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 که اشتهار خلق بند مُحکَم است 

 در ره، این از بند آهن کی کم است؟

١/١٥٤٦ 

 داستان بازرگان و طوطی

 ( ١٥٤٧از بیت  -) دفتر اول 

 

بازرگانی، طوطی زیبایی در قفس داشت. روزی قصد 

تان کررد. از اهرخ خانره و انمران خرود ،رسرید،       سفر به هندوس

دوست دارند چه تحفه ای  از آن سرزمین برایشان بیراورد. هرر   

 کس چیزی گفت و بازرگان به همه وعده داد.

 بود بازرگان و، او را طوطیی 

 در قفس محبوس، زیبا  طوطیی 

 چون که بازرگان سفر را ساز کرد 

 سوی هندُستان شدن آااز کرد 

 و هر کنیزک را ز جُود هر انم 

 گفت: بهر تو چه آرم؟ گوی زود 

 هر یکی از وی مُرادی خواست کرد 

 جمله را وعده بداد آن نیک مرد 

١/١٥٤٧ 



 )مثنوی( بازرگان و طوطیداستان 
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

3 

 

تا این که به طوطی رسرید. از او نیرز همرین را ،رسرید.     

طوطی درخواست شگفتی کرد.او گفت در هندوستان طوطیان 

برایشان بازگو کن  بسیارند. وقتی آن ها را دیدی شرح حال مرا

و بگو طوطی ای در قفس دارم که سرتت مشرتاو و آرزومنرد    

دیدار شما است. از شما دادخرواهی مری کنرد و راه چراره مری      

جوید.  آیا این روا است که من در فرراو دیردار شرما اینورا و     

دراین زندان بمیرم و شما آزادانه، در جنگخ و صرحرا گررد    

ه من در این زندان بپوسم و کنید؟ آیا رسم دوستی این است ک

 شما در باغ و گلستان خو  باشید؟

مرد بازرگان ،ذیرفت که این ،یام را بره طوطیران هنرد    

برساند. وقتی به هندوستان رسید و در صحرا طوطیران بسریاری   

دید، آن ،یام را به آنان برازگو کررد. ناگهران یکری از طوطیران      

ان برا دیردن ایرن    نتست لرزید، و بنفاصله افتاد و مررد. بازرگر  

صحنه، به شدت شگفت زده شرد. چورور ممکرن اسرت ،ی رام      

یک طوطی، باعث مرگ طوطی دیگر بشود؟ شاید ایرن دو برا   

هم خویشاوند بودند. بازرگان خود را بره شردت سررزنی مری     

کرد که: چرا این کار را کردم. چرا این ،ی ام را رسراندم. چررا   
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برانم لل شرده   باعث مرگ این ،رنده ی بیچاره شردم. کرا  ز  

 بود. 

 شد ،شیمان خواجه از گفت خبر

 گفت: رفتم در هنک  جانور

 این مگر خویی است با آن طوطیک 

 این مگر دو جسم بود و روح یک؟

 این چرا کردم؟ چرا دادم ،یام 

 سوختم بیچاره را زین گفت خام 

١/١٥٩٠ 

،ررس از ایررن کرره بازرگرران کررار تورراری خررود را در   

اند، و بره شرهر و دیرار خرود بازگشرت،      هندوستان به ،ایان رسر 

هدیه های انمان وکنیزکان خود را داد.وقتی به طوطی رسید، 

 ماجرا را به او بازگفت:

 گفت طوطی: ارم ان بنده کو؟

 آنچه گفتی، و آنچه دیدی بازگو

 گفت: نی من خود ،شیمانم ازآن

 و انگشتان گزان  1دست خود خایان

                                                 
 دست خایان: در حال گاز گرفتن دست.  -١



 )مثنوی( بازرگان و طوطیداستان 
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

5 

 

١/١٦٥١ 

و بره طروطی چنران ،شریمانم     من از رساندن این ،ی ام ت

که دست خود را گاز می گیرم و انگشتم را از ندامت با دندان 

می گزم. با خود همواره می گویم: چرا بی تدبیری و دیروانگی  

 کردم و ،ی ام ترا به طوطیان رساندم:

