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زمری کاسی

دیوژن  ،موالنا و سعدی
دیوژن »(دیوجانس کلبی) دارای زبان طنزی گزنده و بیاعتنا به مقامهای مروج
دنیایی و افتخارات بی مورد زمانه بود؛ زمانی که اسکندر مقدونی به مقام
امپراطوری رسید به دیدار دیوژن فقیر رفت تا نشان بدهد که مقام یعنی چی؟
سکندر بخاطریکه درویش با مناعت را کم زده باشد خطاب به دیوژن کلبی با
دبدبه پرسید که آیا نیاز به چیزی داری؟ دیوژن در پاسخ جوانکی که تازه بمقام
رسیده بود گفت :نمیدانم توانایی انجام دادن کاری را داری ؟ سکندر بر آشفته
شده گفت تو بخواه اگر توانایی اش را نداشتم خواهی دید .دیوژن گفت «پس ،
خواهش می کنم میان من وآفتاب قرارنگیرید چراکه نور خزانی آفتاب باسایه
نامناسب تان ازمن گرفته شده است اگر بتوانید یکطرف شوید تا نور برمن بتابد.
اسکندر که در برابر خواهش دوژن ،بسیار کوچک شده بود وبرای اینکه خود
را بازنده نشان ندهد به همراهانش که از خشم می خواستند دیوژن را مورد
آزارو اذیت قرار دهند ،گفت :اگر اسکندر نبودم ،دوست داشتم دیوژن باشم».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امروزچند مصرع شعری از موالنا مرا به یاد گذشته ها برد و شعری از سعدی
هم که هنوز قسمت اعظمش ر ا به یاد داشتم ویک سلسله ضرب المثل ها و اشعار زیبا که از قرن ها به بعد روی زبان
ها بود ،دوستان ما ازین اشعار و ضرب المثل ها در مجالس و محافل و مباحث مختلف یاد می گردند ،امروز تصادفا
به همان شعری از سعدی برخوردم که یک قسمت آن در ذهنم حک شده بود ،مکملش را به دوستان توأم با احترامات
تقدیم مینمایم ،امید تداعی خوبی برایشان باشد.
دیوژن همان بزرگ مردیست که دوهزار چندصد سال قبل با اریکین ( چراغ تیلی
یعنی چراغ معرفت) بدست روزهنگام در شهر به دنبال یافتن انسان میگشت چون
تمام جامعه ومردم مثل امروز بدنبال برآوردن امیال وغرایز خود شان بود پس کسی
را یافته نتوانست که بدنبال غرایز اش نباشد .این حرکت دیوژن در شعر معروف
مولوی چنین انعکاس یافته است (منظور از «شیخ» در بیت موالنا دیوژن است) :
درشعر نغز موالنا میخوانیم که:
دی ( دیروز) شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
کـــــز دیـــــــو و دد ملــــولم و انـــسانم آزوست
گـفــتند یــــافت می نشود ،جسته ایم مــــــــا
گفت ،آنکه یافــــــت می نشود آنــــــم آرزوست
ذیل شعری از سعدی:
مایــه اصـل و نســب در گردش دوران زر است
آهن و فوالد هر دو از یک کوره می آیند برون
دود اگــر باال نشیند کسر شــاءن شعله نیست
نا نجیبـی گـر کـه دارد رخت و دارائی و زور
گر نـا کسـی از کسـی باال بشیند عـیـب نیست
کـره اسـب از نجـابـت در تـعـاقــب مـی رود
شـسـت و شـاهد هـر دو دعـوی بزرگی می کنند
شعـر سنجان جـان فـدای شـعـر سازان میکنند
سـعدیـا عیـب خود گـو و عیـب مردم کـم بگو

متصل خون می خورد چوبـی که صاحـب جوهر است
آن یکـی شمشــیر گـردد آن دگـر نعل خـر است
روی دریـا خـس نشـیند قعـر دریا گوهـر است
چون جوان ماند زیـرش اسـب و باالیـش خر است
جای چشـم ابــرو نگیرد گر چه او باالتر است
کـره خـر از خـریـت پیـش پیـشء مــادر است
پـس چـرا انـگشـت کـوچـک الیـق انگشــتر است
دخـتر هـرکـس وجید است هـفـت چنگی شوهر است
هـر کـه عیـب خـود بگـوید از همه باالتر است
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از سخنان دیوژن کلبی فیلسوف یونانی
آنکس که به کمترین خرسند است ،دارنده ترین است.
•
ما دو گوش داریم و یک زبان تا بتوانیم کمتر حرف بزنیم و بیشتر گوش کنیم.
•
من یونانی یا آتنی نیستم؛ بلکه شهروند جهانم.
•
برای حفظ خود آدمی به دوستان خوب یا دشمنان حریص نیاز دارد؛ زیرا اولی او را تعلیم میدهد و دومی
•
وی را مالمت میکند.
آفتاب به چاه مستراح هم میتابد اما آلوده نمیشود.
•
چرا نباید معلم را زد وقتی که شاگرد بدرفتاری میکند.
•
آدمی باهوشترین حیوان است  -و احمقترین.
•
در خانه یک مرد ثروتمند جایی برای تف انداختن نیست؛ به غیر از صورتش.
•
دوست یعنی یک روح در دو بدل.
•
سرخ شدن رنگ پاکدامنی است.
•
فروتنی رنگ پاکدامنی است.
•
کشف انسان خردمند ،نیازمند انسان خردمند است.
•
دیوژن را گفتند:دنیا کی خوش میشود؟ گفت :آنگاه که پادشاهانش فلسفه بخوانند و یا فیلسوفانش پادشاه
•
شوند.

چند تابلوی رسامی شده از زندگی دیوژن کلبی

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

