ابَْن َمْریَـَم َهْل یَْسـَتِطیُع  كـه در اواخـر سـورة مائـده مذكـور اسـت: إِْذ َقـاَل الَْحَواِریُـّ

ـَماِء ".)همان103:الف( َل َعلَْیَنـا َماِئَدًة ِمَن السَّ کَ أَْن یَُنزِّ ُـّ َرب
"هرچـه بـر تـو آیـد از ظلمات و غم" و از قسـاوت دل؛ “آن ز بي باكي و گسـتاخي اسـت هم" 
اگـر تفّحـص احـوال خویـش كنـي هر نغمـت كه به تـو رسـد سـبب او را در خود بینـي. چنانكه 
حضـرت خـدا در سـوره رعـد فرمـود: اهللِّ إِنَّ اهللَّ الَ یَُغیِّـُر َمـا بَِقـْوٍم َحتَّی یَُغیِّـُرواْ َما بَِأنُْفِسـِهْم. و در 
ٍم لِلَْعِبیِد. َک بَِظـالَّ ُـّ حـم سـجده فرمـود: َمـْن َعِمـَل َصالًِحـا َفلَِنْفِسـِه َوَمـْن أََسـاَء َفَعلَْیَهـا َوَمـا َرب

)همان:202ب( 
"بهـر لقمـه گشـت لقمانـی گـرو" و محبـوس شـده. از آنكـه بسـیار خـوردن به حكـم حدیث 

نبـوی: ال تتمـوا قلوبكـم بكثـره االكل؛ دل را بمیرانـد از او.)همـان:54ب(
"حـّس را تمییـز دانـی چـون شـود" و چگونـه باشـد. “آنكه حس ینظـر بنوراهلل بـود" به حكم 
حدیـث شـریف: اتّقوا فراسـته المؤمن فانّـه ینظر بنوراهلل. به نـور خدا ناظر باشـد.)همان:233الف(
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1- ت- رمزگشایی نمادها و بازیگران داستانها:
درشـرح داسـتانها، وي ابتـدا داسـتانها را رمزگشـایي میكنـد و میكوشـد تبییـن نمایـد كـه مراد 
موالنـا از آن داسـتان چیسـت و شـخّصیتهاي هر داسـتان نماد چـه افرادي هسـتند. در تحلیل و 
رمزگشـایي هـر داسـتان، مكـّرر یـادآوري میكند كـه نباید به معنـاي ظاهري داسـتانهاي مثنوي 

توّجـه كـرد بلكـه در پـس این ظواهـر، معانـي عمیق و گسـترده اي نهفته اسـت. 
"كـه بفرمـا یـا امیرالمؤمنیـن" مقـول قـول ایـن اسـت. مقصـود خدمـت موالنـا در ایـن مرتبـه 
ایـن اسـت كـه آن كـه امیرالمؤمنیـن، یعنـي مرشـد دیـن و معلّـم یقیـن؛ چـون تعلیـم اخالص 
كنـد از درون مسـتمعان، جنبیـدن پیـدا شـود و میـل بـه سـوي عمل بـه اخالص هویـدا گردد" 

)همـان:267 ب(
"چـون بـه خرگـوش آمـد ایـن سـاغر بـه دور" یعنـي نوبـت قرعه بـه خرگـوش آمـد. "بانگ زد 
خرگـوش آخـر چنـد جـور" و ظلـم. مـراد از شـیر نفس اسـت و از خرگـوش عقـل و از نخجیران 

حـواس و اعضـا. )همان:48الف(
"وانكه پایش در ره كوشش شكست" مراد رسول اهلل است -علیه السالم- )همان:115ب(

"قصـة اعرابـی درویـش و ماجـرای زن او بـا او بـه سـبب قلّـت درویشـی" مـراد از ایـن اعرابـی 
درویـش، عقـل اسـت و مـراد از زن او، نفـس. چنانكـه در مخلـص قّصـه، مّصرح خواهـد آمد و در 

ابتـدا از آن جهـت تنبیـه كردیـم تـا در ادراک خلـق، خلـل حاصل نشـود. )همـان:173ب(
1- ث- استنتاج در پایان هر بخش:

