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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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 یونانی در ادبیات ایرانی چرخش فرهنگی عنصر
 حضور دیوژن در ادبیات ایران با رویکرد ادبیات تطبیقی متنی بیشبررسی 

 

 9منصور پیرانی
 ، ایرانتهران ،بهشتی دانشگاه شهیدزبان و ادبیات فارسی  ستادیارا

 22/92/9998 مقاله: پذیرش تاریخ ؛22/91/9998 :مقاله دریافت تاریخ
(29تا ص  29)از ص   

 چکیده
و تا  شد فراهمد سال پانصد قبل از میالد تعامل و تفاهم علمی و فرهنگی میان ایرانیان و یونانیان از حدو

 یانیشگگ و اندفرهنگی عناصر  ،در این مدت .داشتادامه  میالدی( یازده   ده) هجریچهار و پنج  های سده
 و بردنگد  هگا  بهگره از دانگش پششگکی ایرانیگان     ها یونانی ؛فتنفوذ یافرهنگ یکدیگر ادبیات و در  ،دو ملت

قلمگرو   در او کگه  دهد می  نشان «دیوژن»مطالعه در شخصیت، اقوال و احوال  ۀ یونان.فلسفایرانیان هم از 
بگه نگا     ،ویربوط به م های روایتو  ها حکایتغالب  ،بوده  ناشناخته( زمین مشرقو ) فرهنگ و ادب ایران

شیخ، عابد، درویش، مانند  ،عا  های عنوانیا با  (بقراط و افالطون سقراط،) دیگر اسسرشن های شخصیت
بگه بعگد    دوازدهم های سدهاز  .است آمدهپادشاه  وک لِی مَاسکندر نیش با عنوان کلّ است و یافته نشر حکیم،

برای اهگل   «سدیوجان /دیوژن» شخصیت ،شود می تر گسترده ها ملتپژوهشی و روابط میان  های حوزهکه 
ادبیگات   انگداز  چشگم  این مقاله به روش تحلیلی، بگا رویکگرد روابگط بینگامتنی از     .شود ترمی شناختهتحقیق 

مربوط به  های حکایتاقوال و  احوال، زندگی،اعم از گ عنصر یونانی را  این تطبیقی، تأثیر، نفوذ و چرخش 
در بخگش   ونمایگد   مگی  بررسگی  ،ازتاب داردبعربی(  وایران )فارسی  ادبیاتدر که  گ وی از متأثریا  دیوژن
 .است گرفتهاین انتقال صورت  سازی بومیروند که در کند  بیان میرا و تغییراتی  ها تفاوت ،گیری نتیجه

 

 چرخش فرهنگی، دیوژن، عنصر یونانی.، یات ایرانادبیات تطبیقی، ادب: کلیدی های واژه

 
 مقدمه. 9

بگه   تگر  آسگان مشترک دارنگد،   فرهنگی  گ  فکریو  روانی  گ  روحی های زمینهکه  هایی ملت
 ،بگرعکس  .دارنگد و تفاهمات و تمایالت بیشگتری بگا هگم     کنند میپیدا  گرایشسوی هم 

عوامل  ،باشند  نداشتههم نشدیک به  یافکری و فرهنگی مشترک  های زمینهکه  هایی ملت
کگه چگون    دبخگور   رقمه یاندیگر و چه بسا سودجو ای گونهتعامل و تفاهم به  های انگیشهو 

این مهم  که چنانند؛ برچیرا تعامل و تفاهم بساط  د،نمیانه نبی سود خود درملتی یا دولتی، 
 گ  فکری های قرابت ،بنابراین .است  مشاهدهقابل  ها ملتو  ها دولتر تعامالت بسیاری از د
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نقگش   دتوانگ  مگی هگا   نآ اهم میگان و تفگ  ها ملتمشترک در نشدیکی  های زمینهو  فرهنگی 
 ایفا کند. ای عمده

خگون   ،در هگر دو دوره  کگه  هضت ترجمه را به خود دیدهن ۀتاریخ ادبیات ایران دو دور
اول،  ۀدور .است کردهتجربه را  چشمگیریتحول  ۀدور است و شده  دمیدهدر حیاتش  ای تازه

 ،پدر رِکا ۀدر ادامیونان، سپس  به (مقدونی اسکندرپدر )فلیپ  ۀحمل به روزگاربخشی از آن 
متمگدن آن   های سرزمینظاهر با خیال گسترش فرهنگ یونانی به  به اسکندر لشکرکشی»

تعگدادی از دانشگمندان   مهگاجرت   کگه موجگب  بود  ایراناز جمله  ،(92: 9982 )ایلخانی،« روز
عقالنیگت یونگانی در   و شگد   مگببی  یونگانی عصگر   گیگری  شگکل و آسیای صگغیر   یونانی به
اروپگا هگم بعگد از قگرون      که چنان کرد؛ پیدا ظهور و بروز تسخیرشده فرصت های سرزمین
)ر.ک:  یونگانی بگود   های اندیشهآثار و  ۀسیطررنسانس تحت نفوذ و  ۀدوردر  ویژه به ،وسطی

در ارتبگاط بگا ایگن عقالنیگت و      هم ادیان شرقی ،از طرف دیگر» و (19گ29/ 9: 9931هایت، 
و بگه   شگدند   گسترده، بود  کرده نی ایجادکه این امپراطوری به زبان واحد یونا وطنی جهان

در تمدن ایران آن این امر  .(92: 9982، ایلخانی)« دینداری یونانی و رومی رنگ شرقی دادند
بخگش   د.منجر ش انیدر فرهنگ ایرنفوذ عناصر یونانی و دانش انتقال آثار،  ۀترجم بهروز، 

 گگردد  برمگی لوی به فارسی جدید په میانه/ فارسی ۀدورانتقال زبان فارسی از  به ،دیگر آن
نوبخگت   ،(؟923گگ 919) مقفع ابنمترجمان بشرگی چون  به ایران،دین اسال   از ورود که بعد
عربگی   زبگان  بگه  (پهلوی =) میانهفارسی  از آثار ۀبه ترجم و... طبری  ربنبن  علی اهوازی،
 هجگری  مسگیشده  ۀسدپایانی  ۀدو  دو ده ۀدور .(991گ918/ 9: 9932صفا، ر.ک؛ ) زدند  دست

به  ،اروپایی های رمان ۀاست که با ترجم حکومت قاجار ۀرودبا مصادف ( شمسی 9281 =)
 .جدیدی در تاریخ ادبیات معاصر ایران آغاز شد ۀدور ،ویژه فرانسوی به فارسی

از ادبیات یونان و اروپگا  و عناصر فرهنگی فلسفی  متون و آثار علمی، ۀدر خالل ترجم
ن ادبیات ایگرا دیگر به فرهنگ و  های ملت های دانشهنری و  ،هنگیبسیاری از عناصر فر
، بسیاری از آثار از سوی دیگر نش آثار ادبی و علمی ارجمندی شد.آفری نفوذ یافت و منشاء
 .دیگر معرفی کرد های ملتفرهنگی ایرانی را هم به  گ  و شخصیت فکری

 ،نشگمندان و از طریگق آنگان   بسگیاری از دا  ،(.ق.  999اسکندر بگر ایگران )   ۀغلباز بعد 
فارسی میانگه ترجمگه شگد کگه در ایگن       از آثار علمی یونانیان به ایران منتقل و بهبسیاری 

بود. بعد از ورود اسگال  بگه    بیشترافالطون و ارسطو سقراط، و آثار  آراسهم و نقش  ،میان
اندیشمندان  و دای خود را به زبان فارسی دری داجارسی میانه( = ففارسی پهلوی ) ،ایران
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گ فرهنگی فکری  با توجه به روابط . آغازکردندتون پهلوی به عربی را م ۀمو مترجمان ترج
ثگار  آو  ، آراطریگق  د و از اینیونانی نیش به فارسی جدید ترجمه ش ثار، آایران و یونان میان

 که یافتفرهنگ و ادب ایران راه  زبان،بسیاری از معارف یونانی نیش به و طو ارس افالطون،
 .شد میهم  زندگی و رفتار حکمای یونانی ۀدربار هایی حکایتشامل این انتقال 

 پژوهش ۀپیشین .9گ9
 ،تأثیر ادبیات و عناصگر اندیشگگانی و فرهنگگی یونگان بگر تگاریخ و ادبیگات ایگران         بارۀدر

، و اسگکندر و ادبیگات ایگران    :از جملگه  ؛اسگت  گرفتگه توجهی صورت  شایستۀ های پژوهش
 (.9912حسن صفوی ) د، تألیف سیّسکندرشخصیت مذهبی ا

یکگی از   ،و خگط سگیر  سرچشگمه   ادننشان د هدفبا و تطبیقی رویکرد حاضر با  ۀمقالاما 
 فکگر یگا   اءمنشگ  و اسگت  یافتگه  راه ادبی برخی از آثارکه در  کند می بررسی عناصر یونانی را

به  صرفاً ،حاضر ۀقبل از مقال ۀشد انجا  های پژوهشدر  .است شدهمفاهیم متعالی آفرینش 
ز منظر و چرخش این عناصر ا است  نا  شخصیت یا نقل حکایت بسنده شده اشاراتی در حدّ

 است. ادبیات تطبیقی بررسی نشده

 عنصر یونانی در ادبیات ایرانی حضور .9گ9
متأسگفانه نگه از    ،دو ملت با تمدن و فرهنگی دیرینگه  ،ها یونانیایی و ارتباط ایرانیان با آشن

 داریگوش کگه  آغگاز شگد   ، بلکه از طریق دو جنگی فکار، آرا و آثار اندیشمندان خوداطریق 
 999مقگدونی )  ( و اسکندرق. . 211تا  111حدود ، شاه ایران )(خشایار)و فرزندش  بشرگ
 ،. بعد از جنگگ دو  (111گ111/ 9: 9981الف و پیرنیا،  9989 ،گرانتوفسکی )ر.ک؛ به راه انداختند (.ق. 

