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آرمان :از دکتر مهدی سیاا زاده کی بازنویسی الی
داستان های مثنوی معنوی ب نثر و شر داستانهای آن ب
زبان امروزی را در االتاار آرمان قرار داده انید سیسا
فراوان داریم.

ک اشتهار اللق بند مُحکَم است
در ره این از بند آهن ک کم است؟
١٥٤٦/١

داستان بازرگان و طوطی
مثنوی معنوی ،موالنا جالل الدین محمد (مولوی)
(دفتر اول ،از بیت ) ١٥٤٧

مهدی
سیاح زاده

بازرگانی ،طوطی زیبایی در قفس داتستر روزق ق س
سسفر بسه دو وسستار .سسردر از ادس انسه و ود سار سسود
پرسی .ه دوسست دارنس سه ه فسه اق از رر سسرز ی
یزق گفت و بازرگار بسه دهسه
برایشار بیاوردر در .
وع ه دادر
بود بازرگار و ،او را طوطی اق
بوس ،زیبا طوطی اق
در قف
ور .ه بازرگار سفر را ساز .رد
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سوق دو ُستار ت ر رواز .رد
در ودم و در .ویزک را ز جُود
گفت :بهر هو ه ررم؟ گوق زود
در یکی از وق ُرادق واست .رد
جهله را وع ه ب اد رر نیک رد
١٥٤٧/١
ها ای .ه به طوطی رسی ر از او نیز دهی را پرسی ر طوطی در واست تگفتی .ردر او گفت:
«در دو وستار طوطیار بسیارن ر وقتی رر دا را دی ق ترح حال را برایشار بازگو  .و بگو
طوطی اق در قف دارم .ه سخت شتاق و ررزو و دی ار تسها اسستر از تسها داد سوادی
ی .و و راه اره ی جوی ر ریا ای روا است .ه در فراق دیس ار تسها ایو سا و درایس
زن ار بهیرم و تها رزادانه ،در جوگ و ص را گردش .وی ؟ ریا رسم دوستی ای اسست .سه
در ای زن ار بپوسم و تها در باغ و گلستار وش باتی ؟»
رد بازرگار پذیرفت .ه ای پیام را به طوطیار دو برسان ر وقتسی بسه دو وسستار رسسی و در
ص را طوطیار بسیارق دی  ،رر پیام را به رنار بازگو .ردر ناگهسار یکسی از طوطیسار نخسست
لرزی  ،و بدفاصله افتاد و ردر بازرگار با دی ر ای ص وه ،به ت ت تگفت زده ت ر طور
هک است پیغام یک طوطی ،باعث رگ طوطی دیگر بشود؟ تای ای دو با دم ویشاون
بودن ر بازرگار ود را به ت ت سرزنش ی .رد .ه « :را ای .ار را .ردم؟ را ای پیغسام
را رسان م؟ را باعث رگ ای پرن ه ق بیچاره ت م؟ .اش زبانم الل ت ه بود!»
ت پشیهار واجه از گفتِ بر
گفت :رفتم در ددک جانور
ای گر ویش است با رر طوطیک
ای گر دو جسم بود و روح یک؟
ای را .ردم؟ را دادم پیام؟
سو تم بیچاره را زی گفتِ ام
١٥٩٠/١
پ از ای .ه بازرگار .ار ه ارق ود را در دو وستار به پایسار رسسان  ،و بسه تسهر و دیسار
ود بازگشت ،د یه داق ود ار و.ویز.ار ود را دادروقتی به طوطی رسی  ،اجرا را بسه او
بازگفت:
گفت طوطی :ار غار بو ه .و؟
رنچه گفتی ،و رنچه دی ق بازگو
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ود پشیهانم ازرر
گفت :نی
دست ود ایار 1و انگشتار گزار
١٦٥١/١
از رسان ر ای پیغام هو به طوطی وار پشیهانم .ه دست ود را گاز ی گیرم و انگشستم
را از ن ا ت با دن ار ی گزمر با ود دهواره ی گویم « :را بی ه بیرق و دیوانگی .سردم و
پیغام هرا به طوطیار رسان م؟»
را پیغام ا ی از گزاف
2
بردم از بی دانشی و از نَشاف
١٦٥٣/١
طوطی علت پشیهانی بازرگار را پرسی ر بازرگار اجرا را گفت .ه وقتی پیغام هرا به طوطیار
رسان م ،یکی از رنار لرزی و افتاد و ردر به ض ای .ه بازرگار اجراق ردر طسوطی را
گفت ،طوطی زیباق او نیز لرزی و بر .ف قف افتادر وقتی بازرگار ای را دیس  ،از تس ت
شم و ان وه. ،ده ود را بر ز ی زد ،گریبار ود را دری و تروع به نوحه سسرایی بسراق
طوطی بوب ود .رد:
3
