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  چكيده

هاي زيادي بر اين كتاب نوشته  بهاست كه بيش از ديگر آثار، مورد توجه شارحان بوده است بنابراين شرح موالنا اثري گران مثنوي
هنوز تعدادي از اين شروح، گمنام و در  اند اما شده است. تعدادي از شروح نوشته شده بر مثنوي معنوي تاكنون معرّفي و چاپ شده

اند. يكي از اين شروح، شرح مصطفي بن شعبان سروري از عالمان قرن نهم و دهم هجري  ها در پردة نسيان باقي مانده كنج كتابخانه
ا در نظر گرفتن هاي موالنا و مشرب فكري او را بيشتر و بهتر و ب توانسته است انديشه و است كه تا به حال تصحيح و معرفي نشده

، چرا كه هدااي را به خود اختصاص د طراز خود جايگاه ويژه اين شرح در بين شروح هم مشرب فكري خود او به مشتاقانش بشناساند.
ترين سنّت به ديدگاه موالناست و عمدة شارحان مثنوي بدين  تفّكرات موالنا را با توجه به سنّت اول عرفاني تبيين نموده كه نزديك

  اند. سروري در اين اثر به شرح هر شش دفتر مثنوي پرداخته و تمامي ابيات را مصرع به مصرع شرح كرده است. عمل نكرده روش
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  :مقدمه
كالم نيست. شهرت در باب اهميت مثنوي معنوي در ادبيات جهان و بخصوص ادبيات عرفاني فارسي نياز به اطالة 

هاي لطيف  قدر داراي اليههاي مختلف ممالك اسالمي رسيد و از آنجا كه اين اثر گرانمثنوي معنوي پس از اندكي به بخش
معاني است، تالش براي فهم و درك بهتر اين معاني از طريق شرح نويسي آغاز گرديد. مطالعه و تدقيق در مثنوي فقط 

هاي شاياني تالش –كه زبان فارسي رواج نداشته است با توجه به اين -در قلمرو عثماني نيز مختص ايرانيان نبوده است و 
از » شرح مصطفي بن شعبان سروري«براي شرح و توضيح و تفسير اين اثر انجام گرفته است. در اين ميان، به داليل مختلف 

  اي برخوردار است.  اهميت ويژه
  نوي معنوي تا قرن دهم هجرينگاهي اجمالي به شرح نويسي بر مث

شرح نويسي بر مثنوي موالنا رسماً از قرن نهم هجري شروع شده و نخستين شرح رسمي و سازمان يافته در اين 
ترين يابد. از معروفموضوع از حسين خوارزمي است و از قرن نهم به بعد، يك سّنت ادبي به نام شرح نويسي سامان مي

كنوز الحقائق في «چنين و هم» جواهر االسرار و زواهر االنوار«، 1در قرن هشتم» احمد رومي«توان به شرح ها مياين شرح
اثر عبدالرحمن » رسالة نائيه يا ني نامه«موالنا يعقوب چرخي، » رسالة نائية«اثر كمال الدين حسين خوارزمي، » رموز الدقائق

بن شعبان، معروف به سروري، در قرن دهم  دين مصطفي ال اشاره كرد. اما مصلح» شرح داعي الي اهللا شيرازي«جامي، 
  گذاري كرد.نام» شرح مثنوي معنوي«نخستين شرح منظّم و كامل را در تركيه به فارسي نوشت و آن را 

  نسخة خطي شرح مثنوي سروري 

بدين كار دست  شروح مثنوي موالنا ابتدا در مناطقي تأليف شد كه زبان مادري آن مناطق، زبان فارسي نبود و كساني
كردند. يكي از اين شروح، شرح مصطفي بن شعبان سروري بوسنوي است كه يازيدند كه خود به زبان فارسي تكلّم نمي

تاكنون تصحيح و به زيور طبع آراسته نشده است و هيچ پژوهش جامعي كه به جوانب مختلف اين شرح بپردازد وجود 
در دو مقاله با » يوسف بيگ باباپور«اند.  اي به اين رساله كرده كنده، تنها اشارهندارد؛ لكن بعضي پژوهشگران در تحقيقات پرا

اي در حد چند  تنها اشاره» نگاهي به كتاب شرح مثنوي تأليف محمد نعيم«و » نگاهي به شروح كهن مثنوي معنوي«عنوان 
اي با عنوان  در مقاله» زاده جواد سلماسي« ؛)76: 1387 ،همان) و (   91      :     1388باباپور،  سطر به شرح مذكور داشته است. (بيگ

