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 21/10/2018          حمید انوری

 "بنی آدم اعضای یک پیکرند"

سری زدم به انترنت و بازهم ریختم؛ ای همینکه به خانه برگشتم و چای سبز در پیاله طبق معمول بعِد کار روزانه، 

 ر"!"خدایا خی " مراجعه کردم، چشمم به عنوان فوق خورد، باخود گفتمآنالین افغانستان "آریانا طبق معمول به سایت

معروفی" به رشتۀ تحریر درآمده بود. مضمون را فوراً " قلم زیبا و گیرای بزرگوار محترم جنابنبشتۀ مورد نظر به 

 باز کردم، به دو دلیل:

ار "معروفی" صاحب، همیشه بسی گرانقدِر محترمافه گوئی، از نوشته ها و مضامین یکی اینکه بدون کدام مبالغه و گز

 آموخته ام و می آموزم هنوز.

دام دانستم که ک ین شعر سعدی شیرازی را چند روز قبل در نوشتۀ ناچیز خود آورده بودم، پس میهمدوی دیگر اینکه 

 . . جای کارم حتماً می لنگد و.

"معروفی" صاحب بزرگوار یک جهان سپاس و از انتقاد سازنده و  از این مقدمۀ مختصر که بگذریم، از حسن نظر

 روی دو چشم.و به  منطقی شان در مورد تصحیح شعر هم ممنون هستم 

 "معروفی" صاحب گرانقدر می نگارند:  و اما قصه از آنجا شروع می شود که

ان قرار افغ ۀثق ۀسندینو کی پسند ورشن الاقل مورد قبول و نیکه ا دم،یدیسبب هم بود، چون م نیاز میخوشحال.   . ".}

مجدداً باز کردم، مصراع را  را دو ساعت بعد آن مقاله یکی یچون وقت د،ینپائ ریمگر د یخوشحال نیگرفته است. ا

 !!!یشگیمغلوط هم ۀویبه همان ش یعنی  افتم؛ی" گرندیکدی یآدم اعضا یبن" ئتیدر ه

 نیاش را بپرسم. ا دهیعق رییتغ یچون و چرا یانور دجانیاز حم خواهم یو هم نم دمیرا نفهم ریر تحرییتغ نیا لیدل

 مردم بسا دیکه مردم ما و شا دهد،یو به صراحت نشان م دهدی" را نشان مط مشهورغلزور " گریبار د کیا ام نکته

 .{..".شوند یم ریخود ت زیکه از همه چ کوشند، ی" مغلط مشهور" یدر حفظ آبرو یتا اندازه ا ز،ین یتیگ گرید نقاط

هرچند انجنیر صاحب محترم و گرامی از روی لطف همیشگی شان که در حق این کمترین دارند، چون و چرای 

 "غلط مشهور" حالیکه این در ام را نمی پرسند، اما من مختصراً جریان را خدمت شان عرض میدارم،  عقیده""تغییر 

 مورد تائید من نیست.

سکایپ در تماس شدند و متذکر گردیدند  حب" از طریق"نوری صا بعد اینکه نوشتۀ متذکره را آنالین کردم، محترم

 ده، بلکه درست آن"است و آنچه من نقل کرده ام درست نبوکه در شعر متذکره ای "سعدی" اشتباه صورت گرفته 

 ند"، می باشد.دیگراعضای یک
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 3از 2

چون من بارها در مورد  اعضای یک پیکرند" است، " درست آن همان کنم خدمت شان عرض کردم که من فکر می

رده نتی نیز مراجعه کشنیده و خوانده ام و نیز قبل از آوردن این شعر در نوشتۀ خود، چندین بار به منابع مختلف انتر

.، فکر میکنم همین نبشتۀ  . ام و نیز عالوه کردم که در سایت های مختلف در انترنت به هر دو گونه آمده است و.

صاحب چندین سال قبل از نظرم گذشته بوده است؛ زیرا همین دلیل و منطق و برهان مستدل،  "معروفی" پربار جناب

عرض گرامی درست همین منطق و دلیل و برهان را خدمت نوری صاحب به گونه ای در ذهنم ته نشین شده بود و 

"بنی آدم اعضای یک پیکرند" بدین معنی تواند بود که همه انسان ها، اوالدۀ حضرت آدم  کردم و نیز عالوه نمودم که

 . . اند و.

یپ گرم گفت و گو به هر تقدیر جهت اینکه خود را بیشتر در مورد قانع سازم، در همان مدت زمانیکه باهم در سکا

 بودیم، دقایقی از نوری صاحب فرصت خواستم تا به دیوان سعدی که دم دستم بود مراجعه کرده و حل مطلب کنیم.

