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Abstract
Scientific and cultural interaction between Persians and Greeks was
established around 500 BC and continued until the fourth and fifth centuries
AH. During this period, cultural and intellectual elements of the two nations
influenced each other’s literature. A study of Diogenes’ personality and
attitudes shows that he was unknown in Persian (and Asian) culture and
literature. Most of Diogenes’ writings were attributed to other prominent
philosophers such as Socrates, Hippocrates, and Plato. As of the twelfth and
thirteenth centuries AH, as research areas and relations between the nations
expanded, Diogenes became known for researchers. This paper, using an
analytical-descriptive approach, examines the influence of this Greek
philosopher on Persian culture and literature from the perspective of
comparative literature. It highlights the changes that took place in the
process of localizing this transition.
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استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله9998/91/22 :؛ تاریخ پذیرش مقاله9998/92/22 :
(از ص  29تا ص )29

چکیده
تعامل و تفاهم علمی و فرهنگی میان ایرانیان و یونانیان از حدود سال پانصد قبل از میالد فراهم شد و تا
سدههای چهار و پنج هجری (ده یازده میالدی) ادامه داشت .در این مدت ،عناصر فرهنگی و اندیشگگانی
دو ملت ،در ادبیات و فرهنگ یکدیگر نفوذ یافت؛ یونانیها از دانگش پششگکی ایرانیگان بهگرههگا بردنگد و
ایرانیان هم از فلسفۀ یونان .مطالعه در شخصیت ،اقوال و احوال «دیوژن» نشان میدهد کگه او در قلمگرو
فرهنگ و ادب ایران (و مشرقزمین) ناشناخته بوده ،غالب حکایتها و روایتهای مربوط به وی ،بگه نگا
شخصیتهای سرشناس دیگر (سقراط ،بقراط و افالطون) یا با عنوانهای عا  ،مانند درویش ،شیخ ،عابد،
حکیم ،نشر یافتهاست و اسکندر نیش با عنوان کلّی مَلِک و پادشاه آمدهاست .از سدههای دوازدهم بگه بعگد
که حوزههای پژوهشی و روابط میان ملتها گستردهتر میشود ،شخصیت «دیوژن /دیوجانس» برای اهگل
تحقیق شناختهترمیشود .این مقاله به روش تحلیلی ،بگا رویکگرد روابگط بینگامتنی از چشگمانگداز ادبیگات
تطبیقی ،تأثیر ،نفوذ و چرخش این عنصر یونانی را گ اعم از زندگی ،احوال ،اقوال و حکایتهای مربوط به
دیوژن یا متأثر از وی گ که در ادبیات ایران (فارسی و عربی) بازتاب دارد ،بررسگی مگینمایگد و در بخگش
نتیجهگیری ،تفاوتها و تغییراتی را بیان میکند که در روند بومیسازی این انتقال صورت گرفتهاست.
واژههای کلیدی :ادبیات تطبیقی ،ادبیات ایران ،چرخش فرهنگی ،دیوژن ،عنصر یونانی.

 .9مقدمه
ملتهایی که زمینههای روحی گ روانی و فکری گ فرهنگی مشترک دارنگد ،آسگانتگر بگه
سوی هم گرایش پیدا میکنند و تفاهمات و تمایالت بیشگتری بگا هگم دارنگد .بگرعکس،
ملتهایی که زمینههای فکری و فرهنگی مشترک یا نشدیک به هم نداشته باشند ،عوامل
و انگیشههای تعامل و تفاهم به گونهای دیگر و چه بسا سودجویانه رقم بخگورد کگه چگون
ملتی یا دولتی ،سود خود در میانه نبیند ،بساط تعامل و تفاهم را برچیند؛ چنانکه این مهم
در تعامالت بسیاری از دولتها و ملتها قابل مشاهده است .بنابراین ،قرابتهای فکری گ
 .9رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

m_pirani@sbu.ac.ir

پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،سال  ،9شمارۀ  ،2تابستان 29/9999

فرهنگی و زمینههای مشترک در نشدیکی ملتها و تفگاهم میگان آنهگا مگیتوانگد نقگش
عمدهای ایفا کند.
تاریخ ادبیات ایران دو دورۀ نهضت ترجمه را به خود دیده کگه در هگر دو دوره ،خگون
تازهای در حیاتش دمیده شدهاست و دورۀ تحول چشمگیری را تجربه کردهاست .دورۀ اول،
بخشی از آن به روزگار حملۀ فلیپ (پدر اسکندر مقدونی) به یونان ،سپس در ادامۀ کارِ پدر،
«لشکرکشی اسکندر بهظاهر با خیال گسترش فرهنگ یونانی به سرزمینهای متمگدن آن
روز» (ایلخانی ،)92 :9982 ،از جمله ایران بود کگه موجگب مهگاجرت تعگدادی از دانشگمندان
یونانی به آسیای صگغیر و شگکلگیگری عصگر یونگانیمگببی شگد و عقالنیگت یونگانی در
سرزمینهای تسخیرشده فرصت ظهور و بروز پیدا کرد؛ چنانکه اروپگا هگم بعگد از قگرون
وسطی ،بهویژه در دورۀ رنسانس تحت نفوذ و سیطرۀ آثار و اندیشههای یونگانی بگود (ر.ک:
هایت29 /9 :9931 ،گ )19و «از طرف دیگر ،ادیان شرقی هم در ارتبگاط بگا ایگن عقالنیگت و
جهانوطنی که این امپراطوری به زبان واحد یونانی ایجاد کرده بود ،گسترده شگدند و بگه
دینداری یونانی و رومی رنگ شرقی دادند» (ایلخانی .)92 :9982 ،این امر در تمدن ایران آن
روز ،به ترجمۀ آثار ،انتقال دانش و نفوذ عناصر یونانی در فرهنگ ایرانی منجر شد .بخگش
دیگر آن ،به انتقال زبان فارسی از دورۀ فارسی میانه /پهلوی به فارسی جدید برمگیگگردد
که بعد از ورود دین اسال به ایران ،مترجمان بشرگی چون ابنمقفع (919گگ923؟) ،نوبخگت
اهوازی ،علیبن ربن طبری و ...به ترجمۀ آثار از فارسی میانه (= پهلوی) بگه زبگان عربگی
دست زدند (ر.ک؛ صفا918 /9 :9932 ،گ .)991دورۀ دو دو دهۀ پایانی سدۀ سگیشدهم هجگری
(=  9281شمسی) مصادف با دورۀ حکومت قاجار است که با ترجمۀ رمانهای اروپایی ،به
ویژه فرانسوی به فارسی ،دورۀ جدیدی در تاریخ ادبیات معاصر ایران آغاز شد.
در خالل ترجمۀ متون و آثار علمی ،فلسفی و عناصر فرهنگی از ادبیات یونان و اروپگا
بسیاری از عناصر فرهنگی ،هنری و دانشهای ملتهای دیگر به فرهنگ و ادبیات ایگران
نفوذ یافت و منشاء آفرینش آثار ادبی و علمی ارجمندی شد .از سوی دیگر ،بسیاری از آثار
و شخصیت فکری گ فرهنگی ایرانی را هم به ملتهای دیگر معرفی کرد.
بعد از غلبۀ اسکندر بگر ایگران ( 999ق ،). .بسگیاری از دانشگمندان و از طریگق آنگان،
بسیاری از آثار علمی یونانیان به ایران منتقل و به فارسی میانگه ترجمگه شگد کگه در ایگن
میان ،سهم و نقش آرا و آثار سقراط ،افالطون و ارسطو بیشتر بود .بعد از ورود اسگال بگه
ایران ،فارسی پهلوی (= فارسی میانه) جای خود را به زبان فارسی دری داد و اندیشمندان
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و مترجمان ترجمۀ متون پهلوی به عربی را آغازکردند .با توجه به روابط فکری گ فرهنگی
میان ایران و یونان ،آثار یونانی نیش به فارسی جدید ترجمه شد و از این طریگق ،آرا و آثگار
افالطون ،ارسطو و بسیاری از معارف یونانی نیش به زبان ،فرهنگ و ادب ایران راه یافت که
این انتقال شامل حکایتهایی دربارۀ زندگی و رفتار حکمای یونانی هم میشد.

9گ .9پیشینۀ پژوهش
دربارۀ تأثیر ادبیات و عناصگر اندیشگگانی و فرهنگگی یونگان بگر تگاریخ و ادبیگات ایگران،
پژوهشهای شایستۀ توجهی صورت گرفتگهاسگت؛ از جملگه :اسگکندر و ادبیگات ایگران ،و
شخصیت مذهبی اسکندر ،تألیف سیّد حسن صفوی (.)9912
اما مقالۀ حاضر با رویکرد تطبیقی و با هدف نشان دادن سرچشگمه و خگط سگیر ،یکگی از
عناصر یونانی را بررسیمیکند که در برخی از آثار ادبی راه یافتگهاسگت و منشگاء فکگر یگا
آفرینش مفاهیم متعالی شدهاست .در پژوهش های انجا شدۀ قبل از مقالۀ حاضر ،صرفاً به
اشاراتی در حدّ نا شخصیت یا نقل حکایت بسنده شدهاست و چرخش این عناصر از منظر
ادبیات تطبیقی بررسی نشدهاست.