در پایـان هـر داسـتان یـا در انتهـاي هـر موضـوع و مبحثـي، او بهـره و حّصـه و نتیجـة عقلـي و 
منطقـي آن مطلـب را بیـان میكنـد. معموالً با ایـن عبارت: »حصـة قصه در این مرتبه این اسـت 
كـه" كـه مكـّرر بـكار میبـرد و تحلیلي از یافته ها و برداشـتهاي خـود از مثنوي به دسـت میدهد: 
"مـن بـر ایـن درطالب چیـز آمدم" اّمـا صدر گشـتم. »چون به دهلیـز آمدم معظم شـدم" چون 
بـه دریچـة در رسـیدم. حصـة قصـة در ایـن مرتبه این اسـت كه گاه باشـد كه كسـي از بهر طلب 
دنیـا عبـادت كنـد و در صـورت صـالح گیـرد اّمـا از حضـرت خـدا فیـض میرسـد كـه مخلص و 

)همان:192الف(  مقّرب شـود" 
"نایـب رحمـن خلیفـة كـردگار" به موجب السـلّطان ظّل اهلل، نایب و قایم مقام خداسـت. "شـهر 
بغـداد اسـت از وی چـون بهـار" اعتـدال هـوا و تازگـی حاصل كـرده و حّصـة قّصه در ایـن مرتبه 
ایـن اسـت كـه كسـی چـون مفلـس عمـل و فقیـر طاعـت باشـد او را میباید كـه پادشـاه دین و 
مرشـد یقیـن مصاحبـت كنـد كـه او را روشـنایی دل و صفـای قلـب و طـراوت گلسـتان حقیقت 

پیـدا گردد و او شـاه آخـرت شـود. )همان:222الف(
"جـواب گفتـن امیرالمؤمنیـن كه سـبب افكندن شمشـیر از دسـت چه بوده اسـت در آن حالت" 
ظاهـر قّصـه جـواب حضـرت علـي -رضـي اهلل عنـه-، اّمـا حّصـه از قّصـه در ایـن مرتبـه، تحّمـل 
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عالمـان و صبـر مرشـدان اسـت بـر جفـاي جاهـالن و انـكار عاصیان بـه مقتضاي اخـالص عمل. 
)همان:243ب(

1- ج استناد به متون دیگر:
تأثیـر آثـار گذشـتگان در شـرح او بـه خوبـي پیداسـت. وي درشـرح ابیـات مثنـوي از اقـوال، 
داسـتانها، حكایـات و موضوعـات آثـار برجسـتة عرفاني مانند كشـف المحجوب، رسـاله قشـیریه، 
آثـار خواجـه عبـداهلل انصـاري، آثـار حكیـم سـنایي، عطـار، ابوسـعید ابوالخیـر، نظامـي، خاقاني، 
موالنـا، سـعدي، حافـظ و... بهـره بـرده و درشـرح خـود مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـه آنهـا توّجه 

اسـت:  كرده 
"خواجـه عبـداهلل انصـاري گویـد: تجلّـي حـق نـاگاه آیـد اّمـا بـر دل آگاه آید")همـان: 219 
ب( »سـلطان العارفیـن ابویزیـد -قـدس سـّره- شـبي حضـرت خـدا را در خـواب دیـد. خـداي 
تعالـي گفتـش: یـا بایزیـد از مـن چـه میخواهـي؟ ابویزیـد گفـت: خدایا از تـو میخواهـم آنچه تو 

278ب(  میخواهي")همـان: 
"راجـع آن باشـد كـه بـاز آیـد به شـهر" كـه رجوع به شـهر خود عودت اسـت. "سـوي وحدت 

آیـد از تفریـق دهـر" و لهذا خاقانـي میگوید: 
شعر

 جان كن نثار و واسـطه غمگین چه مانده ای مرگ از پي حیات تو غم خوار و واسطه است
)همان: 751ب(

"شـیخ نظامـي، عمـر گرامـي را بـه قناعـت و تقـوي و عزلـت و انـزوا گذرانیـد. هرگز چون سـایر 
شـعرا و علمـا از غلبـة حـرص و هوا مالزمـت ارباب دنیا نكرد بلكه سـالطین روزگار بـه وي تبّرک 

میجسـته اند چنانكـه میگوید: 
نظم

 چـــون بـــه عهـــد جوانـــي از بـــر تـــو
فرســـتادي درم  بـــر  را   همـــه 
 چـــون بـــر درگـــه تـــو گشـــتم پیـــر

تــو در  از  نرفتــم  كــس  در   بــه 
میــدادي تــو  نمیخواســتم   مــن 
گیــر دســتم  نیســت  ترســید   زآنچــه 

