
1 
 

 دهمراهچاشعار موالنا در جلسۀ 
 

 شرح داستان طوطی و بازرگان 
 

 

 ایرج شهبازی

 

 

 ۸۹۳۱مهرماه 

 

 

  



2 
 

 هم فعل خداست هم فعل مب؛ ثىبثزایه مب در قجبل عمل خًد مسئًلیت داریم:  عمل مب

 !تثیي دٍ ّر حق ردِکَ ٍ ها ردِکَ

 هیاى اًذر خلق فعلِ ًثاضذ گر

 ستا ذهَجِ را ها فعالِاَ حق خلقِ

 ضرَغَ یا ،تیٌذ حرف یا ًاطقی

 حرف ز غافل ضذ ،رفت هعٌی تِ گر

 زهاى آى تیٌی پیص کِ زهاى آى

 جاى ًیست هعٌی ٍ حرف حیطِهُ چَى

 !پسر ای ،آهذ ّر دٍ حیطِهُ چَى

 «ٌییتَغََأ اوَتِ» کِ ضیطاى گفت

 «ٌاسَفًَْ ٌاوِلَظَ» کِ آدم گفت

 کرد صِپٌْاًْ ادب از اٍ گٌِ در
 

 ایي پیذاست !داى ّست را ها ردِکَ 

 ؟«چٌاى کردی چرا :»را کس هگَ پس

 ستا ایسد خلقِ آثارِ ها فعلِ

 ؟ضرَعَ دٍ حیطِهُ دم یک ضَد کی

 فرْطَ ّیچ ًثیٌذ دم یک پس ٍ پیص

 !تذاى ایي ؟تثیٌی کی خَد پسِ تَ

 دٍاى ّر ایي خالقِ جاى دََتُ چَى

 دگر کارِ از کارش ٍاًذارد

 ًیدَ دیَِ ًْاى خَد فعلِ کرد

 ها چَ غافل ذًثُ حق فعلِ ز اٍ

1 َردتخَ تر اٍ ،زدى خَد تر گٌِ ىآز
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 هز عملی فزسوداوی متىبست ثب خًد دارد ي مسئًلیت ایه فزسودان الجته ثب مبست: 

             !خَد تثیي مِرْد ٍ جُرْخَد ترگَ دِرْگِ

 هیر             کِ ًخَاّذ ضذ غلط پاداشِ

 ًیاهذ تة تِ غیر             ،چَى عسل خَردى

             ؟ى ٍاتَ ًگطتآذ کِْدر چِ کردى جَ

 ت            ٌَتَ کِ زایذ از جاى ٍ تَ فعلِ

 کٌٌذ             فعل را در غیة صَرت هى

 جَ             ًرٍیذ غیرِ ،چَى تكارى جَ

             !ٌِِِخَد را تر کسى دیگر هَ مِرْجُ

  !جٌثص از خَر تیي ٍ از سایِ هثیي 

 صیرتَ داًذ آى هیرِ ن را هىصِخَ

 تَ ًیاهذ ضة تِ غیر رٍزِ هسدِ

  ؟تطْکَ عِیِهذ رَآتَ چِ کاریذى کِ ً

  تٌَداهَ ّوچَ فرزًذت تگیرد

 ... زًٌذ  دزدى را ًِ دارى هى فعلِ

 ؟ز کِ خَاّى گرٍ ،قرض تَ کردى

 ! َّش ٍ گَش خَد تذیي پاداش دُ
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 کِ تَ خَد کاضتى             ِِجرم تر خَد ًِ

             !تىاى فَ ،خَد را سِفْن کي ًََْتَّهُ

 !ُهرداًِ سر آٍر تِ رَ ،تَتِ کي
 

 ...  !تا جسا ٍ عذل حق کي آضتى

 !ن کن کي جساى عذل راَْتَّهُ

1  «ُرَیَ الٍقَثْوِتِ لْوَعِیَ يْوَفَ»کِ 
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 دارود:وبپذیزی  کبرهبی مب آثبر ي وتبیجِ اجتىبة

ایي جْاى ٍ آى جْاى زایذ اتذ            

 آى ّن ضذ سثة             ،چَى اثر زاییذ

 لیک ،ّا ًسل تر ًسل استایي سثة
 

 ذلٍََ زایذاثر  ،ّر سثة هادر 

  تا تسایذ اٍ اثرّاى عجة

2 ر ًیک ًیکٌَََّاى تایذ هُ دیذُ
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 .011۱ تا تیت 0111 ، از تیتدٍم، دفتر مثنوی - 