9گ .9حضور عنصر یونانی در ادبیات ایرانی
آشنایی و ارتباط ایرانیان با یونانیها ،دو ملت با تمدن و فرهنگی دیرینگه ،متأسگفانه نگه از
طریق افکار ،آرا و آثار اندیشمندان خود ،بلکه از طریق دو جنگی آغگاز شگد کگه داریگوش
بشرگ و فرزندش (خشایار) ،شاه ایران (حدود  111تا  211ق ). .و اسکندر مقگدونی (999
ق ). .به راه انداختند (ر.ک؛ گرانتوفسکی 9989 ،الف و پیرنیا111 /9 :9981 ،گ .)111بعد از جنگگ دو ،
پای اندیشمندان ،مترجمان ،آثار و افکار یونانی به ایران باز شگد و از قِبَگلِ آن ،بسگیاری از
کتب و عناصر فرهنگ یونانی نیش به ایران راه یافت که آثگار سگقراط ،بقگراط ،فیغگاغور ،
افالطون و ارسطو از آن جمله هستند .از میان عناصر فراوان فرهنگ و دانش یونانی که در
آثار ادبی ،بهویژه حکایتهای ایرانی حضوری پررنگ دارد ،حکایتهای مربوط به «دیوژن/
دیوجانس» است؛ شخصیتی تیپیک که جماعتی از صگوفیه و عرفگای سگده هگای آغگازین
هجری را نمایندگی میکند؛ انسانی آزاده ،دنیاگریش ،حقگو ،حقیقتجو و تا اندازهای شگبیه
شخصیت شمس تبریشی در ادبیات ایران ،هرچند آن گونه کگه در سرگذشگت و احگوال او
آمدهاست ،ویژگیهای نامطلوبی هم در زندگی و افکار او به چشم میآید .به دلیل اشگتهار
افالطون در فرهنگ و ادبیات ایران ،حکایتهایی هم که دربارۀ شخیتهای دیگر یونگانی
(از جمله ،دیوژن) بوده ،به نا افالطون تبلیغ و ترویج یافتهاست .نمونۀ آن ،خگمنشگینی
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دیوژن است که در ادبیات ایران بگه نگا افالطگون و در آثگار منظگو ایگران بازتگاب دارد؛
چنانکه در شعر خواجۀ شیراز میخوانیم:
«جگگش فالطگگونِ خگگمنشگگین شگگراب

سرِّ حکمت به مگا کگه گویگد بگاز؟»
(حافظ شیرازی.)299 :9931 ،

یا در شعر کلیم کاشانی:
«خم گرچه سال ها به فالطون نشسگتهاسگت

دور از لبگگگت نکگگگرد عگگگال خمگگگار مگگگن»
(کلیم کاشانی.)291 :9912 ،

اهلی شیرازی نیش با اشاره به ماجرای زندگی دیوژن ،مرد گریشی او را به افالطون نسگبت
میدهد و میگوید:
«غایت حکمت بوَد وحشگت زِ خلگق روزگگار

 .2معرفی دیوژن /دیوجانس

ورنه افالطگون چگرا رو سگوی کهسگار آورَد»
(اهلی شیرازی.)211 :9932 ،
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یکی از شاگردان سقراط به نا «آنتیستنس» (Antisthenes؛ حدود 911گ221ق ). .شیوۀ
زندگی استاد خود را پیش گرفت ،اما مبالغه در کگار کگرد و غایگت وجگود را «فضگیلت» ،و
فضیلت را در «ترک تما تمتعات جسمانی و روحانی» دانست و مؤسس سلسلهای از حکما
شد که ایشان را «کلبی» )( 2میگفتند .سبب آن ،این بود کگه مباحگد درس و گفتگوهگای
آنتیستنس در محلی از شهر آتن برگشار میشد که آنجا را «سگسگفید» )e( 9مگیگفتنگد.
همچنین ،گفتهاند به سبب آن بود که پیروان آنتیستنس در اعراض از دنیگا و انصگراف از
عالیق دنیاوی چنان مبالغه کردند که از آداب و رسو معاشگرت و لگواز زنگدگانی دسگت
برداشتند ،حدود و قیود زندگی اجتماعی را کنار نهادند ،شگیوۀ زنگدگانی و احگوال دَد و دا
برگشیدند ،لباس کهنه و پارهپاره میپوشیدند ،با سر و پگای برهنگه و مگوی ژولیگده ،ماننگد
درویشان میان مرد میرفتند ،در گفتگو هرچه بر ذهنشان خطور میکرد ،بیمحابا بر زبان
میراندند و به فقر و تحمل درد و رنج افتخار میکردند .در اندیشۀ یونانی ،فلسگفۀ کلبیگان
یک ویژگی دارد و آن را میتوان فلسفۀ تگودههگای تهیدسگت و رنجبگر یونگانی دانسگت.
آنتیستنس بعد از رویگردانی از فلسفۀ مدرسی ،با کارگران محشور گشت ،جامه آنان را به

1. Diogenes; 412-324.B.C
2. Cypiques
3.Cynosarge
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تن کرد و در کوی و برزن به موعظه پرداخت ،به بازگشت به طبیعت اعتقگاد داشگت و در
این اعتقاد افراط میکرد (ر.ک؛ بابایی.)929 :9989 ،
فرد کامل این جماعت« ،دیوجانس» است که در ترک دنیا و اسباب آن ،کار را به جایی
رسانید که در خمی منشلگشید و تنها کاسهای برای نوشیدن آب داشت و آن را هم زمگانی
که دید طفلی با کف دست خود از نهر آب برمیدارد و مینوشَد ،دور انگداخت و گفگت :در
دنیا به این هم نیازی نیست (ر.ک؛ فروغی:)22 :9993 ،
«زندگی حیوانات را سرمشقی برای زندگی بشر میدانست .کار او ،نوسازی ارزشها
بود .از مسلک زهد و ریاضتِ مغبت برای به دسگت آوردن آزادی حمایگت مگیکگرد .بگه
همین سبب ،به آیینهای قراردادی ،دانسته توهین روا مگیداشگت» (کاپلسگتون:9981 ،
.)929

دیوجانس برخالف معنای ظاهری سگینیکال« ،عشگقی پرشگور بگه فضگیلت داشگت و
فضیلت را وارستگی از تمایالت نفسانی میدانست» (بابایی.)922 :9989 ،
دیوژن در سال  292قبل از میالد در شهر «سینوپ» 9از بگالد یافیگونیگا در سگاحل
دریای سیاه به دنیا آمد و با پدرش «تریشسیوس»2که صراف بود ،به ضرب سکههای جعلی
متهم شد .9پدرش تا پایان عمر در زندان ماند و آنجا درگذشت .دیوجانس از وحشت به آتن
گریخت و در آنجا ،به مجلس درس آنتیسیونس (فیلسوف یونگانی) پنگاه بگرد .آنتیسگیونس
نپذیرفت و عصای رد بر سینۀ او زد ،چون عش کرده بود دیگر هیچ طالب علمی را نپذیرد.
اما دیوژن برنگشت و پای افشرد .فیلسوف تهدید کرد که اگر بازنگردد ،با چوبدسگتی خگود
سر او را خواهد شکست! دیوژن سرسختی نشان داد و سَر در برابگر حکگیم نهگاد و گفگت:
«بشن ،یقین بدان عصای تو سختتر از ارادۀ من نیست که مرا بازگردانگد!» .حکگیم چگون
صداقت و ارادۀ دیوژن را دید ،اجازه داد در مکتب درسش حاضر شگود ( Laertius, 1853:
 .)24-25دیوژن در سال ( 922ق ). .در شهر کورنگت 9از دنیگا رفگت .او از نظگر اخگالق،
سرشت و شیوۀ زندگی از مردانِ شگفت ،خارقالعاده ،ممتاز و در روزگار خود متمگایش بگود.
بس که کارهای بیرون از عرف و عادت انجا میداد و اعمال خارق عادت از او سر میزد،
«افالطون او را سقراط دیوانه مینامید» و مرد هم او را دیوژنِ دیوانه مگیگفتنگد ،امگا بگا
وجود این دیوانگی ،او را دوست داشتند و فیلسوف میشمردند و بعد از مرگش ،تندیسهگا
برایش ساختند (ر.ک؛ کاظمزاده922 :9929 ،گ )929و بر قدر و منشلگت او افشودنگد .دیگوژن اثگر
1. Sinope
2. Tresius
3. Corinth
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مکتوبی ننگاشت ،تألیفی هم از خود به جا نگذاشت و مانند دیگر فالسفه ،مجلگس درسگی
هم نداشت ،اما هرگاه و هرجا نکتهای به نظرش میرسید ،از بیگان آن ابگایی نمگیکگرد و
هرچه به فکرش میرسید ،بیمحابا ،بیمالحظه ،با آزادی تما و بگدون اهمیگت دادن بگه
موقع و مقا اشخاص اظهار میکرد .در واقع« ،در عقیدۀ دیوژن ،خود را از مگرد بگینیگاز
ساختن ،با استقالل و آزادی کامل زیستن ،خویشتن از قید عادات و رسو معمول رهانیدن،
اساس حکمت و شرط بشرگ فضیلت بود» (همان.)929 :
2
حکایتهای زیادی از زندگی دیوجانس نقل شدهاست که بسیاری از این حکایتهگا
از روزگار حیات وی به صورت شفاهی و بعد از اسال به صورت مکتوب به آثگار ادبگی راه
یافتهاست و خمیرمایۀ ذهنی شاعران و نویسندگان در خلق آثار آنان شد .گذشته از مواردی
که پگیش از ایگن ذکگر شگد ،مگرد گریگشی ،مناعگت طبگع ،قناعگتپیشگگی ،بگیبگاکی و
بیمالحظگی ،صراحت بیان و خمنشینی دیوژن مضمون حکایتهایی است که قرنهگای
متمادی به صورت شفاهی و مکتوب میان مرد و فرهنگهای گوناگون زبان بگه زبگان و
قلم به قلم میگشت .از حکایگتهگای معگروف دیگگری کگه دربگارۀ ایگن حکگیم یونگانی
نقلمیکنند ،این است کگه دیگوژن «روزی چگرا در دسگت گرفتگه ،در شگهر مگیگشگت،
پرسیدندش :در روز روشن ،چرا در دست ،چه میجویی؟! گفت :آدمی» ( Laertius, 1853:
 .)43این مضمون مایۀ بسیاری از اشگعار و روایگات شگاعران در ادب ایگران و عگرب شگد؛
چنانکه مولوی در غشل  229از کلیات شمس (دیوان کبیر) این ماجرا را با تغییری انگدک،
با تغیر نا حکیم یونانی به «شیخ» آوردهاست:
«دی شیخ با چرا همیگشت گِردِ شگهر
گفتنگگد یافگگت مگگینشگگود جسگگتهایگم مگگا

