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منبکی دیگر برای حکای  
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حکايـت طوطی و بازرگان از داسـتان های پرآوازه ای اسـت 

کـه از دیرباز دسـت مايۀ شـعرا و عرفا بـوده و مولوی بیش از 

هرکسـی داستان را پرورش داده و در »کمال صورت و معنی« 

داد مطلب داده است. طوطی در آن داستان نماد روح محبوس 

آدمـی در سـرای دنيـا و تـن اسـت کـه آرزوی آن رسـیدن به 

هندوستان عالم معنا و سرای آن سری است. 

دربـارۀ منابـع و منشـأ ايـن حکايـت مثنـوی، برخی از 

محققـان به طور مسـتوفا سـخن گفته انـد، ماننـد بديع الزمان 

فروزانفـر در کتاب بی نظير مأخذ قصـص و تمثیالت مثنوی 

و محمدرضا شفيعی کدکنی در تعلیقات اسرارنامه.

ـ  شـفيعی کدکنی ضمن اشـاره به تحقيقـات فروزانفرـ 

کـه مآخذی چـون بیتی از دیـوان خاقانی و تحفـة العراقین، 

تفسـیر ابوالفتـوح و اسـرارنامۀ عطـار نیشـابوری را برای آن 

حکايـت بيان داشـته اند و البته آنچه را که در اسـرارنامه آمده 

به گفتۀ موالنا نزديک تر دانسـته  است ــ در حاشیۀ تحقيقات 

فروزانفـر، چنـد منبـع ديگـر را نيز بـرای حکايـت طوطی و 

بـازرگان مولوی و عطـار نقل کرده  اسـت، کتبی چون معجم 

السفر حافظ سلفی، نزهة المجالس صفوری و نيز طوطی نامۀ 

ضياء نخشبی. شفيعی در ادامه نوشته است: 

از آنجـا کـه عطـار خود بـه تمثيل بـه عنوان يـک تمثيل 

هنـدی و از زبان حکيم هند اشـارت دارد نبايد ترديد کرد 

که منشأ داسـتان از ادبيات کالسیک هند است... )عطار، 

اسرارنامه، ص 372(.

نگارنـده در حاشـیۀ آن دو تحقيـق، منبعی دگـر را نيز معرفی 

می کند و آن عجایب المخلوقات طوسـی )تأليف در ميانه های 

قرن ششـم( اسـت که حکايت موجود در آن شـباهت زيادی 

بـه داسـتان طوطـی و بـازرگان مولـوی دارد. عيـن حکايت 

موجود در آن منبع چنين است: 

در مثـل گوينـد: طوطـی به سـبب زبان در حبـس گرفتار 

آمد... و گويند طوطکی را بگرفتند، طوطکی به سـر قفس 

وی آمـد. وی را گفـت: اگر به هندوسـتان روی ياران مرا 

بـاز پرس و بگو کی تدبير من چیسـت؟ آن طوطک بپريد 

و طوطکان را خبر کرد، کی فالن طوطک محبوس اسـت، 

می گويـد: تدبيـر مـن چیسـت؟ آن همه طوطـکان به زیر 

افتادنـد و بمردنـد. آن طوطک باز گرديـد، وی را خبر کرد 

کـی ایشـان را پيغـام دادم، همه بـه زیر افتادنـد و بمردند. 

ايـن طوطـک که اين بشـنيد فرو افتـاد و بمـرد. خداونِد 

قفـس ویـرا ديد مـرده، بيـرون انداخـت، وی پريـد و به 

جانـب هندوسـتان رفـت. معنـی اين اسـت کـه تا وی 

گوينـده بود محبوس بود، فرج آنگهـی يافت کی خاموش 

شد )طوسی، عجايب، ص 530-529(.

ناگفته نماند که نظامی نيز در بیتی از خسـرو و شـیرين )ص 

368( به حکايت مذکور اشارتی کرده است:

ـــت ـــم دربس ـــو چش ـــت هرک ـــت رس ز محن

بديـــن تدبيـــر طوطـــی از قفـــس رســـت

)نظامی، خسرو و شیرین، 368(
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