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 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 2018 اکتوبر 18برلین ــ                              هللا معروفی                                              خلیل

 

  
 انی"   "افغقسمت دوم مقالۀ  انوری، در افغان، ارجمد حمید بیان شیریننویسندۀ  که دم وقتی دیدم،خوشحال گردی قدر چه

ا ربسیار معروف شیخ اجل  سعدی شیرازی  مصراع اول مثنوی ــ فغانستان آنالین"یانا ا"آر 2018کتوبر ا 13 ــخود 

 :رده استاین طور نقل ک، "غلط مشهور"بر خالف 

 "بنی آدم اعضای یک پیکرند"

 ومدرویش به تأریخ س ینابار اول از قلم در بین ما افغانها، شعر سعدی  "ورشن" خاطر دارم، این به تا جائی، که 

قاله همین مگویا حدس زدم، که ازین رو  منتشر گشته بود. "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" در پورتال 2010مارچ 

مورد قبول و الاقل این ورشن ، که بود، چون میدیدمهم از نظر حمیدجان انوری گذشته است. خوشحالیم ازین سبب 

مگر دیر نپائید، چون وقتی یکی دو ساعت بعد آن مقاله این خوشحالی  است. ثقۀ افغان قرار گرفتهنویسندۀ  پسند یک

 یعنی به همان شیوۀ مغلوط همیشگی!!! یافتم؛ "بنی آدم اعضای یکدیگرند"را مجدداً باز کردم، مصراع را در هیئت 

 را بپرسم. ایناش تغییر عقیده چون و چرای انوری را نفهمیدم و هم نمیخواهم از حمیدجان  تحریر دلیل این تغییر  

بسا مردم ما و شاید نشان میدهد، که مردم  صراحتمیدهد و به  را نشان مشهور" "غلط   گر زور  یا یک بار دنکته ام  

 .ر میشوندتیخود میکوشند، که از همه چیز  "غلط مشهور"آبروی   ، تا اندازه ای در حفظ  نیز نقاط دیگر گیتی

 "آریانا افغانستان آنالین" ند، از نظر خوانندگان عزیزبا اضافاتی چخود را  2010مارچ  3اینک همان مقالۀ مؤرخ 

 روشنی   کافی بیندازم: مشهور" غلط   سیطرۀ"میگذرانم و وعده میدهم، که ضمن یک مقالۀ مستقل بر 

 (2018اکتوبر  18هللا معروفی ــ برلین ــ  )خلیل

 

 بنی آدم اعضای یکدیگرند!!!

 یا

 بنی آدم اعضای یک پیکرند؟؟؟

که مصراع اولش ، شیرازی، هشت صد سال پیش مثنوی معروف خود را سرود سعدی    م،م  معلم اخالق ا  استاد سخن و 

 ما رسیده است:ه گونه ب بدین ،خس  در بسا کتب و ن  

 "بنی آدم اعضای یکدیگرند"
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ا نقل ر شیخ اجل   چیزی بگوئیم، تمام مثنوی   "ورشن"این هیئت یا  "نادرستی"و یا  "درستی"که در مورد ، پیش از آن

 میکنم:

 بنی  آدم  اعضای  یکــــــدیگرند         که در آفرینش ز یک  گوهرند

 چـو عضوی بدرد آورد  روزگار         دگـــــر عضوها را نماند  قرار

 امت نهند آدمیــــــتو کــز محنت  دیگــــران بیغمی         نشاید کــه ن

که  ،یاد داریم و قسمیه وانده ایم و از دوران مکتب هم بدین شکل بالظاهر همین صورت را در کتب خ علی همۀ ما

در نیویارک نیز، در  "سازمان ملل متحد"گفتۀ جدیدخیاالن)*(، ه و ب "مؤسسۀ ملل متحد"یا  "یونو" گویند، در مقر   

 همین هیئت حک گردیده است.