)همان: 692ب(

1- چ- بررسی آیات و شرح غوامض از طریق قرآن:
ــه  ــا ب ــه حضــرت موالن ــر كجــا ك ــر داشــته؛ ه ــم را از ب ــرآن كری ــه ق ــي ك ســروری از آنجای
قســمتي از آیــه اي اشــاره میكنــد و یــا مضمــون آیــه اي را بیــان میــدارد؛ تمــام آن آیــه را ذكــر 
میكنــد و مفهــوم آن را نیــز بیــان میكنــد و در مواقعــي كــه بــه تحلیــل موضوعــي میپــردازد بــاز 
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از ذهــن خویــش كمــک میگیــرد و بــراي روشــن ســازي بیشــتر آن موضــوع آیــه اي از قــرآن 
شــاهد مــي آورد: 

"تـا تـو بـا خـود نـرد خدمـت باختـي" به موجـب آیـة سـوره والّذاریـات : و مـا َخلقـَت الِجـَن َو 
االِنـس ااِّل لَِیعُبـدون" )همان:122الـف(؛ "الجرم اَبصارنـا ال تدركه" بصرهاي مـا ادراک نمیكند او 
را. َو هـَو یـدرک بیـن تـو از موسـي و كه: بـه حكم آیة سـوره انعام اسـت: اَل تُْدِرُكـُه الْبَْصـاُر َوُهَو 
یُـْدِرُک الْبَْصـاَر" )همـان:241 الـف(؛ "ای خداونـد این خم و كـوزة مرا" مرهون اسـت، "در پذیر 
َ اْشـَتَریٰ ِمـَن الُْمْؤِمِنیَن  از فضـل اهلل اشـتری" قبـول كـن. بـه حكـم آیـه سـورة توبـه كـه: إِنَّ اهللَّ

ـَة. )همان: 266ب( أَنُْفَسـُهْم َوأَْمَوالَُهـْم بَِأنَّ لَُهـُم اْلَجنَّ
1- ح- تحلیلهای زبانی: 

بـا توّجـه بـه ایـن كه سـروری در حـوزة عثمانی و برای تـرک زبانان این اثر را شـرح كرده اسـت؛ 
در بعضـي مواقـع اشـاره اي بـه مباحث دسـتوري میكنـد و در صورتیكه درک مصراعي یا سـخني 
مشـكل باشـد؛ قواعـد دسـتوري آن را بیـان میكنـد تـا منظـور و مفهـوم سـخن بـراي خواننـده 

آشـكار شود: 
"غولـت ار ره افكنـد انـدر گزنـد" لفـظ "غولـت" مبتداسـت و باقي خبـر" )همـان:221ب( "بي 
وصـال روي روز افـروز او" لفـظ "روز افـروز" وصف تركیبي اسـت" )همان:125الـف( »هم عرب 
مـا هـم سـبو مـا هم ملـک« به فتـح "میـم" و كسـر "الم" به معنـی پادشـاه. "جمله مـا یؤفک 
عنـه مـن افـک" لفـظ "جملـه" قیـد مصـراع اّول اسـت. )همان:273الـف( »ایـن كتـاب مثنوي 
معنـوي اصـول اصـول اصول دین اسـت في كشـف اسـرار الوصـول و الیقیـن در گشـادن رازهاي 

وصـول یقیـن" جـار و مجـرور متعلّق اسـت به اصـول اّول. )همـان:3ب(
2- مقایسه شرح مثنوی معنوی سروری با دیگران شارحان معتبر:

در ایـن بخـش به تفاوتها و مشـتركات شـرح سـروری با چند شـرح معروف و معتبـر قبل و بعد 
از وی، میپردازیم تا جایگاه و اهّمّیت سـروری و شـرحش بهتر و دقیقتر روشـن گردد.

1-2- شیوة شرح جواهر االسرار و زواهر االنوار: 
ایـن كتـاب اّولیـن شـرح نسـبتاً كامل مثنـوي مولوي اسـت كه مؤلّـف آن كمال الّدین حسـین 
بـن حسـن خوارزمي، به شـرح سـه دفتر از دفاتر ششـگانة مثنـوي موالنا پرداخته اسـت و توفیق 
شـرح سـه دفتـر دیگـر را نیافتـه اسـت. وي پیش از اینكه به شـرح مثنـوي وارد شـود؛ مقدمه اي 
نگاشـته كـه یـادآور مقدمـة ابـن خلـدون بـر تاریخ خود اسـت. ایـن مقدمـه مفّصل، شـامل یک 
پیشـگفتار و ده مقالـه اسـت كـه درآنهـا سـعي كـرده اسـت بـراي فهـم مثنـوي، اصـول عرفـان 