)؛ عالوه بر 213 :1349 ،  زاده سلماسي   نيز اشارة بسيار مختصر در حد يكي دو سطر نموده است (» مثنوي معنوي و نيكلسون«
به اهميت اين شرح در  تنها در چند سطر» مثنوي خواني در بوسني و هرزگوين«اي با عنوان  در مقاله» سعيد عابدپور«ها اين

  ).41         :1388(عابدپور، بوسني و هرزگوين پرداخته است
  آثار و احوال سروري

هاي علمي فراوان و آثار رغم فعاليتمصطفي بن شعبان سروري از عالمان و شارحان بزرگ قرن دهم است كه علي
، نتيجه ويهاي فراوان در باب زندگاني از بررسي پس متعدد و پربار، اّطالعات چنداني از زندگي وي در دست نيست.

مصطفي بن  ،سروري«تنها در چند سطر به شرح مثنوي سروري اشاره شده است:  »ريحانة االدب«چنين شد كه در كتاب 
ولي بود. به هر يك از بوستان و گلستان سعدي بكه در اصل از قصبة گلي استاز قدماي شعرا و مشايخ كرام عثماني  ،شعبان

هاي معتبري نوشته؛ لكن به مناسبت عدم اّطالع به رموز و نكات فارسي در و ديوان خواجه حافظ و مثنوي مّلاي رومي شرح
هجرت  969ها دچار خطاياي بسياري گرديده است. در طب نيز تأليفي داشته و سه ديوان تركي هم دارد و در سال آن شرح

   .)1346:250(مدرس تبريزي، »در گذشت



 71 /  بررسي، تحليل و معرفي شرح مثنوي سروري

 

توان به شروح دهد ليكن خود نيز صاحب تأليف است كه به طور كّلي ميهاي وي تشكيل ميآثار سروري را شرح بيشتر
  و تأليفات وي چنين اشاره كرد:

شرح مثنوي موالنا به فارسي، شرح بوستان سعدي به فارسي، شرح گلستان سعدي به عربي، شرح مراد االرواح، شرح 
له به عربي، كتاب بحر المعارف درعروض و قافيه، ديوان شعر تركي، شرح رسالة معماي ديوان حافظ به تركي، شرح االمث

   .2جامي، شرح جامع صحيح بخاري در چند جلد، شرح شبستان خيال فتاحي، شرح المراح، شرح المصباح در نحو
  نسخ شرح مثنوي سروري

  سانتيمتري دارد. 28×18سطري  21صفحة  778برگ و  389كه مجموعاً  1154نسخة كتابخانة ملك به شمارة  .1
بيت شرح شده است. خط آن نستعليق و ظاهراً كتابت آن قرن  8800. حدود 1119نسخة كتابخانة مجلس به شمارة  .2

  سانتيمتر.  24×14سطري. اندازة  23صفحة  384برگ و  192يازدهم بوده است. مقداري افتادگي از وسط دارد. مجموعاً 
شود  ق ديده مي 1088شرح دفتر اول است. با توجه به يادداشتي كه در سال  10659  نسخة كتابخانة مجلس به شمارة .3

  سانتيمتري. 25×15سطري  25صفحة  534برگ و  267به احتمال قوي كتابت آن در قرن يازدهم بوده است. داراي 
در » سيد محمد بن حسن افندي«بدون تاريخ. تملك ». درويش محرم«. كاتب آن 8544شگاه تهران به شمارة نسخة دان .4

  ق. 1023محرم   1سانتيمتري. تاريخ كتابت  20×15سطري  25صفحة  490برگ و  245شود. داراي  آن ديده مي
 27صفحة  500برگ و  250ن سيزده. . خط نستعليق. كتابت ظاهراً قر1375نسخة كتابخانة راشد افندي به شمارة  .5

 سانتيمتري. 23×18سطري 

  صفحه به خ نستعليق. 910برگ و  455. 1006، كتابت 758نسخة كتابخانة دانشگاه استانبول به شمارة  .6
  صفحه. 164برگ و  82. 643نسخة كتابخانة دانشگاه استانبول به شمارة  .7
  جلد. 4، 921نسخة كتابخانة بروسه به شمارة  .8
  ق.11، مجلد سوم، كتابت سدة 8799نسخة كتابخانة نذير احمد و علي احمد صاحبان به شمارة  .9

  . خط نسخ، بدون نام كاتب.17772كتابخانة احمد پاشا به شمارة  .10
  ق.949كتابت  1361نسخة كتابخانة توپقاسراي به شمارة  .11
 صفحه.1000برگ و  500.  1218. تاريخ كتابت 3772نسخة كتابخانة بايزيد به شمارة  .12

