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حاال خواجه که از یک . دده خواجه تاجری است که یک طوطی داشت و بعد آن را از دست میداستان 

 .آمده است شعراین دستی که خورده ناراحت است متوجه موضوع مهمی میشود که در 

 

هها   داستان من رو برای بقیهه طهوطی   و ای بیار آیی، برای منم هدیه ها می ری از شهر طوطیطوطی گفت وقتی دا

 شهنو،،  هها رو مهی   ، هرکدومشهون داسهتان در قفهو مو هدن طهوطی     هها  آن جریان معروف که طوطی .تعریف کن

. کنهه  طهوطی خهودا ایهن رو تعریهف مهی      برایخواجه هم . کنن ، و در جا غش میز ن خودشون رو به مردن می

خواجهه فرهر میرنهه     .باید خودا رو بهه مهردن بد هد   فهمه که  کنه، می شنو،، زر گی می طوطی تا داستان رو می

کنهه    داز، بیرون، طوطی پرواز مهی  به محض اینره خواجه طوطی رو از قفو می .طوطی مرد، مینداز، تش بیرون

https://aparat.com/v/DmeyU


 

هها شهر     گیهر، و بهدین ترتیهک حرایهت     بارها مورد اشار، موال ها قهرار مهی   بعد حرایت خواجه و طوطی . ر، میو 

 :گیر، می

 ات هچ شد آن احوال مرد نکو    بس رداز است این حدیث خواهج گو

 صد رپاکنده گفت همی این چنین           خواهج اندر آتش و ردد و حنین  
را به همرا، مهی آورد کهه شهخا عاشهق در آن     تناقض میان  از معشوق و  یاز او برای عاشق همرا، سختی هایی 

و اگر حتی ظاهر این کوشش بیفایهد، باشهد امها از آ کها کهه همهه در پرتهو عشهق         . مث  غریقی کوشش می کند

موضوع این تناقض بسیار مهم است که بارها بهه آن پرداختهه    .روشنایی بخش هست در دید معشوق جا می گیرد

 .شد، است

 ت گه مجازــودای حقیقــاه سـگ            از ـــو گه نیاز ـــاه نــاقض گــگه تن

 زند دست را در هر گیاهی می                       کند  مرد غرقه گشته جانی می

 زند از بیم سر دست و پایی می            ت گیرد در خطر ــتا کدامش دس

 گیـــه از خفتـهوده بـــش بیــکوش                       دوست دارد یار این آشفتگی 

 کل یوم هو فی شان ای پسر   بهر این فرمود رحمان ای پسر 

 ی فارغ مباشــر دمـــــتا دم آخ   اندرین ره می تراش و می خراش 

 ر بودــکه عنایت با تو صاحب س  ودـــر بـــی آخـــر دمـــا دم آخـــت

 گوش و چشم شاه جان بر روزنست    کوشند اگر مرد و زنست  چه میهر



 

 

Watch our Parchina video. Download more Molana (Rumi) document from 

enahang.ir.  

If you want to join us, come and participate our JAM event, every 15
th

 of each 

month. 

ParchiNa: https://www.aparat.com/parchina: MP4 Downloads. 

Translation of "parchina" into English: Parchina is a branch of Electro Nahang 

Fater Samavat (ENFS) Co. Ltd. It in every month publishes conceptual Multi-

Medias about Molana (Rumi)’s Poems and Masnavi. 

 

http://www.enahang.ir/
https://www.aparat.com/parchina