گفت :اق طوطیّ ِ وب و وش حَوی
ای ه بودت؟ ای را گشتی وی ؟
اق دریغا رغ وش رواز
اق دریغا ده م و دهراز
اق دریغا رغ وش ال ار
4
راح روح و روضه و ری ار
١٦٩٤/١
و رنگاه زبار نافر ار ود را سرزنش .رد:
اق زبار ! هو ب زیانی َر را
ور هویی گویا ،ه گویم هو را؟
اق زبار ! دم رهش و دم ر وی
و ای رهش در ای ر زنی؟
در نهار ،جار از هو افغار ی .و
 -١۲دست خایان :در حال گاز گرفتن دست.
 َنشاف :دیوانگی ،جنون. -۳١خوش حَ نین :خوش آواز.
 -راح :شراب .روضه :گلستان ،باغ .ریحان :سبزی و خرمی.
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گر ه در ه گوییش ،رر ی .و
اق زبار ! دم گوجِ بی پایار هویی
اق زبار ! دم رنجِ بی در ار هویی
١٦٩٩/١
بازرگار دقایقی ود گم .رده ،ره و ناله .رد و سران ام طوطی را از قف گرفت و به بیرور
ان ا تر ناگهار طوطی پری و بر تا ه در تی نشسستر بازرگسار .سه بسه دسیه وجسه انت سار
وی واقعه اق را ن اتت ،حیرار طوطی را برتا ه در ت نگاه ی .رد و بهوت ان ه بودر
وقتی به ود ر از او پرسی « :ای ه سِرّق بود؟ رر طوطی ه پاسخ به پیام هو داد .سه هسو
ای وی را ام .ردق و از قف پری ق؟»
گفت طوطی. :او به فعلم پو داد
1
.ه :ردا  .لطف و رواز و وِداد
زرر .ه روازت هو را در بو .رد
2
ویشت ُ ،رده پی ای پو .رد
یعوی :اق طرب ت ه با عام و اص
رده تو ور . ،ه ها یابی دص
١٨٣٠/١
رر طوطی دو وستار ،با عه ود به پیام فرستاد .ه اق رغ در بو  ،سخ گفست و رواز
و دوستی را ردا  .ر زیرا ای لطافت سخ گفت و رواق هو است .ه هو را دربوس .سردهر او
ُرد ،ها بتوان وی پیا ی را به برسان ر او با رگ ود به پیام فرستاد .سه« :اق پرنس ه
بهیر ها از زن ار سدص
در بو .ه اسباب عیش و طرب دیگرار را فرادم ی .وی ،انو
توقر ها وقتی .ه ود نهایی ی .وی ،دهواره در رنج و عذاب و در زن ار وادی بودر»
طوطی و پو دیگر به بازرگار داد و وداع .رد و پَر زد و رفتر بازرگار با ود گفت :ایس
استر راه ردایی ،راه اوستر»
.ار طوطی پو
جار .هتر ز طوطی .ی بُوَد ؟
جار وی بای .ه نیکو پی بُوَد
١٨٤٨/١
شرح مختصر نماد ها و رمز ها
 -١۲کاو به فعلم پند داد :که او با کاری که کرد ،مرا پند دادِ .وداد  :دوستی.
 -خویشتن ،مُرده پی این پند کرد :برای این پند مرد.
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در ر ر داستار پیش(رسول روم و لیفه ق دوم) ،ولوق ا را به نکته ق ههی هوجسه سی-
ود است و عی نسادانی اسست اگسر در
دد و رر ای .ه انسار انو پرن ه اق ،زن انی نف
پی ردایی از ای زن ار نبات ر
مرغ کو اندر قفس زندان است
م نجوید رَستَن از نادان است
١٥٤١/١
ا.وور در ای داستار بازرگار و طوطی ،تاد ثالی در ای ز یوه ی روردر
طوطی به سبب سخ گفت تهرت داردر و دهی تهرت ،بسیارق از طوطیار را در قف اسیر
.رده استر در ای داستار طوطی نهاد انسار استر بزرگتری وجسه هشسابه طسوطی بسا انسسار،
سخ گفت او استر بوابرای در بیشتر وارد ،در داستار داق ثووق ،طوطی نهاد انسار استر
ود اسیر است و راه ن ات نهی یاب ر رر وقت به طوطیار دو
حاال ای انسار در قف نف
پواه ی برد و از رر دا اره جویی ی .و ر ای طوطیار ،انسسار دساق .ا س و پیسر و رتس
دستو .ه راه «درالود مردن» را نشانش ی ددو ر
ای تیوه ن ات ،یعوی ردر ازق ،از ح یث نبوق بهره گرفته ت ه است .سه سی فر ایس :
« ُوهُوا قَب َ اَر هَهُوهُوار» یعوی «بهیری  ،پیش از رر .ه بهیری ر» قب از رر .ه رگ واقعی بسه
سراوتار بیای  ،در ود بهیری و ای نف را در ود بکشی ر درواقس « سود» .شسی .ویس ر