کش دیگو و دَد ملگولم و انسگانم آرزوسگت
گفت آنکه یافت مینشود ،آنم آرزوست»
(مولوی.)211 :9938 ،

از یک رباعی خاقانی نیش برمیآید که این حکایت در فرهنگ کهن ایرانی هم وجگود
داشتهاست .در روایت خاقانی ،تمغیلی کهن و شرقی از مردی ختایی نشان داده میشود که
در بلخ به روز روشن چرا بر کرده بود و «آشنایی» میجست:
«مسکین دلم از خلق وفگایی مگیجسگت
ماننگگدۀ آن مگگرد ختگگایی کگگه بگگه بلگگخ

گمگره شگگده بگود ،رهنمگگایی مگیجسگگت
برکگگرد چگگرا و آشگگنایی مگگیجسگگت»
(خاقانی.)311 :9939 ،

از فحوای حکایتگونه در رباعی خاقانی ،چنین استنباط میشود که نقگل شگفاهی روایگت
مربوط به زندگی ،جهانبینی و اقوال مربوط به دیوژن ،قدمتی دیرینه دارد و همان طور که
در بخش مقدمه اشاره شد ،به دوران پیش از اسال بازمیگردد و اینکه از چگه زمگانی وارد
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آثار و قلمرو ادبیات مکتوب شده ،دقیقاً مشخص نیست .از دیگر حکایتهای زندگی دیوژن
که در ادب فارسی نقشمایۀ اشعار و قطعههای ادبی شگاعران و نویسگندگان شگده ،دیگدار
اسکندر با اوست .نقل است که:
«اسکندر در گذرگاهی میرفت .دیوژن را در خرابهای دید ،با او به گفتگگو پرداخگت.
جاذبۀ دیدار دیوژن در اسکندر اثر کرد ،به او گفگت :ای حکگیم ،حگاجتی داری؟! از مگن
بخواه ،من مَلِک هستم و برآوردن حاجت تو را قادر  .دیوژن گفت :امر کن این پشهها از
من دور شوند! اسکندر جواب داد :من چگونه بر یک پشه حکم توانم راند؟! دیوژن گفت:
کسی که حکمش بر یک پشه روان نیست ،چگونه تواند بر جهانی حکم رانَد؟! به روایتی
دیگر ،دیوژن پاسخ داد :سایهات را از سر کوتاه کن تا مانع تابش نور خورشگید بگر مگن
نگردی» (.)Laertius, 1925: 38-40

این هر دو مضمون دستمایۀ شاعران و ادیبان در سرودن اشعار و نگگارش قطعگههگای
ادبی نغشی در آثار ادبی فارسی و عربگی شگد کگه در ادامگه ،آثگاری کگه دیگوژن و دیگگر
شخصیتهای مرتبط که احیاناً بومیسازی و یا در جریان چرخش فرهنگی دچگار تخلگیط
شدهاند ،به ترتیب تاریخی ذکر و بررسی میشود .با مهاجرت اندیشمندان یونانی به ایران،
ایرانیان با آرا ،آثار و شخصیتهای علمی یونانی آشنا شدند و بسیاری از عناصر یونگانی ،از
جمله زندگی ،اندیشه و اقوال بسیاری از حمکگا و اندیشگمندان ،ماننگد سگقراط ،افالطگون،
جالینوس ،ارسطو ،دیگوژن ،اسگکندر و ...در آثگار ادبگی ایگران بازتگاب یافگت و شگاعران و
نویسندگان ایران ،هر یک را به تناسب ،مایه و حکمت و به موجگب خگدمت سگتودهانگد و
خدماتشان را پاس داشتهاند .در ادامه ،با بررسی روابط بینامتنی از منظگر ادبیگات تطبیقگی،
بازتاب زندگی ،احوال و اقوال و حکایتهای دیوژن ،تأثیر و نفوذ عنصر یونانی در آثار ادبی
ایران (فارسی و عربی) را بررسیمیکنیم و در بخش نتیجه ،به بیان تفاوتهگا و تغییراتگی
میپردازیم که برای بومیسازی در روند این انتقال صورت گرفتهاست .سگپس بگر اسگاس
تاریخ حیات نویسندگان و آثاری که دیوژن و دیگر شخصیتهایی که افسانۀ دیوژن به نا
آنها تغییر یافتهاست ،به ترتیب تاریخی آورده میشود.

 .9کشفالمحجوب
این کتاب ،اثر ابوالحسن علیبن عغمان الجالبی الهجویری (981گگ211ق ).اسگت .دقیقگ ًا
معلو نیست که سخنان و احوال دیوژن از چه زمگانی وارد قلمگرو ادبیگات مکتگوب ایگران
شدهاست ،اما بر اساس ترتیب تاریخی منابع ،به نظرمیآید قدیمترین منبعی کگه مضگمون
حکایت و حیات دیوژن در آن ثبت شدهاست ،کشفالمحجگوب هجگویری باشگد .حکایگت
دیوژن با توجه به ظرفیت و مایههای عرفانی که دارد ،در متون عرفانی و تعلیمگی بیشگتر
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بازتاب دارد .در روایت هجویری« ،دیوژن» بگه «درویگش» و «اسگکندر» بگه «مَلِگک» تغییگر
یافتهاست و هجویری بهعمد یا بهسهو با این تغییگر جشیگی ،ذهگن مخاطگب را از توجگه و
تمایل به فرهنگ یونانی منصرف کرده ،به سوی فرهنگ ایرانیگ اسالمی کشاندهاست:
«همیآید که درویشی را با مَلِکی مالقات افتاد .مَلِک گفت :از مگن حگاجتی بخگواه.
درویش گفت :من از بندۀ بندگان خود حاجت نخواهم .مَلِک گفت :این چگونگه باشگد؟!
درویش گفت :مرا دو بندهاَند که هر دو خداوندان تواَند :یکگی حگرص و دیگگری اَمَگل»