از اری بسگی  ،آن لِبه ایران باز شگد و از قِبَگ  ی نان، مترجمان، آثار و افکار یوناپای اندیشمند
 سگقراط، بقگراط، فیغگاغور ،   که آثگار   عناصر فرهنگ یونانی نیش به ایران راه یافتکتب و 

 یونانی که در از میان عناصر فراوان فرهنگ و دانش. افالطون و ارسطو از آن جمله هستند
 /دیوژن»مربوط به  های حکایت ،ایرانی حضوری پررنگ دارد های ایتحک ویژه به ،آثار ادبی
آغگازین   هگای  سگده صگوفیه و عرفگای    ی ازجماعت که کتیپی شخصیتی است؛« دیوجانس
شگبیه   ای اندازهجو و تا  حقیقت، گو حقانسانی آزاده، دنیاگریش،  ؛کند میرا نمایندگی  هجری

کگه در سرگذشگت و احگوال او     گونه  آن ادبیات ایران، هرچند شخصیت شمس تبریشی در
به دلیل اشگتهار   .آید میهم در زندگی و افکار او به چشم  ینامطلوب های ویژگی ،است آمده

 یونگانی  دیگر های شخیت ۀبارهم که در هایی حکایت، در فرهنگ و ادبیات ایرانافالطون 

 نشگینی  مخ گ  ۀ آن،وننم .است یافتهالطون تبلیغ و ترویج اف به نا  ،بوده دیوژن( ،جمله )از
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در آثگار منظگو  ایگران بازتگاب دارد؛     و ادبیات ایران بگه نگا  افالطگون     ردیوژن است که د
 :خوانیم می شیراز ۀخواجدر شعر  که چنان

 نشگگین شگگراب جگگش فالطگگونِ خگگم»

 
 «سرِّ حکمت به مگا کگه گویگد بگاز؟     

 (.299: 9931)حافظ شیرازی،        

 یا در شعر کلیم کاشانی:
 اسگت  ها به فالطون نشسگته  ه سالخم گرچ»

 
 «دور از لبگگگت نکگگگرد عگگگال  خمگگگار مگگگن  

 (.291: 9912)کلیم کاشانی،                    

نسگبت   او را به افالطون گریشی مرد  دیوژن، ماجرای زندگیبا اشاره به نیش اهلی شیرازی 
 :گوید می دهد و می
 غایت حکمت ب وَد وحشگت زِ خلگق روزگگار   »

 
 «چگرا رو سگوی کهسگار آورَد    ورنه افالطگون  

 (.211: 9932)اهلی شیرازی،                   

9/ دیوجانسدیوژن معرفی .2
  

 ۀشیو (ق. .221گ911حدود ؛ Antisthenes) «تنس آنتیس»  راط به ناسقاگردان یکی از ش
و  ،«فضگیلت »کگرد و غایگت وجگود را     در کگار  اما مبالغه ،گرفت  پیشرا  زندگی استاد خود

از حکما  ای سلسلهدانست و مؤسس  «تما  تمتعات جسمانی و روحانی ترک»را در  فضیلت
کگه مباحگد درس و گفتگوهگای    این بود  ،نسبب آ .گفتند می )( 2«کلبی»شد که ایشان را 

 .گفتنگد  مگی  (e) 9«سگفید  سگ»را  جاکه آن شد میهر آتن برگشار در محلی از ش تنس آنتیس
اف از در اعراض از دنیگا و انصگر   تنس آنتیسکه پیروان به سبب آن بود  اند گفته همچنین،

دسگت   رسو  معاشگرت و لگواز  زنگدگانی    که از آداب و کردند  مبالغهچنان  عالیق دنیاوی
د و دا  زنگدگانی و احگوال دَ   ۀشگیو  ،ود زندگی اجتماعی را کنار نهادندی، حدود و قبرداشتند
ماننگد   ،و پگای برهنگه و مگوی ژولیگده     سربا ، پوشیدند میپاره  ، لباس کهنه و پارهبرگشیدند

بر زبان  محابا بی ،کرد میخطور  شانذهنچه بر هر در گفتگو ،رفتند میدرویشان میان مرد  
کلبیگان   ۀفلسگف در اندیشۀ یونانی،  .کردند می افتخارفقر و تحمل درد و رنج  و به راندند می

 نجبگر یونگانی دانسگت.   تهیدسگت و ر  هگای  تگوده  ۀفلسف توان میرا یک ویژگی دارد و آن 
جامه آنان را به  ،مدرسی، با کارگران محشور گشت ۀتنس بعد از رویگردانی از فلسف آنتیس

                                                           
1. Diogenes; 412-324.B.C  

2. Cypiques  

3.Cynosarge  
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برزن به موعظه پرداخت، به بازگشت به طبیعت اعتقگاد داشگت و در    تن کرد و در کوی و
 .(929: 9989بابایی،  ر.ک؛) کرد میافراط  این اعتقاد

ا به جایی کار ر ،است که در ترک دنیا و اسباب آن «دیوجانس» ،فرد کامل این جماعت
هم زمگانی   ارآن  و برای نوشیدن آب داشت ای کاسهو تنها  گشید منشلمی رسانید که در خ 

در  :و گفگت ور انگداخت  د ،نوشَد میو  دارد برمیآب  د از نهرخو کف دستبا  طفلیکه دید 
 :(22: 9993فروغی،  )ر.ک؛ یازی نیستدنیا به این هم ن

 ها ارزشنوسازی  ،. کار اودانست میزندگی حیوانات را سرمشقی برای زندگی بشر »
بگه   .کگرد  مگی آزادی حمایگت   آوردن  دسگت ک زهد و ریاضتِ مغبت برای به بود. از مسل
 :9981 )کاپلسگتون،  «داشگت  مگی  رواقراردادی، دانسته توهین  های آیینبه  ،همین سبب

929). 

و  ضگیلت داشگت  عشگقی پرشگور بگه ف   »یکال، خالف معنای ظاهری سگین دیوجانس بر
 .(922 :9989، )بابایی «دانست میاز تمایالت نفسانی  فضیلت را وارستگی
در سگاحل  ونیگا  از بگالد یافیگ   9«سینوپ»قبل از میالد در شهر  292ال دیوژن در س

ی جعل های سکهبه ضرب  ،صراف بودکه 2«وسیستریش»پدرش با  به دنیا آمد و دریای سیاه
 آتندیوجانس از وحشت به  درگذشت. آنجا تا پایان عمر در زندان ماند و . پدرش9دمتهم ش
سگیونس  ینتآ ( پنگاه بگرد.  فیلسوف یونگانی )نتیسیونس آ به مجلس درس ،آنجادر  و گریخت

 .دیگر هیچ طالب علمی را نپذیرد بود  کردهچون عش   او زد، ۀسینبر رد  عصاینپذیرفت و 
 چوبدسگتی خگود  با  ،نگردداگر بازکه فیلسوف تهدید کرد رد. و پای افشاما دیوژن برنگشت 

 :گفگت  د ور در برابگر حکگیم نهگا   سَو  داد  نشانسرسختی دیوژن  شکست! را خواهد او سر
 حکگیم چگون   !«.من نیست که مرا بازگردانگد  ۀاز اراد تر سختبشن، یقین بدان عصای تو »

 :Laertius, 1853) شگود  حاضر اجازه داد در مکتب درسش ،را دیددیوژن  ۀارادصداقت و 

 از نظگر اخگالق،   اواز دنیگا رفگت.     9ر کورنگت در شه (.ق.  922) در سال دیوژن .(24-25
 بگود.  متمگایش در روزگار خود  و زتامم ،العاده خارق، شگفت انِزندگی از مرد ۀشیوشت و سر

 ،زد می سراز او  عادتو اعمال خارق  داد می  انجا بیرون از عرف و عادت بس که کارهای 
بگا   امگا  ،گفتنگد  مگی دیوانه  دیوژنِاو را  هم مرد  و «نامید میرا سقراط دیوانه افالطون او »

 هگا  تندیس ،بعد از مرگش و شمردند می و فیلسوف داشتند او را دوست ،ن دیوانگیوجود ای
ر دیگوژن اثگ   افشودنگد.  بر قدر و منشلگت او  و (929گ922: 9929، زاده کاظمر.ک؛ ) برایش ساختند

                                                           
1. Sinope  

2. Tresius  

3. Corinth 
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سگی  مجلگس در  ،به جا نگذاشت و مانند دیگر فالسفههم از خود  تألیفی ،مکتوبی ننگاشت
 و کگرد  نمگی آن ابگایی  از بیگان   ،رسید میبه نظرش  ای نکتهاما هرگاه و هرجا  ،هم نداشت

بگه   دادن ن اهمیگت وبگد  آزادی تما  و با ،مالحظه بی ،محابا بی ،رسید میهرچه به فکرش 
 نیگاز  بگی دیوژن، خود را از مگرد    ۀعقیددر » . در واقع،کرد می اراظهموقع و مقا  اشخاص 