اسـالمي را بـراي خوانندگان بیـان كند. 
ازمقدمـة مفّصلـي كه خوارزمي بر “جواهر االسـرار” نوشـته اسـت؛ بزرگتریـن و مفّصلترین آن، 
مقدمـة نخسـتین از ایـن مقاالت دهگانه اسـت كـه متضمن بیان احوال مشـایخ تصـّوف بوده و از 
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حضـرت علـي)ع( شـروع شـده و با شـرح حـال موالنا جـالل الّدین بلخـي پایان میپذیرد. اسـاس 
نوشـته هاي خوارزمـي بـر سـجع و ترصیـع و تجنیس و ایـن قبیل صنایـع بدیعي اسـت. بنابراین 
ميتـوان آن را نثـري مصنـوع دانسـت كـه نه تنهـا درمقدمه، بلكه درسرتاسـر كتاب حاكم اسـت. 
نثـر ایـن اثـر، مملـو از آیـات و احادیـث و اشـعار عربـي و فارسـي اسـت و تقریباً هیـچ صفحهاي 
از كتـاب نیسـت كـه خالـي از ایـن مقـوالت باشـد و ایـن خـود نشـانه اي اسـت از احاطـة كامـل 

خوارزمـي به ادب فارسـي و عربي.
 از جملـه ویژگیهـای ایـن شـرح میتـوان به استشـهاد به آیـات و اخبـار و احادیث، اسـتفاده از 
تمثیـالت و حكایـات، اسـتناد بـه اشـعار شـعرای بزرگ فارسـی و عربـی از جمله كلیات شـمس، 
دیـوان عراقـی و خاقانـی، حـالج، آثـار عطـار، آثار ابن عربـی و ... و بیـان خالصـه ای از حكایات و 
امثـال اشـاره كـرد. عدم شـرح برخـی از ابیات مشـكل و پـاره ای از لغـات و اصطالحـات عرفانی، 

فلسـفی، ازجمله كاسـتیهای این شـرح اسـت.
1-2- الف- ویژگي مشترک »شرح خوارزمي« با »شرح سروري«

ویژگي مشـترک “شـرح خوارزمي” با “شـرح سـروري” اسـتفتده از آیات، احادیث، حكایات و 
تمثیـالت بـرای فهـم بهتـر اندیه های موالنا و همچنین مستندسـازی شـرح به اشـعار و سـخنان 
بـزرگان ادب فارسـی و عربـی اسـت تـا جایـي كه جدا كـردن آیـات و احادیث و همچنین اشـعار 
فارسـي و عربـي از شـرح سـروري، فهرسـت بلنـد باالیـي را فراهـم مـي آورد كـه توّجـه بـه ایـن 

موضـوع، شـاید بتوانـد مشـكالت چندانـي را از متون دینـي و ادبي رفـع نماید.
1-2- ب- اختالف »شرح خوارزمي« با »شرح سروري«

خوارزمـی تنهـا به شـرح سـه دفتـر از دفاتر مثنـوی پرداخته در صورتیكه سـروری تمام شـش 
دفتـر را شـرح كـرده اسـت. همچنین در شـرح جواهر االسـرار، ابیاتی یافت میشـود كه شـارح از 
شـرح آنها گذشـته اسـت و تفسـیر آن ابیات را به عهده خواننده گذاشـته اّما در شـرح سـروری 
چنیـن مـوردی یافـت نمیشـود و او تمام ابیـات را از ابتدای دفتر اّول تا پایان دفتر ششـم، شـرح 

میدهد.
از دیگر اختالفهای موجود این دو شـرح، این اسـت كه سـروری كوشـیده اسـت در شـرح خود 
از نسـخة معتبـر اسـتفاده كنـد و حتـی االمكان اختالف نسـخ را ذكـر كند اّما در شـرح خوارزمی 

چنین چیزی مشـاهده نمیشـود.
2-2- شیوة شرح مکاشفات رضوي:

“موالنـا محّمـد رضـا الهـوري” در قـرن یازدهـم هجـري، شـرح و گزارشـي بـر ابیـات مثنوي 
نگاشـت و نـام آن را بـه نـام حضـرت امام رضـا)ع(، “مكاشـفات رضوي” نهـاد. در ایـن باب ر.ک 
)مكاشـفات رضوی،الهـوری( وي در ایـن اثـر، پیـش ازشـرح، مقدمـة كوتـاه و نقـدي صحیـح از 
داسـتان مـورد نظـر بازگـو میكند و مقصـد و هدف حضرت موالنـا را بیان مینمایـد و قبل از ورود 
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بـه داسـتان، پیـش زمینـه اي كلّـي در این راسـتا بـه ذهـن مخاطب القـا میكند. 
شـیوه كار او در شـرح، توضیـح و گـزارش جداگانـة هـر یـک از ابیـات مثنوي اسـت آنگونه كه، 
كل یـک بیـت را آورده و بـه یكایـک نكات و دقایـق آن از جهت قرآن و حدیـث و لغت و اصطالح 
و تاریـخ و... پرداختـه و پـس از آن، بیت را روان و یكدسـت و بیشـتر اوقات در نهایت ایجاز شـرح 