(هجویری.)99 :9989 ،
روایت هجویری ناظر است به پاسخ دیوژن به این پرسش که« :از حکیم پرسیدند :شما
را چند بنده باشد؟ گفت :خداوندان شما بندگان مناَند؛ یعنی غضگب و شگهوت ،و اخالقگی
چند ردیّه که از این دو پدید آیند» (ر.ک؛ شهرستانی9292 ،ق.)232 :.
9گ .2نغر الدّر فی المحاضرات
نغر الدّر فی المحاضرات ،کتابی است به زبان عربگی ،نوشگتۀ منصگوربن الحسگین الگرازی،
مکنّی به ابوسعد اآلبی /آوی 229 . ( 9ق ).در هفت فصل (= جلد) ،دربارۀ آداب ،نکتهها و
ظرایف .جلد هفتم (فصل هفتم) آن مشتمل بر  21باب است؛ از جمله« :نکگت مِگن کگال
األنبیاء (ع) و لقمان الحکیم ،نکت للفالسفة ،نکت للفرس ،الکبر المستحسن والمستقبح ،فی
الشجاعة والجبن ،فی التعریضات و. ...
ابوسعد در جلد هفتم کتاب نغر الدّر ،بی آنکه از حکیمی (سقراط ،بقراط یا افالطون) یگا
پادشاهی نا ببرد ،دیدار و گفتگوی منتسب به دیوژن و اسکندر را در عبارتی کوتگاه آورده
که روایت او چنین است« :بَعَدَ مَلِکٌ إِلَی عَابدٍ :مَا لَکَ الَتَخدِمنی وَ أَنتَ عَبدِی ،فَقَگالَ :لَگو
اعْتَبَرتَ لَعَلِمتَ أَنَّکَ عَبدٌ لِعَبدی؛ لِأنِّی أَملِک الْهَوَی فَهوَ عَبدِی ،وَ أَنگتَ تَتبگع الهَگوَا فَأَنگتَ
عَبده» (ابوسعید اآلبی9222 ،ق.)18 /3 :.
9گ .9الملل والنِّحَل
2
این کتاب اثر ابوالفتح محمدبن عبگدالکریم شهرسگتانی (239گگ 128ق ).اسگت .از میگان
منابعی که سخنان و نگگرش دیگوژن /دیوجگانس در آن بگهتفصگیل آمگدهاسگت و دربگارۀ
شخصیت ،احوال و اقوال این حکگیم مسگتغنی سگخن گفتگهشگده ،کتگاب الملگل والنِّحَگل
شهرستانی است که فصلی مشخص و مجشا با عنوان «الحکیم دیوجانس الکلبی» در بیگان
احوال ،اقوال و جهانبینی فیلسوف یونانی پرداختهاسگت .منشگأ و پیشگینۀ بیشگتر اقگوال و
مطالب مربوط به زندگی ،سخنان و حاالت دیوژن را که در ادبیات عربی و فارسی بازتگاب
یافته ،موضوع و مایۀ شعر شاعران و عصارۀ حکایتهای نویسندگان شدهاسگت ،در کتگاب
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شهرستانی میبینیم (ر.ک؛ شهرستانی9299 ،ق232 :.گگ .)232اتفاقگاً صگفحات پیشگین آن هگم
(یعنی از صفحۀ  211تا  ،)232دربارۀ اسکندر ،فرزند فلیپ (شاه مقدونیه) است.

9گ .2حدیقةالحقیقة
ایگگن کتگگاب اثگگر ابوالمجگگد مجگگدودبن آد سگگنایی (تولگگد 219 ،218 :یگگا  239و وفگگات:
121گ191؟!) است .سنایی از حکایتهای مربوط به دیوژن در اشعار خود (شامل قصگاید و
مغنویها) بارها بهره گرفتهاست .از جمله به دلیل قابلیگت تأویگل عرفگانی آن و بیشگتر در
معنای نکوهش حرص و طمع ،بیان ریاضت و غلبه بگر حگرص و شگهوت و آز ،مضگمون
حکایت دیدار اسکندر و دیوژن را به مناسبت در اشعارش (قصاید و مغنویها) آورده ،از آن
بهره گرفته است؛ مغالً قصیدۀ  981که مصراع اول بیت دو  ،ذکر واژۀ «سگلطان» و «بنگدۀ
بندگان» ،حکایت دیوجانس و اسکندر را به ذهگن متبگادر مگیکنگد (ر.ک؛ شهرسگتانی:9292 ،
232گ .)239شیوه و حکایت سنایی بعد از او نیش دستمایۀ مولوی در مغنوی میشود:
«چند گویی :گِرد سلطان گَگرد تا مقبل شوی!
حرص و شهوت خواجگان را شاه و ما را بندهاَنگد
پس تو گویی این گره را چاکری کن چون کننگد

رو تگو و اقگبال سلطان ،ما و دین و مگگدبری
بنگر انگدر مگا و ایشگان ،گَگرْت نایگد بگاوری
بنگگگدگان بنگگگدگان را پادشگگگاهان چگگگاکری»
(سنایی.)111 :9912 ،

تفصیل حکایت مالقات اسگکندر بگا دیوجگانس ،بگا تغییراتگی در خگط سگیر حکایگت،
شخصیتها و محتوای آن ،در باب نهم 1از حدیقةالحقیقة با عنوان «لتمغیل فگی القناعگة و
ترک الحاجة» آمدهاست ،اما معلو نیست این تغییرات کارِ خود سنایی است ،یا حکایگت در
روزگار وی به همین روال معمول بودهاست! در روایت سنایی ،به جگای دیگوژن« ،بقگراط»
خمنشین شدهاست و محتوای حکایت هم در تفسیر مفهومی عرفانی است (بیان قگدرت و
حکمت خداوند و ناتوانی انسان در قیاس با خداوند ،حتی اگر سلطان باشگد) .سگنایی ایگن
بخش از احوال دیوژن را خمیرمایۀ حکایت خود ساخته ،اما آن را به بقراط نسبت دادهاست
و با تغییرات و تفصیل بیشتری آوردهاست:
«بگگگگگود بقگگگگراط را خمگگی مسگگگگکن

بگگودش آن خم بگه جگگگای پیراهگگگن

روزی از اتفگگگگگاق سگگگگگرما یگگگگگافت

از سوی خگم بگه سگوی دشگت شگتافت

پادشگگگگگاه زمگگان بگگگگگگر او بگذشگگت
شگگگگد بَگگرِ او فگگراز و گفگگت ای تگگن
هگگر سگگه حگگالی روا کگگنم ،تگگو بگگگگخواه

دیگگدش او را چنگگان برهنگگه بگگه دشگگت

گگگگگگفت بگقگگگگگگراط حگگگگگگاجت اول

گگگر بخگگواهی سگگبک سگگه حاجگگه زِ مگگن
کگگگگه منگگگگم بگگگگر زمانگگه شگگگگاهنشاه
عملگم هست ،یگک بگه یگک بگه خلگل
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گنگگگگهم مگگگگحو کگگگگگگن ،بیگامگگگگرز
گگگگگگفت ویگحگگگگک خگگدای بتوانگگد
گگگگگگفت :بگگگگرگوی حاجگگت دومگگگگین
گفگگت :پیگگر  ،مگگگرا جگگگوان گگگگگردان
گفگگت :ایگگن از خگگدای بایگگد خواسگگت
زود پیگگگگگگش آر حاجگگگگت سگگگگومین
گفگگت :روزی مگگگگن فگگگگشون گگگردان
گفگت :ایگگگگن نیگگگش کگگگگرد نتگگگگوانم
گفگگت :برتگگر شگگگو از بگ گگَرِ خگگگگورشید
حگگگاجت از کگردگگگگار خگگگواهم مگگگن

کگگگگش گرانگگی چگگگگو کگگگگوه البگگگگرز
مگگگگشد بدهگگگگد ،گگگگگگگناه بستگگگگگگاند
کگگگه مگگگنم پگادشگگگاه روی زمگگگین
عجگگش و ضگگعف از نهگگادِ مگگن بسگگتان
از مگگن ایگگن خواسگگتن نیایگگد راسگگت
از مگگن ایگگگگن آرزو مخگگگگواه چنگگگین
جگگانم از چگگگگنگ مگگگگرگ بازرهگگان
مَلِگگگگکم بگگگگگر جهگگگگان ،نگگه یگگگگشدانم
کگگه رطگب خیگگره بگگگار نگارد بیگگگگد
وَز تگگگگو حگالگگی بگگگگدو پنگگگگگاهم مگگن

تگگو چگگگگو م گگن عاجگگگگشی و مجبگگوری
برتگگگگری مگگگگر خگگگگگدای را زیباسگگت
یا رب ای سیدی به حگگگگق رسگگگگول
ای خگگگگگداوند فگگگگگرد بگگگگگیهمگگگگتا

وَز بگگشرگگگگگگگی و برتگگگگگگگری دوری
کگگه بگگه ملکگگت همیشگگه بگگیهمتاسگگت
دور گگگگگگردان دل مگگگگگرا زِ فضگگگگگول
جسگم را همگچگو اسگم بخگش سگگگنا»
(سنایی189 :9932 ،گ)191

 .2اقبالنامه
این کتاب اثر نظامی گنجوی (191ـ  192ق ).است .نظامی هم در اسکندرنامه (اقبالنامگه و
شرفنامه) بار نخست در بیان «اغانی ساختن افالطون بر مگالش ارسگطو» ،ضگمن انتسگاب
خمنشینی ،اختراع ارغنون را هم به افالطون نسبت میدهد و او را واضگع علگم موسگیقی
میداند:
« ...فالطگگون برآشگگفت از آن انجمگگگن
بگگرون رفگگت و روی از جهگگان درکشگگید
شگگب و روز از اندیشگگه چنگگدان نخفگگت
بگه خگم در شگد از خلگق پگی کگرد گگگم
چو صگاحب رصگد جگای در خگم گرفگت
بگگگر آهنگگگگ آن نالگگگه کانجگگگا شگگگنید
پس آنگه بر آن رسم و هیئت کگه خواسگت

کگگه اسگگتادی او داشگگت در جملگگه فگگن
چگگو عنقگگا شگگد از بگگش شگگه ناپدیگگد
کاغگگگانی بگگگرون آوریگگگد از نهفگگگت
نشگگان جسگگت از آواز ایگگن هفگگت خگگم...
پگگگی چگگگرب و دنبگگگال انجگگگم گرفگگگت
نمگگگگگوداری آورد اینجگگگگگا پدیگگگگگد...
یکگگی هیکگگل از ارغنگگون کگگرد راسگگت»
(نظامی81 :9938 ،گ.)88