یدن، ساختن، با استقالل و آزادی کامل زیستن، خویشتن از قید عادات و رسو  معمول رهان
 .(929 :همان) «اساس حکمت و شرط بشرگ فضیلت بود

 هگا  حکایتاز این  بسیاری که 2است ی از زندگی دیوجانس نقل شدهزیاد های حکایت
راه آثگار ادبگی    بهبعد از اسال  به صورت مکتوب  وزگار حیات وی به صورت شفاهی واز ر
گذشته از مواردی  .شدان آن آثار خلق ذهنی شاعران و نویسندگان در ۀیرمایمخ و است هیافت

و  بگاکی  بگی  ،پیشگگی  قناعگت مناعگت طبگع،   گریگشی،   د ذکگر شگد، مگر    که پگیش از ایگن  
 هگای  قرناست که  هایی حکایت دیوژن مضمون نشینی مخ و  ، صراحت بیانمالحظگی بی

و  نگوناگون زبان بگه زبگا   های فرهنگشفاهی و مکتوب میان مرد  و به صورت متمادی 
ایگن حکگیم یونگانی     دربگارۀ  ی کگه معگروف دیگگر   هگای  حکایگت از . گشت میقلم به قلم 

، شگت گ مگی دسگت گرفتگه، در شگهر     روزی چگرا  در »کگه دیگوژن    این است ،کنند می نقل
 :Laertius, 1853) «گفت: آدمی !؟جویی میچه  ،چرا  در دست ،شندر روز رو: پرسیدندش

؛ شگد از اشگعار و روایگات شگاعران در ادب ایگران و عگرب       بسیاری ۀون مایممضن ای .(43
 این ماجرا را با تغییری انگدک،  (کبیردیوان ) کلیات شمساز  229غشل مولوی در  که چنان

 :است آورده «شیخ»انی به با تغیر نا  حکیم یون
 شگهر  ردِگشت گِ دی شیخ با چرا  همی»

 مگگا میگگا نشگگود جسگگته یافگگت مگگی نگگدگفت
 

 د ملگولم و انسگانم آرزوسگت   کش دیگو و دَ  
 «آنم آرزوست ،نشود یگفت آنکه یافت م
 (.211: 9938)مولوی،                      

 وجگود هم کهن ایرانی  که این حکایت در فرهنگ آید برمی نیشاز یک رباعی خاقانی 
 که شود می  دادهنشان تمغیلی کهن و شرقی از مردی ختایی  ،خاقانی روایت در .است داشته
 :جست می «آشنایی»و  بود  کرده بربه روز روشن چرا   در بلخ

 جسگت  مسکین دلم از خلق وفگایی مگی  »
 ماننگگدۀ آن مگگرد ختگگایی کگگه بگگه بلگگخ  

 

 جسگگت بگود، رهنمگگایی مگی   گمگره شگگده   
 «جسگگت چگگرا  و آشگگنایی مگگی برکگگرد 

 (.311: 9939)خاقانی،                      

که نقگل شگفاهی روایگت     شود میاستنباط چنین در رباعی خاقانی،  گونه حکایتاز فحوای 
طور که  همان قدمتی دیرینه دارد و ،ربوط به دیوژنو اقوال م بینی جهانمربوط به زندگی، 

اینکه از چگه زمگانی وارد    و گردد بازمییش از اسال  ان پبه دور ،در بخش مقدمه اشاره شد
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زندگی دیوژن  های حکایتاز دیگر  .مشخص نیست دقیقاً ،آثار و قلمرو ادبیات مکتوب شده
دیگدار   ، شگده ادبی شگاعران و نویسگندگان    های قطعهاشعار و  ۀمای نقشکه در ادب فارسی 

 :. نقل است کهاسکندر با اوست
 ت.گگو پرداخگ  ، با او به گفتدید ای خرابهرا در دیوژن  .فتر میرگاهی اسکندر در گذ»
از مگن   !؟حگاجتی داری  ،ای حکگیم  :ر اسکندر اثر کرد، به او گفگت دیوژن ددیدار  ۀجاذب

از  ها پشهامر کن این : دیوژن گفت قادر .را حاجت تو  برآوردنک هستم و لِمن مَ ،بخواه
انم راند؟! دیوژن گفت: شه حکم تومن چگونه بر یک پ :اسکندر جواب داد من دور شوند!

 یروایتبه  ؟!دچگونه تواند بر جهانی حکم رانَ ،کسی که حکمش بر یک پشه روان نیست
بگر مگن    خورشگید  نورمانع تابش  تا کوتاه کنرا از سر   ات سایه: پاسخ داددیوژن  ،دیگر

 .(Laertius, 1925: 38-40) «نگردی
 هگای  قطعگه نگگارش  اشعار و  سرودن درن شاعران و ادیبا ۀدستمایدو مضمون  این هر
آثگاری کگه دیگوژن و دیگگر      ،کگه در ادامگه   در آثار ادبی فارسی و عربگی شگد   یادبی نغش
سازی و یا در جریان چرخش فرهنگی دچگار تخلگیط    بومی احیاناًمرتبط که  های شخصیت

 ه ایران،با مهاجرت اندیشمندان یونانی ب .شود میبه ترتیب تاریخی ذکر و بررسی  ،اند شده
از  ،بسیاری از عناصر یونگانی  علمی یونانی آشنا شدند و های شخصیتآثار و  ،ن با آراایرانیا

ن، وسگقراط، افالطگ   ماننگد  ،و اقوال بسیاری از حمکگا و اندیشگمندان   اندیشهجمله زندگی، 
شگاعران و   و در آثگار ادبگی ایگران بازتگاب یافگت      ..و. ، اسگکندر جالینوس، ارسطو، دیگوژن 

و  انگد  سگتوده خگدمت   تناسب، مایه و حکمت و به موجگب ک را به ی هر ،ان ایراننویسندگ
، تطبیقگی از منظگر ادبیگات    نامتنیروابط بی بررسیبا  ،ر ادامهد .اند داشتهخدماتشان را پاس 

 آثار ادبیدر تأثیر و نفوذ عنصر یونانی  ،دیوژن های حکایت، احوال و اقوال و بازتاب زندگی
و تغییراتگی   هگا  تفاوتبه بیان  ،و در بخش نتیجه کنیم می بررسیرا ( عربی و)فارسی  یرانا

اسگاس   بگر  سگپس . است گرفتهند این انتقال صورت سازی در رو برای بومی کهپردازیم  می
به نا   دیوژن ۀ افسانکه  هایی شخصیتو آثاری که دیوژن و دیگر  تاریخ حیات نویسندگان

 .شود میی آورده به ترتیب تاریخ است، ها تغییر یافته آن
 المحجوب کشف .9

 دقیقگاً اسگت.   (ق.211گگ 981) بن عغمان الجالبی الهجویری ابوالحسن علیاین کتاب، اثر 
ب ایگران  مکتگو ادبیگات  مگرو  احوال دیوژن از چه زمگانی وارد قل سخنان و که معلو  نیست 

ضگمون  ه مکگ  منبعی ترین قدیم آید نظرمی  به ،اساس ترتیب تاریخی منابع اما بر ،است شده
ت حکایگ . باشگد  هجگویری  المحجگوب  کشف ،است شدهحکایت و حیات دیوژن در آن ثبت 

فانی و تعلیمگی بیشگتر   در متون عر ،عرفانی که دارد های مایهدیوژن با توجه به ظرفیت و 
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تغییگر   «کلِگ مَ»بگه   «اسگکندر »و  «درویگش »بگه   «دیوژن»، هجویری در روایت. بازتاب دارد
با این تغییگر جشیگی، ذهگن مخاطگب را از توجگه و       سهو عمد یا به و هجویری به است یافته

 :است هکشانداسالمی  گ ایرانیبه سوی فرهنگ  فرهنگ یونانی منصرف کرده، تمایل به

جتی بخگواه.  ک گفت: از مگن حگا  لِکی مالقات افتاد. مَلِدرویشی را با مَآید که  همی»
 !ک گفت: این چگونگه باشگد؟  لِبندگان خود حاجت نخواهم. مَ ۀبنددرویش گفت: من از 

 «اَمَگل  و دیگگری  : یکگی حگرص  ندتواَکه هر دو خداوندان  نداَ بندهمرا دو  :درویش گفت

 .(99: 9989)هجویری، 
 از حکیم پرسیدند: شما: »هجویری ناظر است به پاسخ دیوژن به این پرسش که روایت

، و اخالقگی  و شگهوت  یعنی غضگب  ؛نداَ منخداوندان شما بندگان : گفترا چند بنده باشد؟ 
 (.232: ق.9292، یشهرستانر.ک؛ ) «آینده که از این دو پدید چند ردیّ

 فی المحاضرات الدّر نغر .2گ9
 ،یرازالگ ن یحسگ البن منصگور  ۀنوشگت ، یاست به زبان عربگ  یتابک، فی المحاضرات الدّر نغر
ها و  تهکاب، نآد ۀدربار ،(جلد =فصل )در هفت  (ق. 229 .)  9/ آوییبوسعد اآلبا ی بهمکنّ
ال  کگ ن ت مِگ کگ ن»: جمله از ؛باب است 21بر مشتمل  آن هفتم( فصل) جلد هفتم .فیظرا
 یالمستقبح، فبر المستحسن وکت للفرس، الکت للفالسفة، نکم، نکیو لقمان الح ع() اءینباأل