در كتابخانة غازي خسرو بيگ نگهداري  3770اي از شرح مذكور به شمارة  نسخة كتابخانة غازي خسرو بيگ: نسخه .13
شود كه نسخه به خط مؤلّف بوده است. شود كه با توجه به يادداشتي كه در ظهر برگ اول نسخه موجود است معلوم مي مي

وقف المرحوم درويش پاشا الموستاري عليه الرحمه الملك الباري بخط شارحه سروري «ن است: چنيعبارت يادداشت اين
صورت گرفته است و تمامي شش دفتر را شرح كرده  959تاريخ كتابت اين نسخه اواسط ماه صفر سال ». افندي المرحوم

  رفته است.بودن نسخة مذكور، اين پژوهش بر اساس اين نسخه انجام گ 3است. با توجه به اصل
  

  شيوة شرح مثنوي سروري  .1

آورد و سپس به شرح آن شيوة سروري در شرح مثنوي چنين است كه بعد از بيان مقدمه، يك مصرع از مثنوي را مي
ديده كه اين شيوه، يعني شرح مصرع به مصرع ابيات را به دّقت به كار گيرد. بدين ترتيب از پردازد. وي خود را ملزم ميمي

  هاي دفاتر مثنوي به طور جداگانه شرح و تفسير شده است. اول تا انجام، هريك از مصراعآغاز دفتر 
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  4هاي مثنويمقابله با نسخ مختلف و تصحيح .1 -1

هاي اين شرح، آن است كه سروري توانسته به نوعي همه جانبه، مثنوي را تصحيح نمايد. شايد وي از  يكي از ويژگي
در «كند كه  هاي مختلف كوشيده است تا متني منقّح به دست دهد و يادآوري مي نخستين كساني باشد كه با مقابلة نسخه

   ».بعضي نسخ به جاي فالن مصراع، اين مصراع واقع است
پس «الف) 218ق: 959(سروري» ترك جنگ و سرزنش اي زن بگو«در بعض نسخ  ترك جنگ و ره زني اي زن بگو:«

» تا شهي رحمم كند يا مونسي«در بعض نسخ به جاي اين مصراع اين مصراع واقع است  گواهي بايدم برمفلسي:
  ب).274(همان:

در بعض نسخ به تشديد » برنتابد بسكلد اميد را«آفتاب را، اي تاب كه شب پرّهچنان» چون خفاشي كو تف خورشيد را«
  ب).288ميم است بي واو. در بعض نسخ با واو است بي تشديد. (همان:

  بررسي مفردات و نوادر لغات: .2 -1
ها، مفردات و اصطالحات كه ممكن است براي مخاطب  درشرح هر مصراع شيوة وي بيشتر مبتني است بر توضيح واژه

جور باشد. لذا هر كجا كه واژه يا تركيبي نياز به توضيح دارد و يا تلفّظ لغتي بنا به دليلي غير از تلفّظ معمول نامأنوس و مه
  دهد.آن است؛ به آن توجه كرده و شرح مي

 .ب)19ق:959(سروري، »ان استبه معني زي» گزند«است و » بود«فف مخ» بد«لفظ  »نبض او بر حال خود بد بي گزند«
از «ب). 60[زاويه] گوشة قرار (همان:» را زاويههاويه آمد مر او «هاي جهنم است. [هاويه] از نام »بودست امه الهاويهآنكه «

هم عرب ما هم سبو ما هم «الف). 245به معني قرآن است (همان:» يا«به كسر » نون«به ضم » نبي» «نبي خوانيد تا أنسوكم
  الف).273ي پادشاه (همان:به معن» الم«و كسر » ميم«به فتح  ».ملك
  :اشارات و تلميحات .3 -1

اي داشته باشد آن آيه يا حديث و يا داستان را به صورت  چنين اگر بيتي يا مصراعي تلميحي به داستان، حديث يا آيههم
  نمايد.كامل بيان مي

وارِيونَ يا عيسى ابنَ مرْيم هلْ چنان كه در اواخر سورة مائده مذكور است: إِذْ َقالَ اْلح خوان فرستاد و غنيمت برطبق:«
اءمنَ السةً مدائَنا ملَيَنزِّلَ عأَنْ ي كبر يعتَطسو از » هرچه بر تو آيد از ظلمات و غم«الف) 103ق:959] (سروري،112مائده:».[ي

ت كه به تو رسد سبب او را در اگر تفحص احوال خويش كني هر نقم» آن ز بي باكي و گستاخي است هم«قساوت دل؛ 
و در حم سجده  الّله إِنَّ اللّه الَ يغَيرُ ما بِقَومٍ حتَّى يَغيرُواْ ما بِأَنُْفسهِم.كه حضرت خدا در سورة رعد فرمود: خود بيني. چنان