همچنین ،بار دیگر در داستان «احوال سقراط با اسکندر» میگوید:
«چنگگین گویگگد آن کگگاردان فیلسگگوف
کگگگه یگگگگوناننشگگگینان آن روزگگگگار

کگگه بگگر کگگار آفگگگاق بگگودش وقگگوف
سگگگگوی زهگگگگد بودنگگگگد آموزگگگگگار
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زِ دنیگگگگگگا نجسگگگگگگتند آرایشگگگگگگی
نکردنگگگگگدی االّ ریاضگگگگگتگگگگگگری

نیرزیدشگگگگگان شگگگگگگهوتآالیشگگگگگی
بگگگه بسگگگیاردانی و انگگگدکخگگگوری»
(همان93 :گ.)918

اسکندر چون آوازۀ حکیم را میشنود ،در پی یافتن او به جستجو مگیافتگد ،خبگر مگییابگد
حکیم از خلق گوشه گرفته ،در غاری /کوهی نهان گشتهاست:
«شگگگد آن گگگگنج را دیگگگد در گوشگگگهای
زِ شگگغل جهگگان گشگگته مشگگغول خگگواب

زِ بگگگیتوشگگگهای سگگگاخته گوشگگگهای
برآسگگگگگگوده از تگگگگگگابش آفتگگگگگگاب»
(همان).

بیدارش میکند و به او میگوید ...« :با من بساز ....که تا از جهانت کنم بینیاز» .حکیم بگا
تلخندی به اسکندر میگوید که« :بهتر است سرا کسی غیر از من بروی»؛ چراکه:
«کسگگی کگگو نهگگد دل بگگه مشگگتی گیگگا

نگگگردد بگگه گگگرد تگگو چگگون آسگگیا»
(همان).

بار دیگر اسکندر پیشنهاد میدهد که «از مال و جاه ،تمنا هرچه دارد بازگوید ،تا مَلِگک
برآورد» ،ولی پاسخ میشنود که با من به جفا رفتار مکن:
«مگگن از تگگو بگگه همگگت تگگگوانگرتر
مگگرا ایگگن یکگگی ژنگگگگدۀ سگگگالخورد
تگگو بگگا ایگگن گرانگگی کگگه در بگگار توسگگت
دگربگگگگگاره پرسگگگگگید از او شگگگگگهریار

که تگو بگیشخگواری ،مگن انگدکخگور
گگگران اَسگگتی اَر نیسگگتی گگگر و سگگرد
طلبکگگاری از مگگن چگگرا کگگار توسگگت؟!
که تو کیسگتی؟ مگن کگیا در شگمار؟»
(همان).

سقراط جواب میدهد که «من فرمانده هستم و تو فرمانبر» .اسکندر این سخن حکگیم
را برنمیتابد .آشفته از حکیم خردمند میخواهد که حقیقتِ این سخن را بر او روشن کنگد.
سقراط نهان سخن را بر او بازمیگشاید:
«مگگگرا بنگگگدهای هسگگگت نگگگامش هگگگوا
تگگگو آنگگگی کگگگه آن بنگگگده را بنگگگدهای
شگگگگگه از رأی دانگگگای باریگگگکبگگگین

دل مگگگن بگگگدان بنگگگده فگگگگگرمانروا
پرسگگگگگگتار مگگگگگگا را پرسگگگگگگتندهای
زِ خجلگگت سگگرافکنده شگگد بگگر زمگگین»
(همان.)912 :

 .1منطقالطیر
منطقالطیر اثر فریدالدّین عطار نیشابوری (121گ198؟ ق ،).از آثار دیگری است که مطلب
ما را در آن میتوانیم جستجو کنیم .از دغدغههای عطار ،تعگالی رو  ،کمگال و شگکوفایی
انسان است؛ کمالی که با طی مراتب و زدودن صفات بشری ،انسان میتواند صفات الهگی
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را در وجود خود شکوفا کرده ،خداگونگی را تجربه کند .عطار روایت خود را در بیان ریاضت
نفس یا نفسستیشی میآورد که از موضوعات مرسگو در ادب عرفگانی ایگران اسگت و در
غالب آثار عطار نمود دارد .عطار هم در حکایت خود بیآنکه از دیوژن و اسکندر نامی ببرد،
داستان منقول از دیدار آن دو را روایت میکند:
«ژنگگدهای پوشگگیده مگگیشگگد پیگگر راه
گفت :من بِه یا تو؟ هان ای ژندهپگوش؟
گرچگگه مگگا را خگگود ،سگگتودن راه نیسگگت
لیک چون شد واجبم :چگون مگن یکگی
زان که جانت روی دیگن نشگناختهاسگت
وانگهگگگی بگگگر تگگگو نشسگگگته ای امیگگگر
بگگر سگگرت افسگگار کگگرده روز و شگگب
هرچگگه فرمایگگد تگگو را ای هگگیچ کگگس
لیگگک چگگون مگگن سگگرّ دیگگن بشگگناختم
چون خَگرَ شگد نفگس ،بنشسگتم بگر او
چون خَگرِ مگن بگر تگو مگیگگردد سگوار
ای گرفتگگه بگگر سگگگ نفسگگت خوشگگی
آب تگگگگو آن آتگگگگش شگگگگهوت ببگگگگرد

ناگهگگگگگان او را بدیگگگگگد آن پادشگگگگگاه
پیر گفت :ای بیخبگر تگن زن ،خمگوش!
کان کگه او خگود را سگتود آگگاه نیسگت
بِگگه زِ چگگون تگگو صگگدهشاران بگگیشگگکی
نفگگس تگگو از تگگو خگگری برسگگاختهاسگگت
تگگگو شگگگده در زیگگگر بگگگار او اسگگگیر
تگگگو بگگگه امگگگر او فتگگگاده در طلگگگب
کگگا و ناکگگا آن تگگوانی کگگرد و بگگس
نفگگس سگگگ را هگگم خگگر خگگود سگگاختم
نفسِ سگ بر توست ،من هسگتم بگر او
چگگون منگگی بهتگگر زِ چگگون تگگو صگگدهشار
در تگگگو افکنگگگده زِ شگگگهوت آتشگگگی
از دلگگت نگگگگور و زِ تگگن قگگوّت ببگگرد»
(عطار نیشابوری.)929 :9982 ،

 .1تاریخ الحکماء بأخبار الحکماء
ایگگن کتگگاب ،اثگگر جمگگالال گدّین ابوالحسگگن علگگی قفطگگی (118گ گ 111ق ).اسگگت .در واقگگع،
تاریخالحکماء قفطی ،1ترجمهای است از کتاب أخبار العلماء بأخیار الحکماء ،اثر جمالالدّین
ابوالحسن علیبن یوسف قفطی که از نخستین منابع تاریخ فلسفه و از مبخذ مهم در تاریخ
حکمای یونان و از اسناد معتبر در سنن حکمای اسال به شگمار مگیآیگد .حکایگت دیگدار
اسکندر و دیوژن با بیانی دلنشین همراه با تغییراتی در تگاریخ الحکمگاء آمگدهاسگت .تغییگر
شایستۀ تو جه در این اثر قدیمی ،این است که در آن به جای دیوژن (و بقراط در خیلگی از
منابع) ،سقراط آمدهاست و «خمنشین» هم معرفی شده ،با مَلِک روزگار خود دیدار و گفتگو
دارد .نویسنده او را از اهالی شا معرفیمیکند و به جای اسکندر هم نا عمومی «مَلِک« را
آوردهاست .روایت قفطی از مالقات اسکندر با سقراط (به جای دیوژن) چنین است:
«جناب وی را «سقراط الحب» گفتندی؛ زیراکه تما مدت عمر خویش ،حبگی را کگه
خم باشد ،مسکن و مأوای خویش کرده بود ...بعضی از علمای تاریخ آوردهاند که سقراط
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از اهالی شا بود ،تما عمر خویش خانه و مسکنی برای خود اختیار نکرده بود .شگبانگاه
در جوف خمی خشیدی و از جامه به گلیمی قناعت ورزیدی .گویند :مَلِک آن سرزمین بر
وی بگذشت .او را گفت :تو از بندگان منی .سقراط گفگت :نگه چنگان اسگت کگه گمگان
کردهای .اگر نیکو درنگری ،نمیگویم تو بندۀ منی ،بلکه بندۀ مگرا بنگدهای! ایگن سگخن
مَلِک را گران آمگد .گفگت :ایگن چگونگه باشگد؟! سگقراط گفگت :زیراکگه تگو مملگوک و
فرمانپذیرِ شهوتی و من شهوت را مالک و فرمانروایم و او مرا مملگوک و فرمگانپگذیر.
مَلِک پرسید :چه باعد است که مأوای خویش ،خم اختیار کردهای؟ سقراط گفت :هرچه
در معرض فنا و زوال است ،خواهش آن را از دل بیرون کردها » (قفطگی 231 :9939 ،و
متن عربی9221 ،ق919 :.گ.)911

چنانکه مشهود است غالب راویان و شاعران این حکایگت را در احگوال دیگوژن و
بعضاً بقراط نقل کردهاند ،اما در روایت قفطی ،به سقراط نسبت داده شدهاست .البتگه از
روایات منقول سدههای چهار به بعد گ روزگگار سگنایی ،عطگار و مولگوی و ...گ چنگین
برمگگیآیگگد کگگه دیگگوژن شخصگگیتی ناشگگناخته بگگودهاسگگت و حکایگگتهگگای او بگگه نگگا
شخصیتهای مشهورتر ،یعنی سقراط ،بقراط و افالطون شایع گشته ،اسکندر هم جای
خود را به نا عمومی «مَلِک» یا «پادشاه» دادهاست.