 ... .ضات ویالتعر یالجبن، فالشجاعة و

سقراط، بقراط یا افالطون( یگا  ) میحکیکه از آن بی ،رالدّ نغرکتاب در جلد هفتم  ابوسعد
  آوردهاسکندر را در عبارتی کوتگاه   گوی منتسب به دیوژن وگفتدیدار و  ،پادشاهی نا  ببرد

 لَگو : الَقَگ ، فَیعَبدِ وَ أَنتَنی م خدِتَکَ الَلَ امَ :ابدٍعَ یإِلَبَعَدَ مَلِکٌ »: ین استاو چنروایت  که
نگتَ  أَا فَتبگع  الهَگوَ  نگتَ تَ بدِی، وَ أَه وَ عَفَ یوَالْهَ ک ملِأنِّی أَلِبدی؛ عَبدٌ لِعَ نَّکَأَمتَ لَعَلِ اعْتَبَرتَ
 .(18 /3ق.: 9222 )ابوسعید اآلبی، «عَبد ه 

 لحَالنِّو الملل .9گ9
 از میگان  اسگت.  2(.ق 128گگ 239ابوالفتح محمدبن عبگدالکریم شهرسگتانی )  این کتاب اثر 

 ۀدربگار  و اسگت  دهآمگ  تفصگیل  بگه  آندر  دیوجگانس  /و نگگرش دیگوژن   سخنانمنابعی که 
 لحَگ النِّالملگل و ، کتگاب   شگده  هگفتگ سگخن  این حکگیم مسگتغنی   احوال و اقوال شخصیت، 

 اندر بیگ « الحکیم دیوجانس الکلبی»با عنوان فصلی مشخص و مجشا  هک شهرستانی است
 بیشگتر اقگوال و   ۀپیشگین منشگأ و   .اسگت  پرداخته یونانی فیلسوف بینی جهانو  اقوال احوال،

مطالب مربوط به زندگی، سخنان و حاالت دیوژن را که در ادبیات عربی و فارسی بازتگاب  
در کتگاب   ،اسگت  هشدنویسندگان  های حکایت ۀعصارو  انشعر شاعر ۀمای، موضوع و یافته
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هگم  ن آن یصگفحات پیشگ   اتفاقگاً  .(232گگ 232: ق.9299تانی، شهرس )ر.ک؛ بینیم میشهرستانی 
 .است (شاه مقدونیه)فرزند فلیپ  ،اسکندر ۀباردر ،(232تا  211 ۀیعنی از صفح)

 ةالحقیق ةحدیق .2گ9
 وفگگات: و 239یگگا  219، 218)تولگگد:  سگگناییابوالمجگگد مجگگدودبن آد  ایگگن کتگگاب اثگگر 

 قصگاید و  شامل) خودربوط به دیوژن در اشعار م های حکایتسنایی از  ؟!( است.191گ121
به دلیل قابلیگت تأویگل عرفگانی آن و بیشگتر در      از جمله .است گرفته  بهره( بارها ها مغنوی

مضگمون  ، آز و بیان ریاضت و غلبه بگر حگرص و شگهوت   معنای نکوهش حرص و طمع، 
از آن  ، آورده( ها مغنوی)قصاید و در اشعارش   تبمناسیت دیدار اسکندر و دیوژن را به حکا
 ۀبنگد »و  «طانسگل » ۀواژذکر مصراع اول بیت دو ،  که 981 ۀقصید مغالً ؛است گرفته هبهر

: 9292شهرسگتانی،   )ر.ک؛ کنگد  مگی وجانس و اسکندر را به ذهگن متبگادر   ی، حکایت د«بندگان

 :شود می مغنویمولوی در  ۀدستمای نیش شیوه و حکایت سنایی بعد از او .(239گ232
 چند گویی: گِرد سلطان گَگرد تا مقبل شوی!»

 اَنگد  حرص و شهوت خواجگان را شاه و ما را بنده
 چاکری کن چون کننگد را تو گویی این گره  پس
 

 رو تگو و اقگبال سلطان، ما و دین و مگگدبری  
 ت نایگد بگاوری  ْبنگر انگدر مگا و ایشگان، گَگر    

 «بنگگگدگان بنگگگدگان را پادشگگگاهان چگگگاکری
 (.111: 9912)سنایی،                            

 کایگت، سگیر ح  در خگط  بگا تغییراتگی   ،انستفصیل حکایت مالقات اسگکندر بگا دیوجگ   
و  ةالقناعگ  فگی  لتمغیل» با عنوان ةالحقیق ةحدیق از 1باب نهمدر ی آن، و محتوا ها شخصیت

یا حکایگت در   ،است یخود سنای کارِ این تغییرات اما معلو  نیست ،است آمده «ةالحاجترک 
 «بقگراط »به جگای دیگوژن،    ،در روایت سنایی !است بودهعمول همین روال مبه روزگار وی 

بیان قگدرت و  ) تفسیر مفهومی عرفانی استو محتوای حکایت هم در  است شده شینن مخ 
ایگن  سگنایی   (.حتی اگر سلطان باشگد  حکمت خداوند و ناتوانی انسان در قیاس با خداوند،

است  دادهبه بقراط نسبت را  آناما ، ساختهخود حکایت  ۀرا خمیرمایدیوژن  بخش از احوال
 :است آورده با تغییرات و تفصیل بیشتری و

 مسگگگگکن خ مگگی را بقگگگگراط بگگگگگود»
 

 یگگگگگافت سگگگگگرما اتفگگگگگاق از روزی
 

 بگذشگگت بگگگگگگر او زمگگان پادشگگگگگاه
 

 تگگن ای گفگگت و فگگراز او بَگگرِ شگگگگد
 

 خواهگگگگتگگو ب م،هگگر سگگه حگگالی روا کگگن
 

 اجت اولگگگگگگراط حگگگگگگقگفت بگگگگگگ
 

 پیراهگگگن  جگگگای  بگه  خ م آن بگگودش 
 

 شگتافت  دشگت  سگوی  بگه  خ گم  سوی از
 

 دشگگت بگگه برهنگگه چنگگان را او دیگگدش
 

 مگگن زِ حاجگگه سگگه سگگبک بخگگواهی گگگر
 

 اهنشاهگگگگزمانگگه ش رگگگگم بگگگگه منگگگگک
 

 یگک بگه یگک بگه خلگل      ،م هستگعمل
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 رز گگگگامگبی ،نگگگگگگحو کگگگگهم مگگگگگن
 

 نگگد ک خگگدای بتوا گگگگ حگفت ویگگگگگگ
 

 ینگگگگرگوی حاجگگت دومگگگگب :فتگگگگگگ
 

 ردانگگگگوان گگرا جگگگمگگ ،پیگگر  :گفگگت
 

 ایگگن از خگگدای بایگگد خواسگگت   :گفگگت
 

 ش آر حاجگگگگت سگگگگومین گگگگگگزود پی
 

 شون گگگردانگگگگن فگگگگروزی م :گفگگت
 

 وانمگگگگرد نتگگگگ ش کگگگ ن نیگگگگ ای :گفگت 
 

 ورشیدگگگگخ رِگگگگَو از بگبرتگگر شگگ :گفگگت
 

 نگواهم مگگگار خگگگردگگگگاجت از کگحگگ
 

 شی و مجبگگوریگگگگن عاجگو مگگگگگگتگگو چ
 

 دای را زیباسگگتگگگگگر خگگگگری مگگگگبرت
 

 ولگگگگ ق رسگگگگ به ح ییا رب ای سید
 

 تاگگگگهم یگگگگگرد بگگگگگداوند فگگگگگای خ
 

 رز گگگگوه البگگگگو کگگگگش گرانگگی چگگگگک
 

 اندگگگگگگناه بستگگگگگگگ ،دگگگگشد بدهگگگگم
 

 ینگگگ اه روی زمگگگ ادشگنم پگگگ ه مگگگک
 

 مگگن بسگگتان  عجگگش و ضگگعف از نهگگادِ  
 

 از مگگن ایگگن خواسگگتن نیایگگد راسگگت    
 

 واه چنگگگینگگگگ ن آرزو مخگگگگ از مگگن ای 
 

 بازرهگگانرگ گگگگنگ مگگگگجگگانم از چ
 

 شدانمگگگگنگگه ی ،انگگگگر جهگگگگگکم بگگگگلِمَ
 

 دگگگگ ار نگارد بی گگگ ره بگه رطگب خیگ  گگک
 

 اهم مگگنگگگگگدو پنگگگگی بگالگگگو حگگگگز توَ
 

 ری دوریگگگگگگگی و برتگگگگگگشرگگگز بوَ
 

 همتاسگگت کگگه بگگه ملکگگت همیشگگه بگگی 
 

 ولگگگگگفض را زِگگگگگردان دل مگگگگگدور گ
 

 «ناگگگ و اسگم بخگش س  گچگم را همگجس
 (191گ189: 9932ی، )سنای                

 نامه اقبال .2
و  اقبالنامگه ) اسکندرنامهنظامی هم در است.  (.ق 192ـ  191)گنجوی نظامی این کتاب اثر 

ضگمن انتسگاب    ،«افالطون بر مگالش ارسگطو   ختناغانی سا»در بیان بار نخست  (شرفنامه
موسگیقی   او را واضگع علگم   و دهد می، اختراع ارغنون را هم به افالطون نسبت نشینی مخ 