بوستان، غزلیات، قصاید، رباعیات، قطعات و رسائل می باشد،  شامل گلستان، کلیات سعدی را باز کردم، این کتاب که

)چاپ سوم، بهار . صفحه به نشر رسیده است 1196فروغی" در "محمد علی  از روی نسخۀ تصحیح شدۀ مرحوم

 (. انتشارات ققنوس1368

 در "مقدمۀ ناشر" در صفحۀ چهار  و پنج چنین آمده است:

"... اهم نسخ چاپی آن تصحیح عبدالعظیم قریب، محمد علی فروغی و سعید نفیسی در دسترس همگان است. شرح ] 

همچنان ادامه خواهد یافت ه است، و این سلسلۀ تصحیح و شرح به چاپ رسیدمحمد خزائلی و خلیل خطیب رهبر نیز 

در این میان و تا کنون تصحیح فروغی هنوز ُمطمئن ترین نسخه قلمداد می شود که خود بارها  و جای آن نیز هست. 

 به همت ناشران بسیاری چاپ شده است. و

، بر اساس نسخه ای است که به سال شده استهجری شمسی چاپ  1310گلستان عبدالعظیم قریب که به سال 

هجری قمری نوشته شده و به ادعای ناسخ از روی نسخه ای بوده که به دست مصنف استنساخ شده است. اما 1021

 لی فروغی بر اساس این چاپ و نسخه های زیر اقدام به تصحیح گلستان کرده است:عمحمد 

 نسخۀ ابوالحسن بزرگزاد اصفهانی که احتماالً در زمان حیات شیخ کتابت شده.  -1

 هجری قمری. 794نسخۀ  مجدالدین نصیری به سال  -2

 هجری قمری. 768نسخۀ کتابخانۀ ملی پاریس به سال  -3

 هجری قمری. 794نسخۀ صادق انصاری به سال  -4

 نسخۀ کتابخانۀ سلطنتی. -5

 خیزی. نسخۀ اسماعیل امیر -6

 نسخۀ کتابخانۀ حاج حسین آقا ملک. -7

 هجری قمری. 720لرد گرینوی به سال  سخۀن -8

 (1)هجری قمری. 728نسخۀ کتابخانۀ هند انگلستان به سال  -9

                                                           

مرجان " این کلیات گرانبها تحفه ای است بس ارزشمند از میان بیش از یکصد و پنجاه جلد کتاب ارزشمند دیگر از کتابخانۀ زنده یاد -1 

 که یادش گرامی و روانش شاد باد. کمال"
 



  
 

 

 3از 3

مقدمه در چگونگی تهیۀ این اثر نوشته اند و اینکه با دقت و موشگافی بیش  نیز ده صفحه "محمد علی فروغی"مرحوم 

 ، که البته بازهم نمی توانباال را باهمدیگر مقایسه نموده و این اثر گرانبها را تقدیم جامعه نموده انداز حد تمام نسخ 

 گفت کامالً خالی و مبرا از هرنوع خطا و اشتباه خواهد بود.

حال این کمترین همین کلیات را با همین شرح و بسط آن مورد توجه قرار داده و " اعضای یک پیکرند" را به 

"معروفی" در مورد استدالل نموده اند  ی یکدیگرند" تغییر دادم، هرچند آنچه بزرگوار محترم انجنیر صاحب"اعضا

" اعضای یک پیکرند" را قبول  ، بصورت مطلق مورد قبول من است و این کمترین همانو کامالً منطقی هم است

ت فرسای شان که در تهیۀ این اثر به "محمد علی فروغی" و زحمات طاق اما به احترام مرحوم کرده و پذیرفته ام، 

خرج داده اند، آنچه در کتاب بود، روی صفحه ریختم؛ مگر اگر بار دگر ضرورتی اُفتاد تا از این شعر معروف شیخ 

 " را خواهم آورد. اعضای یک پیکرندهمان" سعدی، سود برم، 

 ک خود کنند.که سبب گردید دوست بزرگواری یادی از این کوچ بیآمرزادخدا شیخ سعدی را 

 یار زنده و صحبت باقی...                                               

 

 

 

 

را هم مطالعه کنند، با اجرای "کلیک"  مطالب دیگر این نویسنده مضامین ودگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن تذکر:
 رهنمائی شوند!وی مضامین توانند به فهرست "آرشیف" میصفحۀ مقاالت  رد، هبرعکس نویسند

 

 

 

 