ب ی سبب است .ه ولوق دهواره از ای رگ ازق سخ ی گوی :
بمارید بمارید در این عشق بمارید
در این عشق چو مردید هم رو پذیرید ...
بمارید بمارید وز این نَفس ببرید
ک این نَفس چو بند است و شما همچو اسارید
یک تاش بگارید پ حفره ی زندان
چو زندان بشکستاد هم شاه و امارید...
وزلیات ته ١٤٥٣٤/٣
پیر و راد ای طوطی اسیر (طوطی دو ) نیز دهی پیام را به او دادر ولوق ی گوی :
معن مُردن ز طوط بُد نااز
در نااز و فقر الود را مُرده ساز
١٩٠٩/١
طوطی ها دوگا ی .ه وش سخ ی گفت ،ها دوگا ی .ه تهرت داتت ،ود را دارا ی-
دانست و به ای دارایی سخ و رواق ود ،فخر ی .ردر ا سا ایس وسروت ،دهسار دا سی بسود
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براق در بو ت رر قفسی بود براق اسیر بودرر پ ردر در او یک نیساز بسود بسراق از دسست
دادر ای تهرت و داراییر و به سبب دهی دارایی بود .ه دنیا ردایش نهی .ردر پ نیساز او
ای بود .ه دارایی ود را از دست ب د ر یعوی فقیر تودر فقیر نه بی عوی نادار ،بلکه به عوی
دور ت ر از تهرت .اذب دنیار ای است .ه ولوق ی گوی :
معن مردن ز طوط بُد نااز
در نااز و فقر الود را مرده ساز
وقتی از ای دارایی دنیوق ود دست .شی ق و فقیر ت ق ،یعوی انو حضسرت سسلیهار در
عی وروت و قام و تهرت و تو.ت ،ود را « سکی » دانستیر 1وقتی انو طوطی ُسردق،
رر دوگام است .ه دَم حیات بخش عیسی هو را دوباره زن ه ی .وس ر دهسار گونسه .سه «پیسر
وگی» در الود مُرد و با دم حضرت حق زن ه ت و بسه بیس ارق رسسی ر ( وضسوع داسستار
2
بع )»
***
ای ق ه از ن ر اجتهاعی و روانشواسی نیز یکی از پربار هری داسستار دساق ثوسوق اسستر در
ای حکایت ،ولوق به ا هوجه ی دد .ه یکی از بو داق هلک روانی .ه رغ جار انسار
را در قف ِ نَف اسیر ی .و  ،تهرت طلبی استر ای بو نسا ریی .سه بسسیارق از انسسار دسا
اسیر رر دستو و ود نهی دانو . ،هتر از بو داق واقعی ردوی نیست .ه پاق زنس انیار بیوسوا
را ی بو ن و رزادق را از رنار سلب ی .وو ر
ک اشتهارِ اللق بندِ مُحکَم است
در رَهِ این از بند آهن کِ کم است؟
١٥٤٦/١
و تگفتا ،انسار دایی .ه گرفتار ای بیهارق ان  ،بسا اتستیاق در ایس بوس و زنس ار دسستو و از
بودر در رر لذت ی برن ر
بیهارق تهرت طلبی گونه در انسار به وجود ی ری ؟ ولوق انو دهه روانشواسسار یکسی
از عوا اصلی رر را «تعظام اللق» ی دان ر وقتی .سی «دانسه» و «ووچسه» اق سورد پسسو
روکار و .ود.ار داتت ،وقتی .سسی زیبسایی جسسم ،دانسش ،دوسرو دهسه ق هوانسایی دساق
جسهی و روانی ود را به زای ه و فروش گذاتتر (در َزاد گذاتت)
هرک داد او حُسن الود را در مَزاد
 -١سیاح زاده ،مهدی ،و چنین گفت مولوی ،چاپ سوم« ،مسکین و فقیر» .ص ( ۴۷۹تهران ،انتشارات
مهراندیش)١۳۹۴ ،
 -۲سیاح زاده ،مهدی ،و چنین گفت مولوی ،چاپ سوم« ،خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ» .ص
( ۶١۳تهران ،انتشارات مهراندیش)١۳۹۴ ،
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صد قضای بَد سوی او رو نهاد
١٨٣٥/١
وی .سی« ،قضا»دایی ،به سراوش ی ری ر وقتی .سی ام در پی نشار دادر هوانایی داق
ود به حد افراط بات  ،گرفتار «قضای» ربوط به رر ی تودر قضا رر قتضسیاهی اسست
.ه اگر در یک جا جه بشون  ،حتهاً واقعه اق را بوجسود سی رورنس .سه از قبس (در طسرح
رفریوش) پیش بیوی ت ه استر یعوی دهی «قوانان علم » .ه ا نام رر را «قوانان اله »
گذارده ایمر «مقتضاات» تهرت ،نخسست هع سیم لسق و سسپ

