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مهدی سیاح زاده

مولوی ،در انتهای داستان بازرگان و طووط بو الو
مهم پدید آمدن نیاز شهرت در انسان شهرت طلب م پوردازد
و شرح م دهد کو چگونو «تملو للو » انسوان را اسویر ب ود
شهرت م سازد.
ابتدا در« :مضرت (زیوان تظیویم للو و انگشو

نموا

شدن» سخن مو گویود .از س ون تون شوروک مو ک ود و مو
گوید ،تن ،س ن اس  .س ن جان ،س ن حوا ،س ن اندیش ی
انسان  .تن مان د لاری اس
حرک

ک بر پای جان فورو رفتو و موان

او ب کمال م شود .مقصود از تن این توود ی جمواد

ب نام اندام های بدن نیس  .بلک مقصود همان تجربیات دوران
های س گ و نبات و حیوان اس  .ایون انبوو تجربیوات مان ود
لار بر پای جان ،او را از حرک

تکامل لود باز م دارد .اما
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همرا این مان  ،موان دیگری م زاید ک جلوی تکامو جوان
سرار م گیرند  .یک از مهم ترین آن ها «تمل لل » اس .
بطور مثال ،شهرت چگون برای انسان پدید م آید؟
مولوی مان د هم ی روانش اسوان یکو از اوامو الول آن را
«تظییم لل » م داند .تظییم لل چگون رخ م دهد؟ وستو
کسو «دانو » و «غ چو » ای مووورد پسو د مرغکووان و کودکووان
داش  ،وست کس زیبای جسوم و روان لوود را بو مدایود و
فروش گذاش ( .در مداد گذاش
هرک داد او ،حسن لود را در مداد
لد سضای بد ،سوی او رو نهاد
١٨٣٥/١
چ ین کس « ،سضا» های ،ب سراغش مو آیود .سضوا چو بوود؟
پیشتر گ تیم (مقال جبر و التیار  :سضا یظ

آن مقتضیات ک

اگر در یک جا جم بشود ،حتماً واسظ ای را بوجود مو آورد
ک از سب پیش بی

شد اس  .وست کس در پو نشوان دادن

کمال لود برآید ،سضا ب سراغش لواهد آمد .ایون مقتضویات
نخس

چیس ؟ سضا در این مورد ،یظ
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«تظییم لل » و سپن
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«رشد م یّو

و لوود بی و » و سورانجام «سوقو » .ایون مراحو

حتم شهرت اس  .این «سضا» شهرت اس :
سضای شهرت این ها هست د :این یک  ،ب او (= ای ش
م گوید :در هم ی دنیا کس بو زیبوای  ،دانوش ،بو کورم و
بخشش تو پیدا نم شود .و آن یک ب او (= آنش م گوید:
تو چ ان انسان با وجودی هست ک هم االم مادی و هم اوالم
مظ وا و همو ی جووان و روان مووا در اراد و در التیووار تووو سوورار
گرفت اس :
ای ش گوید :من شوم همراز تو
وآنش گوید :ن  ،م م انباز تو
ای ش گوید :نیس

چون تو در وجود

در جمال و فض و در احسان و جود
آنش گوید ،هر دو االم آن توس
جمل جان هامان ،ط ی جان توس
١٨٥۰/١
وست چ ین دید«،م ی » او رشد م ک ود .انودا انود
انسان های ک تح
نگیرند و از دس

توثییر ایون تملو هوای غرورآفورین سورار
نروند:
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او ،چو بی د لل را سرمس
از تکبر م رود از دس

لویش
لویش

١٨٥٤/١
مولوی مو گویود :چاپلوسو مکرآمیود موردم جهوان
لقم ی دلچسب اس  .اما در درون آن آتش سوزان اس
در پایان کار (یظ

دور ی سقو

ک

دودش ظاهر م شود.