میكنـد و گاهـي تنهـا به شـرح یک مصـرع از بیت اكتفـا مینماید. 
الهـوري بـه تمامـي نـكات و دقایـق ابیـات توجه داشـته و بـه آنها پرداخته اسـت چـه آنجا كه 
بیتـي بـه آیهـاي شـریف اشـاره دارد یـا بـه حدیثـي قدسـي یـا نبـوي، چه آنجـا كـه اصطالحي 

عرفانـي مطـرح شـده و وي آن را بـه ظرافت شـكافته و شناسـانده اسـت. 
2-2-الف- ویژگي مشترک »شرح مکاشفات رضوي« با »شرح سروري«

ویژگي مشـترک شـرح مكاشـفات رضوي با شـرح سـروري، یكي آن اسـت كه الهوري همچون 
سـروري، پیـش از ورود بـه داسـتان، پیشـینه ذهني به خواننـده میدهد و پـس از آن هدف موالنا 
را از داسـتان بازگـو میكنـد و ایـن توضیحـات قبـل و بعـد از موضـوع، در فهـم مطلـب كمـک 
بسـزایي دارد. وجـه اشـتراک دیگـر آن كـه هـر دو شـارح بـه مباحث قرآنـي، حدیثـي، عرفاني و 
حكمـي مطروحـه در ابیـات موالنـا اشـاره میكننـد و مآخـذ و دقایـق آن را روشـن میسـازند كه 
گاهـي ایـن مسـئله منجر به طوالني شـدن سـخن و اطناب در شـرح یک بیت یا مصرع میشـود. 

روانـی متـن و شـرح سـلیس ابیات از دیگر مشـتركات این دو شـرح اسـت.
2-2-ب- اختالف »شرح مکاشفات رضوي« با »شرح سروري«

الهـوری در كتـاب خـود بـه شـرح كامـل یـک یا چند بیـت میپـردازد و مفهـوم آن بیـت را به 
صـورت یكدسـت بیـان میكنـد در حالی كه سـروری در تمام شـرح خـود از یک روند همیشـگی 
اسـتفاده كـرده كـه شـرح مصرع به مصـرع مثنوی اسـت. همچنیـن پرداختن به نكات دسـتوری 
و معانـی دشـوار مفـردات و تركیبـات در شـرح مكاشـفات رضـوی بـه نـدرت دیـده میشـود در 
صورتیكـه ایـن امـر در شـرح سـروری بـه فراوانـی وجـود دارد بـه گونـه ای كـه جـزو یكـی از 

ویژگیهـای سـبكی ایـن شـرح به حسـاب آمده اسـت.
3-2-شیوه شرح اسرارالغیوب خواجه ایوب:

ایـن شـرح مشـتمل اسـت بر شـرح مشـكالت تمـام مثنـوي، بدیـن گونـه كـه مؤلّـف در ابتدا 
لغـات دشـوار را تفسـیر كـرده و پـس از آن به شـرح  ابیات میپـردازد و همچنین اقوال و تفاسـیر 
شـارحان قبـل از خـود را نقـد وتحلیـل میكنـد. خواجـه ایّـوب دراین شـرح و در جـاي جاي آن، 
از كلمـات و حـاالت و خـوارق عـادات موالنـا نمونـه اي ذكـر میكنـد تـا معنـي بیـت را واضحتر و 
روشـنتر سـازد. وي ابتـدا واژه هـاي مشـكل و دور از ذهـن هـر بیـت را و یـا هـر مصـراع را معني 
میكنـد كـه ایـن معنـي كـردن به دو صـورت انجام میشـود یكي آن كـه فقط معني لغـت، در آن 
بیـت یـا مصـراع تذّكـر داده میشـود و دیگر آن كـه همه معانـي آن لغت را بیـان میكند و صورت 
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دوم بیشـتر مشـاهده میشود.
خواجـه ایّـوب پـس از نقـد تفاسـیر دیگـران، نتیجـه اي عالمانـه بـه دسـت میدهـد كه بسـیار 
قابـل توّجـه و بررسـي اسـت. وي در بیشـتر اوقـات فقط به شـرح یک مصـراع از بیتـي میپردازد 
و چـون مصـراع دیگـر احتیاجـي به تفسـیر و توضیح نـدارد از ذكـر آن صرفه نظر میكند. شـارح 
در شـرح مثنـوي خـود از ابیـات مختلفي بـراي فهم سـخن بهره میجویـد و گاهـي مثنویهایي تا 
سـی و هشـت بیت به عنوان شـاهد ذكر میكند. این شـارح براي درسـت خوني یا تلّفظ درسـت 
كلمـات، اشـاره اي بـه چگونگـي خوانـدن كلمـات نیز میكنـد و در مـواردي كه تلّفـظ كلمه اي در 