رتس ویّست و سودبیوی ،و

«قضای» رر «سقوط» استر ای راح حتهی تسهرت طلبسی اسستر ایس «قضسا» ق تسهرت
استر به قول ولوق ،تهرت و سپ ویت در انسار ای گونه رخ ی دد  :ای یکسی ،بسه او
ی گوی  :در دهه دنیا .سی به زیبایی ،دانش ،به .رم و بخشسش هسو یافست نهسی تسودر و رر
یکی به او ی گوی  :هو وار انسار با وجودق دستی .ه دم عالم سادق و دسم عسالم عوسا و
دهه ق جار و روار ا در اراده و در ا تیار هو قرار گرفته است:
اینش گوید :من شوَم همراز تو
1
وآنش گوید :ن منم انباز تو
اینش گوید :ناست چون تو در وجود
در جمال و فضل و در احسان و جود
آنش گوید هر دو عالَم آن توست
جمل جان هامان طفال 2جان توست
١٨٥٠/١
وقتی وی دی « ،منات» او رت ی .و :
او چو باند اللق را سَرمَست الویش
از تکبر م رود از دست الویش
١٨٥٤/١
ای وقت است .ه تهرت براق «شهرت طلب» یک نیاز هسکی ناپذیر ی تودر ایس وقست
است گرفتارق داق ای بو رتکار سی گسرددر ولسوق سی گویس  :اپلوسسی و ِهسر سردم
کارجهار  ،لقهه دلچسبی است ،ا ا در درور رر رهشی سوزار نهفته است .ه در پایسار .سار
(یعوی دوره ق سقوط) دودش ظادر ی تودر
لطف و سالو