 من چرا ،ی ام خامی از گزاف

 1بردم از بی دانشی و از نَشاف

١/١٦٥٣    

ان را ،رسررید. بازرگرران طرروطی علررت ،شرریمانی بازرگرر

ماجرا را گفت که وقتی ،ی ام ترا به طوطیران رسراندم، یکری از    

آنان لرزید و افتاد و مرد. به محض ایرن کره بازرگران مراجرای     

مردن طوطی را گفت، طوطی زیبرای او نیرز لرزیرد و برر کر       

قفس افتاد.  وقتی  بازرگان این را دید، از شدت خشم و اندوه، 

مرین زد، گریبران خرود را دریرد و شررو  بره       کنه خود را بر ز

 نوحه سرایی برای طوطی محبوب خود کرد:

 2گفت: ای طوطیّ خوب و خو  حَنین

                                                 
 نَشاف: دیوانگی، جنون. -١
 خو  حَنین: خو  آواز. -۲
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 این چه بودت؟ این چرا گشتی چنین؟

 ای دری ا مرغ خو  آواز من 

 ای دری ا همدم و همراز من 

 ای دری ا مرغ خو  الحان من 

 1راح روح و روضه و ریحان من

١/١٦٩٤ 

 زبان نافرمان خود را سرزنی کرد: و آنگاه

 ای زبان، تو بس زیانی مر مرا  

 چون تویی گویا، چه گویم من تو را؟

 ای زبان، هم آتی و هم خرمنی 

 چند این آتی در این خرمن زنی؟

 در نهان، جان از تو اف ان می کند 

 گرچه هرچه گوییی، آن می کند

 ای زبان هم گنج بی ،ایان تویی  

 ج بی درمان تویی ای زبان هم رن

١/١٦٩٩ 

                                                 
 راح: شراب.  روضه: گلستان، باغ.  ریحان: سبزی و خرمی. -١
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بازرگرران دقررایوی خررود گررم کرررده، آه و نالرره کرررد و 

سرانوام طوطی را از قفس گرفت و به بیرون انداخت. ناگهران  

طوطی ،رید و بر شاخه ی درختی نشست. بازرگان که به هری   

وجه انتظار چنین واقعه ای را نداشت، حیران طوطی را برشاخه 

انده بود. وقتی به خود آمرد از  درخت نگاه می کرد و مبهوت م

او ،رسید: این چه سِرّی بود؟ آن طوطی چه ،اسخ به ،یام تو داد 

 که تو این چنین مرا خام کردی و از قفس ،ریدی؟

 گفت طوطی: کو  به فعلم ،ند داد 

  1که: رها کن لو  و آواز و  وِداد

 زآن که آوازت تو را در بند کرد 

 2خویشتن، مُرده ،ی این ،ند کرد

 یعنی: ای مورب شده با عام و خاص 

 مرده شو چون من، که تا یابی خنص 

١/١٨٣٠ 

آن طوطی هندوستان، با عمخ خود به من ،یرام فرسرتاد   

که ای مرغ در بند، ستن گفتن و آواز و دوسرتی را رهرا کرن.    

                                                 
  کو به فعلم ،ند داد: که او با کاری که کرد، مرا ،ند داد.   وِِداد : دوستی.  -١
  خویشتن، مُرده ،ی این ،ند کرد:  برای این ،ند مرد. -۲
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زیرا این لوافت ستن گفتن و آوای تو است کره ترو را دربنرد    

،یامی را  به من برساند. او با مرگ کرده. او مُرد، تا بتواند چنین 

خود به من ،یام فرستاد که: ای ،رنده ی در بند که اسباب عیی 

و طرب دیگران را فراهم می کنی، مانند من بمیرر ترا از زنردان    

خنص شوی. تا وقتی که خود نمایی می کنی، همواره در رنج 

 و عذاب و در زندان خواهی بود. 

ان داد و ودا  کرد و ،َر طوطی چند ،ند دیگر به بازرگ

زد و رفت. بازرگان باخود گفت: این کار طوطی ،ند من است. 

 راه رهایی راه اوست. 