این مثنوی ایراد  "مصراع اول"موجود که بر صبغت و هیئت  ،که بر من واضح گردیده است، اولین کسی ،تا جائی

به زعم و قضاوت اجمال بیان کرده است، من همان را درینجا ه بود. آنچه را آن استاد ب ری"مطه  "وارد کرد، استاد 

 میکنم: "ژرف اندیشان"داده و تقدیم و تفصیل شرح خود، 

 استاد مطهری مصراع اول را بدین صورت تصحیح میکند:

 "پیکرندبنی آدم اعضای یک "

 ل میسازد، که فرمود:و این تصحیح را بر حدیثی از پیامبر خدا مدل  

 «ند.هست"پیکر زنده" انسانها اعضای یک »

که مفهوم را به شکل منطقی افاده کرده میتواند.  ،تنها همین نحوۀ بیان است من نیز ؛ از نگاه  بلی خوانندۀ عزتمند

ارد. ند منطقی" "بنیاد  هیچ  "اعضای یکدیگر"که  ،، در حالیست مترتب بر یک مفهوم منطقی "اعضای یک پیکر"

 که:و نیز هرگز نمیگوئیم،  ؛منطقاً اجازت نداریم بگوئیم چون
  

 «ما اعضای یکدیگر استیم.»
 

 یا
 

 «ما اجزای یکدیگر میباشیم.»  

 از همین ول ندارد.ی قبو عقل سلیم یعنی چه؟؟؟ چنین افاده ای را هیچ منطق "اجزای یکدیگر"و  "اعضای یکدیگر"

 که: ،ما منطقاً میتوانیم بگوئیمخاطر چنین استعمال تاحال دیده هم نشده است. 

 اعضای "حزب"ــ 

 اعضای "ولسی جرگه"ــ 

 اعضای "پارلمان"ــ 

 ــ اعتضای "مجلس اعیان"

 اعضای "کابینه"ــ 

 اعضای یک "سازمان" ــ 

 اعضای یک "بورد"ــ 

 اعضای یک  "هیئت"ــ 

 یک "تیم" اعضایــ 

 "فامیل"یک اعضای ــ 
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 اعضای یک "خانواده"ــ 

 "خاندان"یک اعضای ــ 

 اعضای "خانه"ــ 

 و غیرهم

"کابینه" و "سازمان" "خانواده" و "خانه" و "فامیل" و  "مجلس اعیان" ودرینجا "حزب" و "ولسی جرگه" و "پارلمان" و 

ارت است از یک مجموعه، یک کل، یک دستگاه، یک عببه ذات خود هرکدام و "تیم" و ... و "بورد" و "هیئت" 

که افراد و اشخاص را در خود مدغم ساخته است و این افراد  ،"پیکر"یک کالبد و نظام، یک سیستم و در نهایت یک 

 آن میباشند.و ارکان  "اعضاء"و اشخاص همان 

" و "دسته" و "گروپ" و در وجود یک "جمع" و "جمعیت" و "گروه ل" است و  "کل""عضو"، جزئی از یک "ک  

که یک "جزء" را نمیتوان  ،خالصه میگردد. همان طوری "پیکر"یک  کالبد و "مجموعه" و "دستگاه" و سرانجام یک

 اما:" نامید، به همان سیاق نمیتوان یک "عضو" را "عضو یک عضو" شمرد. یک جزء   "جزء  

 " است.ل  سان رابطۀ "اجزای یک ک  ه باهم، ب "اعضای یک پیکر"اما رابطۀ 

را استعمال کنیم، در آن صورت  "اجزای یکدیگر"و  "اعضای یکدیگر"اگر منطقاً اجازت داشته باشیم که ترکیبات 

 نمیماند: یگرد راه   داشته باشیم!!! نیزرا "اجزای یک جزء" و  "اعضای یک عضو"استعمال ترکیبات  باید اجازۀ

 را بخواهیم.  منطق"" بگوئیم و عذر  "بنی آدم اعضای یکدیگرند" ــ یا 

اصالح نمائیم، که هم اساس منطقی دارد و هم  "بنی آدم اعضای یک پیکرند"که آن مصراع را به صورت ، ــ یا این

 با حدیث پیغمر سازگار است.