 :داند می
 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      

 رصگد جگای در خ گم گرفگت     چو صگاحب 
 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 خ گگم...
 پگگگی چگگگرب و دنبگگگال انجگگگم گرفگگگت
 نمگگگگگوداری آورد اینجگگگگگا پدیگگگگگد... 
 «یکگگی هیکگگل از ارغنگگون کگگرد راسگگت 

 (.88گ81: 9938)نظامی،                   

 گوید: می« احوال سقراط با اسکندر»بار دیگر در داستان همچنین، 
 چنگگین گویگگد آن کگگاردان فیلسگگوف   »

 نشگگگینان آن روزگگگگار   کگگگه یگگگگونان 
 کگگه بگگر کگگار آفگگگاق بگگودش وقگگوف     

 سگگگگوی زهگگگگد بودنگگگگد آموزگگگگگار   
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 زِ دنیگگگگگگا نجسگگگگگگتند آرایشگگگگگگی  
 گگگگگگری نکردنگگگگگدی االّ ریاضگگگگگت 

 

 آالیشگگگگگی نیرزیدشگگگگگان شگگگگگگهوت
 «خگگگوری بگگگه بسگگگیاردانی و انگگگدک  

 (.918گ93)همان:                           

 یابگد  مگی خبگر   ،افتگد  مگی جو ، در پی یافتن او به جستشنود میحکیم را  ۀآوازاسکندر چون 
 :است / کوهی نهان گشتهغاری حکیم از خلق گوشه گرفته، در

 ای شگگگد آن گگگگنج را دیگگگد در گوشگگگه»
 زِ شگگغل جهگگان گشگگته مشگگغول خگگواب

 

 ای ای سگگگاخته گوشگگگه  توشگگگه زِ بگگگی 
 «برآسگگگگگگوده از تگگگگگگابش آفتگگگگگگاب

 (.همان)                                      

حکیم بگا   .«زنیا با من بساز.... که تا از جهانت کنم بی... » :گوید میو به او  کند میبیدارش 
 که:؛ چرا«ا  کسی غیر از من برویربهتر است س» :که گوید میخندی به اسکندر تل

 اکسگگی کگگو نهگگد دل بگگه مشگگتی گیگگ  »
 

 «نگگگردد بگگه گگگرد تگگو چگگون آسگگیا      
 (.همان)                                      

ک لِگ تا مَ ،ویدگهرچه دارد بازتمنا  ،از مال و جاه» که دهد میندر پیشنهاد بار دیگر اسک
 تار مکن:فکه با من به جفا ر شنود میپاسخ  ، ولی«برآورد

 مگگن از تگگو بگگه همگگت تگگگوانگرتر     »

 دۀ سگگگالخوردمگگرا ایگگن یکگگی ژنگگگگ   
 تگگو بگگا ایگگن گرانگگی کگگه در بگگار توسگگت
 دگربگگگگگاره پرسگگگگگید از او شگگگگگهریار

 

 خگور   خگواری، مگن انگدک    که تگو بگیش   
 گگگران اَسگگتی اَر نیسگگتی گگگر  و سگگرد  
 طلبکگگاری از مگگن چگگرا کگگار توسگگت؟!  

 «ا  در شگمار؟  که تو کیسگتی؟ مگن کگی   
 (.همان)                                      

این سخن حکگیم  اسکندر  .«برفرمانمن فرمانده هستم و تو »که  هدد یمسقراط جواب 
 .این سخن را بر او روشن کنگد  حقیقتِکه  خواهد میاز حکیم خردمند آشفته  .تابد برنمیرا 

 :گشاید بازمینهان سخن را بر او سقراط 
 ای هسگگگت نگگگامش هگگگوا مگگگرا بنگگگده»

 ای تگگگو آنگگگی کگگگه آن بنگگگده را بنگگگده 
 بگگگین شگگگگگه از رأی دانگگگای باریگگگک 

 

 دل مگگگن بگگگدان بنگگگده فگگگگگرمانروا    
 ای پرسگگگگگگتار مگگگگگگا را پرسگگگگگگتنده 

 «زِ خجلگگت سگگرافکنده شگگد بگگر زمگگین  
 (.912)همان:                                

 الطیر منطق .1
، از آثار دیگری است که مطلب (ق. ؟198گ121) نیشابوری عطارین فریدالدّاثر  الطیر منطق

کمگال و شگکوفایی    ،تعگالی رو   ،عطار های دغدغهاز یم. توانیم جستجو کن ما را در آن می
صفات الهگی   تواند میانسان زدودن صفات بشری،  مراتب وطی با کمالی که  ؛ستانسان ا
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روایت خود را در بیان ریاضت  خداگونگی را تجربه کند. عطار ،را در وجود خود شکوفا کرده
در  واسگت   دب عرفگانی ایگران  در امرسگو    موضوعاتکه از  آورد میستیشی  نفس نفس یا

 ،که از دیوژن و اسکندر نامی ببردآن د دارد. عطار هم در حکایت خود بیعطار نمو غالب آثار
 :کند میروایت را داستان منقول از دیدار آن دو 

 شگگد پیگگر راه  ای پوشگگیده مگگی  ژنگگده»
 پگوش؟  گفت: من بِه یا تو؟ هان ای ژنده

 گرچگگه مگگا را خگگود، سگگتودن راه نیسگگت
 ون شد واجبم: چگون مگن یکگی   لیک چ

 اسگت  زان که جانت روی دیگن نشگناخته  
 ای امیگگگر  وانگهگگگی بگگگر تگگگو نشسگگگته

 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     

 گگردد سگوار   چون خَگرِ مگن بگر تگو مگی     
 ای گرفتگگه بگگر سگگگ نفسگگت خوشگگی  

 تگگگگو آن آتگگگگش شگگگگهوت ببگگگگردآب 
 

 ناگهگگگگگان او را بدیگگگگگد آن پادشگگگگگاه 
 خبگر تگن زن، خمگوش!    پیر گفت: ای بی

 کان کگه او خگود را سگتود آگگاه نیسگت     
 شگگکی بِگگه زِ چگگون تگگو صگگدهشاران بگگی 
 اسگگت نفگگس تگگو از تگگو خگگری برسگگاخته

 تگگگو شگگگده در زیگگگر بگگگار او اسگگگیر    
 تگگگو بگگگه امگگگر او فتگگگاده در طلگگگب   
 کگگا  و ناکگگا  آن تگگوانی کگگرد و بگگس  

 فگگس سگگگ را هگگم خگگر خگگود سگگاختم ن
 نفسِ سگ بر توست، من هسگتم بگر او  
 چگگون منگگی بهتگگر زِ چگگون تگگو صگگدهشار
 در تگگگو افکنگگگده زِ شگگگهوت آتشگگگی   

 «دلگگت نگگگگور و زِ تگگن قگگوّت ببگگرد    از
 (.929: 9982)عطار نیشابوری،            

 ءخبار الحکماالحکماء بأ تاریخ .1
در واقگگع،  .اسگگت (.ق 111گگگ118)فطگگی ابوالحسگگن علگگی ق ینالگگدّ جمگگالایگگن کتگگاب، اثگگر 

 ینالدّ جمال اثر ،خیار الحکماءکتاب أخبار العلماء بأاست از  یا ترجمه ،1قفطی الحکماء یختار
مبخذ مهم در تاریخ  و ازنخستین منابع تاریخ فلسفه  که از بن یوسف قفطی ابوالحسن علی

حکایگت دیگدار    .آیگد  یمگ  شگمار به  حکمای یونان و از اسناد معتبر در سنن حکمای اسال 
. تغییگر  اسگت  آمگده  ءتگاریخ الحکمگا  اسکندر و دیوژن با بیانی دلنشین همراه با تغییراتی در 

جه در این اثر قدیمی، این است که در آن به جای دیوژن )و بقراط در خیلگی از  تو شایستۀ
هم معرفی شده، با مَلِک روزگار خود دیدار و گفتگو « نشین مخ »و  است آمدهسقراط  ،منابع(

را  »مَلِک»به جای اسکندر هم نا  عمومی  و کند می معرفیدارد. نویسنده او را از اهالی شا  
 است: ینچنت قفطی از مالقات اسکندر با سقراط )به جای دیوژن( . روایاست آورده

عمر خویش، ح بگی را کگه    مدتکه تما  گفتندی؛ زیرا «الحب  سقراط»جناب وی را »
که سقراط  اند آوردهتاریخ  ی... بعضی از علمابود  کردهم باشد، مسکن و مأوای خویش خ 

http://wikinoor.ir/%D9%82%D9%81%D8%B7%DB%8C%D8%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
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شگبانگاه   .بود  نکردهای خود اختیار شا  بود، تما  عمر خویش خانه و مسکنی بر یلااز اه
: مَلِک آن سرزمین بر گویند ف خ می خشیدی و از جامه به گلیمی قناعت ورزیدی.در جو

نگه چنگان اسگت کگه گمگان       :سقراط گفگت  : تو از بندگان منی.او را گفت وی بگذشت.
سگخن  ! ایگن  ای بنگده مگرا   ۀبندمنی، بلکه  ۀبندتو  گویم نمیاگر نیکو درنگری،  .ای کرده

کگه تگو مملگوک و    : زیراسگقراط گفگت   !ایگن چگونگه باشگد؟    :لِک را گران آمگد. گفگت  مَ
. پگذیر  فرمگان شهوتی و من شهوت را مالک و فرمانروایم و او مرا مملگوک و   پذیرِ فرمان

