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جناب آقای دكتر ايرانی
 مدير محترم مجلۀ وزين گزارش ميراث

ــمند است دستور فرمايند شرح زير در اولين شمارۀ آن نشريه درج گردد.  ــالم و ادای احترام خواهش پس از س
سپاسگزار است.

در خصوص نوشته شده بودن مصراع سعدی شيرازی در سازمان ملل متحد كه استاد محترم آقای دكتر 
دوستخواه در پايان مقاله با عنوانِ  «بنی آدم اعضای يكديگرند» در صفحات 58 و 59 مجلۀ گزارش ميراث
ــتاد ارجمند آقای ابوالفضل خطيبی از كيفيت تحرير آن  ــده بودند و پرسش اس ــمارۀ 47 و 48 متذكر آن ش ش
ــان كه آن را از حافظه نقل كرده اند نه از متنی و ممكن است مربوط به قطعه  ــخ ايش ــان و پاس مصراع از ايش
فرشی باشد كه بيِت سعدی در آن بافته شده بوده و به سازمان ملل اهداء شده است، الزم به اصالح می داند 
ــت، مربوط به مجمع اتفاق ملل است كه پس از جنگ جهانی  ــازمان ملل متحد نيس كه موضوع مربوط به س
اول در ژنو تشكيل شد و مرحوم محمدعلی فروغی در ماه های سپتامبر و اكتبر سال 1902 ميالدی (1338 
ــۀ مجمع را داشته اشت و در خطابۀ افتتاحيۀ خود  ــمين و پنجاه و هفتمين جلس ــت پنجاه و شش قمری) رياس

متذكر بيت سعدی شده است.
آنچه بر اين اصالحيه می توان افزود آنكه، مرحوم ميرزا علی اصغر خان حكمت در يادداشت های روزانۀ 
ــنبه هشتم تيرماه 1329 شمسی كه در ژنو ميزبان آقای سيد جمال طباطبايی كه  ــرح وقايع روز ش خود در ش

در آلمان به تجارت مشغول و برای ديدن ايشان به ژنو آمده بودند نوشته اند:
نهار را مهماِن اين جانب بود. در رستوران نزديك هتل موسوم به «باواريا» (Bavaria) صرف كرديم. اين 
ــت و از جملۀ خصوصياتش اين است كه رجال معروف سياسِی قبل از جنگ  ــتوران خيلی معروف اس رس
ــتوران غذا خورده اند، از هر يك  ــات در جامعۀ ملل به ژنو آمده و در اين رس ــی دوم كه برای مالق جهان
كاريكاتوری رسم كرده و به ديوار نصب نموده اند. در آن ميان كاريكاتور مرحوم محمدعلی فروغی است 

كه ظاهراً در سال 1320 رياست جامعه را داشت. (ره آورد حكمت، مجلد دوم، ص 184) 

فروغـی و بيت مشهور سعـدی
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