 .3مغنوی معنوی
اثر موالنا جاللالدّین محمد مولوی رومی (112گ 132ق ).است کگه از سگخنان دیگوژن و
حکایات مربوط به زندگی وی دو مورد در آن آمدهاست :یکی «جستنِ آدمی در روزِ روشن
با چرا » که مولوی در تفسیر قضا و قدر و مشیّت خداوندی از آن بهره میگیرد و دیگری،
«خداوندان شما ،بندگان من هستند؛ یعنی غضگب و شگهوت» را در بیگان شگناخت گگوهر
وجودی آدمی استفاده میکند.
9
مولوی طبق شیوۀ معمول خود ،یعنی ذکر داستان در داستان  ،مضمون «غلبه بر خشم
و شهوت» را که در سخنان دیوژن است و به احتمال بسیار ،مولگوی در بیگان آن متگأثر از
سنایی باشد ،در دل داستانی دیگر با عنوان «امتحان کردن خواجۀ لقمان ،زیرکی لقمان را»
به لقمان حکیم نسبت داده ،در یکی از حکایات دفتگر دو مغنگوی آوردهاسگت .در روایگت
موالنا ،جای دیوژن« ،شیخ» و به جای اسکندر هم« ،شاه» آمگدهاسگت کگه هگر دو هگویتی
نامعلو دارند:
1. Episode.
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«نی کگه لقمگان را کگه بنگدۀ پگاک بگود
خواجگهاش مگیداشگتی در کگگگار پگیش
زانگگکِ لقمگگگان گرچگگگه بنگگگدهزاد بگگگود
گفگگت :شگگاهی شگگیخ را انگگدر سگگخن
گفگگت :ای شگگگگه شگگر نایگگد مگگر ت گو را
مگگگن دو بنگگگده دار و ایشگگگان حقیگگگر
گفت :شه آن دو چهاَند ،این زلگت اسگت
شگاه آن دان کگاو زِ شگاهی فگار اسگگت
مخشن آن دارد کگه مخگشن ذات اوسگت
خواجگگۀ لقمگگان بگگه ظگگاهر خگگگواجهوش
در جهگگان باژگونگگه زیگگن بسگگی اسگگت

روز و شگگب در بنگگدگی چگگاالک بگگود
بهتگگرش دیگگدی زِ فرزنگگدان خگگویش
خواجگگگگه بگگگگود و از هگگگگوا آزاد بگگگگود
چیشی از بخشش زِ من درخواسگت کگن
کگگه چنگگین گگگویی مگگرا؟ زیگگن برتگگر آ
و آن دو بگگگر تگ گگو حاکماننگگگد و امیگگگر
گفت :آن یک خشم و دیگر شهوت است
بگگیمگگه و خورشگید نگگورش بگگاز اسگگت
هستی او دارد کگه بگا هسگتی عدوسگت
در حقیقگگت بنگگگده ،لقمگگان خواجگگهاش
در نظرشان گوهری کم از خسی اسگت»
(مولوی.)221 :9931 ،

حکایت دیگر ،داستان معروف «جستن آدمی روز روشن با چرا » است که در کلیگات
شمس موالنا هم آمدهاست (ر.ک؛ همان .)211 :9938 ،مولوی در دفتر پنجم مغنوی معنگوی،
در بیان معرفت حق و تفسیر «حکم و قضای الهی» و اینکه در ورای هر واقعیتگی« ،دسگت
قدرت حضرت حق» نهفتهاست و تنها انسانهای دلآگاه میدانند و میبیننگد ،از آن بهگره
میگیرد:
«آن یکگگی بگگا شگگگگمع برمگگیگشگگت روز
بوالفضگگولی گفگگت او را کگگای فگگالن
هین چه می گردی تو جویگان بگا چگرا
گفگگت :مگگیجگگویم بگگه هگگر سگگگو آدمگگی
هسگگت مگگردی؟ گفگگت :ایگگن بگگازار پگگر
گفگگت :خگگواهم مَگگرد بگگر جگگادۀ دو رَه
وقت خشم و وقگت شگهوت مگرد کگگو؟
گفگگت :نگگادرچیش مگگیجگگویی ،ولیگگک

گِگگردِ بگگازاری دلگگش پگگر عشگگق و سگگوز
هین چه می جویی به سوی هگر دکگان؟
در میگگگان روز روشگگگن چیسگگگت ال ؟
کگگگو بگگگوَد حگگگیّ از حیگگگات آدمگگگی
مردماننگگگگد آخِگگگگر ،ای دانگگگگای حگگگگر
در ره خشگگگم و بگگگه هنگگگگا شگگگره
طالگگب مگگردی دوانگگم کگگو بگگه کگگو
غافل از حکم و قضایی بگین تگو نیگک»
(همان.)399 :9932 ،

 .9زاد المسافرین
رسالهای است عرفانی از امیر حسینی هروی ( 129؟ 399 -ق ،).از عالمان و عارفان سگدۀ
هفتم و هشتم هجری ،عالم عارفی است که با پرسشهای منظو خگود از شگیخ محمگود
شبستری ،بنای تألیف کتاب گلشن راز معروف را او نهاد (ر.ک؛ جامی112 :9931 ،گ.)119
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این رساله در هشت مقاله در موضوعات «تنشیه و تقدیس حق تعالی ،فضگیلت انسگان،
بیان طریقت و کیفیت سلوک ،در صفت سالکان طریقت و حقیقت ،در بیان عشق و مراتب
آن ،در معرفت نفس و اوصاف آن و »...آمدهاست که به روش معمگول آن روزگگار ،تعلگیم
نکتهای عرفانی را با حکایتی از تجارب زیستی انسان به پایان میرساند .حسینی هروی در
مقالۀ چهار زاد المسافرین ،با عنوان «در صفت سالکان طریقت و حقیقت» ،خطاب دیوژن
به اسکندر (تو بندهای از بندگان من هستی) را آوردهاست ،لیکن در روایگت او ،نگا حکگیم
یونانی که در بسیاری از روایات بهتصریح آمده ،به «پیر» تغییر یافتهاست:
«ایگگگن طرفگگگهحکگگگایتی اسگگگت بنگگگگر
مگگگیرفگگگت و همگگگه سگگگپاه بگگگا او
ناگگگگه بگگگه خرابگگگهای گگگگذر کگگگرد
پیگگگری نگگگه! کگگگه آفتگگگاب پرنگگگور
پرسگگید کگگه ایگگن چگگه باشگگد آخگگر؟
چگگون رانگگد بگگدان مغگگاک ،چگگون گگگور
چگگگون بگگگاز نکگگگرد سگگگوی او چشگگگم
بهگگگگرِ چگگگگه نکگگگگردی احتگگگگرامم؟!
دریگگگگگگگادل و آفتگگگگگگگابرایگگگگگگگم
پیگگگر از سَگگگرِ وقگگگت بانگگگگ بگگگرزد
دوران فلگگگک کگگگه بگگگیشگگگمار اسگگگت
بگگگا مگگگن چگگگه برابگگگری کنگگگی تگگگو
دو بنگگگدۀ مگگگن کگگگه حگگگرص و آزنگگگد
تگگگو بنگگگدۀ آن دویگگگی بگگگه معنگگگی
حیگگگگران شگگگگد از سگگگگخن سگگگگکندر

روزی مگگگگگگر از قضگگگگگا سگگگگگکندر
صگگگد حشگگگمت و مگگگال و جگگگاه بگگگا او
پیگگری زِ خگگگگرابه سگگر بگگه در کگگرد
در چشگگگگگم سگگگگگکندر آمگگگگگد از دور
ایگگن کیسگگت کگگه مگگینمایگگد آخگگر؟
پیگگگر از سَگ گرِ وقگ گتِ خگگگود نشگگگد دور
پرسگگید سگگکندرش بگگه صگگد خشگگم
آخگگگر نگگگه سگگگکندر اسگگگت نگگگامم؟
فگگگگرقِ فلگگگگک اسگگگگت زیگگگگر پگگگگایم
گفگگت :ایگگگن همگگه نگگگیمجگگو نیگگگرزد
هگگر سگگاعتش از تگگو صگگدهشار اسگگت
چگگگگون بنگگگگدۀ بنگگگگدۀ منگگگگی تگگگگو
بگگگگر تگگگگو همگگگگهروزه سگگگگگرفرازند
بشگگگکن سَگ گرِ کبگگگر و پگگگای دعگگگوی
بفکنگگگگد کگگگگاله شگگگگاهی از سگگگگر»...
(حسینی هروی912 :9939 ،گ.)919