چه ؟ سقراط گفت: هرای کردهک پرسید: چه باعد است که مأوای خویش، خ م اختیار لِمَ
 و 231: 9939 )قفطگی،  «ا  کردهش آن را از دل بیرون خواه ،در معرض فنا و زوال است

 .(911گ919: ق.9221متن عربی، 

ویان و شاعران این حکایگت را در احگوال دیگوژن و    امشهود است غالب ر که چنان
. البتگه از  است شده  دادهبه سقراط نسبت  ،اما در روایت قفطی ،اند کردهبقراط نقل  بعضاً

چنگین   گ  ...بعد گ روزگگار سگنایی، عطگار و مولگوی و      چهار به های سدهروایات منقول 
او بگگه نگگا   هگگای حکایگگتو  اسگگت دیگگوژن شخصگگیتی ناشگگناخته بگگودهکگگه  آیگگد برمگگی

سقراط، بقراط و افالطون شایع گشته، اسکندر هم جای  مشهورتر، یعنی های شخصیت
 .است داده «پادشاه»یا  «کلِمَ»خود را به نا  عمومی 

 معنوی  مغنوی .3
و دیگوژن  از سگخنان  است کگه   (.ق 132گ112) رومیمحمد مولوی  ینالدّ جاللنا موالاثر 

در روزِ روشن  یدمجستنِ آ»یکی  :است آمده آندو مورد در  وی حکایات مربوط به زندگی
 ،یگریو د گیرد می  بهرهوندی از آن در تفسیر قضا و قدر و مشیّت خدامولوی که  «با چرا 

را در بیگان شگناخت گگوهر    « یعنی غضگب و شگهوت   ؛تندبندگان من هس ،خداوندان شما»
 .کند میاستفاده  وجودی آدمی

غلبه بر خشم »مضمون  ،9داستان در داستانذکر یعنی  خود،معمول  ۀشیو طبق مولوی
متگأثر از  مولگوی در بیگان آن    ،که در سخنان دیوژن است و به احتمال بسیار را« و شهوت

« زیرکی لقمان را ،لقمان ۀخواج امتحان کردن»عنوان در دل داستانی دیگر با  سنایی باشد،
 . در روایگت اسگت  آورده مغنگوی دفتگر دو    یاتحکایکی از در  ،به لقمان حکیم نسبت داده

 یهگویت  هگر دو کگه   اسگت  آمگده  «شاه» هم، جای اسکندربه و  «شیخ» ،جای دیوژن ،موالنا
 :دندارنامعلو  

                                                           
1. Episode. 
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 نی کگه لقمگان را کگه بنگدۀ پگاک بگود      »
 داشگتی در کگگگار پگیش    مگی اش  خواجگه 

 زاد بگگگود زانگگکِ لقمگگگان گرچگگگه بنگگگده 
 نشگگاهی شگگیخ را انگگدر سگگخ    :گفگگت
 راو ه شگگر  نایگگد مگگر تگگگگگگای ش :گفگگت

 مگگگن دو بنگگگده دار  و ایشگگگان حقیگگگر 
 این زلگت اسگت   اَند، چهشه آن دو  :گفت

 شگاهی فگار  اسگگت   شگاه آن دان کگاو زِ  
 مخشن آن دارد کگه مخگشن ذات اوسگت   

 وش خگگگواجهلقمگگان بگگه ظگگاهر  خواجگگۀ
 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

 کگن من درخواسگت   چیشی از بخشش زِ
 زیگگن برتگگر آ ؟کگگه چنگگین گگگویی مگگرا 

 و حاکماننگگگد و امیگگگرگو آن دو بگگگر تگگگ
 استآن یک خشم و دیگر شهوت  :گفت
 اسگگتید نگگورش بگگاز  و خورشگگ مگگه بگگی

 عدوسگت هستی او دارد کگه بگا هسگتی    
 اش خواجگگهده، لقمگگان گدر حقیقگگت بنگگ 

 «اسگت در نظرشان گوهری کم از خسی 
 (.221: 9931)مولوی،                      

 کلیگات است که در « را جستن آدمی روز روشن با چ»داستان معروف  ،حکایت دیگر
 ،معنگوی  مغنویدر دفتر پنجم مولوی  .(211: 9938، ر.ک؛ همان) است آمدههم  اشمس موالن

دسگت  »، که در ورای هر واقعیتگی و این« حکم و قضای الهی»و تفسیر در بیان معرفت حق 
از آن بهگره   ،بیننگد  میو  دانند می آگاه دل های انساناست و تنها  نهفته« قدرت حضرت حق

 :گیرد می
 گشگگت روز آن یکگگی بگگا شگگگگمع برمگگی»

 را کگگای فگگالن  بوالفضگگولی گفگگت او 
 گردی تو جویگان بگا چگرا     هین چه می
 جگگویم بگگه هگگر سگگگو آدمگگی گفگگت: مگگی

 ایگگن بگگازار پ گگر  هسگگت مگگردی؟ گفگگت:
 گفگگت: خگگواهم مَگگرد بگگر جگگادۀ دو رَه   
 وقت خشم و وقگت شگهوت مگرد کگگو؟    

 جگگویی، ولیگگک  گفگگت: نگگادرچیش مگگی  
 

 گِگگردِ بگگازاری دلگگش پ گگر عشگگق و سگگوز  
 جویی به سوی هگر دکگان؟   هین چه می

 یگگگان روز روشگگگن چیسگگگت ال ؟  در م
 حیگگگات آدمگگگی  کگگگو ب گگگوَد حگگگیّ از  

 مردماننگگگگد آخِگگگگر، ای دانگگگگای ح گگگگر
 در ره خشگگگم و بگگگه هنگگگگا  شگگگره   
 طالگگب مگگردی دوانگگم کگگو بگگه کگگو     
 «غافل از حکم و قضایی بگین تگو نیگک   

 (.399: 9932)همان،                       

 المسافرین زاد .9
 ۀسگد از عالمان و عارفان  ق.(، 399 -؟ 129) امیر حسینی هرویاست عرفانی از  ای رساله

منظو  خگود از شگیخ محمگود     های پرسشکه با است هفتم و هشتم هجری، عالم عارفی 
 .(119گ112: 9931جامی،  )ر.ک؛معروف را او نهاد  گلشن رازشبستری، بنای تألیف کتاب 
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نسگان،  تنشیه و تقدیس حق تعالی، فضگیلت ا » ن رساله در هشت مقاله در موضوعاتای
ب بیان طریقت و کیفیت سلوک، در صفت سالکان طریقت و حقیقت، در بیان عشق و مرات

تعلگیم   ،که به روش معمگول آن روزگگار   است آمده «...آن، در معرفت نفس و اوصاف آن و
در  . حسینی هرویرساند میبا حکایتی از تجارب زیستی انسان به پایان  عرفانی را ای نکته
، خطاب دیوژن «در صفت سالکان طریقت و حقیقت»، با عنوان مسافرینال زاد چهار  ۀمقال

نگا  حکگیم    ،لیکن در روایگت او  ،است آوردهرا  از بندگان من هستی( ای بندهتو به اسکندر )
 :است یافتهتغییر  «پیر»، به آمدهتصریح  ات بهاز روای بسیارییونانی که در 

 حکگگگایتی اسگگگت بنگگگگر ایگگگن طرفگگگه»
 وبگگگا ا و همگگگه سگگگپاه  رفگگگت مگگگی

 گگگگذر کگگگرد  ای خرابگگگهناگگگگه بگگگه  
 پیگگگری نگگگه! کگگگه آفتگگگاب پ رنگگگور    
 پرسگگید کگگه ایگگن چگگه باشگگد آخگگر؟     
 چگگون رانگگد بگگدان مغگگاک، چگگون گگگور  

 نکگگگرد سگگگوی او چشگگگم چگگگون بگگگاز
 م؟!بهگگگگرِ چگگگگه نکگگگگردی احتگگگگرام  

 رایگگگگگگگم دریگگگگگگگادل و آفتگگگگگگگاب 
 وقگگگت بانگگگگ بگگگرزد   رِپیگگگر از سَگگگ 

 اسگگگت شگگگمار بگگگیدوران فلگگگک کگگگه 
 بگگگا مگگگن چگگگه برابگگگری کنگگگی تگگگو  

 مگگگن کگگگه حگگگرص و آزنگگگد ۀبنگگگددو 
 تگگگو بنگگگدۀ آن دویگگگی بگگگه معنگگگی    
 حیگگگگران شگگگگد از سگگگگخن سگگگگکندر

 

 روزی مگگگگگگر از قضگگگگگا سگگگگگکندر   
 صگگگد حشگگگمت و مگگگال و جگگگاه بگگگا او

 رابه سگگر بگگه در کگگرد   گگگگ خ پیگگری زِ 
 در چشگگگگگم سگگگگگکندر آمگگگگگد از دور 

 آخگگر؟ نمایگگد مگگیایگگن کیسگگت کگگه   
 رِ وقگگگتِ خگگگود نشگگگد دورپیگگگر از سَگگگ

 پرسگگید سگگکندرش بگگه صگگد خشگگم    
 سگگگکندر اسگگگت نگگگامم؟  آخگگگر نگگگه  

 فگگگگرقِ فلگگگگک اسگگگگت زیگگگگر پگگگگایم
 جگگو نیگگگرزد  ایگگگن همگگه نگگگیم  :گفگگت 

 هگگر سگگاعتش از تگگو صگگدهشار اسگگت   
 چگگگگون بنگگگگدۀ بنگگگگدۀ منگگگگی تگگگگو  

 رفرازندگروزه سگگگگ بگگگگر تگگگگو همگگگگه 
 بشگگگکن سَگگگرِ کبگگگر و پگگگای دعگگگوی 
 «بفکنگگگگد کگگگگاله شگگگگاهی از سگگگگر...

