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  شرح گلستان
  ∗سيد امير حسن عابدي

 كه  سعديگلستان بوده و زبان فارسي بيش از هشتصد سال زبان رسمي و فرهنگي هند
 كشور داخل هاي اين يكي از شاهكارهاي ادبي دنياست، در همه دبيرستانها و مدرسه

گلستان  پس از تحصيل زبان محلّي، پسران و دختران اين كشور مطالعة. شد تدريس مي
  .كردند را شروع مي

يكي از .  نوشته شده استگلستانشمار براي  هاي بي حواشي، فرهنگها و شرح
شرح » خيابان«باشد كه  ، مي١الدين علي خان آرزو شارحين اين كتاب بزرگ، سراج

./  ه ١٢٩٤شرح نامبرده در سال . اند نموده تأليف. م ١٧٠٧./ ه ١١١٩ را در سال گلستان
 انتشار يافته و آقاي علي نقي متخلّص كشور  از مطبع نولدر شهر كانپور. م ١٨٧٧

  : تاريخ طبع آن را سروده استغني به
  سال تاريخ طبع گفت غني

 
   خيابان بينشد گل آرزو
 )هجري ١٢٩٤             (=
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  :شود  اين طور شروع ميخيابان
  “... سخن حمد چمن پيراييستگلستانبسم اهللا الرحمن الرحيم، خيابان ”

  :كند مي  را نقل١، شارح اين قول ابوالفضل علّاميگلستاندر تجليل 
عمرهاست كه مشق انشا : گفت مي... علّامي شيخ ابوالفضل... ستر نرمشقوله از ب”

  “...خاطر نرسيد چنين دو فقره به كنم، ليكن به مي
 و  علّت تأليف شرح، تسامح و تساهل شارحين قبلي مثل نوراهللا احراريآرزو

  .نمايد  را اظهار مي و ناظمويتسعد ن ملّا
مثالً . دهد  در ضمن شرح علما و دانشمندان خوب و بد فارسي را نشان ميآرزو
شمارد و  از ياران خود مي را عجم بهار و مؤلّف بهار چند متخلّص به الال تيك

  .داند اطالع مي  را در قواعد فارسي بي٢بخش رسا ايزد
شناس فارسي است كه توافق فارسي و هندي و  گذشته از اين وي غالباً اولين زبان

  :نويسد  ميمثالً دربارة هور. سانسكريت را بارها در شرح خود نشان داده است
 هند ، چنانكه زبان كتاب اهل»آفتاب«معني  به...  است»سور«اصل  ظاهراً در”

و همچنين اكثر اعداد مثل يك ... و امثال مشترك در زبان هندي و فارسي.. .است
. ..ر در هر دو زبان آمدهيياندك تغ و دو و چهار و پنج و هفت و نه و ده كه به

 را »هفت« و »جيم فارسي«  است و در هندي به»تازي جيم«  بهدر فارسي» پنج«
 و شود مي در فارسي بدل» فا« به» با«و » ها« به» سين«و ...  گويند»تپاس« در هند

خود همانست زيرا كه » ده«گويند نزديك است و » نو«كه در هند » نه«همچنين 
كه در » نيست«و » هست«مثل . شود  بدل»ها« به» س«گويند و » دس«در هندي 

 است و اين نيرنگيست، زيرا »ناست«جنس آمده و دوم  به» هست«هندي لفظ 

                                                
  .م ١٥٥١-١٦٠٢./ ه ٩٥٨-١٠١١ - 1
  .م ١٧٠٧./ ه ١١١٩:  متوفي- 2



٣

  شرح گلستان  

  

هيچكس . تحقيق مذكور مخصوص مؤلّف است. ..ست»نيست« »ناست«كه اماله 
  .١“اهللا ذلك فضل. از علماي فارسي بدان مهتدي نشد

  :گويد مي» گريبان«دربارة 
 است از مركّبكسر اول است، چه  طست، بهفتح اول خواندن غل گريبان به”

و توافق فارسي و هندي بر متتبع ... معني صاحب  بهنمعني گردن و با گري به
 بدان نبرده، كه فقير آرزو لغت بدان پي پوشيده نيست، اگرچه هيچكس از اهل

  .٢“ملهم شده
فرهنگ ، قاموس: داده است  منابع ذيل را مورد استفاده قراردر تهية اين شرح آرزو

