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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١٠برلين، دوم مارچ 
  
  

  
  !!!بنی آدم اعضای يکديگرند

  يا
  بنی آدم اعضای يک پيکرند؟؟؟

  
  و معلم اخالق امم، شيخ شيراز، سعدی عليه الرحمه، هشت صد سال پيش مثنوی معروف خود را سروداستاد سخن 

  :که مصراع اولش در بسا کتب و نسخ بدينگونه بما رسيده است
  

  دم اعضای يکديگرندبنی آ
  

خ اجــّل را نقل چيزی بگوئيم، تمام مثنویِ  شي" ورشن"اين هيئت يا " نادرستی"و يا " درستی"پيش از آنکه در مورد 
  :ميکنم

  
   گوهرند      که در آفرينش ز يکـديگرند    ــــ اعضای  يکـبنی  آدم 

   قرار ها را نماندـر عضوـ     دگـــ آورد  روزگار   و عضوی بدرد ـچ
   نهند آدمی  نامت ـهــران بيغمی         نشايد  کـــ ديگــ تو کــز محنت

  
يم و از دوران مکتب هم بدين شکل بياد داريم و قسمی که گويند، در ا خوانده همين صورت را در کتبعلی الظاهر 

 همين هيئت ، درنيز در نيويارک "  سازمان ملل متحد"، (*) و بگفتۀ جديد خياالن" ملل متحدمؤسسۀ  "يا" يونو"مقر 
  .حک گرديده است

 اين مثنوی ايراد "مصراع اول"ود  تا جائی که بر من واضح گرديده است، اولين کسی که بر صبغت و هيئت موج
آنچه را آن استاد عالمه باجمال بيان کرده  است، من همان را درينجا . ، بود"مرتضی مطهری"وارد کرد، استاد 

  :ميکنم" ژرف انديشان"شرح داده  و تقديم 
  :استاد مطهری مصراع اول را بدين صورت تصحيح ميکند

  

  بنی آدم اعضای يک پيکرند
  

  : را بر حديثی از پيامبر خدا مدلل ميسازد، که فرمودو اين تصحيح
  

  ».اند" پيکر زنده"انسانها اعضای يک « 
  

"  اعضای يک پيکر. "بلی خوانندۀ عزتمند، تنها همين نحوۀ بيان است که مفهوم را به شکل منطقی افاده کرده ميتواند
 اجازت ما منطقًا. داردن" د منطقیبنيا "هيچ" اعضای يکديگر"مترتب بر يک مفهوم منطقی ميباشد، در حالی که 

  :نداريم بگوئيم که 
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  ».ما اعضای يکديگر استيم« 
  

  يا
  

  ».اجزای يکديگر ميباشيم ما «
  
  . نداردی قبول منطقيعنی چه؟؟؟؟ چنين افاده ای را هيچ" گراجزای يکدي"و " اعضای يکديگر"
  

  :ما منطقًا ميتوانيم بگوئيم که 
  "حزب"اعضای يک 

  "ولسی جرگه"اعضای 
  "پارلمان"اعضای 

  "فاميل"اعضای يک 
  "کابينه"اعضای 

  " سازمان"اعضای يک 
  "بورد"اعضای يک 
  "هيئت"اعضای يک  

  و غيرهم
هرکدام " هيئت"و " بورد"و " سازمان"و " کابينه"و " فاميل"و  " پارلمان"و " ولسی جرگه"و " حزب"درينجا 

که افراد و " پيکر"هايت يک ، يک نظام، يک سيستم و در نعبارت است از يک مجموعه، يک کل، يک دستگاه
  .آن ميباشند" اجزاء"و " اعضاء" را در خود مدغم ساخته است و اين افراد و اشخاص همان اشخاص

" گروپ"و " دسته"و " گروه"و " جمعيت"و " جمع " در وجود يک" کل"است و  " کــُـل" از يک ، جزئی"عضو"
جزء "يتوان را نم" جزء"همان طوری که يک .  ميگرددخالصه "پيکر"سرانجام يک و " دستگاه"و " مجموعه"و 