م ه "اعضای یکدیگر"و اگر سعدی خود طور بوده است، یا آن طور.  این "سعدی"که اصل فرمودۀ  ،نمیخواهم بگویم

ح  سخن نادرستی گفته است!!! گفته باشد،    که:، ه است و آن اینز و کامالً ثق  ر  یک نکته مگر م 

خان"،  و "نسخهبرداران"  "نسخه ست نس   و زیاد و بی حد  بسیار قدم متدر اشعار بزرگان گیران" و به گفتۀ اعراب، "م 

هرکدام به زعم خود دستکاری یی درخور ذوق و سلیقه و ظرفیت ادبی   خود، کرده و  درازی تصرف و دستاندازه 

ر  خ مختلف، به س  از همین سبب بسا اشعار را در ن  روا داشته اند.  و   متفاوت مییابیم!!! انحاء و ص 

 :ری""مرحوم مطه  های خود   برگردیم به گفته مگر باری

 که بود؟؟؟ "مطهری"

شمرده میشد، در ابتدای انقالب  "انقالب اسالمی ایران"پردازان رستۀ اول  وری، که از تی"مرتضی مطهری"استاد 

، در زمرۀ حدوداً پنجاه عضو پارلمان، "مجلس نمایندگان" اسالمی، ضمن انفجاری در پارلمان و به گفتۀ خودشان،

میدان عمل و  چیزی بگویم، چون "انقالب اسالمی ایران"درینجا نمیخواهم در مورد کیف و کان تلف گردید. 

ایران همه چیز را پیش روی ما گذاشته و ما را قادر ساخته است، تا در زمینه جمهوری   اسالمی کارروائیهای رژیم 

 به قضاوت برخیزیم.

 گرفته تا مسائل  از منطق و فلسفه و اخالق و تأریخ و علوم اسالمی و عرفان ــ های گوناگون  در عرصه ز مطهریا

ً آثار نهماری باقی مانده است. گرچه او این آثار را خود  سالمی ــأدبی و شرح جنبشهای ا ننوشته است، بلکه  شخصا

همۀ این آثار، که تعداد آنها از یک صد تجاوز میکند، به گفتۀ ایرانیان، همه از روی نوار پیاده شده اند. این آثار در 
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اند. برای ثبت آثار وی هیئتی باصالحیت واقع از روی سخنرانیهای بیشمار وی به صورت کتبی و مکتوب درآمده 

 یاد میگردید. و از شرح حال وی، که بگذریم؛ "کومیتۀ صدرا" تعیین شده بود، که به نام 

و نسبت درگذشت ناگهانی برادر بزرگم  1984قارن آگست سال د ــ و این م  ه سفرهای ایران باز شدر آوانی، که پایم ب

بود ــ و به مطالعۀ کتاب پرداختم، اتفاقاً آثار همین دانشمند در  )جنوب ایران(هردر ایرانش"انجنیر عبدهللا معروفی" 

اول وهله به دسترسم آمد و منطق گفتارش چنان در دلم نشست، که طی   سالیان متمادی، بیشتر از شست اثر وی را از 

را  آدم نیز دلنشین گفتارشنظر گذشتاندم. سخنان مطهری نه تنها از منطق قوی  برخوردارند، بلکه سبک روان و 

 مجذوب خود میسازد. به هر تقدیر:

چند جای  ، دراست پیشینیان نیز انتقاداتی وارد کرده است و تا جائی، که بر من مبرهن گشته سخنان استاد مطهری بر

 است؛ از جمله: ی سعدی شیرازی نیز ایراد گرفتهها بر گفته

، که استاد مطهری آن را مغلوط شمرده و به رؤیت عضای یکدیگرند""بنی آدم اــ یکی همین مصراع مثنوی معروف  

تصحیح میکند. چنان، که تمام این "بنی آدم اعضای یک پیکرند" منطق و به روایت حدیث پیغمبر اسالم، در هیئت  

 مقاله د ور آن میچرخد.

