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رد. خالصه عرق یگ یم یش سرخیشود و گونه ها یدست دهد، بدنش گرم م یخجلت و شرمسار یرا وقت یآدم

 گردد.  یم یو حرارت است از مسامات بدنش جار یاز شدت و حدت گرم یکه ناش یشرمسار

ز فرط ا سربلند کردن نباشد و یارایاست که خجلت زده را  یو سرشکستگ یاز شرمندگ حالتآن  ییاعبارت باال گو

ر رفته ن عبارت به کاید. اما فعل "آب شدن" که در اکن کاللتشود و زبانش تر عرق از ی سر تا پا انفعال و سرافکندگ

 د:یدرآ ها ضرب المثل در خانوادۀیده که موجب گرد یخیرأیشه و واقعه تدارد و همان ر یخیرأت ۀیشر
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، یامن، آن پخته جهان ناکین، آن برهان المحققیآن سلطان العارف»ن عطار: یدالدیخ فریا بگفته شیو  ید بسطامیزیبا

ده به جهان گشود. در یز گار دیزاهد و پره یدر شهر بسطام و در خاندان« هیهللا عل رحمة ید بسطامیزیخ وقت ابویش

د: "مرا و پدر و مادرت یفرما یم ید که حق تعالیه رسین آیلقمان و ا ۀی کرد، به سورقرآن تالوت م یت حال روزیبدا

 ". یرا شکر و سپاس گو

ت بر جان من آمده است. ین آیا چون کنم؟  یی"من در دو خانه کدخدا درنگ به خدمت مادر شتافت و عرض کرد:  یب

خدا بخش تا همه آن او باشم"، مادر گفت: "ترا در کار خدا کردم و حق ه ا مرا بی ا از خدا خواه تا همه آن تو باشم. ی

 دم."یبتو بخشخود 

 یتیزده و به روایک صد و سید. یکش یاضت میگشت و ر یسال در شام و عراق م ید از بسطام رفت و سیزیپس با»

ان حضرت امام جعفر صادق )رض( بوده یعیرد که از آن جمله امام ششم شده ب  ئر را خدمت کرد و فایک صد و سه پی

  فرمود: د یزیحضرت صادق )رض( در حجره اش به با یاست. روز

 "آن کتاب را به من ده" 

 عرض کرد: "کدام کتاب؟" 

 طاقچه است."  یکه بر رو یفرمود: "کتاب

 خ گفت: "کدام طاقچه؟"یش

 ؟" یدیک طاقچه ندارد و تو چگونه آن طاقچه را تا کنون ندیش از ی"حجره من ب حضرت صادق )رض( فرمود: 

 . مرا با طاقچه و رواق چکار؟" امدمینجا به نظاره نید عرض کرد: "من ایزیبا

 ".باز بسطام رو که کار تو تمام شد ن استیامام صادق )رض( فرمود: " چون چن

 د. یگنج یرا سخنانش در حوصله اهل ظاهر نمیرون کردند. زید به بسطام رفت و هفت بار او را از بسطام بیزیبا

 د؟" یکن یرون میگفت: "چرا مرا ب یخ میش

 ". یهست ی"تو مرد بد  ند:داد یهر بار جواب م

  که بدش من باشم".  یگفت: " خوشا شهر یخ میو ش

ه غام داد: "همیو پ ی به خدمتش فرستاددیمر یند ذوالنون مصریگو ید که میرس ییقت به جایخالصه مقام او در طر

 "شب مخسب و به راحت مشغول نباش که قافله رفت.

آمده باشد."  دش از نزول قافله به منزل فرویشب خفته بود و بامداد پ"مرد تمام آن باشد که همه  خ جواب داد: یش

 « ده است.ین درجه نرسیمبارکش باشد که احوال ما بد»ست و گفت: ید بگرین بشنیذوالنون چون ا

 یید. شگفتا که قبرش در جایدر بسطام درگذشت و همانجا مدفون گرد یسالگ 73به سن  یهجر 261د در سال یزیبا

و  تو در نبش قبریند سلطان محمد اولجایگو یگر است که مید ییوق و مقبره( و گنبد و بارگاهش در جا)بدون صند

ه، یلطانگنبد چمن س ید که پس از اتمام بنایرا د یر همان خوابیباً نظیکه ساخته بود تقر یر گنبدیانتقال جسدش به ز

 ده بود.یطالب )ک( را در خواب دیبن اب یحضرت عل

ن یب یرا دوست دارم. حال که خاک قبر حجاب اءیا گفت: "من تحت السمبه سلطان مغول در عالم رؤ ید بسطامیزیبا