و » بهر لقمه گشت لقماني گرو«ب) 202:ان(همبِظَلَّامٍ للْعبِيد.منْ عملَ صالحا فَلنَفْسه ومنْ أَساء فَعلَيها وما ربك فرمود: 
ب). 54كه بسيار خوردن به حكم حديث نبوي: ال تتموا قلوبكم بكثره االكل؛ دل را بميراند از او (همان:محبوس شده. از آن

شريف: اتّقوا فراسته المؤمن  به حكم حديث» كه حس ينظر بنوراهللا بودآن«و چگونه باشد. » حس را تمييز داني چون شود«
  الف).233فاّنه ينظر بنوراهللا. به نور خدا ناظر باشد (همان:

  ها:رمزگشايي نمادها و بازيگران داستان .4 -1

كوشد تبيين نمايد كه مراد موالنا از آن داستان چيست و كند و ميها را رمزگشايي ميها، وي ابتدا داستاندرشرح داستان
كند كه نبايد به ان نماد چه افرادي هستند. در تحليل و رمزگشايي هر داستان، مكرّر يادآوري ميهاي هر داستشخصيت

  اي نهفته است. هاي مثنوي توجه كرد بلكه در پس اين ظواهر، معاني عميق و گستردهمعناي ظاهري داستان
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مقول قول اين است. مقصود خدمت موالنا در اين مرتبه اين است كه آن كه اميرالمؤمنين،  »كه بفرما يا اميرالمؤمنين«
يعني مرشد دين و معلّم يقين؛ چون تعليم اخالص كند از درون مستمعان، جنبيدن پيدا شود و ميل به سوي عمل به اخالص 

بانگ «عني نوبت قرعه به خرگوش آمد. ي» چون به خرگوش آمد اين ساغر به دور«ب).  267ق:959(سروري،» هويدا گردد
و ظلم. مخاطب خرگوش، نفس است و از خرگوش عقل و از نخجيران حواس و اعضا. » زد خرگوش آخر چند جور

  ب).115(همان: -عليه السالم-مراد رسول اهللا است » وانكه پايش در ره كوشش شكست« .الف)48:ان(هم
  استنتاج در پايان هر بخش: .5 -1

داستان يا در انتهاي هر موضوع و مبحثي، سروري بهره و حصه و نتيجة عقلي و منطقي آن مطلب را بيان در پايان هر 
ها  برد و تحليلي از يافتهكه اين جمله را بارها به كار مي» در اين مرتبه اين است كه قصه حصة« عبارت: كند. معموالً با اين مي

  دهد: هاي خود از مثنوي به  دست ميو برداشت
چون به دريچة در رسيدم. حصة قصة  »چون به دهليز آمدم معظم شدم«اما صدر گشتم.  »من بر اين درطالب چيز آمدم«

در اين مرتبه اين است كه گاه باشد كه كسي از بهر طلب دنيا عبادت كند و در صورت، صالح گيرد اما از حضرت خدا 
به موجب السلّطان ظلّ » نايب رحمن خليفة كردگار«الف). 192:ق959(سروري،» رسد كه مخلص و مقرّب شود فيض مي

اعتدال هوا و تازگي حاصل كرده و حصة قصه » شهر بغداد است از وي چون بهار«[خليفه] نايب و قايم مقام خداست.  اهللا،
شد يقين مصاحبت بايد كه پادشاه دين و مردر اين مرتبه اين است كه كسي چون مفلس عمل و فقير طاعت باشد او را مي

الف). 222كند كه او را روشنايي دل و صفاي قلب و طراوت گلستان حقيقت پيدا گردد و او شاه آخرت شود (همان:
- ظاهر قصه جواب حضرت علي  »جواب گفتن اميرالمؤمنين كه سبب افكندن شمشير از دست چه بوده است در آن حالت«

مرتبه، تحمل عالمان و صبر مرشدان است بر جفاي جاهالن و انكار عاصيان به  است اما حصه از قصه در اين -رضي اهللا عنه
  ب).243(همان: مقتضاي اخالص عمل

  استناد به متون ديگر: .6 -1

و موضوعات آثار  حكايات ها،داستان اقوال، از مثنوي ابيات درشرح وي تأثير آثار گذشتگان در شرح او به خوبي پيداست.
ابوالخير،  ابوسعيد عطار،، قشيريه، آثار خواجه عبداهللا انصاري، آثار حكيم سنايي ةالمحجوب، رسال كشف مانند عرفاني برجستة