جهان الوش لقم ای است

 -١۲اینش :این یکی - .وآنش :وآن یکی - .نی :نه - .انباز :همراه ،شریک.
 -طفیل :وابسته .کسی که وجودش وابسته به وجود دیگری است.
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کمترش الور کآن پرآتش لقم ای است
آتشش پنهان و ذوقش آشکار
1
دود او ظاهر شود پایان کار
١٨٥٥/١
بر ی .سار ،گهار ی .وو دیچگاه ه ت هأویر ای ههلق دا و ح داق سردم فریسب قسرار
نهی گیرن ر زیرا فوراً به کر و حیله ق اپلوسار پی ی برن ر براق ای .ه بس انیم ریسا انوس
اپلوسی و ههلق ت ه ایم یا نه ،ولوق نسخه بسیار ساده
طوطی در ای داستار ،گرفتار قف
اق به ا ی دد ر ی گویس  :اگر از تعریف میردم الوشیحال و از بیدگوی

آنیان

گرفتیار گشیت

غمگان و الشمگان شدی بدان ک در قفس تملق و چاپلوس
ای:
تو مگو آن مد را من ک الورم؟
از طَمَع م گوید او پ م برم
2
مادِحَت گر هَجو گوید بَرم
روزها سوزد دلت زان سوز ها
گرچ دان گو ز حرمان گفت آن
کآن طمع ک داشت از تو شد زیان
آن اثر م مانَدَت در اندرون
3
در مَدیح این حالتت هست آزمون
١٨٥٧/١
اگر .سی .ه دهیشه هعریف هو را ی .رد ،یکبار از هو انتقاد و ب گویی .و  ،روزداق بسیار
از حرف او ی سوزقر با رر .ه تای ب انی او از سر حسادت و یا روم ت ر از سودق .ه
هک بود از هو ببرد ،ب گویی .رده ،باز دم زدر ای ب گویی روزداق بسسیارق در هسو بساقی
ی ان ر در حالی .ه هعریف او را یلی زود از یاد ی برقر ای است .ه ولوق دش ار ی
دد ،وقتی به تهرت رسی ق ب ار ورگاه باش .ه:
 -۳آیا این فرایند تملق و چاپلوسی و در پی آن رشد منیت و تکبر و سرانجام سقوط دردناک برای ما
آشنا نیست؟ برخی از جوانان این دیار (لوس آنجلس) در کالس های مثنوی و غزلیات شمس می پرسند
آیا خواندن یک اثر  ۸۰۰سال پیش ،در این دوران سراسر علم و تکنولوژی و پیشرفت ،به چه کار مان
می آید .آیا وقت تلف کردن نیست؟ پاسخم همواره شرح و تفسیر این داستان ها است.
 -١مادِحَ ت :مدح کننده ی تو ،کسی که تعریف تو را می کند - .هجو :بدگویی کردن ،برشمردن معایب
کسی - .برمال :آشکارا.
 -۲مدیح :تعریف کردن.آزمون :امتحان.
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آرمان

دان باش مُرغکانت بر چَنَند
غنچ باش کودکانت بر کَنَند
دان پنهان کن بکل دام شو
غنچ پنهان کن گااه بام شو
١٨٣٣/١
را بای دانه را از روکار و ووچه را از .ود.ار پوهار .رد و ود را گیاه بسی ارزش پشست
بام دا نشار داد؟ زیرا .ه اگر تهرت بیابی ،رر وقت حیله دا و شم دا و حس دا انو ربی
.ه از َشک دا ی ریزد ،بر سرت واد باری ر
حال ها و الشم ها و رَشک ها
بر سرش ریزد چو آب از مَشک ها
١٨٣٦/١
و در این دناای سراسیر«مین» از دشیمنان و دوسیتان دنایا پرسیت
روزگارت سااه م شود:
دشمنان او را ز غارت م دَرَند
1
دوستان هم روزگارش م بَرَند
١٨٣٧/١

 -١سیاح زاده ،مهدی ،و چنین گفت مولوی ،چاپ سوم« ،تعظیم خلق» ،ص ( .۶١١تهران ،انتشارات
مهراندیش)١۳۹۴ ،

97