 .91پریشان
اثر میرزا حبیب شیرازی (قگاآنی) (9222گگ 9231ق ).اسگت .قگاآنی در کتگاب پریشگان ،در
حکایتی بسیار کوتاه ،دیدار دیوژن با اسکندر مقدونی را به گونهای متفاوت در بیان فضیلت
قناعت و نکوهش طمع آوردهاست:
«دیوجانس کلبی را که مقدّ یونان بود ،اسکندر طلب کرده ،دیوجانس عذر خواست
و پیغا فرستاد که :تو را کِبر و مناعت است ،مرا صبر و قناعت .تا آنها با توسگت ،نگشد
من نیایی و تا اینها با من است ،پیش تو نیایم:
پیونگگد نیابنگگد بگگه صگگد کاسگگه سریشگگم
درویگگش قگگگناعتگگگر و سگگلطان تگگوانگر
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هرکس که تَنَد تارِ طمع پیش و پسِ خویش

خود دشمن خویش آید ،چون کِگر ِ بَریشگم»

(قاآنی.)88 :9998 ،

 .99نتیجه
چرخش فرهنگی مفاهیم و اصطالحات و بعضاً سنتها در میان فرهنگها و ملتهایی که
اشتراکات قومی و ملّی ،یا زمینههای مشگترک فکگری و فرهنگگی و نیگش بگا هگم تعامگل
داشتهاند ،امری مرسو و معمول بودهاست .ایرانیان و یونانیان از بیش از دو هشار و پانصگد
سال پیش با هم روابط خوش و ناخوش داشتهاند .با گسترش عصر یونانیمببی ،عقالنیت و
جهانوطنی با صبغۀ یونانی ،جریانهای فکری گ فلسفی یونانی هم رنگ ادیان و عرفگان
شرقی به خود گرفتند .عالوه بر کشورگشایی و توسعهطلبیهای ایرانیان (لشکرکشگی دارا
به یونان و حملۀ اسکندر به ایران) ،از موجبات توجه ایرانیان به یونان ،بهویژه دانشگوری و
دانشدوستی یونانیان بودهاسگت کگه از رهگگذر پدیگدۀ شگو جنگگ ،ایرانیگان از موهبگت
مهاجرت دانشوران ،ترجمۀ کتب و آثار علمی یونانی ،آثار و اندیشههای افالطون ،ارسگطو،
فیغاغور و ...برخوردار شدند.
ایگگن مقالگگه مشخص گاً تگگأثیر و نفگگوذ یکگگی از عناصگگر یونگگانی را بگگه روش تطبیقگگی
بررسیمیکند که با وجود جشیی بودن ،منشاء تگأثیر عظگیم و مایگۀ شگکلگیگری مفگاهیم
تعلیمی و عرفانی بلندی بودهاست .حضور «دیوژن گ شخصیت و احوال اقوال او گ در ابیات
ایران» در یازده متن ادبی و تاریخی که بیشتر جنبۀ تعلیمی دارند ،شناسایی و مقایسه شگد.
مسئلۀ شایستۀ توجه اینکه بسیاری از حکایتها و افسانهها کگه قبگل از اسگال بگا سگنت
شفاهی محافظت میشد ،بعد از اسال روا پیدا کرده ،شکل مکتوب بگه خگود گرفگت .در
آثار مکتوب هم که تا به امروز رسیده ،دچار استحاله ،تغییر و نوسانهای زیادی شدهاست.
از میان منابع بررسیشده ،تنها در دو متن (الملل والنِّحَل شهرستانی و أخبگار العلمگاء
بأخبار الحکماء) ،نا دیوژن ،احوال و اقوال او ذکر شدهاست و در دیگر متنها ،یا به حکمگا
و شخصیتهای علمی دیگر یونانی (مانند سقراط ،بقراط و افالطون» نسبت داده شدهاست
که برای ایرانیان شناختهتر بودهاند و یا به نا عمومی درویش ،شیخ ،عابد و حکگیم ،و نیگش
اسکندر را هم به مَلِک (پادشاه) تغییر دادهاند .خالصۀ این تغییرات در هر اثر ،چنین است:
گ در کشفالمحجوب هجویری ،یکی از داستانهای مربوط به دیوژن آمده کگه در آن بگه
جای دیوژن ،درویش ،و به جای اسکندر ،مَلِگک آمگدهاسگت و در سگاختار و محتگوا تغییگر
چندانی دیده نمیشود.

 /98چرخش فرهنگی عنصر یونانی در ادبیات ایرانی

گ ابوسعد در کتاب نغر الدّر ،بیآنکه از حکیمی (سقراط ،بقراط یا افالطون) یا پادشاهی نگا
ببرد ،دیدار و گفتگوی منتسب به دیوژن ،و اسکندر را به عابد و ملک نسگبت دادهاسگت و
ضمن حکایتی میآورد.
گ در أخبار العلماء بأخبار الحکما قفطگی ،هگم در مگتن عربگی کگه بگه سگال  121نگگارش
یافتهاست ،هگم در مگتن ترجمگۀ آن در سگدۀ یگازدهم ،بگا اینکگه دیگوژن یکگی از حکمگا
معرفیمیشود ،اما در روایت قفطی ،داستان دیدار دیوژن با اسکندر به سقراط نسگبت داده
شده ،به جای نا اسکندر هم عنوان عمومی مَلِک آمدهاست.
گ محمدبن عبدالکریم شهرستانی هم با وجود اختصاص بابی مشگخص بگه معرفگی ،بیگان
احوال و اقوال دیوژن در الملل والنِّحَل ،در روایت خود ،پارهای از حکایتهگای مربگوط بگه
دیوژن را به سقراط نسبت میدهد.
گ سنایی داستان مالقات اسکندر با دیوژن را در حدیقه به گونهای متفاوت آوردهاسگت .در
روایت سنایی ،به جای دیوژن ،بقراط خمنشین معرفی شدهاست و به جای اسکندر هم نا
عمومی پادشاه آمده که به احتمال بسیار ،حکایت سنایی ،مأخذ موالنا در مغنوی بودهاست.
گ در روایت امیر حسینی هروی ،نا حکیم یونانی که در بسیاری از روایتهگا بگه تصگریح
آمده ،به پیر تغییر یافته ،اما اسکندر بدون تغییر آمدهاست.
گ نظامی در اسکندرنامه (اقبالنامه و شرفنامه) ،دو بار از داستان زندگی و دیگدار دیگوژن بگا
اسکندر بهره گرفتهاست :نخست در بیان «اغگانی سگاختن افالطگون بگر مگالش ارسگطو»،
افالطون را «خمنشین» معرفی کردهاست و به سبب کشف ترنمی هم که از خم درمیآیگد،
او را واضع علم موسیقی میداند .بار دیگر در داستان «احوال سگقراط بگا اسگکندر» ،وقتگی
اسکندر آوازۀ حکیم را میشنود ،به جستجوی او میرود و خبر مییابد که حکگیم از خلگق،
گوشه گرفته ،در غاری /کوهی نهان گشتهاست ،پیدایش میکند و از او میخواهد کگه «از
مال و جاه ،هرچه تمنا دارد ،بازگوید ،تا مَلِک برآورد» و در پاسخ چنین میشنود:
پرسگگگتار مگگگا را پرسگگگتندهای»
«تو آنی که آن بنده را بنگدهای
در روایت نظامی ،به جای دیوژن ،یک جا افالطون و جای دیگر سقراط آمدهاست ،امگا
نا اسکندر بدون تغییر ذکر شدهاست.
گ عطار هم در روایت خود بیآنکه از دیوژن و اسکندر نامی ببرد ،با عنوان عمگومی پیگر و
پادشاه ،از داستان دیدار آن دو در بیان نفسستیشی بهره میگیرد.
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گ مولوی از سخنان و حکایات مربوط به دیوژن ،یگک بگار در کلیگات شگمس و دو بگار در
مغنوی معنوی بهره گرفتهاست .در دفتر دو مغنوی ،سخن معروف دیوژن« :خداوندانِ شما،
بندگانِ من هستند» را در بیان شناخت گوهر وجودی آدمی ،و در دفتر پنجم مغنوی هم از
داستان معروف «جستن آدمی روز روشن با چرا » در بیان معرفت حضرت حق و در تفسیر
این «حکم و قضای الهی» بهره مگیگیگرد کگه ورای هگر واقعیتگی« ،دسگت قگدرت حگق»
نهفتهاست و تنها انسانهای دلآگاه میدانند و میبینند .در روایت موالنا که از نظر محتوا
و ساختار داستانی به روایت سنایی بسیار نشدیک است ،به جای دیوژن و اسگکندر ،عنگوان
عمومی شیخ و شاه آمدهاست که هر دو هویتی نامشخص دارند.
گ قاآنی با حفظ نا دو شخصیت ،داستان را با کمترین تغییر (دعوت اسکندر از دیوژن برای
مالقات) روایت میکند که با سخن شهرستانی در الملل والنِّحَل منطبق است.
پینوشتها
 .9در کتاب مکتبهای فلسفی آمدهاست« :او فرزند صرافی بدنا بود که بگه جگر سگاییدن و از بهگا
انداختن مسکوکات به زندان افتاده بود .هدفش در زندگی همان بود و میخواست همه مسکوکاتی را کگه
در جهان رایج بود ،از بها بیندازد» (بابایی.)929 :9989 ،
 .2همۀ این حکایتها ،شر احوال و سخنان دیوژن در کتاب دیوجگانس الیرتیگوس (981گگ). 221
مفصل آمدهاست (ر.ک؛ صص22 :گ.)82
 .9ابوسعد منصوربن الحسین الرازی یا آوی (= آبی) منسوب به آبه یگا آوه (شگهری قگدیمی نشدیگک
ساوه) ،فقیه ،محد  ،تاریخنگار و شاعر ،تاریخ دقیق تولدش دانسته نیست ،اما بر اساس برخی قراین ،باید
حدود نیمههای سدۀ چهار (921گ )911در آوه از حوالی ساوه اتفاق افتاده باشد .سال وفات او هم درسگت
معلو نیست و  222 ،229و  292هگجری قمری را ذکر کردهاند .از ادیبان و دولتمردان ایرانی در دستگاه
آل بویه و از دوستان و نشدیکان صاحببن عباد بود .نغر الدّر از مهمتگرین تألیفگات اوسگت (ر.ک؛ ذکگایی
ساوهای911 :9989 ،گ.)932
 .2تولد او را در یکی از سالهای  ،239 ،219 ،213و وفگاتش را  128ذکگر کگردهانگد (ر.ک؛ نگایینی،
 99 :9919و .)91
 .1الباب التاسع ،فی الحکمة واألمغال و مغالب شعراء المدعین و مذمة األطباء والمنجمین.
 .1این اثر در سال  9199هجری قمری ،به تشویق شاه سلیمان صفوی و به دست یکی از مترجمگان
(ناشناس) دربار صفوی ترجمه شدهاست و در سال  ،9923به همت بهمن دارایی تصحیح و چاپ شد.