  نظامي، خاقاني، موالنا، سعدي، حافظ و غيره بهره برده و درشرح خود مستقيم يا غيرمستقيم به آنها توجه كرده است: 
سلطان العارفين ابويزيد «ب). 219ق:959(سروري، »بر دل آگاه آيدخواجه عبداهللا انصاري گويد: تجّلي حق ناگاه آيد اما «

خواهي؟ ابويزيد گفت: خدايا شبي حضرت خدا را در خواب ديد. خداي تعالي گفتش: يا بايزيد از من چه مي -قدس سرّه-
ر خود عودت كه رجوع به شه» راجع آن باشد كه باز آيد به شهر«ب). 278همان: »(خواهيخواهم آنچه تو مياز تو مي

  گويد: و لهذا خاقاني مي» هرسوي وحدت آيد از تفريق د«است. 
  شعر

  اي مرگ از پي حيات تو غم خوار و واسطه است                جان كن نثار و واسطه غمگين چه مانده
  ب)157(همان: 

شعرا و علما از غلبة حـرص و  شيخ نظامي، عمر گرامي را به قناعت و تقوي و عزلت و انزوا گذرانيد. هرگز چون ساير «
  گويد:  كه مياند چنان جسته هوا مالزمت ارباب دنيا نكرد بلكه سالطين روزگار به وي تبرّك مي
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  نظم
  چون به عهد جواني از بر تو
  همه را بر درم فرستادي
  چون كه بر درگه تو گشتم پير

  

  به در كس نرفتم از در تو  
  دادي خواستم تو مي من نمي

  ترسيد نيست دستم گيرزآنچه 
  ب)296(همان:                     

  

  بررسي آيات و شرح غوامض از طريق قرآن: .7 -1

اي را  كند و يا مضمون آيهاي اشاره مي هر كجا كه موالنا به قسمتي از آيه ،سروري از آنجايي كه قرآن كريم را از بر داشته
پردازد باز از نمايد و در مواقعي كه به تحليل موضوعي ميمفهوم آن را نيز بيان ميكند و دارد؛ تمام آن آيه را ذكر ميبيان مي

  آورد: اي از قرآن شاهد ميگيرد و براي روشن سازي بيشتر آن موضوع، آيهذهن خويش كمك مي
] 56[ذاريات:» ليعبدون به موجب آية سورة والذّاريات : و ما َخلقت الِجنَ و االنس االّ »تا تو با خود نرد خدمت باختي«

»: و هو يدرك بين تو از موسي و كه«كند او را. بصرهاي ما ادراك نمي »الجرم اَبصارنا ال تدركه«الف). 122ق:959(سروري،
ارصاْلأَب رِكدي وهو ارصاْلأَب رُِكهداوند اين خم و اي خ«الف)؛  241] (همان:103[انعام:» به حكم آية سوره انعام است: َلا ُتد

منَ اْلمؤْمنينَ  ٰقبول كن. به حكم آيه سورة توبه كه: إِنَّ اللَّه اشَْترَى» در پذير از فضل اهللا اشتري«مرهون است، » ي مراكوزه
  ب).266] (همان: 111أَنْفُسهم وأَمواَلهم بِأَنَّ َلهم اْلجنَّةَ. [توبه:

  زباني:  هايتحليل. 8 -1

به اين كه سروري در حوزة عثماني و براي ترك زبانان به شرح مثنوي اقدام كرده است؛ در بعضي مواقع با توجه 
كند كند و در صورتي كه درك مصراعي يا سخني مشكل باشد؛ قواعد دستوري آن را بيان مياي به مباحث دستوري مي اشاره

  تا منظور و مفهوم سخن براي خواننده آشكار شود: 
بي وصال روي روز افروز «ب). 221ق:959(سروري،» مبتداست و باقي خبر» غولت«لفظ  »افكند اندر گزند غولت ار ره«

به » الم«و كسر » ميم«به فتح  »هم عرب ما هم سبو ما هم ملك«الف). 125(همان:» وصف تركيبي است» روز افروز«لفظ  »او
اين كتاب مثنوي معنوي «الف). 273اع اول است. (همان:قيد مصر» جمله«لفظ » جمله ما يؤفك عنه من افك«معني پادشاه. 