 جان من کمتر ز طوطی کی بُوَد ؟

 جان چنین باید  که نیکو ،ی بُوَد 

١/١٨٤٨ 

 بازرگان و طوطیداستان 

 شرح  مختصر نماد ها و رمز ها

 

دوم(،  در آخررر داسررتان ،یی)رسررول روم و خلیفرره ی

مولوی ما را به نکته ی مهمی توجه می دهد و آن این که انسان 

مانند ،رنده ای، زندانی نفس خود است و عین نادانی است اگر 

 در ،ی رهایی از این زندان نباشد.
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 مرغ، کو اندر قفس زندانی است 

 می نووید رستن، از نادانی است 

١/١٥٤١ 

هد مثرالی  اکنون در این داستان بازرگان و طوطی، شرا 

در این زمینه می آورد. طوطی بره سربس سرتن گفرتن شرهرت      

دارد. و همررین شررهرت، بسرریاری از طوطیرران را در قفررس اسرریر 

کرده است. در این داستان طوطی نماد انسران اسرت. همرانوور    

بزرگتررین   (که ،یشرترگفته شرد)در داسرتان مردبورال و طروطی     

وجه تشابه طوطی با انسان، سرتن گفرتن او اسرت. بنرابراین در     

بیشتر موارد، در داستانهای مثنروی، طروطی نمراد انسران اسرت.      

حال این انسان در قفرس نفرس خرود اسریر اسرت و راه نورات         

نمی یابد. آن وقت به طوطیان هند ،ناه می برد و از آن ها چاره 

سان های کامرخ و ،یرر و مرشرد    جویی می کند. این طوطیان، ان

 را  نشانی می دهند. « درخود مردن»هستند که راه 

این شیوه ی نوات، یعنری مرردن مورازی، از حردیث     

مُوتُروا قَبرخَ اَن   »نبوی بهره گرفته شرده اسرت کره مری فرمایرد:      

قبرخ از آن کره   « بمیرید، ،یی از آن که بمیرید.»یعنی « تَمُوتُوا.

یاید،  در خود  بمیرید و این نفس را مرگ  واقعی  به سرااتان ب
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کشی کنید. بردین سربس اسرت    « خود»در خود بکشید. درواقع 

 که مولوی همواره از این مرگ موازی ستن می گوید:

 بمیرید، بمیرید، در این عشق بمیرید 

 در این عشق چو مردید همه روح ،ذیرید ...

 بمیرید، بمیرید وز این نفس ببرید 

 است و شما همچو اسیرید که این نفس چو بند 

 یکی تیشه بگیرید ،ی حفره ی زندان 

 چو زندان بشکستید، همه شاه و امیرید... 

 ٣/١٤٥٣٤ازلیات شمس 

،یر و مراد این طوطی اسیر )طوطی هند( نیز همین ،یام 

 را به او داد. مولوی می گوید:

 معنی مُردن ز طوطی بُد نیاز  

 در نیاز و فور، خود را مُرده ساز

١/١٩٠٩ 

طوطی تا هنگرامی کره خرو  سرتن مری گفرت، ترا        

هنگامی که شهرت داشرت، خرود را دارا مری دانسرت. بره ایرن       

دارایی ستن و آوای خود، فتر می کرد. اما این ثروت، همان 

دامی بود برای بند شدن. قفسی بود برای اسیر بودن. ،س مردن 
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و در او یک نیاز بود برای از دست دادن این شهرت و دارایی. 

به سبس همین دارایی بود که دنیا رهایی نمی کرد. ،س نیاز او 

این بود که دارایی خود را از دست بدهد. یعنی فویر شود. فویر 

نه بی معنی نادار، بلکه به معنی دور شدن از شهرت کاذب دنیا. 

 این است که مولوی می گوید: 

 معنی مردن ز طوطی بُد نیاز 

 سازدر نیاز و فور، خود را مرده 

وقتی از این دارایی دنیوی خود دست کشیدی و فویرر  

شدی، یعنی ماننرد حرررت سرلیمان در عرین ثرروت و مورام و       

وقترری ماننررد  1دانسررتی.« مسررکین»شررهرت و شرروکت، خررود را 

طوطی مُردی، آن هنگام است که دم حیات بتی عیسی تو را 

در خود مُررد  « ،یر چنگی»دوباره زنده می کند. همان گونه که 

با دم حررت حق زنرده شرد و بره بیرداری رسرید. )موضرو        و 

 2«داستان بعد(

                                                 
لوس آنولس، از  -شرکت کتاب ، مهدی سیاح زاده ،«و چنین گفت مولوی» -١

 « مسکین و فویر»، تحت عنوان   ٥٧٥صفحه 
لوس آنولس، از  -شرکت کتاب ، مهدی سیاح زاده ،«و چنین گفت مولوی» -۲

