
  

  

  

  

  

  خيابان گلستان

  

  دكتر ريحانه خاتون

  
  

ترين  نوشته نشده بود، كليله و دمنة بهرام شاهي معروف) ق٦٥٦تأليف (كه گلستان سعدي  تا زماني
توان گفت تنها كتابي كه پس از  رفت، اما مي شمار مي هاي نثر فارسي به كتاب در رديف كتاب

قبول عامه يافت، گلستان سعدي است و  سيد ركليله و دمنه نگاشته شد و به شهرت و محبوبيت
ترين كتاب نثر فارسي كدام   معروفداند، پرسيده شو و امروز اگر از افرادي كه فارسي خوانده

  . هيچ ترديد از گلستان نام خواهند برد  است، بيكتاب
گلستان سعدي نمونة نثر مرسل است، يعني نويسنده در آن نه تنها به نقل معني و مطلب   
كند، بلكه در عين سادگي و آساني از رعايت  ترين عبارت نظر مي ترين و كوتاه  در سادهخويش

هاي نثر وي بيشتر  رساند كه ويژگي  ميحدصنعت و زيبايي نيز دور نمانده و آرايش كالم را به آن 
  :به قول مرحوم فروغي. نشيند ميها  بر دل

خته شد و بعدها هر شعري هم كه مانند  نثر فارسي در قالب شايستة حقيقي ري،پس از گلستان«
شعر سعدي در نهايت سالمت و روان باشد، در تركيب شبيه به نثر خواهد بود، يعني از بركت 

  .»وجود سعدي زبان شعر و زبان نثر فارسي از دوگانگي بيرون آمده و يك زبان شده
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مقبوليت از  هم جهانكل گلستان سعدي نه تنها در شبه قاره بسيار شهرت دارد، بلكه در   
هاي  ها و فرهنگ محققان براي آشنايي بيشتر مردم با مفاهيم گلستان، شرح. بااليي برخوردار است

اند   فرانسوي و فارسي بر اين كتاب نوشته، انگليسي، اردو، تركي،هاي مختلف عربي لغت، به زبان
  :شود كه در ذيل به چند شرح فارسي اشاره مي

اين شرح در زبان فارسي نوشته شده، مؤلفش اويس بن : لستانشرح گلستان يا مفتاح گ. ١
عالءالدين، شاگرد خواجه ابوالفيض ابوالفضل اميرالدين شاه نعمت اهللا محمد بن محمد حسيني 

 در  ق٩٠٠در سال ) ق٩٢٤ -٨٨٧(نام سلطان دكن احمد شاه بن بهمني  او اين شرح را به. است
  .دو جلد نوشته است

، مؤلف )ق٧٨٢م ( احمدبن يحيي منيري الدين  اين شرح را شرف: يشرح گلستان منير. ٢
  .المعاني، در نگارش آورده است معدن

  .، به رشتة تحرير درآورده است)ق٩٣١م (شرح گلستان كه علي زاده سيد يعقوب بن علي . ٣
، شارح مثنوي مولوي، او شرح گلستان را )ق١٠٧٣م (شرح گلستان ميرمحمد نوراهللا احراري  .٤
  .ر عهد اورنگ زيب ساخته استد
والدين بن شيخ عبداهللا بن شيخ طاهربن مللة  اشرح گلستان از محمد عبدالرسول بن شهاب. ٥

 نوشته و در آن ق١٠٧٣شيخ حسن قريشي هاشمي كه اين شرح را بعد از شرح بوستان در سال 
گويا از بدر و زفان ) لغت كه عربي به فارسي است(بن عمر زنجي  از مهذب االسماء محمود

و شرفنامة منيري ) قرن دهم(اللغت و كشف اللغات عبدالرحيم  و صراح)  ق٨٢٢تأليف (ابراهيم 
الفوايد  و فرهنگ مؤيد الفضالي محمد الد دهلوي و زبده)  ق٨٧٧تأليف (ابراهيم قوام فاروقي 

  .شيرخان و فرهنگ جهانگيري انجوي شيرازي بهرة وافر برده است
 نوشته شده و ق١٠٩٧ يا ق١٠٩٥اين شرح در سال : شكرستان در شرح گلستانكليد گلستان يا . ٦