منابع
اهلی شیرازی ،محمدبن یوسف ( )9929کلیات دیوان اشعار ،تصحیح حامد ربانی ،تهران ،سنایی.
ایلخانی ،محمد ( ،)9982تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس ،تهران ،انتشارات سمت.
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اآلبی ،منصوربن الحسین (9222ق ،).نغر الدر فی محاضرات ،3 ،حقّقه خالد عبدالغنی محفگو ،،لبنگانگ
بیروت ،دار الکتب العلمیة.
بابایی ،پرویش ( ،)9989مکتبهای فلسفی از دوران باستان تا امروز ،چ ،2تهران ،انتشارات نگاه.
پیرنیا (مشیرالدوله) ،حسن ( ،)9981تاریخ ایران باستان ،9 ،تهران ،انتشارات نگاه.
تاریخ الحکماء قفطی ( ،)9939ترجمۀ فارسی از قرن یازدهم هجری ،به کوشگش بهمگن دارایگی ،تهگران،
انتشارات دانشگاه تهران.
جامی ،عبدالرّحمن ( ،)9931نفحاتاالنس من حضراتالقدس ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات محمود عابگدی،
چ  ،9تهران ،انتشارات اطالعات.
حافظ شیرازی ،شمسالدّین محمد ( ،)9931دیوان ،مقدمه ،تصگحیح و تعلیقگات محمگد قشوینگی و قاسگم
غنی ،به اهتما عبدالکریم جربشهدار ،چ ،9تهران ،انتشارات اساطیر.
حسینی هروی ،امیر ( ،)9939مغنویهای عرفانی (کنش الرموز ،زاد المسافرین ،سینامه) ،تصحیح و توضیح
سید محمد ترابی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
خاقانی شروانی ،افضلالدّین بدیل ( ،)9939دیوان اشعار ،به کوشش ضیاءالدّین سجادی ،چ ،2تهران ،زوار.
ذکایی ساوهای ،مرتضی (« ،)9989ابوسعد آبی و نغرالدّر» ،آیینه پژوهش ،س ،2ش  ،21صص 911گ.932
سنایی ،مجدودبن آد ( ،)9912دیوان اشعار ،به اهتما محمدتقی مدرس رضوی ،تهران ،کتابخانۀ سنایی.
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ ( ،)9932حدیقة الحقیقة و طریقة الشریعة ،تصگحیح و تحشگیۀ محمگدتقی مگدرس
رضوی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
شهرستانی ،ابوالفتح محمد (9299ق ،).الملل و النحل ،صَحَّحَه و عَلَّق عَلَیه احمگد فهمگی محمگد ،لبنگانگ
بیروت ،دارالکتب العلمیة.
صفا ،ذبیحاهللا ( ،)9991الملل والنحل ،ترجمۀ افضلالدّین صدر ترکۀ اصگفهانی ،تصگحیح و تحشگیه سگید
محمدرضا جاللی نایینی ،تهران ،کتابفروشی ابنسینا.
گگگگگگگگگگگگ ( ،)9912توضیح الملل ،ترجمگۀ الملگل و النحگل عبگدالکریم شهرسگتانی ،تحریگر مصگطفی
خالقداد هاشمی ،با مقدمه و حواشی سید محمدرضا جاللی نایینی ،چ ،9تهران ،اقبال.
گگگگگگگگگگگگ ( ،)9932تاریخ ادبیات در ایران ،9 ،تهران ،انتشارات فردوس.
عطار نیشابوری ،فریدالدّین محمد ( ،)9982منطقالطیر ،مقدمگه ،تصگحیح و تعلیقگات محمدرضگا شگفیعی
کدکنی ،تهران ،انتشارات سخن.
فروزانفر ،بدیعالشّمان ( ،)9931خالصۀ مغنوی ،به انضما تعلیقات و حواشی ،چ  ،2تهران ،بینا.
فروغی ،محمدعلی ( ،)9993سیر حکمت در اروپا ،تهران ،کتابفروشی زوار.
قاآنی شیرازی ،میرزا حبیب ( ،)9998پریشان ،تصحیح اسماعیل اشرف ،شیراز ،کتابفروشی محمدی.
قفطی ،علیبن یوسف (9221ق ،).اخبگار العلمگاء باخبگار الحکمگاء ،عَلَّگق عَلَیگه وَ وَضَگعَ حَوَاشگیه ابگراهیم
شمسالدّین ،لبنانگ بیروت ،دارالکتب العلمیة.
کاپلستون ،فردریک ( ،)9981تگاریخ فلسگفۀ یونگان و رو  ،ترجمگۀ سگید جگالل مجتبگوی ،چ  ،2تهگران،
انتشارات علمی فرهنگی ،و سروش.

پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،سال  ،9شمارۀ  ،2تابستان 29/9999

کاظمزاده ،حسین (« ،)9929داستان خم نشستن افالطون» ،ایرانشهر ،س  ،9ش  ،1آلمان گ برلین ،صگص
929گ.992
کلیم کاشانی ،ابوطالب ( ،)9912دیوان اشعار ،به تصحیح بیژن ترقی ،چ  ،2تهران ،کتابفروشی خیا .
گرانتوفسکی ،ادویگن آرویگدوویچ و دیگگران ( ،)9989تگاریخ ایگران از آغگاز تگا امگروز ،ترجمگۀ کیخسگرو
کشاورزی ،تهران ،انتشارات مروارید.
مولوی ،جاللالدین محمد ( ،)9932مغنوی معنوی ،تصحیح رینولد آلن نیکلسون .تهران ،امیرکبیر.
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ ( ،)9938کلیات شگمس یگا دیگوان کبیگر ،تصگحیحات و حواشگی بگدیعالشمگان
فروزانفر ،چ  ،2تهران ،امیرکبیر.
نظامیگنجهای ،الیاسبن یوسف ( ،)9938اقبالنامه ،تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی ،به کوشگش
سعید حمیدیان ،تهران ،قطره.
هاشمی ،مصطفی خالقداد ( ،)9919توضیح الملل ،تحریر نو و ترجمگۀ المگل و النحگل ابگوالفتح محمگدبن
عبدالکریم شهرستانی ،مقدمه ،حواشی ،تصحیح و تعلیقات سگید محمدرضگا جاللگی نگایینی ،تهگران،
انتشارات اقبال.
هایت ،گیلبرت ( ،)9931ادبیات و سنتهای کالسیک (تأثیر یونان و رو بر ادبیات غرب) ،ترجمۀ محمگد
کلباسی و مهین دانشور ،9 ،تهران ،آگه.
هجویری ،علیبن عغمان ( ،)9989کشف المحجوب ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات محمگود عابگدی ،تهگران،
سروش.
Laertus Diogenes (1853), The Lives of Eminent Philosophers, R.D. Hicks, Ed.
Diogenes, Book VI, London, Henry G. Bohn.