جار و مجرور متعلّق است » اصول اصول اصول دين است في كشف اسرار الوصول و اليقين در گشادن رازهاي وصول يقين
  ب).3به اصول اول (همان:

  مباني فكري و كيفيت زبان سروري در شرح مثنوي
يار مهم، نقد و تحليل روش شرح نويسي است كه به تعبير امروز به آن روش در سّنت شرح نويسي بر مثنوي، مسأله بس

  گويند. اين روش شناسي از دو بعد قابل بررسي است.شناسي شرح نويسي مي
  

  :روش نظري و مباني فكري شارحان .الف
پردازيم، متن عرفاني ميشويم و هنگامي كه به مطالعة يك از قرن هفتم به بعد با دو سّنت متفاوت عرفاني رو به رو مي

توان مسألة مهم، مباني فكري و مشرب عرفاني مؤّلف يا شارح است كه منطبق با كدام سّنت عرفاني است. چرا كه نمي
  پذيرفت كه يك نفر قائل به هر دو سّنت عرفاني باشد زيرا كه مباني مشرب عرفاني اين دو سنّت با يكديگر متفاوت است.
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شناسي مطرح نيست و عارف شناسي به عنوان ركن معرفتدهد، بحث هستيكار را تشكيل ميدر سّنت اول كه اساس 
بيند. در سّنت دوم عرفاني كه ابن با توجه به اشاره به هستي، خود را ملزم به تبيين معرفت با توجه و نگاه به هستي نمي

گيرد و همين هستي در كانون توجه قرار ميعربي پايه گذار آن است، در كنار خودشناسي و خداشناسي، حتماً موضوع 
  كند.هاي عرفاني مشخّص ميمبحث جهت مباحث را در مشرب

كنند بايد به اين پرسش اوليه پاسخ دهند كه مباني فكري محققاني كه متون عرفاني را از قرن هفتم به بعد بررسي مي
رو سّنت اول عرفاني بي و آراء اوست يا اين كه دنبالهمؤلّف آن كتاب، با كدام سّنت عرفاني همسوست؟ آيا پيرو ابن عر

  هاي بنيادي دارد.ها در اصول با يكديگر تفاوتاست؟ چرا كه اين
توان با قاطعيت گفت كه مثنوي موالنا يك متن اصيل عرفاني است كه بر اساس مستندات فراواني كه در دست است مي

شرب عرفاني موالنا كامالً منطبق با اين سّنت است و بنابراين وقتي قرار در چهارچوب سنّت اول عرفاني شكل گرفته و م
  در چهارچوب سّنت اول عرفاني به شرح ابيات مثنوي بپردازيم. دباياست ابيات موالنا شرح شود پس مي

و اند توان گفت بيش از نود درصد از شروح مثنوي آراء موالنا را در چهارچوب فكري ابن عربي شرح كردهمي
  اند ابيات مثنوي را منطبق با آراء ابن عربي تشريح كنند. كوشيده

  براي مثال در همان ابتداي مثنوي:
  اندكز نيستان تا مرا ببريده

  
  انددر نفيرم مرد و زن ناليده

  ]9:1369[استعالمي،                        
ها جستجو كنيم پاسخ اين سؤال را در اكثر شرحشود؟ اگر اين نيستان چيست؟ چه درك و تفسيري از آن حاصل مي

هاي كليدي ابن آيد كه همه، تعابير و واژهتعابيري چون حضرت علويه خداوند، اعيان الثابة و مواردي چنين به دست مي
  عربي است و اين خود به كّلي با موضوع گفته شده فاصله دارد.

نويسند اند اگر شروحي بر مثنوي ميين نكتة اساسي شده و كوشيدهاند كه در طول تاريخ متوجه امعدود شارحاني بوده
به جاي انطباق آراء موالنا با ابن عربي، شرح خود را كامالً موافق با آراء عرفاني موالنا، يعني سّنت اول عرفاني، بنويسند. در 

است. خوارزمي تا حدي بينابين  دوران معاصر، شرح مثنوي شريف استاد فروزانفر به صراحت اين روش را در پيش گرفته
  حركت كرده و شارحان بزرگي چون اكبرآبادي، انقروي، جامي و غيره شروحي منطبق با مشرب عرفاني ابن عربي دارند. 

توجه به اين نكتة اساسي، در ارزيابي جايگاه شروح مثنوي وتبيين مباني فكري شارحان، بسيار حائز اهميت است و 
  ر نكتة ديگري در باب شرح نويسي بر مثنوي به اين نكته توجه داشت.بايست پيش از ه مي

سروري با اين كه از اولين شارحان مثنوي است دچار اين خطاي راهبردي نشده است و شرحي كه بر مثنوي نوشته 
ه و اين موضوع اي به آراء ابن عربي نكرداست كامالً منطبق با مباني سنّت اول عرفاني است و در هيچ كجا هيچ اشاره

هاي فكري در تظور عرفان اسالمي آشنايي داشته است. همين نكتة در خور توجه، حكايت از اين دارد كه وي با جريان
  دارد.شرح مصطفي بن شعبان سروري را از ديگر شروح متمايز ساخته و اهميت پرداختن به اين شرح را بيان مي