 « برویی رنگ رنگخاک شو، تا گخ »، تحت عنوان  ٨۲٦صفحه  
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این قصه از نظرر اجتمراعی و روانشناسری نیرز یکری از      

،ربار ترین داستانهای مثنوی است. در این حکایت، مولروی بره   

ما توجه می دهد که یکی از بنردهای مهلرک روانری کره مررغ      

بی اسرت.  جان انسان را در قفس نفس اسیر می کند، شهرت طل

این بند نامرئی که بسیاری از انسان ها اسریر آن هسرتند و خرود    

نمرری داننررد، کمتررر از بنرردهای واقعرری آهنررین نیسررت کرره ،ررای 

 زندانیان بینوا را می بندند و آزادی را از آنان سلس می کنند.

 که اشتهار خلق بند مُحکَم است 

 در ره، این از بند آهن کی کم است ؟

١/١٥٤٦ 

سان هایی که گرفتار ایرن بیمراری انرد، برا     و شگفتا، ان

اشتیاو در این بند و زندان هسرتند و از برودن در آن لرذت مری     

برند. بیماری شهرت طلبی چگونه در انسان به وجود می آیرد؟  

مولوی مانند همه ی روانشناسران یکری از عوامرخ اصرلی آن را     

ای مرورد  « انچره »و « دانره »می داند. وقتی کسری  « تعظیم خلق»

ند مراکان و کودکان داشرت، وقتری کسری زیبرایی جسرم،      ،س

دانی، هنرو همه ی توانایی های جسرمی و روانری خرود را بره     

 مزایده و فرو  گذاشت. )در مَزاد گذاشت( 
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 هرکه داد او، حُسن خود را در مَزاد 

 صد قرای بد، سوی او رو نهاد 

١/١٨٣٥ 

ام هایی، به سراای می آید. وقتی کسی مرد «قرا»چنین کسی، 

در ،ی نشان دادن توانایی های خود به حد افراط باشد، گرفترار  

مربوط به آن می شرود. همرانوور کره گفتریم، )شررح      « قرای»

در  ١١داسرتان شرماره ی    -داستان هُدهُرد و حرررت سرلیمان    

قرا آن موتریاتی است که اگر در یک جا جمع  همین کتاب(

ز قبخ )در طرح بشوند، حتماً واقعه ای را بوجود می آورند که ا

شرهرت نتسرت   « موترریات »آفرینی( ،یی بینری شرده اسرت.    

آن « قررای »تعظیم خلرق و سرپس رشرد منیّرت و خرودبینی، و      

است. ایرن مراحرخ حتمری شرهرت طلبری اسرت. ایرن        « سووط»

ی شهرت است. به قول مولوی، شرهرت و سرپس منیرت    « قرا»

در در انسان این گونه رخ می دهد: این یکی، به او می گویرد:  

همه دنیا کسی به زیبایی، دانی، بره کررم و بتشری ترو یافرت      

نمی شود. و آن یکی به او می گوید: تو چنان انسان با وجودی 

هستی که  هم عالم مادی و هم عالم معنا و همه ی جان و روان 

 ما در اراده و در اختیار تو قرار گرفته است: 
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 اینی گوید: من شوم همراز تو 

  1م انباز تووآنی گوید: نی، من

 اینی گوید: نیست چون تو در وجود 

 در جمال و فرخ و در احسان و جود 

 آنی گوید، هر دو عالم آن توست 

 جمله جان هامان، طفیخ جان توست

١/١٨٥٠ 

 او رشد می کند: « منیت»وقتی چنین دید، 

 او، چو بیند خلق را سرمست خویی 

 از تکبر می رود از دست خویی

١/١٨٥٤  

یرک نیراز   « شرهرت طلرس  »اسرت کره شرهرت بررای     این وقت 

تسکین نا،ذیر می شود. این وقت است گرفتاری های ایرن بنرد   

آشکار می گردد. مولروی مری گویرد: چا،لوسری و مهرر مرردم       

مکارجهرران  لومرره ی دلچسرربی اسررت. امررا در درون آن آتشرری 

سوزان نهفته اسرت کره در ،ایران کرار )یعنری دوره ی سرووط(       

 دود  ظاهر می شود. 