معنـاي آن دخیل باشـد؛ شـكل تلّفـظ صحیـح آن كلمه را متذّكر میشـود.
3-2-الف- ویژگي مشترک » شرح خواجه ایوب« با »شرح سروري«

ویژگـي مشـترک شـرح خواجـه ایوب با شـرح سـروري در این اسـت كه هـر دو شـارح به ذكر 
معنـي واژه هـا و لغـات مشـكل هّمـت میگمارنـد و بعـد از آن در صـورت نیـاز، شـرح كامـل بیت 
یـا مصـرع را بیـان میكننـد و همچنیـن شـارحان مذكور از ابیات شـاهد در شـرح خود اسـتفاده 
میكننـد و ایـن امـر عـالوه بـر فهـم بهتر سـخن در زیبایـي و زینت متن بـي تأثیر نیسـت. هر دو 

شـارح به شـرح شـش دفتـر مثنـوی هّمـت گمارده اند.
3-2-ب- اختالف » شرح خواجه ایوب« با »شرح سروري«

اختـالف موجـود بیـن ایـن دو شـرح آن اسـت كـه خواجـه ایّـوب در جـای جای شـرح خود از 
كرامـات موالنـا سـخن میگویـد و از وی یـاد میكنـد در حالی كه در شـرح سـروری ایـن موضوع 
فقـط در زمانـی اسـت كـه سـخن از شـخص موالنـا و یـا مریـدان وی به میـان می آیـد. دیگر آن 
كـه خواجـه ایّـوب تفسـیر شـارحان قبـل از خـود یـا معاصـر با خـود را نقـد و تحلیـل میكند در 

حالـی كـه سـروری به چنیـن كاری دسـت نیازیده اسـت.
4-2- شیوه ولي محّمد اکبر آبادي در کتاب مسّمی به مخزن االسرار:

 “اكبـر آبـادي” از عالمـان نیمـة نخسـت سـدة دوازدهـم هجـري اسـت كه بـراي هـر دفتر از 
دفاتـر ششـگانه مثنـوي دیباچـه و خاتمـه اي منظوم، مدّون سـاخته اسـت و درپایان شـرح دفتر 

ششـم، شـرح خـود را بـه نام “مخـزن االسـرار” نامیده اسـت.
روش شـارح سـنجیده و پختـه اسـت و بـه مانند گزاره نویسـي شـارحان قبل از خویش اسـت. 
شـارح بـه تمامـي منابـع فارسـي و عربـي اقبـال نشـان میدهـد و آیـات قرآنـي را بـا توّجـه بـه 
پاره هـاي قـرآن نقـل میكنـد و همچنیـن احادیـث و گفتارهـاي عربي بـزرگان را ترجمـه كرده و 
ذكـر مینمایـد. وي مقوالتـي از پیشـنیان چـون حافظ، ابن عربـي، عراقي، جامي و... مـي آورد و از 
آثـار و گفته هـاي ایـن بـزرگان بـه خوبـي بهـره میگیرد. اكبـر آبادي خود شـعر میگفتـه و با وزن 
و نظـم و نثـر فارسـي آشـنایي كامل داشـته اسـت و در كتـاب خـود از “تحفه االسـرار” خویش 
كـه بـه صورت سـوال و جواب، مبحـث عرفاني را منظم كرده اسـت، اسـتفاده میكند. شـرح اكبر 
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آبـادي از جملـه شـرحهاي مشـهور شـبه قـاره بـوده و مـورد مراجعة مثنوي شناسـان همـة دنیا 
چـون فروزانفر و نیلكسـن قرار داشـته اسـت. 