لطف و سالوس جهان لوش لقم ای اس
کمترش لور کآن پرآتش لقم ای اس
آتشش پ هان و ذوسش آشکار
دود او ظاهر شود پایان کار
١٨٥٥/١
برل کسان ،گمان م ک د هیچگا تح

تثییر ایون

تمل ها و مدح های مردم فریب سرار نم گیرند .زیرا فوراً بو
مکر و حیل ی چاپلوسان پ م برند .برای این ک بدانیم آیوا
گرفتار س ن چاپلوس و تمل شد ایم یا ن  ،مولووی نسوخ ی
بسیار ساد ای ب دس

م دهود .مو گویود :اگور از تظریوف

مردم لوشحال شدی و از بدگوی آنان غمگوین و لشومگین،
بدان ک در س ن تمل و چاپلوس گرفتار شد ای:
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تو مگو آن مدح را من ک لورم؟
از طم م گوید او ،پ م برم
مادح

گر هجو گوید برمال

روزها سوزد دل

زان سوز ها

گرچ دان گو ز حرمان گ
کآن طم ک داش

آن

از تو شد زیان

آن ایر م ماندت در اندرون
در مدیح این حالت

هس

آزمون

١٨٥٧/١
وستو «مادحو » (= مووادح ات یظ و موودح ک وود و
تظریف ک د توو ،از توو بودگوی و یوا انتقواد ک ود،روزها ی
بسیار از حرف او م سوزی .با آن کو شواید بودان او از سور
حسووادت و یووا محووروم شوودن (حرمووان از سووود بووردن از تووو،
بدگوی کرد  ،باز هم زهر این بودگوی روزهوای بسویاری در
تو باس م ماند .در حال کو تظریوف او را لیلو زود از یواد
م بری.
مولوی پن از ذکر مثوال هوای در ایون زمی و و بیوان
یک م اجات زیبا بو درگوا لودا ،سورانجام نتیجو ی داسوتان
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طوط و بازرگان را در چهار بی

ذکر م ک د و ب این سصو

پایان م بخشد:
مظ

مُردن ز طوط بُد نیاز

در نیاز و فقر ،لود را مُرد ساز
تا دم ایس تو را زند ک د
همچو لویش

لوب و فرل د ک د

از بهاران ک شود سرسبد س گ؟
لاا شو ،تا گ بروی رنگ رنگ
سال ها تو س گ بودی دل لراش
آزمون را ،یک زمان لاا باش
١٩۰٩/١
چرا طوط مُرد؟ یا لود را ب مردن زد؟ برای آزادی.
برای رهای از س ن .تا ه گام ک لوش م لواند و لوش
سخن م گ

 ،تا ه گام ک شهرت داش  ،لود را دارا م

دانس  .ب این دارای سخن و آوای لود ،فخر مو کورد .اموا
آن ،همان دام بود برای ب د شدن ،س س بود برای اسیر بودن.
پن مردن در او یک نیاز بود برای از دس

دادن این شهرت و

دارای دنیا .و ب سبب همین دارای بود ک دنیوا رهوایش نمو
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کرد .پن نیواز دوم او ایون بوود کو دارایو لوود را از دسو
بدهد .یظ

فقیر شود .این اس
مظ

ک مولوی م گوید:

مردن ز طوط بُد نیاز

در نیاز و فقر  ،لود را مرد ساز
وست توانست مان د حضرت سلیمان دارای دنیوی یظ
و مقام و یروت و ...را فقط امان

شهرت

لدا بدان ن مالک آن ها ،وست مان د

اکثر کسان ک گرفتار ایون دارایو هوا هسوت د ،آن هوا را لودای لوود
ندان و ب آن ها وابستگ بیمارگون نداشت باش  ،وست مان ود طووط
مُردی(،و م دانید ک این مردن ،مردن جسم نیسو
ک دم حیات بخش ایس تو را دوبار زند م ک د.
***
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آن ه گوام اسو