  .عجم بهار، فرهنگ رشيدي، مداراالفاضل، جهانگيري
  موالنا علي قاري و شيخ ورعزرگ مثل مجدالدين علي قوسيعالوه از علماي ب به

  :نويسد  مي»عزّت«دربارة .  استفاده نموده استو علّامه تفتازاني
مؤلّف رسيده  روايت ثقه به  تخلّص بهيخ عبدالعزيز عزّتالمتأخّرين ش از افضل”

، چنانكه لفظ منصب كه يكي غلط عام، دو غلط عوام: كه غلط دوگونه است
ب قافيه غبغ لب و به فتح شهرت گرفته و عامه شعرا با بايد و به كسر مي به

طرفي يا  ص تعين كرده شده بهمعني شخ اند، دوم چنانكه لفظ تعينات به كرده
  .٣“ استو اين استعمال عوام كاالنعام هندوستان... كاري

عالوه وي در   به.كند ، يك محقّق نبايد كليتاً بر فرهنگ اعتمادطبق گفتة آرزو
  :نويسد ثالً ميم. جاهاي گوناگون با شارحين قبلي اختالف نموده است
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غايت ركاكت ... كردن فارسي جمع جمع عربي را به... شارح فاضل گويد”
:  گويدصائب... اند كرده فارسي جمع مؤلّف گويد جمع عربي را به... است

مداخلهاي «: گويد... ، همچنين محسن تأثير»دهد سررشتة آمالها زلفش بدستم مي«
  .١»“وبي را درآمدخ

  :نويسد مي» نامراد«دربارة 
» ناخرد«... ست»مراد بي«صحيح . غلط محض است... »نامراد«شارح فاضل گويد ”
مؤلّف ... گفت بايد» قوت بي«... »ناقوت«... ، نامعقول محض است»ناعقل« با

ليكن خالف نيز الفاظ بسيار درآمده، . خواهد گويد كه قياس خود همين مي
  .٢“پس غلط نباشد... »نامراد«و » ناهنجار«و » ناهار«چنانكه 
  :نويسد مي» جمالي اندك«دربارة 

.  داردتبياي معروف نيز صحيح تواند شد، و شارح فاضل گويد كه اين غراب”
  .مؤلّف گويد هيچ غرابت ندارد

  :بدرچاچي
  خويش عمر اندكي از شمع مانند سحر هر
 

  ٣“صبح را در خنده آرد گرية بسيار من
در ذيل .  دربارة بسياري از لغات اظهار نظر نموده است، آرزوشرح گلستاندر 

  :شود بعضي از آنها اشاره مي به
هندي چيته   را دانند كه به پلنگ جانوريتحقيق هندوستان اكثر مردم بي”

و چيته را در فارسي ... عربي نمر خوانند پلنگ جانور ديگرست كه به.. .خوانند
  .٤“پلنگ پور گويند، نه
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معني  شارح فاضل، پاي در اينجا به... قوله درختي كه اكنون گرفتست پاي”
ف  مؤلّ.معني بيخ نيز تواند شد و ايزد بخش رسا گويد كه به. ..استقامت گفته
درخت كرم هر كجا «:  هم شيخ فرمايد.معني بيخ بسيار است گويد پاي به

  .١»“كرد بيخ
معني  به.. . كه»مند« و »حاجت«معني  به» مست«مركب است از ... »مستمند”«

  .٢“راه خطاست  واحد گمان كرده بهةصاحبيت، و اينكه وفايي آن را كلم
 »ايشان«اعتقاد مؤلّف  و به... گفته »ايشان«را صاحب رشيدي مخفف » شان«
  .٣“»ايشان« مخفف »شان« بوده است، نه »شان« و »اين«اصل  در
چنانكه طلبيدن و ... از طلب كه عربيست از تصرفات فارسيان است... طلبيد”

و . اند فهميدن و رقصيدن و بلعيدن و غارتيدن و بعضي شعرا طلوعيدن نيز بسته
ا طرزي و اتباع او اين روش را آنچه ملّ... نيز گويند» فوئيدن«اهل توران 

حتّي كه اينها در اعالم نيز تصرفات .  نيستاند، ديگران را سند كرده اختيار
 استعمال » كردممدينهه و زيارت مكّ«معني  و مدينم به» مكّيدم«كنند، چنانكه  مي