  . شمرد" عضو يک عضو"را " عضو"ن سياق نميتوان يک ناميد، به هما" يک جزء
  .است" اجزای يک کل"بسان رابطۀ باهم،   "اعضای يک پيکر"رابطۀ اما 

 
را استعمال کنيم، در آن صورت " اجزای يکديگر"و " اعضای يکديگر"ه ترکيبات اگر منطقًا اجازت داشته باشيم ک

  !!!!!را هم داشته باشيم" اجزای يک جزء"و "  اعضای يک عضو"بايد اجازۀ استعمال ترکيبات 
  
  :راهی ديگر نميماند 

   .يمرا بخواه" منطق"بگوئيم و عذر  "بنی آدم اعضای يکديگرند"يا بايد ــ 
قی  اصالح نمائيم، که هم اساس منط"بنی آدم اعضای يک پيکرند"صورت ه بن مصراع را  اينکه آ ياــ 

  . سازگار استدارد و هم با حديث پيغمر
  

ز و کامًال ثقه است و ّرـحيک نکته مگر ُم.  اينطور بوده است، يا آن طور"سعدی"ۀ نميخواهم بگويم که اصل فرمود
  : آن اينکه 

کرده اند و از همين سبب بسا و دست درازی گان بسيار تصرف در اشعار بزر" نسخه برداران"
  !!!!! اشعار را در نسخ مختلف، به انحای متفاوت می يابيم

  
       والسالم علی من التبع الهدی                                                                    

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيح
زنان . است" مدرن"و باصطالح فرنگی " متجدد"، " عصری"اصطالح زنان کابلی و در معنای " جديد خيال"ــ * 

ترکيب کرده و ترکيب پسنديدۀ " زبان دری"را به قاعدۀ دستوری " خيال"و " جديد" عربی ارجمند کابلی دو کلمۀ
که از سياق خود ترکيب، مفهومش بوجه حسن و " جديد خيال"و . را درست کرده اند) بدون اضافت" (جديد خيال"

اشته است و هيهات و بشکل احسن، افاده ميگردد، يکی از زيباترين ترکيباتيست، که زبان عوام در دسترس ما گذ
ميبالند، ازين لغت زيبا و بی مثال " زبان تحرير"اند و به " زبان ادبی"دردا و اسفا، که اهل قلم و آنانی که غرۀ 

، که دو هفته پيش به "خسرو فرشيدورد"، داکتر " پوهنتون تهران"استاد فرزانۀ . هرگز استفاده نميکنند" عاميانه"
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، ارشادات شاهوار و "لغت سازی"و " دستور زبان دری"ا جايش باد ــ در زمينۀ رحمت ايزدی پيوست ــ که جنته
  :نافذی دارند و از جمله فرمايند که 

 و به بوده" مفهوم"د، که خود ند و آنطوری ترکيب گردنترکيب گرد" مفهوم"و " زنده"ت جديد بايد از عناصر الغ« 
که در کتب خود فرموده است، ولو " فرشيدورد"زيست، که استاد البته اين ُمـفاد آن چي( ».دنشرحی نياز نداشته باش

  )عين عبارت و فارمولبندی ايشان را ندارد
يک  به چشم سر می بينم و نه تنها در همين "جديد خيال"را در ترکيب روانشاد استاد گهربار ارشاد اين من 

  !!!!ترکيب
سياق کلمات را من من و تن تن و به خروارها در دسترس خصوصًا، ازين " زبان عاميانۀ کابلی"زبان عاميانه کًال و 

خدا "و " موجود"ما گذاشته است، مگر شعراء و نويسندگان و دانشمندان و اهل قلم ما، عار دارند، که از اين گنجينۀ 
  !!!!!!!استفاده کنند" داد
  
 
  