 گر گنبد و بارگاه را حجاب دوم قرار مده. اجر تو قبول و طاعتت مقبول باد."یمن و آسمان شده، تو د
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دهد؟"  یاست که دل مشغولمانده  یزید، خادم را گفت: "مگر در خانه چیذوق عبادت در خود ند ینقل کردند که شب

!" چون ستین ید که خانه ما دکان بقالیده ید به کسید گفت: "ببریزیافت. بایانگور  یخادم خانه را گشت، خوشه ا

 یامد بسطیزیبا یافت. خالصه مقام زهد و تقوایرون بردند؛ وقتش خوش شد و ذوق عبادت یخوشه انگور را از خانه ب

 : "مسلمان شو." را گفتند ید که گبریرس ییبه جا

 ین است که شما میکند، من طاقت آن را ندارم و نتوانم کرد. اگر ا ید میزین است که بایا ی"اگر مسلمان جواب داد: 

 اج ندارم!"ین احتید، اصالً به دیکن

 د. یپرس یاز و یا و شرم مسئله ایاز ح یدیمر ینقل است روز

وارد  یشین موقع دروین روان شد. در ایزم یآب گشت و روش یله را چنان مؤثر گفت که دروأیخ جواب آن مسش

 د. یزرد د یشد و آب

 ست؟" ین چیخ، ایا شید : "یپرس

ن آب شد از شرم." به قول عالمه یا کرد. من جواب دادم. طاقت نداشت چنیاز ح یاز در درآمد و سؤال یکیگفت: "

صورت ضرب ه خ بیرأین عبارت از آن تاست." اچاره فالن کس است که از خجالت آب شده ین بی: "گفت اینیقزو

 شود.  ید از آن استفاده و به آن استناد میان آیکه بحث از شرم و آزرم به م یالمثل درآمد و در موارد

 

** * ** 
 

 سایه تان از سر ما کم نشود

 

 

 

 

 

 

 

 

است که مقام  یو توجه مخصوص ه همان محبت و مرحمت و تلطفیسا یو استعاره ا یمجاز یدر عبارت باال معن

ن عبارت بر اثر لطف سخن نه تنها به صورت امثله یدارد. ایردستان مبذول میباالتر و مؤثرتر نسبت به کهتران و ز

 ییا جدای یدا کرده؛ در عصر حاضر هنگام احوالپرسیپ توسعهیز سائره درآمده بلکه دامنه آن به تعارفات روزمره ن

 دهند.یرا مورد استفاده و اصطالح قرار م گر آنیکدیاز  یو خداحافظ

یخی است، رأریخی داشته باشد، ولی از آنجا که کمتر اصطالحی بدون مأخذ و مستند تأقبالً گمان نمی رفت که این عبارت ریشه ت

 ریخی ضرب المثل مزبور نیز به دست آمد. أریشه ت
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زیست و محل سکونتش در منطقه ای  از فالسفه مشهور یونان است که در قرن ششم قبل از میالد مسیح می دیوژن یا دیوجانس

 به نام "کرانه" واقع در یکی از حومه های "کورنت" بوده است.

غایت وجود در فضیلت و فضیلت در ترک تمتعات جسمانی و »دیوژن پیرو فلسفه کلبی بود و چون کلبی ها معتقد بودند که: 

به همین جهت دیوژن از دنیا و عالیق دنیوی اعراض داشت و ثروت و رسوم و آداب اجتماعی را از آن جهت  « روحانی است.

 که تماماً اعتباری است به یک سو نهاده بود. 

آنکه  یپس به او گفتند چرا کلب نامیده شدی؟ گفت برا»دیگری ابراز می کند:  ۀیعقوبی در مورد علت تسمیه کلب یا کلبی عقید

به عبارت اخری کلبیون هیچ لذتی  «من بر بدان فریاد میزنم و برای نیاکان تملق و فروتنی دارم و در بازارها جای می گزینم.

 دانستند.  را بهتر از ترک لذات و نعمتهای مادی و طبیعی نمی

بید. غالب ساعات روز را دور از دیوژن با سر و پای برهنه و موی ژولیده در انظار ظاهر می شد و در رواق معبد می خوا

و سکون به تفکر و تعمق می پرداخت. لباسش یک ردا  گرفت و در آن سکوت قیل و قال شهر و در زیر آسمان کبود آفتاب می

فقط یک کاسه چوبین برای آشامیدن آب داشت، که چون یک روز طفلی را دید که دو دستش  و مأوایش یک خمره )خم( بود. 

این هم زیادی است، میتوان مانند این »در همان زمان کاسه چوبین را به دور انداخت و گفت:  ده آنرا آشامید، را پر از آب کر

 جویو  گرفت و به جست بی اعتنایی او به مردم دنیا تا به حدی بود که در روز روشن فانوس به دست می « آب خورد. طفل

 ستاده بود و به آواز می گفت: پرداخت. چنان که گویند: روزی بر بلندی ای انسان می

 ای مردمان! 