                                                 
 اینی: این یکی.  آنی: آن یکی. انباز: شریک، همراه. -١
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 لو  و سالوس جهان خو  لومه ای است 

 کمتر  خور کآن ،رآتی لومه ای است 

 آتشی ،نهان و ذوقی آشکار 

 دود او ظاهر شود ،ایان کار

١/١٨٥٥  

برخی کسان، گمان می کنند هیچگاه تحت تأثیر ایرن  

تملق ها و مدح های مردم فریس قرار نمی گیرند. زیرا فوراً بره  

ی برند. برای این که بردانیم آیرا   مکر و حیله ی چا،لوسان ،ی م

مانند طوطی در این داسرتان، گرفترار قفرس چا،لوسری و تملرق      

شده ایم یا نه، مولوی نسته ی بسیار ساده ای به دسرت مرا مری    

اگر از تعری  مرردم خوشرحال و از بردگویی    دهد. می گوید: 

آنان امگین و خشرمگین شردی، بردان کره در قفرس تملرق و       

 ای: چا،لوسی گرفتار گشته 

 تو مگو آن مدح را من کی خورم؟

 از طمع می گوید او، ،ی می برم 

 1مادحَت گر هَوو گوید برمن

                                                 
مادحَت: مدح کننده ی تو، کسی که تعری  تو را می کند.  هوو: بدگویی  -١

  کردن، برشمردن معایس کسی. برمن: آشکارا. 
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 روزها سوزد دلت زان سوز ها 

 گرچه دانی گو ز حرمان گفت آن 

 کآن طمع که داشت از تو شد زیان 

 آن  اثر می ماندت در اندرون

 1در مدیح این حالتت هست آزمون

١/١٨٥٧  

شه تعری  تو را می کرد، یکبرار از  اگر کسی که همی

تررو انتورراد و برردگویی کنررد، روزهررای بسرریار از حرررف او مرری  

سوزی. با آن که شاید بردانی او از سرر حسرادت و یرا محرروم      

شدن از سودی که ممکن بود از تو ببرد، بردگویی کررده، براز    

هم زهر این بدگویی روزهای بسیاری در تو باقی می مانرد. در  

او را خیلی زود از یاد می بری. این است کره  حالی که تعری  

مولوی هشدار می دهد،وقتی به شرهرت رسریدی بردان وآگراه     

 با  که:

 دانه باشی، مراکانت بر چنند 

 انچه باشی،کودکانت بر کَنَند 

 دانه ،نهان کن، بکلی دام شو 

                                                 
  مدیح: تعری  کردن.آزمون: امتحان. -١
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 انچه ،نهان کن،گیاه بام شو

١/١٨٣٣ 

کودکران  چرا بایرد دانره را از مراکران و انچره را از     

،نهان کرد و خود را گیراه بری ارز  ،شرت برام هرا نشران داد؟         

زیرا که اگر شهرت بیابی، آن وقت حیله ها و خشم ها و حسرد  

 ها مانند آبی که از مَشک ها  می ریزد، بر سرت خواهد بارید.

 حیله ها و خشم ها و رشک ها 

 بر سر  ریزد چو آب از مَشک ها

١/١٨٣٦  

، از دشمنان و دوستان دنیا «من»سرو در این دنیای سرا 

 ،رست، روزگارت سیاه می شود:

 دشمنان، او را ز ایرت می دَرَند 

  1دوستان هم، روزگار  می بَرَند

١/١٨٣٧ 

*** 

                                                 
١

لوس آنولس،  -کت کتاب شر، مهدی سیاح زاده ،«و چنین گفت مولوی»  -
 « تعظیم خلق»، تحت عنوان  ٨۲٤( ، از صفحه ۲٠١٠) ١٣٨٩

 