4-2- الف- ویژگي مشترک » شرح اکبر آبادي« با »شرح سروري«
ویژگـي مشـترک شـرح اكبـر آبـادي و سـروري توّجـه بـه آیـات قرآنـي، احادیـث و عبارتهاي 
عربـي اسـت كـه البتـه اكبـر آبـادي ایـن عبـارات را بـا ترجمـه آن ذكـر میكنـد. در صورتیكـه 
سـروري توّجهـي بـه ترجمه آنها نـدارد. اسـتفاده از آثار پیشـینیان و همچنین ایجاد شـرح روان 

و قابـل فهـم از دیگـر مشـتركات این دو شـارح اسـت.
4-2- ب- اختالف » شرح اکبر آبادي« با »شرح سروري«

یكـی آن كـه اكبرآبـادی از اشـعار خـود در شـرح مثنـوی بهره جسـته در حالی كه سـروری از 
اشـعار دیگـران اسـتفاده كـرده اسـت و خود شـعر نمیگفتـه و دیگری آن كـه اكبرآبـادی تمامی 
ابیـات مثنـوی را شـرح نكـرده اسـت و از شـرح برخی ابیات مشـكل گذشـته اسـت. در صورتیكه 

در شـرح سـروری چنیـن نیسـت و تمامی ابیات شـرح شـده اند.
5-2- شیوه شرح حاج ماّلهادي سبزواري:

“حكیـم سـبزواري” در كتـاب شـرح مثنـوي خویـش موسـوم به “شـرح االسـرار” بـه توضیح 
و تفسـیر آیـات قرآنـي كـه در مثنـوي بدانهـا اشـاره شـده اسـت میپـردازد و مبانی عرفانـي را و 
همچنیـن اسـرار سـیر و سـلوک عارفـان را نیز شـرح میدهد. سـبزواري به نكات ادبـي موجود در 
اشـعار و بـه تلّفـظ صحیـح كلمـات مثنوي اشـاره میكنـد و معاني برخـي از ابیات مشـكل را بیان 
میكنـد. شـریح مسـائل فلسـفي و كالمـي از دیگر ویژگیهاي این شـرح اسـت كه توانسـته اسـت 

همـراه بـا تصحیـح انتقـادي و اجتهـادي، متنـي در خـور توّجه به دسـت دهد. 
5-2- الف- ویژگي مشترک » شرح االسرار« با »شرح سروري«

ویژگي مشـترک شـرح اسـرار و شرح سـروري در بیان نكات دسـتوري و ادبي ابیات و همچنین 
اشـاره به شـكل صحیح تلّفظ كلمـات در برخي از ابیات مثنوي معنوي اسـت.

5-2- ب- اختالف » شرح االسرار« با »شرح سروري«
حكیـم سـبزواری بـه شـرح تـک تک ابیـات نمیپـردازد؛ بلكه فقـط به كلمـه یا كلماتـي كه در 
بیـت مـورد نظـر بوده؛ توّجه داشـته اسـت و جـز در مـواردي اندک، تمـام بیت یا یـک مصراع را 

نقل نكرده اسـت.
6-2- شیوه شرح انقروي در شرح کبیر خود موسوم به فاتح االبیات:

ایـن شـرح، شـرحي اسـت كامـل بـر تمامي ابیـات شـش دفتر مثنـوي موالنـا. بدیـن گونه كه 
شـارح سـعي كـرده در بیشـتر ابیـات مثنـوي، صنایـع لفظـي و معنـوي بكار رفتـه را ذكـر نماید 
و حتـي در مواقعـي بـه توضیـح آن صفـت ادبـي میپـردازد و چند شـاهد نیـز ذیـل توضیح خود 

مـي آورد و اگـر در بیتـي چندیـن تفسـیر، متصـّور باشـد تمامي آن تفاسـیر را بیـان میكند. 
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 شـیوة شـرح انقـروي بـه ایـن صـورت اسـت كـه تمامـي یـک بیـت را ذكر كـرده و سـپس به 
توضیـح كامـل بیـت میپـردازد. بـه گونهاي كـه میتوان گفـت كار او تفسـیر بیت به بیـت مثنوي 
اسـت. وي در توضیـح خـود از اقوال مشـایخ بزرگ اسـتفاده میكند و براي تبیین تفسـیر خویش 
از ابیـات بـزرگان بهـره میجویـد. در صورتیكه در بیتي واژه اي دشـوار و دور از ذهن وجود داشـته 
باشـد؛ بـه توضیـح كامـل آن واژه میپـردازد تـا جایـي كـه در واژه هـاي دارای چند معنـا، پس از 
ذكـر تمامـي معانـي، بـه معنـاي آن واژه در آن بیـت بـه خصـوص اشـاره میكنـد. انقروي سـعي 
كـرده اسـت پـس از توضیح بیـت اّول هر داسـتان، توضیحي كوتـاه در مورد فضاي كلّي داسـتان 
بـه دسـت دهـد تـا خواننده بـا آگاهي كامل وارد داسـتان شـود. این توضیـح در ابیاتـي كه جنبة 