  .مؤلفش محمد بن سعيد است
  .، در اوده نوشتق١٢١٥اين كتاب را بهيچيك رام در سال : شرح گلستان. ٧
الدين مصطفي آبادي  الدين بن محمد جالل بهار بهاران در شرح گلستان از محمد غياث. ٨

  .  تأليف كردق١٢٤٢ث الغات اين شرح را در سال رامپوري مؤلف فرهنگ غيا
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  ؛شرح گلستان از جنيد بن عبداهللا مولوي. ٩
  ؛شرح گلستان شيخ ولي محمود اكبرآبادي. ١٠
  ؛الدين بهجت شرح گلستان از تاج. ١١
  ؛شرح گلستان محمد كريم بن عبدالرزاق ملتاني. ١٢
ترين  يكي از مهم) ق١١٦٩م (آبادي جهان  خان آرزو شاه الدين علي سراج: خيابان گلستان. ١٣

او كه از . شارحان در زمان خود اين شرح را به نگارش آورده كه داراي اهميت بسياري است
شناسان بزرگ قرن دوازدهم هجري  نويسان و زبان  فرهنگ، شارحان،نويسان  تذكره، شاعران،نقادان

كار برده است و از  م بهاست، تمام صالحيت و مهارت الزم خود را در نگارش اين شرح مه
هاي معتبر مانند مداراالفاضل اهللا داد فيضي سرهندي و صراح و فرهنگ رشيدي  برخي فرهنگ

 ق١١١٩آرزو اين شرح را در سال .  نيز استفاده نموده استق١٠٦٤عبدالرشيد تتوي نوشتة 
  :نويسد كه در مقدمة كتاب مي  چنان،نگاشته است

  اغـع تو گردد تر دمـاز پي تاريخ تا طب  آرزو» وگل ن«ن ـچي» خيابان گلستان«كز 
 را كم كنيد، ١٠٦ عدد ١٢٢٥آيد و اگر از   برمي١٠٦ و از گل نو ١٢٢٥از خيابان گلستان عدد   
سپس بعد از سي سال يعني در . آيد و اين سال تاريخ تأليف كتاب است دست مي  به١١١٩عدد 
 نسخة اول تا حال دريافت نشده است و متأسفانه. بر آن كتاب كردي  تجديد نظرق١١٤٩سال 

اين شرح اول تقريباً صد و پنجاه سال پيش در هند به . رسيده استدست ما  بههمان نسخة دوم 
چاپ رسيده و دوباره به كوشش دكتر مهرنور محمدخان از مركز تحقيقات فارسي ايران و 

آرزو شرح بر گلستان نوراهللا احراري و مال . ش انتشار يافت١٣٧٥آباد، در سال  پاكستان، اسالم
  .سعد تتوي را نيز مورد انتقاد قرار داده است

به شاعران بزرگ ايران مانند موالناي رومي، عنصري بلخي و فردوسي طوسي  اگرچه او  
ين كتاب سعدي  ااو در. ارادت خاصي داشت، اما ارادت و محبت وي نسبت به سعدي بيشتر بود

نامبرده است و در مقدمة كتاب دربارة برخي از » شيخ قدس سره«عنوان  ارد بهرا در بيشتر مو
  :گويد و بر گلستان نوشته شده بود، نكاتي مهم توضيح داده است، او مي اهايي كه پيش از شرح
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اگرچه فضالي كامكار و علماي عالي مقدار مثل نوراهللا احراري و مال سعد تتوي و غير هما «
  ...اند، لكن چون در بعضي جاها تسامحي و تساهلي به وقوع آمده داشتهشروحي بر اين كتاب 

  .»متصدي تحقيق آن گشتم و بيابان تحرير را در نوشتم

خان آرزو در شرح خود فقط لغات و ابيات مشكل گلستان را شرح داده و تفسير نموده   
  .نداده است را كه در نظر او مشكل نبوده، توضيح ها است و بسياري از لغات و تركيب

  :طور مثال حكايت طور برخي از حكايات اصالً مورد توجه قرار نگرفته است، به همين
  .شرح لغات ندارد»  الخ...ياد دارم كه شبي «