  ت و ...روش توضيح ابيات، مفردات و اصطالحا .ب

پردازد كند و سپس به تفسير مصرع بعدي ميديده ابتدا آن را شرح ميشارح در تمامي شرح خود اگر لغت يا تركيبي مي
گيرد در حالي كه اغلب شروح، به شرح بيتي يا موضوعي پرداخته است كه شايد و در تمام كتاب خود اين روش را پي مي

ها درس خود را به صورت شرح مثنوي جمع ديگر اين كه شارح، محصول سال به جنبة لفظي ابيات توجه نداشته باشد.
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اي را راه اندازي كرد كه در آن مدرسه آوري كرده و در كنج خلوتي به تأليف شرح مثنوي نپرداخته است. وي مدرسه
  به دست داد. مشغول به تدريس مثنوي شد و حاصل تدريس چندين سالة خود را پس از جمع آوري به عنوان شرح مثنوي

ست كه مؤلف بر كتاب خود نوشته است. سروري پس از تأليف، كتاب را مورد ايهاي اين شرح، حاشيهاز ديگر ويژگي
خط اي كه امروز به بازبيني قرار داد و در اين كار مطالبي را در حاشيه به متن افزود و اصالحاتي را در آن انجام داد و نسخه

از حواشي با اهميتي است كه شارح پس از بازبيني و ويرايش كتاب بر آن نگاشته است و  خود شارح در دست است؛ پر
  وجود چنين حواشي، ارزشي دو چندان به اين كتاب داده است.

  

 نتيجه گيري:

شرح سروري اولين شرح كامل مثنوي معنوي است كه در حوزة عثماني، در قرن دهم تـأليف شـده اسـت. نثـر پختـه و      
كند كه تـا  دهندة تسلّط شارح بر ادبيات فارسي و ادبيات عرفاني است، معلوم مي  كه نشانشرح عالوه بر اين اسلوب شيواي

چه اندازه زبان فارسي و بخصوص مثنوي معنوي در حوزة عثماني اهميت داشته است. با توجه به اهميت مثنـوي معنـوي و   
اي بـه خـط مؤّلـف در كتابخانـة      و جهان از يك سو و پيدا شدن نسخههاي ايران  گسترش مباحث مثنوي شناسي در دانشگاه

شارحي كه معاني و افكار بلند موالنا را با همان مشرب . نمايدغازي خسرو بيگ، لزوم شناخت و معرفي اين اثر ضروري مي
توجـه و تصـحيح قـرار    گذارد. شرحي كه اگر پـيش از ايـن، مـورد    كند و بر شارحان آينده نيز تأثير ميفكري وي تفسير مي

  .  گرديدگرفت، شايد براي عالقه مندان به مثنوي موالنا و جويندگان مفاهيم نهفتة آن بسيار كارگشا مي مي

  

  ها يادداشت

  .172: 18:ج   ، آقابزرگ چنين الذريعهو هم 10  :1            فروزانفر،ج   ،   . در باب اين شرح رك شرح مثنوي شريف1
چنين ر.ك: شعر و ادب فارسي در آسياي صغير،خسرو ؛ هم434وي رجوع كنيد: هدية العارفين، پاشا بغدادي:دربارة آثار . 2

 .198شاهي:

  ).20 :1390هاي اصل ر.ك. (صفري،  . در باب نسخه3
تصـحيح  هاي متعدد از مثنوي معنوي دست به  با گردآوري نسخه» عبداللطيف عباسي«بايد توجه داشت كه حدود يك قرن بعد . 4

  )47    :  1390،  را گردآوري كرد. (در اين باب ر.ك. صفري» نسخة ناسخة مثنوي«مثنوي زد و 
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  آغاز نسخه

  

  
  انجامة نسخه 
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 .42–40، صص. 42اّطالعات حكمت و معرفت، ش. ، خواني در بوسني و هرزگوين مثنوي)، 1388عابدپور، سعيد ( .8

 ، چاپ دوم، تهران، انتشارات كتاب فروشي خيام.ريحانة االدب)، 1346مدرس تبريزي، محمد علي ( .9

  منابع استفاده شده در نسخه شناسي: ،ب

  انة ملي. ، تهران، انتشارات كتابخهاي خطي كتابخانة مليفهرست نسخهشاهنشاهي)،  2536انوار، سيد عبداهللا ( .1
 ، تهران، انشارات دانشگاه تهران.فهرست كتاب خانة مركزي دانشگاه تهران)، 1340دانش پژوه، محمد تقي ( .2

  ، تهران، انتشارات فرهنگ ايران زمين.هاي خطيفهرست نسخه)، 1351( ___________ .3
 انتشارات دانشگاه تهران،.، تهران، هاي خطي كتابخانة دانشگاه تهرانفهرست نسخه)، 1357( ___________ .4

چاپ اول، تهران، انتشارات كتابخانة موزه و مركز اسناد مجلس  هاي ايران(دنا)فهرستوارة دستنوشته)، 1389درايتي، مصطفي ( .5
  شوراي اسالمي.