داسـتاني نـدارد بـه صـورت بیـان منظور و قصـد موالنـا از ذكر مجمـوع ابیات آمده؛ میباشـد.
6-2-الف- ویژگي مشترک » شرح انقروي« با »شرح سروري«

روش مشـترک شـرح سـروري و شـرح انقروي ذكـر چندین تفسـیر در بعضي از ابیـات مثنوي 
اسـت بـه ایـن معنـا كـه هـر دو شـارح سـعي كرده انـد در ابیاتـي كـه بـه چندیـن روش تفسـیر 
میشـوند تمامـي تفاسـیر را ذكـر كننـد. همچنیـن سـروري و انقـروي از حكایات و اقوال مشـایخ 
بـزرگ در شـروح خـود اسـتفاده كرده انـد و واژه هـاي دور از ذهـن را تفسـیر كـرده و توضیـح 
داده انـد. دیگـر ویژگـي مشـترک ایـن دو شـارح بیـان توضیحـي در مورد داسـتان، قبل از شـرح 

هر داسـتان اسـت.
6-2-ب- اختالف » شرح انقروي« با »شرح سروري«

كار انقـروی شـرح بیـت بـه بیـت مثنـوی اسـت در حالـی كه سـروری مصـرع به مصـرع آن را 
شـرح میكنـد. انقـروی تنها شـارحی اسـت كه وجود جلـد هفتم مجعولـی را بر مثنـوی، پذیرفته 
اسـت. مثنـوی شناسـان ایرانی، در مورد انتسـاب جلد هفتـم به مثنوی معتقدنـد: “ آن را یكی از 
مردمـان آسـیای صغیـر كـه 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 كـه متضمن 
فكـری لطیـف یـا لفظی شـریف باشـد؛ نظم نـداده اسـت” )زندگانی موالنـا جالل الدیـن محّمد، 
فروزانفر؛161(. انقروی در شـرح خود به تفاسـیر پیشـینیان نیز توّجه داشـته اسـت و گاهی این 
شـروح را نقـد میكنـد در صورتیكـه در شـرح سـروری هیچ اشـاره ای به شـارحان قبـل از خود او 

نشـده اسـت و كتابی از ایشـان نقد نگردیده اسـت.



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

نتیجه
شـرح سـروری اّولیـن شـرح كامـل مثنـوی معنـوی اسـت كـه در حـوزة عثمانـی، در تركیـه 
كنونی در قرن دهم تألیف شـده اسـت. نثر پخته و اسـلوب شـیوای شـرح عالوه بر اینكه نشـان  
دهنـدة تسـلّط شـارح بـر ادبیـات فارسـی و ادبّیات عرفانی اسـت، معلـوم میكند كه تا چـه اندازه 
زبـان فارسـی و بخصـوص مثنـوی معنـوی در حـوزة عثمانـی اهّمّیـت داشـته اسـت. بـا توّجه به 
اهّمّیـت مثنـوی معنـوی و گسـترش مباحـث مثنوی شناسـی در دانشـگاه های جهان از یک سـو 
و پیـدا شـدن نسـخه ای بـه خـط مؤلّـف در كتابخانـة غـازی خسـرو بیگ، لـزوم تصحیـح و چاپ 
ایـن اثـر ضـروری مینمایـد. شـارحي كـه معانی و افـكار بلند موالنـا را با بیاني شـیوا و بـي تكلّف 
بیـان داشـته اسـت. شـرحی كـه اگـر پیش از ایـن، مـورد توّجـه و تصحیح قـرار میگرفت، شـاید 
بـراي عالقـه منـدان به مثنـوی مولوی و جوینـدگان مفاهیم نهفتة آن، بسـیار كارگشـا میگردید. 
مصطفـی بـن شـعبان سـروری با حجم فراوان شـروح آثـار فارسـی،عربی و تركی بـزرگان، عالِمی 
اسـت كـه بـا وجـود لقـب شایسـتة معـّرف معـروف، تـا كنون بـه درسـتی و بـه حق، شـناخته و 

معّرفی نشـده اسـت. 
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