 بر اعتقاد درباره او جمع آمدند.  خلقی انبوه بنا

 «من مردمان را خواندم، نه شما را!»گفت: 

بی اعتنایی به مردم و بی مالحظه سخن گفتن، موجب شد که دیوژن را از شهر تبعید کردند. از آن به بعد آغوش طبیعت را بر 

دیوژن؛ دیدی »داد و خم نشین شد. در همین دوران تبعیدی بود که کسی به طعن و تمسخر گفت: مصاحبت مردم ترجیح 

 « همشهریان ترا از شهر بیرون کردند؟

  «.نه، چنین است. من آنها را در شهر گذاشتم»جواب داد: 

شه و کنایه گفته که امروزه به قدری به مردم طعنه زده و گو»دیوژن همیشه با زبان طعن و شماتت با مردم برخورد می کرد، 

 «م به جای نیشغولی زدن مصطلح است.زدر اصطالح فرنگیان دیوژنی

چون اسکندر را فتح شهری که مولد دیوجانس بود میسر شد به زیارت او رفت. حکیم »میرخواند از دیوژن چنین نقل می کند: 

 « فتوح شد.برخیز که شهر تو در دست من م» را حقیر یافت، پای بر وی زد و گفت: 

  «فتح امصار عادت شهریاران است و لگد زدن کار خران.»جواب داد که: 

به روایت دیگر: زمانی که اسکندر مقدونی در کورنت بود، شهرت وارستگی دیوژن را شنید و با شکوه و دبدبه سلطنتی به 

  مالقاتش رفت.

به اسکندر  ییکرد، اعتنا ید خود را گرم میده بود و در مقابل تابش اشعه خورشیموقع دراز کش وژن که در آنید

 ش تکان نخورده است. یننموده از جا

 « ؟یاورین یکه احترام الزم به جا یمگر مرا نشناخت»اسکندر برآشفت و گفت: 

  «احترام را ضرور ندانستم. یادا یاز بندگان من هست یاز آنجا که بنده ا یشناختم، ول»جواب داد:  یوژن با خونسردید

 شتر خواست. یح بیر توضاسکند

  «در حالی که من این خواهشهای نفس را بنده و مطیع خود ساختم. تو بنده حرص و آز و خشم و شهوت هستی؛ »یوژن گفت: د
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تو هر که باشی مقام و منزلت مرا نداری، مگر جز این است که تو پادشاه و حاکم »به قولی دیگر در جواب اسکندر گفت:  

  «مطلق العنان یونان و مقدونیه هستی؟

 اسکندر تصدیق کرد! 

 «باالتر از مقام تو چیست؟»دیوژن گفت: 

 اسکندر جواب داد: "هیچ". 

  «و بنابراین از تو باالتر و واالترم! هستم من همان هیچ»دیوژن بالفاصله گفت: 

آن  «دیوژن، از من چیزی بخواه و بدان که هر چه بخواهی میدهم.» اسکندر سر به زیر افکند و پس از لختی تفکر گفت: 

 :فیلسوف وارسته از جهان و جهانیان، به اسکندر که در آنموقع بین او و آفتاب حایل شده بود، گوشه چشمی انداخت و گفت

  «سایه ات را از سرم کم کن.»

این جمله به قدری در مغز و استخوان اسکندر اثر کرد که  «می خواهم سایه خود را از سرم کم کنی.»به روایت دیگر گفت: 

 «اگر اسکندر نبودم، می خواستم دیوژن باشم.»بی اختیار فریاد زد: 

خواست سایه مردم، حتی اسکندر  با این تفاوت که دیوژن میصورت ضرب المثل درآمد، ه ریخ بأباری، عبارت باال از آن ت

شان این است که در  مقدونی از سرش کم شود، ولی مردم روزگار علی االکثر به اینگونه سایه ها محتاج اند و کمال مطلوب

ی و سبکباری را او مردی بود که در طول زندگانی دراز خود، هرگز گوهر آزاد زیر سایه ارباب قدرت و ثروت به سر برند. 

 به جهانی نفروخت و پیش هیچ قدرتی سر فرود نیاورد. 

او پس از هشتاد سال عمر همان گونه که آزاد به دنیا آمده بود، آزاد و رها از قید و  زر و زن و جاه در چشم او پست می نمود.

 بند و عاری از هرگونه تعلق با خوشرویی دنیا را بدرود گفت.

 

 پایان بخش هفتم

 ادامه دارد
 

 این مطب را به کمک لینک های آتی مطالعه کنید" تا ششمقسمت اول 

 بخش اول
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 قسمت ششم
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