ي ، تهران، سازمان اسناد و كتابخانه ملّي جمهوري اسالمهاي خّطي ايران(فنخا) فهرستگان نسخه)، 1390( ___________ .6
  ايران.
  ، گيالن، انتشارات دانشگاه گيالن.هاي خطي فارسي كتابخانه بروسه فهرست نسخه)، 1368سبحاني، توفيق ( .7
  ، تهران، مركز نشر دانشگاهي.كتابخانه) 22هاي تركيه( هاي خطي فارسي كتابخانه فهرست نسخه)، 1373( ___________ .8
، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و كتابخانة دانشگاه استانبولهاي خّطي فارسي  فهرست نسخه)، 1374( ___________ .9

 مطالعات فرهنگي.

 .133- 132، صص 20، نامه فرهنگستان، شماره بررسي آخرين شرح مثنوي در تركيه)، 1374( ___________ .10
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 ، قم، چاپ خيام.هاي خطي كتابخانة مرعشيفهرست نسخه)، 1358مرعشي، سيد محمود ( .11

 ، اسالم آباد، مركز تحقيقات ايران و پاكستان.هاي خطي فارسي پاكستان فهرست مشترك نسخه)، 1363منزوي، احمد ( .12

  تهران، نشر مركز دائره المعارف بزرگ اسالمي.فهرستواره كتابهاي فارسي،  )،1382( ___________ .13
 ، تهران، نشر دائره المعارف بزرگ اسالمي.هاي خطي فارسي فهرست نسخه)، 1384( ___________ .14

  ها به صورت تحقيقي استفاده شده است:ج) منابعي كه از آن

  ، به اهتمام مايل هروي، جلد اول، تهران، نشر قطره.شرح مثنوي مولوي)، 1383اكبرآبادي، ولي محمد ( .1
 ، ترجمه عصمت سّتارزاده، چاپ اول، تهران، انتشاراتشرح كبير بر مثنوي شريف)، 1374الدين اسماعيل ( انقروي، رسوخ .2
  زرين.
، تصحيح رساله در تحقيق احوال و زندگاني موالنا جالل الدين محمد مشهور به مولوي)، 1394بديع الزمان فروزانفر ( .3

 محمود جنيدي جعفري، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

  ، چاپ هفتم، تهران، انتشارات اميركبير.سبك شناسي)، 1370بهار، محمد تقي( .4
  ، كابل، انتشارات راديو كابل.نامه ني)، 1336(چرخي، يعقوب بن عثمان 

  ، تصحيح و تحشيه محمد جواد شريعت، چاپ اول، تهران، انتشارات اساطير.اسرارالغيوب)، 1377خواجه ايوب ( .5
  ، تصحيح محمد جواد شريعت، اصفهان، انتشارات مشعل.جواهر االسرار و زواهر االنوار)، 1366خوارزمي، كمال الدين ( .6
، تصحيح محمد نذير رانجها، اسالم آباد، نشر مركز تحقيقات شرح مثنوي معنويق)، 1405داعي شيرازي، نظام الدين محمود ( .7

  ايران و پاكستان.
به كوشش مصطفي بروجردي، چاپ اول، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت شرح مثنوي، )، 1374، مّلا هادي (سبزواري .8

 فرهنگ و ارشاد اسالمي.

  .موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى ،، تهرانچاپ دوم، رسائل شيخ اشراق )،1375( شهاب الدين ابوحفص ،روردىسه .9
  .انتشارات علمى و فرهنگى، تهران چاپ دوم، ،عوارف المعارف )،1375( ___________ .10
 ، تهران، انتشارات اميركبير.معرفي و نقد و تحليل شروح مثنوي)، 1386شجري، رضا ( .11

، ترجمه و توضيح توفيق سبحاني، چاپ اول، تهران، سازمان چاپ و نثر و شرح مثنوي شريف)، 1371رلي، عبدالباقي (گولپينا .12
  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

  ، به تصحيح كوشش منصوري، چاپ اول، ، تهران، انتشارات روزنه.مكاشفات رضوي)، 1377الهوري، مجمدرضا ( .13
 

 