  :مثالً. بعضي لغات را تنها معني كرده و توضيح نداده است
ِان «طور  يننوشته است سپري شده يعني آخر شده، هم» الخ... يكي از ملوك را عمر سپري شده «

  . يعني به درستي كه با تنگدستي فراخي است» مع الْعسِر يسراً
بعضي جاها در زمينة صنايع . او بعضي لغات و مطالب را با تفصيل مورد بحث قرار داده است

  :لفظي و ادبي نيز بحث نموده است، مانند
از عالم طبل شكم و ناي گلو  مشبه به است به مشبه ة اضافه،اين اضاف» حسابش باران رحمت بي«

  .تواند تركيب توصيفي باشد و مي
در اين عبارت لف و نشر مرتب واقع شده نظر به عبارت ناز » الخ... اكنون مادر و پدر «طور  همين
  .فرزند

  :طور مثال به. آرزو اغالط شروح قديم را هم با ذكر شواهد و اسناد نشان داده است
معني هيمه و گاه حقيقتاً و  شود به ل و تخفيف، واضح ميحطام، از بعضي شروح به ضم او«
پس حطام . معني مال و متاع مجازاً و در صراح ريزة شكستة هر چيزي و اندك مال دنياوي به

دنياوي بنا بر تجرير تأكيد جزو معني خواهد بود و شارح ناظم گويد كه تجرير در فارسي بسيار 
 ة سنگ خارا اضافةمؤلف گويد اضاف. سنگ سخت استكه در سنگ خارا، زيرا خارا  چنان. است

. اليه آمده عام است به سوي خاص از عالم كوه الوند و كتاب قاموس از جهت رفع اشتباه مضاف
هر چند مادر و پدر او را پادشاه زر بسيار داده . بدان كه قلت زر نسبت به وجود بشري است
  ». قليل بود ت است، هر چند دهندباشد، زيرا كه نظر بدان كه انسان اشرف المخلوقا
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هايي كه در  هاي مختلف گلستان را نيز مورد بررسي و تطبيق قرار داده و نسخه  نسخهوآرز  
او سعي نموده معني . نظر او صحيح و معتبر بوده است، آن را مشخص نموده و تأييد كرده است

. ه را نيز مشخص ساخته استبا درج اعراب تلفظ صحيح كلم. واقعي لغات و تعبيرات را بيان كند
  :گويد در ذيل حاتم مي

در مداراالفاضل به فتح تا است و در اسكندري به كسر و شارح فاضل گويد به كسر است : حاتم
  .و به فتح بيجاست، ليكن شعراي متأخرين با خم و نم قافيه كنند

ز شاعران آرزو در ضمن شرح لغات براي اثبات داليل و براهين و نظرات خود ابياتي ا  
بزرگ فارسي مانند فردوسي طوسي، انوري ابيوردي، نظامي گنجوي، عرفي شيرازي و غيره شاهد 

  :آورده است، مانند
 يعني پوست دشمنان را بكن و پوستين دوستان را بكن و كندن پوستين،  دوستان را پوستين،«

يش لفظي، لفظ و از غرايب است كه اينجا شارح فاضل براي نما» برآوردن آن است از بدن
اختيار كرده و پوستين در اصل لغت مرادف پوست است مثل نخست و » پوستين«و » پوست«

  :فرمايد نخستين، حضرت موالنا مي
  اي شير نر در پوستين بره  اي هست خورشيد نهان در ذره

معني معروف و پوستين  پوست به: مؤلف گويد. معني معروف، معروف شده اما در عرف عام به
ز پوست سازند و يا و نون براي نسبت است، چنانچه نگار و نگارين و سيم و سيمين و آنچه ا

  ».ين عالم است انخست و نخستين هم از
نويسان فارسي و عربي استفاده كرده و از آنها استناد  و همچنين آرزو به نظرات فرهنگ  

ها كامالً زياد  خلين كتاب ترتيب مد ادر. جسته، ولي گاهي اسم صاحب بيت را هم نبرده است
طور در عبارات بعضي  همين. ها با همديگر پس و پيش شده است رعايت نشده و بعضي مدخل

  .آيد نظر مي ربط به مورد و بي  ابهام و پيچيدگي هم وجود دارد و در متن بعضي از جمالت بييجا
  