 (.919گ912: 9939)حسینی هروی،      

 پریشان .91
در  ،پریشگان قگاآنی در کتگاب   اسگت.   (.ق 9231گگ 9222)( قگاآنی ) شیرازیحبیب  میرزااثر 

در بیان فضیلت  متفاوت ای گونهوژن با اسکندر مقدونی را به دی دیدارحکایتی بسیار کوتاه، 
 :است آورده قناعت و نکوهش طمع

خواست    یونان بود، اسکندر طلب کرده، دیوجانس عذردیوجانس کلبی را که مقدّ»
ها با توسگت، نگشد    تو را کِبر و مناعت است، مرا صبر و قناعت. تا آنو پیغا  فرستاد که: 
 :ها با من است، پیش تو نیایم من نیایی و تا این

 پیونگگد نیابنگگد بگگه صگگد کاسگگه سریشگگم   تگگوانگرو سگگلطان  گگگر قگگگناعتدرویگگش 
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 هرکس که تَنَد تارِ طمع پیش و پسِ خویش
 

 «ر ِ بَریشگم چون کِگ  ،خود دشمن خویش آید
 (.88: 9998)قاآنی،                           

 نتیجه .99
که  هایی ملتو  ها فرهنگدر میان  ها سنت بعضاًچرخش فرهنگی مفاهیم و اصطالحات و 

 تعامگل  نیگش بگا هگم    و فکگری و فرهنگگی  مشگترک   های زمینه یای، اشتراکات قومی و ملّ
بیش از دو هشار و پانصگد  ز ایان و یونان یانایران. است بودهمعمول  امری مرسو  و ،اند داشته

نیت و ، عقالمببی یونانیبا گسترش عصر  .اند داشتهابط خوش و ناخوش روهم  با سال پیش
دیان و عرفگان  گ فلسفی یونانی هم رنگ ا  فکری های جریان، یونانی ۀصبغوطنی با  جهان

دارا لشکرکشگی  ) ایرانیان های طلبی توسعه و کشورگشایی عالوه بر شرقی به خود گرفتند.
دانشگوری و  ویژه  جبات توجه ایرانیان به یونان، بهاز مو ،اسکندر به ایران( ۀیونان و حمل به

 از موهبگت یگان  ، ایرانجنگگ  شگو   ۀپدیگد از رهگگذر   کگه  اسگت  بودهیونانیان  دوستی دانش
افالطون، ارسگطو،   های اندیشه، آثار و کتب و آثار علمی یونانی ۀترجم ،انشورانمهاجرت د
 .شدند برخوردار ...فیغاغور  و
بگگه روش تطبیقگگی  رانی نفگگوذ یکگگی از عناصگگر یونگگا تگگأثیر ومقالگگه مشخصگگاً ایگگن 

مفگاهیم   گیگری  شگکل  ۀمایگ  تگأثیر عظگیم و   منشاء که با وجود جشیی بودن، کند می بررسی
در ابیات او گ  اقوال  شخصیت و احوال گ  دیوژن». حضور است بوده بلندیتعلیمی و عرفانی 

 ، شناسایی و مقایسه شگد. تعلیمی دارند ۀجنبمتن ادبی و تاریخی که بیشتر  هیازددر « ایران
سگنت   اکگه قبگل از اسگال  بگ     ها افسانهو  ها حکایتبسیاری از  کهشایستۀ توجه این ۀلمسئ

شکل مکتوب بگه خگود گرفگت. در     کرده، روا  پیدابعد از اسال  ، شد میشفاهی محافظت 
 .است شدهزیادی  های نوسانو  تغییر استحاله، دچار ه،دیرسکه تا به امروز  هم مکتوب آثار

ء العلمگا  خبگار أانی و شهرست لحَالنِّالملل و)متن  دو درتنها  ،شده از میان منابع بررسی
حکمگا  یا به  ،ها متندر دیگر  است و شده ذکر نا  دیوژن، احوال و اقوال او ،(ءالحکما خباربأ
 است شده  دادهنسبت « بقراط و افالطون ط،مانند سقرا) یونانیدیگر علمی  های شخصیت و

 نیگش  حکگیم، و عابد و  ، شیخ،یشوردیا به نا  عمومی  و اند بوده تر شناختهکه برای ایرانیان 
 چنین است: این تغییرات در هر اثر، ۀخالص. اند دادهتغییر  پادشاه() مَلِکاسکندر را هم به 

 بگه  نوط به دیوژن آمده کگه در آ مرب های داستانیکی از  ،هجویری المحجوب کشفدر گ 
 تغییگر  اسگت و در سگاختار و محتگوا    ک آمگده لِگ جای اسکندر، مَبه جای دیوژن، درویش، و 

 .شود نمی  دیدهی چندان
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پادشاهی نگا   سقراط، بقراط یا افالطون( یا ) حکیمیکه از آن بی ،نغر الدّردر کتاب  ابوسعدگ 
 اسگت و  به عابد و ملک نسگبت داده را در و اسکن ،گوی منتسب به دیوژنببرد، دیدار و گفت
 .آورد میضمن حکایتی 

نگگارش   121هگم در مگتن عربگی کگه بگه سگال        قفطگی،  خبار الحکماأخبار العلماء بأدر گ 
کگه دیگوژن یکگی از حکمگا     ن، بگا ای یگازدهم  ۀسگد آن در  ۀترجمگ در مگتن  هگم   ،است یافته
  دادهاسکندر به سقراط نسگبت   دیدار دیوژن با داستان ،اما در روایت قفطی ،شود می یمعرف
 .است آمدهک لِجای نا  اسکندر هم عنوان عمومی مَ، به شده

 با وجود اختصاص بابی مشگخص بگه معرفگی، بیگان    نی هم عبدالکریم شهرستابن محمدگ 
بگه  مربگوط   هگای  حکایتاز  ای پاره ، در روایت خود،لحَالنِّالملل ودر  دیوژن احوال و اقوال

 .دهد میسبت را به سقراط ن دیوژن

. در اسگت  آوردهمتفاوت  ای گونه  به هحدیقدر  را مالقات اسکندر با دیوژنداستان  گ سنایی
جای اسکندر هم نا   است و به شده  معرفی نشین مخ  به جای دیوژن، بقراط ،روایت سنایی
 .است بوده مغنویسنایی، مأخذ موالنا در حکایت  بسیار،به احتمال  که  مدهآ عمومی پادشاه

بگه تصگریح    هگا  از روایت بسیارینا  حکیم یونانی که در  ،در روایت امیر حسینی هرویگ 
 .است آمده تغییرندر بدون اسک ، امایافتهر ، به پیر تغییآمده
ی و دیگدار دیگوژن بگا    گدو بار از داستان زند ،(شرفنامهو  اقبالنامه) اسکندرنامهدر  نظامیگ 

، «افالطگون بگر مگالش ارسگطو     اغگانی سگاختن  »ان نخست در بی :است گرفتهر بهره داسکن
 ،آیگد  درمیم هم که از خ  ترنمیکشف  ه سببب است و معرفی کرده« نشین مخ » افالطون را

وقتگی   ،«احوال سگقراط بگا اسگکندر   »داستان  بار دیگر در .داند میاو را واضع علم موسیقی 
 ،که حکگیم از خلگق   یابد یم خبر و رود می ی اوبه جستجو ،شنود میحکیم را  ۀآوازاسکندر 

از » کگه  خواهد میاز او  و کند میش یپیدا ،است گشته/ کوهی نهان غاری گوشه گرفته، در
 :شنود میچنین پاسخ و در  «ک برآوردلِتا مَ ،بازگوید ،مال و جاه، هرچه تمنا دارد

 ای تو آنی که آن بنده را بنگده »
 

 «ای پرسگگگتار مگگگا را پرسگگگتنده 
 

 امگا  ،است آمدهسقراط  جای دیگر جا افالطون و یکجای دیوژن،  به ،در روایت نظامی
 .است شدهذکر بدون تغییر نا  اسکندر 

، با عنوان عمگومی پیگر و   که از دیوژن و اسکندر نامی ببردآن خود بی روایتعطار هم در گ 
 .گیرد می  بهره ستیشی نفسدر بیان  از داستان دیدار آن دو پادشاه،
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دو بگار در   و کلیگات شگمس  یگک بگار در    ،کایات مربوط به دیوژناز سخنان و ح مولویگ 
خداوندانِ شما، » سخن معروف دیوژن:، مغنوی در دفتر دو  .است گرفتهبهره  معنویمغنوی 

هم از  مغنویدر دفتر پنجم  و، را در بیان شناخت گوهر وجودی آدمی «بندگانِ من هستند
 ر بیان معرفت حضرت حق و در تفسیرد« جستن آدمی روز روشن با چرا »داستان معروف 

« دسگت قگدرت حگق   » ،کگه ورای هگر واقعیتگی   گیگرد   بهره مگی « حکم و قضای الهی» این
که از نظر محتوا  موالنا روایتدر  .بینند میو  دانند میآگاه  دل های انسانو تنها  است نهفته