ديگران را اين تصرفات جايز . و اين از عالم شوخيهاي ايشانستاند  نموده
  .٤“نيست

شارح فاضل گويد لفظ عربي را كه اسم جامد باشد ... »عم«جمع » عمان«ه قول”
 »اعمام«كردن در طريق فارسي نيامده، صحيح آنست كه  الف و نون جمع به

... را كه لفظ تازيست عجمي ساخته» عم« گويد كه و شارح ناظم.. .باشد
 مؤلّف گويد .»منزلها« و »ساحلها« و »معشوقان« و »مجنونان«اند، مثل  كرده جمع
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» ملكان«كه ... تواند شد، بلكه نظير آن ملكست  نمي»عمان«كه اين لفظ نظير 
  :جمع آن آمده، انوري

 درگه ملكان جنگ ابرش و ابلق  ز منم سوار سخن گرچه نيستم در زين
  .١“و بر اين قياس شد غالمان

و اگر فارسي بود، ... بود» چترنگ«پس معرب ...  هنديستاگر لفظ... شطرنج”
» سترنگ«خواهد بود، چنانكه در جهانگيريست، و » سترنگ«پس معرب 

فتح است و  اصل به در.. .صورت آدمي بود و در چين رويد گياهيست كه به
  .٢“ گفته، چنانكه در قاموسكسر اول معرب آن به

 اين را در لغات ،»مداراالفاضل«كسر نيز،  ، و به»مهرة شطرنج«فتح،  فرزين به”
معني مذكور در ذيل لغات عربيه آورده و از  را به» فرزان«.. .فارسي نوشته

كسر اول، معرب آن، و شارح فاضل گويد كه  به» فرزان «.شود  ظاهر ميقاموس
است،  عجم ث مستحد»شطرنج«ل عربيست، اما چون كسر او  به»فرزين«

 »فرزين« صورت ندارد، ظاهر آنست كه معرب »فرزين«االصل بودن  عربي
مؤلّف . فتح اول در لغت عرب نيامده  بهل و فعلولفتح اول باشد، چه فعلي به

 و لهذا .معني عاقل اصل به ، درفتح باشد رسد كه فرزان به خاطر مي گويد به
زبانهاي محقّق تفاوت در الفاظ فارسي  وي به. معني عاقل است بهفرزانه 

پس اطالق آن بر مهرة شطرنج ... شود، چنانكه خان و خانه و دان و دانه نمي
مجاز بود، زيرا كه آن مهره را وزير گويند و وزير عاقل بود، پس كسر فرزان 

  . ٣“اصل است از جهت تعريب خواهد بود
  :باشد قرار ذيل مي  بهستانگلهاي ديگر  بعضي از شرح
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، ).م ١٦٦٢-٣/. ه ١٠٧٣: م (، از مير نوراهللا مدقّق احراري دهلوي١گلستان شرح -٢
  :آغاز
  ...منّت خداي را عزّ و جلّ كه زبان گويا را پيشكار دل دانا ساخت”
. انتشار يافته است. م ١٨٣٢ كه در سال ، مرزاپور،علي  از بدرگلستان شرح -٣

  .در شرح خود گنجانيده است» و كمال تمام« را آرزو شرحعلي  بدر
العهد   تصنيف صاحب الت سنير، مالك مقامات عليه، استاد قديمگلستان شرح -٤

اهللا ذوااليادي،  محة رمحمد اكبرآبادي فاضل محقّق دوران شيخ ولي، مدمح حضرت ولي
  .م ١٨٩٥، بار اول مارس كشور، لكهنو  نولمطبع نامي منشي

منّت خداي را عزّ و جلّ، منّت : ؛ آغازاز محمد ظفرالدين ٢گلستان شرح -٥
  ...كردن خويش و سپاس بيان

ن بن شيخ طاهر الدي  بن شيخ عبداهللا شهاب عبدالرسول از محمد٣گلستان شرح -٦
سپس سپاس عليمي كه علم علّم : ؛ آغاز.م ١٦٦٢-٣/. ه ١٠٧٣، زنده در قريشي هاشمي
  ...آدم االسماء كلها

، ٥، در عهد محمد اكبر شاه ثاني از محمد ابوظفرگلستان شرح، ٤خيابان تصوف -٧
، نة جامعة همدرد كتابخاهاي خطّي فارسي ، فهرست نسخه٢٢١نگاه عرفاني، شمارة  از

  . ون دهلي
* * * 
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