 ــ و دیگر بر آن بیتی، که سعدی فرموده است:

 نه زنبــــورم، که از نیشم بنالند   من آن مورم، که در پایم بمالند   

، ور""زنبباشد، تا زیر پایها گردد؛ و نه  "مور"استاد مطهری باز بر سعدی میتازد، که ضمن بیت باال ترجیح میدهد 

 که باعث آزار مردم شود. او این بیت سعدی را این طور تصحیح میکند:

 از نیشم بنالند نه آن مورم، که در پـایم بمالند      نه زنبـــورم، که

 یعنی نه بر کسی ظلم میکنم و نه اجازه میدهم، که باالیم ظلم شود!!!

 این تصحیح استاد مطهری نه تنها مبتنی بر دید انسانی ست، بلکه مبتنی بر آیۀ قرآنی هم هست، که گوید:

 ال ت ظل مون  و ال ت ظل مون

 )نه خود ظلم کنید و نه بگذارید، که بر شما ظلم کنند!!!(

 

 دیوالسالم علی من التبع اله  

 ــ آفرین بر آن، که از هدایت پیروی کند ــ

 

 توضیح:

است. زنان  رن"د  "م  اصطالح فرنگی ه و ب "متجدد"، "عصری"اصطالح زنان کابلی و در معنای  "جدیدخیال"* ــ 

رده و ترکیب پسندیدۀ ترکیب ک"زبان دری" را به قاعدۀ دستور  "خیال"و  "جدید" ارجمند کابلی دو کلمۀ عربی   

حسن و  وجه  ه ترکیب، مفهومش ب خود   که از سیاق   ،"جدیدخیال")بدون اضافت( را درست کرده اند. و "جدیدخیال"

شته است در دسترس ما گذاکابلی  ست، که زبان عوام    شکل احسن، افاده میگردد، یکی از زیباترین ترکیباتیه ببلکه 

 ر""زبان تقریو بر  میبالند "زبان تحریر"اند و به  "زبان ادبی"که غرۀ  ،لم و آنانیو هیهات و دردا و اسفا، که اهل ق

 هرگز استفاده نمیکنند. "عامیانه" بدیل  ، ازین لغت زیبا و بی به دیدۀ تحقیر مینگرند



  
 

 

 5از 5

یوست پته پیش به رحمت ایزدی ، که دوهفسرو فرشیدورد""خ  داکتر ، )دانشگاه تهران("پوهنتون تهران"استاد فرزانۀ 

، ارشادات شاهوار و نافذی دارد و از جمله سازی" "لغتو  "دستور زبان دری"ۀ عرصجنتها جایش ــ در که  ــ 

 فرماید:

و  نداشطوری ترکیب گردند، که خود "مفهوم" بهم  "زنده" و "مفهوم" ترکیب گردند و آن ر  لغات جدید باید از عناص  »

موده است، فرباربار در کتب خود  "فرشیدورد"ست، که استاد  فاد آن چیزی)البته این م  «به شرحی نیاز نداشته باشند.

 ولو عین عبارت و فارمولبندی ایشان را ندارد(

نه تنها در همین یک  لیو ؛به چشم سر میبینم "جدیدخیال"استاد روانشاد را در ترکیب آن من این ارشاد گهربار 

را وارا اندازه دلنشین و گ و بی ترکیبات رساازین سیاق  اصهخبال" بلی"زبان عامیانۀ کازبان عامیانه کالً و  ترکیب!!!

شعراء و نویسندگان و دانشمندان و اهل قلم ما، عار  اماما گذاشته است،  اختیاردر  خروار من من و تن تن و خروار

 استفاده کنند!!! "خداداد"و  "نقد و تیار"دارند، که ازین گنجینۀ 

 ما!!! بان  زوای بر  صدو بر ما؛ وای 

 

 

 

 