عنگوان   ندر،به جای دیوژن و اسگک  ،و ساختار داستانی به روایت سنایی بسیار نشدیک است
 دو هویتی نامشخص دارند. که هر است آمده عمومی شیخ و شاه

برای  )دعوت اسکندر از دیوژن با کمترین تغییر را داستان ،شخصیت دو آنی با حفظ نا اقگ 
 .است منطبق لحَالنِّالملل وکه با سخن شهرستانی در  کند میروایت  (مالقات

 ها نوشت پی
او فرزند صرافی بدنا  بود که بگه جگر  سگاییدن و از بهگا     »است:  دههای فلسفی آم . در کتاب مکتب9

خواست همه مسکوکاتی را کگه   انداختن مسکوکات به زندان افتاده بود. هدفش در زندگی همان بود و می
 (.929: 9989بابایی، ) «در جهان رایج بود، از بها بیندازد

 .(  221گگ 981) ب دیوجگانس الیرتیگوس  ها، شر  احوال و سخنان دیوژن در کتا . همۀ این حکایت2
 (.82گ22ر.ک؛ صص: ) است مفصل آمده

منسوب به آبه یگا آوه )شگهری قگدیمی نشدیگک     ( آبی)=  الرازی یا آوی ابوسعد منصوربن الحسین .9
تاریخ دقیق تولدش دانسته نیست، اما بر اساس برخی قراین، باید  نگار و شاعر، یختار ، فقیه، محد ،ساوه(
( در آوه از حوالی ساوه اتفاق افتاده باشد. سال وفات او هم درسگت  911گ921ۀ چهار  )سدهای  یمهنحدود 

از ادیبان و دولتمردان ایرانی در دستگاه  .اند کردهمری را ذکر ق گجریه 292و  222، 229معلو  نیست و 
ر.ک؛ ذکگایی  ) اوسگت از مهمتگرین تألیفگات    الدّر نغر بن عباد بود. از دوستان و نشدیکان صاحب آل بویه و

 (.932گ911: 9989ی، ا ساوه
انگد )ر.ک؛ نگایینی،    ذکگر کگرده   128، و وفگاتش را  239، 219، 213های  تولد او را در یکی از سال. 2
 (.91و  99: 9919
 . الباب التاسع، فی الحکمة واألمغال و مغالب شعراء المدعین و مذمة األطباء والمنجمین.1
تشویق شاه سلیمان صفوی و به دست یکی از مترجمگان   هبری قمری، هج 9199در سال  . این اثر1

 تصحیح و چاپ شد. ن داراییمبه همتبه ، 9923در سال  و است شده)ناشناس( دربار صفوی ترجمه 

 منابع
 ، تصحیح حامد ربانی، تهران، سنایی.کلیات دیوان اشعار( 9929اهلی شیرازی، محمدبن یوسف )

 ، تهران، انتشارات سمت.یخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانستار(، 9982ایلخانی، محمد )
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گ  ، حقّقه خالد عبدالغنی محفگو،، لبنگان  3،   نغر الدر فی محاضراتق.(، 9222)منصوربن الحسین ، اآلبی
 .بیروت، دار الکتب العلمیة

 گاه.، تهران، انتشارات ن2، چهای فلسفی از دوران باستان تا امروز مکتب(، 9989بابایی، پرویش )

 ، تهران، انتشارات نگاه.9،   تاریخ ایران باستان(، 9981پیرنیا )مشیرالدوله(، حسن )
 ،تهگران  ،ییگ ن دارامگ به کوشگش به  ،فارسی از قرن یازدهم هجری ۀترجم (،9939) قفطی ءتاریخ الحکما

 .انتشارات دانشگاه تهران

تصحیح و تعلیقات محمود عابگدی،  ، مقدمه، القدس االنس من حضرات نفحات(، 9931جامی، عبدالرّحمن )
 ، تهران، انتشارات اطالعات.9چ 

، مقدمه، تصگحیح و تعلیقگات محمگد قشوینگی و قاسگم      دیوان(، 9931) محمد الدّین  حافظ شیرازی، شمس
 تهران، انتشارات اساطیر. ،9دار، چ غنی، به اهتما  عبدالکریم جربشه

 ، تصحیح و توضیحنامه( الرموز، زاد المسافرین، سی های عرفانی )کنش مغنوی ،(9939حسینی هروی، امیر )

 سید محمد ترابی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

 ، تهران، زوار.2، به کوشش ضیاءالدّین سجادی، چدیوان اشعار(، 9939الدّین بدیل ) خاقانی شروانی، افضل

 .932گ911، صص 21، ش 2، سآیینه پژوهش، «ابوسعد آبی و نغرالدّر»(، 9989ای، مرتضی ) ذکایی ساوه

 ، به اهتما  محمدتقی مدرس رضوی، تهران، کتابخانۀ سنایی.دیوان اشعار(، 9912) آد  مجدودبن سنایی،

مگدرس  محمگدتقی   ۀتصگحیح و تحشگی   ،طریقة الشریعةو  الحقیقةحدیقة  (،9932) گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
 .انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،رضوی

گ  ، صَحَّحَه  و عَلَّق عَلَیه احمگد فهمگی محمگد، لبنگان    الملل و النحلق.(، 9299تح محمد )شهرستانی، ابوالف
 بیروت، دارالکتب العلمیة.

 تصگحیح و تحشگیه سگید    ،اصگفهانی  ۀترک صدر الدّین افضل ۀترجم ،الملل والنحل (،9991) اهللا ذبیح صفا،

 .سینا کتابفروشی ابن ،تهران ،محمدرضا جاللی نایینی

عبگدالکریم شهرسگتانی، تحریگر مصگطفی      الملگل و النحگل  ، ترجمگۀ  توضیح الملل(، 9912) گگگگگگگگگگگگ
 ، تهران، اقبال.9خالقداد هاشمی، با مقدمه و حواشی سید محمدرضا جاللی نایینی، چ

 ، تهران، انتشارات فردوس.9،   تاریخ ادبیات در ایران(، 9932) گگگگگگگگگگگگ

، مقدمگه، تصگحیح و تعلیقگات محمدرضگا شگفیعی      الطیر منطق(، 9982د )عطار نیشابوری، فریدالدّین محم
 کدکنی، تهران، انتشارات سخن.

 .نا بی ،تهران ،2چ  ،، به انضما  تعلیقات و حواشیمغنوی ۀخالص (،9931)مان الشّ فروزانفر، بدیع
 ، تهران، کتابفروشی زوار.سیر حکمت در اروپا(، 9993فروغی، محمدعلی )

 .، تصحیح اسماعیل اشرف، شیراز، کتابفروشی محمدیپریشان(، 9998میرزا حبیب )قاآنی شیرازی، 

، عَلَّگق عَلَیگه وَ وَضَگعَ حَوَاشگیه ابگراهیم      اخبگار العلمگاء باخبگار الحکمگاء    ق.(، 9221) بن یوسف  علی، قفطی
 گ بیروت، دارالکتب العلمیة. الدّین، لبنان شمس

، تهگران،  2، ترجمگۀ سگید جگالل مجتبگوی، چ     ان و رو تگاریخ فلسگفۀ یونگ   (، 9981فردریک ) ،کاپلستون
 .انتشارات علمی فرهنگی، و سروش



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

گ برلین، صگص     ، آلمان1، ش 9، س ایرانشهر، «نشستن افالطون  داستان خ م»(، 9929زاده، حسین ) کاظم
 .992گ929

 وشی خیا .کتابفر ، تهران،2، به تصحیح بیژن ترقی، چ دیوان اشعار(، 9912کلیم کاشانی، ابوطالب )

، ترجمگۀ کیخسگرو   یخ ایگران از آغگاز تگا امگروز    تگار  ،(9989و دیگگران )  آرویگدوویچ  یگن ادو ی،گرانتوفسک
 کشاورزی، تهران، انتشارات مروارید.

 .امیرکبیر ،تهران لن نیکلسون.آتصحیح رینولد  ،مغنوی معنوی(، 9932)محمد الدین  ، جاللمولوی

الشمگان   ، تصگحیحات و حواشگی بگدیع   شگمس یگا دیگوان کبیگر     کلیات(، 9938) گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
 ، تهران، امیرکبیر.2فروزانفر، چ 

، تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، به کوشگش  اقبالنامه(، 9938) بن یوسف ای، الیاس گنجه نظامی
 سعید حمیدیان، تهران، قطره.

ابگوالفتح محمگدبن    مگل و النحگل  ال، تحریر نو و ترجمگۀ  توضیح الملل(، 9919هاشمی، مصطفی خالقداد )
تهگران،   نگایینی،   عبدالکریم شهرستانی، مقدمه، حواشی، تصحیح و تعلیقات سگید محمدرضگا جاللگی   

 انتشارات اقبال.

محمگد   مۀترج ،یونان و رو  بر ادبیات غرب( )تأثیر کالسیک های سنتادبیات و (، 9931) گیلبرت ،هایت
 .آگهتهران،  ،9  کلباسی و مهین دانشور، 

مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمگود عابگدی، تهگران،     ،کشف المحجوب (،9989)بن عغمان  هجویری، علی
 سروش.

Laertus Diogenes (1853), The Lives of Eminent Philosophers, R.D. Hicks, Ed. 

Diogenes, Book VI, London, Henry G. Bohn. 




